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I. rész
Jogszabályok

A Kormány 207/2009. (IX. 29.) Korm. rendelete
a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök
ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetérõl és

illetékességérõl szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm.
rendelet módosításáról

A Kormány a hozzátartozók közötti erõszak miatt alkal-
mazható távoltartásról szóló 2009. évi LXXII. törvény
18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az
Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következõ rendeletet alkotja:

1. §

A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök
ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetérõl és illeté-
kességérõl szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a kö-
vetkezõ új 1/A. §-sal egészül ki:
„1/A. § A Kormány a hozzátartozók közötti erõszak miatt
alkalmazható távoltartásról szóló törvény szerinti család-
védelmi koordinációért felelõs szervként a városi
gyámhivatalt jelöli ki.”

2. §

Ez a rendelet 2009. október 1-jén lép hatályba, és a ha-
tálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelete
a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeirõl

A Kormány a kereskedelemrõl szóló 2005. évi
CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés a), b), c), d), h), i) és
f) pontjában, valamint a szolgáltatási tevékenység meg-
kezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló
2009. évi LXXVI. törvény 53. § a) és i) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés
b) pontjában megállapított feladatkörében eljárva
a következõket rendeli el:

1. §

E rendelet a kereskedelmi tevékenység bejelentésének
és az üzletek mûködési engedélye kiadásának, a kereske-
dõk és az üzletek nyilvántartásának, valamint a kereske-
delmi tevékenység egyes kereskedési formákban való
folytatásának részletes szabályait állapítja meg.

2. §

A Kormány kereskedelmi hatóságként és a szolgáltatási
tevékenység megkezdésének és folytatásának általános
szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény (a továb-
biakban: Szolgtv.) szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó
hatóságként – a nemesfémbõl készült ékszerek, díszmû-
áruk és egyéb tárgyak forgalmazása kivételével, továbbá
a 26. § (1) bekezdésében foglalt kivétellel –

a) a mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékeny-
ség, a csomagküldõ kereskedelem, az automatából történõ
értékesítés, valamint az üzleten kívüli kereskedelem eseté-
ben a 6. § (1), (2) és (4)–(7) bekezdése, a kereskedelemrõl
szóló 2005. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Kertv.)
3. § (1) és (5) bekezdése, 6/G. § a) pontja, valamint e ren-
delkezésekkel összefüggésben a Kertv. 9. § (1), (4) és
(5) bekezdése tekintetében a kereskedõ székhelye szerinti
település, Budapesten a kerületi önkormányzat jegyzõjét,

b) az a) pontban nem említett kereskedelmi tevékenysé-
gek esetében e rendelet, a Kertv. 3. § (1) és (5)–(8) bekez-
dése, 5. § (5) bekezdése, 6. § (2) bekezdés a) pontja, 6. §
(5) bekezdése, 6/G. § a) és b) pontja, valamint e rendelke-
zésekkel összefüggésben a Kertv. 9. § (1), (4) és (5) bekez-
dése tekintetében a kereskedelmi tevékenység helye sze-
rinti települési, Budapesten a kerületi önkormányzat
jegyzõjét

jelöli ki.

Közremûködõ hatóságok a kereskedelmi tevékenysé-
gek bejelentésével, engedélyezésével összefüggõ eljárá-
sokban

3. §

(1) Ha meghatározott termék kereskedelmi tevékenység
keretében való forgalmazásához a Kertv. 3. § (3) bekezdé-
se szerint külön hatóság engedélye (a továbbiakban: külön
engedély) szükséges, és az ügyfél – a bejelentés-köteles
kereskedelmi tevékenységre vonatkozó bejelentésének,
illetve az üzlet mûködési engedélye iránti kérelmének be-
nyújtásával egyidejûleg – a külön engedély iránti kérelmét
a 2. § szerint meghatározott kereskedelmi hatósághoz
nyújtja be, a kereskedelmi hatóság a külön engedély
kiadására irányuló eljárásban közremûködõ hatóságként
jár el.
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(2) A közremûködõ hatóság a kérelmet – ha a külön en-
gedély iránti kérelem a 3. mellékletben meghatározott ter-
mékre vonatkozik, e termék tekintetében a mûködési enge-
délyrõl szóló jogerõs határozatával együtt – továbbítja
a külön engedély kiadására hatáskörrel rendelkezõ illeté-
kes hatósághoz.

(3) A közremûködõ hatóság az ügyfelet a külön enge-
dély kiadása iránti kérelem tárgyában hiánypótlásra – az
igazgatási szolgáltatási díj vagy illeték megfizetésének
pótlására való felhívás kivételével – nem hívhatja fel. A
közremûködõ hatóság az eljárást akkor is megszünteti, ha
az eljárásra okot adó körülmény már nem áll fenn.

(4) Az ügyfél – a külön engedély iránti kérelem benyúj-
tásával egyidejûleg – a külön engedély kiadására hatáskör-
rel rendelkezõ illetékes hatóságnál is teljesítheti a kereske-
delmi tevékenység bejelentését és a bejelentésért fizetendõ
illeték megfizetését. A külön engedély kiadására hatáskör-
rel rendelkezõ illetékes hatóság a bejelentést– a Szolgtv.
23. §-a szerinti intézkedések megtétele érdekében – hala-
déktalanul továbbítja a 2. § szerint az egyes kereskedelmi
formák szerint meghatározott kereskedelmi hatóságnak.

4. §

(1) Ha az ügyfél az üzlet mûködési engedélye iránti
kérelmét a 2. § a) pontja szerinti kereskedelmi ható-
sághoz nyújtja be, az a kérelmet közremûködõ ható-
ságként haladéktalanul továbbítja a 2. § b) pontja sze-
rint hatáskörrel és illetékességgel rendelkezõ keres-
kedelmi hatósághoz.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a közremûködõ ha-
tóság az ügyfelet a mûködési engedély kiadása iránti kére-
lem tárgyában hiánypótlásra – az illeték megfizetésének
pótlására való felhívás kivételével – nem hívhatja fel. A
közremûködõ hatóság a mûködési engedélyezési eljárást
akkor is megszünteti, ha az eljárásra okot adó körülmény
már nem áll fenn.

(3) Az ügyfél a 2. § a) pontja szerinti kereskedelmi ható-
ságnál is teljesítheti a 2. § a) pontjában meghatározott ke-
reskedelmi formákon kívüli kereskedelmi formákra vonat-
kozó bejelentését és a bejelentésért fizetendõ illeték meg-
fizetését. A 2. § a) pontja szerinti kereskedelmi hatóság
a bejelentést – a Szolgtv. 23. §-a szerinti intézkedések
megtétele érdekében – haladéktalanul továbbítja a 2. §
b) pontja szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkezõ
kereskedelmi hatóságnak.

(4) Az ügyfél a 2. § b) pontja szerinti kereskedelmi ható-
ságnál is teljesítheti a 2. § b) pontjában meghatározott ke-
reskedelmi formákon kívüli kereskedelmi formákra vonat-
kozó bejelentését és a bejelentésért fizetendõ illeték meg-
fizetését. A 2. § b) pontja szerinti kereskedelmi hatóság
a bejelentést – a Szolgtv. 23. §-a szerinti intézkedések
megtétele érdekében – haladéktalanul továbbítja a 2. §
a) pontja szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkezõ
kereskedelmi hatóságnak.

5. §

(1) Ha az ügyfél – az e rendelet szerinti bejelentéssel
vagy mûködési engedély iránti kérelemmel egyidejûleg
– a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabálya-
iról szóló kormányrendeletben meghatározott, a környeze-
ti zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmét
a 2. § szerinti kereskedelmi hatósághoz nyújtja be, az a ké-
relmet – közremûködõ hatóságként – haladéktalanul to-
vábbítja az annak elbírálására hatáskörrel és illeté-
kességgel rendelkezõ környezetvédelmi hatóságnak.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a közremûködõ ha-
tóság az ügyfelet a kérelem tárgyában hiánypótlásra – az
illeték megfizetésének pótlására való felhívás kivételé-
vel – nem hívhatja fel. A közremûködõ hatóság a mûködé-
si engedélyezési eljárást akkor is megszünteti, ha az
eljárásra okot adó körülmény már nem áll fenn.

(3) Az (1)–(2) bekezdésben foglalt rendelkezéseket nem
kell alkalmazni abban az esetben, ha az (1) bekezdésben
meghatározott hatósági ügyekben ugyanazon jegyzõ jár el.

A kereskedelmi tevékenység bejelentésével kapcsolatos
eljárás

6. §

(1) A kereskedõ a Kertv. 3. § (1) bekezdése szerinti
bejelentésének az 1. melléklet A) pontjában meghatáro-
zott adatokat kell tartalmaznia. A bejelentésrõl a jegyzõ
a 2. melléklet A) pontjában meghatározott adattartalom-
mal nyilvántartást vezet. A jegyzõ által vezetett nyilván-
tartás nyilvános, a jegyzõ a nyilvántartást az önkormány-
zat honlapján közzéteszi.

(2) A jegyzõ a bejelentés másolatát a nyilvántartásba vé-
telt követõen a nyilvántartási számmal együtt megküldi

a) a 7. § (4) bekezdés a), b) és d)–e) pontjában meghatá-
rozott illetékes hatóságoknak,

b) a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságnak,
c) az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fõfel-

ügyelõség illetékes területi szerveinek,
d) az illetékes rendõrkapitányságnak,
e) jövedéki termék esetében az illetékes vámhatóságnak

(a továbbiakban: vámhatóság), valamint
f) élelmiszer, takarmány, állatgyógyászati készítmény-

nek nem minõsülõ állatgyógyászati termék vagy termés-
növelõ anyag forgalmazása esetén a Mezõgazdasági Szak-
igazgatási Hivatalnak (a továbbiakban: MgSzH),

g) a Kertv. 2. §-ának 30. pontja szerinti vendéglátás
folytatása esetén – az 5. § (3) bekezdése szerinti eset kivé-
telével – az 5. § (1) bekezdése szerinti környezetvédelmi
hatóságnak.

(3) Ha a kereskedelmi tevékenység a 7. § (4) bekezdés
a), b) és d)–e) pontjában meghatározott hatóságok feladat-
és hatáskörét az ott megjelölt szempontok szerint érinti, az
érintett hatóság, továbbá – élelmiszer, takarmány, állat-
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gyógyászati készítménynek nem minõsülõ állatgyógyá-
szati termék vagy termésnövelõ anyag forgalmazása ese-
tén – az MgSzH a bejelentés kézhezvételétõl számított
huszonkét munkanapon belül hatósági ellenõrzést folytat
le.

(4) A (3) bekezdés szerint lefolytatott ellenõrzés ered-
ményérõl a hatóságok az ellenõrzést követõ öt munkana-
pon belül tájékoztatják a jegyzõt.

(5) A kereskedõ az 1. melléklet A) pontja szerinti ada-
tokban bekövetkezett változást haladéktalanul, illetve
a nyitva tartási idõ változását az azt megelõzõ öt munkana-
pon belül köteles bejelenteni a jegyzõnek.

(6) A jegyzõ a nyilvántartásban foglalt adatokban bekö-
vetkezett változásról haladéktalanul tájékoztatja a (2) és
(3) bekezdésben megjelölteket.

(7) A kereskedelmi tevékenység végzésével kapcsola-
tos – a környezet védelmének általános szabályairól szóló
1995. évi LIII. törvény 97. § (2) bekezdésében meghatáro-
zott – figyelemfelhívás esetében az illetékes környezetvé-
delmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõség szükség
szerint megteszi a hatáskörébe tartozó intézkedéseket,
illetve megkeresi a jegyzõt.

A kizárólag üzletben forgalmazható termékekre, vala-
mint az ilyen termékeket forgalmazó üzletek mûködési en-
gedélyezésére vonatkozó szabályok

7. §

(1) A 3. mellékletben meghatározott termékek kizárólag
üzletben forgalmazhatók.

(2) A kereskedõnek a kizárólag üzletben forgalmazható
termék (a továbbiakban: üzletköteles termék) forgalmazá-
sára szolgáló üzlet üzemeltetésére jogosító mûködési en-
gedély (a továbbiakban: mûködési engedély) iránti kérel-
met az 1. melléklet B.) pontjában meghatározott adattarta-
lommal az üzlet helye szerint illetékes jegyzõnél kell
benyújtania.

(3) Amennyiben a kereskedõ az üzletköteles termékek
mellett az üzletben bejelentés alapján forgalmazható ter-
méket is forgalmazni kíván, az e termékek forgalmazására
vonatkozó bejelentését a mûködési engedély iránti
kérelemben is megteheti.

(4) A Kormány a mûködési engedéllyel kapcsolatos el-
járásban szakhatóságként jelöli ki

a) a higiénés és egészségvédelmi, táplálkozás-egészség-
ügyi és dietetikai, az ivóvíz minõségi, a települési szilárd
és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi,
járványügyi vonatkozású követelmények, valamint a ké-
miai biztonságra és a dohányzóhelyek kijelölésére vonat-
kozó jogszabályi elõírások érvényesítésével kapcsolatos
szakkérdésben

aa) a Magyar Honvédség létesítményeinek területén kí-
vül mûködtetni kívánt üzlet mûködésének engedélyezése
esetén elsõ fokú eljárásban az Állami Népegészségügyi és

Tisztiorvosi Szolgálat (a továbbiakban: ÁNTSZ) kistérsé-
gi, fõvárosi kerületi intézetét, másodfokú eljárásban az
ÁNTSZ regionális intézetét,

ab) a Magyar Honvédség létesítményeinek területén
mûködtetni kívánt üzlet mûködésének engedélyezése ese-
tén elsõ- és másodfokú eljárásban a honvédelmi miniszter
által létrehozott, a szakkérdés elbírálására jogosult
hatóságot,

b) állatgyógyászati készítmény vagy annak hatóanyaga,
továbbá növényvédõ szer és hatóanyagai forgalmazása
esetén – az állatgyógyászati készítmények és azok ható-
anyagának, valamint a növényvédõ szerek és hatóanyaga-
ik forgalmazására vonatkozó követelményeknek való
megfelelés kérdésében

ba) állatgyógyászati készítmény nagykereskedelme, va-
lamint állatgyógyászati készítmény hatóanyagainak for-
galmazása vonatkozásában elsõ fokú eljárásban az
MgSzH Központját,

bb) állatgyógyászati készítmény kiskereskedelme, vala-
mint növényvédõ szer és hatóanyagai forgalmazása esetén
elsõ fokú eljárásban az MgSzH területi szervét, másodfokú
eljárásban az MgSzH Központját,

c) ha nem veszélyes hulladékot forgalmaznak, és a tevé-
kenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély nem
szükséges, annak elbírálása kérdésében, hogy a hulladék-
gyûjtés és -tárolás eszközei, valamint a hulladékkezelés
módja megfelel-e a hulladékgazdálkodási követelmények-
nek, okoz-e a hulladékkezelés környezetterhelést, biztosí-
tott-e az üzlet hulladékszállítási szempontból történõ meg-
közelíthetõsége – elsõ fokú eljárásban a környezetvédel-
mi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõséget,
másodfokú eljárásban az Országos Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõséget,

d) olyan üzlet esetében, amelyben „A” és „B” tûzveszé-
lyességi osztályba tartozó vegyi árut és anyagot, pirotech-
nikai terméket, tüzelõ- és „C” tûzveszélyességi osztályú
építõanyagot, jármûvet vagy üzemanyagot forgalmaznak

da) a Magyar Honvédség létesítményeinek területén kí-
vül mûködtetni kívánt üzlet mûködésének engedélyezése
esetén elsõ- és másodfokú eljárásban az elsõ- és másodfo-
kú tûzvédelmi szakhatóságot,

db) a Magyar Honvédség létesítményeinek területén
mûködtetni kívánt üzlet esetében elsõ- és másodfokú eljá-
rásban a honvédelmi miniszter által létrehozott, a szakkér-
dés elbírálására jogosult hatóságot, valamint

e) ha arra az építményre, amelyben az üzletet mûködtet-
ni kívánják, ugyanarra a rendeltetésre vonatkozóan a kére-
lem benyújtását megelõzõ hat hónapon belül használatba-
vételi engedélyt vagy fennmaradási engedélyt nem adtak
ki – a településrendezési és általános építésügyi követel-
ményeknek való megfelelés kérdésében – elsõ fokú eljá-
rásban az építésügyi hatóságot, másodfokú eljárásban
a Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási
szervét.

(5) A mûködési engedélyezési eljárásban külön vizsgá-
lat nélkül ügyfélnek minõsül az üzlet, valamint – a külön
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jogszabály szerinti vásáron és piacon, valamint a bevásár-
lóközpontban lévõ üzlet kivételével – az üzlettel közvetle-
nül szomszédos, az üzlettel közös határvonalú, telekhatárú
ingatlan tulajdonosa, társasház esetében a közös képviselõ
vagy az intézõbizottság elnöke, lakásszövetkezet esetében
az elnök.

8. §

(1) A jegyzõ a kereskedõ kérelmére a szakhatóságokkal
közös helyszíni szemle megtartásáról intézkedik.

(2) A jegyzõ a helyszíni szemlérõl szóló értesítést a mû-
ködési engedély iránti kérelemben megjelölt, az 1. mellék-
let B) I. pontja szerinti adatokkal együtt küldi meg. Az ér-
tesítésben a jegyzõ felhívja az ügyfelek figyelmét, hogy tá-
volmaradásuk a szemle megtartását nem akadályozza. Tá-
volmaradás esetén a szemle idõpontja elõtt a jegyzõhöz
írásban beadott észrevételeket a jegyzõ a szemlén
ismerteti.

(3) A jegyzõ az eljárás során a 7. § (5) bekezdésében
megjelölt ügyfelek adatait, és az üzlet tulajdonjogának
igazolásához szükséges tulajdoni lapot az ingatlanügyi ha-
tóság megkeresése útján, vagy a számítógépes ingat-
lan-nyilvántartási rendszer használatával szerzi be.

(4) A helyszíni szemlén részt vevõ szakhatóságok szak-
hatósági állásfoglalásukat a szemle megállapításairól fel-
vett jegyzõkönyvbe mondhatják.

9. §

(1) A jegyzõ a mûködési engedély megadásával egyide-
jûleg az üzletet a 2. melléklet B) pontja szerint vezetett
nyilvántartásba veszi és a 4. melléklet szerinti igazolást ad
ki. A jegyzõ által vezetett nyilvántartás nyilvános, a jegy-
zõ a nyilvántartást az önkormányzat honlapján közzéteszi.

(2) A jegyzõ a mûködési engedély tárgyában hozott ha-
tározatot közli

a) a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósággal;
b) az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fõfel-

ügyelõség illetékes területi szervével;
c) az illetékes rendõrkapitánysággal;
d) jövedéki termék esetében a vámhatósággal;
élelmiszer, takarmány, állatgyógyászati készítménynek

nem minõsülõ állatgyógyászati termék vagy termésnövelõ
anyag forgalmazása esetén az MgSzH-val.

10. §

(1) A kereskedõ a mûködési engedély megadását köve-
tõen az 1. melléklet B) pontjában megjelölt adatokban be-
következett változást haladéktalanul, illetve a nyitva tartá-
si idõ változása esetén az azt megelõzõ öt munkanapon
belül köteles bejelenteni a jegyzõnek.

(2) A jegyzõ az adatokban történt változást a bejelentés
alapján a nyilvántartásba bejegyzi.

(3) A mûködési engedélyrõl szóló igazolás tartalmát is
érintõ adatokban történõ változás esetén a jegyzõ a nyil-
vántartásba történt bejegyzést követõen – a korábban ki-
adott mûködési engedély igazolásának bevonásával egy-
idejûleg – a módosított adatoknak megfelelõ mûködési
engedélyrõl szóló igazolást ad ki.

(4) Az üzlet használatára jogosult személyében történõ
változás esetén – amennyiben az üzletben folytatott tevé-
kenységet, illetve forgalmazott üzletköteles termékkört
nem érinti – a (3) bekezdés szerinti eljárást kell alkalmazni
azzal, hogy a változást – annak megfelelõ igazolása
mellett – az új jogosult köteles bejelenteni.

(5) Az üzlet megszûnését a megszûnést követõ 5 mun-
kanapon belül – a 2. melléklet szerinti igazolás leadásával
egyidejûleg – be kell jelenteni a jegyzõnek. A jegyzõ a be-
jelentést követõen haladéktalanul visszavonja a mûködési
engedélyt, és az üzletet törli a nyilvántartásból.

(6) A jegyzõ a nyilvántartásban foglalt adatokban bekö-
vetkezett változást, illetve az adatváltozás tárgyában ho-
zott határozatot haladéktalanul közli a 7. § (4) bekezdésé-
ben és a 9. § (2) bekezdésében megjelöltekkel.

Külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység
nyilvántartása

11. §

A kizárólag külön engedély birtokában folytatható ke-
reskedelmi tevékenységet a jegyzõ a külön engedély ki-
adására hatáskörrel rendelkezõ illetékes hatóságnak
a Kertv. 3. § (5) bekezdése szerinti értesítése alapján veszi
nyilvántartásba.

Az egyes kereskedelmi formákra vonatkozó rendelke-
zések

12. §

(1) Közterületi értékesítés keretében – a (2) bekezdés-
ben meghatározott eltéréssel – az 5. mellékletben megha-
tározott termékek forgalmazhatóak.

(2) Közterületi értékesítés keretében a húsvéti, karácso-
nyi és szilveszteri ünnepeken, valamint évente egy alka-
lommal, kizárólag az adott ünnepen és az azt megelõzõ 20
napban, az 5. mellékletben meghatározott termékeken túl
az adott ünneppel, illetve az adott alkalomhoz kapcsolódó
helyi hagyománnyal összefüggõ termékek, továbbá ne-
mesfémbõl készült ékszerek, díszmûáruk és egyéb tárgyak
forgalmazhatók.

(3) Közterületi értékesítést a kereskedõ a termékre vo-
natkozó külön jogszabályok alapján szükséges hatósági
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engedélyek birtokában, továbbá a nevének és székhelyé-
nek feltüntetésével folytathat.

13. §

(1) Automatából nem értékesíthetõ nemesfémbõl ké-
szült ékszer, díszmûáru és egyéb tárgy, szeszes ital, vala-
mint szexuális termék.

(2) Automatából történõ értékesítés a forgalmazott
termékre vonatkozó külön jogszabályok alapján szük-
séges hatósági engedélyek birtokában folytatható. A
kereskedõ köteles az automatán nevét és székhelyét
feltüntetni.

14. §

(1) Mozgóbolt útján nemesfémbõl készült ékszer, dísz-
mûáru és egyéb tárgy nem forgalmazható.

(2) Mozgóbolt útján kereskedelmi tevékenység a ter-
mékre vonatkozó külön jogszabályok alapján szükséges
hatósági engedélyek birtokában, továbbá a jövedéki ter-
mék forgalmazása esetén a jövedéki adóról és a jövedéki
termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló
2003. évi CXXVII. törvényben (a továbbiakban: Jöt.)
meghatározott feltételek teljesítése mellett, valamint
a kereskedõ nevének és székhelyének feltüntetésével
végezhetõ.

15. §

(1) Az alkalmi rendezvényen történõ árusítás során a ke-
reskedõnek rendelkeznie kell a termékre vonatkozó külön
jogszabályok alapján szükséges hatósági engedélyekkel,
továbbá köteles feltüntetni nevét, székhelyét.

(2) Szeszes ital alkalmi rendezvényen, valamint közte-
rületi értékesítés keretében a Jöt. 110. § (11) bekezdésében
meghatározott feltételek teljesítése mellett árusítható.

16. §

(1) A közút területének közlekedésre szolgáló részén
a járda kivételével kereskedelmi tevékenység nem folytat-
ható. A közút területének egyéb részén, illetve a közút
mellett a közút forgalombiztonságát érintõ kereskedelmi
tevékenység csak a közút kezelõjének hozzájárulása
esetén végezhetõ.

(2) A kereskedõ az üzlete homlokzatával érintkezõ terü-
leten az üzletben való forgalmazás szabályai szerint – a te-
rület tulajdonosának (kezelõjének) hozzájárulása birtoká-
ban – forgalmazhatja az üzletben jogszerûen forgalmazott,
a bejelentésben vagy a mûködési engedélyben
meghatározott termékeket.

17. §

Ha a csomagküldõ kereskedõnek a személyes adatok
védelmérõl, valamint a közérdekû adatok nyilvánosságá-
ról szóló 1992. évi LXIII. törvény értelmében az adatvé-
delmi nyilvántartásba be kell jelentkeznie, a csomagküldõ
kereskedõ – a külön jogszabályban elõírt tájékoztatási kö-
vetelményekben elõírtakon túl – köteles a termék ismerte-
tõjében, illetve a termékrõl szóló tájékoztatóban
feltüntetni az adatvédelmi nyilvántartási számát.

18. §

(1) Nem forgalmazható üzleten kívüli (házaló) kereske-
delem útján

a) kábítószer és pszichotróp anyag, illetve annak minõ-
sülõ termék,

b) gyógyszer, gyógyszernek nem minõsülõ gyógyhatá-
sú anyag vagy készítmény, gyógyászati segédeszköz, ve-
szélyesnek minõsülõ anyag és készítmény, növényvédõ
szer, növényvédelmi célú és termelésnövelõ anyag,
valamint állatgyógyászati termék,

c) élelmiszer (ideértve a gombát is), a zöldség és a gyü-
mölcs kivételével,

d) növényi szaporítóanyag,
e) fokozottan tûz- és robbanásveszélyes, illetve tûz- és

robbanásveszélyes tûzveszélyességi osztályba sorolt
anyag,

f) veszélyes hulladék, veszélyes komponenseket tartal-
mazó maradvány és leválasztott anyag,

g) drágakõ, nemesfém, nemesfémbõl készült ékszer,
díszmûáru és egyéb tárgy,

h) jövedéki termék, valamint
i) olyan egyéb termék, amelynek forgalmazását külön

jogszabály elõzetes engedélyhez köti.
(2) Üzleten kívüli kereskedés céljából a fogyasztó a la-

kásán 19 és 9 óra között nem kereshetõ fel, kivéve, ha eh-
hez elõzetesen hozzájárult.

(3) A fogyasztót a lakásán, munkahelyén, átmeneti tar-
tózkodási helyén felkeresõ személy köteles személyazo-
nosságát, és ha nem a saját nevében jár el, képviseleti jogo-
sultságát a fogyasztónak igazolni.

Egyes termékek forgalmazására vonatkozó elõírások

19. §

Vegyipari termék, háztartási vegyipari készít-
mény – a komputeres színkeverõvel felszerelt speciális
festékszaküzletben történõ festék kiszerelés kivételével –,
valamint gépjármû üzemeltetési segédanyag csak elõre ki-
szerelt formában, egyedi, zárt, használati útmutatóval ellá-
tott csomagolásban forgalmazható. A nem iparilag kisze-
relt és csomagolt kozmetikai készítmények zárt
csomagolásban forgalmazhatóak.
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20. §

(1) Szexuális terméket kirakatban elhelyezni, közszem-
lére tenni tilos.

(2) Nevelési-oktatási, gyermek- és ifjúságvédelmi in-
tézmény, valamint vallás gyakorlására szolgáló egyházi
létesítmény bármely bejáratától számított 200 méteres
közúti (közterületi) távolságon belül szexuális termék nem
forgalmazható.

(3) Szexuális termék – a szexuális termék forgalmazásá-
ra szakosodott üzletek kivételével – csak zárt csomagolás-
ban, a többi terméktõl elkülönítve forgalmazható.

21. §

(1) Tilos szeszes italt forgalmazni a diáksport egyesület
és a nevelési-oktatási intézmény sportlétesítményeiben,
kivéve azokat a rendezvényeket, amelyeken 18 éven aluli-
ak nem vesznek részt. Tilos 5%-nál magasabb alkoholtar-
talmú italok forgalmazása a versenyrendszerben szerve-
zett, illetve a sportág versenynaptárában egyébként sze-
replõ sportrendezvény kezdetét megelõzõ két órától
a sportrendezvény befejezését követõ egy óráig terjedõ
idõszakban a sportlétesítmények területén.

(2) A melegkonyhás vendéglátó üzlet kivételével tilos sze-
szes italt kimérni nevelési-oktatási, egészségügyi, gyermek-
és ifjúságvédelmi intézmény bármely bejáratától számított
200 méteres közúti (közterületi) távolságon belül.

(3) A (2) bekezdésben megjelölt intézmények napi mû-
ködési idejének lejárta után történõ szeszes ital kimérést
a jegyzõ – a kimérés helye szerint illetékes rend-
õrkapitányság, valamint a vámhatóság elõzetes írásbeli vé-
leményének figyelembevételével – engedélyezheti.

22. §

(1) Vendéglátó üzletben a vendégek szórakoztatására
zeneszolgáltatás nyújtható, mûsoros elõadás, tánc rendez-
hetõ, továbbá a szerencsejáték szervezésérõl szóló
1991. évi XXXIV. törvényben (a továbbiakban: Szt.) fog-
laltak alapján szerencsejátéknak nem minõsülõ szórakoz-
tató játék folytatható. Az üzletben az Szt. alapján szeren-
csejátéknak minõsülõ játék csak az Szt.-ben meghatározott
feltételekkel mûködtethetõ, illetve folytatható.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott tevékenység ak-
kor folytatható, ha a vendéglátó üzlet megfelel a környeze-
ti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló
kormányrendeletben foglalt követelményeknek.

A forgalmazást és kiszolgálást érintõ rendelkezések

23. §

(1) A kereskedõ köteles – a helyben fogyasztott termék
kivételével – a megvásárolt terméket jellegének megfelelõ

módon, élelmiszereknél a külön jogszabályban foglaltak
figyelembevételével becsomagolni.

(2) A vásárló részére tömeg, térfogat vagy egyéb mérték
szerint forgalmazott terméket – a nettó tömeget, térfogatot
vagy egyéb mértéket feltüntetõ eredeti csomagolásban for-
galmazott termék kivételével – csak hatóságilag hitelesí-
tett mérõeszközzel történõ lemérés után szabad
kiszolgálni. Súlypótló eszközök használata tilos.

(3) A használt, minõséghibás, valamint a kölcsönzésre
szánt terméket az új terméktõl el kell különíteni.

24. §

(1) A kereskedõ, illetve alkalmazottja ellenõrzéskor
eredeti okirattal vagy másolattal köteles igazolni, hogy
eleget tett a kereskedelmi tevékenység bejelentési kötele-
zettségének, illetve rendelkezik mûködési engedéllyel, to-
vábbá megfelel a külön jogszabályban meghatározott
feltételeknek.

(2) Ha az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettsé-
gét a kereskedõ nem teljesíti, emiatt vele szemben nem al-
kalmazható jogkövetkezmény, ha a kereskedõ az ellenõr-
zés idõpontjában tevékenységét ténylegesen a szükséges
engedély birtokában vagy bejelentés alapján folytatta.

(3) Az üzletben mûködõ biztonsági szolgálat nevérõl és
székhelyérõl, mûködésének vásárlókat érintõ szabályairól
a vásárlókat jól láthatóan tájékoztatni kell.

25. §

(1) A vásárlók könyveként nyomdai úton elõállított,
legalább tíz A/4-es vagy A/5-ös méretû lapot tartalmazó
nyomtatvány alkalmazható.

(2) A vásárlók könyve tartalmazza a kereskedõ nevét,
címét és székhelyét, valamint cégjegyzékszámát, továbbá
az egyéni vállalkozó nyilvántartási számát és a vásárlók
könyve használatba vételének idõpontját.

(3) A vásárlók könyvét a jegyzõ a kereskedõ kérelmére
aláírásával és bélyegzõlenyomatával haladéktalanul hite-
lesíti, ha az megfelel az (1) és (2) bekezdésben
foglaltaknak.

(4) A (3) bekezdéstõl eltérõen a bejelentésköteles vagy
külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység ese-
tén a kereskedõ ilyen irányú – a bejelentéssel egyidejûleg
megtett – kérelmére a jegyzõ a kereskedõ által használni
kívánt elsõ vásárlók könyvét az üzlet nyilvántartásba véte-
lével a vásárlók könyve használatba vételének bejelentett
idõpontjától, mint használatba vételi idõponttól hitelesíti.
Ebben az esetben a használatba vétel idõpontját az üzletet
üzemeltetõ kereskedõ cégszerû aláírásával és
bélyegzõlenyomatával igazolja.

(5) A kereskedelmi tevékenység ellenõrzésére jogosult
hatóságok két évre visszamenõleg vizsgálhatják a vásárlók
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könyvébe tett bejegyzéseket, valamint az írásbeli vásárlói
panaszra adott válasz másodpéldányát.

A kereskedelmi tevékenység ellenõrzésére vonatkozó
eljárások, szankciók

26. §

(1) A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság jár el
a) a fogyasztóvédelemrõl szóló 1997. évi CLV. törvény

(a továbbiakban: Fgytv.) szabályai szerint a 18. § (1) be-
kezdés a)–f) és h)–i) pontja, (2) és (3) bekezdése, a 19. §,
a 20. §, valamint a 23. § szerinti rendelkezések megsértése
esetén, valamint

b) a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedel-
mi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvényben
meghatározott szabályok szerint a 17. §-ban, a 24. § (3) be-
kezdésében, továbbá a 12. § (3) bekezdésében, a 13. §
(2) bekezdésében, a 14. § (2) bekezdésében, valamint
a 15. § (1) bekezdésében foglalt tájékoztatási szabályok
megsértése esetén.

(2) Az (1) bekezdésben említett rendelkezések az Fgytv.
alkalmazásában fogyasztóvédelmi rendelkezések.

27. §

(1) Ha a kereskedõ a tevékenységére, a forgalmazott ter-
mékre, illetve annak árusítására vonatkozó jogszabályi
elõírásoknak nem tesz eleget, vagy a hatályos jogszabályi
feltételeknek nem felel meg, és a jogsértés másként nem
orvosolható, illetve a jogszabályi feltételeknek való meg-
felelés más módon nem biztosítható, a jegyzõ – a (2) be-
kezdés a) pontja és a (3) bekezdés szerinti eset kivételé-
vel – az észlelt hiányosságok megszüntetéséig, de legfel-
jebb kilencven napra a tevékenységet megtilthatja, vagy az
üzletet ideiglenesen bezárathatja.

(2) A jegyzõ a mûködési engedélyt visszavonja, illetve
tevékenység folytatását megtiltja és a kereskedõt, illetve
az üzletet a nyilvántartásból törli és az üzletet bezáratja, ha

a) a mûködési engedély kiadásának feltételei már nem
állnak fenn,

b) a kereskedõ az (1) bekezdés szerinti jegyzõi határo-
zatban meghatározott idõtartam alatt nem tesz eleget a ha-
tározatban foglaltaknak,

c) a kereskedõ a külön jogszabályban meghatározott ve-
szélyes mértékû környezeti zaj esetén, a lakók egészséges
életkörülményeinek és pihenéshez való jogának biztosítá-
sa érdekében, a jogsértõ állapot megszüntetéséig elrendelt
kötelezõ éjszakai zárva tartási idõszak alatt továbbra is
nyitva tart,

d) a kereskedõ a külön jogszabályban meghatározott ve-
szélyes mértékû környezeti zaj esetén a hirdetés vagy fi-
gyelemfelhívás céljára szolgáló hanghatásokat okozó esz-
közt használatának megtiltása ellenére tovább használja.

(3) Amennyiben az ellenõrzés során megállapítást nyer,
hogy a kereskedõ mûködési engedéllyel nem rendelkezõ
üzletben folytat kizárólag üzlethez kötött kereskedelmi te-
vékenységet, a jegyzõ köteles az üzletet azonnal bezáratni.

(4) A jegyzõ az (1)–(3) bekezdés alapján hozott határo-
zatát közli a 6. § (2) bekezdésében és a 7. § (4) bekezdésé-
nek c) pontjában megjelölt hatóságokkal, valamint a külön
engedélyt kiadó hatósággal, továbbá az egyéni vállalkozót
nyilvántartásba vevõ körzetközponti jegyzõvel, gazdasági
társaság esetén az illetékes cégbírósággal.

Fogalommeghatározások

28. §

E rendelet alkalmazása szempontjából:
a) alkalmi rendezvény: olyan nem rendszeres, hanem bi-

zonyos ünnepi vagy más alkalmakból szervezett rendez-
vény – ide nem értve a vásárokról, a piacokról és a bevá-
sárlóközpontokról szóló kormányrendelet szerinti alkalmi
és ünnepi vásárokat –, amelyen nem a kiskereskedelmi te-
vékenység a fõ cél, de az a rendezvényhez szolgáltatásként
kapcsolódik, és ott a rendezvény jellegéhez kapcsolódó
termékeket forgalmaznak, ideértve a megrendelõ által
meghatározott helyen eseti alkalommal végzett
étkeztetést, illetve italszolgáltatást;

b) büfétermékek: a forgalmazás helyén elõállított
ba) grillezett húsok, frissen sültek, sült és fõtt kolbász,

hurka, virsli, füstölt vagy sült hal,
bb) lángos-, palacsintafélék,
bc) meleg és hideg szendvicsfélék, valamint

az ezek fogyasztásához közvetlenül kapcsolódó termékek, és
gyárilag elõre csomagolt élelmiszerek, valamint az italok;

c) dohánytermék: a nemdohányzók védelmérõl és a do-
hánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes
szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 1. § a) pontjá-
ban meghatározott termék;

d) melegkonyhás vendéglátóhely: meleg- és hideg étele-
ket, cukrászati készítményeket, sütõ- és édesipari terméke-
ket, kávét, szeszesitalt és szeszmentes italokat forgalmazó
üzlet, ahol az ételeket meghatározóan a helyszínen
készítik;

e) szeszes ital: minden alkoholtartalmú ital, kivéve
a gyógynövények gyógyászati jellegû szeszes kivonatát és
az ezek felhasználásával készült terméket, továbbá az
1,2%-nál kevesebb alkoholtartalmú üdítõitalokat;

f) szexuális termék: az Fgytv. 2. § v) pontjában megha-
tározott termék.

Záró rendelkezések

29. §

(1) E rendelet 2009. október 1-jén lép hatályba.
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(2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folya-
matban lévõ ügyekre is alkalmazni kell.

(3) Az e rendelet hatálybalépésekor már mûködõ és ha-
tályos mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet esetében
a kereskedõnek csak az 1. melléklet szerinti adatokban be-
következett változás esetén kell az e rendelet szerinti új
mûködési engedély iránti kérelmet vagy bejelentést be-
nyújtania. A jegyzõ a 6. § (6) bekezdése, illetve a 10. §
szerint jár el.

(4) Az e rendelet hatálybalépését megelõzõen az üzletek
mûködésének rendjérõl, valamint az egyes üzlet nélkül
folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének felté-
teleirõl szóló 133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet alapján
az üzletekrõl vezetett nyilvántartás adatait 2009. december
31-ig kell átvezetni a 2. melléklet szerint.

30. §

A 19. §-ban és a 20. § (3) bekezdésében meghatározott
technikai jellegû elõírásoknak nem kell megfelelnie az
olyan terméknek, amelyet az Európai Unió valamely tagál-
lamában vagy Törökországban állítottak elõ, illetve hoz-
tak forgalomba, vagy az Európai Gazdasági Térségrõl
szóló megállapodásban részes valamely EFTA-államban
állítottak elõ az ott irányadó elõírásoknak megfelelõen,
feltéve, hogy az irányadó elõírások a közerkölcs, a közbiz-
tonság, az emberi egészség és élet védelme, illetve a fo-
gyasztók védelme tekintetében az e rendeletben
meghatározottal egyenértékû védelmet nyújtanak.

31. §

(1) Hatályát veszti
a) az üzletek mûködésének rendjérõl, valamint az egyes

üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek vég-
zésének feltételeirõl szóló 133/2007. (VI. 13.) Korm.
rendelet,

b) az üzletek mûködésének rendjérõl, valamint az egyes
üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek vég-
zésének feltételeirõl szóló 133/2007. (VI. 13.) Korm. ren-
delet módosításáról szóló 307/2008. (XII. 20.) Korm.
rendelet,

c) a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabá-
lyairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 17. §
(2) bekezdése,

d) az egyes kormány- és miniszteri rendeleti szintû jog-
szabályok és jogszabályi rendelkezések technikai deregu-
lációjáról szóló 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. §
78. pontja.

(2) E § 2009. október 2-án hatályát veszti.

32. §

A 13. § (1) bekezdése, a 19. §, a 20. § (3) bekezdése ter-
vezetének a mûszaki szabványok és szabályok, valamint
az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó sza-
bályok terén információszolgáltatási eljárás megállapítá-
sáról szóló – a 98/48/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvvel módosított – 1998. június 22-i 98/34/EK euró-
pai parlamenti és tanácsi irányelv 8–10. cikkében elõírt
egyeztetése megtörtént.

33. §

Ez a rendelet a belsõ piaci szolgáltatásokról szóló
2006/123/EK (2006. december 12.) európai parlamenti és
a tanácsi irányelv 8., 9. és 16. cikkének való megfelelést
szolgálja.

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,
a társadalompolitika összehangolásáért felelõs

tárca nélküli miniszter
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1. melléklet a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelethez

A) A bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról szóló
bejelentés kötelezõ adattartalma

I.
A kereskedõ és a kereskedelmi tevékenység adatai
1. a kereskedõ neve, címe, illetve székhelye;
2. a kereskedõ cégjegyzékszáma, az egyéni vállalkozó nyilvántartási száma, illetve a kistermelõ regisztrációs száma;
3. a kereskedõ statisztikai száma;
4. a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység helye az alábbiak szerint:
4.1. a kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében címek),
4.2. mozgóbolt esetében a mûködési terület és az útvonal jegyzéke,
4.3. üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési terüle-

tével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, illetve
az országos jelleg megjelölése;

5. a kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység formája a Kertv.
3. § (4) bekezdése szerint;

6. amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik, az üzlet
6.1. a napi/heti nyitva tartási ideje,
6.2. tulajdonosa,
6.3. címe, helyrajzi száma,
6.4. használatának jogcíme,
6.5. elnevezése,
6.6. alapterülete (m2),
6.7. vendéglátó üzlet esetén befogadóképessége,
6.8. a 25. § (4) bekezdés szerinti esetben a vásárlók könyve nyomtatvány azonosító adatai és használatba vételének

idõpontja;
7. az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a forgalmazni kívánt
7.1. termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján, illetve ebbõl
7.2. a Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek;
8. az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:
8.1. kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. pont)
8.2. kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást (Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevé-

kenységet folytat,
8.3. nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont);
9. a kereskedõ nyilatkozata kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban arról, hogy
9.1. kíván-e szeszesital-kimérést folytatni, illetve
9.2. kíván-e az üzletben a 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet folytatni.

II.
Csatolt okiratok

1. nem a kérelmezõ tulajdonában lévõ üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére vonatkozó igazoló okirat (a tu-
lajdoni lap kivételével);

2. haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvezõ a kérelmezõ – a haszonélvezõ hozzájárulását
igazoló okirat;

3. közös tulajdonban álló üzlet esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmezõ, a tulajdonostársak hozzá-
járulását igazoló okirat.

III.
Keltezés, a bejelentõ aláírása (bélyegzõje)

B) A mûködési engedély iránti kérelem kötelezõ adattartalma
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I. A kereskedõ és az üzlet adatai
1. a kereskedõ neve, címe, illetve székhelye;
2. a kereskedõ cégjegyzékszáma, az egyéni vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a kistermelõ regisztrációs száma;
3. a kereskedõ statisztikai száma;
4. az üzlet
4.1. a napi/heti nyitva tartási ideje,
4.2. tulajdonosa,
4.3. címe, helyrajzi száma,
4.4. használatának jogcíme,
4.5. elnevezése,
4.6. alapterülete (m2);

5. üzletek szerinti bontásban a forgalmazni kívánt
5.1. üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. melléklet alapján,
5.2. egyéb termékek megnevezése, sorszáma a 6. melléklet alapján, illetve ebbõl,
5.3. a Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek megnevezése;

6. üzletek szerinti bontásban a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:
6.1. kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont),
6.2. nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont);

7. üzletek szerinti bontásban a kereskedõ nyilatkozata arról, hogy kéri-e az engedélyezési eljárásban szemle
megtartását.

II. Csatolt okiratok
1. nem a kérelmezõ tulajdonában lévõ üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére (bérlet stb.) vonatkozó igazoló

okirat (a tulajdoni lap kivételével);
2. haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvezõ a kérelmezõ – a haszonélvezõ hozzájárulását

igazoló okirat;
3. közös tulajdonban álló üzlet esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmezõ, a tulajdonostársak hozzá-

járulását igazoló okirat.

III. Keltezés, a kérelmezõ (bejelentõ) aláírása (bélyegzõje)

2. melléklet a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelethez

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet alapján vezetett nyilvántartás

A) Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében:
1. a nyilvántartásba vétel száma;
2. a kereskedõ neve, címe, illetve székhelye;
3. a kereskedõ cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a kistermelõ regisztrációs száma;
4. a kereskedõ statisztikai száma;
5. a kereskedelmi tevékenység helye:
5.1. a kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek),
5.2. mozgóbolt esetében a mûködési terület és az útvonal jegyzéke,
5.3. üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési terüle-

tével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, illetve
az országos jelleg megjelölése,

5.4. csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy
egész megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése;

6. a kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. §
(4) bekezdése szerint;

7. amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik,
7.1. a napi/heti nyitva tartási idõ,
7.2. az üzlet elnevezése,
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7.3. az üzlet alapterülete (m2),

7.4. vendéglátó üzlet esetében befogadóképessége,

7.5. a 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve használatba vételének idõpontja;

8. az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban

8.1. termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján, illetve ebbõl

8.2. a Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek;

9. kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege:

9.1. kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. pont),

9.2. kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást (Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevé-
kenységet folytat,

9.3. nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont);

10. annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e

10.1. szeszesital-kimérést, illetve

10.2. a 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet;

11. ha a kereskedõ külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat, a külön engedély alapján forgalma-
zott termékek körét, megnevezését, továbbá a külön engedélyt kiállító hatóságot és a külön engedély számát, hatályát
(egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban);

12. a kereskedelmi tevékenység megkezdésének, módosításának és megszûnésének idõpontja.

B) Mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet esetében:

1. a nyilvántartásba vétel száma;

2. a kereskedõ neve, címe, illetve székhelye;

3. a kereskedõ cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a kistermelõ regisztrációs száma;

4. a kereskedõ statisztikai száma;

5. az üzlet

5.1. a napi/heti nyitva tartási ideje,

5.2. címe, helyrajzi száma,

5.3. elnevezése,

5.4. alapterülete (m2);

6. üzletek szerinti bontásban a forgalmazott

6.1. üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. melléklet alapján,

6.2. egyéb termékek megnevezése, sorszáma a 6. melléklet alapján, illetve ebbõl,

6.3. a Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek megnevezése;

7. üzletek szerinti bontásban a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

7.1. kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont),

7.2. nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont);

8. ha az üzletben külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytatnak, a külön engedély alapján forgal-
mazott termékek körét, megnevezését, továbbá a külön engedélyt kiállító hatóságot és a külön engedély számát, hatályát;

9. a kereskedelmi tevékenység megkezdésének, módosításának és megszûnésének idõpontja.
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3. melléklet a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelethez

A kizárólag üzletben forgalmazható termékek

1. dohánytermékek;
2. a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és készítmények;
3. az egyes festékek, lakkok és jármûvek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályo-

zásáról szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó termékek;
4. állatgyógyászati készítmények és hatóanyagaik;
5. fegyver, lõszer, robbanó- és robbantószer, gázspray, pirotechnikai termék, a polgári célú pirotechnikai tevékenysé-

gek felügyeletérõl szóló kormányrendelet szerinti játékos pirotechnikai termékek, valamint a kis és a közepes tûzijáték
termékek kivételével, az ott meghatározott feltételekkel;

6. növényvédõ szerek és hatóanyagaik;
7. nem veszélyes hulladék;
8. „A” és „B” tûzveszélyességi osztályba sorolt anyag, kivéve a Jöt. szerinti tüzelõolaj, propán vagy propán-bután gáz

és az üzemanyag.

4. melléklet a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelethez

........................... Önkormányzat Jegyzõje

......... /20 ......... /szám
Nyilvántartási szám: ......... /20 .........

Igazolás
a mûködési engedély kiadásáról

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeirõl szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet alapján
.................................... kereskedõ részére ....................... helységben ....... irányítószám,

......................................... utca (tér, út)
............... szám alatt a 2. pontban megjelölt termék(ek)et forgalma-

zó ............................................................................................
üzlet mûködését ....................................... elnevezéssel engedélyeztem.

1. A kereskedõ székhelye: .......................................................................... település neve, ........ irányító-
szám, ................... kerület

...................................... utca (tér, út) ............... szám.
A kereskedõ cégjegyzékszáma/vállalkozói nyilvántartási száma/kistermelõi igazolvány szá-

ma:............................................;
2. A forgalmazott üzletköteles termékek köre:

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

A forgalmazni nem engedett termékek köre, illetve a folytatni nem engedett tevékenységek:
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

Kelt: ................................., ...... év ............... hónap ...... nap.

P. H.
...........................................................

aláírás
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5. melléklet a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelethez

Közterületi értékesítés keretében forgalmazható termékek

1. napilap és hetilap, folyóirat, könyv;
2. levelezõlap;
3. virág;
4. léggömb;
5. zöldség, gyümölcs;
6. pattogatott kukorica;
7. fõtt kukorica;
8. sült gesztenye;
9. pirított tökmag, napraforgómag, földimogyoró, egyéb magvak;
10. vattacukor, cukorka;
11. fagylalt, jégkrém;
12. ásványvíz, üdítõital, kávéital, nyers tej;
13. büfétermék a szeszesital kivételével;
14. sütõipari termékek;
15. elõrecsomagolt sütemények, édességek.

6. melléklet a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelethez

Termékkörök

1. Élelmiszer
1.1. Meleg-, hideg étel,
1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital,
1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital,
1.4. Cukrászati készítmény, édesipari termék,
1.5. Hús-és hentesáru,
1.6. Hal,
1.7. Zöldség- és gyümölcs,
1.8. Kenyér- és pékáru, sütõipari termék,
1.9. Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.),
1.10. Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb.),
1.11. Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fû-

szer, ecet, méz, bébiétel stb.),
1.12. Közérzetjavító és étrend-kiegészítõ termék (gyógynövény, biotermék, testépítõ szer stb.);

2. Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz szükséges kellék);
3. Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemû, asztalterítõ, törölközõ, kötõfonal,

hímzéshez, valamint takaró és szõnyeg készítéséhez szükséges alapanyag, rövidáru, tû, varrócérna, gomb stb.);
4. Ruházat (gyermek, nõi, férfi ruházati cikk, bõrruházat és szõrmeáru, ruházati kiegészítõ);
5. Babatermék (csecsemõ- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási cikk stb.);
6. Lábbeli- és bõráru;
7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk;
8. Hangszer;
9. Villamos háztartási készülék és villamossági cikk;
10. Audió- és videóberendezés;
11. Audiovizuális termék (zenei- és videó felvétel, CD, DVD stb.);
12. Telekommunikációs cikk;
13. Festék, lakk;
14. Vasáru, barkács, és építési anyag;
15. Szaniteráru;
16. Könyv;
17. Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány;
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18. Papír- és írószer, mûvészellátó cikk (vászon, állvány stb.);

19. Számítógépes hardver- és szoftver termék;

20. Illatszer, drogéria;

21. Háztartási tisztítószer, vegyi áru;

22. Gépjármû- és motorkerékpár-üzemanyag, motorbenzin, gázolaj, autógáz, gépjármû-kenõanyag, -hûtõanyag és
adalékanyag;

23. Háztartási tüzelõanyag;

24. Palackos gáz;

25. Óra- és ékszer;

26. Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, tartozék, lovas felszere-
lés, kiegészítõk stb.);

27. Játékáru;

28. Közérzettel kapcsolatos nem élelmiszer termék (vérnyomásmérõ, hallókészülék, ortopéd cipõ, mankó stb.);

29. Tapéta, padlóburkoló, szõnyeg, függöny;

30. Virág és kertészeti cikk;

31. Kedvtelésbõl tartott állat;

32. Állateledel, takarmány;

33. Állatgyógyászati termék;

34. Szexuális termék;

35. Fegyver és lõszer,

36. Pirotechnikai termék;

37. Mezõgazdasági, méhészeti és borászati cikk, növényvédõ szer, termésnövelõ anyag, a tevékenységhez szükséges
eszköz, kisgép (pincegazdasági felszerelés, vetõmag, tápszer, kötözõfonal, zsineg stb.);

38. Fotócikk;

39. Optikai cikk;

40. Kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk;

41. Temetkezési kellék;

42. Díszmûáru, mûalkotás, népmûvészeti és iparmûvészeti áru;

43. Emlék- és ajándéktárgy;

44. Numizmatikai termék;

45. Kreatív-hobbi és dekorációs termék;

46. Használtcikk (használt könyv, ruházati cikk, sportszer, bútor, egyéb használtcikk, régiség);

47. Személygépjármû;

48. Egyéb gépjármû (tehergépjármû, lakókocsi, 3,5 tonnánál nehezebb jármû);

49. Személygépjármû és egyéb gépjármû-alkatrész és -tartozék;

50. Motorkerékpár, motorkerékpár-alkatrész és -tartozék;

51. Mezõgazdasági nyersanyag, termék (gabona, nyersbõr, toll stb.);

52. Mezõgazdasági ipari gép, berendezés;

53. Irodagép, -berendezés, irodabútor;

54. Speciális gép, berendezés (ipari robot, emelõgép, mérõberendezés, professzionális elektromos gép, berendezés,
hajó, repülõgép stb.);

55. Ipari vegyi áru;

56. Egyéb termelési célú alapanyag termék (mûanyag-alapanyag, nyersgumi, ipari textilszál, textilipari rostanyag,
kartonpapír, drágakõ);

57. Nem veszélyes, újrahasznosítható hulladék termék;

58. Zálogház által, a tevékenysége keretén belül felvett és ki nem váltott zálogtárgy;

59. Egyéb (jelölje meg).
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A Kormány 212/2009. (IX. 29.) Korm. rendelete
a vásárokról és piacokról szóló 55/2009. (III. 13.)

Korm. rendelet módosításáról

*A rendelet a 2009. szeptember 29-én megjelent Magyar Közlöny
138. számában fellelhetõ.

A Kormány 214/2009. (IX. 30.) Korm. rendelete
a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésérõl

szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó
ügyekben eljáró hatóságok kijelölésérõl, valamint

a nyilatkozat-tételi kötelezettség alá esõ szolgáltatások
felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet

módosításáról

A Kormány a külföldi bizonyítványok és oklevelek elis-
merésérõl szóló 2001. évi C. törvény 67. § (1) bekezdésé-
ben, valamint – az 5. § (2) bekezdése tekintetében – az
egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon
kívül helyezésérõl szóló 2007. évi LXXXII. törvény 6. §
(2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Magyar
Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény
35. § (1) bekezdésének b) pontjában foglalt feladatkörében
eljárva, a következõ rendeletet alkotja:

1. §

(1) A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésé-
rõl szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben
eljáró hatóságok kijelölésérõl, valamint a nyilatkozattételi
kötelezettség alá esõ szolgáltatások felsorolásáról szóló
33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.
rendelet) 1. § (2) bekezdés c)–d) pontja helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:

[Az Etv. Harmadik része hatálya alá tartozó hatósági
eljárásokban a Kormány a külföldi bizonyítványok és ok-
levelek elismeréséért felelõs hatóságként]

„c) a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter hatáskö-
rébe tartozó szabályozott szakmák esetében

ca) kereskedelmi és ipari szakterületen elsõ fokon
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalt, másodfo-
kon a nemzeti fejlesztési és gazdasági minisztert,

cb) a területfejlesztés és területrendezés területén, a kü-
lön jogszabályban meghatározott, a területi építész kama-
rák hatáskörébe tartozó területrendezési tervezési, terület-
rendezési szakértõi tevékenységeknél – a cc) pontban
meghatározott kivétellel – elsõ fokon a Budapesti Építész
Kamarát, másodfokon a Magyar Építész Kamarát,

cc) a területfejlesztés és területrendezés területén, a kü-
lön jogszabályban meghatározott, a mérnöki kamarák ha-
táskörébe tartozó területrendezési tervezési, területrende-
zési szakértõi tevékenységeknél elsõ fokon a Budapesti és

Pest Megyei Mérnöki Kamarát, másodfokon a Magyar
Mérnöki Kamarát,

cd) a településfejlesztés és településrendezés területén,
a külön jogszabályban meghatározott, a területi építész ka-
marák hatáskörébe tartozó településtervezési, település-
rendezési szakértõi tevékenységeknél – a ce) pontban
meghatározott kivétellel – elsõ fokon a Budapesti Építész
Kamarát, másodfokon a Magyar Építész Kamarát,

ce) a településfejlesztés és településrendezés területén,
a külön jogszabályban meghatározott, a területi mérnöki
kamarák hatáskörébe tartozó településtervezési, település-
rendezési szakértõi tevékenységeknél elsõ fokon a Buda-
pesti és Pest Megyei Mérnöki Kamarát, másodfokon a Ma-
gyar Mérnöki Kamarát,

cf) az építésügy területén, a külön jogszabályban meg-
határozott, a területi mérnöki kamarák hatáskörébe tartozó
építészeti-mûszaki tervezési, építésügyi mûszaki szakér-
tõi, építési mûszaki ellenõri, felelõs mûszaki vezetõi, terv-
ellenõrzési, energetikai tanúsítói, beruházáslebonyolítói
tevékenységeknél elsõ fokon a Budapesti és Pest Megyei
Mérnöki Kamarát, másodfokon a Magyar Mérnöki
Kamarát,

cg) az építésügy területén, a külön jogszabályban meg-
határozott, a területi építész kamarák hatáskörébe tartozó
építészeti-mûszaki tervezési, építésügyi mûszaki szakér-
tõi, építési mûszaki ellenõri, felelõs mûszaki vezetõi, terv-
ellenõri, energetikai tanúsítói, beruházáslebonyolítói tevé-
kenységeknél elsõ fokon a Budapesti Építész Kamarát,
másodfokon a Magyar Építész Kamarát,

ch) az építésügy területén a felvonó és mozgólépcsõ
karbantartó-szerelõ, valamint felvonó- és mozgólépcsõ el-
lenõri tevékenység esetén elsõ fokon a Budapesti és Pest
Megyei Mérnöki Kamarát, másodfokon a Magyar Mérnö-
ki Kamarát,

d) az önkormányzati miniszter hatáskörébe tartozó sza-
bályozott szakmák esetében katasztrófavédelem, tûzvéde-
lem, valamint polgári védelem szakterületen elsõ fokon az
Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóságot, másodfo-
kon az önkormányzati minisztert,”

[jelöli ki.]

(2) A Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése a következõ
f)–g) ponttal egészül ki:

[Az Etv. Harmadik része hatálya alá tartozó hatósági
eljárásokban a Kormány a külföldi bizonyítványok és ok-
levelek elismeréséért felelõs hatóságként]

„f) a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter
hatáskörébe tartozó szabályozott szakmák esetében

fa) közlekedési szakterületen elsõ fokon a Nemzeti
Közlekedési Hatóságot, másodfokon a közlekedési, hír-
közlési és energiaügyi minisztert,

fb) postaügyi szakterületen elsõ fokon a Nemzeti Hír-
közlési Hatóságot, másodfokon a közlekedési, hírközlési
és energiaügyi minisztert,

g) a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter hatáskö-
rébe tartozó szabályozott szakmák esetében informatikai
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és elektronikus hírközlési szakterületen elsõ fokon a Nem-
zeti Hírközlési Hatóságot, másodfokon a Miniszterelnöki
Hivatalt vezetõ minisztert”

[jelöli ki.]
(3) A Korm. rendelet 1. § (3) bekezdésének c) pontja he-

lyébe a következõ rendelkezés lép, egyúttal kiegészül
a következõ d)–e) ponttal:

[A Kormány az Etv. IV. fejezete hatálya alá tartozó ha-
tósági eljárásokban azon szakmák tekintetében, amelyek
esetében a szakmai és vizsgakövetelmények meghatározá-
sa]

„c) a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter
hatáskörébe tartozik

ca) közlekedési szakterületen elsõ fokon a Nemzeti
Közlekedési Hatóságot, másodfokon a közlekedési, hír-
közlési és energiaügyi minisztert,

cb) postaügyi szakterületen elsõ fokon a Nemzeti Hír-
közlési Hatóságot, másodfokon a közlekedési, hírközlési
és energiaügyi minisztert;

d) a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter hatáskö-
rébe tartozik, kereskedelmi és ipari szakterületen elsõ fo-
kon a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalt, má-
sodfokon a nemzeti fejlesztési és gazdasági minisztert;

e) a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter hatáskö-
rébe tartozik, informatikai és elektronikus hírközlési szak-
területen elsõ fokon a Nemzeti Hírközlési Hatóságot, má-
sodfokon a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ minisztert

jelöli ki a külföldi bizonyítványok és oklevelek elisme-
réséért felelõs hatóságként.”

(4) A Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép, ezzel egyidejûleg az 1. § a követ-
kezõ (5)–(6) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A Kormány az Etv. 60/A–60/C. §-sa szerinti eljárá-
sokban – az (5) bekezdésben foglalt kivételekkel – eljáró
hatóságként az Oktatási Hivatalt, másodfokon az oktatási
és kulturális minisztert jelöli ki.

(5) A Kormány eljáró hatóságként
a) az Etv. 60/A–60/C. §-sa szerinti eljárásokban

a (2) bekezdés a) pontja, valamint a (3) bekezdés a) pontja
alapján elismerendõ szakmák tekintetében elsõ fokon az
Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalt,
másodfokon az Egészségbiztosítási Felügyeletet,

b) az Etv. 60/B. § szerinti eljárásokban okleveles épí-
tészmérnök és okleveles építész tervezõ mûvész szakkép-
zettség esetén elsõ fokon a Budapesti Építész Kamarát,
másodfokon a Magyar Építész Kamarát,

c) az a) és b) pontban nem említett esetekben az Etv.
60/B. §-a szerinti eljárásokban, ha az adott szabályozott
szakma folytatása a Magyar Köztársaság területén enge-
délyköteles vagy a szolgáltatási tevékenység folytatásának
és megkezdésének általános szabályairól szóló 2009. évi
LXXVI. törvény szerinti bejelentés kötelezettség hatálya
alá tartozik, az engedélyezésre, illetve a bejelentéssel kap-
csolatos eljárásra hatáskörrel rendelkezõ illetékes hatósá-
got jelöli ki.

(6) Az elismerésért felelõs hatóság rendszeresen tájé-
koztatja az Etv. IV. fejezete hatálya alá tartozó döntéseirõl
a szakmai és vizsgakövetelmények meghatározásáért fele-
lõs minisztert.”

2. §

A Korm. rendelet 2. §-a helyébe a következõ rendelke-
zés lép, ezzel egyidejûleg a következõ 3–5/A. §-sal egé-
szül ki:

„2. § (1) A Magyar Köztársaság területén határon átnyú-
ló szolgáltatásnyújtás keretében az e rendelet 1. és 2. szá-
mú mellékletében meghatározott szabályozott szakma
gyakorlásával járó szolgáltatási tevékenységet folytatni
kívánó szolgáltatásnyújtó köteles a szolgáltatási tevékeny-
ség folytatására irányuló szándékát bejelenteni az adott
szabályozott szakma vonatkozásában az 1., illetve a 2. szá-
mú mellékletben meghatározott hatóságnak.

(2) A szolgáltatásnyújtó a 2. számú mellékletben meg-
határozott szabályozott szakma gyakorlásával járó szol-
gáltatási tevékenységét csak azt követõen kezdheti meg,
hogy azt az elõzetes ellenõrzést végzõ hatóság a bejelentés
alapján a szolgáltatásnyújtó szakmai képesítésének ellen-
õrzését követõen engedélyezte.

(3) A Kormány az Etv. 40. §-a szerinti elismerésért fele-
lõ hatóságként – az (5) bekezdésben foglalt kivétellel – az
1. számú mellékletben felsorolt szabályozott szakmák te-
kintetében ott megjelölt hatóságot jelöli ki.

(4) A Kormány az Etv. 41. §-a szerinti elõzetes ellenõr-
zést végzõ hatóságként– a (6) bekezdésben foglalt kivétel-
lel – a 2. számú mellékletben felsorolt szabályozott szak-
mák tekintetében ott megjelölt hatóságot jelöli ki.

(5) Az 1. számú melléklet 1–6. pontjában felsorolt sza-
bályozott szakmák esetében a Kormány az Etv. 40. §-a
szerinti elismerésért felelõs hatóságként

a) az adott szakmagyakorlást szabályozó külön kor-
mányrendelet a mérnöki kamarák hatáskörébe tartozó épí-
tészeti-mûszaki tervezési szakterületen, területrendezési-
és településtervezési szakági tervezési szakterületen, vala-
mint építésügyi szakterületen (építésügyi mûszaki szakér-
tõ, építési mûszaki ellenõr, felelõs mûszaki vezetõ) elsõ
fokon a Budapesti és Pest megyei Mérnöki Kamarát, má-
sodfokon a Magyar Mérnöki Kamarát,

b) az adott szakmagyakorlást szabályozó külön kor-
mányrendelet az építész kamarák hatáskörébe tartozó épí-
tészeti-mûszaki tervezési szakterületen, területrendezési-
és településtervezési szakterületen, valamint építésügyi
szakterületen (építésügyi mûszaki szakértõ, építési mûsza-
ki ellenõr, felelõs mûszaki vezetõ) elsõ fokon a Budapesti
Építész Kamarát, másodfokon a Magyar Építész Kamarát
jelöli ki.

(6) A 2. számú melléklet 5–9. pontjában felsorolt szabá-
lyozott szakmák esetében a Kormány az Etv. 41. §-a sze-
rinti elõzetes ellenõrzést végzõ hatóságként
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a) az adott szakmagyakorlást szabályozó külön kor-
mányrendelet a mérnöki kamarák hatáskörébe tartozó épí-
tészeti-mûszaki tervezési szakterületen, területrendezési-
és településtervezési szakági tervezési szakterületen, vala-
mint építésügyi szakterületen (építésügyi mûszaki szakér-
tõ, építési mûszaki ellenõr, felelõs mûszaki vezetõ) elsõ
fokon a Budapesti és Pest megyei Mérnöki Kamarát, má-
sodfokon a Magyar Mérnöki Kamarát,

b) az adott szakmagyakorlást szabályozó külön kor-
mányrendelet az építész kamarák hatáskörébe tartozó épí-
tészeti-mûszaki tervezési szakterületen, területrendezési-
és településtervezési szakterületen, valamint építésügyi
szakterületen (építésügyi mûszaki szakértõ, építési mûsza-
ki ellenõr, felelõs mûszaki vezetõ) elsõ fokon a Budapesti
Építész Kamarát, másodfokon a Magyar Építész Kamarát
jelöli ki.

3. § (1) A szolgáltatásnyújtó bejelentésének tartalmaz-
nia kell

a) a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és foly-
tatásának általános szabályairól szóló 2009. évi
LXXVI. törvény 22. § (1) és (3) bekezdésében meghatáro-
zott adatokat,

b) a szolgáltató nyilatkozatát arról, hogy rendelkezik-e
megfelelõ szakmai biztosítékkal, valamint a szakmai biz-
tosítékot nyújtó szervezet nevérõl és a szakmai biztosíté-
kot megalapozó szerzõdés azonosításához szükséges ada-
tokról, a szakmai biztosítékkal fedezett kockázatokról,
a szakmai biztosíték területi hatályáról és a szakmai bizto-
síték összegérõl vagy az abban foglalt garancia felsõ hatá-
ráról,

c) a szolgáltatásnyújtás adott naptári évben tervezett
idõtartamát, valamint

d) a szolgáltatásnyújtás során Magyarországon hasz-
nálni kívánt szakmai címet.

(2) A szolgáltatásnyújtó bejelentéséhez csatolni kell
a) az állampolgárságát igazoló közokirat másolatát,
b) olyan okirat hiteles másolatát és hiteles fordítását,

amely tanúsítja, hogy valamely tagállamban letelepedett-
ként jogosult az adott szakma gyakorlására,

c) a szolgáltatásnyújtó azon képzése sikeres elvégzését
tanúsító okiratainak hiteles másolatait és hiteles fordítása-
it, amely tagállamában a szolgáltatásnyújtásra felkészítet-
te,

d) az Etv. 38. § (2) bekezdése alá tartozó esetben annak
az okiratnak a hiteles másolatát és hiteles fordítását, amely
tanúsítja, hogy a szolgáltatásnyújtó a bejelentés benyújtá-
sát megelõzõ tíz év folyamán legalább két évig gyakorolta
az adott szakmát a letelepedés szerinti tagállamban.

(3) Az eljáró hatóság internetes honlapján közzéteszi
azoknak a nyelveknek a felsorolását, amelyek esetében
a (2) bekezdés rendelkezéseitõl eltérõen nem hiteles fordí-
tást is elfogad.

4. § A 2. számú mellékletben felsorolt szabályozott
szakmák esetén a szolgáltatásnyújtó bejelentésnek tájé-
koztatást kell továbbá tartalmaznia

a) a képzés sikeres elvégzését tanúsító okiratához veze-
tõ képzés idõtartamáról és tartalmáról,

b) ha szakmai tapasztalattal rendelkezik, akkor szak-
mai tapasztalatáról, továbbá

c) ha a képzés sikeres elvégzését tanúsító okirata meg-
szerzését követõen szakmai továbbképzésben vett részt,
akkor a szakmai továbbképzésérõl.

5. § Ha szolgáltatásnyújtó a bejelentési kötelezettség alá
tartozó határon átnyúló szolgáltatásnyújtás során tényle-
gesen nem maga végzi az adott tevékenységet, akkor a 3. §
(1) bekezdése d) pontjában, valamint a (2) bekezdésében
meghatározott adatok bejelentését a szolgáltatási tevé-
kenységet ténylegesen végzõ személyre vonatkozóan kell
megtenni. Ha az ilyen szolgáltatásnyújtás a 2. melléklet
hatálya alá tartozik, akkor a 4. §-ban meghatározott adatok
bejelentését is a szolgáltatási tevékenységet ténylegesen
végzõ személyre vonatkozóan kell megtenni, és az elõze-
tes ellenõrzést is e személy szakmai képesítése tekinteté-
ben kell lefolytatni.

5/A. § (1) A szolgáltatásnyújtó bejelentése egy évre
szól.

(2) Ha az elsõ alkalommal tett bejelentés lejártát köve-
tõen a szolgáltatásnyújtó ismételten határon átnyúló szol-
gáltatást kíván Magyarországon nyújtani, és a 3. § (2) be-
kezdésében meghatározott okiratok által tanúsított körül-
ményekben nem történt lényeges változás, akkor a szolgál-
tatásnyújtó bejelentésének csak az (1) bekezdés a) és
b) pontjában meghatározott adatokat kell tartalmaznia.”

3. §

(1) A Korm. rendelet 1. számú melléklete helyébe e ren-
delet 1. számú melléklete lép.

(2) A Korm. rendelet 2. számú melléklete helyébe e ren-
delet 2. számú melléklete lép.

4. §

(1) Ez a rendelet 2009. október 1-jén lép hatályba azzal,
hogy rendelkezéseit a hatálybalépését követõen indult
vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

(2) Hatályát veszti a határon átnyúló szolgáltatást nyúj-
tó nyilatkozatáról szóló 5/2008. (II. 21.) OKM rendelet.

(3) A felnõttképzést folytató intézmények és a felnõtt-
képzési programok akkreditációjának szabályairól szóló
22/2004. (II. 16.) Korm. rendelet módosításáról szóló
189/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 16. §-a a következõ
(4)–(5) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Hatályát veszti az R. 3. § (1) bekezdése, 9. § (3)
bekezdése, 9. § (5) bekezdése, 11. § (1) bekezdés b) és
c) pontja, 11. § (2) bekezdése, 12. § (7) bekezdésében a
„határozatában” szövegrész, 17. § (1) bekezdése, 18.
§-a és 19. § (2) bekezdés a) pontja.
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(5) Az 1–15. §, valamint a (3)–(4) bekezdés az e rende-
let hatálybalépését követõ napon hatályát veszti. E bekez-
dés az e rendelet hatálybalépését követõ második napon
hatályát veszti.”

(4) A (2)–(3) bekezdés az e rendelet hatálybalépését kö-
vetõ napon hatályát veszti. E bekezdés az e rendelet ha-
tálybalépését követõ második napon hatályát veszti.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

3628 B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 21. szám

1. számú melléklet a 214/2009. (IX. 30.) Korm. rendelethez

,,1. számú melléklet a 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelethez

Az Etv. 40. § (1) bekezdése szerinti elõzetes bejelentési kötelezettség alá tartozó szabályozott szakmák

Sorszám Szabályozott szakma megnevezése Hatóság kijelölése,
amelyhez a bejelentést meg kell tenni

1. Felvonó- és mozgólépcsõ karbantartó-szerelõi tevékenység Budapesti és Pest Megyei Mérnöki
Kamara

2. Településtervezési tevékenység 2. § (5) bekezdése szerint
3. Településrendezési szakértõ 2. § (5) bekezdése szerint
4. Területrendezési tervezési tevékenység 2. § (5) bekezdése szerint
5. Beruházás-lebonyolítói tevékenység 2. § (5) bekezdése szerint
6. Energetikai tanúsítói tevékenység 2. § (5) bekezdése szerint
7. Környezetvédelmi, természetvédelmi és tájvédelmi szakértõi

tevékenység
Országos Környezetvédelmi, Ter-

mészetvédelmi és Vízügyi Fõfelügye-
lõség

8. Jövedéki ügyintézõi tevékenység Vám- és Pénzügyõrség
9. Vámkezelõ Vám- és Pénzügyõrség
10. Vámügyintézõ Vám- és Pénzügyõrség
11. Idegenvezetõi tevékenység Magyar Kereskedelmi Engedélye-

zési Hivatal
12. Lovastúra-vezetõ tevékenység Magyar Kereskedelmi Engedélye-

zési Hivatal
13. Tûzvédelmi tevékenység Országos Katasztrófavédelmi Fõ-

igazgatóság
14. Polgári védelmi tevékenység Országos Katasztrófavédelmi Fõ-

igazgatóság
15. Igazságügyi szakértõi tevékenység Igazságügyi és rendészeti miniszter
16. A közvetítõi tevékenységrõl szóló törvény hatálya alá tartozó

közvetítés
Igazságügyi és rendészeti miniszter

17. Biztonságtechnikai tervezõ, szerelõ Országos Rendõr-fõkapitányság
18. Biztonságtechnikai szerelõ Országos Rendõr-fõkapitányság
19. Mechanikai vagyonvédelmi rendszert tervezõ, szerelõ Országos Rendõr-fõkapitányság
20. Mechanikai vagyonvédelmi rendszert szerelõ Országos Rendõr-fõkapitányság
21. Magánnyomozó Országos Rendõr-fõkapitányság
22. Személy- és vagyonõr Országos Rendõr-fõkapitányság
23. Fegyveres biztonsági õr Országos Rendõr-fõkapitányság
24. Az állattenyésztéshez kapcsolódó mesterséges termékenyítési

szolgáltatások
Mezõgazdasági Szakigazgatási Hi-

vatal Központ
25. Magán-állatorvosi tevékenység Magyar Állatorvosi Kamara
26. Adótanácsadás pénzügyminiszter
27. Adószakértõi tevékenység pénzügyminiszter
28. Okleveles adószakértõi tevékenység pénzügyminiszter
29. Könyvviteli szolgáltatás pénzügyminiszter



Sorszám Szabályozott szakma megnevezése Hatóság kijelölése,
amelyhez a bejelentést meg kell tenni

30. Belsõ ellenõr pénzügyminiszter
31. Társasházkezelõ társasházkezelõ és ingatlankezelõ

szolgáltató lakóhelye (székhelye) –
mûködési területe – szerint illetékes
körzetközponti jegyzõ

32. Ingatlankezelõ társasházkezelõ és ingatlankezelõ
szolgáltató lakóhelye (székhelye)
– mûködési területe – szerint illetékes
körzetközponti jegyzõ

33. Ingatlanközvetítõi tevékenység az ingatlanközvetítõi, illetõleg in-
gatlanvagyon-értékelõ és közvetítõ
szolgáltató (lakóhelye) székhelye
– mûködési területe – szerint illetékes
megyeszékhely szerinti városi önkor-
mányzat jegyzõje, Pest megyében
a megyei önkormányzat fõjegyzõje,
Budapesten a Fõvárosi Önkormányzat
fõjegyzõje

34. Ingatlanvagyon-értékelõ és közvetítõ az ingatlanközvetítõi, illetõleg in-
gatlanvagyon-értékelõ és közvetítõ
szolgáltató (lakóhelye) székhelye
– mûködési területe – szerint illetékes
megyeszékhely szerinti városi önkor-
mányzat jegyzõje, Pest megyében
a megyei önkormányzat fõjegyzõje,
Budapesten a Fõvárosi Önkormányzat
fõjegyzõje

2. számú melléklet a 214/2009. (IX. 30.) Korm. rendelethez

,,2. számú melléklet a 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelethez

Az Etv. 41. § (1) bekezdése szerinti elõzetes ellenõrzés alá tartozó szabályozott szakmák

Sor-
szám

Szabályozott szakma megnevezése Elõzetes ellenõrzést vég-
zõ elsõfokú hatóság

Elõzetes ellenõrzést vég-
zõ másodfokú hatóság

1. Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. tv.
3. § e) pontja szerinti egészségügyi szolgáltatá-
sok, az Etv. IX. fejezetének hatálya alá tartozó
szabályozott szakmák kivételével

Állami Népegészségügyi
és Tisztiorvosi Szolgálat re-
gionális intézetei

Állami Népegészségügyi
és Tisztiorvosi Szolgálat Or-
szágos Tisztifõorvosi
Hivatala

2. Tûzvédelmi szakértõ Országos Katasztrófavé-
delmi Fõigazgatóság

Önkormányzati miniszter

3. Gázszerelõ Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal

Nemzeti fejlesztési és
gazdasági miniszter

4. Növényvédelmi tevékenység Magyar Növényvédõ
Mérnöki és Növényorvosi
Kamara területileg illetékes
szerve

Magyar Növényvédõ
Mérnöki és Növényorvosi
Kamara

5. Építészeti-mûszaki tervezõi tevékenység, az
Etv. IX. fejezetének hatálya alá tartozó szabályo-
zott szakmák kivételével

2. § (6) bekezdése szerint 2. § (6) bekezdése szerint
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Sor-
szám

Szabályozott szakma megnevezése Elõzetes ellenõrzést vég-
zõ elsõfokú hatóság

Elõzetes ellenõrzést vég-
zõ másodfokú hatóság

6. Építésügyi mûszaki szakértõi tevékenység, az
Etv. IX. fejezetének hatálya alá tartozó szabályo-
zott szakmák kivételével

2. § (6) bekezdése szerint 2. § (6) bekezdése szerint

7. Építési mûszaki ellenõri tevékenység, az Etv.
IX. fejezetének hatálya alá tartozó szabályozott
szakmák kivételével

2. § (6) bekezdése szerint 2. § (6) bekezdése

8. Felelõs mûszaki vezetõi tevékenység, az Etv.
IX. fejezetének hatálya alá tartozó szabályozott
szakmák kivételével

2. § (6) bekezdése szerint 2. § (6) bekezdése szerint

9. Tervellenõr, az Etv. IX. fejezetének hatálya
alá tartozó szabályozott szakmák kivételével

2. § (6) bekezdése szerint 2. § (6) bekezdése szerint

10. Felvonó- és mozgólépcsõ ellenõri tevékeny-
ség

Budapesti és Pest Megyei
Mérnöki Kamara

Budapesti és Pest Megyei
Mérnöki Kamara

”
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A Kormány 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelete
a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési

program és a területrendezési terv
tartalmi követelményeirõl, valamint illeszkedésük,

kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk
és közzétételük részletes szabályairól

A Kormány a területfejlesztésrõl és a területrendezésrõl
szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés a), d), f) és
p) pontjában, valamint az egyes jogszabályok és jogszabá-
lyi rendelkezések hatályon kívül helyezésérõl szóló
2007. évi LXXXII. törvény 6. § (2) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés
b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következõket
rendeli el:

Általános rendelkezések

1. §

E rendelet alkalmazásában:
a) átfogó cél: a célrendszer hierarchiájának legfelsõ

szintje, olyan általános és komplex hosszútávú célkitûzés,
amely egyértelmûen megjeleníti a jövõkép felé való kívá-
natos fejlõdést, és amely – a térség adottságainak figye-
lembevételével – a közép-, illetve rövidtávú célok kijelölé-
sének alapja,

b) átviteli hálózat távvezeték elemei: a villamos ener-
giáról szóló törvényben meghatározott hálózatok közül
a 220 kV és az ezt meghaladó névleges feszültségû háló-
zat – közvetlen-, magán- és termelõi vezeték, közcélú átvi-
teli hálózat – beleértve az átviteli hálózat tartószerkezeteit
és a hozzá tartozó átalakító- és kapcsolóberendezéseket,

c) célrendszer: az adott térségre kijelölt elvárások és kí-
vánatos változások, fejlõdést kijelölõ célok koherens, egy-
másra épülõ rendszere, amely rögzíti a célok egymáshoz
való hierarchikus viszonyát és egyéb kapcsolatait, össze-
függéseit, és amelynek elemei az átfogó, a horizontális,
a specifikus és területi célok,

d) elosztó hálózat: a villamos energiáról szóló törvény-
ben meghatározott, az átvitelt befolyásoló, valamint a tér-
ségi ellátást biztosító elosztó hálózat azon elemei, amelyek
120 kV névleges feszültségû áram elosztására alkalmasak,
beleértve az elosztó hálózat tartószerkezeteit és a hozzá
tartozó átalakító- és kapcsolóberendezéseket,

e) horizontális cél: olyan, az adott területi egység fej-
lesztésének és tervezésének egészét meghatározó alapvetõ
megfontolások, elvárások és kritériumok összessége, me-
lyeket a célrendszer egészének meghatározásánál, a meg-
valósítást szolgáló eszközök és intézkedések kialakításá-
nál, ezek végrehajtásánál (pl. pályáztatás, projektkiválasz-
tás során) egyaránt következetesen érvényesíteni kell,

f) jövõkép: nagytávra és nagytávon túlmutatóan megha-
tározott, elérni kívánt jövõbeli célállapot átfogó és általá-

nos leírása, amely a célok kijelölésének alapvetõ irányát
jelöli ki, és amelyben rögzülõ elérendõ jövõbeni állapotot
a koncepció helyzetelemzésében, értékelésében meghatá-
rozott sajátosságokra, a számba vett várható fejlõdésfolya-
matokra tekintettel, a társadalom elvárásainak, értékeinek
figyelembevételével lehet megfogalmazni,

g) kidolgozásért felelõs szerv: a területfejlesztésrõl és
a területrendezésrõl szóló törvénynek megfelelõen az Or-
szágos Területfejlesztési Koncepció, az Országos Terület-
rendezési Terv és a kiemelt térség (Budapesti Agglomerá-
ció és a Balaton Kiemelt Üdülõkörzet) területrendezési
tervének kidolgozása esetén a Kormány; a régió területfej-
lesztési koncepciója és programja kidolgozása esetén a re-
gionális fejlesztési tanács; a megye és az egyéb kiemelt
térségek területrendezési tervének kidolgozása esetén
a megyei önkormányzat; a megye területfejlesztési kon-
cepciója és programja kidolgozásának esetében a megyei
területfejlesztési tanács; a kistérségi területfejlesztési kon-
cepció és program kidolgozása esetében a kistérségi
fejlesztési tanács,

h) kiserõmû: a villamos energiáról szóló törvényben
meghatározott, engedélyköteles kiserõmûvek közül az
5 MW, és az ezt meghaladó, de 50 MW-nál kisebb teljesí-
tõképességû kiserõmû,

i) prioritás: a specifikus célok elérését szolgáló kiemelt
szándékok, a késõbbi beavatkozási területek csoportja,
amelyek jellemzõen komplexek, átfogóan több ágazati in-
tézkedést jeleníthetnek meg, kifejezetten egyes térségekre
vagy térségtípusokra is irányulhatnak,

j) specifikus cél: a prioritások alapját képezõ, a straté-
giaalkotási tervezési fázisban, az átfogó célból levezetett
középtávú célkitûzések, melyek együttes és összehangolt
elérése biztosítja az átfogó cél érvényesülését, és az átfogó
célnál kevésbé komplexek, csak egy vagy néhány szakte-
rületet ölelnek fel,

k) területi cél: egy-egy, a térségen belüli térségtípusra,
rész területegységre, vagy közvetlenül a térség egészének
valamely térszerkezeti jellemzõjére vonatkozó elvárások,

l) területi terv: a területfejlesztési koncepció, a terület-
fejlesztési program, valamint a területrendezési terv együt-
tes megnevezése,

m) területi terv készítése: a területi terv kidolgozásának,
egyeztetésének és elfogadásának együttes megnevezése.

2. §

(1) A területi tervek módosításának költségeit – a kidol-
gozásért felelõs szerv és a módosítás kezdeményezõje kö-
zötti eltérõ megállapodás hiányában – a módosítással érin-
tett terv kidolgozásáért felelõs szerv viseli.

(2) A megyei területrendezési terv készítésének és mó-
dosításának költségeihez – a Területrendezési elõirányzat,
illetve Terület- és régiófejlesztési célelõirányzat központi
kerete terhére – a terv kidolgozásáért felelõs szerv állami
hozzájárulásra tarthat igényt.
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3. §

(1) A területrendezési terv módosítására az új terület-
rendezési terv egyeztetésének és elfogadásának rendjére
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal az eltéréssel,
hogy az elfogadott területrendezési terv módosítása – az
elõkészítõ és javaslattevõ fázis összevonásával – egyfázi-
sú tervezési és egyeztetési folyamatban is elvégezhetõ.

(2) Az elfogadott területfejlesztési koncepcióban és
programban meghatározott idõtávlat lejártát követõen a te-
rületi egységre vonatkozó tervezés során az új területfej-
lesztési koncepció és program készítésének szabályait kell
alkalmazni.

(3) A területfejlesztési koncepció és program meghatá-
rozott idõtávlatának lejártát megelõzõ módosítása az elõ-
készítõ és javaslattevõ fázis összevonásával, egyfázisú ter-
vezési és egyeztetési folyamatban is elvégezhetõ.

4. §

(1) A területi tervek idõtávlatai az alábbiak:
a) rövidtáv: 2 év,
b) középtáv: 7 év,
c) hosszútáv: 14 év,
d) nagytáv: 20–25 év.
(2) A területfejlesztési koncepció fogalmazza meg az

ország és a térségek
a) hosszútávra szóló horizontális céljait és átfogó célját,
b) nagytávra és nagytávon túlmutatóra szóló jövõképét.
(3) A területfejlesztési program középtávra szól, mely-

nek
a) stratégiai programrészében kerülnek meghatározásra
aa) a specifikus és területi célok (a jövõkép és az átfogó

cél alapján),
ab) a horizontális célok,
ac) a prioritások (a specifikus célok alapján);
b) operatív programrészében kerülnek meghatározásra

az intézkedések (a stratégiai programrészben meghatáro-
zott prioritások alapján).

(4) A 2. melléklet 2.2. pont B. alpontjában meghatáro-
zott kistérségi projektlista rövidtávra készül.

(5) A területrendezési tervek nagytávra készülnek.

A területi tervek illeszkedési szabályai

5. §

(1) A térség nagyságrendjét, illetve az elfogadás szintjét
tekintve a területfejlesztési koncepciók és programok egy-
másra épülõ rendszert alkotnak.

(2) A kiemelt térség területfejlesztési koncepciója és
programja nem lehet ellentétes az Országos Területfejlesz-
tési Koncepcióban (a továbbiakban: OTK), az Országos
Területrendezési Tervben (a továbbiakban: OTrT), vala-

mint – érintettség esetén – a kiemelt térség területrendezési
tervében foglaltakkal. A kiemelt térség területfejlesztési
koncepciója és programja készítése során figyelembe kell
venni a kiemelt térség részét képezõ régióknak, megyék-
nek és kistérségeknek a kiemelt térségre vonatkozó fej-
lesztési céljait.

(3) A regionális területfejlesztési koncepció és program
nem lehet ellentétes az OTK-ban, az OTrT-ben, vala-
mint – amennyiben a régiót érinti a Budapesti Agglomerá-
ció vagy a Balaton Kiemelt Üdülõkörzet – a kiemelt térség
területfejlesztési koncepciójában és területrendezési tervé-
ben foglaltakkal. A regionális területfejlesztési koncepció
és program készítése során figyelembe kell venni az érin-
tett megyék területfejlesztési koncepcióiban és területren-
dezési terveiben, illetve a kistérségek területfejlesztési
koncepcióiban foglaltakat.

(4) A megyei területfejlesztési koncepció és program
nem lehet ellentétes az OTK-ban, az OTrT-ben, vala-
mint – amennyiben a megyét érinti a Budapesti Agglome-
ráció vagy a Balaton Kiemelt Üdülõkörzet – a kiemelt tér-
ség területfejlesztési koncepciójában és területrendezési
tervében foglaltakkal, továbbá a regionális területfejlesz-
tési koncepcióban és a megye területrendezési tervében
foglaltakkal. A megyei területfejlesztési koncepció és
program készítése során figyelembe kell venni a megyé-
ben található kistérségek területfejlesztési koncepcióiban
foglaltakat.

(5) A kistérségi területfejlesztési koncepció és program
nem lehet ellentétes az OTK-ban, az OTrT-ben, vala-
mint – amennyiben a kistérséget érinti a Budapesti Agglo-
meráció vagy a Balaton Kiemelt Üdülõkörzet – a kiemelt
térség területfejlesztési koncepciójában és területrendezé-
si tervében, továbbá a regionális és a megyei területfejlesz-
tési koncepcióban, a megyei területrendezési tervben fog-
laltakkal. A kistérségi területfejlesztési koncepció és prog-
ram készítése során figyelembe kell venni az adott kistér-
ség településeinek fejlesztési koncepcióiban és település-
rendezési eszközeiben foglaltakat.

A területi tervek tartalmi követelményei

6. §

(1) A kistérségi területfejlesztési koncepció és program
részletes tartalmi követelményeit az 1. és a 2. melléklet tar-
talmazza.

(2) A megyei területfejlesztési koncepció és program
részletes tartalmi követelményeit az 1. és a 3. melléklet tar-
talmazza.

(3) A regionális területfejlesztési koncepció és program
részletes tartalmi követelményeit az 1. és a 4. melléklet tar-
talmazza.

(4) A kiemelt térség területfejlesztési koncepciója és
programja részletes tartalmi követelményeit az 1. és az
5. melléklet tartalmazza.
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(5) Az OTK részletes tartalmi követelményeit a 6. mel-
léklet tartalmazza.

7. §

A területfejlesztési koncepciókban és programokban
minden szinten érvényesíteni kell a társadalmi, gazdasá-
gi és környezeti szempontból fenntartható fejlõdés, az
esélyegyenlõség, valamint a területi kohézió szempont-
jait.

8. §

(1) Amennyiben a területrendezési terv a területfejlesz-
tési koncepcióval közösen készül, az 1. mellékletben meg-
határozott közös feltáró-értékelõ vizsgálattal, valamint az
elõkészítõ fázis 1–5. pontjában foglalt tartalmi elemek ki-
vételével a 7. mellékletben meghatározott részletes tartal-
mi követelmények alapján kell elkészíteni és dokumentál-
ni.

(2) Amennyiben a területrendezési terv a területfejlesz-
tési koncepciótól függetlenül készül, a területrendezési
tervet a 7. melléklet szerinti részletes tartalmi követelmé-
nyek alapján kell elkészíteni és dokumentálni.

(3) Több megyére (régióra) készülõ területrendezési ter-
vet a megyei területrendezési terv tartalmi követelményé-
nek megfelelõen kell elkészíteni.

(4) A területrendezési terv készítése vagy módosítása
szükségességének megalapozása céljából területrendezési
tanulmányterv készíthetõ, amely az új területfejlesztési,
ágazati koncepcióknak és programoknak, valamint a mû-
szaki infrastruktúra-hálózatoknak és egyedi építmények-
nek az elfogadott területrendezési tervekkel való össz-
hangját vizsgálja.

(5) A területrendezési tanulmányterv tartalmi követel-
ményeit – a vizsgált cél figyelembevételével – a területren-
dezési tanulmányterv készítõje határozza meg.

9. §

(1) A területi tervek javaslattevõ fázisának megalapozó
munkarésze a 9. mellékletben meghatározott területi (kör-
nyezeti, társadalmi és gazdasági) hatásvizsgálat is.

(2) Az egyes tervek, illetve programok környezeti
vizsgálatáról szóló kormányrendelet alapján elkészített
környezeti értékelés a 9. mellékletben foglaltak szerint
készítendõ területi (környezeti, társadalmi és gazdasá-
gi) hatásvizsgálat környezeti szempontú elemzésének
minõsül.

A területi tervek kidolgozásának szabályai

10. §

A területrendezési terv kidolgozásáért felelõs szerv
a terv kidolgozására tervezési jogosultsággal rendelkezõ
személy számára megbízást adhat.

11. §

A területi terveket az Országos Területfejlesztési és Te-
rületrendezési Információs Rendszerbe (a továbbiakban:
TeIR) történõ illeszthetõség követelményeinek figye-
lembevételével elektronikus és papíralapú dokumentum-
ként kell kidolgozni. Ennek érdekében:

a) a területfejlesztési koncepciók és programok területi
egységhez köthetõ javaslatait települési KSH-azonosítók-
kal nyilvántartható módon kell dokumentálni,

b) a területfejlesztési koncepciókban a térségi területfel-
használási kategóriákra irányelveket és célokat kell meg-
határozni,

c) a területrendezési tervek elfogadásra kerülõ rajzi
munkarészeit az 1:50 000-es alaptérképi tartalmat hordozó
digitális topográfiai alaptérképen (DTA) kell kidolgozni,

d) a területrendezési terveket egységes országos vetületi
rendszerben, vektoros állományokkal, térinformatikai
rendszerben kell kidolgozni,

e) a területrendezési tervek kidolgozása során a térségi
szerkezeti terv tartalmi elemeit egy tervlapon, az egyes,
tartalmilag nem összetartozó és átfedõ térségi övezeteket
elkülönülõ tervlapokon kell ábrázolni.

12. §

(1) A kistérség, a megye, a régió és a kiemelt térség terü-
letfejlesztési koncepciója és programja elõkészítõ és ja-
vaslattevõ fázisból áll.

(2) Az elõkészítõ fázisban rendszerezni és értékelni kell
a fejlesztésre ható tényezõket, valamint vizsgálni kell
a fejlesztés lehetséges irányait. Az elõkészítõ fázis részét
képezi a területfejlesztési partnerségi terv végrehajtása és
a helyzetértékelés.

(3) A javaslattevõ fázisban ki kell dolgozni a kistérség,
a megye, a régió és a kiemelt térség jövõképét és ennek
legkedvezõbb fejlesztési irányát.

(4) A területfejlesztési koncepció és program elfogadá-
sára jogosult fejlesztési tanács, kiemelt térség esetében
a területfejlesztésért és területrendezésért felelõs miniszter
dönt arról, hogy a (2) bekezdésben meghatározott elõké-
szítõ fázis elkészült munkarészei megfelelnek-e a további
tervezés alapjául.

13. §

(1) A területfejlesztési koncepciók és programok kidol-
gozásának része az állampolgárok, a tervezéssel érintett
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területen mûködõ érdekképviseletek, társadalmi szerveze-
tek és vállalkozások tervezésbe való bevonását részletezõ
partnerségi terv.

(2) A partnerségi terv a tervezés folyamatában meghatá-
rozza

a) a bevonandó célcsoportot,
b) az egyes tervezési elemekhez és fázisokhoz kapcso-

lódó bevonás tervezett eszközeit és részvételi formáit,
melynek lehetséges eszközei: kommunikációs kampány,
kiállítások, helyi média, tájékoztató kiadványok, állam-
polgári vélemények gyûjtése, nyilvános fórumok, konfe-
renciák, eseti bizottság, közvélemény-kutatás (szociológi-
ai kutatás, fókuszcsoportos kutatás, munkacsoport megbe-
szélések, zsûrik),

c) a bevonás céljait.

(3) A partnerségi program a területfejlesztési progra-
mok végrehajtása során meghatározza az állampolgárok és
a szakmai közösségek részvételének szabályait.

14. §

(1) A területrendezési terv készítése elõkészítõ és ja-
vaslattevõ fázisból áll. A javaslattevõ fázison belül el-
fogadásra kerülõ és megalapozó munkarészek készül-
nek.

(2) A területrendezési tervek kidolgozása során
a) a megalapozó munkarészekben a meglévõ és a terve-

zett tartalmi elemeket eltérõ ábrázolásmóddal kell jelölni,
b) a megyei területrendezési terv esetében az elfogadás-

ra kerülõ munkarészekben a 8. mellékletben meghatáro-
zott jelkulcsot kell alkalmazni,

c) az elfogadásra kerülõ munkarészekben a meglévõ és
a tervezett tartalmi elemeket azonos ábrázolásmóddal kell
jelölni,

d) a térségi szerkezeti tervet a 7. mellékletben részlete-
zett tartalommal egy tervlapon kell elkészíteni,

e) a térségi területfelhasználási kategóriák egymással
nem lehetnek átfedésben,

f) a térségi területfelhasználási kategóriákat az
OTrT-nek a legkisebb ábrázolható területnagyságra vonat-
kozó szabályaira figyelemmel kell ábrázolni,

g) a 10 ha-nál nagyobb egyedi építmények területét
a jelkulcsnak megfelelõ felületként kell ábrázolni, a 10
ha-nál kisebb területû egyedi építményeket a jelkulcsnak
megfelelõ szimbólummal kell jelölni.

15. §

A kiemelt térség esetében – annak sajátosságaihoz iga-
zodva – a legkisebb ábrázolható területegység nagysága az
OTrT-ben foglaltaktól eltérõen is megállapítható.

A területi tervek egyeztetésének rendje

16. §

A területi terv egyeztetését a területi terv kidolgozásáért
felelõs szerv végzi.

17. §

(1) A területfejlesztési koncepciót és programot, vala-
mint a területrendezési tervek elfogadás szempontjából
fontos részeit tartalmazó dokumentációját véleményezésre
meg kell küldeni az egyeztetésben résztvevõk részére, va-
lamint társadalmi egyeztetés céljából közzé kell tenni
a TeIR-ben. A területrendezési terv kidolgozásáért felelõs
szervnek gondoskodnia kell arról, hogy az eredeti méret-
arányú tervlapokat és rajzi mellékleteket tartalmazó teljes
dokumentáció megtekinthetõ legyen.

(2) A területi terv egyeztetése során tett véleményeket,
társadalmi észrevételeket – a tervezõi válaszokkal kiegé-
szítve – az egyes munkafázisok dokumentációjához kell
csatolni.

18. §

(1) A területfejlesztési koncepciók és programok véle-
ményezésére jogosultak körét a 10. melléklet tartalmazza.

(2) Az OTK-t véleményezésre meg kell küldeni a 10.
melléklet 1–9. és 12–13. pontjában meghatározottaknak.

(3) A régió területfejlesztési koncepcióját és programját
véleményezésre meg kell küldeni a 10. melléklet 1–3., 6.
és 8–13. pontjában meghatározott szerveknek és a szom-
szédos regionális fejlesztési tanácsoknak.

(4) A kiemelt térségre vonatkozó területfejlesztési kon-
cepció és program egyeztetésénél (2) bekezdés szerint kell
eljárni.

(5) A megyei területfejlesztési koncepciót és programot
véleményezésre meg kell küldeni a 10. melléklet 1. pontjá-
ban, a pénzügyminiszter kivételével 2. pontjában, 6–8.,
10. és 13. pontjában meghatározott szerveknek és a szom-
szédos megyei területfejlesztési tanácsoknak.

(6) A kistérségi területfejlesztési koncepciót és progra-
mot véleményezésre meg kell küldeni a 10. melléklet 7–9.
és 14–15. pontjában meghatározott szerveknek és a szom-
szédos kistérségi fejlesztési tanácsoknak, többcélú kistér-
ségi társulásoknak.

19. §

A területfejlesztési koncepció és program esetén a véle-
ményezésre két hónapot kell biztosítani.

20. §

(1) A területrendezési tervek véleményezésére jogosul-
tak körét a 11. melléklet tartalmazza.
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(2) Az OTrT-t véleményezésre meg kell küldeni a 11.
melléklet 1–11. pontjában, 13. pont j) alpontjában és
15–17. pontjában meghatározottaknak.

(3) Több megye közös területrendezési tervét, a Buda-
pesti Agglomeráció, a Balaton Kiemelt Üdülõkörzet és az
egyéb kiemelt térségek területrendezési tervét véleménye-
zésre meg kell küldeni a 11. melléklet 1–18. pontjában
meghatározottaknak.

(4) A megye területrendezési tervét véleményezésre
meg kell küldeni a 11. melléklet 1. pontjában, a pénzügy-
miniszter és a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
kivételével 2. pontjában, 3–14. és 16–18. pontjában meg-
határozottaknak.

(5) A megyék kivételével az országra és a határ menti
térségekre vonatkozó területrendezési tervet a külügymi-
niszter véleményezésre megküldi a szomszédos országok
területrendezésért felelõs miniszterének.

(6) A határ menti megyék területrendezési tervét a ki-
dolgozásért felelõs szerv véleményezésre megküldi
a szomszédos országok megyének megfelelõ közigazgatá-
si egységei részére.

(7) A szomszédos országok területrendezésért felelõs
szerveivel történõ egyeztetés a területrendezési
terv – a szomszédos országokkal történõ együttmûködés
szempontjából fontos részeit tartalmazó – angol nyelvû ki-
vonatának megküldésével történik.

(8) A területrendezési tervek esetében a szomszédos or-
szágokkal történõ egyeztetés, az elõkészítõ fázist követõ-
en a tervezési programot bemutató dokumentumból készí-
tett kivonattal is kezdeményezhetõ.

21. §

A határ menti térségre készülõ közös területrendezési
tanulmányterv egyeztetésére az érintett térségnek megfe-
lelõ területrendezési terv egyeztetésére vonatkozó szabá-
lyokat kell alkalmazni.

A területi tervek elfogadásának rendje

22. §

A kidolgozásért felelõs szerv a véleményezésre jogosult
szervekkel egyeztetett területi terv tervezetét a területi terv
elfogadására jogosult szerv elé terjeszti, melyben minden
esetben fel kell tüntetni:

a) az egyeztetési eljárásba bevont és az eljárásban véle-
ményt adó szervek és szervezetek körét,

b) azokat a tartalmi kérdéseket, amelyekben nem alakult
ki egyetértés,

c) az elõterjesztõ álláspontját az el nem fogadott javas-
latokról,

d) a részletesen indokolt ellenvéleményeket.

A területi tervek közzétételének szabályai

23. §

(1) A területfejlesztésért és területrendezésért felelõs
miniszter az Országgyûlés által elfogadott területi terve-
ket, a Kormány által elfogadott területfejlesztési koncepci-
ókat és programokat, valamint a megyei önkormányzatok
által megküldött, rendelettel elfogadott területrendezési
terveket közzéteszi az általa vezetett minisztérium honlap-
ján, valamint a TeIR-ben.

(2) A regionális fejlesztési tanács, a megyei területfej-
lesztési tanács, valamint a kistérségi fejlesztési tanács az
általa elfogadott területfejlesztési koncepciókat és progra-
mokat közzéteszi a tanács hivatalos honlapján, valamint
megküldi a területfejlesztésért és területrendezésért felelõs
miniszternek.

(3) A területfejlesztésért és területrendezésért felelõs
miniszter a (2) bekezdésben meghatározott területfejlesz-
tési koncepciókat és programokat közzéteszi az általa ve-
zetett minisztérium honlapján, valamint a TeIR-ben.

Záró rendelkezések

24. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 15. napon lép ha-
tályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követõ-
en megkötött szerzõdésekre, és a hatálybalépését követõen
készített vagy módosított területi tervekre kell alkalmazni.

(3) Hatályát veszti
a) a területfejlesztési koncepciók és programok, vala-

mint a területrendezési tervek egyeztetésének és elfogadá-
sának rendjérõl szóló 184/1996. (XII. 11.) Korm. rendelet,

b) a területfejlesztési koncepciók, programok és a terü-
letrendezési tervek tartalmi követelményeirõl szóló
18/1998. (VI. 25.) KTM rendelet.

(4) A kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek
készítése során az országos, a kiemelt térségi és a megyei
övezetek területi érintettségével kapcsolatosan állásfogla-
lásra jogosult államigazgatási szervek körének kijelölésé-
rõl szóló 38/2009. (II. 27.) Korm. rendelet 4. §-a helyébe
a következõ rendelkezés lép:

„4. § A területrendezési terv kidolgozásáért felelõs
szerv az államigazgatási szervek elõzetes adatszolgáltatá-
sa alapján lehatárolt térségi övezeteket a területrendezési
terv külön jogszabályban elõírt munkarészeivel együtt
egyezteti a külön jogszabályban meghatározott vélemé-
nyezésre jogosult szervekkel.”

(5) A (3)–(5) bekezdés e rendelet hatálybalépését köve-
tõ napon hatályát veszti.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelethez

A kiemelt térségi, a regionális, a megyei és a kistérségi szintû területfejlesztési
koncepció, valamint a kiemelt térségi és a megyei területrendezési terv
közös feltáró – értékelõ vizsgálatának tartalmi követelményei

1.
A régió / megye / kiemelt térség / kistérség (a továbbiakban: a térség) terület társadalmi, gazdasági, környezeti helyze-

tének elemzése
1.1.
Az adott térségre értelmezhetõ külsõ környezet vizsgálata:
a) a térség fejlõdésének, társadalmi, gazdasági, környezeti helyzetének azonosítása nemzetközi és hazai szinten,
b) a nagytérségi összefüggések vizsgálata.
1.2.
A térség adottságainak, belsõ erõforrásainak elemzése területi bontásban, térképi megjelenítésekkel:
a) természeti adottságok, természeti erõforrások és a környezet állapotának elemzése:
aa) természeti adottságok (éghajlat, földtan, talajtan, vízrajz, domborzat, élõvilág),
ab) a termõföldek területnagyságának és mennyiségének alakulása,
ac) a táj jellemzõi,
ad) természet- és tájvédelem,
ae) környezeti elemek állapota és az alakulásukat befolyásoló fontosabb tényezõk,
af) szennyezett területek számbavétele adatbázis alapján (a felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi

nyilvántartási rendszer kármentesítési információs rendszere, FAVI-KÁRINFO),
ag) felszíni és felszín alatti vízkészletek,
ah) energiaforrások,
ai) vízkárt okozó elemek (árvíz- és belvízveszély, fakadóvíz) és vízkárelhárítással kapcsolatos helyzetelemzés;
b) épített környezet és a kulturális örökség védelme (mûemlékek, régészeti lelõhelyek);
c) gazdasági bázis:
ca) fõbb gazdasági ágazatok, azok fejlõdési irányai: mezõgazdaság, erdõgazdálkodás, üdülés, idegenforgalom, víz-

gazdálkodás, ipar, szolgáltatás stb.,
cb) a gazdaság belsõ és külsõ kapcsolatai,
cc) a termelési infrastruktúra állapota,
cd) a telepítési tényezõk értékelése,
ce) a területi innovációs potenciál,
cf) a térség gazdaságának versenyképességét befolyásoló tényezõk;
d) társadalmi környezet:
da) kulturális adottságok, értékek,
db) területi identitás, civil aktivitás,
dc) humán erõforrások: demográfiai szerkezet és prognózis, foglalkoztatási viszonyok, humánkapacitások, jövedelmi

viszonyok, kisebbségek helyzete;
e) közlekedési (országos és térségi jelentõségû közúti, kerékpáros, vasúti, légi és vízi közlekedés) és kommunális inf-

rastruktúra:
ea) vonalas rendszerek, létesítmények,
eb) egyéni és közösségi közlekedési megközelíthetõségi viszonyok,
ec) közlekedési kapcsolati hiányok,
ed) vízellátás,
ee) szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás, szennyvíz és szennyvíziszap elhelyezés,
ef) energiaellátás,
eg) hulladéklerakók, hulladékgazdálkodás;
f) a települések intézmény-felszereltsége (a lakosság egészségügyi, szociális, oktatási, kulturális, szabadidõ, sport-,

kereskedelmi, szolgáltató és igazgatási intézményekkel való ellátottsága, az intézmények kihasználtsága);
g) a települések jellemzõ lakásviszonyai;
h) településhálózati adottságok:
ha) településhierarchia,
hb) a településhálózat területen belüli és kívüli kapcsolatai (nemzetközi és nemzeti hálózatok, vonzáskörzetek, agglo-

merációk),
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hc) települések közötti feladatmegosztások, együttmûködések, mindezek szervezeti és intézményi rendszerei, figye-
lemmel az egyes kötelezõ közszolgáltatások biztosításának módjára, hozzáférhetõségére, fenntartási lehetõségeire, vala-
mint az 1.2. pont dc) alpontja szerint vizsgált demográfiai viszonyokra;

i) a térszerkezeti elemek azonosítása, a térszerkezet idõbeli alakulása, a térségi területfelhasználás változásai, tenden-
ciák értékelése;

j) a térségi területfelhasználás vizsgálata;
k) a táj terhelésének és terhelhetõségének meghatározása.

2.
A térséget érintõ tervezési-fejlesztési környezet áttekintése
2.1.
A térséget érintõ ágazati koncepciók, területfejlesztési elképzelések és hatályos területi tervek áttekintése:
a) az OTK térséget érintõ vonatkozásai,
b) a térséget érintõ kiemelt térség területfejlesztési tervei, érintettség esetén kiemelten a Budapesti Agglomeráció fej-

lesztési koncepciójában és programjában, illetve a Balatoni Kiemelt Üdülõkörzet fejlesztési koncepciójában és program-
jában foglaltak,

c) az Országgyûlés és a Kormány által jóváhagyott és az egyéb ágazati fejlesztési stratégiáknak az adott térségre érvé-
nyes vonatkozásai,

d) a hazai, az adott térséggel szomszédos, azonos térségi szintû térségek és/vagy külföldi közigazgatási egységek terü-
letfejlesztési koncepcióinak és programjainak térségre vonatkozó üzenetei,

e) az OTrT és a területrendezési terv(ek) térséget érintõ vonatkozásai,
f) a térséget érintõ környezetvédelmi, természetvédelmi és tájvédelmi szabályozások,
g) a térség 20 ezer lakos feletti városainak, kistérségi szinten a kistérség minden településének települési gazdasági

vagy településfejlesztési programjai és településfejlesztési koncepciói,
h) a térség hatályban lévõ ágazati tervei, programjai,
i) vonatkozó egyéb tervek,
j) a tervezést érintõ egyéb jogszabályok.
2.2.
A térség területfejlesztési szereplõi elképzeléseinek feltárása, a tervezési folyamat partnerségi tervének elkészítése és

végrehajtása:
a) a partnerségi terv elkészítése,
b) a partnerségi terv végrehajtása,
c) a partnerségi terv eredményei alapján
ca) az üzleti szektor szereplõinek a térséget érintõ fejlesztési elképzeléseinek áttekintése,
cb) az önkormányzatok fejlesztési elképzeléseinek áttekintése,
cc) a térség társadalmi szervezetei fejlesztési elképzeléseinek áttekintése.
2.3.
A területfejlesztés eszköz- és intézményrendszerének elemzése:
a) a területfejlesztés forrásainak elemzése (nemzetközi, központi költségvetési, önkormányzati források, a gazdasági

egységek beruházásai, a különféle szervezetek fejlesztései, a háztartások),
b) a területfejlesztés intézményrendszere (szervezet, mûködés, együttmûködés),
c) a területfejlesztés hatékonysága (eddigi eredmények, forrás-aktivitás, az intézmények hatása, hiányosságok).
2.4.
Helyzetértékelés:
a) a térség erõsségeinek, gyengeségeinek, lehetõségeinek és a térséget fenyegetõ veszélyek azonosítása,
b) a térség lehetséges fejlesztési irányainak bemutatása, és ezek alapján a lehetséges cselekvési területek azonosítása.

2. melléklet a 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelethez

A kistérségi területfejlesztési koncepció és program javaslattevõ fázisának
tartalmi követelményei

1.
A kistérségi területfejlesztési koncepció tartalmi követelményei
a) a kistérség jövõképe;
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b) a kistérségi fejlesztés elvei;
c) a kistérségi fejlesztés átfogó célja;
d) helyzetértékelés; a jövõkép, a fejlesztési elvek és az átfogó cél kapcsolata;
e) külsõ koherencia: a célrendszer kapcsolata más régiós és kistérségi tervdokumentumokkal, különösen a térség vi-

dékfejlesztési terveivel;
f) a fejlesztési célok értelmezése a térségen belül különféle sajátosságokkal rendelkezõ területi részegységekre (a rész-

célok és beavatkozás területi egységei);
g) a közszolgáltatások kistérségen belüli területi szervezésének koncepciója;
h) a területfelhasználás alapelveit lefektetõ koncepció kidolgozása.

2.
A kistérségi területfejlesztési program tartalmi követelményei
2.1.
Stratégiai program:
a) a tervezési folyamat eljárásainak, a tervezés tárgykörének és körülményeinek leírása;
b) célrendszer: a jövõkép, az átfogó cél és a fejlesztési elvek alapján a specifikus, horizontális és területi célok megha-

tározása, viszonyrendszerének bemutatása;
c) a prioritások azonosítása: a prioritások leírása; célok és prioritások eredményességi kritériumainak, illetve szám-

szerûsített mutatóinak meghatározása, a megvalósítás lehetséges szereplõinek és a közremûködõk körének megjelölése;
a prioritások leírásában egyértelmûen azonosítani kell a kistérség, azaz a tervezésért felelõs szervezet saját felelõsségébe
tartozó beavatkozásokat és azok esetleges külsõ feltételeit, valamint a kistérség felelõsségén kívül esõ, a célok eléréshez
elvárt beavatkozásokat;

d) a célok és a prioritások közötti kapcsolatok bemutatása, ábra és rövid szöveges értelmezés segítségével;
e) a programnak jeleznie kell a különbözõ ágazatok felé a fejlesztési igények közül az ágazati programokban meg-

valósítani javasolt elemeket;
f) tervezéskísérõ eljárások: különösen az elõzetes programértékelés és a környezeti értékelés, bemutatva a tervezéskí-

sérõ eljárások tervezési folyamatra tett hatásait és a végrehajtás várható társadalmi, gazdasági és környezeti hatásait;
g) partnerségi program készítése a végrehajtásában közremûködõ szervezetek, a kedvezményezettek, a fejlesztés által

érintettek és a nyilvánosság közötti munkamegosztás, együttmûködés, információcsere módjainak és eszközeinek meg-
határozásával;

h) a végrehajtás és a finanszírozás intézményi és eljárásrendi rendszerének átfogó bemutatása;
i) monitoring és értékelési terv.
2.2.
Operatív program:
A. A kistérségi operatív program végrehajtásáért felelõs szervezet felelõsségén túlmutató fejlesztési igények leírása:
Azokat az intézkedéseket és projekteket írja le, melyek a kistérségi stratégiai program megvalósítása szempontjából

fontos fejlesztési irányt képviselnek, de megvalósításuk nem a kistérségi területfejlesztési operatív program elkészítésé-
ért felelõs szerv kompetenciájába esik.

B. Projektlista:
A projektlista a kistérségi fejlesztési tanács által elfogadott, mind a saját felelõsségben megvalósítható, mind az azon

túlmutató legfontosabb (komplexitás, nagyság és mikrotérségi hatások alapján rangsorolt) projekteket tartalmazza. Kü-
lönösen a következõ projekt adatokat kell rögzíteni: projekt megnevezése, projektgazda neve, projektgazda típusa, tele-
pülés, területi érintettség, becsült költség, támogatási igény, önerõ forrása, támogatás forrása (uniós és hazai források)
konstrukció szinten, elõkészítettség, benyújtás tervezett idõpontja, döntés (település, kistérség) idõpontja.

3. melléklet a 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelethez

A megyei területfejlesztési koncepció és program javaslattevõ fázisának tartalmi
követelményei

1.
A megyei területfejlesztési koncepció tartalmi követelményei
a) a megye jövõképe;
b) a megye fejlesztésének elvei;
c) a megye fejlesztésének átfogó célja;
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d) helyzetértékelés; a jövõkép, a fejlesztési elvek és az átfogó cél kapcsolata;
e) külsõ koherencia vizsgálata: a célrendszer kapcsolata más országos és regionális szintû koncepcionális tervdoku-

mentumokkal (OTK, OFK, országos ágazati stratégiák, a megyét érintõ regionális fejlesztési koncepció);
f) a fejlesztési célok értelmezése a megyén belül különféle sajátosságokkal rendelkezõ területi részegységekre (a rész-

célok és beavatkozás területi egységei);
g) a területfelhasználás alapelveit lefektetõ koncepció kidolgozása;
h) a fejlesztés eszköz- és intézményrendszere.

2.
A megyei területfejlesztési program tartalmi követelményei
2.1.
Stratégiai program:
a) a tervezési folyamat eljárásainak, a tervezés tárgykörének és körülményeinek leírása;
b) célrendszer: a jövõkép, az átfogó cél és a fejlesztési elvek alapján a specifikus, horizontális és területi célok megha-

tározása, viszonyrendszerének bemutatása;
c) a prioritások azonosítása: a prioritások leírása; célok és prioritások eredményességi kritériumainak, illetve szám-

szerûsített mutatóinak meghatározása, a megvalósítás lehetséges szereplõinek és a közremûködõk körének megjelölése;
a prioritások leírásában egyértelmûen azonosítani kell a megye, azaz a tervezésért felelõs szervezet saját felelõsségébe
tartozó beavatkozásokat és azok esetleges külsõ feltételeit, valamint a megye felelõsségén kívül esõ, a célok eléréshez
elvárt beavatkozásokat;

d) a célok és a prioritások közötti kapcsolatok beazonosítása;
e) a programnak jeleznie kell a különbözõ ágazatok felé a fejlesztési igények közül az ágazati programokban meg-

valósítani javasolt elemeket;
f) a tervezéskísérõ eljárások (különösen az elõzetes programértékelés és a környezeti értékelés) dokumentációja, be-

mutatva a tervezéskísérõ eljárások tervezési folyamatra tett hatásait és a végrehajtás várható környezeti, társadalmi és
gazdasági hatásait;

g) a végrehajtásában közremûködõ szervezetek közti munkamegosztás, együttmûködés és információcsere meghatá-
rozása, az érdekérvényesítés rendszere; a végrehajtásban közremûködõ üzleti és civil szervezetek bevonásának módja
(partnerségi program);

h) a végrehajtás és a finanszírozás intézményi és eljárásrendi rendszerének átfogó bemutatása;
i) monitoring és értékelési terv.
2.2.
Operatív program:
a) a vállalkozások fejlesztési tervei;
b) együttmûködésben megvalósítandó programok (önkormányzatok között, önkormányzat és üzleti szektor, önkor-

mányzat és civil szektor);
c) támogatás segítségével megvalósítandó programok, ezen belül
ca) uniós támogatással megvalósuló programok,
cb) egyéb nemzetközi támogatással megvalósuló programok,
cc) tisztán hazai támogatással megvalósuló programok;
d) prioritások szerinti csoportosításban:
da) az elérendõ célok részletes meghatározása,
db) az egyes feladatok végrehajtásának intézkedési és ütemezési terve,
dc) a megvalósításhoz szükséges források pénzügyi ütemterve, a végrehajtásért felelõs szervezetek és közremûködõk,
dd) a végrehajtás módja és feltételrendszere, ellenõrzési rendszere,
de) az eredményesség vizsgálata és értékelése,
df) a környezeti értékelés,
dg) a teljesítés-igazolás követelményrendszerének kialakítása;
e) a megyei operatív programnak a megye felelõsségén túlmutató fejlesztési igényeinek leírása: azokat a régió és kis-

térségek által megfogalmazott intézkedéseket és fontosabb projekteket írja le, melyek a megye stratégiai programjának
megvalósítása szempontjából fontos fejlesztési irányt képviselnek, de megvalósításuk nem a megye operatív programjá-
nak kompetenciájába esik, hanem igényként fogalmazódik meg országos vagy ágazati programok irányába.
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4. melléklet a 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelethez

A regionális területfejlesztési koncepció és program javaslattevõ fázisának
tartalmi követelményei

1.
A regionális területfejlesztési koncepció tartalmi követelményei
a) a régió jövõképe;
b) a régió fejlesztési elvei;
c) a régiófejlesztés átfogó célja;
d) a fejlesztési célok értelmezése a régión belül különféle sajátosságokkal rendelkezõ területi részegységekre (a rész-

célok és beavatkozás területi egységei);
e) helyzetértékelés; a jövõkép, a fejlesztési elvek és az átfogó cél kapcsolata;
f) külsõ koherencia: a célrendszer kapcsolata más koncepcionális régiós és egyéb tervdokumentumokkal (OTK, OFK,

ágazati stratégiák);
g) a területfelhasználás alapelveit lefektetõ koncepció kidolgozása.

2.
A regionális területfejlesztési program tartalmi követelményei
2.1.
Stratégiai program:
A stratégiai program a régió hatályos területfejlesztési koncepciójában meghatározott célokat részletezi és a célokhoz

prioritásokat rendel. Tartalmi elemei:
a) a tervezési folyamat eljárásainak, a tervezés tárgykörének és körülményeinek leírása;
b) amennyiben szükséges, akkor a stratégiai programban rögzíteni kell a stratégiai program és a koncepció közös hely-

zetelemzésének és helyzetértékelésének stratégia szintû kiegészítését, aktualizálását;
c) célrendszer: a jövõkép, az átfogó cél, és a fejlesztési elvek alapján a specifikus, horizontális és területi célok megha-

tározása, viszonyrendszerének bemutatása;
d) a prioritások azonosítása: a prioritások leírása; célok és prioritások eredményességi kritériumainak, illetve szám-

szerûsített mutatóinak meghatározása, a megvalósítás lehetséges szereplõinek és a közremûködõk körének megjelölése;
a prioritások leírásában egyértelmûen azonosítani kell a régió, azaz a tervezésért felelõs szervezet saját felelõsségébe tar-
tozó beavatkozásokat és azok esetleges külsõ feltételeit, valamint a régió felelõsségén kívül esõ, a célok eléréshez elvárt
beavatkozásokat;

e) a célok és a beavatkozások (prioritások) közötti kapcsolatok beazonosítása;
f) koherencia: a többi régiót érintõ fejlesztési programhoz, különösen az uniós társfinanszírozású programokhoz való

viszony definiálása;
g) a tervezéskísérõ eljárások (különösen az elõzetes programértékelés és a környezeti értékelés) dokumentációja, be-

mutatva a tervezéskísérõ eljárások tervezési folyamatra tett hatásait és a végrehajtás várható környezeti, társadalmi és
gazdasági hatásait;

h) a programnak jeleznie kell a különbözõ ágazatok felé a fejlesztési igények közül az ágazati programokban meg-
valósítani javasolt elemeket;

i) partnerségi program készítése a végrehajtásában közremûködõ szervezetek, a kedvezményezettek, a fejlesztés által
érintettek és a nyilvánosság közötti munkamegosztás, együttmûködés, információcsere módjainak és eszközeinek meg-
határozásával;

j) monitoring és értékelési terv készítése a stratégiai program elfogadásától az elõirányzott fejlesztések eredményei-
nek teljesüléséig tartó idõszakra;

k) a végrehajtás és a finanszírozás átfogó intézményi és eljárásrendi rendszerének bemutatása.
2.2.
Operatív program:
A regionális operatív program a stratégiai program és a területfejlesztési koncepció közös helyzetelemzésére és hely-

zetértékelésére támaszkodik. Az operatív program a régió hatályos stratégiai programjában meghatározott prioritásokat
írja le intézkedésekkel, fontosabb projektekkel és konstrukciókkal. Tartalmi elemei:

a) a tervezési folyamat eljárásainak, a tervezés tárgykörének és körülményeinek leírása;
b) ha szükséges, akkor az operatív programban rögzíteni kell a koncepció helyzetelemzésének és helyzetértékelésé-

nek operatív szintû kiegészítését, aktualizálását;
c) a régió stratégiai programjának prioritásai, illetve ezek intézkedéseinek részletes bemutatása; a célok elérését mérõ

indikátorokat kell bevezetni, ha az érvényben lévõ stratégiai program céljaihoz nem tartoznak a célok elérését mérõ indi-
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kátorok, ha tartoznak, azok célértékeit kell az operatív program idõtávjához igazítani; be kell mutatni az operatív prog-
ram célrendszerének koherenciáját a stratégiai program prioritásaival, valamint a hatályos, a régiót érintõ uniós társfi-
nanszírozású programok prioritásaival;

d) a tervezéskísérõ eljárások (különösen az elõzetes programértékelés és a környezeti értékelés) dokumentációja, be-
mutatva a tervezéskísérõ eljárások programozásra tett hatásait és a program várható környezeti, társadalmi és gazdasági
hatásait;

e) az operatív program és a stratégiai program egyes prioritásainak lebonyolítását szolgáló intézkedések és egyes fon-
tos projektek meghatározása (a továbbiakban együtt: intézkedések);

f) az egyes intézkedések céljainak és fõbb tevékenységeinek azonosítása.
2.2.1.
A régió operatív programjának saját felelõsségében megvalósítható intézkedéseinek leírása:
a) az egyes intézkedések ütemezése, feltételeik és egymáshoz való kapcsolatuk;
b) az egyes intézkedéseket szolgáló szabályozási eszközök vagy támogatási konstrukciók típusainak meghatározása;
c) az egyes intézkedéseknek a régió többi fejlesztési programjához, különösen az uniós társfinanszírozású regionális

és ágazati operatív programokhoz való viszony definiálása, szinergikus kapcsolat biztosítása;
d) az egyes intézkedések célcsoportjainak és kedvezményezettjeinek meghatározása;
e) az egyes intézkedésekért felelõs szervezetek és közremûködõk meghatározása;
f) az egyes intézkedésekhez szükséges források és a források eredetének meghatározása (a megvalósításba bevonandó

költségvetési, önkormányzati, magán és egyéb források);
g) az egyes intézkedések végrehajtásának potenciális eszközei (hitel, tõkejuttatás, hitelgarancia, vissza nem térítendõ

támogatás, adókedvezmény stb.);
h) a források ütemezésére, felhasználására, folyósítására, elszámolására és ellenõrzésére vonatkozó szabályok;
i) az egyes intézkedések kimenetének, eredményének, hatásainak mérésére alkalmas kimeneti (output), eredmény- és

hatásindikátorok meghatározása;
j) az intézkedésekben meghatározott támogatási konstrukciók típusainak leírása, a projektkiválasztás eljárásrendjé-

nek és a támogatás módjának meghatározása;
k) az intézkedések végrehajtása teljesítésigazolásának és ellenõrzésének meghatározása;
l) a prioritások megvalósításához szükséges támogatható tevékenységek;
2.2.2.
A régió operatív programjának a régió felelõsségén túlmutató fejlesztési igényeinek leírása:
Azokat az intézkedéseket és fontosabb projekteket írja le, melyek a régió stratégiai programjának megvalósítása

szempontjából fontos fejlesztési irányt képviselnek, de megvalósításuk nem a regionális operatív program kompetenciá-
jába esik, hanem igényként fogalmazódik meg országos vagy ágazati programok irányába. Ezeket az intézkedéseket is
a régió operatív programjának többi intézkedéséhez hasonlóan kell leírni.

5. melléklet a 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelethez

A kiemelt térségi területfejlesztési koncepció és program javaslattevõ fázisának tartalmi
követelményei

1.
A kiemelt térség területfejlesztési koncepciójának tartalmi követelményei
a) a kiemelt térség jövõképe;
b) a kiemelt térség fejlesztési elvei;
c) a kiemelt térség fejlesztésének átfogó célja;
d) a fejlesztési célok értelmezése a térségen belül különféle sajátosságokkal rendelkezõ területi részegységekre

(a részcélok és beavatkozás területi egységei);
e) helyzetértékelés; a jövõkép, a fejlesztési elvek és az átfogó cél kapcsolata;
f) külsõ koherencia: a célrendszer kapcsolata más koncepcionális régiós és egyéb tervdokumentumokkal (OTK, OFK,

ágazati stratégiák);
g) a területfelhasználás alapelveit lefektetõ koncepció kidolgozása.
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2.
A kiemelt térség területfejlesztési programjának tartalmi követelményei
2.1.
Stratégiai program:
A stratégiai program a kiemelt térség hatályos területfejlesztési koncepciójában meghatározott célokat részletezi és

a célokhoz prioritásokat rendel. Tartalmi elemei:
a) a tervezési folyamat eljárásainak, a tervezés tárgykörének és körülményeinek leírása;
b) amennyiben szükséges, akkor a stratégiai programban rögzíteni kell a stratégiai program és a területfejlesztési kon-

cepció közös helyzetelemzésének és helyzetértékelésének stratégia szintû kiegészítését, aktualizálását;
c) célrendszer: a jövõkép, az átfogó cél és a fejlesztési elvek alapján a specifikus, horizontális és területi célok megha-

tározása, viszonyrendszerének bemutatása;
d) a prioritások azonosítása: a prioritások leírása; célok és prioritások eredményességi kritériumainak, illetve szám-

szerûsített mutatóinak meghatározása, a megvalósítás lehetséges szereplõinek és a közremûködõk körének megjelölése;
a prioritások leírásában egyértelmûen azonosítani kell a kiemelt térség, azaz a tervezésért felelõs szervezet saját felelõs-
ségébe tartozó beavatkozásokat, és azok esetleges külsõ feltételeit, valamint a kiemelt térség felelõsségén kívül esõ, a cé-
lok eléréséhez elvárt beavatkozásokat;

e) a célok és a beavatkozások (prioritások) közötti kapcsolatok beazonosítása;
f) a többi, a kiemelt térséget érintõ fejlesztési programhoz, különösen az uniós társfinanszírozású programokhoz való

viszony definiálása;
g) a tervezéskísérõ eljárások (különösen az elõzetes programértékelés és a környezeti értékelés) dokumentációja, be-

mutatva a tervezéskísérõ eljárások tervezési folyamatra tett hatásait és a végrehajtás várható környezeti, társadalmi és
gazdasági hatásait;

h) a programnak jeleznie kell a különbözõ ágazatok felé a fejlesztési igények közül az ágazati programokban meg-
valósítani javasolt elemeket;

i) a célok és prioritások eredményességi kritériumainak, illetve számszerûsített mutatóinak meghatározása;
j) partnerségi program készítése a végrehajtásában közremûködõ szervezetek, a kedvezményezettek, a fejlesztés által

érintettek és a nyilvánosság közötti munkamegosztás, együttmûködés, információcsere módjainak és eszközeinek meg-
határozásával;

k) monitoring és értékelési terv készítése a stratégiai program elfogadásától az elõirányzott fejlesztések eredményei-
nek teljesüléséig tartó idõszakra;

l) a végrehajtás és a finanszírozás átfogó intézményi és eljárásrendi rendszerének bemutatása.
2.2.
Operatív program:
A kiemelt térség operatív programja a stratégiai program és a területfejlesztési koncepció közös helyzetelemzésére és

helyzetértékelésére támaszkodik. Az operatív program a kiemelt térség hatályos stratégiai programjában meghatározott
prioritásokat írja le intézkedésekkel, fontosabb projektekkel és konstrukciókkal. Tartalmi elemei:

a) a tervezési folyamat eljárásainak, a tervezés tárgykörének és körülményeinek leírása;
b) amennyiben szükséges, az operatív programban rögzíteni kell a koncepció helyzetelemzésének és helyzetértékelé-

sének operatív szintû kiegészítését, aktualizálását;
c) a kiemelt térség stratégiai programjából levezethetõ operatív célok és fejlesztési elvek (horizontális célok); a célok

elérését mérõ indikátorokat kell bevezetni, ha az érvényben lévõ stratégiai program céljaihoz nem tartoznak a célok el-
érését mérõ indikátorok, ha tartoznak, azok célértékeit kell az operatív program idõtávjához igazítani; be kell mutatni az
operatív program célrendszerének koherenciáját az operatív program prioritásaival, az OTK területi céljaival, valamint
a hatályos, a kiemelt térséget érintõ uniós társfinanszírozású programok prioritásaival;

d) a tervezéskísérõ eljárások (különösen az elõzetes programértékelés és a környezeti értékelés) dokumentációja, be-
mutatva a tervezéskísérõ eljárások programozásra tett hatásait és a program várható környezeti, társadalmi és gazdasági
hatásait;

e) az operatív program és a stratégiai program egyes prioritásainak lebonyolítását szolgáló intézkedések és egyes fon-
tos projektek meghatározása (a továbbiakban együtt: intézkedések);

f) az egyes intézkedések céljainak és fõbb tevékenységeinek azonosítása.
2.2.1.
A kiemelt térség operatív programjának saját felelõsségében megvalósítható intézkedéseinek leírása:
a) az egyes intézkedések ütemezése, feltételeik és egymáshoz való kapcsolatuk;
b) az egyes intézkedések célcsoportjainak és kedvezményezettjeinek meghatározása;
c) az egyes intézkedésekért felelõs szervezetek és közremûködõk meghatározása;
d) az egyes intézkedésekhez szükséges források és a források eredetének meghatározása;
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e) az egyes intézkedések kimenetének, eredményének, hatásainak mérésére alkalmas kimeneti (output), eredmény- és
hatásindikátorok meghatározása;

f) az intézkedések monitoringjának és értékelésének meghatározása.
2.2.2.
A kiemelt térség operatív programjának a kiemelt térség felelõsségén túlmutató fejlesztési igényeinek leírása:
Azokat az intézkedéseket és fontosabb projekteket írja le, melyek a kiemelt térség stratégiai programjának meg-

valósítása szempontjából fontos fejlesztési irányt képviselnek, de megvalósításuk nem a kiemelt térségi operatív prog-
ram kompetenciájába esik, hanem igényként fogalmazódik meg országos vagy ágazati programok irányába. Ezeket az
intézkedéseket is a kiemelt térség operatív programjának többi intézkedéséhez hasonlóan kell leírni.

6. melléklet a 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelethez

Az országos területfejlesztési koncepció részletes tartalmi követelményei
1.
Az elõkészítõ fázis (a koncepció helyzetelemzésének-értékelésének) tartalmi elemei
1.1.
Az ország társadalmi, gazdasági, környezeti helyzetének, a hazai területi adottságok, területi folyamatok elemezése,

különösen:
a) a magyarországi településrendszer;
b) a természeti és táji adottságok;
c) a gazdaság területi szerkezetének alakulása;
d) a társadalmi folyamatok területi alakulása;
e) a környezet állapotának és az infrastruktúra területi szerkezetének alakulása tekintetében.
1.2.
A hatályos OTK érvényesülésének elemzése.
1.3.
A területfejlesztés hazai eszköz- és intézményrendszerének bemutatása, ezen belül:
a) tervezési eszközrendszer elemzése;
b) intézményrendszer elemzése.
1.4.
A globális trendek kihívásainak elemzése.
1.5.
Az ország helyzetének pozicionálása az európai térben (beleértve az országos infrastruktúra hálózatok nemzetközi há-

lózatba illeszkedésének bemutatását).
1.6.
A közösségi politikák hatása.
1.7.
A fejlesztés lehetõségeit meghatározó egyéb törvényi, szabályozási feltételek, valamint az ezek alapján készült tervek

és követelmények áttekintése.
1.8.
Érintettek körének elemzése, a tervezési folyamat partnerségi tervének elkészítése.
1.9.
Helyzetértékelés:
a) az ország erõsségeinek, gyengeségeinek, lehetõségeinek és a lehetséges veszélyek azonosítása;
b) ezek alapján a lehetséges cselekvési területek azonosítása, a fejlesztés forgatókönyveinek kidolgozása.
2.
A javaslattevõ fázis részletes tartalmi követelményei
a) az ország területi jövõképének meghatározása;
b) az ország területére vonatkozó területfelhasználás alapelveit lefektetõ koncepció kidolgozása, speciális térségek,

zónák elkülönítésével, megalapozva az alsóbb területi szintek területrendezési tervdokumentumainak szabályozási tevé-
kenységét;

c) az ország területfejlesztési célrendszerének, ezen belül hosszú távú átfogó célok és középtávú területi célok megha-
tározása, ezek egymás közötti kapcsolatának meghatározása, továbbá a helyzetértékelés, a célok és a prioritások kapcso-
lata;
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d) országos középtávú területi célokon belül beavatkozási területek meghatározása;
e) területfejlesztés szempontjából kiemelt térségek meghatározása;
f) az egyes ágazati szakpolitikák számára területi preferenciák, ajánlások meghatározása;
g) a területfejlesztés eszköz- és intézményrendszerére, a területi monitoring rendszerre vonatkozó javaslatok megha-

tározása;
h) a régiók fejlesztési irányai.

7. melléklet a 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelethez

A területrendezési tervek részletes tartalmi követelményei
I.
Elõkészítõ fázis (vizsgálat és tervezési program készítése)
1.
Nagytérségi összefüggések és külsõ kapcsolatok vizsgálata.
2.
Elõzmények feltárása (a térséget érintõ területi tervek, ágazati koncepciók és programok, valamint a feladat szem-

pontjából jelentõs településfejlesztési koncepciók és településrendezési tervek értékelése, a hatályos területrendezési
terv hatásainak átfogó értékelése).

3.
Vizsgálati adatok gyûjtése és azok értékelése (az alábbi témakörök figyelembevételével):
3.1.
természeti adottságok (éghajlat, földtan, vízrajz, domborzat, élõvilág és egyéb),
3.2.
a táj jellemzõi,
3.3.
a térszerkezet alakulása, a területfelhasználás változásai, tendenciák értékelése,
3.4.
településrendszer,
3.5.
demográfiai folyamatok,
3.6.
környezeti elemek állapota, szennyezett területek számbavétele (a felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvé-

delmi nyilvántartási rendszer kármentesítési információs rendszere FAVI-KÁRINFO alapján),
3.7.
természet- és tájvédelem,
3.8.
épített környezet és a kulturális örökség védelme (mûemlékek, régészeti lelõhelyek),
3.9.
mezõgazdaság,
3.10.
erdõgazdálkodás (az Országos Erdõállomány Adattár alapján),
3.11.
üdülés, idegenforgalom,
3.12.
vízgazdálkodás,
3.13.
vízkárelhárítás,
3.14.
vízellátás, szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás, szennyvíz- és szennyvíziszap elhelyezés,
3.15.
felszíni és felszín alatti vízkészletek,
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3.16.
energiaellátás,
3.17.
közúti, kerékpáros, vasúti, légi és vízi közlekedés, megközelíthetõségi viszonyok, kapcsolati hiányok vizsgálata és ér-

tékelése,
3.18.
honvédelem.
4.
A térségi területfelhasználás vizsgálata a térségi területfelhasználási kategóriák figyelembevételével.
5.
A táj terhelésének és terhelhetõségének meghatározása.
6.
Területrendezési terv programjának meghatározása:
6.1.
a térségi szerkezeti terv elsõ változata:
a) a mûszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi építmények térbeli rendje (szükség szerinti változatok meghatározása,

azok összehasonlító értékelésével),
b) a térségi területfelhasználás rendje,
c) a településrendszer,
6.2.
a térségi övezetek elsõ változata.
7.
A területrendezési terv területi (környezeti, társadalmi és gazdasági) hatásvizsgálatának megkezdése (a 9. melléklet

szerinti tartalommal).
8.
Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló kormányrendelet szerinti környezeti értékelés te-

matikájának meghatározása, az értékelés megkezdése.
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A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK JELKULCSA 
 
1. TÉRSÉGI SZERKEZETI TERV 
 

1.1. Térségi területfelhasználási kategóriák Színmező RGB kód *
   
 1.1.1. erdőgazdálkodási térség  56,168,0
  
 1.1.2. mezőgazdasági térség   254,254,174
  
 1.1.3. vegyes területfelhasználású térség    255,170,0
  
 1.1.4. vízgazdálkodási térség  185,220,255   
  
 1.1.5. városias települési térség   126,126,126
  
 1.1.6. hagyományosan vidéki települési térség   203,203,203
  
 1.1.7. építmények által igénybe vett térség   115,38,0
  

    
1.2. Műszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi építmények 
 

1.2.1. Országos jelentőségű műszaki infrastruktúra-
hálózatok és egyedi építmények Jel RGB kód

  
1.2.1.1. gyorsforgalmi út 

 
255,0,0 (5pt)

255,255,255 (1,5pt)
  
1.2.1.2. főút  255,0,0 (3pt)
  
1.2.1.3. gyorsforgalmi úton, főúton és vasúti törzshálózaton 
tervezett nagy híd  255,0,0 (20pt)

  
1.2.1.4. gyorsforgalmi- és főúthálózaton lévő határátkelő/ 
határátlépési pont  

255,0,0 (14pt)

  
1.2.1.5. vasúti törzshálózaton lévő határátkelő/határátlépési 
pont  

0,0,0,0 (14pt)

  
1.2.1.6. határkikötő 

 
0,92,230 (14pt)

  
1.2.1.7. nagysebességű vasútvonal 

 
0,0,0 (4pt)

255,0,0 (3,2pt)
  
1.2.1.8. a transzeurópai vasúti áruszállítási hálózat részeként 
működő országos törzshálózati vasútvonal  

0,0,0 (3pt)
174,254,0 (2,4pt)
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1.2.1.9. egyéb országos törzshálózati vasútvonal, az országos 
vasúti törzshálózat tervezett eleme  

0,0,0 (3pt)
0,254,254 (2,4pt)

  
1.2.1.10. országos jelentőségű polgári repülőtér  255,0,0 (14pt)
  
1.2.1.11. kereskedelmi (nemzetközi) repülőtérré fejleszthető 
repülőtér  255,170,0 (14pt)

  
1.2.1.12. közös felhasználású katonai és polgári repülőtér  0,197,255 (14pt)
  
1.2.1.13. állami repülések céljára szolgáló repülőtér  85,255,0 (14pt)
  
1.2.1.14. országos kerékpárút törzshálózat eleme  255,0,197 (5pt)
  
1.2.1.15. nemzetközi és országos jelentőségű közforgalmú 
kikötő  255,0,0 (14pt)

  
1.2.1.16. atomerőmű  0,0,0 (16pt)
  
1.2.1.17. erőmű  255,0,0 (16pt)
  
1.2.1.18. 750 kV-os átviteli hálózat távvezeték eleme 

 
0,0,0 (3pt)

169,0,230 (1,7pt)
  
1.2.1.19. 400 kV-os átviteli hálózat távvezeték eleme 

 
169,0,230 (1,5pt)

169,0,230 (8pt)
  
1.2.1.20. 220 kV-os átviteli hálózat távvezeték eleme 

 169,0,230 (1,5pt)
  
1.2.1.21. nemzetközi és hazai szénhidrogén szállítóvezeték 

 
115,76,0 (1,5pt)

115,76,0 (8pt)
  
1.2.1.22. országos jelentőségű öntözőcsatorna 

 
0,77,168 (2pt)
0,77,168 (8pt)

  
1.2.1.23. szükségtározó 

 
0,77,168 (0,5 outline)

0,77,168 (point)
  
1.2.1.24. Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése I. ütemében 
megvalósuló árvízi tározó  

0,77,168 (0,5 outline)
0,77,168 (0,5line,45°)

  

1.2.1.25. 10 millió m3-t meghaladó térfogattal tervezhető 
tározási lehetőség  

0,77,168 (0,5 outline)
0,77,168 (0,5 line

–45°, 45°)
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1.2.1.26. elsőrendű árvízvédelmi fővonal  
0,0,0 (1,5pt)

0,0,0 (5pt, 90°)
  
1.2.1.27. veszélyeshulladék-ártalmatlanító  255,0,0 (16pt)
   
1.2.1.28. radioaktívhulladék-lerakó  254,254,76 (16pt)
 
1.2.2. Térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatok 
és egyedi építmények 

Jel RGB kód

   
1.2.2.1. mellékút  0,0,0 (1,5pt)
  
1.2.2.2. térségi mellékúton és vasúti mellékvonalon lévő híd  0,0,0 (20pt)
  
1.2.2.3. térségi jelentőségű logisztikai központ  255,255,0 (20pt)
  
1.2.2.4. térségi határátkelő  255,0,0 (14pt)
  
1.2.2.5. térségi határátlépési pont  0,0,0 (14pt)
  
1.2.2.6. vasúti mellékvonal 

 
0,0,0 (1,3pt)

255,255,255 (1pt)
  
1.2.2.7. keskeny nyomtávú vasútvonal  
  
1.2.2.8. egyéb nyilvános és nem nyilvános polgári célú 
repülőtér  0,0,0 (16pt)

  
1.2.2.9. térségi kerékpárút-hálózat eleme  85,255,0 (5pt)
  
1.2.2.10. térségi közforgalmú kikötő  0,197,255 (18pt)
  
1.2.2.11. személyforgalmi kikötő  255,170,0 (18pt)
  
1.2.2.12. kompátkelőhely  0,0,0 (18pt)
  
1.2.2.13. kiserőmű  0,0,0 (16pt)
  
1.2.2.14.1. átvitelt befolyásoló 120 kV-os elosztó hálózat 

 
255,0,197 (1,5pt)

255,0,197 (5pt)
  
1.2.2.14.2. térségi ellátást biztosító 120 kV-os elosztó hálózat 

 255,0,197 (1,5pt)

  
1.2.2.15. térségi szénhidrogén szállítóvezeték 

 115,76,0 (0,5pt)
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1.2.2.16. térségi belvíz- és öntözőcsatorna 
 

0,77,168 (1,5pt)
0,77,168 (5pt, 90°)

  
1.2.2.17. belvíztározó  0,77,168 (0,5 outline)
  
1.2.2.18. 1 millió m3-t meghaladó és 10 millió m3-nél kisebb 
tározási lehetőség  

0,77,168 (0,5 outline)
0,77,168 (0,5line,90°)

  
1.2.2.19. másodrendű árvízvédelmi fővonal 

 
230,152,0 (1,5pt)

230,152,0 (5pt, 90°)
  
1.2.2.20. térségi hulladéklerakó hely 

 
160,1750,80 (16pt)

 
 

2. TÉRSÉGI ÖVEZETEK Színmező RGB kód
  

2.1. magterület  112,168,0
  
2.2. ökológiai folyosó  255,170,0
  
2.3. puffer terület  255,255,0
  
2.4. kiváló termőhelyi adottságú szántóterület  205,137,102
  
2.5. kiváló termőhelyi adottságú erdőterület  80,120,60
  
2.6. erdőtelepítésre alkalmas terület  75,222,0
  
2.7. országos komplex tájrehabilitációt igénylő terület  205,102,153
  
2.8. térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület  132,0,168
  
2.9. országos jelentőségű tájképvédelmi terület  230,152,0
  
2.10. térségi jelentőségű tájképvédelmi terület  115,76,0
  

 160,175,802.11. térségi hulladéklerakó hely kijelöléséhez vizsgálat alá 
vonható terület  
  
2.12. világörökség és világörökség-várományos terület  205,102,102
  
2.13. történeti települési terület  255,170,0
  

 2.14. kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi 
terület  

0,77,168

2.15. felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő területe  0,132,168
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2.16. ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület  137,112,68
  
2.17. együtt tervezhető térségek  

2.17.1. agglomeráció  255,0,0
  
2.17.2. agglomerálódó térség  255,200,90
  
2.17.3. településegyüttes  255,255,190
  

2.18. rendszeresen belvízjárta terület  122,182,245
  
2.19. nagyvízi meder  68,101,137
  
2.20. földtani veszélyforrás területe  180,150,225
  
2.21. vízeróziónak kitett terület  135,165,200
  
2.22. széleróziónak kitett terület  205,205,102
  
2.23. kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület  240,180,240
  
2.24. honvédelmi terület  210,45,210
  

 
 

 3. ALAPTÉRKÉPI ELEMEK  Jel RGB kód
  
 3.1. országhatár 

 
215,158,158 (4pt)

230,0,0 (0,4pt)
  
 3.2. megyehatár 

 
156,156,156 (4pt)

0,0,0 (0,4pt)
  
 3.3. település közigazgatási határa 170,102,205 (0,5pt)

  
 3.4. települési terület  203,203,203
  
 3.5. vízfelület, vízfolyás  185,220,255
  
 3.6. egyéb burkolt út  0,0,0 (0,4pt)
  

 
* Megjegyzés: A jelmagyarázathoz rendelt kódok szerinti színek az RGB színrendszerben a három alapszín a 
vörös (R – red), zöld (G - green), kék (B – blue) egymásra vetítésével – összeadásával – állíthatók elő. Ez a kód 
minden térképező és képszerkesztő szoftverben általánosan használható, így megadásával egyértelműen 
leírható és megjeleníthető minden térképi elem. 



II. Javaslattevõ fázis (terv készítése)

A) Elfogadásra kerülõ munkarészek: 1.
Térségi szerkezeti terv
1.1.
A térségi területfelhasználás rendje a térségi területfelhasználási kategóriák szerint
Országos Területrendezési Tervben megállapított térsé-

gi területfelhasználási kategóriák
Kiemelt térségek és megyék területrendezési terveiben

alkalmazott területfelhasználási kategóriák
– erdõgazdálkodási térség – erdõgazdálkodási térség
– mezõgazdasági térség – mezõgazdasági térség
– vegyes területfelhasználású térség – vegyes területfelhasználású térség
– vízgazdálkodási térség – vízgazdálkodási térség
– települési térség – városias települési térség

– hagyományosan vidéki települési térség
– építmények által igénybe vett térség – építmények által igénybe vett térség

1.2.
A településrendszer elemei
Országos Területrendezési Tervben Kiemelt térségek és megyék területrendezési

tervében
– települések (Magyarország hivatalos helységnévtára

szerint), illetve az elfogadott településrendszer rögzítése

1.3.
A mûszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi építmények térbeli rendje
Országos jelentõségû elemek Térségi jelentõségû elemek
– gyorsforgalmi út
– fõút

– mellékút
– gyorsforgalmi úton, fõúton és vasúti törzshálózaton tervezett nagy híd

– térségi mellékúton és vasúti mellékvonalon lévõ híd
– térségi jelentõségû logisztikai központ

– gyorsforgalmi és fõúthálózaton lévõ határátkelõ és határátlépési pont

– vasúti törzshálózaton lévõ határátkelõ és határátlépési pont
– térségi határátkelõ és határátlépési pont

– nagysebességû vasútvonal
– a transzeurópai vasúti áruszállítási hálózat részeként mûködõ országos törzshálózati vasútvonal
– egyéb országos törzshálózati vasútvonal

– vasúti mellékvonal
– keskeny nyomtávú vasútvonal

– országos jelentõségû polgári repülõtér
– kereskedelmi (nemzetközi) repülõtérré fejleszthetõ repülõtér
– közös felhasználású katonai és polgári repülõtér
– állami repülések céljára szolgáló repülõtér

– egyéb nyilvános és nem nyilvános polgári célú repü-
lõtér

– országos kerékpárút törzshálózat eleme
– térségi kerékpárút-hálózat eleme

– nemzetközi és országos jelentõségû vízi út
– nemzetközi és országos jelentõségû közforgalmú kikötõ

– térségi közforgalmú kikötõ
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Országos jelentõségû elemek Térségi jelentõségû elemek
– személyforgalmi kikötõ
– kompátkelõhely

– határkikötõ
– atomerõmû és egyéb erõmû

– kiserõmû
– 750 kV-os átviteli hálózat távvezeték eleme
– 400 kV-os átviteli hálózat távvezeték eleme
– 220 kV-os átviteli hálózat távvezeték eleme

– az átvitelt befolyásoló 120 kV-os elosztó hálózat
– térségi ellátást biztosító 120 kV-os elosztó hálózat

– nemzetközi és hazai szénhidrogén szállítóvezeték
– térségi szénhidrogén szállítóvezeték

– országos jelentõségû öntözõcsatorna
– térségi belvíz- és öntözõcsatorna

– meglévõ szükségtározó
– a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése I. ütemében megvalósuló árvízi tározó

– belvíztározó
– 10 millió m3 -t meghaladó térfogattal tervezhetõ tározási lehetõség

– 1 millió m3-t meghaladó és 10 millió m3-nél kisebb tá-
rozási lehetõség

– elsõrendû árvízvédelmi fõvonal
– másodrendû árvízvédelmi fõvonal

– veszélyeshulladék-ártalmatlanító
– radioaktívhulladék-lerakó

– térségi hulladéklerakó hely

2.
Térségi övezetek
Országos Területrendezési Tervben megállapított

övezet
Kiemelt térség és megye területrendezési tervében alkal-

mazott övezet
– országos ökológiai hálózat – magterület

– ökológiai folyosó
– puffer terület

– kiváló termõhelyi adottságú szántóterület
– kiváló termõhelyi adottságú erdõterület

– erdõtelepítésre alkalmas terület
– országos komplex tájrehabilitációt igénylõ terület

– térségi komplex tájrehabilitációt igénylõ terület
– országos jelentõségû tájképvédelmi terület

– térségi jelentõségû tájképvédelmi terület
– térségi hulladéklerakó hely kijelöléséhez vizsgálat alá

vonható terület
– kulturális örökség szempontjából kiemelten kezelen-

dõ terület
– világörökség és világörökség-várományos terület
– történeti települési terület

– kiemelten érzékeny felszín alatti vízminõség-védelmi terület
– felszíni vizek vízminõség-védelmi vízgyûjtõ területe
– ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület
– együtt tervezhetõ térségek

– rendszeresen belvízjárta terület
– nagyvízi meder
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– földtani veszélyforrás területe
– vízeróziónak kitett terület
– széleróziónak kitett terület

– kiemelt fontosságú meglévõ honvédelmi terület
– honvédelmi terület

3.
Területrendezési szabályzat
B) Megalapozó munkarészek:
a) A területrendezési tervet megalapozó szakági tervjavaslatok és azok mûleírásai.
b) Területrendezési intézkedési javaslat.
c) A területrendezési tervek megalapozását szolgáló területi (környezeti, társadalmi és gazdasági) hatásvizsgálat (a 9.

melléklet szerinti tartalommal).
d) Az elfogadásra kerülõ munkarészekre vonatkozó összefoglaló indoklás.
e) Az egyeztetõ eljárás eredménye (az egyes munkafázisok dokumentációjára érkezett észrevételek és tervezõi vála-

szok).
f) Tervezõi nyilatkozat arról, hogy a területrendezési terv megfelel az Országos Területrendezési Tervrõl szóló

2003. évi XXVI. törvénynek.
g) A tervezõ igazoló számítása arról, hogy a területrendezési terv összhangban van a területfejlesztésrõl és a terület-

rendezésrõl szóló 1996. évi XXI. törvény 23/A. § (1) bekezdés b) pontjában és 23/A. § (4) bekezdésében foglaltakkal.

III. Elfogadási fázis
A jogszabály-tervezet külön jogszabály szerinti egyeztetése és elfogadásra történõ elõkészítése.
Dokumentálás
A területrendezési tervek dokumentálása során:
a) az egyes munkafázisok eredményét külön kell dokumentálni, a munkafázison belül az egyes munkarészek össze-

vonhatók;
b) elkülöníthetõ módon kell dokumentálni az elfogadó szerv által jóváhagyásra kerülõ munkarészeket;
c) a példányszám meghatározásánál figyelembe kell venni a külön jogszabályban meghatározott egyeztetési és tájé-

koztatási kötelezettséget;
d) a papíralapú dokumentálás mellett a teljes tervanyagot elektronikus dokumentumként is elõ kell állítani;
e) a területrendezési tervek elfogadásra kerülõ rajzi munkarésznek a hiteles példányait az alábbi jellemzõ méretarány-

ban kell megjeleníteni:
ea) az ország területrendezési terve: M = 1:500 000,
eb) régió, kiemelt térség, megye vagy megye egy térségének területrendezési terve: M = 1:50 000–1:100 000.

8. melléklet a 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelethez

9. melléklet a 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelethez

A területi tervek megalapozását szolgáló területi (környezeti, társadalmi és gazdasági) hatásvizsgálat tartalmi követel-
ményei

I. Általános követelmények
1. A területi (környezeti, társadalmi és gazdasági) hatásvizsgálat kidolgozásának ismertetése
1.1. A területi (környezeti, társadalmi és gazdasági) hatásvizsgálat kidolgozásának folyamata.
1.2. A területi (környezeti, társadalmi és gazdasági) hatásvizsgálathoz felhasználandó információk leírása.

2. A terv ismertetése és céljainak összevetése más megegyezõ szintû tervek, koncepciók, programok céljaival
2.1. A területrendezési terv fõbb céljai, tartalmának összefoglaló ismertetése.
2.2. A terv összevetése más, megegyezõ szintû releváns tervekkel, koncepciókkal.
2.3. A terv részcéljainak környezeti, társadalmi és gazdasági szempontú konzisztencia vizsgálata, az esetleges ellent-

mondások feltárása.
2.4. A jelenlegi környezeti, társadalmi és gazdasági állapotnak a tervvel összefüggésben lévõ elemeinek ismertetése.
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2.5. A tervben javasolt térségi területfelhasználási kategóriák kijelölésével és övezetek lehatárolásával kapcsolatos
azon környezeti, társadalmi és gazdasági jellemzõk azonosítása, amelyekre a terv valószínûleg jelentõs befolyással lesz.

2.6. A terv által feltárt környezeti konfliktusok értékelése, és a környezeti, társadalmi és gazdasági állapot várható ala-
kulása abban az esetben, ha a javaslatok nem valósulnának meg.

2.7. A terv céljainak megvalósulása esetén a környezeti, társadalmi és gazdasági szempontból közvetett vagy közvet-
len negatív hatást kiváltó tényezõk feltárása különös tekintettel azon tervi elemekre, amelyek a természeti erõforrások
igénybevételét, a környezetterhelés módosulását, vagy az emberi egészség közvetlen károsodását idézik elõ.

3. Javaslat környezeti, társadalmi, gazdasági szempontú intézkedésre
3.1. A terv érvényesülése során fellépõ, környezetre és az emberi egészségre, valamint a társadalomra és a gazdaságra

káros hatások elkerülésére, csökkentésére vagy ellentételezésére vonatkozó javaslatok és egyéb intézkedések.
3.2. Javaslat olyan környezeti, társadalmi és gazdasági szempontú elõírásokra, feltételekre, amelyeket a terv által be-

folyásolt más terveknél figyelembe kell venni.

4. Összefoglalás

II. Részletes követelmények
1. A tervben szereplõ javaslatok környezeti szempontú elemzése során vizsgálni kell azok megvalósulása, illetve azok

meg nem valósulása esetén várható hatásukat:
1.1. a termõföld mennyiségére,
1.2. a talaj minõségére,
1.3. a földtani és ásványvagyonra,
1.4. a levegõ minõségére,
1.5. a vízre (felszíni és felszín alatti vizek mennyisége és minõsége),
1.6. a hulladékgazdálkodás helyzetére,
1.7. a tájra (tájszerkezet, tájhasználat),
1.8. az épített környezetre,
1.9. a kulturális örökségre (mûemlékvédelem, régészet),
1.10. az élõvilágra (ökológiai hálózatra, védett természeti területekre, biodiverzitásra).

2. A tervben szereplõ javaslatok társadalmi szempontú elemzése során vizsgálni kell azok megvalósulása, illetve meg
nem valósulása esetén várható hatását:

2.1. a népesség területi elhelyezkedésére (életmód, társadalmi mobilitás),
2.2. a foglalkoztatásra,
2.3. a szabadidõ eltöltésre, a rekreáció területi feltételeire,
2.4. a népesség életminõségére és egészségi állapotára, szociális helyzetére,
2.5. a társadalom biztonságérzetére, veszélyeztetettségére.
3. A tervben szereplõ javaslatok gazdasági szempontú elemzése során vizsgálni kell azok megvalósulása, illetve meg

nem valósulása esetén várható hatását:
3.1. a térszerkezetre (a térszerkezet alakulása, a területhasználat változásai, területek rendeltetésének változása, vagy

használatának korlátozása, területi fejlõdés térbeli korlátai),
3.2. a településrendszerre,
3.3. természeti erõforrásokra (a kiaknázás lehetõségei és korlátai),
3.4. az ipar, kereskedelem térbeli szerkezetére,
3.5. a mezõgazdaságra,
3.6. az erdõgazdálkodásra,
3.7. az idegenforgalomra,
3.8. a vízgazdálkodásra,
3.9. a térség eltartó képességére és versenyképességére,
3.10. mûszaki infrastruktúrára (elérési távolságok és idõk, kapcsolati hiányok, nagyberuházások kivitelezési költsége-

it befolyásoló tényezõk, mint például domborzati viszonyok, mûtárgyak),
3.11. az energiaellátásra.

10. melléklet a 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelethez

A területfejlesztési koncepciók és programok véleményezésére jogosult szervek

1. Országos Területfejlesztési Tanács;
2. miniszterek;
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3. a következõ kormányhivatalok:
a) Központi Statisztikai Hivatal,
b) Nemzeti Hírközlési Hatóság,
c) Magyar Energia Hivatal,
d) Országos Atomenergia Hivatal;
4. Országos Környezetvédelmi Tanács;
5. Magyar Tudományos Akadémia;
6. országos önkormányzati érdekszövetségek;
7. az érintett regionális fejlesztési tanácsok;
8. az érintett térségi fejlesztési tanácsok;
9. az érintett megyei területfejlesztési tanácsok;
10. az érintett kistérségi fejlesztési tanácsok, többcélú kistérségi társulások;
11. az érintett megyei önkormányzatok;
12. érintettsége esetén a fõvárosi önkormányzat;
13. az érintett megyei jogú városok önkormányzata;
14. az érintett települési önkormányzatok;
15. az érintett területi államigazgatási szervek közül:
a) illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõség,
b) mûködési területével érintett nemzeti park igazgatóság,
c) mûködési területével érintett környezetvédelmi és vízügyi igazgatóság.

11. melléklet a 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelethez

A területrendezési tervek véleményezésére jogosult szervek

1. Országos Területfejlesztési Tanács;
2. miniszterek;
3. a következõ kormányhivatalok:
a) Központi Statisztikai Hivatal,
b) Magyar Energia Hivatal,
c) Országos Atomenergia Hivatal;

4. Magyar Bányászati és Földtani Hivatal;
5. Országos Környezetvédelmi Tanács;
6. Magyar Tudományos Akadémia;
7. országos önkormányzati érdekszövetségek;
8. a tervezõ- és szakértõ mérnökök, valamint építészek országos kamarái;
9. az érintett regionális fejlesztési tanácsok;
10. az érintett térségi fejlesztési tanácsok;
11. az érintett megyei területfejlesztési tanácsok;
12. az érintett kistérségi fejlesztési tanácsok, többcélú kistérségi társulások;
13. az érintett területi államigazgatási szervek közül:
a) illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõség,
b) mûködési területével érintett nemzeti park igazgatóság,
c) mûködési területével érintett környezetvédelmi és vízügyi igazgatóság,
d) illetékes Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatósága,
e) illetékes Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága,
f) Kulturális Örökségvédelmi Hivatal illetékes területi szerve,
g) Nemzeti Közlekedési Hatóság illetékes regionális igazgatósága,
h) Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat illetékes regionális intézete,
i) illetékes megyei (fõvárosi) földhivatal,
j) illetékes állami fõépítész;

14. a szomszédos megyei önkormányzatok;
15. az érintett megyei önkormányzat;
16. érintettsége esetén a fõvárosi önkormányzat;
17. az érintett megyei jogú városok önkormányzata;
18. az érintett települési önkormányzatok.
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A Kormány 222/2009. (X. 14.) Korm. rendelete

az elektronikus közszolgáltatás mûködtetésérõl

*A rendelet a 2009. október14-én megjelent Magyar Közlöny 145.
számában fellelhetõ.

A Kormány 223/2009. (X. 14.) Korm. rendelete

az elektronikus közszolgáltatás biztonságáról

*A rendelet a 2009. október14-én megjelent Magyar Közlöny 145.
számában fellelhetõ.

A Kormány 224/2009. (X. 14.) Korm. rendelete

a központi elektronikus szolgáltató rendszer
igénybe vevõinek azonosításáról
és az azonosítási szolgáltatásról

*A rendelet a 2009. október14-én megjelent Magyar Közlöny 145.
számában fellelhetõ.

A Kormány 225/2009. (X. 14.) Korm. rendelete

az elektronikus közszolgáltatásról és annak
igénybevételérõl

*A rendelet a 2009. október14-én megjelent Magyar Közlöny 145.
számában fellelhetõ.

Kormány 228/2009. (X. 16.) Korm. rendelete
a jegyzõ hatáskörébe tartozó

birtokvédelmi eljárásról

A Kormány a Polgári Törvénykönyv hatálybalépésérõl és
végrehajtásáról szóló 1960. évi 11. törvényerejû rendelet
29. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány
35. § (1) bekezdése b) pontjában meghatározott feladat-
körében eljárva a következõket rendeli el:

1. §

(1) A jegyzõ hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárás-
ban (a továbbiakban: birtokvédelmi eljárás) a Polgári Tör-
vénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvényben és a Polgári
Törvénykönyv hatálybalépésérõl és végrehajtásáról szóló
1960. évi 11. törvényerejû rendeletben nem szabályozott
eljárási kérdésekben a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) rendelkezéseit –
a 2. §-ban foglalt kivétellel – kell alkalmazni.

(2) A birtokvédelmi eljárás során hozott végzés elleni
fellebbezést a Kormány általános hatáskörû területi állam-
igazgatási szerve bírálja el.

2. §

(1) A birtokvédelmi eljárásban a Ket. 29. § (1)–(4) be-
kezdése, 29. § (6)–(8) bekezdése, 29. § (10) bekezdése,
29/A. §-a, 30. § f) és g) pontja, 31. § (1) bekezdés e) és
g) pontja, 31. § (3) bekezdése, 32. § (3) bekezdése, 32. §
(6)–(7) bekezdése, 34. § (2) bekezdése, 37. § (5) bekezdé-
se, 41. §-a, 44–45/A. §-a és 50/A–50/D. §-a nem alkalmaz-
ható.

(2) A birtokvédelmi eljárásban ügyfél a kérelmezõ, va-
lamint az, aki ellen a birtokvédelmet kérik.

(3) A jegyzõ az ügyfél által elõterjesztett nyilatkozato-
kat és bizonyítékokat haladéktalanul megküldi a másik
ügyfél számára.

(4) A birtokvédelmi eljárásban az ügyfél szabadon vá-
lasztja meg a bizonyítási eszközöket.

(5) A birtokvédelmi eljárásban újrafelvételi eljárásnak
nincs helye.

(6) A jegyzõ határozata ellen a Ket. szerinti jogorvoslati
és döntés-felülvizsgálati eljárásnak nincs helye.

(7) A birtokvédelmi eljárásban egyezség jóváhagyása
esetén a határozat visszavonásának nincs helye.

3. §

(1) A birtokvédelmi eljárás kérelemre indul, melynek
tartalmaznia kell:
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a) a kérelmezõ nevét, lakcímét (székhelyét),
b) a képviselõ nevét, lakcímét (székhelyét),
c) az ellenérdekû fél (felek) nevét, lakcímét (székhe-

lyét),
d) a birtokvitával érintett dolog megjelölését,
e) a jegyzõ illetékességét megalapozó adatokat,
f) a jegyzõ döntésére irányuló kifejezett kérelmet,
g) a kérelem és annak határidõben való benyújtása alap-

jául szolgáló tényeket.
(2) A kérelemhez csatolni kell a kérelemben foglalt té-

nyek igazolására szolgáló bizonyítékokat.
(3) A birtokvédelmi eljárás megindításáról az ellenérde-

kû felet haladéktalanul értesíteni kell. A jegyzõ az értesí-
téssel egyidejûleg az ellenérdekû félnek megküldi a bir-
tokvédelmi eljárás iránti kérelem másolatát.

4. §

A birtokvita eldöntéséhez szükséges tényállás megálla-
pítása során a jegyzõ a bizonyítást kérelemre folytatja le.
A bizonyítás a felek kérelme alapján kiterjedhet

a) a tényleges birtokállapotra,
b) az eredeti birtokállapotra,
c) a birtokos és a birtokháborító személyére,
d) a kérelmezõ tûrési kötelezettségére,
e) a tilos önhatalom gyakorlására,
f) törvényben meghatározott esetben a birtoklás jogcí-

mére,
g) az eredeti birtokállapot helyreállításának célszerû

módjára és
h) a hasznok, károk, költségek mértékére és viselésére.

5. §

A keresetlevelet és az ügy iratait a jegyzõ a bírósághoz
a hivatalos iratok elektronikus kézbesítésérõl és az elektro-
nikus tértivevényrõl szóló 2009. évi LII. törvény szerint is
megküldheti.

6. §

(1) A birtoklás kérdésében hozott határozata végrehaj-
tásáról a jegyzõ gondoskodik.

(2) Ha a bíróság a birtokvédelmi eljárás után indított bir-
tokvédelmi perben a keresetet elutasítja, a határozat végre-
hajtásáról – a hasznok, károk és költségek kivételével –
a jegyzõ gondoskodik.

7. §

(1) Ez a rendelet – (2) bekezdésben foglalt kivétellel –
a kihirdetését követõ nyolcadik napon lép hatályba.

(2) Az 5. § 2011. július 1-jén lép hatályba.
(3) E rendeletet a hatálybalépését követõen indult bir-

tokvédelmi eljárásokban kell alkalmazni.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

Az igazságügyi és rendészeti miniszter
55/2009. (X. 16.) IRM rendelete

a kerékbilincs közterület-felügyelet általi
alkalmazására, a jármûvek elszállítására, valamint

a felmerült költségekre vonatkozó szabályokról

A közterület-felügyeletrõl szóló 1999. évi LXIII. törvény
29. § b) pont ba) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatáskö-
rérõl szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §
k) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a kö-
vetkezõket rendelem el:

1. §

E rendelet alkalmazásában
a) jármû: közúti szállító- vagy vontatóeszköz, ideértve

az önjáró vagy vontatott munkagépet is,
b) szabálytalan megállás és várakozás: a jármûnek

a közúti közlekedési szabályokat sértõ, valamint a közte-
rület rendeltetésére vagy a használatára vonatkozó jogsza-
bályi elõírásoktól eltérõ elhelyezése,

c) üzemben tartó: a jármûnek a közúti közlekedési nyil-
vántartásról szóló törvény alapján vezetett nyilvántartásba
bejegyzett üzemben tartója – kivéve, ha üzembentartói jog
változását tartalmazó okirat ennek ellenkezõjét igazolja –,
vagy a telephely szerinti ország hatósága által kibocsátott
okiratba (forgalmi engedély) bejegyzett üzemben tartója.

Az intézkedések közös szabályai

2. §

(1) A közterület-felügyeletrõl szóló 1999. évi LXIII. tör-
vény (a továbbiakban: Kftv.) 1. § (2) bekezdése alapján
létrehozott közterület-felügyelet, illetve a Kftv. 1. § (3) be-
kezdése szerint a polgármesteri, fõpolgármesteri hivatal-
ban alkalmazott közterület-felügyelõ (a továbbiakban
együtt: felügyelet) a kerékbilincs alkalmazásának, illetve
a jármû elszállításának, tárolásának (a továbbiakban
együtt: intézkedés) végrehajtásához felelõsségbiztosítás-
sal rendelkezõ közremûködõt is igénybe vehet.
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(2) A Kftv. 20. § (7) bekezdésében meghatározott köz-
remûködõ igénybevétele esetén a kerékbilincs felszerelé-
se, továbbá a jármû elszállítása során a szállító jármûre tör-
ténõ felrakodás, illetve a vontató jármûhöz történõ rögzí-
tés csak közterület-felügyelõ (a továbbiakban: felügyelõ)
jelenlétében történhet. A kerékbilincs leszerelése, vala-
mint az elszállított jármû visszaadása – a felügyelõ ellenté-
tes rendelkezése hiányában – a felügyelõ jelenléte nélkül
is végezhetõ.

3. §

Az intézkedéssel kapcsolatos tájékoztatásról, továbbá
az intézkedés megszüntetéséhez szükséges ügyintézésrõl,
így különösen a költségek befizetésének lehetõvé tételé-
rõl, a kerékbilincs leszerelésérõl, a tárolóhelyen a jármû
visszaadásáról folyamatos ügyeleti szolgálat keretében
kell gondoskodni.

4. §

(1) Az intézkedés végrehajtása során úgy kell eljárni,
hogy a jármûben sérülés vagy egyéb károsodás ne kelet-
kezzen.

(2) Az intézkedés megkezdésekor az üzemben tartó sze-
mélyének megállapítása céljából a jármûvet ellenõrizni
kell a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló törvény
alapján vezetett nyilvántartásban.

(3) Ha a nyilvántartás tartalmazza az üzemben tartó rö-
vid szöveges üzenet fogadására szolgáló elérhetõségét
vagy telefonszámát, akkor egy alkalommal meg kell kísé-
relni az üzemben tartó értesítését az intézkedés megkezdé-
sérõl.

(4) Ha az üzemben tartó a (3) bekezdés szerinti értesítés-
re adott válaszában jelzi, hogy 15 percen belül a helyszínre
érkezik, és a jármûvet eltávolítja, akkor az intézkedést fel
kell függeszteni. Ha ez az idõtartam eredménytelenül el-
telt, az intézkedést folytatni kell.

5. §

(1) Az intézkedés során a felügyelõ képfelvételt, vagy
kép- és hangfelvételt (a továbbiakban: felvétel) készít az
elkövetett jogsértés bizonyíthatósága érdekében.

(2) Az intézkedést azonnal félbe kell szakítani vagy
meg kell szüntetni, ha a jármûhöz visszaérkezõ üzemben
tartó vagy a jármû használója azt kéri, és az intézkedésnek
a melléklet 5. pontja szerint számított csökkentett költsé-
gét megtéríti, valamint a szabálytalanságot megszünteti.

(3) A csökkentett költség akkor számítható fel, ha a fel-
ügyelõ rendelkezésére a jármû rögzítését vagy elszállítását
végzõ személy a helyszínre érkezett, és a jármû rögzítésé-
nek vagy elszállításának elõkészületét megkezdte.

(4) Az üzemben tartó vagy a jármû használója a felügye-
lõhöz, a felügyelethez, illetve a közremûködõhöz intézett
bejelentésére – jogszabály eltérõ rendelkezése hiányában
– az (5) bekezdésben meghatározott idõtartamon belül
a jármû rögzítésének megszüntetését, illetve az elszállított
jármû átadását lehetõvé kell tenni, ha az üzemben tartó
vagy a jármû használója az intézkedés költségét megtéríti,
illetve a befizetés tényét az készpénzátutalási megbízás
feladóvevényével vagy banki átutalást igazoló okirattal
igazolja.

(5) Az intézkedés megszüntetését a bejelentéstõl számí-
tott két órán belül kell lehetõvé tenni.

(6) A bejelentés során az intézkedés megszüntetésének
várható idõpontjáról a bejelentõt tájékoztatni kell.

Az intézkedés költségei

6. §

(1) Az üzemben tartó vagy a jármû használója – az
e rendeletben meghatározott kivételekkel – köteles a ke-
rékbilincs alkalmazásával, a jármû elszállításával, tárolá-
sával és õrzésével, valamint a jármû értékesítésével kap-
csolatban felmerülõ költségek térítéseként a mellékletben
meghatározott összeget, valamint a regisztrált bontó-hul-
ladékkezelõ részére történõ átadással járó költségeket
(a továbbiakban együtt: költség) megfizetni.

(2) Ha a jármû elszállítására a 11. §-ban foglaltak miatt
került sor, a kerékbilincs alkalmazásának költségeit is meg
kell fizetni.

(3) A költség megfizetésére a jármû rögzítésének meg-
szüntetése elõtt és az 5. § (2) bekezdése esetén a helyszí-
nen, illetve a jármû elszállítása esetén a jármû átvételekor
a tárolóhelyen is sor kerülhet. A befizetés tényét a 7. § sze-
rinti, a költségek megfizetését igazoló átvételi elismer-
vény, illetve az készpénzátutalási megbízás feladóvevénye
vagy a banki átutalást igazoló irat igazolja.

(4) Ha az intézkedés megszüntetésére jogosult az 5. §
(5) bekezdésben meghatározott idõtartamot legalább har-
minc perccel túllépi, az intézkedésnek a melléklet 5. pontja
szerint számított csökkentett költségét kell megtéríteni.

(5) Ha az intézkedés megszüntetésére jogosult a (4) be-
kezdésben, a (6) bekezdés c) pontjában, valamint az 5. §
(5) bekezdésében meghatározott idõtartamon belül az in-
tézkedés megszüntetése érdekében a helyszínre megérke-
zett, és az intézkedés megszüntetésének feltételei nem áll-
nak fenn, a (4) bekezdésben és a (6) bekezdés c) pontjában
foglaltak nem alkalmazhatók.

(6) Nem kell a költséget megfizetni, illetve a már megfi-
zetett költséget haladéktalanul vissza kell téríteni, ha

a) az intézkedésre okot adó szabálytalan megállás és vá-
rakozás miatt a szabálysértési vagy közigazgatási hatósági
eljárásban jogsértést nem állapítottak meg,

b) az intézkedés jogszerûtlen volt,
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c) az intézkedés megszüntetésére jogosult helyszínre ér-
kezése az 5. § (5) bekezdésében meghatározott idõtartamot
legalább egy órával túllépi.

(7) Az intézkedés a költség megtérítése elõtt az e rende-
letben foglalt kivételek esetében szüntethetõ meg.

(8) A befizetett költség a Kftv. 1. § (2) bekezdése alap-
ján létrehozott közterület-felügyelet vagy – a Kftv. 1. §
(3) bekezdése esetén – a polgármesteri, fõpolgármesteri
hivatal bevételét képezi, amelyet az e rendeletben foglalt
feladatok finanszírozására kell fordítani.

7. §

A felügyelõ, illetve a közremûködõ az intézkedés költ-
ségeinek megfizetésérõl átvételi elismervényt állít ki, va-
lamint az üzemben tartó vagy a jármû használója a jármû
birtokba vételét átvételi elismervényen igazolja. A jármû
birtokba vételét igazoló elismervény tartalmazza a jármû
átvételének idõpontját.

A jármû kerékbilinccsel történõ rögzítésének szabályai

8. §

A Kftv. 20. § (6) bekezdésében meghatározott körülmé-
nyek fennállása esetén sem rögzíthetõ

a) a tûzcsapnál vagy tûzcsapszekrénynél álló jármû,
b) a tûzoltási felvonulási úton álló jármû,
c) a veszélyes anyagot szállító jármû,
d) a közúti forgalom folyamatosságát, biztonságát vagy

a közbiztonságot veszélyeztetõ jármû,
e) a megkülönböztetõ fény- és hangjelzõ készülékkel

jogszerûen felszerelt jármû,
f) a figyelmeztetõ fényjelzést jogszerûen alkalmazó jár-

mû,
g) a mozgáskorlátozott személy (illetõleg az õt szállító

személy) jármûve, ha a mozgásában korlátozott személy
parkolási igazolványát a gépjármû elsõ szélvédõje mögött
úgy helyezték el, hogy elõlapja a hatályosság és a jogosult-
ság ellenõrzése céljából teljes egészében látható,

h) a DT betûjelû különleges rendszámtáblával rendelke-
zõ jármû,

i) a sürgõsségi orvosi szolgálat ellátására utaló, jogsza-
bályban meghatározott jelzéssel ellátott jármû,

j) út menti ingatlan autóbehajtójánál elhelyezett jármû.

9. §

(1) A jármû rögzítésekor a jármû szélvédõjére és arra az
ajtajára, amelyen keresztül a jármû vezetõje a kormányke-
rék mögé ülhet, illetve, ha ez nem lehetséges, jól látható
módon a jármûre a kerékbilincs felszerelésére történõ tájé-
koztatást kell elhelyezni.

(2) A tájékoztatás tartalmazza
a) a felügyelet, és a közremûködõ megnevezését, szék-

helyét és telefonszámát, elektronikus elérhetõségét, ahol
az intézkedés megszüntetése kezdeményezhetõ,

b) az intézkedés idõpontját,
c) az intézkedés okát a jogalap megjelölésével,
d) figyelmeztetést, hogy a kerékbilincs leszerelése elõtt

a jármû sérülés nélkül nem helyezhetõ üzembe,
e) az intézkedés költségét, továbbá befizetésének és iga-

zolásának módját,
f) figyelmeztetést, hogy a jármû rögzítése csak az intéz-

kedés költségének megfizetése után szüntethetõ meg,
g) a jármû elszállítására és értékesíthetõségére történõ

figyelmeztetést,
h) a felvétel készítésére vonatkozó tájékoztatást,
i) az intézkedõ felügyelõ azonosító adatait és aláírását.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott tájékoztatást kül-

földi rendszámú jármû esetén angol és német nyelven is el
kell helyezni.

10. §

A kerékbilincset lehetõleg a jármû azon kerekére kell
felszerelni, amelyik oldalon a jármû vezetõje a kormány-
kerék mögé ülhet.

11. §

Ha az üzemben tartó vagy a jármû használója az intéz-
kedéstõl számított 48 órán belül nem kéri a jármû rögzíté-
sének megszüntetését, a felügyelõ a szabálytalan megállás
és várakozás megszüntetése érdekében a jármûvet a kije-
lölt, megfelelõen õrzött tárolóhelyre szállíthatja a jármû el-
szállítására vonatkozó szabályoknak megfelelõen.

A jármû elszállításának szabályai

12. §

(1) A jármû elszállításának megkezdése elõtt arról fel-
vételt, valamint jegyzõkönyvet kell készíteni, amely tartal-
mazza

a) a 9. § (2) bekezdés a)–c), e), valamint g)–i) pontjában
foglaltakat,

b) a jármû elszállítás elõtti helyét,
c) a jármû forgalmi rendszámát, gyártmányát, típusát,

színét és külföldi rendszámú jármû esetén az államjelzését,
d) a jármû elszállítás elõtt látható sérüléseit és egyéb

meghibásodását, a jármû állapotát, különleges felszerelé-
seit,

e) a tárolóhely címét és telefonszámát, ahol az elszállí-
tott jármû átvehetõ,
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f) a lezáratlanul talált jármûben lévõ ingóságok tételes
felsorolását,

g) ha a jármû elszállítására a 11. §-ban foglaltak miatt
került sor, annak tényét.

(2) A felügyelõ a jármû elszállítását követõen haladék-
talanul, annak helyére – legalább 20 cm oldalhosszúságú
négyzet alakú, jól látható – öntapadós tájékoztató matricát
helyez el, kivéve, ha a matrica rögzítése az idõjárási vagy
terepviszonyok miatt nem lehetséges.

(3) A (2) bekezdés szerinti tájékoztató tartalmazza az el-
szállítás tényét, a jármû forgalmi rendszámát, valamint
a tárolóhely címét és telefonszámát, ahol az elszállított jár-
mû átvehetõ.

13. §

(1) Ha jármû elszállítására kerül sor, azt egy kijelölt,
megfelelõen õrzött tárolóhelyen kell elhelyezni.

(2) A felügyelõ a jármû elszállításáról rövid úton értesíti
a felügyeletet. Az értesítés tartalmazza az ismert üzemben
tartó megnevezését, a jármû forgalmi rendszámát, a jármû
típusát, a tárolóhely címét, valamint a jármû visszaadására
jogosult ügyeleti szolgálat telefonos elérhetõségét. A fel-
ügyelet az értesítéstõl számított harminc percen belül gon-
doskodik a jármû forgalmi rendszámának honlapon törté-
nõ közzétételérõl.

(3) Az üzemben tartó vagy a jármû használójának ér-
deklõdésére az elszállítás helye szerint illetékes rend-
õrkapitányság a jármû elszállításáról, a tárolóhely címérõl,
valamint a jármû visszaadására jogosult ügyeleti szolgálat
telefonos elérhetõségérõl a felügyelet értesítése, vagy
a honlapon szereplõ adatok alapján tájékoztatást nyújt.

(4) Az elszállításról az ismert üzemben tartót a jegyzõ-
könyv egy példányának megküldésével haladéktalanul ér-
tesíteni kell, és fel kell szólítani, hogy fizetési kötelezettsé-
gét teljesítse, valamint a jármûvet vegye át. A jármû bir-
tokbavételére irányuló felszólításon a jármûben található
ingóságok átvételére való felszólítást is érteni kell.

(5) Az üzemben tartót a (4) bekezdés szerinti értesítés-
ben figyelmeztetni kell, hogy a felügyelet a jármûvet az
e rendeletben foglalt feltételek szerint értékesítheti.

(6) Ha az üzemben tartó vagy a jármû használója az érte-
sítést követõ tizenöt napos határidõ elteltével nem jelent-
kezik a jármû átvételére, a határidõ elteltét követõ három
napon belül a felszólítást meg kell ismételni.

14. §

(1) Ha a forgalmi rendszámmal nem rendelkezõ jármû
üzemben tartójának megállapításához a jármû egyedi azo-
nosító jelének ismerete szükséges, akkor az elszállítását
követõ munkanapon a felügyelet képviselõjének jelenlété-
ben jegyzõkönyv felvétele mellett a jármûvet fel kell nyit-
ni.

(2) A jegyzõkönyvben a felnyitás és a lezárás tényén fe-
lül rögzíteni kell a jármû azonosításához szükséges adato-
kat, a jármûben talált tárgyak felsorolását és a felnyitás so-
rán észlelt, a beszállításkor nem rögzített sérüléseket is.

(3) A jármû azonosító adatai ismeretében a 4. § (2) be-
kezdése alapján meg kell állapítani az üzemben tartót, és
ezt követõen a 13. § (3) bekezdésében foglaltak szerint kell
lejárni.

15. §

A külföldi forgalmi rendszámú jármû elszállítása esetén
az üzemben tartó megállapítása céljából a felügyelet meg-
keresi annak az államnak a feladat- és hatáskörrel rendel-
kezõ hatóságát, ahol a jármûvet forgalomba helyezték.

A jármû értékesítése

16. §

(1) Az intézkedéssel érintett jármû értékesítése elõtt azt
át kell vizsgálni. A jármûben talált ingóságok tekintetében
a felelõs õrzés szabályai irányadók.

(2) A jármû és a benne talált értékesíthetõ ingóságok
becsértékét szakértõ becsüs állapítja meg.

17. §

(1) A felügyelet a Kftv. 20. § (5) bekezdésében megha-
tározott feltételek esetén dönt a jármû árveréssel történõ
értékesítésérõl, vagy a jármû egyéb módon történõ haszno-
sításáról. Az árverés során a bírósági végrehajtásról szóló
törvény árverésre vonatkozó rendelkezéseit e rendeletben
foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) A jármû árverés útján történõ értékesítésére a bírósá-
gi végrehajtásról szóló törvény ingóárverésre vonatkozó
rendelkezései alkalmazása során

a) ahol a bírósági végrehajtásról szóló törvény ingósá-
got említ, azon jármûvet, valamint a jármûben talált ingó-
ságot, ahol végrehajtót említ, azon a felügyelet nevében el-
járó személyt, ahol adóst említ, azon a jármû tulajdonosát
kell érteni,

b) az árverési hirdetményt az elszállítás helye, a jármû
õrzési helye és az árverés helye szerinti községi, városi, fõ-
városi kerületi polgármesteri hivatal hirdetõtábláján ki kell
kifüggeszteni és az elszállítás helye, a jármû õrzési helye
és az árverés helye szerinti önkormányzat és az elszállítást
elrendelõ felügyelet honlapján közzé kell tenni,

c) nem lehet árverezõ a felügyelõ és annak közeli hozzá-
tartozója.

(3) A felügyelet az árverés lebonyolításával harmadik
személynek megbízást adhat.
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(4) Az elsõ árverésen el nem adott jármûvet második ár-
verésen kell értékesíteni. A második árverést az elsõ árve-
réstõl számított három hónapon belül olyan idõpontban
kell kitûzni, amely a helyi körülmények szerint a legcél-
szerûbb.

(5) A második árverésen el nem adott jármûvet a fel-
ügyelet a használt autókereskedelmi tevékenység végzésé-
re jogosult vállalkozás részére is átadhatja.

(6) A felügyelet a jármûvet határozatával a használt au-
tókereskedelmi tevékenység végzésére jogosult vállalko-
zás által – az (5) bekezdés szerinti közremûködése alapján
– kiválasztott személy tulajdonába adhatja.

(7) Azt a jármûvet,
a) amelyet a (6) bekezdés szerint sem lehet értékesíteni,

vagy
b) amely hulladékká vált (elhasználódott),
és a hulladékká vált gépjármûvekrõl szóló kormányren-

delet hatálya alá tartozik, regisztrált bontó-hulladékkezelõ
részére kell átadni.

(8) A felügyelet a bontási átvételi igazolás birtokában
kezdeményezi a jármû forgalomból történõ végleges kivo-
nását a nyilvántartás szerinti utolsó tulajdonos lakóhelye
(telephelye) szerint illetékes közlekedési igazgatási ható-
ságnál.

18. §

Ha a tulajdonos nem állapítható meg, vagy ismeretlen
helyen tartózkodik, illetve részére sem a felszólítás, sem az
árverési hirdetmény nem volt kézbesíthetõ, vagy a vételár
átvételében egyéb körülmény akadályozza, a felügyelet
a tulajdonosnak járó összeget elkülönített számlára helye-
zi, és azt a jogosult – törvényes jogcímének hitelt érdemlõ
igazolása esetén – az értékesítés napjától számított hat hó-
napos határidõn belül átveheti.

A jármû egyéb módon történõ hasznosítása

19. §

(1) A jármû egyéb módon történõ hasznosítása esetén –
a hasznosítás megkezdése elõtt – a jármû becsértékét szak-
értõ becsüsnek kell megállapítania.

(2) Ha a jármû tulajdonosa a jármû egyéb módon történõ
hasznosításáról rendelkezõ döntést követõen a jármûért je-
lentkezik, részére a jármûvet az intézkedés megszüntetésé-
re vonatkozó szabályok szerint ki kell adni.

(3) A jármû (2) bekezdés szerinti kiadása esetén a jármû
tulajdonosa kérheti, hogy a jármû egyéb módon történõ
hasznosítása megkezdésének idõpontjától számított érték-
csökkenését szakértõ becsüs állapítsa meg. Az értékcsök-
kenést a költségekbõl le kell vonni.

Záró rendelkezések

20. §

(1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben meghatáro-
zott kivétellel – 2009. november 1-jén lép hatályba.

(2) A 4. § (3) és (4) bekezdése 2010. január 1-jén lép ha-
tályba.

(3) A 12. § (2) és (3) bekezdése 2010. május 1-jén lép
hatályba.

(4) Ha a kerékbilincs alkalmazásával, illetve a jármû el-
szállításával, tárolásával kapcsolatban az önkormányzat
2009. augusztus 31-én hatályos rendelete az e rendelet
mellékletében meghatározottaktól eltérõ költséget állapí-
tott meg, akkor a kerékbilincs alkalmazásáért, illetve a jár-
mû elszállításáért, tárolásáért az önkormányzati rendelet-
ben meghatározott összeget kell megfizetni mindaddig,
amíg az hatályban van, de legkésõbb 2010. december
31-ig.

(5) Hatályát veszti a közterület-felügyelõi intézkedések
végrehajtásának módjáról és eszközeirõl szóló 43/1999.
(XI. 26.) BM rendelet 10. §-a. Ez a bekezdés az e rendelet
hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Dr. Draskovics Tibor s. k.,

igazságügyi és rendészeti miniszter
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Melléklet az 55/2009. (X. 16.) IRM rendelethez

A kerékbilincs alkalmazásával és a jármû elszállításával kapcsolatos költségek

1. A jármû elszállításának költsége:
a) személygépkocsi vagy pótkocsija, továbbá motorkerékpár és pótkocsija, valamint segédmotoros kerékpár esetén

ha a település lakosságszáma a 200 000 fõt meghaladja 20 000 Ft
ha a település lakosságszáma 10 000 és 200 000 fõ között van 17 250 Ft
ha a település lakosságszáma a 10 000 fõt nem éri el 14 500 Ft

b) a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KpM–BM együttes rendelet 1. számú függelék II. pontjában
meghatározott, az a) pontban nem említett gépjármû, vontató, lassú jármû vagy ezek pótkocsija esetén az a) pontban

foglalt költség háromszorosa.
2. Az 1. pontban felsorolt jármûvek rögzítésének költsége 11 500 Ft
3. A jármû tárolásának és õrzésének költsége naponta 1 200 Ft
4. A jármû értékesítésének költsége 11 500 Ft
5. Csökkentett költség fizetése esetén az 1–2. pontokban meghatározott összeg 50%-át kell megtéríteni.
6. Az 1–5. pontban foglalt költségek általános forgalmi adót nem tartalmaznak.
7. A település lakosságszámának 1. pont szerinti meghatározása esetén a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgálta-

tások Központi Hivatalának az adott év január 1-jei állapot szerint közzétett adatai az irányadók.
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Az önkormányzati miniszter 26/2009. (X. 16.) ÖM
rendelete

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény

módosításával és a belsõ piaci szolgáltatásokról szóló
2006/123/EK irányelv átültetésével összefüggõen

egyes miniszteri rendeletek módosításáról

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. tör-
vény 81. §-ának (5) bekezdésében, a tûz elleni védekezés-
rõl, a mûszaki mentésrõl és a tûzoltóságról szóló 1996. évi
XXXI. törvény 47. §-a (2) bekezdésének 2., 3. és 18. pont-
jaiban, a polgári védelemrõl szóló 1996. évi XXXVII. tör-
vény 42. §-a (2) bekezdésének c) és d) pontjaiban, a sport-
ról szóló 2004. évi I. törvény 79. §-a (3) bekezdésének a)
és b) pontjaiban, valamint a kereskedelemrõl szóló
2005. évi CLXIV. törvény 12. §-a (4) bekezdésének
c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az önkor-
mányzati miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló
132/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. §-ának b), c) és
f) pontjaiban meghatározott feladatkörömben eljárva –
a 20. § 5–6. pontjai tekintetében a pénzügyminiszter fel-
adat- és hatáskörérõl szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. ren-
delet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörében
eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következõ-
ket rendelem el:

A tûzoltási, mûszaki mentési és az ezekhez kapcsolódó
tûzvédelmi technika alkalmazhatóságának részletes sza-
bályairól szóló 31/2001. (XII. 19.) BM rendelet módosítá-
sa

1. §

A tûzoltási, mûszaki mentési és az ezekhez kapcsolódó
tûzvédelmi technika alkalmazhatóságának részletes sza-
bályairól szóló 31/2001. (XII. 19.) BM rendelet (a továb-
biakban: R1.) 8. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül
ki.

„(6) Az e rendelet mellékletében szereplõ tûzvédelmi
technika felülvizsgálatát, javítását csak a Ttv. 12. §-ának
b) pontja szerint tûzvédelmi technika karbantartására és
felülvizsgálatára jogosult szervezet végezheti.”

2. §

Az R1. 10. §-ának helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A felülvizsgálatra, illetve javításra irányuló szol-

gáltatási tevékenység megkezdése és folytatása során a ja-
vítónak, illetve a felülvizsgálónak mindvégig együttes fel-
tételként rendelkeznie kell a külön jogszabályban foglalt
feltételeken felül:

a) a tûzvédelmi technika felülvizsgálatára, javítására
feljogosító legalább középfokú állami és szakmai iskolai
végzettségû személyzettel,

b) a gyártó által kibocsátott felülvizsgálati, ellenõrzési,
javítási technológiai leírással,

c) a felülvizsgálati, ellenõrzési, javítási technológiában
elõírt eszközökkel, felszerelésekkel, berendezésekkel,

d) alkalmassági igazolás mintával az adott termékre,
termékcsoportra.

(2) A tûzvédelmi technika felülvizsgálatát, javítását
csak az adott technikának megfelelõ végzettséggel rendel-
kezõ személy végezheti.

(3) A bejelentést tett szervezetek a bejelentésre köteles
adatok, valamint az (1) bekezdésben meghatározott felté-
telek megváltozásáról a szolgáltatás felügyeletét ellátó
tûzvédelmi hatóságot haladéktalanul kötelesek írásban ér-
tesíteni.”

3. §

Az R1. 11. §-ának helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A tûzvédelmi technika felülvizsgálata, javítása,

szolgáltatási tevékenység ellenõrzése kiterjed:
a) a végzett tevékenység körére,
b) a személyi és tárgyi feltételek meglétére,
c) a technológia betartására,
d) az alkalmassági igazolásokra.
(2) A felülvizsgálati, javítási technológia szándékos

vagy gondatlan megsértése esetén a tûzvédelmi hatóság el-
tiltja a szolgáltatót a tevékenység folytatásától.

(3) Ha a rendelet hatálya alá tartozó tevékenységet jogo-
sulatlanul végzik, a tûzvédelmi hatóság – az adott szolgál-
tatási tevékenység megkezdésére és folytatására való jo-
gosultság megfelelõ igazolásáig – eltiltja a szolgáltatót
a tevékenység folytatásától.”

A felszolgálási díj mértékének megállapításáról, vala-
mint a felszolgálási díj alkalmazásának és felhasználásá-
nak szabályairól szóló 71/2005. (IX. 27.) GKM rendelet
módosítása

4. §

A felszolgálási díj mértékének megállapításáról, vala-
mint a felszolgálási díj alkalmazásának és felhasználásá-
nak szabályairól szóló 71/2005. (IX. 27.) GKM rendelet
[a továbbiakban: 71/2005. (IX. 27.) GKM rendelet] 1. §
(1) és (2) bekezdéseinek helyébe a következõ rendelkezé-
sek lépnek:

„(1) A felszolgálási díj a kereskedelemrõl szóló
2005. évi CLXIV. törvény 2. §-ának 30. pontja szerinti
vendéglátás keretében a vendégek felszolgáló közremûkö-
désével történõ kiszolgálásáért felszámított külön díj.
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(2) A fogyasztó részére adott számlán, nyugtán a fel-
szolgálási díjat elkülönítetten kell feltüntetni.”

A tûzvédelmi szakértõi tevékenység szabályairól szóló
6/2007. (III. 13.) ÖTM rendelet módosítása

5. §

(1) A tûzvédelmi szakértõi tevékenység szabályairól
szóló 6/2007. (III. 13.) ÖTM rendelet (a továbbiakban:
R2.) 2. § (1) bekezdése bevezetõ mondatának helyébe
a következõ rendelkezés lép:

„(1) Tûzvédelmi szakértõi tevékenység folytatása an-
nak engedélyezhetõ, aki”

(2) Az R2. 2. § (3) bekezdésének helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(3) Tûzvédelmi szakértõi engedély több tûzvédelmi
szakterületre is kérhetõ.”

6. §

Az R2. 3. § (1) bekezdése bevezetõ mondatának helyé-
be a következõ rendelkezés lép:

„(1) A tûzvédelmi szakértõi engedély iránti kérelemnek
tartalmaznia kell a kérelmezõ”

7. §

Az R2. 4. § (2) bekezdésének helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(2) A kérelem ügyében elsõ fokon az OKF jár el.”

8. §

Az R2. 6. §-ának helyébe a következõ rendelkezés lép:
„6. § (1) A tûzvédelmi szakértõi engedély határozatlan

idõre érvényes.
(2) Az engedély kiadásától számított minden ötödik év-

ben – az év végéig – a tûzvédelmi szakértõ az OKF által
összeállított bizottság elõtt, a szakterületének megfelelõ
kiegészítõ vizsgát köteles tenni. A kiegészítõ vizsgára je-
lentkezéshez csatolni kell a kiegészítõ vizsgadíj befizeté-
sét igazoló bizonylatot.

(3) A kiegészítõ vizsga tárgyát a szakértõi engedély ki-
adása vagy utolsó meghosszabbítása után hatályba lépett
vagy módosított jogszabályok és megjelent szabványok
képezik.

(4) A kiegészítõ vizsga díja 5000 Ft, melyet a 4. § (1) be-
kezdésében meghatározott számlára kell befizetni.”

9. §

Az R2. 8. §-ának helyébe a következõ rendelkezés lép:

„8. § (1) A tûzvédelmi szakértõ engedélyét visszavon-
ják és törlik a névjegyzékbõl, ha:

a) a 6. § (2) bekezdésében meghatározott idõtartam le-
telt anélkül, hogy a szakértõ a kiegészítõ vizsgát eredmé-
nyesen letette volna,

b) bejelenti, hogy a szakértõi tevékenységét nem kí-
vánja tovább folytatni,

c) az engedélyben szereplõ adatainak változását felhí-
vásra, ismételten nem jelentette be,

d) az engedély feltételei a felvételkor sem álltak fenn
vagy utóbb megszûntek,

e) a szakmai tevékenységére vonatkozó nyilvántartást
nem vagy nem a valóságnak megfelelõ tartalommal vezeti,

f) szakmai tevékenységének ellenõrzése során megál-
lapításra kerül, hogy tevékenységét nem a hatályos jogsza-
bályoknak, mûszaki követelményeknek megfelelõen vég-
zi.

(2) A tûzvédelmi szakértõi engedély visszavonásáról az
OKF dönt.

(3) Az engedély visszavonásáról szóló határozat ellen
az 5. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen jogor-
voslatnak van helye.

(4) Az OKF az engedély visszavonásáról köteles értesí-
teni az igazságügyi szakértõi névjegyzéket vezetõ hatósá-
got.

(5) Ha a tûzvédelmi szakértõ engedélyét visszavonják,
az errõl szóló határozat jogerõre emelkedésétõl számított
8 napon belül köteles a szakértõi igazolványát az OKF ré-
szére visszaszolgáltatni.”

10. §

Az R2. 10. § (1) bekezdésének helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(1) A tûzvédelmi hatóság ellenõrzi a szakértõ tevé-
kenységét.”

11. §

Az R2. 14. § (1) bekezdésének helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(1) A tûzvédelmi szakértõi engedély iránti kérelem
alapján indult eljárás során befizetett díjakat az alaptevé-
kenység bevételei között elkülönítetten kell kezelni.”

12. §

Az R2. a következõ 14/A. §-sal egészül ki:
„14/A. § A tûzvédelmi szakértõi engedély tartalmazza

a szakértõ
a) a természetes személyazonosító adatait,
b) a szakterületét,
c) a szakértõi engedély számát,
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d) a szakértõi engedélyt kiadó szerv megnevezését,
e) a kiadás dátumát, érvényesség idejét,
f) a kiadmányozó aláírását,
g) a bélyegzõ lenyomatát.”

A hivatásos önkormányzati tûzoltóságok illetékességi
területérõl szóló 11/2007. (IV. 24.) ÖTM rendelet módosí-
tása

13. §

A hivatásos önkormányzati tûzoltóságok illetékességi
területérõl szóló 11/2007. (IV. 24.) ÖTM rendelet mellék-
letének VII. Gyõr-Moson-Sopron megye fejezetének 1.
Csorna illetékességi területe pontja a következõ települé-
sek megnevezésével egészül ki:

„Acsalag
Barbacs
Bágyogszovát”

A tûzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról szóló
12/2007. (IV. 25.) ÖTM rendelet módosítása

14. §

(1) A tûzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról
szóló 12/2007. (IV. 25.) ÖTM rendelet 7. §-ának helyébe
a következõ rendelkezés lép:

„7. § A tûzvizsgálatot a tûzeset keletkezési helye szerint
illetékes tûzvédelmi hatóság (a továbbiakban: hatóság)
végzi.”

(2) A tûzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról
szóló 12/2007. (IV. 25.) ÖTM rendelet 16. § (3) bekezdé-
sének helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A kérelem a közigazgatási hatósági eljárás és szol-
gáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tör-
vény 35. § (1) bekezdésében foglaltakon túl tartalmazza:
a tûz keletkezési helyét, idejét, valamint azt az indokot,
amely miatt a hatósági bizonyítvány kiadását kezdemé-
nyezi.”

(3) A tûzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról
szóló 12/2007. (IV. 25.) ÖTM rendelet mellékletének he-
lyébe e rendelet melléklete lép.

A lovas szolgáltató tevékenységrõl szóló 14/2008.
(XII. 20.) ÖM rendelet módosítása

15. §

(1) A lovas szolgáltató tevékenységrõl szóló 14/2008.
(XII. 20.) ÖM rendelet (a továbbiakban: R3.) 1. § (1) be-
kezdésének helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) E rendelet állapítja meg a lovas szolgáltató tevé-
kenység bejelentésének, az ilyen szolgáltatási tevékenysé-
get folytató vállalkozások (a továbbiakban: szolgáltató)
nyilvántartásának részletes szabályait, továbbá az e tevé-
kenységek folytatásának részletes követelményeit, és a lo-
vas szolgáltató tevékenység ellenõrzésének részletes sza-
bályait.”

(2) Az R3. 1. § (2) bekezdése a) pontjának helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)
„a) lovas szolgáltató tevékenység: a kereskedelemrõl

szóló 2005. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Kertv.)
2. §-ának 16. pontjában meghatározott szolgáltató tevé-
kenység, így különösen lovagoltatás, lovas oktatás, lovas
terápia, terep- vagy túralovaglás, fogathajtás, fogathajtás
oktatás, fogatoztatás, lovas bemutató,”

16. §

Az R3. 2. § (1)–(3) bekezdéseinek helyébe a következõ
rendelkezések lépnek:

„(1) A szolgáltatónak a Kertv. 6/C. § (1) bekezdése sze-
rinti, a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalnak
(a továbbiakban: Hivatal) benyújtandó bejelentése –
a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásá-
nak általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. tör-
vényben (a továbbiakban: Szolgtv.) meghatározott adato-
kon túl – tartalmazza

a) a szolgáltató lovas szolgáltató tevékenység folytatá-
sának helyszínéül szolgáló telephelyének (fióktelepének)
címét,

b) az a) pont szerinti telephelyen (fióktelepen) tartott
lovak számát,

c) a lovas szolgáltató tevékenység típusát az 1. § (2) be-
kezdésének c)–e) pontja szerint, továbbá, hogy a lovas
szolgáltatás együtt jár-e a szolgáltatást igénybe vevõ sze-
mély lovagoltatásával,

d) – a szolgáltatás igénybevevõjének lovagoltatásával
járó lovas szolgáltató tevékenység esetén – a (3) bekezdés
szerinti felelõs személy nevét, szakképesítését és a szakké-
pesítését igazoló okiratokat,

e) az a) pontban megjelölt telephely (fióktelep) hely-
színrajzát a 13. §-ban meghatározott körülményekre figye-
lemmel.

(2) A Hivatal a bejelentett lovas szolgáltatókról
a 4. §-ban meghatározott tartalommal nyilvántartást vezet,
és a nyilvántartást a honlapján közzéteszi.

(3) Lovas szolgáltató tevékenység – a Kertv. 6/C. §
(2) bekezdésében elõírt feltételeken túl – akkor folytatha-
tó, ha a szolgáltató

a) eleget tesz a 13. §-ban – a szolgáltatás igénybevevõ-
jének lovagoltatásával nem járó lovas szolgáltató tevé-
kenység esetén a 13. § b), c), f) és g) pontjában – meghatá-
rozott követelményeknek,
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b) – a szolgáltatás igénybevevõjének lovagoltatásával
járó lovas szolgáltató tevékenység esetén – legalább egy
lovastúra-vezetõ képesítéssel rendelkezõ, a szakmai tevé-
kenységért felelõs személyt (a továbbiakban: szakmai te-
vékenységért felelõs személy), ha lovas terápiás szolgálta-
tást nyújt, akkor még legalább egy, a 11. § (5) bekezdésé-
ben meghatározott feltételeknek megfelelõ gyógypedagó-
gust (terapeutát) is foglalkoztat.”

17. §

Az R3. 4. § (1) bekezdésének helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(1) A Hivatal nyilvántartása – a Szolgtv.-ben meghatá-
rozott adatokon túlmenõen – tartalmazza a 2. § (1) bekez-
désének a) és c) pontjában meghatározott adatokat.”

18. §

(1) Az R3. 7. § (1)–(3) bekezdéseinek helyébe a követ-
kezõ rendelkezések lépnek:

„(1) A Hivatal határozatával megtiltja az adott lovas
szolgáltató tevékenység folytatását és törli a nyilvántartás-
ból azt a szolgáltatót, aki

a) a tevékenység folytatására vonatkozóan elõírt vala-
mely feltétellel nem rendelkezik, és azt a Hivatal által
megjelölt határidõn belül nem pótolja, vagy

b) a lovas szolgáltató tevékenységét az állategészség-
ügyi és az állattartási körülményekre vonatkozó jogszabá-
lyok, valamint a lovas szolgáltatásra vonatkozó biztonsági
elõírások megsértésével folytatja, és a jogsértõ állapotot
a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal (a továbbiakban:
MgSzH), illetve a jegyzõ ismételt felszólítására sem szün-
teti meg, vagy

c) az állategészségügyi, illetve az állattartási körülmé-
nyekre vonatkozó jogszabályok megsértését az MgSzH,
illetõleg a jegyzõ egy éven belül ismételten megállapította.

(2) Ha a hatósági ellenõrzés során az (1) bekezdésben
meghatározott valamely körülmény fennállását állapítják
meg, a szolgáltató tevékenységtõl való eltiltását és a ható-
sági nyilvántartásból való törlését kezdeményezheti
a jegyzõ és az MgSzH.

(3) A szolgáltató bejelentését – a nyilvántartásba vételt
követõen –, továbbá a szolgáltatót a tevékenységtõl való
eltiltó és a nyilvántartásból törlõ határozatát a Hivatal kö-
teles a jegyzõnek, az illetékes állami népegészségügyi és
tisztiorvosi szolgálatnak (a továbbiakban: ÁNTSZ), vala-
mint az MgSzH-nak megküldeni.”

(2) az R3. 7. § (5) bekezdésének helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(5) Az a szolgáltató, akit a Hivatal az (1) bekezdés b)
vagy c) pontjában megjelölt okból tiltott el a tevékenység-
tõl és törölt a nyilvántartásból, az eltiltást elrendelõ határo-

zat jogerõre emelkedésétõl számított egy évig lovas szol-
gáltató tevékenységet nem folytathat.”

Záró rendelkezések

19. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 3. napon lép ha-
tályba.

(2) E rendelet 1–18. §-ai, valamint 20–22. §-ai a rende-
let hatálybalépését követõ napon hatályukat vesztik. Ez
a bekezdés az e rendelet hatálybalépését követõ második
napon hatályát veszti.

20. §

1. A polgári védelmi kötelezettségen alapuló polgári vé-
delmi szervezetek létrehozásának, irányításának, anya-
gi-technikai ellátásának, illetõleg alkalmazásának szabá-
lyairól szóló 55/1997. (X. 21.) BM rendelet 6. § (2) és
(3) bekezdésében, valamint 7. § (1) bekezdésében a ,,30
napon belül” szövegrész helyébe a ,,22 munkanapon be-
lül” szöveg, 26. § (1) bekezdésében a ,,45 napon belül”
szövegrész helyébe a ,,32 munkanapon belül” szöveg,
26. § (1) bekezdésében az „öt napon belül” szövegrész he-
lyébe az „5 munkanapon belül”,

2. az R1. 1. § a) pontjában az „a Belügyminisztérium
Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság (a továbbiak-
ban: BM OKF)” szövegrész helyébe az „az Országos Ka-
tasztrófavédelmi Fõigazgatóság (a továbbiakban: OKF)”
szöveg, 2. § c) és e) pontjában, 3. § (1) és (2) bekezdésé-
ben, 4. § (4) bekezdésében, 6. § (1) és (4) bekezdésében,
9. § (1) bekezdésének g) pontjában, 12. § (2) és (3) bekez-
désében az „a BM OKF” szövegrész helyébe az „az OKF”
szöveg, 2. § i) pontjában, mellékletének I. kategória: tûzol-
tójármûvek, felépítmények fejezetének 8.2. és 9.6. pontjai-
ban a ,,BM OKF” szövegrész helyébe az „OKF” szöveg,
2. § l) pontjában az „a BM OKF-nél” szövegrész helyébe
az „az OKF-nél” szöveg,

3. az R2. 2. § (1) bekezdésének d) pontjában az „OKF
fõigazgatója (a továbbiakban: fõigazgató)” szövegrész he-
lyébe az „Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság
(a továbbiakban: OKF)” szöveg, 5. § (2) bekezdésében az
„önkormányzati és területfejlesztési miniszterhez” szö-
vegrész helyébe az „önkormányzati miniszterhez”,

4. az R3. 14. § (6) bekezdésében a ,,9., 10., 13. és 16.
cikkének” szövegrész helyébe a ,,9., 10. és 13. cikkének”,

5. az állami sportcélú támogatások felhasználásáról és
elosztásáról szóló 22/2008. (IV. 10.) ÖTM rendelet 6. §
(3) bekezdésének a) és d) pontjában az „aláírási címpél-
dány” szövegrész helyébe a ,,közjegyzõi aláírás-hitelesí-
téssel ellátott címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett
aláírás-minta”,
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6. az egyes fejezeti kezelésû elõirányzatokból pályázati
úton, illetve egyedi döntéssel nyújtandó támogatásokra
vonatkozó eljárás szabályairól szóló 6/2008. (X. 8.) ÖM
rendelet 16. §-a (4) bekezdésének b) pontjában az „az alá-
írási címpéldány” szövegrész helyébe az „a közjegyzõi
aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány vagy ügyvéd által
ellenjegyzett aláírás-minta”
szöveg lép.

21. §

Hatályát veszti
1. a polgári védelmi kötelezettségen alapuló polgári vé-

delmi szervezetek létrehozásának, irányításának, anya-
gi-technikai ellátásának, illetõleg alkalmazásának szabá-
lyairól szóló 55/1997. (X. 21.) BM rendelet 33. § (3) be-
kezdése, valamint melléklete,

2. a 71/2005. (IX. 27.) GKM rendelet 1. § (3) bekezdése,
továbbá 2. §-a,

3. az R2. 1. § (1) bekezdése, 2. § (1) bekezdésének
a) pontja, 3. § (3) bekezdésének b) és d) pontja, 5. § (1) be-
kezdése, 6. § (2) bekezdésének a) pontja, 7. § (1) bekezdé-
se, 12. §-a, valamint 2. melléklete,

4. az R3. 1. § (2) bekezdésének b) pontja, 2. § (4) bekez-
dése, 3. §-a, 4. §-a, 5. §-a, 6. §-a, 7. § (1) bekezdésének c)
és d) pontjai és (4) bekezdése, 8. §-a, valamint 14. §-ának
(2)–(5) bekezdései,

5. a tûzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról
szóló 12/2007. (IV. 25.) ÖTM rendelet 9. §-ának (1) és
(4) bekezdése.

22. §

(1) Az e rendelet hatálybalépésekor már mûködõ lovas
szolgáltató tevékenységet végzõ, az R3. e rendelet hatály-
balépése elõtt hatályos szabályai szerint nyilvántartásba
még nem vett szolgáltatónak a tevékenységét 2010. január
20-ig kell bejelentenie a Hivatalnak.

(2) Az R3. 2. § (3) bekezdésének b) pontjában, valamint
az R3. 11. § (6) bekezdésében elõírt lovastúra-vezetõ ké-
pesítés, továbbá az R3. 2. § (3) bekezdésének b) pontjában,
valamint az R3. 11. § (5) bekezdésében elõírt gyógypeda-
gógus (terapeuta) képesítés megszerzését 2012. január
20-ig kell igazolnia. Eddig az idõpontig az e követelmé-
nyeket nem teljesítõ szolgáltatóval szemben a képesítés hi-
ánya miatt az R3. 7. §-a (1) bekezdésének a) pontjában elõ-
írt jogkövetkezmény nem alkalmazható.

23. §

E rendelet 1–12. §-ai, 15–18. §-ai, valamint 22. §-a
a belsõ piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 27-i
2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek
való megfelelést szolgálja.

Varga Zoltán s. k.,

önkormányzati miniszter
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Melléklet a 26/2009. (X. 16.) ÖM rendelethez

Fejléc (hatóság megnevezése, címe, telefonszáma) Ügyszám:
Tárgy: Tûzvizsgálati jelentés
Ügyintézõ neve:
Ügyfél neve, lakóhelye/székhelye:

Tûzvizsgálati jelentés
Tûzjelzés ideje: .................................................................................................................................................................
Tûzeset helye és keletkezésének vélelmezett ideje: ..........................................................................................................
Ügyfél neve/megnevezése: ...............................................................................................................................................
Lakóhelye/székhelye: ........................................................................................................................................................

Tûzoltói beavatkozás történt-e: igen – nem (megfelelõ rész aláhúzandó)
Tûz keletkezésének ok-okozati összefüggései: .................................................................................................................
Tûz terjedésére vonatkozó megállapítások: ......................................................................................................................

Egyéb megállapítások, indokolás:
(a felmerült eljárási költség megállapításáról és viselésérõl való döntés, illetéknek vagy díjnak az ügyfél részére törté-

nõ megfizetésérõl szóló döntés stb.)
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

A tûzvizsgálati jelentésben foglalt megállapítások ellen a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános sza-
bályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 98. §-ának (1) bekezdése alapján fellebbezésnek van he-
lye, amelyet a Ket. 99. §-ának (1) bekezdése alapján a tûzvizsgálati jelentés közlésétõl számított 10 munkanapon belül
5000 forint illetékbélyeggel ellátva a hivatalomnál kell elõterjeszteni és a ....................................................... Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz/Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatósághoz (megfelelõ rész aláhúzandó) kell
címezni.

A fellebbezési illeték mértékét az 1990. évi XCIII. törvény 29. §-ának (2) bekezdése írja elõ. Hatásköröm és illeté-
kességem a 79/2007. Korm. rendelet 1. §-ának (1) bekezdésén és a tûzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról szóló
12/2007. (IV. 25.) ÖTM rendelet (a továbbiakban: R.) 15. §-án alapul.

A tûzvizsgálati eljárást a Ket. és az R. szabályai alapján folytattam le.

................................, ....... év ............. hó ..... nap

P. H.
.......................................................................................

(döntés kiadmányozójának neve, aláírása)
(kiadmányozó hivatali beosztása)”
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Határozatok

A miniszterelnök 77/2009. (X. 2.) ME határozata
az ENSZ Turisztikai Világszervezete (UNWTO)

részes államainak közgyûlésein történõ részvételrõl

A nemzetközi szerzõdésekkel kapcsolatos eljárásról szóló
2005. évi L. törvény 5. §-ának (1) bekezdése szerinti hatás-
körömben eljárva, az önkormányzati miniszter és a kül-
ügyminiszter elõterjesztése alapján

1. egyetértek azzal, hogy az ENSZ Turisztikai Világ-
szervezet részes államainak közgyûlésein a Magyar Köz-
társaság Kormányát képviselõ küldöttség vegyen részt;

2. felhatalmazom az önkormányzati minisztert, hogy
a küldöttség tagjait a külügyminiszterrel egyetértésben je-
lölje ki;

3. felhívom a külügyminisztert, hogy a küldöttség részé-
re a részvételhez szükséges meghatalmazási okiratot az
adott közgyûlés elõtt adja ki.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

Utasítások

Az önkormányzati miniszter 11/2009. (X. 9.) ÖM
utasítása

az Önkormányzati Minisztérium Informatikai
Biztonsági Szabályzatáról

A minisztérium informatikai rendszereinek védelmére a
központi elektronikus szolgáltató rendszer és a kapcsolódó
rendszerek biztonsági követelményeirõl szóló 84/2007.
(IV. 25.) Korm. rendelet 2. §-a (2) bekezdésének b) pontja
figyelembevételével kiadom az alábbi utasítást.

1. Az Önkormányzati Minisztérium Informatikai Biz-
tonsági Szabályzatát ezen utasítás mellékletében foglaltak
szerint határozom meg.

2. Az informatikai biztonság megteremtése és fenntartá-
sa érdekében az Önkormányzati Minisztérium Informati-
kai Biztonsági Szabályzatát évente rendszeresen felül kell
vizsgálni, illetve az informatikai rendszerek mûködtetése
és szabályozása terén bekövetkezõ jelentõs változások
esetén szükség szerint aktualizálni kell.

3. Ez az utasítás a közzétételét követõ nyolcadik napon
lép hatályba.

Varga Zoltán s. k.,
önkormányzati miniszter

Az Önkormányzati Minisztérium Informatikai Biztonsá-
gi Szabályzata

1. Az Informatikai Biztonsági Szabályzat (a továbbiak-
ban: Szabályzat) kiadásának célja:

a) az Önkormányzati Minisztérium (a továbbiakban:
ÖM) stratégiája és feladatai megvalósulásának elõsegíté-
se;

b) az ÖM tulajdonában lévõ, illetve az általa üzemelte-
tett informatikai rendszerek által kezelt adatok bizalmas-
ságát, sértetlenségét és rendelkezésre állását, illetve az in-
formatikai rendszerek sértetlenségét és rendelkezésre állá-
sát fenyegetõ veszélyekkel szemben foganatosítandó vé-
delmi tevékenységek szabályozása a Szabályzat útján;

c) a biztonságpolitika által meghatározott esetekben az
ÖM által fejlesztett, üzemeltetett informatikai rendszerek-
nél a fejlesztõk, az üzemeltetõk és a felhasználók által
megvalósítandó biztonsági tevékenységekre egységes ke-
retszabályok és értelmezések megadása;

d) az ÖM tulajdonában lévõ, illetve az általa üzemelte-
tett informatikai rendszerekre vonatkozó biztonsági elõ-
írások teljes körû keretszabályozása:

da) azok teljes életciklusára (az elõkészítés, a megvaló-
sítási projekt, az üzemeltetés és a rendszerbõl történõ kivo-
nás fázisaira),

db) az informatikai rendszerek és környezetük minden
elemére,

dc) az informatikai rendszerek infrastruktúra- és alkal-
mazási szintjeire,

dd) a központi és végponti számítástechnikai erõforrá-
sokra.

I. Általános rendelkezések

A Szabályzat hatálya

2. A Szabályzat személyi hatálya a következõ szemé-
lyekre terjed ki:

a) az ÖM minden köztisztviselõjére, ügykezelõjére, be-
rendelt vagy vezényelt hivatásos állományú munkatársára
(a továbbiakban: az ÖM munkatársai),

b) az ÖM informatikai rendszerével, szolgáltatásaival
szerzõdéses, vagy más módon kapcsolatba kerülõ termé-
szetes és jogi személyekre, jogi személyiséggel nem ren-
delkezõ szervezetekre (a továbbiakban: külsõ személy) a
velük kötött szerzõdésben rögzített mértékben, illetve a ti-
toktartási nyilatkozat alapján.

3. A Szabályzat tárgyi hatálya az ÖM tulajdonában lévõ
vagy az általa üzemeltetett valamennyi meglévõ és a jövõ-
ben fejlesztendõ informatikai rendszerre, illetve azok kör-
nyezetét alkotó rendszerelemekre terjed ki, azok teljes
életciklusában (az elõkészítéstõl a rendszerbõl történõ ki-
vonásig), kivéve a minõsített adatokat (államtitkot vagy
szolgálati titkot) kezelõ rendszereket.
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4. Fogalmak és meghatározások
4.1. Adat: az információnak olyan új formában való áb-

rázolása, amely alkalmas közlésre, értelmezésre, vagy fel-
dolgozásra. Tények, fogalmak vagy utasítások formalizált
ábrázolása, amely alkalmas az emberek vagy automatikus
eszközök számára közlésre, megjelenítésre vagy feldolgo-
zásra. (MSZ ISO 2382-1). A számítástechnikában 1. a szá-
mítógépes állományok meghatározott része (minden, ami
nem program). 2. Adat mindaz, amivel a számítógépek a
kommunikációjuk során foglalkoznak (kimenõ és bemenõ
adat).

4.2. Adatbiztonság: az adatok jogosulatlan megszerzé-
se, módosítása és tönkretétele elleni mûszaki és szervezési
intézkedések és eljárások együttes rendszere.

4.3. Adatkezelés: az adatok gyûjtése, felvétele, tárolása,
feldolgozása (megváltoztatása, átalakítása, összegzése,
elemzése stb.), továbbítása, törlése, hasznosítása (ideértve
például a nyilvánosságra hozatalt is), és felhasználásuk
megakadályozása.

4.4. Adatállomány: az informatikai rendszerben logika-
ilag összetartozó, együtt kezelt adatok.

4.5. Adatátvitel: az adatok informatikai rendszerek,
rendszerelemek közötti továbbítása.

4.6. Adatfeldolgozás: az adatkezelési mûveletek, tech-
nikai feladatok elvégzése, függetlenül a mûveletek végre-
hajtásához alkalmazott módszertõl és eszköztõl, valamint
az alkalmazás helyétõl.

4.7. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi sze-
mély, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezõ szerve-
zet, aki, vagy amely az adatkezelõ megbízásából adatok
feldolgozását végzi.

4.8. Adatgazda: aki jogosult minõsítés vagy osztályba
sorolás elvégzésére, felelõs az általa kezelt adatokért.

4.9. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül
az adatok gyûjtése, felvétele és tárolása, feldolgozása,
hasznosítása (ideértve a továbbítást és a nyilvánosságra
hozatalt) és törlése. Adatkezelésnek számít az adatok meg-
változtatása és további felhasználásuk megakadályozása.

4.10. Adatkezelõ: az a természetes vagy jogi személy,
illetve jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet, aki,
vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az
adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végre-
hajtja, illetõleg a végrehajtással adatfeldolgozót bízhat
meg.

4.11. Adattal rendelkezés: a birtokban tartás, az adat
alapján további adat készítése, az adat másolása, sokszoro-
sítása, a betekintés engedélyezése, a feldolgozás és fel-
használás, a minõsítés (biztonsági osztályba sorolás), a mi-
nõsítés (biztonsági osztályba sorolás) felülvizsgálata, a
minõsítés (biztonsági osztályba sorolás) felülbírálata, a
nyilvánosságra hozatal, a titoktartási kötelezettség alóli
felmentés, megismerési engedély kiadása.

4.12. Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott har-
madik személy számára hozzáférhetõvé teszik.

4.13. Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly
módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges.

4.14. Adatvédelem: az adatkezelés során érintett termé-
szetes személyek jogainak és érdekeinek védelmére és az
adatkezelés során felmerülõ eljárásokra vonatkozó szabá-
lyozások és eljárások.

4.15. Adminisztratív védelem: szervezési és szabályo-
zási úton megvalósított védelem.

4.16. Akkreditálás: olyan eljárás, amelynek során egy
erre feljogosított testület hivatalos elismerését adja annak,
hogy egy adott szervezet vagy személy felkészült és alkal-
mas bizonyos tevékenységek elvégzésére.

4.17. Alkalmazás, alkalmazói program: olyan program,
amelyet az alkalmazó saját speciális céljai elérése érdeké-
ben vezet be, és amely a hardver- és az üzemi rendszer
funkcióit használja.

4.18. Behatolás: védett rendszerbe jogosulatlan belépés
a védelem megkerülésével, vagy védelmi hiba kihasználá-
sával.

4.19. Bejelentkezés: a felhasználó által kezdeményezett
olyan logikai kapcsolat, amelynek eredményeképpen az
informatikai rendszer funkcióinak használata lehetõvé vá-
lik.

4.20. Bizalmasság: az adat tulajdonsága, amely arra vo-
natkozik, hogy az adatot csak az arra jogosultak és csak a
jogosultságuk szerint ismerhetik meg, használhatják fel,
illetve rendelkezhetnek a felhasználásáról.

4.21. Biztonság: a védelmi rendszer olyan, a szervezet
számára kielégítõ mértékû állapota, amely zárt, teljes körû,
folytonos és a kockázatokkal arányos védelmet valósít
meg.

4.22. Biztonsági esemény: az informatikai rendszer biz-
tonságában beállt olyan kedvezõtlen változás, melynek
hatására az informatikai rendszerben kezelt adatok bizal-
massága, sértetlensége, hitelessége, funkcionalitása vagy
rendelkezésre állása megsérült vagy megsérülhet.

4.23. Biztonsági követelmények: A kockázatelemzés
eredményeként megállapított, elfogadhatatlanul magas
kockázattal rendelkezõ fenyegetõ tényezõk ellen irányuló
biztonsági szükségletek együttese.

4.24. Biztonsági mechanizmus: olyan eljárás, módszer
vagy megoldási elv – ami lehet számítástechnikai mûszaki
tartalmú is – amely valamilyen biztonsági követel-
mény(eke)t valósít meg.

4.25. Biztonsági osztályba sorolás: az adatnak az adat-
kezelés során a kezelés módjára, körülményeire, a véde-
lem eszközeire vonatkozó védelmi szintet meghatározó
besorolása, osztályozása.

4.26. Crack: a programok védelmének feltörése, kiját-
szása. A crack eredeti jelentése: valami keménynek (pl.
dióhéjnak) az összeroppantása, feltörése.

4.27. Cracker: az informatikai rendszerbe informatikai
eszközöket használva, direkt rombolási céllal betörõ sze-
mély.

4.28. DoS vagy DDoS: (Distributed Denial of Service)
egy szerver tömeges szolgáltatási igénnyel való túlterhelé-
se, ami a felhasználók hozzáférését akadályozza, akár a
szerver teljes leállásához is vezethet.
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4.29. Elektronikus aláírás: az informatikai rendszerben
kezelt adathoz csatolt, rejtjelezéssel elõállított jelsorozat,
amely az adat hitelességének és sértetlenségének bizonyí-
tására használható.

4.30. Érzékeny adat: államtitok, szolgálati titok, üzleti
titok, különleges személyes adat.

4.31. Felhasználó: személy vagy szervezet, aki (amely)
egy adott számítástechnikai eszközt igénybe vesz.

4.32. Fenyegetés: a biztonság megsértésének lehetõsé-
ge.

4.33. Fenyegetettség: olyan állapot, amelyben az erõ-
források felfedésre, módosításra vagy elpusztításra kerül-
hetnek.

4.34. Féreg: olyan program, amely romboló hatását ön-
maga – a számítógép összeomlásáig tartó – reprodukálásá-
val éri el.

4.35. Fizikai védelem: az anyagi térben megvalósuló tá-
madások elleni védelem. A fizikai védelem fontosabb te-
rületei: mechanikai védelem, elektronikai jelzõrendszer,
élõerõs védelem, beléptetõ rendszer, megfigyelõ rendszer,
tápáramellátás, túlfeszültség- és villámvédelem, tûzvéde-
lem.

4.36. Folyamatosság: a tevékenységet biztosító rend-
szerek, szolgáltatások zavarmentes rendelkezésre állása.

4.37. Folytonos védelem: folytonos a védelem, ha az
idõben változó körülmények és viszonyok ellenére is meg-
szakítás nélkül megvalósul.

4.38. Funkcionalitás: az informatikai rendszerelem
(ideértve az adatot is) tulajdonsága, amely arra vonatko-
zik, hogy az informatikai rendszerelem a kezelési célok-
nak megfelel és használható.

4.39. Gyenge pont: az informatikai rendszerelem olyan
része vagy tulajdonsága, amelyen keresztül valamely fe-
nyegetés megvalósulhat.

4.40. Hacker: az informatikai rendszerbe informatikai
eszközöket használva, kifejezett ártó szándék nélkül betö-
rõ személy. A tömegkommunikációban helytelenül min-
den számítógépes bûnözõre használják. Eredeti jelentése
szerint a hacker olyan mesterember, aki fából tárgyakat fa-
rag.

4.41. Hálózat: informatikai eszközök közötti adatátvi-
telt megvalósító logikai és fizikai eszközök összessége.

4.42. Hash-függvény: olyan transzformáció, amely egy
tetszõleges hosszú szöveg egyedi, az adott szövegre jel-
lemzõ fix hosszúságú digitális sûrítményét készíti el.

4.43. Helyreállítás: a katasztrófa következtében megsé-
rült erõforrások eredeti állapotának biztosítása, eredeti he-
lyen.

4.44. Hitelesítésszolgáltató: olyan mindenki által meg-
bízhatónak tartott, szakosodott szervezet, amely tanúsítvá-
nyokat adhat ki. Elektronikus vagy digitális közjegyzõnek
is nevezik. A hitelesítõ hatóság egy harmadik személy,
amelyet partnerek közössége megbíz azzal, hogy ellen-
õrizze a kulcsok biztonságos és szakszerû allokációját.
Szimmetrikus kulcsrendszerben, ahol mindkét partner
ugyanazt a titkos kulcsot használja, a CA generálhatja a tit-

kos kulcsot és megküldheti azt a partnereknek. Az aszim-
metrikus rendszerben a hitelesítõ hatóság generálhatja és
küldheti a titkos kulcsot az engedélyezett feladónak, illet-
ve a nyilvános kulcsot a közösség tagjainak.

4.45. Hitelesség: az adat tulajdonsága, amely arra vo-
natkozik, hogy az adat bizonyítottan vagy bizonyíthatóan
az elvárt forrásból származik.

4.46. Hoax: olyan e-mail, ami valamilyen új – általában
fiktív – vírus terjedésére figyelmeztet, és a fertõzés meg-
akadályozása érdekében egy vagy több fájl törlésére ösztö-
nöz (ezek azonban a rendszer mûködéséhez szükséges, de
kevésbé ismert állományok). Az e-mail továbbküldésére is
buzdít, hogy a levéláradat – lánclevél – szûk keresztmet-
szetet generáljon a hálózaton.

4.47. Hozzáférés: olyan eljárás, amely valamely infor-
matikai rendszer használója számára elérhetõvé tesz a
rendszerben adatokként tárolt információkat.

4.48. Hozzáférés-ellenõrzési lista: olyan lista, mely
meghatározza, hogy az adott erõforráshoz, szolgáltatás-
hoz, eszközhöz stb. milyen hozzáférési jogosultságok ke-
rültek definiálásra.

4.49. Illetéktelen személy: aki az adat megismerésére
nem jogosult.

4.50. Információ: tényekrõl, tárgyakról vagy jelensé-
gekrõl hozzáférhetõ formában megadott megfigyelés, ta-
pasztalat, vagy ismeret (adat), amely valakinek a tudását,
ismeretkészletét, annak rendezettségét megváltoztatja, át-
alakítja, alapvetõen befolyásolja, bizonytalanságot csök-
kent vagy szüntet meg.

4.51. Információs önrendelkezési jog: az egyén joga ar-
ra, hogy ellenõrizze vagy befolyásolja azt, hogy ki és mi-
lyen vele kapcsolatos adatot kezelhet.

4.52. Információvédelem: az informatikai rendszerek-
ben kezelt adatok által hordozott információk bizalmassá-
gának, hitelességének és sértetlenségének védelme.

4.53. Informatikai biztonság: az informatikai biztonság
az informatikai rendszer olyan – az érintett számára kielé-
gítõ mértékû – állapota, amelyben annak védelme az infor-
matikai rendszerben kezelt adatok bizalmassága, sértetlen-
sége és rendelkezésre állása, valamint a rendszer elemei-
nek sértetlensége és rendelkezésre állása szempontjából
zárt, teljes körû, folytonos és a kockázatokkal arányos.

4.54. Informatikai katasztrófaterv: egy katasztrófa be-
következése esetén keletkezõ vagyoni, és nem vagyoni
kárkövetkezmények elhárítására készített intézkedési terv.

4.55. Informatikai rendszer: információs, ügyviteli, üz-
letviteli vagy egyéb folyamat, szolgáltatás mûködését tá-
mogató elektronikus adatfeldolgozó eszközök és eljárá-
sok, valamint az ezeket kiszolgáló emberi erõforrások és a
kapcsolódó folyamatok összessége. Az informatikai rend-
szerek közé tartoznak az általános célú számítógépek és a
célszámítógépek, de nem soroljuk ide a numerikus_vezér-
lésû eszközöket (pl. robotok, szerszámgépek), a különbö-
zõ eszközöket vezérlõ mikroprocesszoros rendszereket, a
processzorvezérelt gépeket (pl. motorelektronika), a zseb-
számológépeket és a játékkomputereket.
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4.56. Internet: a TCP/IP-protokollon alapuló, nyilvá-
nos, világméretû számítógépes hálózat. Az Internet a szol-
gáltatások széles skáláját nyújtja felhasználóinak (FTP,
Gopher, IRC, e-mail, Telnet, UCP, WWW stb.).

4.57. Jelszó: védett karakterfüzér, amelyet a felhaszná-
lói névvel együtt használva a belépni szándékozót azono-
sítja.

4.58. Katasztrófaelhárítás-tervezés: az informatikai
rendszer rendelkezésre állásának megszûnése vagy nagy
mértékû csökkenése utáni visszaállításra vonatkozó terve-
zés.

4.59. Kiesési idõ: az információrendszer leállásától a
következõ elérési lehetõségig eltelõ idõ.

4.60. Kockázat: a fenyegetettség mértéke, amely vala-
mely fenyegetõ tényezõbõl ered, és amelyet a kockázat-
elemzés során a fenyegetõ tényezõk értékelése révén tá-
runk fel. A kockázat a kárnagyság és a bekövetkezési való-
színûség (gyakoriság) szorzata.

4.61. Kockázatelemzés: a kockázatelemzés olyan elem-
zõ és értékelõ jellegû szakértõi vizsgálat, amely az infor-
matikai rendszerekben kezelt adatok és alkalmazások érté-
kelése, gyenge pontjainak és fenyegetettségeinek elemzé-
se útján meghatározza a potenciális kárértékeket és azok
bekövetkezési gyakoriságát.

4.62. Kockázatmenedzsment: védelmi intézkedések ki-
dolgozása, elemzése és meghozatala, amelyet követõen a
maradványkockázatok elviselhetõ szintûre csökkennek.

4.63. Kockázattal arányos védelem: a kockázatokkal
arányos a védelem, ha egy kellõen nagy idõintervallumban
a védelem költségei arányosak a potenciális kárértékkel.

4.64. Kriptoanalízis (kriptográfiai bevizsgálás): a rejtje-
les üzenet illetéktelenek általi, azaz a rejtjelezõ eljárás, il-
letve a kulcsok ismerete nélkül, vagy azok részleges isme-
retében az eredeti üzenet visszaállításának kísérlete.

4.65. Kriptográfia: mindazoknak az eljárásoknak, algo-
ritmusoknak, biztonsági rendszabályoknak kutatását, al-
kalmazását jelenti, amelyek az információ bizalmasságát,
hitelességét vagy sértetlenségét hivatottak megvédeni.

4.66. Kriptológia: a kriptoanalízis és a kriptográfia el-
méletének és gyakorlatának együttese.

4.67. Kulcs: a kriptológiában a rejtjelezés és a megfejtés
mûveleteihez használt szimbólumok sorozata. Az adatbá-
zis-kezelésben egy rekord vagy rekordcsoport azonosítója.
A mechanikai védelemben a zárak nyitásához és zárásához
használt eszköz.

4.68. Kulcsmenedzsment: a kriptográfiában a rejtjele-
zés és a megfejtés mûveleteihez használt kulcsok elõállítá-
sa, tárolása, szétosztása, törlése, archiválása és alkalmazá-
sa, illetve ezek szabályrendszere.

4.69. Logikai bomba: olyan programrészlet, amely logi-
kailag (funkcionálisan) nem várt hatást fejt ki. Jelentkezé-
se váratlan, hatása pusztító – innen a bomba kifejezés.

4.70. Logikai védelem: az informatikai rendszerben in-
formatikai eszközökkel megvalósított védelem. A logikai
védelem fontosabb területei: azonosítás és hitelesítés, hoz-

záférés-jogosultsági rendszer, hozzáférés-ellenõrzési
rendszer, bizonyítékok rendszere.

4.71. Makrovírus: olyan dokumentumhoz csatolt (ab-
ban tárolt) makrónyelven írt vírus, amely a dokumentumot
kezelõ és a makrót használni képes alkalmazáshoz kötõ-
dik. Hatását a dokumentum használata során fejti ki.

4.72. Megoldás: a rejtjeles üzenet legális címzettje által,
az eljárás ismeretében az eredeti üzenet visszaállítása.

4.73. Megszemélyesítés: egy entitás (személy, program,
folyamat stb.) magát más entitásnak tünteti fel.

4.74. Minõsítés: az a döntés, melynek meghozatala so-
rán az arra felhatalmazott személy megállapítja, hogy egy
adat a tartalmánál fogva a nyilvánosságát korlátozó titok-
körbe tartozik.

4.75. Mûködésfolytonosság: az informatikai rendszer
üzemi mûködése folytonosságának azon szintje, amely so-
rán a kiesési kockázati szint a szervezet számára elviselhe-
tõ.

4.76. Nyilvános kulcsú infrastruktúra: a hitelesítésszol-
gáltatók nemzetközi feltételeket, szabványokat kielégítõ a
biztonságos rejtjelzés módszereinek, a személyzetre, a fi-
zikai és az informatikai környezetre kiterjedõ infrastruktú-
rája.

4.77. Nyilvános kulcsú rendszer: olyan kriptográfiai
rendszer, amelynek a résztvevõi közös algoritmust hasz-
nálnak a rejtjelezésre és a megoldásra. A rejtjelezõ algorit-
musnak két – a használótól függõ – kulcsa van. Ezek egyi-
két (nyilvános kulcs) nevükkel együtt nyilvánosságra hoz-
zák, a másikat titokban tartják (titkos kulcs). A kulcsok
egyikét a rejtjelezésre, a másikat a megoldásra használják.

4.78. Nyilvánosságra hozatal: az adatnak meghatároz-
hatatlan körben, mindenki részére biztosított megismerhe-
tõvé, hozzáférhetõvé tétele.

4.79. Program: a számítógépes utasítások logikailag és
funkcionálisan összetartozó sorozata.

4.80. Programhiba: az informatikai program leírástól el-
térõ mûködése.

4.81. Rejtjelezés: nyílt üzenet kódolása kriptográfiai el-
járással, eszközzel vagy módszerrel. A rejtjelzés eredmé-
nye a rejtjeles üzenet.

4.82. Rendelkezésre állás: az adat, illetve az informati-
kai rendszer elemeinek tulajdonsága, amely arra vonatko-
zik, hogy az arra jogosultak által a szükséges idõben és
idõtartamra használható.

4.83. Rendszerelemek: az adatokat körülvevõ, az infor-
matikai rendszer részét képzõ elemek. Rendszerelemcso-
portok:

a) az informatikai rendszer környezetét alkotó infra-
struktúra,

b) az informatikai rendszer hardverelemei,
c) az informatikai rendszer szoftverelemei,
d) az informatikai rendszer kommunikációs elemei,
e) adathordozók,
f) input és output dokumentumok, az informatikai rend-

szerre vonatkozó dokumentációk,
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g) az informatikai rendszerben részt vevõ emberi erõ-
források.

4.84. Rendszerprogram (rendszerszoftver): az operáci-
ós rendszer részeként futó programok.

4.85. RSA-rejtjelezés: Ronald Rivest, Adi Shamir és
Leonard Adleman 1978-ban szabadalmazott nyilvános
kulcsú kriptográfiai algoritmusa.

4.86. Sebezhetõség: A veszélyforrás képezte sikeres tá-
madás bekövetkezése esetén az erõforrások sérülésének
lehetõsége.

4.87. Sértetlenség: az adat tulajdonsága, amely arra vo-
natkozik, hogy az adat tartalma és tulajdonságai az elvárt-
tal megegyeznek, ideértve a bizonyosságot abban, hogy az
elvárt forrásból származik (hitelesség) és a származás
megtörténtének bizonyosságát (letagadhatatlanság) is, il-
letve a rendszerelem tulajdonsága, amely arra vonatkozik,
hogy a rendszerelem rendeltetésének megfelelõen hasz-
nálható.

4.88. SET (Secure Electronic Transaction) protocol: az
e-üzlet biztonságos elektronikus tranzakciói céljára, kár-
tyakibocsátó és informatikai vállalkozások által közösen
kifejlesztett kommunikációs protokoll, amelynek haszná-
lata a felek közötti rejtett adatátvitelt és a felek biztonságos
hitelesítését szolgálja.

4.89. SSL (Secure Socket Layer): a Netscape által kifej-
lesztett nyílt szabványajánlás biztonságos kommunikációs
csatorna létrehozására a kritikus adatok védelme érdeké-
ben.

4.90. Számítógépes bûnözés: haszonszerzés vagy kár-
okozás céljából, az informatikai rendszerekben kezelt ada-
tok bizalmassága, hitelessége, sértetlensége és rendelke-
zésre állása, illetve a rendszerelemek rendelkezésre állása
és funkcionalitása ellen irányuló vagy informatikai eszkö-
zök felhasználásával elkövetett bûncselekmények össze-
foglaló megnevezése.

4.91. Szimmetrikus rejtjelezõ eljárás: a rejtjelezésre és
megoldásra egyetlen kulcsot használó rejtjelezõ eljárás. A
megoldó algoritmus nem feltétlenül egy fordított sorrend-
ben végrehajtott rejtjelezés.

4.92. Támadás: védett érték megszerzésére, megsemmi-
sítésére, károkozásra irányuló cselekmény. Támadás alatt
nem csak a személyek, szervezetek által elkövetett táma-
dásokat, de áttételesen a gondatlanságból, nem szándéko-
san kiváltott veszélyeztetéseket és a környezeti, természeti
fenyegetéseket is értjük. A támadás legtöbbször nem köz-
vetlenül éri a védett értéket, hanem a körülményektõl füg-
gõ támadási útvonalon zajlik le.

4.93. Teljes körû védelem: teljes körû a védelem, ha az
az informatikai rendszer összes elemére kiterjed.

4.94. Trójai faló: olyan kártékony program, amelyet al-
kalmazásnak, játéknak, szolgáltatásnak álcáznak. Futtatá-
sakor károkozó tevékenységet fejt ki.

4.95. Üzletmenet-folytonosság tervezés: az informati-
kai rendszer rendelkezésre állásának olyan szinten történõ
fenntartása, hogy a kiesésbõl származó károk a szervezet
számára még elviselhetõek legyenek.

4.96. Vírus: olyan programtörzs, amely a megfertõzött
program alkalmazása során másolja, esetleg mutálja is ön-
magát. Valamilyen beépített feltétel bekövetkezésekor
többnyire romboló, néha csak figyelmeztetõ vagy „tréfás”
hatású kódja is elindul. Többnyire komoly károkat okoz,
adatot töröl, formázza a merevlemezt, vagy adatállomá-
nyokat küld szét e-mailben.

4.97. Warez-oldal: illegális szoftvermásolatok (az ere-
deti programba épített másolásvédelmet vagy regisztrációt
kijátszva/semlegesítve, és ezáltal bárki számára használ-
hatóvá téve azt) közzétételére fenntartott internetes oldal
– warez-site –, ahonnan e programok ingyenesen letölthe-
tõk.

4.98. Zárt védelem: zárt a védelem, ha az összes rele-
váns fenyegetést figyelembe veszi.

II. Biztonságpolitika

Informatikai biztonságpolitika

5.1. Az ÖM vezetõinek feladata az informatikai rend-
szerek, valamint az azokban kezelt adatok bizalmasságá-
nak, sértetlenségének és rendelkezésre állásának zárt, tel-
jes körû és folytonos, valamint a kockázatokkal arányos
védelme, azaz az informatikai biztonság megteremtése,
fenntartása. Ennek érdekében közremûködnek a szükséges
utasítások, rendelkezések, valamint szabályzatok kiadásá-
ban és gondoskodnak a védelem adminisztratív, személyi
biztonsági, technikai, fizikai, kommunikációs, ellenõrzési
rendszerének karbantartásáról, kiépítésérõl és mûködteté-
sérõl, továbbá ehhez biztosítják hatáskörükhöz mérten a
szükséges anyagi, technikai, információs és emberi
erõforrásokat.

5.2. Az informatikai biztonság területén a Közigazgatá-
si Informatikai Bizottság 25. számú ajánlását és a Magyar
Informatikai Biztonsági Ajánlásokat kell alkalmazni. El
kell készíteni az ÖM tulajdonában levõ adatvagyon leltá-
rát, fel kell mérni az informatikai elemek érzékenységét.

6. Az informatikai biztonságpolitika áttekintésének és
fejlesztésének koordinálásáért az informatikai biztonsá-
gért felelõs vezetõ felel. Az eredeti szabályozás alapjait
érintõ minden változás (új káresemények, új veszélyhely-
zetek, a szervezeti és a mûszaki infrastruktúra átalakítása)
esetén soron kívüli új vizsgálatra, elemzésre van szükség.

Szervezeti biztonság

7. Biztonsági fórum: a biztonsági fórum feladatát a mi-
niszteri értekezlet tölti be. Hatáskörébe tartozik az infor-
matikai biztonság területén:

a) az informatikai biztonsági irányelvek és feladatok
vizsgálata, jóváhagyása,
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b) az információs erõforrások súlyos veszélyhelyzetek-
nek való kitettségében bekövetkezõ jelentõs változások
nyomon követése,

c) az informatikai biztonsági események nyomon köve-
tése,

d) az informatikai biztonság fokozását szolgáló jelentõs
kezdeményezések jóváhagyása.

8. Az informatikai biztonságért felelõs vezetõ: az ÖM
informatikai biztonságért felelõs vezetõjének feladatát a
Jogi Fõosztály vezetõje (a továbbiakban: informatikai biz-
tonságért felelõs vezetõ) látja el. Általános feladata az
ÖM-nél üzemeltetetett informatikai rendszerek védelmé-
vel összefüggõ tevékenységek jogszabályokkal való össz-
hangjának megteremtése és fenntartása, ennek tervezése,
szervezése, irányítása, koordinálása és ellenõrzése. Fel-
adatait külsõ munkatársak, szakértõk bevonásával is ellát-
hatja. Gondoskodik az informatikai biztonságra vonatko-
zó jogszabályok, illetve az Informatikai Biztonsági Sza-
bályzat végrehajtásáról, e körben szabályozási koncepció-
kat, szabályzattervezeteket készít, az ÖM szervezeti egy-
ségének megkeresésére vagy saját hatáskörben szakmai ál-
lásfoglalást ad ki. Az informatikai biztonság szempontjá-
ból véleményezi az ÖM szabályzatait. Az informatikai
biztonságot érintõ jogszabályi változások és a gyakorlati
tapasztalatok alapján javaslatokat készít az ÖM szabályza-
tainak módosítására, kezdeményezi új szabályzatok kibo-
csátását. Gondoskodik az informatikai biztonságra vonat-
kozó rendelkezések betartásának éves ellenõrzésérõl, a le-
folytatott ellenõrzések, vizsgálatok eredményérõl tájékoz-
tatja az ÖM hatáskörükben érintett vezetõit.

9.1. Az informatikai biztonsági felelõs feladatát a Pénz-
ügyi Erõforrás-gazdálkodási Fõosztály (a továbbiakban:
PEF) vezetõje, vagy az általa megbízott személy látja el.
Általános feladata az ÖM-nél üzemeltetetett informatikai
rendszerek védelmével összefüggõ tevékenységek koordi-
nálása és ellenõrzése. Informatikai eszközök, alkalmazá-
sok beszerzéséhez vagy fejlesztéséhez a hozzájárulását ki
kell kérni.

9.2. Az informatikai biztonsági felelõs feladatai az in-
formatikai biztonság területén:

a) felméri és elemzi az ÖM mûködésébõl eredõ, az in-
formatikai biztonsággal összefüggõ veszélyforrásokat,

b) kidolgozza és döntésre elõterjeszti:
ba) a veszélyforrások felmérése alapján az intézkedési

tervet;
bb) az informatikai biztonság kialakítására, a megfelelõ

informatikai biztonság elérésére, illetve fenntartására vo-
natkozó szabályokat;

bc) az informatikai biztonsági tevékenység végzésének
személyi, tárgyi, anyagi stb. terveit;

c) részt vesz:
ca) a rendkívüli események kezelésére szolgáló tervek

elkészítésében, azok naprakészen tartásában,

cb) az informatikai biztonság szempontjából fontosnak
minõsített munkakörök betöltési szabályainak, feltételei-
nek meghatározásában,

cc) a biztonsági követelmények és az elõírások betartá-
sának ellenõrzésében.

d) véleményezi az informatikai eszközök és alkalmazá-
sok beszerzési és fejlesztési igényeit,

e) tervezi az informatikai biztonságra vonatkozó okta-
tást,

f) szükség esetén javaslatokat tesz a megfelelõ informa-
tikai biztonsági intézkedésekre, valamint a biztonságos
mûködéssel összefüggõ szabályok megváltoztatására,

g) ellenõrzi az informatikai biztonsági elõírások végre-
hajtását.

9.3. Az informatikai biztonsági felelõs jogosult:
a) a vizsgálati tevékenysége során, az ÖM tulajdonában,

használatában vagy a területén lévõ, illetve az ÖM-re vo-
natkozó bármilyen (államtitkot vagy szolgálati titkot nem
tartalmazó) iratba, dokumentumba, okmányba, adatbázis-
ba, számítógépes vagy más adathordozó tartalmába bete-
kinteni,

b) az ÖM tulajdonában lévõ, vagy általa bérelt épület-
ben és azon belül minden – az ÖM tulajdonában, kezelésé-
ben vagy használatában lévõ – helyiségben az informatikai
eszközök vizsgálatára,

c) indoklás nélkül bármilyen adatkezelési tevékenység
azonnali – jelentési kötelezettség melletti – leállítására,
számítógépes vagy más adathordozó elzárására és a mun-
katársak (alkalmazotti, vállalkozói vagy szerzõdéses kap-
csolatban álló) további adatkezelési tevékenységének fel-
függesztésére.

9.4. A jogosultságok gyakorlása során az érintettek sze-
mélyiségi jogait tiszteletben kell tartani és minden esetben
jegyzõkönyvet kell felvenni.

Az adatfeldolgozás engedélyezési eljárásai

10. Az adatfeldolgozást az adatgazda csak akkor enge-
délyezheti, ha az – legalább – az adatkörök biztonsági osz-
tályba sorolásának megfelelõ adatfeldolgozó eszközökön
történik. Az új adatfeldolgozási eszközökre és lehetõsé-
gekre vonatkozó engedélyezési eljárásban a következõket
kell figyelembe venni:

a) új adatfeldolgozási eszközökre és lehetõségekre vo-
natkozó jóváhagyás csak abban az esetben adható meg, ha
azok megfelelnek az elõírt biztonsági elvárásoknak,

b) ellenõrzéssel kell meggyõzõdni a hardver-, szoftver-
eszközök és más rendszerösszetevõk kompatibilitásáról.

Informatikai biztonsági tanácsadás

11. Az ÖM szervezetei részére informatikai biztonsági
szakértõi támogatást az informatikai biztonságért felelõs
vezetõ biztosít. Amennyiben a minisztérium belsõ erõfor-
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rásai nem elegendõek, vagy a feladat speciális jellege nem
teszi azt lehetõvé, az informatikai biztonságért felelõs ve-
zetõ részt vesz a külsõ szakértõ kiválasztásában, a szerzõ-
déskötésben, illetve az eredmények átvételében.

12. Külsõ szervezetekkel való együttmûködés során korlá-
tozni kell a biztonsággal kapcsolatos információk kicserélé-
sét, megelõzendõ, hogy az ÖM bizalmas információi illeték-
telen kezekbe kerülhessenek.

Az informatikai biztonság független vizsgálata

13. Az informatikai biztonság megvalósulását legalább
kétévenként független szakértõnek kell értékelnie. Erre
sor kerülhet belsõ ellenõrzéssel vagy ilyen vizsgálatokra
szakosodott független külsõ szervezettel. Az informatikai
biztonságpolitikában, valamint a Szabályzatban rögzítet-
tek megvalósulását – a Szervezeti és Mûködési Szabály-
zatban elõírt általános feladatköreinek és az összeférhetet-
lenségi szabályoknak megfelelõen – az informatikai biz-
tonságért felelõs vezetõ ellenõrzi. Ez az általános ellenõr-
zési jogkör nem mentesíti a szervezeti egységek vezetõit
az alól, hogy az informatikai biztonság megvalósulását a
beosztottaik munkavégzésének folyamatos vizsgálata
során ellenõrizzék.

III. Külsõ személyek hozzáférése

A hozzáférés feltételei

14.1. Az ÖM-mel köztisztviselõi, közalkalmazotti, illet-
ve munkavállalói jogviszonyban nem álló (a továbbiak-
ban: külsõ) személyek számára is hozzáférhetõ informati-
kai rendszerek és eszközök biztonságának fenntartása ér-
dekében a hozzáféréseket minden esetben ellenõrizni kell.
Az ellenõrzésért az ÖM részérõl felelõsként, kapcsolattar-
tóként meghatározott szervezeti egysége vezetõje –
amennyiben a szerzõdésben nem került feltüntetésre, úgy a
szerzõdést kötõ szervezet vezetõje – a felelõs.

14.2. A biztonsági kockázatokat és az ellenõrzés, vala-
mint a felügyelet követelményeit fel kell mérni. A felméré-
sért a szerzõdést – szakmai oldalról – elõkészítõ személy a
felelõs. A külsõ személlyel megkötött szerzõdésben egyér-
telmûen meg kell határozni az elõzõekhez kapcsolódó el-
várásokat.

14.3. Külsõ személyek hozzáférésénél további résztve-
võk közremûködésére is szükség lehet. A hozzáférésérõl
rendelkezõ szerzõdésekben rendelkezni kell arról, hogy
más, arra jogosult közremûködõk is hozzáférhetnek a kü-
lönbözõ eszközökhöz és minden esetben rögzíteni kell a
hozzáférés feltételeit.

14.4. A Szabályzat elõírásainak betartása az ilyen szer-
zõdések létrejöttének, valamint az adatfeldolgozási vállal-
kozási szerzõdés megkötésének elengedhetetlen feltétele.

15. Amennyiben külsõ személyeknek ideiglenes hozzá-
férési lehetõséget kell biztosítani, azt kizárólag az engedé-
lyeztetési eljárás után lehet megtenni. A hozzáférési enge-
délyt minden esetben csak a szervezeti egység (fõosztály)
vezetõje kérheti a 4. függelékben szereplõ nyomtatvány
kitöltésével. Az informatikai biztonságért felelõs vezetõ a
titokvédelmi elõírások figyelembevételével dönt az enge-
dély megadásáról, a kiadott engedély másolatát átadja a
hatáskörrel rendelkezõ osztálynak. A hozzáférést mindad-
dig ki kell zárni, amíg a szükséges ellenõrzést el nem vé-
gezték, illetve szerzõdésben nem határozták meg a hozzá-
férés feltételeit. A visszavonás és a lejárat idõpontját min-
den esetben szerepeltetni kell a hozzáférési engedélyben.

16. Az ÖM azon külsõ személyeknek, akik számára
szolgáltatásokat nyújtanak, tevékenységük végzéséhez
meghatározott és engedélyezett fizikai, illetve logikai hoz-
záféréseket biztosít:

a) hardver- és szoftvertámogató személyzet, akiknek
rendszerszintû vagy alacsony szintû mûködési felhaszná-
lással kell rendelkezniük,

b) szolgáltatók vagy más partnerek, akik az információ-
cserében részt vesznek, informatikai rendszerekhez vagy
adatbázisrészekhez hozzáférhetnek;

17.1. Ahol a szolgálati érdek megkívánja a külsõ szemé-
lyekkel való kapcsolattartást, a munka megkezdése elõtt
egyértelmûen meg kell határozni a munkavégzés célját,
helyét, idejét, módját, fel kell mérni az alkalmazás kocká-
zatait, a szükséges hozzáférések típusait, a veszélyeztetett
adatok, információk értékét, a külsõ személy által használt
ellenõrzéseket. Az azonosítást különleges figyelemmel
kell elvégezni.

17.2. A külsõ személyek hordozható számítógépein tá-
rolt – a munkavégzés során megszerzett és az ÖM-mel
kapcsolatos – adatokat a munkavégzés befejezése után
visszaállíthatatlanul törölni kell, amirõl a partnernek –
a szerzõdéses kapcsolat lezárásának feltételeként – írásos
nyilatkozatot kell tennie.

Helyszíni tevékenységet végzõ külsõ vállalkozók

18. A szerzõdéses vagy egyéb jogviszony alapján hely-
színi tevékenységet végzõ külsõ személyek által okozott
biztonsági gyengülés megelõzése érdekében:

a) a külsõ személlyel kötött szerzõdésekben ki kell kötni
az ÖM ellenõrzési jogosultságát,

b) a külsõ személyek helyszíni tevékenységének infor-
matikai biztonsági ellenõrzése során a munkahelyi vezetõ-
nek együtt kell mûködnie az informatikai biztonsági fele-
lõssel,

c) az informatikai biztonsági felelõsnek – még a munka
megkezdése elõtt –meg kell vizsgálnia a külsõ személyek
várható helyszíni tevékenységét.
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Biztonsági követelmények a külsõ személlyel kötött
szerzõdésekben

19.1. Külsõ személyeknek az ÖM informatikai rendsze-
reihez való hozzáférése kizárólag olyan írásbeli szerzõdé-
sen alapulhat, melynek az összes – informatikai biztonság-
gal kapcsolatos – elõírása igazodik a jogszabályokhoz, az
ÖM elõírásaihoz és elfogadott szabványaihoz.

19.2. Külsõ személyek számára – a velük kötött szerzõ-
désben részletezettek szerint – az adathozzáférés, elektro-
nikus, papíralapú, mágneses vagy bármely más típusú
adathordozón történõ átadás-átvétel csak az adat érzé-
kenységéhez, kezeléséhez és az informatikai rendszer biz-
tonsági osztályba sorolásához rendelt engedélyezési eljá-
ráshoz kötött szabályozott és dokumentált formában tör-
ténhet, az adott szerzõdés elválaszthatatlan mellékletét ké-
pezõ adatvédelmi és titoktartási nyilatkozatok tartalmának
megfelelõen.

19.3. A 19.2. pontban felsoroltak alól kivételt képeznek
az informatikai biztonsággal kapcsolatos kötelezõ eseti és
rendszeres adatszolgáltatások, továbbá a hatósági eljárá-
sok. Ezekrõl minden esetben értesíteni kell az informatikai
biztonságért felelõs vezetõt.

Vállalkozási szerzõdés kötése, outsourcing

20. Vállakozási szerzõdést csak írásban lehet kötni, és a
Szabályzat elõírásait a megkötésnél figyelembe kell venni.

21. Vállakozási szerzõdés kötése esetén az érintett in-
formatikai rendszereket, hálózatokat, környezeteket, az
azokat érintõ kockázatokat, valamint az alkalmazott biz-
tonsági eszközöket és eljárásokat, felelõsségeket a két fél
között létrejött szerzõdésben rögzíteni kell.

22. Amennyiben a vállalkozó a saját telephelyén végzi
az informatikai fejlesztési tevékenységet, az ÖM részérõl,
illetve részére elektronikus hálózati kapcsolaton keresztül
csak rejtjelezve továbbíthatók a fejlesztés tárgyát képezõ
programok és adatok a fejlesztést végzõk számára. Az éles
üzemû rendszerekhez a vállakozó (ideértve a vállalkozási
szerzõdésben nem nevesített alvállalkozókat, beszállítókat
is) nem férhet hozzá.

23. Programok, adatok kizárólag átadás-átvételi jegyzõ-
könyv alapján adhatók át. A jegyzõkönyvnek tartalmaznia
kell a következõ adatokat:

a) programátadás esetén:
aa) program megnevezése, készítõje,
ab) funkciója,
ac) könyvtárstruktúrája,
ad) fájlok;
b) fájlátadás esetén:

ba) teljes fájlnév (név, kiterjesztés),
bb) méret,
bc) módosítás dátuma,
bd) verzióinformáció.
c) adatátadás esetén: ha az adat nem tartozik a fájl fogal-

mába, akkor a papíralapú iratkezelésre vonatkozó szabá-
lyok az iránymutatók.

24. A 22. pont szerinti anyagokat tartalmazó adathordo-
zókat a következõk szerint kell kezelni: az adathordozók-
nak azonosíthatónak, ellenõrizhetõnek kell lenniük, a mi-
nõsítési (érzékenységi) és az azonosítási jeleket vagy jelö-
léseket olvashatóan, letörölhetetlenül, levehetetlenül kell
feltüntetni. A vállakozó ezekkel a jelekkel, jelölésekkel
kapcsolatos kezelési szabályokat a teljes munkafolyamat
során köteles betartani, ennek hiányában a teljesítést nem
lehet elfogadni. Az adathordozók csak biztonsági (pl. ví-
rus) ellenõrzések elvégzése után vehetõk használatba az
ÖM rendszerein.

25. Vállalkozó részére tesztelésre éles üzemi adatok
csak kivételesen indokolt esetben és az informatikai biz-
tonságért felelõs vezetõ elõzetes engedélyével adhatók át.
Éles üzemi tesztek csak az ÖM saját fejlesztõ rendszerein
végezhetõk. Tesztrendszerben csak az eredeti adatra
vissza nem következtethetõ adat lehet.

26. A Szabályzat 20–25. pontjaiban foglalt elõírások
betartását, a tevékenység dokumentálását az ÖM részérõl
felelõsként, kapcsolattartóként meghatározott szervezeti
egységének vezetõje és az informatikai biztonságért fele-
lõs vezetõ által kijelölt személyek ellenõrzik.

27. Amennyiben a vállakozó a saját telephelyén mûkö-
dõ fejlesztõ rendszeren dolgozik, akkor a következõ fõbb
biztonsági szabályok az irányadók:

a) a tevékenységet a fogadó szervezet folyamatosan fel-
ügyelje, dokumentálja és ellenõrizze a Szabályzat betartá-
sát,

b) belépési és hozzáférési jogosultságot az általános jo-
gosultsági szinten túlmenõen csak külön engedély alapján,
a tevékenysége elvégzéséhez szükséges idõre kapjon,

c) távoli hozzáférésekkel történõ fejlesztés csak indo-
kolt esetben folyhat (pl. amikor az elõzõ pontokban meg-
határozott fejlesztési mód alapos indok miatt nem valósít-
ható meg),

d) távoli hozzáféréssel történõ fejlesztés, az érintett
szakmai vezetõ (fõosztályvezetõ) kezdeményezésére,
az informatikai biztonságért felelõs vezetõ elõzetes írás-
beli engedélyével történhet. Az erre irányuló javaslatot
a fejlesztõ és megrendelõje köteles megindokolni,

e) fejlesztési céllal távoli hozzáférés csak az engedély-
ben definiált végpontról és csak az ÖM ellenõrzése alatt
álló védelmi rendszerrel megtámogatva történhet.
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IV. Az eszközök biztonsági besorolása és ellenõrzése

Számadási kötelezettség

28.1. Meg kell határozni a leltárilag nyilvántartott szá-
mítástechnikai eszközöket õrzõ személyeket. Az eszközért
az eszközt õrzõ személy a felelõs.

28.2. Megfelelõ személyekhez – leltárfelelõsök – kell
rendelni a szükséges ellenõrzõ eszközök fenntartásának
feladatát és felelõsségét. A leltárfelelõsöket a szervezeti
egységek vezetõi nevezik ki.

28.3. A szervezeti egységeknél kijelölt leltárfelelõsök
munkaköri leírásában rögzíteni kell a készletleltárral kap-
csolatos tevékenységüket, illetve a felelõsségüket.

29.1. Az ÖM munkatársának munkába állásakor át-
adás-átvételi jegyzõkönyvet kell készíteni a részére át-
adásra kerülõ munkaeszközökrõl. Az ÖM munkatársa alá-
írásával elfogadja az eszközökre vonatkozó elszámolási
kötelezettségét, valamint ennek megsértésekor a felelõs-
ségrevonás módját, mértékét. A leltár megfelelõségét a
Leltározási és Leltárkészítési Szabályzat elõírásai alapján
kell végrehajtani.

29.2. Ellenõrzést kell tartani:
a) a munkaviszony megszûntekor – a munkavállaló által

leadott eszközöket össze kell vetni az átadás-átvételi jegy-
zõkönyvvel, megfelelés esetén – igazolást kell kiadni a
számadási kötelezettségek teljesítésérõl, eltérés esetén
jegyzõkönyvet kell felvenni, valamint haladéktalanul érte-
síteni kell a munkavállaló munkáltatói jogkört gyakorló
vezetõjét a felelõsségre vonási eljárás megindítása
érdekében,

b) más szervezeti egységbe, más munkavégzési helyi-
ségbe való átlépéskor – az elõzõ pontban részletezettek
megtartásával,

c) ha okafogyottá válik az eszköz(ök) használata – le-
adás esetén is ellenõrizni kell az átadás-átvételi jegyzõ-
könyvvel való egyezést,

d) eseti vezetõi döntés alapján (cél- vagy átfogó leltár).

Biztonsági osztályozás

30. Az informatikai eszközök megfelelõ védelmérõl va-
ló gondoskodás magában foglalja, hogy a védelem priori-
tásai és mértéke tükrözzék az adatok érzékenységét. Rög-
zíteni kell az informatikai biztonsági osztályok meghatá-
rozását.

31. Az ÖM minden informatikai rendszerét – új rend-
szerek esetén már a tervezés folyamán – az adatok bizal-
massága, sértetlensége, illetve rendelkezésre állása elvesz-
tésével arányos lehetséges kárértéktõl függõen biztonsági
osztályokba kell besorolni. A biztonsági osztályba nem so-
rolt adatok, rendszerek esetében közepes szintet kell felté-
telezni.

32. A munkafolyamatot felügyelõ szervezeti egység ve-
zetõjének meg kell határoznia az adatfeldolgozás egyes te-
vékenységeinél alkalmazható – az adat érzékenységétõl
függõ – adatkezelési eljárásokat:

a) adat-elõállítás,
b) adatfelvitel,
c) másolás,
d) tárolás,
e) adatmentés,
f) archiválás,
g) átvitel,
h) megsemmisítés.

33. A hordozható adathordozókat (pendrive, memoria-
kártyák), illetve hordozható eszközök (notebook, PDA, in-
telligens telefon) adathordozóit rejtjelezni kell. A védelem
installálása és évenkénti ellenõrzése az üzemeltetõ szerve-
zeti egység feladata. A hordozható eszközöket legalább 3
havonta a hálozatra csatlakoztatni kell és a szükséges (vé-
delmi) szoftverfrissítéseket el kell végezni.

V. Személyi követelmények

Informatikai biztonság a munkaköri leírásban

34. Az emberi hibák, lopás, rosszhiszemû magatartás
vagy a létesítmények és az eszközök nem megfelelõ hasz-
nálata során fellépõ kockázatokat mérsékelni kell, a követ-
kezõk figyelembevételével:

a) a biztonsági követelményeket a munkaerõ-felvétel-
nél, a szerzõdésekben, valamint a foglalkoztatás során
egyaránt érvényesíteni kell,

b) a rendszer külsõ használóinak a velük kötött szerzõ-
dés alapján titoktartási nyilatkozatot kell aláírniuk

35. A felhasználóregisztrációs lapot (1. függelék) a be-
lépõ munkatárs szervezeti vezetõje és az informatikai üze-
meltetés tölti ki közösen, és az Informatikai Osztály õrzi.

36. A felhasználókiléptetõ lapot (2. függelék) a munka-
társ és az ÖM jogviszonyának megszûnésekor kell kitölte-
ni.

37. A foglalkoztatás alapvetõ biztonsági feltétele az ál-
talános és a munkakörre vonatkozó speciális biztonsági
elõírások megismerése, elfogadása, a titoktartási nyilatko-
zat aláírással történõ elfogadása.

Biztonsági oktatás

38.1. A PEF vezetõje gondoskodik arról, hogy a fel-
használók megismerjék a biztonsági eljárásokat és az adat-
feldolgozó lehetõségek helyes használatának módját,
hogy ezzel is a minimálisra csökkentsék a lehetséges biz-
tonsági kockázatokat.
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38.2. A Szabályzat elõírásainak, valamint a PEF által
meghatározott képzési elveknek megfelelõen a PEF veze-
tõje kidolgozza az éves képzési tervet.

39.1. Az ÖM munkatársai legalább évente egyszer in-
formatikai biztonsági oktatáson vesznek részt. Aki ezt el-
mulasztja, annak hozzáférési jogait (felhasználói fiókját)
az oktatáson való részvétel megtörténtéig fel kell függesz-
teni.

39.2. Az oktatás célja az informatikai rendszerek biz-
tonsága alapjainak, valamint a kapcsolódó eszközök és el-
járások megismerése. Az oktatás során az informatikai
biztonsággal kapcsolatos jogi elõírások, minisztériumi
szintû elõírások mellett meg kell ismerni az informatikai
rendszerek biztonságához tartozó technológiai kérdések
alapelveit és megoldásait.

39.3. Az oktatás tematikáját az 5. függelék tartalmazza.

VI. Fizikai és környezeti biztonság

Biztonsági szegmensek

40.1. A fizikai és környezeti biztonság megteremtése,
illetve fenntartása érdekében a vonatkozó jogszabályok,
biztonsági és tûzvédelmi szabványok, valamint a helyi
szabályzatok, rendelkezések elõírásainak maradéktalanul
meg kell felelni, és ezért a szervezeti egységek vezetõi a
felelõsek a szervezeti és mûködési szabályzatban megha-
tározottak szerint.

40.2. Az illetéktelen hozzáférés, a károkozás, valamint
az adatok jogtalan elérésének megakadályozása érdekében
a lehetséges kockázatokat fel kell mérni és ennek megfele-
lõen biztonsági területeket kell kijelölni.

40.3. A folyamatok folytonossága szempontjából nél-
külözhetetlen adatokat feldolgozó és tároló egységeket,
szervezeteket, létesítményeket, így különösen a szerver-
termek, meghatározott biztonsági sávval védett, biztonsá-
gi korlátokkal és áthaladást ellenõrzõ pontokkal ellátott te-
rületeken (a továbbiakban: biztonsági területek) kell elhe-
lyezni. A helyiségért felelõs vezetõnek gondoskodnia kell
az illetéktelen behatolást, hozzáférést, károkozást és be-
avatkozást megakadályozó fizikai-mechanikai, elektroni-
kai és személyi védelem szükséges méretû – együttes – al-
kalmazásáról.

40.4. A védelemnek arányban kell állnia a megállapított
kockázatokkal. Az illetéktelen hozzáférés megakadályo-
zása, a dokumentumok, az adathordozók védelme és az
adatfeldolgozó létesítmények kockázatának mérséklése
érdekében szükség van megfelelõ beléptetési és megfigye-
lési szabályok érvényesítésére.

41.1. A fizikai biztonsági zónákat informatikai rendsze-
renként, valamint biztonsági osztályonként egyaránt rög-
zíteni kell. Ez a helyiségért és az informatikai rendszerért
felelõs vezetõ(k) feladata. A biztonsági területeken belül

biztonsági zónákat kell meghatározni és kijelölni, vala-
mint azokat informatikai rendszerenként, illetve biztonsá-
gi osztályonként rögzíteni kell.

41.2. A védelemigényes helyiségekbe (biztonsági terü-
letekre vagy zónákba) való belépési jogosultságokat úgy
kell meghatározni, hogy az egyes személyeket, a szemé-
lyek csoportjait az informatikai rendszerben vagy környe-
zetében betöltött szerepük alapján kell hozzá rendelni a
helyiségekhez vagy helyiségcsoportokhoz.

A létesítmények és helyiségek biztonsága

42.1. A biztonsági területekre és az egyes biztonsági zó-
nákba való belépést, beléptetést ellenõrizni és naplózni
kell.

42.2. A biztonsági területekre, illetve az egyes biztonsá-
gi zónákba állandó belépési jogosultsággal nem rendelke-
zõ személyek be- és kilépése esetén a be- és kilépést min-
den esetben regisztrálni kell. A beléptetés elõtt ellenõrizni
kell a belépõ által megjelölt belépési célt.

43. Az informatikai rendszerek környezetét megfelelõ
fizikai, mechanikai, elektronikai és személyi védelemmel
kell biztosítani (pl. rácsos ablakok, az áttörést megnehezí-
tõ üvegezés, acél ajtók). Az alkalmazott védelmi formák
körét, azok kialakítását az informatikai biztonságért fele-
lõs vezetõ határozza meg a Szabályzat elõírásainak meg-
tartása mellett, az adott létesítmény védelmi igényének és
speciális feltételeinek figyelembe vételével.

Fizikai védelem

44.1. Az informatikai berendezéseket, eszközöket fizi-
kai valójukban is védeni kell a biztonságot fenyegetõ ve-
szélyektõl és a káros környezeti hatásoktól.

44.2. A mûszaki eszközök fizikai védelmére azért van
szükség, hogy ily módon is mérsékeljük az adatokhoz való
illetéktelen hozzáférés kockázatát, valamint gondoskod-
junk az adatok és eszközök megfelelõ védelmérõl. Erre
már a berendezések elhelyezése során is tekintettel kell
lenni. A veszélyek és az illetéktelen hozzáférés elhárításá-
hoz, illetve a kiszolgáló létesítmények védelméhez külön-
leges eszközökre, többek között áramszolgáltató és kábel-
rendezõ infrastruktúrára is szükség van.

45.1. Az informatikai rendszerek védelmének – a rend-
szer megbízható mûködésbeli biztonsági osztályának
megfelelõen – ki kell terjednie:

a) az extrém hõmérsékletek és a meg nem engedett mér-
tékû levegõ nedvességtartalom elleni védelemre (klimati-
zálás),

b) a fémes adatvezetékek elektromágneses impulzusok
elleni védelmére (elektromágneses besugárzás elleni vé-
delem),
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c) külsõ tényezõk (tûz, víz, vihar stb.) elleni védelemre,
így különösen a tûzjelzõ berendezések meglétére és mûkö-
dõképességére, illetve a vízelvezetésre,

d) áramellátó-rendszerek kiesése következményeinek
elhárítására (akkumulátoros és generátoros szükség-áram-
ellátással),

e) az áramellátás területén a villámcsapások elsõdleges
és másodlagos hatásai, illetve egyéb túlfeszültségek elleni
védelemre,

f) elektrosztatikus kisülések hatásainak elhárítására
(a helyiségek és munkahelyek megfelelõ kialakításával,
amelyekbe az informatikai rendszereket telepítették).

45.2. A központi hardvererõforrások, az azokon üze-
meltetett alkalmazások és kezelt adatok információvédel-
mének és megbízható mûködésének biztosításában nagy
szerepet játszik azoknak a helyiségeknek (pl. szerverszo-
bák) a védelme, amelyekben ezek az erõforrások üzemel-
nek. Ennek a védelemnek az adatok feldolgozását, tárolá-
sát, a hálózat mûködését biztosító berendezések védelmén
túl ki kell térnie a tárolt szoftverek, adatok és dokumentá-
ciók védelmére is. A védelemnek az alkalmazások rendel-
kezésre állásának szükséges mértékével, a hardver és a
szoftver beszerzési értékével, az adatok pótlásának költsé-
gével kell arányban lennie. Tekintettel ezek fajlagosan
magas árára, a védelem teljes körû és mindenre kiterjedõ
kell hogy legyen. Errõl a teljes körû védelemrõl már a he-
lyiségek kialakítása során gondoskodni kell. A védelem
egyaránt terjedjen ki az élõerõs, a mechanikai (építészeti)
védelemre és a technikai (elektronikai) védelemre.

45.3. A biztonsági követelményeket az egész építmény-
re vonatkozó összefüggések figyelembevételével (elhe-
lyezés, falazatok, födémek, nyílászárók, zárak, kerítés,
megvilágítás, belsõ közlekedõ terek, közös, illetve kiegé-
szítõ helyiségek stb.) kell meghatározni és érvényre juttat-
ni. Az építmény egyes helyiségeire vonatkozó biztonsági
elõírás eltérhet – annál szigorúbb lehet – az építmény egé-
szére megfogalmazott biztonság mértékétõl. Ilyen helyisé-
gek lehetnek a távbeszélõ hálózat hozzáférési pontjai, a
számítógéptermek, a pénztárak, a titkos ügykezelés helyi-
ségei, ügyeleti helyiségek.

45.4. A mechanikai védelemnél, a falazatok, a nyílászá-
rók, a zárak biztonsági kialakításánál a vonatkozó építé-
szeti szabványok, a MABISZ és a rendõrség ajánlásai sze-
rint kell eljárni.

46.1. Az objektumok õrzés-védelmét, nyitását és zárá-
sát, a be- és kilépést mind munkaidõben, mind azon kívül a
hatályban lévõ szabályzatok és az érvényes elõírások alap-
ján biztosítani és érvényesíteni kell.

46.2. Az olyan hivatali helyiségeket, ahol számítástech-
nikai eszközökkel történik a munkavégzés, biztonsági zár-
ral kell ellátni és a helyiséget távollét esetén zárva kell tar-
tani.

46.3. Biztosítani kell az adathordozók és dokumentáci-
ók tûz- és vagyonvédett tárolását. A tûz elleni védelmet el-
sõdlegesen a személyi felügyelet, valamint a jelenlévõ sze-

mélyzet biztosítja a helyiségen belül készenlétben tartott
– a tûzvédelmi elõírásoknak megfelelõ – kézi tûzoltóké-
szülékekkel. A készenléti helyeken elsõdlegesen gáz hal-
mazállapotú oltóanyaggal feltöltött tûzoltókészülékek le-
gyenek. A készülékek típusát és darabszámát, illetve elhe-
lyezését a helyi tûzvédelmi utasításnak kell tartalmaznia.
A készülékeket a helyiségeken belül a bejárat mellett, va-
lamint a helyiség erre alkalmas, jól megközelíthetõ pontja-
in kell elhelyezni. A helyiségben a vonatkozó szabvá-
nyok elõírásainak megfelelõ tûzjelzõ rendszert kell ki-
építeni és üzemeltetni. Az elektromos hálózatnak meg
kell felelnie az MSZ 1600 sorozatú szabványoknak, az
érintésvédelemnek meg kell felelnie az MSZ 172 soro-
zatú szabványoknak.

46.4. A megbízható mûködés szempontjából lényeges
követelmény, hogy az elektromos hálózatot a szünetmene-
tességre, az áthidalási és újratöltési idõre vonatkozó köve-
telményeknek megfelelõen kell kialakítani és külön leága-
zás megépítésével kell a betáplálásról gondoskodni. Ha
egy nem szerverszobának kijelölt hivatali helyiségben
szerver üzemel, gondoskodni kell lokális szünetmentes
tápáramellátásról.

46.5. Az átlagostól eltérõ klimatikus viszonyú (pl. a hõ-
mérséklet, illetve a páratartalom értéke túllépi a számítás-
technikai eszközökre vonatkozó megengedett tartományt)
helyiségekben lokális klimatizálásról kell gondoskodni.

A berendezések elhelyezése és védelme

47. A környezeti veszélyek és kockázatok mérséklése
érdekében:

a) a berendezéseket úgy kell elhelyezni, hogy lehetõleg
megakadályozzuk az illetéktelen hozzáférést, és a helyiség
észrevétlen megközelítését,

b) a különleges védelmet igénylõ eszközöket elkülöní-
tetten kell elhelyezni és használni,

c) a környezeti határok és a lehetséges veszélyforrások
folyamatos vizsgálatával és elemzésével kell törekedni a
szükséges mûködési feltételek biztosítására.

48. Az elektromos hálózat meghibásodása, az energiael-
látás megszûnése esetére gondoskodni kell a berendezések
védelmérõl, a következõk szerint:

a) az áramszolgáltatónak meg kell felelnie az informati-
kai berendezés gyártója által meghatározott követelmé-
nyeknek,

b) többféle alternatív áramszolgáltatási lehetõséget kell
igénybe venni (pl. aggregátor),

c) lehetõség szerint megszakítás nélküli áramforrást
(UPS) kell használni,

d) tartalék áramfejlesztõt kell rendszerbe állítani.

49. Az adatátviteli és energiaellátó hálózat kábelezésé-
nél a következõ követelményeket kell betartani:

a) védett kábeleket kell használni:
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aa) a károkozás, szándékos vagy gondatlan beavatkozás
elhárítására,

ab) a környezeti veszélyek (tûz, robbanás, füst, víz, por,
elektromágneses sugárzás stb.) káros hatásai következmé-
nyeinek elhárítására, csökkentésére.

b) az adatátviteli (távközlési) kábelt el kell különíteni az
energiaellátás kábeleitõl.

50. A megbízható mûködés érdekében a berendezések
folyamatos használata és rendelkezésre állásának biztosí-
tása érdekében:

a) a specifikációban javasolt idõközönként el kell vé-
gezni a berendezések karbantartását,

b) a berendezések kezelését, illetve javítását csak meg-
felelõ szakképzettséggel rendelkezõ személyek végezhe-
tik,

c) az informatikai eszközök külsõ helyszínen történõ ja-
vítása, karbantartása esetén gondoskodni kell az eszközön
tárolt adatok végleges (visszaállíthatatlan) törlésérõl, vagy
az adathordozó eltávolításáról és az ÖM területén belül
tartásáról.

51. Az ÖM telephelyén kívüli adatfeldolgozás csak a
Szabályzatban meghatározott módon lehetséges. Az alkal-
mazandó biztonsági elõírásoknak meg kell egyezniük egy-
aránt az ÖM telephelyén hasonló feladatokhoz használt in-
formatikai berendezésekre vonatkozó elõírásokkal. Az
egyes külsõ helyszínek között jelentõs különbségek lehet-
nek a biztonsági kockázatok (károkozás, lopás, lehallgatás
stb. veszélye) mértéke között, ezt figyelembe kell venni a
szükséges biztonsági eszközök és eljárások kiválasztásánál.

52.1. Az informatikai berendezések használaton kívül
helyezése elõtt gondoskodni kell az összes adat, szoftver
visszaállíthatatlan eltávolításáról vagy felülírásáról.

52.2. A használaton kívül helyezett informatikai beren-
dezés és az ÖM összes hálózata közötti összeköttetést meg
kell szüntetni.

52.3. A használaton kívüli informatikai berendezés új-
bóli rendszerbeállításakor úgy kell eljárni, mint egy új esz-
köz üzembeállítása során.

Általános védelmi intézkedések

53. Az informatikai eszközöket, illetve az azokban tá-
rolt, kezelt adatokat védeni kell a jogtalan közzététel, mó-
dosítás, vagy eltulajdonítás ellen. Fokozottan kell ügyelni
a megelõzésre, valamint a megfelelõ védelmi intézkedések
mûködtetésére a károk és veszteségek mérséklése érdeké-
ben.

54.1. A monitorokat úgy kell elhelyezni, hogy az azon
megjelenõ adatokat illetéktelen személy ne láthassa.

54.2. A képernyõvédõket jelszavas védelemmel kell el-
látni. A képernyõvédõ megjelenési idejét úgy kell beállíta-
ni, hogy az a rendes munkavégzésben ne okozzon zavart.

54.3. A fokozott, illetve a kiemelt biztonsági osztályba
tartozó rendszerek munkaállomásai kizárólag zárolás után
hagyhatók felügyelet nélkül.

54.4. A BIOS-SETUP állítását jelszóhoz kell kötni úgy,
hogy annak el kell térnie a felhasználói jelszótól és azt a
számítógépet felügyelõ rendszeradminisztrátor állítsa be,
biztosítva, hogy a felhasználó ne tudja az indítási konfigu-
rációt megváltoztatni.

55.1. Számítástechnikai eszközöket, adathordozókat,
programokat kizárólag a szervezeti egységek vezetõinek
írásos engedélyével szabad kivinni a munkahelyrõl.

55.2. Az ÖM területérõl kivitt eszközöket a leltárfelelõ-
söknek nyilván kell tartaniuk.

55.3. A kivitelre kerülõ eszközökön tárolt adatok ille-
téktelenek általi elérhetetlenségére fokozottan kell ügyel-
ni.

55.4. Meghibásodott eszköz cseréje esetén – garanciális
esetben is – adathordozó csak úgy vihetõ ki, ha arról min-
den adat visszaállíthatatlan módon törlésre került.

VII. Számítógépes hálózati szolgáltatások és az üzemel-
tetés menedzselése

Üzemeltetési eljárások és feladatok

56. Az adatfeldolgozó kapacitások megbízható és biz-
tonságos mûködésének biztosítása érdekében meg kell ha-
tározni az összes adatfeldolgozó egység kezelésére és mû-
ködtetésére vonatkozó feladatokat és eljárásokat. Ebbe be-
letartozik az összes szükséges mûködtetési és hibaelhárítá-
si eljárás elkészítése.

57.1. Az üzemeltetési eljárásokat az üzemeltetést végzõ
személynek, vagy annak, aki az üzemeltetést megrendeli,
részletesen dokumentálnia kell.

57.2. Az üzemeltetési eljárások dokumentációinak a
munkafolyamat minden részelemének vonatkozásában
részletes utasításokat kell tartalmaznia a következõk sze-
rint:

a) az adatkezelés (-feldolgozás és -tárolás),
b) tervezett követelmények, más rendszerek bizalmas-

ságának megsérülhetõsége,
c) munkaidõn kívüli munkahelyen való tartózkodás,
d) hibaesetekre és rendellenes mûködésre vonatkozó el-

járások,
e) munkavégzés közben fellépõ kivételes állapotok ke-

zelése,
f) rendszer újraindítása és visszaállítása.
57.3. Az üzemeltetési eljárások dokumentációját az

üzemeltetés helyén hozzáférhetõvé kell tenni.
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58. A változásokat ellenõrizni és dokumentálni kell és a
következõ tevékenységeket kell elvégezni:

a) jelentõs változások azonosítása,
b) felelõs résztvevõk megjelölése,
c) a változások lehetséges hatásainak felmérése,
d) a tervezett változtatások jóváhagyási eljárásainak el-

lenõrzése,
e) az összes érintett értesítése a változások részleteirõl,
f) a változtatás megszakításáért és az eredeti állapotba

való visszaállításért felelõs személy kijelölése.

A feladatkörök biztonsági szétválasztása

59.1. Az informatikai rendszerek biztonsági beállításá-
hoz fûzõdõ tevékenységeket (operációs rendszerek, alkal-
mazások rendszergazdái) – a véletlen vagy szándékos
visszaélések elkerülése érdekében – szét kell választani
úgy, hogy azokat több személynek együttesen kelljen vég-
rehajtania. A biztonsági ellenõrzés a végrehajtó szervezet-
tõl és a menedzsmenttõl függetlenül mûködik.

59.2. Ahol a szétválasztás megoldása aránytalan terhe-
ket jelentene a szervezetre, ott monitorozással, az ese-
ménynaplók elemzésével és fokozott vezetõi felügyelettel
kell eljárni.

60.1. Éles üzemben mûködtetett informatikai rendszer-
ben fejlesztések, tesztelések nem folytathatók.

60.2. Éles adatokkal tesztelést végezni tilos, tesztelés-
hez mindig tesztadatokat kell készíteni (generálni).

60.3. Fejlesztés alatt álló rendszerben éles üzemi tevé-
kenységet folytatni tilos.

60.4. A fordító-, szerkesztõ- és egyéb segédprogra-
mok éles üzemi rendszerben csak abban az esetben le-
hetnek elérhetõk, ha ezekre a programokra dokumen-
táltan és az alkalmazásgazda álta engedélyezetten
szükség van.

60.5. A fejlesztõk az üzemi rendszerben rendszergazdai
(administrator, root, supervisor stb.) jogosultságokat nem
kaphatnak, amennyiben erre ideiglenesen szükség van, ezt
követõen a jelszavakat haladéktalanul meg kell változtat-
ni, és a rendszer biztonsági beállításait teljeskörûen felül
kell vizsgálni.

60.6. Az informatikai biztonsági felelõs részére kiadott
rendszeradminisztrátori jogosultságok csak az adatvédel-
mi tevékenységgel kapcsolatos munkák során, jegyzõ-
könyvezve használhatók.

Külsõ létesítmények üzemeltetése

61.1. Az ÖM informatikai rendszereinek üzemelte-
tésére, adatfeldolgozására külsõ személlyel kötött
vállalkozási szerzõdésekben ki kell térni az ÖM ellen-
õrzési jogosultságára, lehetõségeire, eszközeire és el-
járásaira.

61.2. A szerzõdéskötés során figyelembe kell venni:
a) az alkalmazások és adatok érzékenységét, biztonsági

osztályát,
b) a szükséges jóváhagyások beszerzését,
c) az üzletmenet-folytonossági (katasztrófaelhárítási)

tervekre gyakorolt hatását,
d) a vállalkozó által alkalmazandó biztonsági szabályo-

kat és alkalmazásokat,
e) a biztonsággal, valamint az adatkezeléssel összefüg-

gõ tevékenységek hatékony nyomonkövethetõségét,
f) a biztonsági események jelentéstételi kötelezettségét,

illetve a kezelésükre vonatkozó feladatokat és eljárásokat.

Informatikai rendszerek tervezése és átvétele

62.1. A megfelelõ kapacitás és a szükséges erõforrások
elérhetõsége érdekében elõzetes tervezést és elõkészülete-
ket kell végrehajtani.

62.2. A rendszer(ek) túlterheltségével járó kockázatok
mérséklése érdekében szükség van a kapacitások iránti
várható igények elõrejelzésére.

62.3. Meg kell határozni az új rendszerek üzemeltetési
követelményeit, a rendszer átvétele és üzembe helyezése
elõtt el kell végezni a követelmények dokumentálását, és
le kell futtatni a szükséges teszteket.

63. A rendszer mûködtetéséhez, mûködéséhez szüksé-
ges adatfeldolgozó és adattároló kapacitásokról való gon-
doskodás során:

a) fel kell mérni, illetve nyomon kell követni a kapacitás
iránti igények várható alakulását,

b) figyelembe kell venni a környezet és a rendszer tá-
masztotta igényeket,

c) nyomon kell követni a rendszer erõforrásainak – pro-
cesszorok, központi tárolóegységek, adatállományok táro-
lására rendszeresített eszközök, nyomtatók és egyéb kime-
netek, adatátviteli rendszerek – felhasználását,

d) ki kell szûrni és meg kell szüntetni a rendszer bizton-
ságát és a felhasználói szolgáltatásokat veszélyeztetõ szûk
keresztmetszeteket, illetve meg kell tervezni a rendszer
helyreállításához szükséges intézkedéseket.

64. Az informatikai rendszerek átvételének alapvetõ kö-
vetelménye az átadás-átvételi jegyzõkönyv, melynek tar-
talmaznia kell minden, az átvétellel kapcsolatos feladatot,
kötelezettséget, dokumentációt.

Védelem a rosszindulatú programok ellen

65.1. Törekedeni kell arra, hogy megfelelõ intézkedé-
sekkel megakadályozzuk, illetve kiszûrjük a rosszindulatú
programok (vírusokkal fertõzött termékek, a hálózati fér-
gek, trójai lovak, logikai bombák) bevezetését.
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65.2. A felhasználóknak a kötelezõ oktatás során meg
kell ismerniük a rosszindulatú és engedély nélküli progra-
mok alkalmazásával járó veszélyeket.

65.3. Az informatikai szervezetnek gondoskodnia kell a
rosszindulatú programok kiszûrésére és megelõzésére al-
kalmas különleges ellenõrzõ eszközök alkalmazásáról.

66.1. A rosszindulatú programokkal szembeni védeke-
zést szûréssel és a programok bevezetése elõtti ellenõrzés-
sel kell megvalósítani. A rosszindulatú program elleni vé-
dekezés részét kell hogy képezze a felhasználók tájékozta-
tása és oktatása, a hozzáférés-védelem, továbbá a változta-
tások felügyelete és ellenõrzése. Ennek során szükséges:

a) olyan eszközök alkalmazása, melyek megkövetelik a
jogtiszta programok használatát és tiltják az engedély nél-
küli termékek alkalmazását,

b) külsõ hálózatokból vagy azokon keresztül, illetve
egyéb adathordozókról telepített adatállományok és prog-
ramok felhasználásával járó kockázat elhárításához szük-
séges intézkedések bevezetése,

c) vírusfelismerõ és -megsemmisítõ programok telepíté-
se és rendszeres aktualizálása,

d) a kritikus folyamatokat támogató rendszerek adattar-
talmának és programjainak rendszeres vizsgálata,

e) a bizonytalan eredetû adatállományok ellenõrzése,
vírusok kiszûrése,

f) e-mail kiterjesztések, csatolt dokumentumok és letöl-
tések használat elõtti ellenõrzése,

g) a vírusokkal szembeni védelemre vonatkozó felada-
tok és eljárások meghatározása, alkalmazásuk oktatása, a
vírustámadások naplózása és az eredeti állapot helyreállí-
tása,

h) megfelelõ üzletmenet-folytonossági terv összeállítá-
sa, a szükséges adatállományok és programok back-up
példányainak és a helyreállítás eljárásainak elkészítése,

i) a hamis, vagy hamisított programra vonatkozó összes
információ ellenõrzése, a figyelmeztetõ tájékoztató kiad-
ványok folyamatos frissítése, meglétének ellenõrzése.

66.2. Az informatikai üzemeltetés feladata a felhaszná-
lókat a rendszerhibát okozó lánclevelekrõl, illetve az ille-
gális programok használatának veszélyeirõl értesíteni, to-
vábbá folyamatosan figyelmeztetnie kell a felhasználókat
a frissen megjelent fenyegetésekrõl. A felhasználót a gé-
pén tárolt illegális programokért felelõsségre kell vonni.

67.1. Központosított hálózati felhasználó adminisztrá-
ciót kell kialakítani – az egyenrangú hálózatokat fel kell
számolni – a felhasználókat tartományba vagy szerverre
kell bejelentkeztetni.

67.2. Az összes érintett dolgozóra kiterjedõ felhasználói
oktatásnak ki kell térni a vírusvédelmi rendszer mûködésére.

Operátori tevékenységek

68.1. A megtervezett mentési és visszaállítási eljárások-
ra üzemeltetési elõírásokat kell készíteni, és azok betartá-
sát rendszeresen ellenõrizni kell.

68.2. A biztonsági mentéseket a háromgenerációs elv
betartása mellett, lehetõség szerint külön telephelyen, de
minimum a követelményeknek megfelelõ külön helyiség-
ben, kell tárolni. Ezt konkrétan az üzletmenet-folytonossá-
gi terv határozza meg.

68.3. A mentések nyilvántartását az elõírásoknak meg-
felelõen kell vezetni, és azok helyességét rendszeresen el-
lenõrizni kell.

68.4. Az idõszakos (pl. negyedéves) mentéseket 1 évig,
az archiválásokat a jogszabályokban meghatározott ideig,
de legalább három évig visszakereshetõen, helyreállítható-
an kell megõrizni.

69.1. Az elszámoltathatóság és auditálhatóság biztosítá-
sa érdekében olyan regisztrálási és naplózási rendszert kell
kialakítani, hogy utólag megállapíthatóak legyenek az in-
formatikai rendszerben bekövetkezett fontosabb esemé-
nyek, különös tekintettel azokra, amelyek a rendszer biz-
tonságát érintik. Egyúttal lehessen ellenõrizni a hozzáféré-
sek jogosultságát, meg lehessen állapítani a felelõsséget,
valamint az illetéktelen hozzáférés megtörténtét vagy an-
nak kísérletét.

69.2. Az operátori (rendszergazda) naplókat legalább
6 hónapig meg kell õrizni.

69.3. A rendszernek képesnek kell lennie minden egyes
felhasználó vagy felhasználói csoport által végzett mûve-
let szelektív regisztrálására. A minimálisan kötelezõen re-
gisztrálandó események a következõk:

a) rendszerindítások, -leállások, -leállítások,
b) rendszerhibák és korrekciós intézkedések,
c) programindítások és -leállások, -leállítások,
d) az azonosítási és hitelesítési mechanizmus használa-

ta,
e) hozzáférési jog érvényesítése azonosítóval ellátott

erõforráshoz,
f) az adatállományok és kimeneti adatok kezelésének

visszaigazolása,
g) azonosítóval ellátott erõforrás létrehozása vagy törlé-

se,
h) felhatalmazott személy mûveletei, amelyek a rend-

szer biztonságát érintik.

70.1. Az informatikai rendszer üzemeltetése során ope-
rátori naplót kell vezetni, amelyet az informatikai szerve-
zeti egység felelõs vezetõjének és az informatikai bizton-
sági megbízottnak rendszeresen ellenõriznie kell.

70.2. Ki kell alakítani a biztonság belsõ ellenõrzésének
rendszerét, amely során meg kell határozni a felügyeleti és
megelõzési tevékenységek eljárásrendjét.

70.3. Az informatikai rendszer üzemeltetésérõl nyilván-
tartást kell vezetni, amelyet az informatikai biztonságért
felelõs vezetõnek rendszeresen ellenõriznie kell.

71.1. Az üzemzavarok elhárítása érdekében, a bejelen-
tést követõen korrekciós intézkedéseket kell kezdemé-
nyezni. A felhasználók által jelentett, az adatfeldolgozás
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vagy átviteli rendszerek mûködésében észlelt hibákat nap-
lózni kell.

71.2. Az üzemzavar kezelésének szabályai:
a) a hibanapló vizsgálata és a hiba kezelésének, elhárítá-

sának ellenõrzése,
b) korrekciós intézkedések vizsgálata, illetve ezek vég-

rehajtásának és a kezdeményezett intézkedések engedé-
lyezése engedélyezésének szabályosságának ellenõrzése.

Hálózatmenedzsment

72.1. A hálózatmenedzsment segítségével kell megha-
tározni a hálózatok adattartalmának biztonságát és az inf-
rastruktúra védelmét, különös tekintettel a több szerveze-
tet átfogó hálózatokra.

72.2. Az ÖM közvetlen szervezeti és fizikai felügyele-
tén kívül esõ kapcsolatok esetében a kriptográfiai módsze-
rek (rejtjelzés, digitális aláírás, SSL/TSL, https stb.) köte-
lezõ. A megoldás kiválasztását vagy jóváhagyását az in-
formatikai biztonsági felelõs és az informatikai osztályve-
zetõ közösön lássák el.

73.1. Olyan ellenõrzõ eszközökrõl kell gondoskodni,
amelyek biztosítják a hálózatokban kezelt és továbbított
adatok – a biztonsági osztálynak megfelelõ – biztonságát,
valamint a kapcsolt szolgáltatásokat megóvják az illeték-
telen hozzáférésektõl.

73.2. A hálózatok és a számítógépek mûködtetésének
feladatait szét kell választani.

73.3. A nyilvános hálózatokon keresztül továbbított ér-
zékeny adatok, illetve a kapcsolt rendszerek védelmére
pótlólagos ellenõrzõ eszközökre van szükség.

73.4. Pontosan definiálni kell a hálózat határait. A háló-
zat biztonságos szegmentálásának kialakításáért az Infor-
matikai Osztály vezetõje a felelõs.

74. Az eszközök károsodásának megelõzése, és a tevé-
kenységben okozott fennakadás megakadályozása érdeké-
ben:

a) gondoskodni kell az adathordozók ellenõrzésérõl és
fizikai védelmérõl.

b) meg kell elõzni a dokumentumok, a számítástechni-
kai adathordozók (szalagok, lemezek, kazetták), az in-
put/output adatok és a rendszerdokumentációk károsodá-
sát, eltulajdonítását és engedély nélküli törlését.

c) szabályozni kell az adathordozók beszerzését, tárolá-
sát és kezelését.

d) biztosítani kell, hogy az adathordozók kezelése – a
vonatkozó iratkezelési szabályok szellemében, – a tartal-
mazott adatok szempontjából egyenértékû papír doku-
mentumokkal azonos módon történjék. Az adathordozók-
ról és azok tartalmáról nyilvántartást kell vezetni.

e) az ÖM-en kívüli adatforgalomban használt adathor-
dozók elõállítása, kiadása és fogadása dokumentált és el-
lenõrzött módon történhet. Az adathordozókat használatba

venni csak az elõírt ellenõrzõ eljárások (pl. vírusellenõr-
zés) elvégzése után szabad (pl. vírusellenõrzés),

f) minden adathordozót újraalkalmazás elõtt, felszaba-
dítás, selejtezés után az adatok megsemmisítését eredmé-
nyezõ megfelelõ eljárással törölni kell,

g) az adattípus (minõsítés) felismerhetõ jelölését a szá-
mítástechnikai berendezéssel elõállított adattároló és meg-
jelenítõ eszközökön biztosítani kell,

h) az adatok sértetlen és hiteles állapotának megõrzését
biztosítani kell.

75. Az iratkezelés által érintett adathordozókat bizton-
ságos módon kell kezelni az ÖM Egyedi Iratkezelési Sza-
bályzata és az ÖM Titokvédelmi Szabályzata elõírásainak
megfelelõen. Annak érdekében, hogy ezek az adathordo-
zók ne kerülhessenek illetéktelen felhasználásra.

76.1. Az adathordozókat – azokat is, amelyek használa-
ton kívül vannak – biztonságos helyen kell tárolni, vagy
amennyiben munkaközi példányok, azokat vagy helyreál-
líthatatlanul törölni kell, vagy meg kell semmisíteni. Adat-
hordozók:

a) a kinyomtatott dokumentumok,
b) a hang- vagy egyéb adatrögzítések,
c) a kimeneti jelentések,
d) az egyszer használatos nyomtatószalagok,
e) a mobil diszkek és kazetták, mágnesszalagok,
f) a CD, DVD vagy más tárolóeszközök (pendrive, rá-

diótelefon, memóriakártya stb.),
g) a programlisták,
h) a tesztadatok,
i) a rendszerdokumentáció.
76.2. Az érzékeny adatokat, mentéseket, archiválásokat

tartalmazó adathordozók tárolása csak megbízhatóan zárt
helyiségben, minimum 30 perces tûzállóságú tároló szek-
rényben történhet.

77. Az adatok illetéktelen közzétételének, illetve fel-
használásának megakadályozása érdekében szükségesek
az adatkezelést szabályozó eljárások. Ezeknek az eljárá-
soknak – az adatok érzékenységének megfelelõen – iga-
zodniuk kell az elõírásokhoz, szabályzatokhoz, számítás-
technikai rendszerekhez, hálózatokhoz, a használt számí-
tástechnikai eszközökhöz, távközlési, hangátviteli és mul-
timédiás stb. rendszerekhez, levelezõrendszerhez, az in-
formatikai szolgáltatásokhoz. Az adatkezelési eljárások
elõírása, meghatározása során a következõket kell
figyelembe venni:

a) az összes adathordozó kezelése és címkézése,
b) az illetéktelen személyek kiszûrése, hozzáférésük

megakadályozása,
c) a bemenõ adatok teljeskörûségének, az adatfeldolgo-

zás teljességének és a kimeneti adatok hitelességének és
hitelesítésének ellenõrzése,

d) a be- és kimenõ adatok védelme, a védettség mértéké-
nek az adatok érzékenységéhez való igazítása,
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e) az adatok elosztásának szabályozása, ellenõrzése és
korlátozása,

f) az adatok minõsítését, kezelési jelzését kötelezõen al-
kalmazni kell, és a változásokat automatikusan naplózni
kell,

g) rendszeresen ellenõrizni kell az adatok minõsítésé-
nek alkalmazását,

h) a biztonsági naplófájlokat az arra feljogosított sze-
mélynek a rendszer minõsítésének megfelelõ, meghatáro-
zott módon kell kezelnie, illetve kiértékelnie,

i) az észlelt eltéréseket (hibás kezelés, jogosultság meg-
sértésének a kísérlete) haladéktalanul ki kell vizsgálni, és
az eredményt jegyzõkönyvben kell rögzíteni. Ezért az
adott szervezeti egység vezetõje a felelõs.

78.1. Az informatikai rendszerek dokumentációja biz-
tonságilag érzékeny adatokat is tartalmazhat, ilyen érzé-
keny adat lehet a felhasználás folyamatainak leírása, az el-
járás, az adatszerkezetek, vagy az engedélyezési folyama-
tok ismertetése.

78.2. Az illetéktelen hozzáférés megelõzése érdekében:
a) gondoskodni kell a rendszerdokumentációk biztonsá-

gos tárolásáról,
b) minimálisra kell csökkenteni azok számát, akik hoz-

záférhetnek a rendszerdokumentációkhoz,
c) gondoskodni kell a nyilvános hálózaton keresztül el-

érhetõ, vagy azon keresztül továbbított dokumentáció vé-
delmérõl,

d) az informatikai rendszer biztonságával kapcsolatos
dokumentációt az informatikai rendszer biztonsági foko-
zatának megfelelõ módon kell kezelni,

e) az informatikai rendszer (vagy annak bármely elemé-
nek) dokumentációját változások menedzselésének kere-
tében kell aktualizálni és naprakészen tartani,

f) gondoskodni kell a változások menedzselésérõl és a
biztonságot érintõ változások, változtatások naplózásáról,

g) a rendszerben feldolgozásra kerülõ, a fokozott és a ki-
emelt biztonsági osztályba sorolt adatok és a hozzájuk
kapcsolódó jogosultságok nyilvántartását elkülönítetten
kell kezelni,

h) az informatikai rendszer beszerzéssel és/vagy fej-
lesztéssel történõ kialakításához és üzemeltetéséhez, a
rendszer funkcionalitásának és megbízható üzemelteté-
sének a biztosításához a következõ dokumentációk
szükségesek:

ha) rendszerterv,
hb) üzembe helyezési jegyzõkönyv,
hc) katasztrófaelhárítási terv,
hd) üzletmenet-folytonossági terv,
i) a biztonsági rendszerek, alrendszerek dokumentáció-

jának tartalmaznia kell a biztonsági funkciók leírását, azok
installációját, aktiválását, leállítását és használatát a fej-
lesztés, valamint az üzemeltetés során. Biztonsági rend-
szer, alrendszer dokumentációját csak az informatikai biz-
tonságért felelõs vezetõ által engedélyezett személyek ke-
zelhetik.

Adatok és programok átadása

79.1. A szervezetek között cserélt adatok és programok
elvesztésének, módosításának vagy illetéktelen felhaszná-
lásának lehetõségét is meg kell akadályozni. Az adatok és
a programok szervezetek közötti átadását, cseréjét ellen-
õrizni kell.

79.2. Mérlegelni kell az elektronikus adatcsere, az
elektronikus kereskedelem és az e-mail biztonsági kocká-
zatát, annak következményeit és az ellenõrzõ eszközök al-
kalmazására vonatkozó követelményeket.

80.1. Az ÖM más szervezettel adat és programcserét ki-
zárólag írásbeli szerzõdés alapján bonyolíthat, melyben
utalni kell az érzékeny információk kezelésére is.

80.2. A csere biztonsági feltételeire vonatkozó megálla-
podásokban meg kell határozni:

a) az adatátvitel, -feladás és -átvétel ellenõrzésének és
bejelentésének eljárási szabályait,

b) az adatok biztonságos átvitele elõkészítésének és
tényleges átvitelének mûszaki szabványait,

c) adatvesztéssel kapcsolatos kötelezettséget és felelõs-
séget,

d) az adatátvitel során a biztonságos (szükség esetén
rejtjelezett) környezet elõírásait minden érintett félnél,

e) az érzékeny adatok védelméhez szükséges speciális
eszközök igénybevételét (pl. kriptográfiai kulcsok).

81.1. Az adat, illetve az abból megismerhetõ információ
a fizikai szállítás során történõ átvitel esetén ki van téve az
illetéktelen hozzáférés és visszaélés veszélyének. A szá-
mítástechnikai adathordozók biztonsági szállítása érdeké-
ben az alábbi ellenõrzõ eszközök alkalmazását kell mérle-
gelni:

a) szállítást – épületen kívül – csak a szervezeti egység
vezetõje rendelhet el,

b) szállítás során átadás-átvételi bizonylat szükséges,
c) szállítást – lehetõség szerint – több embernek kell vé-

geznie,
d) épületen kívüli szállítás esetén a legrövidebb és leg-

gyorsabb útvonalat kell kiválasztani,
e) tömegközlekedési eszközön – lehetõség szerint – ne

történjék adathordozó szállítása,
f) épületen kívüli szállítás esetén megfelelõ tárolóesz-

köz szükséges.
g) elektronikusan rögzített adatokat tartalmazó mágne-

ses adathordozó szállításakor kerülendõ a nyilvánvalóan
erõs mágneses tér megközelítése (pl. nagyfeszültségû táv-
vezetékek, transzformátorház stb.),

h) a szállítás során a vagyonbiztonság érdekében foko-
zott figyelemmel kell eljárni.

i) az adathordozót tilos õrizetlenül hagyni.
j) az adathordozókat óvni kell a fizikai sérülésektõl.
k) az adathordozókon a minõsítést megváltoztathatatla-

nul kell feltüntetni.
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81.2. Rendkívüli esemény esetén a szervezeti egység
(a szállítást elrendelõ) vezetõjét –szükség esetén a rendõr-
séget is – értesíteni kell. A vezetõnek haladéktalanul meg
kell tennie a további károk elkerülése érdekében a szüksé-
ges lépéseket, valamint ezzel egy idõben tájékoztatnia kell
az informatikai biztonságért felelõs vezetõt az eseményrõl
és a megtett intézkedésekrõl.

82.1. Az elektronikus szolgáltatások biztonsága komp-
lex védelmet igényel, mert az adatkezelés során adatcseré-
re és nyilvános hálózat igénybevételére egyaránt sor ke-
rül(het).

82.2. A hatékony védelem megvalósítására integrált
biztonsági rendszert kell kialakítani, melynek legfonto-
sabb feladatai:

a) a hozzáférés egységes szabályozása és ellenõrzése,
b) egységes azonosítás és hitelesítés (SSO),
c) az elektronikus aláírások kezelése, rejtjelezés, kulcs-

menedzsment (CA, PKI),
d) biztonságos adattovábbítás,
e) a behatolási kísérletek figyelése (IDS),
f) biztonsági naplózás a hozzáférések, az azonosítás és a

hitelesítés ellenõrzéséhez,
g) az auditálhatóság.
82.3. Az elektronikus szolgáltató rendszerek hatékony

védelmének kialakításához pontosan meg kell határozni a
lehetséges fenyegetéseket, a potenciális veszélyeket és a
várható támadási módszereket. A 7. függelék táblázata
az elektronikus szolgáltatások lényeges kapcsolati elemei
szerinti csoportosításban tartalmazza ezeket a fenyegetett-
ségeket, sebezhetõségeket és az ellenük, illetve a megelõ-
zésükre alkalmazható intézkedéseket.

Az elektronikus levelezés biztonsága

83. Az elektronikus levelezés biztonságának szabályo-
zásakor a következõ fenyegetettségeket kell figyelembe
venni:

a) az üzenetek illetéktelen elérésének vagy módosításá-
nak, illetve a szolgáltatás megtagadásának veszélye,

b) emberi hibákból eredõ veszélyeztetõ tényezõk, pl.
rossz címzés vagy irányítás,

c) bizalmas adatok továbbításának lehetõsége és ennek
veszélyei,

d) a feladó- és címzetthitelesítési problémák, illetve a
levél átvételének bizonyítása,

e) a kívülrõl hozzáférhetõ címjegyzékek tartalmával va-
ló visszaélési lehetõségek,

f) távolról bejelentkezõ felhasználó biztonsági problé-
mái.

84. Az elektronikus levelezés biztonsági irányelvei:
a) a levelezõrendszer vírusvédelmét folyamatosan fris-

síteni kell, valamint követni kell az új mailvírusok megje-
lenését,

b) az elektronikus levelezõ eszközök, elsõsorban a szer-
verek fizikai és logikai védelmérõl folyamatosan gondos-
kodni kell (pl. nyomon kell követni az új szoftverfrissíté-
sek, service packok és security-patch fájlok megjelené-
sét.),

c) az elektronikus levelezõ rendszeren keresztül történõ
támadások esetén, amennyiben a rendszer védelme átme-
netileg nem biztosított – pl. olyan vírusfenyegetettség ese-
tében, amikor a vírusvédelmi rendszerek még nem nyújta-
nak kellõ védelmet, – a belsõ hálózaton (intraneten) kívül
esõ elektronikus levélforgalmat ideiglenesen le kell állíta-
ni. Ennek elrendelésére az informatikai biztonsági felelõs
jogosult,

d) definiálni kell a felhasználók felelõsségét a miniszté-
rium érdekeinek védelmében,

e) az elektronikus üzenetek bizalmasságának, illetve hi-
telességének védelme érdekében használt kriptográfiai
eszközt vagy eljárást az informatikai biztonságért felelõs
vezetõ engedélyez,

f) kilépéskor archiválni kell és a kilépés napjától számí-
tott 3 hónapig meg kell õrizni minden olyan felhasználó
elektronikus levezését, akiknek munkaviszonya, illetve a
jogosultság alapját képezõ megbízása, szerzõdése meg-
szûnt. Megõrizendõk továbbá azok az elektronikus leve-
lek, amelyek fegyelmi, büntetõ vagy polgári eljárások
alapját képezhetik,

g) a nem hitelesíthetõ, kétes forrásból származó üzene-
teket ki kell vizsgálni,

h) az elektronikus levelezés forgalmát – a technikai le-
hetõségek szerint – tartalmilag szûrni kell, a bizalmas ada-
tok kiszivárgásának elkerülése érdekében,

i) minden felhasználót fel kell világosítani arról, hogy
az ÖM levelezõrendszerén tárolt és továbbított levelek, az
ÖM tulajdonát képezik, ezért az ÖM szabályzatokban és
utasításokban feljogosított ellenõrzõ szerveinek ezekhez
az állományokhoz, a vizsgálathoz szükséges mértékig be-
tekintési joga van,

j) az ÖM levelezõrendszere reklám, valamint egyéb üz-
leti célokra nem használható.

85.1. A levelezõrendszer elérése csak védett (hiteles és
rejtjelezett) csatornán (pl. https) keresztül valósítható meg.
A hozzáférés csak jelszavas védelmen keresztül történhet.
A felhasználó felügyeleti lehetõségein kívüli (például
nyilvános, idegen tulajdonú) munkaállomások, terminálok
használata esetén csak az ennek megfelelõ üzemmódban
szabad bejelentkezni.

85.2. Az ÖM elektronikus levelezési címjegyzéke nem
szolgáltatható ki külsõ személynek semmilyen célból.

Irodaautomatizálási rendszer

86. Az automatizált irodai rendszerek olyan komplex te-
vékenység elõsegítésére jöttek létre, amelyek egyaránt tar-
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talmazzák a dokumentumok, hangok és képek elektroni-
kus eszközökkel való elõállítását, kezelését, tárolását, va-
lamint továbbítását. Az automatizált irodai rendszerekben
használt eszközök (asztali és mobil számítástechnika,
hangátvitel, multimédia stb.) összekapcsolása során több,
egymással összefüggõ biztonsági követelményt kell mér-
legelni:

a) a továbbított és felhasznált adatok sebezhetõségének
figyelembevétele,

b) az adatok minõsítésük szerinti kezelése, a biztonsági
osztályba sorolásnak megfelelõ védelmi követelmények
teljesítése, illetve betartásuk ellenõrzése az adatgazda fel-
adata,

c) a felhasználók hozzáférési jogosultságainak megha-
tározásánál, kiosztásánál és használatuk ellenõrzése során
figyelembe kell venni a jelen IBSZ elõírásait,

d) a biztonsági naplófájlokat a rendszer biztonsági osz-
tályának megfelelõ módon kell kezelni és kiértékelni. Az
észlelt eltéréseket (hibás kezelés, jogosultság megsértése
stb.) haladéktalanul ki kell vizsgálni, és a vizsgálat ered-
ményét jegyzõkönyvezni kell. Ezekért az adott szervezeti
egység vezetõje a felelõs,

e) az érzékeny adatok védelmének a biztosítása (jogo-
sultságok, hozzáférés, adatkezelés stb.),

f) a biztonsági másolatokat, mentéseket a rendszerre
elõírt módon kell kezelni és tárolni,

g) az irodaautomatizálási rendszer által kezelt adatbázi-
sokat, használt eszközöket (szerverek, munkaállomások,
adattárak, hálózatok) az illetéktelen fizikai hozzáférés el-
len is védeni kell.

Nyilvános rendszerek

87. Nyilvános rendszerben (pl. egy Interneten keresz-
tül elérhetõ webszerveren) a fokozott integritást igénylõ
számítástechnikai programok, adatok és egyéb informá-
ciók védelméhez megfelelõ eszközökre – pl. digitális
aláírás alkalmazására – van szükség. Az elektronikus
hirdetõ rendszereknél – különösen azoknál, amelyek le-
hetõvé teszik a visszajelzést és az információ közvetlen
beléptetését – megfelelõ eszközökkel kell gondoskodni
a következõkrõl:

a) az információ megszerzésének módja feleljen meg a
személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyil-
vánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezése-
inek,

b) idõben kerüljön sor a rendszerbe bekerülõ információ
pontos és hiánytalan feldolgozására,

c) az adatok kezelése (gyûjtés, tárolás, feldolgozás) so-
rán gondoskodni kell az adatok, valamint az informatikai
rendszerek védelmérõl,

d) a rendszerhez való külsõ hozzáférés ne tegye lehetõ-
vé az illetéktelen hozzáférést azokhoz a belsõ hálózatok-
hoz, amelyekhez a rendszer csatlakozik.

Az adatcsere egyéb formái

88.1. Megfelelõ eljárásokkal és ellenõrzõ eszközökkel
gondoskodni kell a távközlési és adatátviteli eszközökön
keresztül kicserélt információk védelmérõl. Az információ
nem biztonságos felhasználásának lehetséges okai: a szük-
séges ismeretek hiánya, az ilyen eszközök használatára vo-
natkozó irányelvek és eljárások nem kellõ ismerete.

88.2. Figyelembe kell venni azt az eshetõséget is, hogy a
távközlési eszközökben bekövetkezõ üzemzavar, az esz-
közök túlterheltsége vagy a kapcsolat kimaradása esetén a
folyamatos üzletmenet megszakadhat, valamint illetékte-
len személyek is hozzáférhetnek a különbözõ informáci-
ókhoz.

88.3. A munkavállalók az adatátviteli eszközök haszná-
lata során kötelesek a következõ irányelveket és eljárási
szabályokat betartani:

a) tekintettel arra, hogy nem hozhatnak nyilvánosságra
belsõ adatokat, a telefonbeszélgetések során ügyelniük
kell:

b) közvetlen környezetükben tartózkodó emberekre,
különösen mobiltelefon használata során,

c) a telefonbeszélgetések – illetve a készülékek – lehall-
gatására és letapogató eszközök, vevõkészülékek alkalma-
zására,

d) a hívott félnél tartózkodó személyekre,
e) ne folytassanak bizalmas telefonbeszélgetéseket nyil-

vános helyeken vagy nyitott irodákban,
f) ne tároljanak feleslegesen üzenetet az üzenetrögzítõ

készülékeken, illetve nyilvános rendszereken, mert ezeket
illetéktelen személyek visszajátszhatják, elolvashatják.
Megismerés után le kell törölni, vagy biztonságos helyen
kell tovább tárolni.

89. A faxgépek használata során a következõkre kell te-
kintettel lenni:

a) a dokumentumok és üzenetek – esetleges – téves
számra való elküldése,

b) a gépek szándékos vagy véletlen programozása egy
meghatározott címre szánt üzenetek továbbítására,

c) illetéktelen hozzáférés a beépített üzenettárolókhoz,
az üzenetek visszakeresése és lehallgatása.

VIII. Hozzáférés-menedzsment

Irányelvek és követelmények

90. Az adatok és folyamatok elérését a biztonsági köve-
telmények alapján kell ellenõrizni. Ennek során meghatá-
rozásra kerültek az adatok elérésére, terjesztésére és enge-
délyezésére vonatkozó általános irányelvek.

91. Minden informatikai rendszer hozzáférési rendsze-
rét a megvalósítási projekt során a biztonsági osztálynak
megfelelõ követelményszinten kell megtervezni. Ebben
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pontos tartalmat kapnak a munkakörök, az objektumok és
a hozzáférési módok, melyek meghatározásához a követ-
kezõket kell figyelembe venni:

a) az egyes alkalmazások biztonsági követelményeit,
b) az alkalmazásokra vonatkozó összes információ azo-

nosítását,
c) az információk terjesztésére és engedélyezésére vo-

natkozó irányelveket, azaz a „need to know” elvet, a biz-
tonsági szinteket és az adatminõsítés alkalmazását,

d) különbözõ rendszerek és hálózatok hozzáférés-ellen-
õrzõ eszközeit és az információ minõsítésére vonatkozó
irányelvek közötti összhang megteremtését,

e) az adatok és szolgáltatások elérésének védelmére vo-
natkozó törvényi rendelkezéseket, szabályzatokat és a
szerzõdésekben rögzített szabályokat,

f) azonos köztisztviselõi csoportokra vonatkozó egysé-
ges irányelveket,

g) hozzáférési jogok kezelését a kapcsolatok összes tí-
pusát felismerõ osztott és hálózatba szervezett környezet-
ben.

A hozzáférés ellenõrzésének szabályai

92.1. A szabad belátás elve szerint kialakított hozzáfé-
rés-vezérlésnél a felhasználóknak az adatállományokhoz
fûzõdõ jogosultságai egyedi elbírálás alapján személyen-
ként vagy csoportonként kerülnek meghatározásra.

92.2. Az elõre meghatározott munkakörök (szerepkö-
rök) szerinti hozzáférés-jogosultság vezérlés esetében az
elõre meghatározott felhasználói szerepkörökhöz, vala-
mint az informatikai rendszer adatállományaihoz és erõ-
forrásaihoz biztonsági címkéket kell hozzárendelni, ame-
lyek tartalmát (adatcsoportok, adatvédelmi szintek, hozzá-
férési jogok) elõre meghatározott módon kell kialakítani.
Az egyes felhasználók eltérõ szerepkörbe sorolhatók és
megkapják a szerepkörhöz rendelt jogokat. A hozzáférés
jogosságának elbírálása az adott szerepkör, illetve a hoz-
záférésre megcélzott adatállomány, erõforrás biztonsági
címkéinek összehasonlításával történik. A szerepkör sze-
rint meghatározott hozzáférés-jogosultság kiosztás
(MAC) használata a fokozott és a kiemelt biztonsági
osztályokban kötelezõ.

92.3. Mindegyik informatikai rendszernél a minimáli-
san használandó szerepköröket, valamint az azokhoz tar-
tozó legjellemzõbb funkciókat külön-külön kell meghatá-
rozni. A szerepkörök tartalmát az SZMSZ-ben és más uta-
sításokban meghatározott munkakörök határozzák meg.

92.4. A standard munkakörök az informatikai rendsze-
rek védelmi rendszerterveiben nyernek konkrét értelme-
zést és szükség esetén további rész-szerepkörökre bontha-
tók.

92.5. Az informatikai rendszerrel dolgozó minden mun-
katárs a védelmi rendszertervben konkrétan meghatározott
szerepkörbe sorolandó és örökli a szerepkörre meghatáro-
zott hozzáférési jogokat.

92.6. A munkaköröktõl történõ eltérést a tervezés során
a projekt vezetõjének, az üzemeltetés során az informati-
kai biztonsági felelõsnek kell meghatároznia és jóváha-
gyatnia az adatgazdával.

92.7. Új rendszerek bevezetésekor a Single Sign-On
(SSO) módszer alkalmazására kell törekedni!

A felhasználói hozzáférés menedzsmentje

93.1. Az információs rendszerek illetéktelen elérésének
megakadályozása, érdekében megfelelõ hozzáférési rend-
szert kell kialakítani. Hozzáférési jogosultság csak írásban
kérhetõ, a 3. függelékben foglalt formanyomtatványon.

93.2. Minden szerepkör feljogosít meghatározott fizi-
kai, illetve logikai biztonsági tartományba (pl. szerverszo-
ba, gépterem, archiváló helyiség, illetve adott alkalmazás,
hálózati szegmens, munkahelyi állomás stb.) történõ belé-
pésre és abban az engedélyezett fizikai, illetve logikai ob-
jektumokhoz való hozzáférésre az engedélyezett hozzáfé-
rési jogokkal.

93.3. Hivatalos eljárásokkal kell szabályozni az infor-
mációs rendszerekre és szolgáltatásokra vonatkozó hozzá-
férési jogok kiosztásának ellenõrzését.

93.4. Az eljárásoknak ki kell terjedniük a felhasználói
hozzáférés életciklusának minden egyes szakaszára, az új
felhasználók kezdeti bejelentkezésétõl az olyan felhaszná-
lók kijelentkezéséig, akik többé már nem igénylik (nem
igényelhetik) az információs rendszerek és szolgáltatások
elérését. Külön figyelmet érdemel az elsõbbségi hozzáfé-
rési jogok kiosztása, melyek lehetõvé teszik, hogy egyes
felhasználók megkerüljék a rendszer ellenõrzõ eszközeit.

94.1. Hivatalos be- és kijelentkezési eljárást kell mû-
ködtetni, amely alapján mindegyik több-felhasználós
rendszerben és szolgáltatásnál szabályozni lehet a felhasz-
nálók hozzáférését.

94.2. A felhasználó azonosító az informatikai rendszert
használó identitásának egyedi, jellemzõ, ellenõrizhetõ és
hitelesítésre alkalmas megjelenítése kell hogy legyen az
informatikai rendszerben. A felhasználók közé sorolandók
a természetes személyek, folyamatok, vagy egyéb eszkö-
zök egyaránt. Az egyedi felhasználói azonosítót a hozzáfé-
rés szabályozására, az adatok és az információk védelmé-
re, valamint a hitelesítés támogatására kell felhasználni.
Biztosítani kell, hogy a felhasználó azonosítója az egyes
erõforrásokhoz, folyamatokhoz és az adatokhoz való hoz-
záférést megfelelõen szabályozza (korlátozza) és követhe-
tõ, ugyanakkor a biztonsági funkciók mûködése során el-
lenõrizhetõ legyen a biztonsági rendszer által számára.

94.3. A felhasználó azonosítónak minden esetben
egyedinek kell lennie, (azaz semmilyen körülmények kö-
zött sem adható ki különbözõ felhasználók részére meg-
egyezõ azonosító).

94.4. A felhasználói azonosítók képzésére központi
névkonvenciós szabályzatot kell készíteni. A felhasználói
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azonosítók képzését az ÖM-en belül egy helyen kell vég-
rehajtani.

94.5. A felhasználói azonosítók és jogosultságok rend-
szerében bekövetkezett mindennemû változást (az ellen-
õrizhetõség érdekében) naplózni kell.

94.6. Az egyes felhasználói azonosítókhoz rendelt jogo-
sultságok minden esetben csak az adott munkakör ellátásá-
hoz szükséges minimális funkcióelérést biztosíthatják.

94.7. A felhasználói azonosítók nem örökérvényûek.
Ennek megfelelõen a következõ szabályokat kell alkal-
mazni:

a) az ÖM munkatársai, illetve külsõ személyek –
amennyiben munkakörük, illetve beosztásuk alapján az in-
formatikai rendszer szolgáltatásait igénybe vehetik –,
munkába állásuk után haladéktalanul kapják meg felhasz-
nálói azonosítójukat. Az utasítási jogkört gyakorló vezetõ
– legalább 3 munkanappal – a munkába lépés elõtt igé-
nyelje meg a felhasználói-azonosítót a hozzáférési jogo-
sultságok megjelölésével (1. függelék). Más azonosítója
átmenetileg sem használható. A kapott felhasználói azono-
sítót haladéktalanul érvényesíteni kell,

b) az ÖM munkatársainak felhasználói azonosítóját
munkaviszonyuk megszûnésével, a külsõ személyek fel-
használói azonosítóját megbízatásuk lejártával, haladékta-
lanul le kell tiltani. A megszûnt munkaviszonyú felhaszná-
ló a rendszer szolgáltatásait nem veheti igénybe és erõfor-
rásait nem használhatja,

c) a jogviszonyukat huzamosabb ideig szüneteltetõ (pl.
képviselõjelölt, önkéntes tartalékos katonai szolgálat,
gyermek szülése), illetve a tartósan más okból távollévõ
(külföldi kiküldetés, elhúzódó gyógykezelés) munkatár-
sak felhasználói azonosítóját le kell tiltani, illetve munká-
ba állásukkal egy idõben ismét engedélyezni kell,

d) a köztisztviselõk áthelyezése kapcsán felmerülõ jo-
gosultsági változásokat (megszûnõ felhasználói azonosí-
tók letiltása, vagy a jogosultságok törlése, illetve új azono-
sítók vagy jogosultságok létrehozása) az áthelyezéssel egy
idõben, haladéktalanul át kell vezetni,

e) külsõ személyek, akik valamilyen okból igénybe ve-
hetik az ÖM bármelyik rendszerének szolgáltatásait, csak
meghatározott idõre, és korlátozott lehetõségeket biztosító
(pl. egy adott projekt keretein belül érvényes) felhasználói
azonosítót kaphatnak. A részükre kiadott azonosító szer-
kezetileg feleljen meg a szervezeten belüli dolgozók azo-
nosítójával, de legyen egyértelmûen és könnyen megálla-
pítható, hogy az adott felhasználói azonosító külsõ
személyé,

f) azokban a rendszerekben, amelyek regisztrálják a fel-
használó utolsó bejelentkezésének idõpontját, ha egy fel-
használó azonosító 30 napot meghaladóan inaktívnak bi-
zonyul (azaz a felhasználó a rendszer szolgáltatásait ez idõ
alatt egyszer sem vette igénybe), azonosítóját le kell tiltani
és errõl a dolgozó munkahelyi vezetõjét értesíteni szüksé-
ges, megjelölve az érvénytelenítés okát,

g) a Humánerõforrás és Civilkapcsolati Fõosztály veze-
tõjének haladéktalanul kezdeményeznie kell a kilépõ dol-
gozó összes azonosítójának letiltását.

A jogosultságok kezelése

95. Standard jogosultságok:
a) olvasási jog (betekintés),
b) létrehozási jog,
c) módosítási jog,
d) törlési jog.

96.1. A hozzáférés-jogosultság vezérlésére a szerepkör
szerinti hozzáférés (MAC) elvét kell alkalmazni, valamint
a biztonsági adminisztrátori szerepkört elkülönítetten kell
létrehozni.

96.2. A biztonsági naplóállományokat két példányban,
idõszakosan, és elkülönítetten tárolt, egyszer írható adat-
hordozóra kell archiválni.

96.3. A rendszernek alkalmasnak kell lennie a hozzáfé-
rési jogok egyedi vagy csoport szinten való megkülönböz-
tetésére és szabályozására. A hasonló szerepû személyek
csoportjai munkájának támogatására hozzáférési jogosult-
sági csoportokat kell kialakítani.

96.4. Az ÖM informatikai rendszeréhez való hozzáféré-
si jog megadása csak a 3. függelékben foglalt hálózati jo-
gosultság igénylõ lap szabályos kitöltése után lehetséges.
A hálózati jogosultság igénylõ lapok megõrzése és karban-
tartása az informatikai üzemeltetés feladata.

A felhasználói jelszavak kezelése

97.1. Az informatikai rendszerekben a felhasználók hi-
telesítésének alapvetõ módja a jelszó megadása.

97.2. A felhasználónak kötelezõen alá kell írnia egy nyi-
latkozatot, melyben felelõsséget vállal személyes jelsza-
vainak bizalmas kezelésére. (1. függelék.)

97.3. A belépéskor kapott, illetve – pl. ha a felhasználó
elfelejtette a jelszavát – az ideiglenes jelszó átadása csak
biztonságos csatornán történhet, a felhasználó elõzetes –
pl. személyes – azonosítása után. Az ideiglenes jelszavak
csak az adott munkanap végéig lehetnek érvényesek, meg-
változtatásuk kötelezõ.

97.4. Telefonon, illetve elektronikusan aláíratlan e-mai-
len történõ kérésre, jelszóváltoztatás nem kezdeményez-
hetõ.

97.5. A felhasználónak minden esetben vissza kell iga-
zolnia új jelszavának az átvételét ellenõrizhetõ úton (pl.
e-mail), vagy személyesen.

97.6. A jelszónak minden felhasználó számára szaba-
don megváltoztathatónak kell lennie.

97.7. A felhasználói jelszavakkal kapcsolatban
(amennyiben az adott rendszerben erre lehetõség van) biz-
tosítani kell a következõ követelmények teljesülését:
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a) a jelszó legalább 8 karakterbõl álljon,
b) a jelszót a kisbetû (a-z), nagybetû (A-Z), szám (0-9)

és a jelek halmazából legalább két csoport felhasználásá-
val kell képezni, a jelszó 12 hónapig és legalább 4 jelszó-
váltásig nem ismételhetõ,

c) a jelszó maximális élettartama 3 hónap,
d) a jelszó 10 sikertelen kísérlet után zárolásra kerül,
e) a központi jelszó megadása utáni elsõ bejelentkezés-

kor a kötelezõ jelszó cseréjét,
f) a számítógépes rendszerekben a jelszavakat tilos nyílt

formában tárolni. A jelszófájlokat megfelelõ rejtjelezési
védelemmel kell ellátni,

g) a jelszavakat vagy a jelszófájlokat a hálózaton nyílt,
olvasható formában továbbítani tilos.

97.8. Automatikus bejelentkezési eljárások (pl.
batch-fájlok, vagy funkcióbillentyûhöz rendelt makrók)
nem tartalmazhatnak felhasználói jelszót. A felhasználó
azonosítók és jelszavak nem tárolhatók rejtjelezetlen for-
mában. Felhasználói azonosítók, jelszavak, kriptográfiai
kulcsok és az ehhez tartozó jelszavak nyomtatott formá-
ban, lezárt, lepecsételt borítékban, lemezszekrényben tá-
rolhatók. A lezárt borítékot a lezárónak alá kell írni, a lezá-
rás dátumának feltüntetésével. Amennyiben munkahelyi
felsõvezetõk felhasználói azonosítóit, jelszavait, illetve
rejtjelezõ titkos kulcsait, vagy az ehhez tartozó jelszavakat
tárolni kell, akkor azt a titkos ügykezelésen kell lezárt, le-
pecsételt borítékban õrizni különösen védendõ munkaállo-
másain mérlegelni kell chipkártyás, illetve biometrikus,
vagy más azonosítás alkalmazását.

98.1. Biztosítani kell, hogy a felhasználók tényleges
hozzáférési jogosultsága munkakörüknek megfelelõ le-
gyen.

98.2. Az informatikai biztonsági felelõs a rendszergaz-
dák, a Humánerõforrás és Civilkapcsolati Fõosztály és az
alkalmazásgazda bevonásával a jogosultságokat rendsze-
res idõközönként ellenõrizi. Az általános felhasználók
esetében ezt évente, míg a kiemelt jogosultsággal rendel-
kezõ felhasználók esetében legalább 3 havonta kell meg-
tenni. Rendszeresen ellenõrizni kell azt is, hogy privilegi-
zált jogokkal csak egyedileg azonosítható felhasználók,
csoportok és eszközök rendelkezhessenek.

98.3. A munkakörök változásakor a hozzáférési jogo-
sultságokat felül kell vizsgálni, és az új munkakörnek
megfelelõen módosítani kell.

A felhasználó feladatai

99. Meg kell akadályozni az illetéktelen felhasználói
hozzáférést az informatikai rendszer erõforrásaihoz. A
biztonság hatékonyságához nélkülözhetetlen az enge-
déllyel rendelkezõ felhasználók együttmûködése.

100. A felhasználóknak tudomással kell bírniuk a hoz-
záférés hatékony ellenõrzésére alkalmas eszközök haszná-

latáról, különös tekintettel a jelszavak használatára és a
felhasználó kezelésében lévõ berendezések biztonságára.

101.1. A jelszavakat bizalmasan kell kezelni, azok más
személyeknek nem adhatók meg, nyilvánosságra nem hoz-
hatók.

101.2. A jelszavakat nem szabad papíron tárolni.
Amennyiben ez elkerülhetetlen (pl. a kezdeti jelszó), ak-
kor gondoskodni kell a jelszó zárt borítékban történõ, biz-
tonságos tárolásáról. Ezektõl eltérõen a legmagasabb jo-
gosultságot biztosító felhasználói azonosítók esetén a jel-
szavakat kötelezõ zárt borítékban, két példányban, két kü-
lönbözõ helyen, legalább zárható lemezszekrényben
tárolni.

101.3. Amennyiben a felhasználó azt gyanítja, hogy jel-
szavát valaki megismerte, azonnal le kell azt cserélnie.

101.4. A jelszó kívülálló számára ne legyen egyszerûen
kitalálható, ne tartalmazzon a felhasználó személyére uta-
ló információkat (pl. neveket, telefonszámokat, születési
dátumokat), összefüggõ szövegként ne legyen olvasható.

101.5. Legalább 3 havonta rendszeresen cserélni kell a
rendszerben használt felhasználói jelszavakat, kerülve a
korábban használt jelszavak ismételt vagy ciklikus hasz-
nálatát.

101.6. Elsõ bejelentkezés alkalmával a kötelezõ jelszó-
cserét végre kell hajtani.

101.7. Amennyiben a munkaállomásokon a hitelesítési
folyamatban a beírt jelszó olvasható (az alkalmazás nem
rejti el megfelelõen a jelszót), az alkalmazás üzemeltetõjé-
nek figyelmeztetése alapján, a felhasználó köteles gondos-
kodni arról, hogy más illetéktelen személy ne láthassa meg
az általa beírt jelszót.

101.8. A biztonságos jelszóhasználat szabályait minden
felhasználónak oktatni kell.

101.9. A felhasználó azonosítójával és jelszavával az
informatikai rendszerben végrehajtott mûveletekért sze-
mélyesen felel.

101.10. Amennyiben a felhasználó multiplatformos
környezetet, vagy több hitelesítést igénylõ alkalmazást
használ, lehetõség van a felhasználó számára egyetlen kel-
lõ hosszúságú és bonyolultságú jelszó alkalmazására az
összes rendszeren. (A multiplatformos rendszerekben
használatos jelszó hossza min. 12 karakter, ezen kívül ve-
gyesen tartalmaznia kell alfabetikus és numerikus karakte-
reket is.) Az ilyen jelszavaknál fokozottan ügyelni kell ar-
ra, hogy ne tartalmazzanak egymást követõ azonos karak-
tereket.

102.1. A felhasználóknak gondoskodniuk kell a fel-
ügyelet nélkül hagyott eszközök megbízható védelmérõl.
A felhasználó helyiségeiben felállított és a hosszabb idõre
felügyelet nélkül hagyott berendezéseknél – többek között
munkaállomásoknál vagy szervereknél –, külön védelem-
re lehet szükség az illetéktelen hozzáférés megakadályo-
zására. Mindegyik felhasználónak és harmadik személy-
nek meg kell ismernie a felügyelet nélkül hagyott berende-
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zésékre vonatkozó biztonsági követelményeket és eljárá-
sokat, valamint a védekezés megvalósítására vonatkozó
saját felelõsségüket.

102.2. Az informatikai rendszerekhez csak olyan kihe-
lyezett terminál funkció használata engedélyezhetõ, mely-
nek mûködése az informatikai rendszerbõl menedzselhetõ
(beleértve a jogosultságok vezérlését is), továbbá abból
szükség esetén kizárható. A központi védelmi funkciók és
a távoli csatlakozó berendezés védelmi funkcióinak együt-
tes megléte alapvetõ feltétele a távoli hozzáférési jog enge-
délyezésének.

102.3. Azokban a rendszerekben, ahol lehetõség van rá,
biztosítani kell a hosszabb ideig inaktív munkaállomások
rendszer által kikényszerített kijelentkezését, vagy a be-
rendezés blokkolását (lock), például a PC-s munkaállomá-
soknál alkalmazni kell a jelszóval kombinált képernyõvé-
dõ funkciót. (A munkaállomáshoz történõ visszatéréskor a
képernyõvédõ funkció feloldása csak sikeres jelszó meg-
adás után legyen lehetséges.)

102.4. A PC-s terminál használata esetén, a PC haszná-
lata a nem azonosított és hitelesített felhasználók számára
nem megengedett.

102.5. Megfelelõ védelmi eszköz vagy beépített véde-
lemmel nem rendelkezõ operációs rendszerek nem hasz-
nálhatók.

102.6. A napi munkavégzés befejezését követõen a
munkaállomások kikapcsolása kötelezõ.

A hálózati szintû hozzáférések menedzsmentje

103.1. A hálózatba szervezett szolgáltatások védelme
érdekében szabályozni és ellenõrizni kell a belsõ és külsõ
hálózatba szervezett szolgáltatások elérését annak érdeké-
ben, hogy hozzáférési jogosultsággal rendelkezõ felhasz-
nálók ne veszélyeztethessék a hálózatba szervezett szol-
gáltatások biztonságát. Ellenõrizni kell a belsõ és külsõ há-
lózatokban mûködõ szolgáltatások elérését.

103.2. Az ellenõrzés és a menedzselés eszközei a követ-
kezõk:

a) megfelelõen biztonságos kapcsolatok létesítése a
szervezet hálózata és más szervezetek tulajdonában levõ
hálózatok vagy nyilvános hálózatok között,

b) a felhasználók és az eszközök hitelesítésének mecha-
nizmusa,

c) az informatikai szolgáltatások felhasználóinak mene-
dzselése, hozzáférésük vezérlése.

104.1. A hálózatba szervezett szolgáltatásokhoz való
nem eléggé kellõen biztonságos csatlakozások hatással le-
hetnek a szervezet egészére. Alapvetõ követelmény, hogy
a felhasználók közvetlenül csak azokhoz a szolgáltatások-
hoz férhessenek hozzá, amelyekre engedélyük kifejezetten
vonatkozik. Ennek az ellenõrzése különösen fontos az ér-
zékeny vagy kritikus alkalmazásokhoz való hálózati csat-
lakozások vagy a különösen nagy kockázattartalmú helyen

tevékenykedõ felhasználók – többek között olyan nyilvá-
nos vagy külsõ területek – esetében, amelyek kívül esnek a
szervezet biztonsági irányításán és ellenõrzésén.

104.2. A hálózatok és a hálózati szolgáltatások haszná-
lata során a következõ tényezõkre kell figyelni:

a) meg kell határozni az engedélyezett hálózatok, vala-
mint az engedélyezett hálózati szolgáltatások elérési krité-
riumait,

b) az engedélyezési eljárás során meg kell határozni az
engedélyezett hálózatokat és hálózati szolgáltatásokat, va-
lamint azokat a személyeket, eszközöket, alkalmazásokat,
melyek valamiképpen kapcsolatba kerülnek a hálózatok-
kal és a hálózati szolgáltatásokkal,

c) menedzselési és ellenõrzési eljárásokat kell kialakíta-
ni,

d) ezen pontoknak összhangban kell lenniük a már ed-
dig megfogalmazott, azonosításra, hitelesítésre, hozzáfé-
rés-szabályozásra, bizalmasságmegõrzésre és az ellenõr-
zésre vonatkozó szabályokkal. Mindegyik igény esetében
vagy a formalizált hálózati elérésekkel kapcsolatos szabá-
lyok, vagy pedig az adott esetre kidolgozott speciális elvá-
rások alapján kell az irányelveket kidolgozni,

e) az elektronikus úton továbbított üzenetek, állomá-
nyok tekintetében az Ügyviteli és Iratkezelési Szabályzat-
nak megfelelõen kell eljárni,

f) a felhasználók számára a hálózati erõforrások haszná-
latát a munkájukat nem veszélyeztetõ mértékig korlátozni
kell,

g) az adatvesztés és sérülés elkerülése érdekében hiba-
detektáló és -javító eljárásokat kell alkalmazni,

h) a hálózat elosztott és diszkrét elemeit rendszeresen
ellenõrizni kell annak érdekében, hogy a hálózatban a há-
lózati forgalom monitorozására és rögzítésére alkalmas
erõforrást ne használják illetéktelenül.

105.1. Az alkalmazásgazda feladata, hogy ellenõrizze a
felhasználói terminál és a szerver közötti útvonalat. A há-
lózatok alapvetõ rendeltetése, hogy biztosítsák az erõfor-
rások megosztását és a rugalmas útvonal-kiválasztást. Ez
esetenként lehetõvé teheti az alkalmazások engedély nél-
küli elérését, vagy az informatikai eszközök engedély nél-
küli használatát. Egy felhasználói terminál és a felhaszná-
ló által használható számítástechnikai szolgáltatások kö-
zötti útvonalat korlátozó ellenõrzõ eszközök alkalmazása
– azaz egy kötelezõ útvonal kialakítása – csökkentheti a le-
hetséges kockázatokat.

105.2. A kötelezõen elõírt útvonal célja, hogy a felhasz-
nálók ne választhassanak a felhasználói terminál és a fel-
használó számára hozzáférhetõ szolgáltatások közötti – az
engedélyben rögzített – útvonalon kívül esõ útvonalat. Eh-
hez általában arra van szükség, hogy az útvonal különbözõ
pontjain megvalósuljanak a megfelelõ ellenõrzõ eszkö-
zök. Az elv lényege, hogy elõre meghatározott választá-
si lehetõségekkel korlátozzák a hálózat minden egyes
pontján a választható útvonalak számát. Ennek lehetsé-
ges megoldásai:
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a) a hálózat aktív eszközeivel, az operációs rendszer be-
állításaival és az alkalmazói programokkal kell biztosítani
a lehetõ legnagyobb fokú hálózati erõforrás-, szegmens-
szétválasztást, valamint a felhasználók munkájához szük-
séges (és csak az ahhoz szükséges) útvonalakat,

b) kiválasztott vonalak vagy telefonszámok kijelölése,
c) az egyes felhasználó által választható menü- és alme-

nü opciók korlátozása,
d) a korlátlan hálózati „böngészés” megakadályozása,
e) meghatározott felhasználói rendszerek és/vagy biz-

tonsági kapuk kötelezõ használatának elrendelése a külsõ
hálózati felhasználóknál,

f) az engedélyezett forrás és a rendeltetési hely közötti
kommunikációk megelõzõ ellenõrzése biztonsági kapuk-
kal, pl. tûzfalakkal,

g) a hálózati hozzáférés korlátozása különálló logikai
struktúrák (pl. zárt virtuális hálózatok), létrehozásával a
szervezeten belül bizonyos felhasználói csoportok számá-
ra.

Azonosítás távoli kapcsolatnál, távdiagnosztikai portok
védelme

106.1. A távoli felhasználók hozzáférését hitelesítéshez
kell kötni. A kriptográfiai technikákra alapozott módsze-
rek lehetõvé teszik a felhasználók megbízható hitelesíté-
sét. Kockázatelemzés alapján fel kell mérni a védelem
szükséges mértékét, annak érdekében, hogy kiválasztható
legyen a hitelesítés megfelelõ módszere.

106.2. A távoli felhasználók hitelesítése megoldható
többek között kriptográfiai technikával, gépi jelzéssel
vagy kérdés/felelet protokollal. A csatlakozások forrásá-
nak ellenõrzése kiválasztott magánvonalakkal vagy háló-
zati felhasználói címek ellenõrzésére alkalmas eszközök-
kel is lehetséges.

106.3. A visszahívási eljárások és ellenõrzõ eszközök
használata védelmet nyújthat az ÖM adatfeldolgozó esz-
közeihez való illetéktelen és nem kívánatos hozzáféréssel
szemben. Az ilyen jellegû ellenõrzés hitelesíti azokat a fel-
használókat, akik egy távoli helyrõl kívánnak kapcsolatot
teremteni az ÖM hálózatával. Fontos továbbá, hogy a
visszahívás folyamata garanciákat tartalmazzon arra az
esetre is, hogy az ÖM oldalán valóban megtörténik a kap-
csolat megszakítása. (Ellenkezõ esetben a távoli felhasz-
náló nyitva tarthatja a vonalat és szimulálhatja a visszahí-
vás megtörténtét. Ennél a lehetõségnél gondoskodni kell a
visszahívási eljárások és ellenõrzõ eszközök alapos
vizsgálatáról is.)

106.4. Mindegyik felhasználói igény esetében vagy a
formalizált hálózati elérésekkel kapcsolatos szabályok,
vagy pedig az adott esetre kidolgozott speciális elvárások
alapján kell az irányelveket kidolgozni. A felhasználókkal
a szolgáltatások indítása, vagy az azokkal történõ kommu-
nikáció megkezdése elõtt végre kell hajtani a hitelesítési
eljárást.

106.5. Az adott hálózati alrendszer hitelesítési mecha-
nizmusa nem érintheti a hálózat többi alrendszerének hite-
lesítési rendszerét.

106.6. A hálózati erõforrások használatát a felhasználók
számára korlátozni kell.

106.7. Megosztott erõforrások csak azonosítás után le-
gyenek elérhetõk. Munkaállomások megosztását (azok vé-
delmének nehézsége miatt) kerülni kell.

106.8. Biztosítani kell a fogadó oldalon a felhasználó
azonosítás utáni visszahívásának (call back) lehetõségét.

106.9. Csak a kellõen biztonságos környezetben, meg-
felelõ technikákkal biztosított helyeken lehet a távoli el-
érést biztosítani.

106.10. Távoli elérésre külön kezelt felhasználói cso-
portot kell kialakítani.

107.1. Egy távoli számítógéphez való automatikus csat-
lakozás lehetõsége egy alkalmazáshoz való illetéktelen
hozzáférést tehet lehetõvé, ezért a számítástechnikai rend-
szerekhez távolról való összes csatlakozást hitelesíteni
kell. Ez különösen fontos akkor, ha a csatlakozás egy
olyan hálózatot használ, amely kívül esik a szervezet biz-
tonsági rendszerének ellenõrzésén.

107.2. Technikailag biztosítani kell, hogy csak a köz-
pontilag nyilvántartott munkaállomásokról lehessen a
rendszerekbe belépni. Egységes munkaállomás-névhasz-
nálatot kell kialakítani, a hálózatban lévõ munkaállomá-
sok pontos azonosítása érdekében.

108.1. Az informatikai üzemeltetõnek gondoskodnia
kell a diagnosztikai portok hozzáférésének biztonságos el-
lenõrzésérõl. Számos számítógép és kommunikációs rend-
szer rendelkezik egy tárcsázással mûködtethetõ távoli di-
agnosztikai eszközzel, amelyet a karbantartásért felelõs
mûszaki szakemberek használhatnak. Kellõ védelem hiá-
nyában ezek a diagnosztikai illesztõegységek az illetékte-
len hozzáférés eszközeiként használhatók. Ezért megfele-
lõ biztonsági mechanizmussal, többek között zárral vagy
eljárással gondoskodni kell arról, hogy ezekhez csak az in-
formatikai biztonságért felelõs vezetõ engedélye (szerzõ-
dés) alapján lehessen hozzáférni.

108.2. A távdiagnosztikai szolgáltatással rendelkezõ
eszközök esetén a menedzselést csak azonosító és jelszó
együttes használatával szabad elérni.

108.3. Ahol távdiagnosztikai szolgáltatás nem kerülhet
alkalmazásra, ott ezt a lehetõséget kifejezetten minden
esetben le kell tiltani.

A hálózatok biztonsági szegmentálása

109.1. A hálózatok biztonságának ellenõrzésére alkal-
mas módszerek egyike a hálózatok felosztása önálló logi-
kai hálózati struktúrákra; ezek mindegyikét egy meghatá-
rozott biztonsági gyûrû (háló) védi. Ez kialakítható többek
között oly módon is, hogy a két összekapcsolható hálózat
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között egy biztonsági kapu (pl. tûzfal) ellenõrzi a hozzáfé-
rést és a két struktúrahálózat közötti információáramlást.
Ennek a konfigurációnak alkalmasnak kell lennie a két
struktúrahálózat közötti forgalom szûrésére, valamint – az
ÖM hozzáférést ellenõrzõ hatályos irányelveinek megfe-
lelõen – az illetéktelen hozzáférés megakadályozására.

109.2. A hálózatok elkülönítésének kritériumait a hoz-
záférés ellenõrzésére vonatkozó irányelvek és a hozzáféré-
si igények alapján kell kialakítani; aminek során figyelem-
be kell venni a megfelelõ hálózati útvonal-kiválasztási
vagy kapuzási technológia tényleges és fajlagos költségeit
és a teljesítményre gyakorolt hatását.

A hálózatra való csatlakozások és a hálózati útvonal ki-
választásának ellenõrzése

110.1. Az osztott hálózati munka, különösen a több
szervezet által használt hálózat biztonsága szükségessé te-
szi bizonyos ellenõrzõ eszközök alkalmazását a felhaszná-
lók csatlakozási lehetõségeinek korlátozására. (Ezeket a
forgalomszûrõ, -ellenõrzõ lehetõségeket amennyiben
szükséges, a gateway és az operációs rendszeri beállításá-
nál alkalmazni kell.)

110.2. Korlátozó rendelkezéseket többek között a kö-
vetkezõ esetekben célszerû alkalmazni:

a) elektronikus levelezés,
b) egyirányú adatállomány mozgatása (pl. mentési rend-

szerek esetében),
c) adatállomány mozgatása mindkét irányban,
d) meghatározott idõponthoz kötött hálózati hozzáférés.

111. Az ÖM szervezetén túlterjedõ hálózatoknál kötele-
zõ az útvonal-kiválasztást ellenõrzõ és vezérlõ eszközök,
módszerek alkalmazása, ahol:

a) a rendszerdokumentációban pontosan meg kell adni
az elérni kívánt eszközök címét, portszámát és egyéb, a
biztonsági szûréshez szükséges adatokat,

b) az útvonalak kialakításáért az adathálózati terület a
felelõs,

c) a beállításokat minden esetben tesztelni és jegyzõ-
könyvezni kell.

A hálózati szolgáltatások biztonsága

112. Mivel a különbözõ hálózatok szolgáltatásainak kí-
nálata rendkívül széles, jelentõs részük még számos több-
letszolgáltatással rendelkezik, ezért fontos, hogy a rend-
szer telepítése során csak azokat a hálózati szolgáltatáso-
kat implementáljuk a rendszerbe, melyekre az üzemelte-
téshez feltétlenül szükség van. A feleslegesen installált há-
lózati szolgáltatások, protokollok az esetleges biztonsági
rések számát növelhetik. A rendszerüzemeltetõnek min-
den esetben fel kell mérnie, és minden részletre kiterjedõ-
en dokumentálnia kell az általa alkalmazott hálózati szol-
gáltatás egyedi egyedülálló, illetve összetett biztonsági

jellemzõit. Amennyiben több hálózati szolgáltatás mûkö-
dik a rendszerben, úgy ezek egymásra gyakorolt hatását is
elemezni kell biztonsági szempontból. A hálózati szolgál-
tatások biztonsági beállítása, valamint annak ellenõrzése,
karbantartása a hálózatot üzemeltetõ szervezet feladata.

Az operációs rendszer szintû hozzáférések ellenõrzése

113.1. Az informatikai eszközök illetéktelen elérésének
megakadályozása érdekében az operációs rendszer szint-
jén rendelkezésre álló biztonsági lehetõségeket is fel kell
használni a számítástechnikai erõforrásokhoz való hozzá-
férés korlátozásához. Ezeknek a következõket kell lehetõ-
vé tenniük:

a) az engedéllyel rendelkezõ felhasználó személyének
azonosítása és hitelesítése, szükség esetén a terminál vagy
hely azonosítása,

b) a sikeres és az eredménytelen hozzáférési kísérletek
rögzítése,

c) megfelelõ hitelesítési eszközök és – jelszókezelõ
rendszer használata esetén – minõségi jelszavak biztosítá-
sa,

d) adott esetben a felhasználók csatlakozási idejének
korlátozása.

113.2. Amennyiben a kockázatok alapján ez indokolt,
más hozzáférést vezérlõ módszerek (pl. ujjlenyomat azo-
nosító eszközök, chipkártya, kérdés-felelet) is alkalmaz-
hatók.

114. A terminál automatikus azonosítása kötelezõ, ha
fontos és indokolt, hogy egy munkát, vagy tranzakciót
csak egy adott terminálról lehessen kezdeményezni. Tech-
nikailag biztosítani kell, hogy csak a központilag nyilván-
tartott munkaállomásokról, címekrõl lehessen a rendsze-
rekbe belépni. Egységes munkaállomás-névhasználatot
kell kialakítani.

115.1. A számítógéprendszerbe való bejelentkezési fo-
lyamatnak minimumra kell csökkentenie az illetéktelen
hozzáférés lehetõségét. Ennek során csak a bejelentkezés
eredményes befejezése után jelenhet meg a használni kí-
vánt rendszerre vonatkozó adat, azonosító stb.

115.2. A bejelentkezés elfogadására vagy elvetésére
csupán az összes szükséges adat megadása után kerülhet
sor; sikertelenség esetén nem jelölheti meg a hibás, elron-
tott azonosítót, jelszót.

115.3. Korlátozni kell az eredménytelen bejelentkezési
kísérletek számát, rögzíteni kell az eredménytelen kísérle-
teket, idõtúllépés esetén meg kell szüntetni az adatátviteli
kapcsolatot.

116.1. Biztonságos bejelentkezési folyamatot kell kiala-
kítani, melynek során

a) az azonosítás és hitelesítés keretében a hozzáférési
jogosultságot jelszavakkal kell ellenõrizni. A jelszómene-
dzselést úgy kell biztosítani, hogy a jelszó ne juthasson il-
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letéktelenek tudomására, ne legyen megkerülhetõ, illetve
könnyen megfejthetõ,

b) a felhasználók azonosítása egyedi, jellemzõ, ellen-
õrizhetõ és hitelesítésre alkalmas kell hogy legyen,

c) a munkakör megváltozásakor a felhasználók hozzáfé-
rési jogosultságait felül kell vizsgálni, és ennek alapján
módosítani kell,

d) biztosítani kell a felhasználói azonosítók idõszakos
vagy végleges letiltásának lehetõségét.

e) a rendszerhozzáférés szempontjából meghatározó
erõforrásaihoz (pl. fájlok, tároló területek, berendezések
stb.) olyan egyedi azonosítókat kell rendelni, amelyek a
hozzáférési jogosultság meghatározásának alapjául szol-
gálnak.

117. Mindazon operációs rendszerelemeket, segédprog-
ramokat, amelyek a munkavégzéshez nem szükségesek,
nem kell telepíteni, vagy amennyiben ez elkerülhetetlen,
úgy el kell távolítani azokat a rendszerbõl. Amennyiben
ilyen rendszerelemek, segédprogramok használatára szük-
ség van, azt jogosultságokhoz, felhasználókhoz kell kötni.

118.1. A különösen fontos munkaállomásokat, illetve a
nagy kockázatú rendszereit kiszolgáló inaktív terminálo-
kat az inaktivitás kezdetétõl számítva legfeljebb 30 perc
elteltével ki kell kapcsolni, az illetéktelen személyek hoz-
záférésének megakadályozása érdekében. Ennek a funkci-
ónak az inaktív idõkorlát elteltével automatikus mentést
kell végrehajtania, le kell törölnie a képernyõt, be kell zár-
nia a futó alkalmazásokat, és meg kell szüntetnie a hálózati
kapcsolatokat.

118.2. Az alkalmazott idõkorlátnak, valamint a zárolás
szintjének meg kell felelnie a rendszer biztonsági osztályá-
nak.

119. Biztonsági szempontból kiemelten fontos helye-
ken a kapcsolatok idejére idõkorlátokat kell bevezetni
(pl. internetes szolgáltatások), ami az illetéktelen hozzáfé-
rés lehetõségeit és kockázatát csökkenti.

Alkalmazás szintû hozzáférések vezérlése

120.1. Az illetéktelen hozzáférés megakadályozására a
felhasználói rendszereken belül biztonsági eszközöket is
kell alkalmazni.

120.2. A programok és az adatok logikai hozzáférését
minden esetben az engedéllyel rendelkezõ felhasználókra
kell korlátozni. A felhasználói rendszernek nem szabad
befolyásolnia olyan más rendszerek biztonságát, amelyek-
kel az adott rendszer megosztva használ különbözõ infor-
matikai erõforrásokat. A felhasználói rendszerekben:

a) a mindenkori hatályos hozzáférési irányelveknek
megfelelõen ellenõrizni kell az adatokhoz és a felhasználói
rendszer funkcióihoz való felhasználói hozzáférést,

b) védelmet kell nyújtani az illetéktelen hozzáféréssel
szemben minden segédprogram és operációs rendszer-
program számára ott, ahol meg lehet kerülni a rendszer
vagy az alkalmazás ellenõrzõ eszközeit.

121. Abban az esetben, amennyiben azt a kialakított
rendszer sajátossága szükségessé teszi, az alkalmazás
szintjén is szabályozni kell az adatelérést (pl. megfelelõ
menük alkalmazásával, a dokumentációhoz és a rendszer-
funkciókhoz való hozzáférés szelektívvé tételével stb.).

Hozzáférés a biztonsági monitoringrendszerhez és a
rendszer használata

122. Az illetéktelen hozzáférések, a tiltott tevékenysé-
gek kiszûrése érdekében:

a) figyelemmel kell kísérni a hozzáférési irányelvektõl
való eltéréseket, és rögzíteni kell a megfigyelhetõ esemé-
nyeket, hogy adott esetben bizonyítékul szolgáljanak a
biztonsági események kivizsgálásához, és segítséget
nyújtsanak a szabályzat aktualizálásához,

b) a rendszer nyomon követése tegye lehetõvé az ellen-
õrzõ eszközök hatékonyságának ellenõrzését és egy, a
hozzáférési irányelveknek való megfelelés hitelesítését,

c) a biztonsági monitorrendszert csak az arra feljogosí-
tottak használhatják, és tevékenységüket naplózni kell.

123.1. A kivételes és a biztonságot fenyegetõ esemé-
nyeket eseménynaplóba kell bejegyezni és azt a hozzáfé-
rés nyomon követhetõsége érdekében meg kell õrizni.

123.2. Az elszámoltathatóság és auditálhatóság biztosí-
tása érdekében a regisztrálási és a naplózási rendszert (biz-
tonsági napló) úgy kell kialakítani, hogy abból utólag
megállapíthatóak legyenek az informatikai rendszerben
bekövetkezett fontosabb események, különös tekintettel
azokra, amelyek a rendszer biztonságát érintik. Ezáltal el-
lenõrizni lehet a hozzáférések jogosultságát, meg lehet ál-
lapítani a felelõsséget, valamint az illetéktelen hozzáférés
megtörténtét vagy kísérletét.

124.1. A naplózási rendszernek alkalmasnak kell lennie
mindegyik felhasználó vagy felhasználói csoport által
végzett mûvelet egyedi regisztrálására. A következõ ese-
ményeket naplózni kell:

a) rendszerindítások, -leállítások,
b) rendszeróra-állítások,
c) be- és kijelentkezések,
d) programleállások,
e) az azonosítási és a hitelesítési mechanizmus haszná-

lata,
f) hozzáférési jog érvényesítése azonosítóval ellátott

erõforráshoz,
g) azonosítóval ellátott erõforrás létrehozása vagy törlé-

se,
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h) felhatalmazott személy mûveletei, amelyek a rend-
szer biztonságát érintik.

124.2. A biztonsági naplóban az egyes eseményekhez
kapcsolódóan a következõ adatokat is rögzíteni kell:

a) a felhasználó azonosítása és hitelesítése esetén:
aa) dátum,
ab) idõpont,
ac) a felhasználó azonosítója,
ad) az eszköz (pl. terminál) azonosítója, amelyrõl az

azonosítási és hitelesítési mûvelet kezdeményezése tör-
tént,

ae) a hozzáférési mûvelet eredményessége vagy sikerte-
lensége,

b) az olyan erõforráson kezdeményezett hozzáférési
mûvelet esetén, amelynél a hozzáférési jogok ellenõrzése
kötelezõ:

ba) dátum,
bb) idõpont,
bc) a felhasználó azonosítója,
bd) az erõforrás azonosítója,
be) a hozzáférési kezdeményezés típusa,
bf) a hozzáférés eredményessége vagy sikertelensége.
c) az olyan erõforrás létrehozása vagy törlése esetén,

amelynél az ehhez fûzõdõ jogok ellenõrzése kötelezõ:
ca) dátum,
cb) idõpont,
cc) a felhasználó azonosítója,
cd) az erõforrás azonosítója,
ce) a kezdeményezés típusa,
cf) a mûvelet eredményessége vagy sikertelensége.
d) a felhatalmazott felhasználók (pl. rendszeradminiszt-

rátorok) olyan mûveletei esetén, amelyek a rendszer biz-
tonságát érintik:

da) dátum,
db) idõpont,
dc) a mûveletet végzõ azonosítója,
dd) az erõforrás azonosítója, amelyre a mûvelet vonat-

kozik,
de) a mûvelet eredményessége vagy sikertelensége.

125.1. Minden tevékenységet naplózni kell. A naplófáj-
lok tartalmát megadott idõintervallum alapján képernyõn
és nyomtatón is meg kell tudni jeleníteni. A naplóállomá-
nyokat nem lehet megsemmisíteni, felülírni, módosítani,
viszont archiválni kell õket.

125.2. A naplóállományoknak kódoltaknak, ellenõrzõ
összeggel ellátottaknak kell lenniük. A hibás bejelentkezé-
si kísérletek számát rögzíteni kell.

125.3. Nyilvántartást kell vezetni az egyes képernyõk-
höz hozzáféréssel rendelkezõ felhasználói csoportokról és
a jogosultságáról; illetve arról, hogy egy adott felhasználói
csoport melyik képernyõkhöz és milyen jogosultsággal
férhet hozzá. Nyilván kell tartani a jelszócsere dátumát.

125.4. A biztonsági napló adatait rendszeresen, de leg-
alább havonta egy alkalommal ellenõrizni és archiválni
kell. A biztonsági napló értékelése során meg kell határoz-

ni, hogy mely eseményeket kell jegyzõkönyvezni, melyek
azok az események, amelyek szankciókat vonnak maguk
után, és mik ezek a szankciók. A biztonsági naplók alapján
felvett jegyzõkönyveket archiválni kell, és ennek során a
megõrzési határidõket meg kell határozni. A biztonsági
eseménynapló (naplófájl) és a jegyzõkönyvek adatait vé-
deni kell az illetéktelen hozzáféréstõl.

125.5. A biztonsági eseménynapló-fájlok vizsgálatához
és karbantartásához a rendszernek megfelelõ eszközökkel
és ezek dokumentációjával kell rendelkeznie. Ezen eszkö-
zök állapotának regisztrálhatónak és dokumentálhatónak
kell lennie. A rendszerben a biztonsági eseménynapló-fáj-
lok auditálásához szükséges eszközöknek lehetõvé kell
tenniük egy vagy több felhasználó tevékenységének sze-
lektív vizsgálatát.

125.6. Ki kell alakítani a biztonság belsõ ellenõrzésének
rendszerét, amely során meg kell határozni a felügyeleti és
megelõzési tevékenységek eljárásrendjét.

126.1. A felhasználók által elvégzett tevékenységeket –
az ellenõrizhetõség érdekében – rögzíteni, naplózni kell.

126.2. Az informatikai rendszer üzemeltetésérõl (a biz-
tonsági napló mellett) üzemeltetési naplót kell vezetni,
amelyet az adott informatikai rendszer üzemeltetéséért fe-
lelõs szervezeti egység felelõs vezetõjének és az informa-
tikai biztonsági megbízottnak rendszeresen ellenõriznie
kell.

126.3. Az informatikai rendszer üzemeltetésérõl nyil-
vántartást (adatkérések, adatszolgáltatások, feldolgozások
stb.) kell vezetni, amelyet az informatikai rendszer üze-
meltetéséért felelõs szervezeti egység vezetõjének (osz-
tályvezetõ) rendszeresen ellenõriznie kell.

127.1. Kiemelt figyelmet kell fordítani az operációs
rendszer és alkalmazás dokumentációjának figyelembevé-
telével a rendszerdátum és rendszeridõ beállítására.

127.2. A rendszerdátum és a rendszeridõ beállítására ki-
zárólag az informatikai biztonságért felelõs vezetõ által ki-
jelölt munkatársak jogosultak, az idõpont beállítását jegy-
zõkönyvezni kell.

Mobil informatikai tevékenység, távmunka

128. A mobil informatikai eszközön, illetve a távoli
hozzáféréssel végzett munka esetén is meg kell teremteni
az informatikai biztonságot. A szükséges védelemnek
összhangban kell lennie ennek a speciális munkavégzés-
nek a kockázataival. Mobil számítástechnikai eszközök
használata során mérlegelni kell egyrészt a nem védett
környezetben való munkavégzés kockázatait, másrészt a
védekezés szükséges módját és eszközeit. A mobil számí-
tástechnikai eszközökön gondoskodni kell a rejtjelezett
adattárolásról és adatátvitelrõl. Távmunka, távoli hozzáfé-
rés esetén az ÖM érintett szervezeti egységeinek gondos-
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kodniuk kell a biztonságos adatkapcsolat létrehozásáról, a
kapcsolatot tartó hely védelmérõl.

129. A mobil informatikai eszközök nem hagyhatók fel-
ügyelet nélkül, amennyiben nem biztosítható azok elõírt
védelme. Ki kell alakítani a mobil informatikai eszközök
megfelelõ fizikai védelmét, és a kommunikációhoz védett
csatornáról kell gondoskodni. Vírus- és behatolásvédelmi
eszközöket kell biztosítani a mobil eszközökre. Fokozott
figyelmet kell fordítani a mobil eszközökön tárolt adatok
bizalmasságának védelmére. A távoli elérésre vonatkozó
szabályokat a mobil informatikai eszközökre is alkalmazni
kell.

130.1. Távmunka esetén is gondoskodni kell a biztonsá-
gi követelmények és elõírások betartásáról, valamint a
megfelelõ és rendszeres ellenõrzésrõl.

130.2. A távmunkát végzõ az ÖM hálózatához csak a ki-
jelölt csatlakozási pontokon keresztül csatlakozhat, ame-
lyeket az informatikai biztonságért felelõs vezetõ határoz
meg.

130.3. A munkaállomásokon egyidejûleg modem és há-
lózati kártya csak a PEF vezetõjének külön engedélyével
használható.

130.4. A távmunkát végzõ gépekkel az Internetre csat-
lakozni nem lehet. Ezekre a gépekre vírusvédelmi és biz-
tonsági eszközöket kell telepíteni, amelyeket használni
kell.

Az informatikai rendszerek fejlesztése és karbantartása

Az informatikai rendszerek informatikai biztonsági kö-
vetelményei

131.1. Az informatikai rendszerek (infrastruktúra, al-
kalmazások és a felhasználó által kifejlesztett alkalmazá-
sok) integrált biztonságát a biztonságpolitikai szempontok
szerint kell kialakítani. A biztonság egyik feltétele az al-
kalmazást vagy szolgáltatást támogató folyamat megterve-
zése és megvalósítása. Az informatikai rendszerek kifej-
lesztése elõtt meg kell határozni és egyeztetni kell a biz-
tonsági követelményeket az informatikai biztonsági
felelõssel.

131.2. Egy projekt követelményeinek megfogalmazása
során meg kell határozni az összes biztonsági követel-
ményt. Ezeket a követelményeket és szükséges megoldá-
sokat egy informatikai rendszer fejlesztésének részeként
kell megindokolni, egyeztetni és dokumentálni. A projek-
tek során az informatikai biztonsági elõírásokat kell érvé-
nyesíteni.

132.1.Az ÖM informatikai beruházásai elkészítésének
fázisában a fejlesztési tervek elõkészítésére vonatkozó
utasítások figyelembevételével az informatikai biztonság-

gal kapcsolatban a következõknek kell szerepelnie az el-
készítendõ dokumentum(ok)ban:

a) az informatikai rendszer által kezelendõ adatoknak az
információvédelem és a megbízható mûködés szempontjá-
ból történõ elemzése, valamint és a védelmi célkitûzések
meghatározása,

b) az informatikai rendszer érzékenysége,
c) a jogszabályokból és a belsõ szabályozásból eredõ

kötelezettségek bemutatása,
d) a fizikai és a logikai védelem rendszer szintû bemuta-

tása,
e) a megvalósításhoz szükséges feltételrendszer megha-

tározása,
f) a biztonsági rendszer teljes költségének becslése, en-

nek összehasonlítása a lehetséges kockázatokkal, károk-
kal.

132.2. Az informatikai biztonsági fejezetnek a tervezési
dokumentumokba történõ beállításáért a projektvezetõ,
annak kijelöléséig, vagy hiánya esetén az elõterjesztõ a fe-
lelõs.

132.3. Az ÖM minden informatikai projektje elõterjesz-
tésének tartalmaznia kell a létrehozandó (fejlesztendõ, át-
alakítandó) informatikai rendszer fizikai, logikai és admi-
nisztratív védelmi rendszerének – a projekt keretében tör-
ténõ – tervezési és megvalósítási lépéseit, költségeit, fele-
lõseit. Az informatikai projekt költségvetésében szerepel-
nie kell a biztonsági rendszer tervezési és megvalósítási
költségeinek is.

132.4. A 132. pontban elõírt feltételek hiánya esetén in-
formatikai projekt nem indítható el. Ezért a projektvezetõ
a felelõs.

Biztonság a felhasználói rendszerekben

133.1. A felhasználói rendszerek integrált biztonsága
kiterjed a rendszerekben tárolt felhasználói adatok illeték-
telen hozzáférésének, módosításának, törlésének, nem
megfelelõ felhasználásának stb. megelõzésére. A rend-
szertervek összeállítása során mérlegelni kell a rendszerbe
beépítendõ automatikus ellenõrzõ eszközök, valamint a
biztonságot támogató manuális ellenõrzõ eszközök szük-
ségességét.

133.2. A felhasználói rendszerek biztonságát a követke-
zõ intézkedések szavatolják:

a) a felhasználói rendszerekben – többek között a fel-
használó által kifejlesztett alkalmazásokban – meg kell
tervezni a megfelelõ ellenõrzõ eszközöket és eseménynap-
lókat, valamint a tevékenységek naplózását. Ezeknek tar-
talmazniuk kell a bemenõ adatok, a belsõ adatfeldolgozás
és a kimenõ adatok hitelesítését.

133.3. A 133.2. pont a) és b) alpontjaiban meghatározott
biztonsági intézkedéseket pontosan, minden részletre ki-
terjedõen dokumentálni kell.
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134. Az adatfeldolgozó rendszerekben bevitt adatokat
hitelesíteni, ellenõrizni kell. A bemenõ adatok ellenõrzé-
sének eszközei:

a) az ismételt adatbevitel és az ebbõl származó adat-kar-
bantartási anomáliák elkerülésére írt eljárások,

b) idõszakos adatmezõ és adatállomány vizsgálat, vala-
mint a felvitt adatok hitelességének, valamint és integritá-
sának ellenõrzése és igazolása,

c) az adatbevitel alapját képezõ nyomtatott input doku-
mentumok ellenõrzése, illetve ezek engedély nélküli mó-
dosításának megakadályozása, valamint az engedélyezés
kikényszerítésére írt eljárások,

d) az adathitelesítési hibák kiküszöbölését elõsegítõ el-
járások,

e) adatbevitel során, a mezõtípus kompatibilitást bizto-
sító, illetve adattartalom helyességét ellenõrzõ és kikény-
szerítõ eljárások és függvények,

f) az alkalmazáshoz történõ hozzáférés naplózása,
g) a feldolgozásban részt vevõ munkatársak feladatkör-

ének és felelõsségének rögzítése a munkaköri leírásokban.

135. A pontosan és hiánytalanul beléptetett adatok biz-
tonságát, integritását a feldolgozás ideje alatt a következõ
intézkedésekkel kell szavatolni:

a) az adatfeldolgozás rendszerébe ellenõrzési, hitelesí-
tési pontokat kell beépíteni, különös tekintettel az adatmó-
dosító, adattörlõ funkciók helyére,

b) adatfeldolgozási hibák esetén: hibadetektáló, és a to-
vábbi rendszerfutást leállító eljárások beépítése a rend-
szerbe,

c) korrekciós programok alkalmazása a feldolgozás so-
rán felmerülõ hibák korrigálására,

d) a folyamatba épített ellenõrzés ellátásáért az informa-
tikai biztonságért felelõs vezetõ a felelõs.

136.1. Az üzenethitelesítés, valamint az elektronikus
aláírás kialakítása során:

a) az azonosítás és a hitelesítés keretében a hozzáférést
jelszavakkal kell ellenõrizni,

b) a hitelesítés legáltalánosabb módja a jelszó megadá-
sa. Kezelésére a jelszókezelésre vonatkozó fejezetben
részletezett általános szabályokat kell alkalmazni,

c) a hitelesítést a felhasználó és a rendszer között egy, a
felhasználó által megnyitott, védett csatornán keresztül
kell biztosítani.

136.2. PKI alkalmazásakor az alkalmazásért felelõs ve-
zetõ alakítson ki tanúsítványpolitikát (Certificate Policy,
CP), melyet az informatikai biztonsági felelõssel egyeztes-
sen. A tanúsítványpolitika alkalmazása kötelezõ.

137. Az adatfeldolgozás rendszerében ellenõrizni, hite-
lesíteni kell a kimenõ adatokat. Ennek során a kimenõ ada-
tok biztonsága érdekében a következõ védelmi eljárásokat
kell alkalmazni:

a) integritásellenõrzés,
b) az adattartalom meglétének, értékének ellenõrzése,

c) a megfelelõ minõsítés meglétének ellenõrzése,
d) a kimenõ adatok értékelésében és hitelesítésében

részt vevõ munkatársak feladatainak és felelõsségének
meghatározása.

Kriptográfiai eszközök

138.1. Olyan adatok esetében, ahol más védelmi eszkö-
zök nem nyújtanak kellõ biztonságot, rejtjelezõ eszközök-
kel és technikákkal kell gondoskodni az adatvédelemrõl.

138.2. Államtitkot és szolgálati titkot képzõ adatállo-
mányok csak rejtjelezve tárolhatók és továbbíthatók. Ál-
lamtitok és szolgálati titok esetében kizárólag a Magyar
Köztársaság Információs Hivatala Országos Rejtjelfel-
ügyelete által engedélyezett rejtjelezõ eszköz vagy eljárás
használható.

138.3. Az alkalmazható kriptográfiai eszközt vagy eljá-
rást, valamint a kriptográfiai kulcsok hosszát az informati-
kai biztonságért felelõs vezetõ hagyja jóvá.

139. A kriptográfiai eszköz vagy a rejtjelezési eljárás,
illetve algoritmus kiválasztása elõtt kockázatelemzésre
van szükség. Gondoskodni kell a kulcsok kezelésérõl (ki-
adás, megszemélyesítés, visszavonás stb.), a felelõsségi
köröket, felelõs személyeket elõre meg kell meghatározni.

140. Kriptográfiai rendszerekkel és technikákkal kell
gondoskodni az adatok rejtjelezésérõl, ha az adatokat ille-
téktelen személyek által is hozzáférhetõ helyen kell továb-
bítani vagy tárolni, valamint minden olyan esetben ahol
fennáll, hogy az adatok bizalmassága sérül.

141. Az elektronikus aláírás esetében ügyelni kell a ma-
gánkulcs bizalmas kezelésére. Az elektronikus aláírás kul-
csa és a rejtjelkulcs nem lehet azonos. Az elektronikus alá-
írás algoritmusát, valamint az alkalmazható kulcsok
hosszát az informatikai biztonságért felelõs vezetõ hagyja
jóvá.

142. A le nem tagadhatóság biztosítására automatikus, a
felhasználó által nem befolyásolható rendszereket kell ki-
alakítani.

143. A kulcsmenedzsmentet minden elektronikus alá-
írással, rejtjelezéssel rendelkezõ rendszerben ki kell alakí-
tani. Ennek során a hatályos jogi szabályozást és a PKI-ra
vonatkozó nemzetközi szabályozást kell figyelembe ven-
ni.

144.1. A kriptográfiai kulcsok fizikai, valamint speciá-
lis, illetve fokozott biztonságot igénylõ esetben rejtjele-
zéssel megvalósított logikai védelmérõl is gondoskodni
kell. Szükség esetén a kulcsfelek megosztásával kell bizto-
sítani a rejtjelkulcsok védelmét.
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144.2. A kulcskezelési rendszer kialakításánál a követ-
kezõ szabványok, szempontok és módszerek egyeztetett
rendszerét kell figyelembe venni:

a) kulcsgenerálási rendszer,
b) nyilvános kulcshitelesítési eljárások,
c) a felhasználói kulcsok eljuttatására, valamint az át-

vett kulcsok aktiválására vonatkozó módszerek,
d) kulcstárolási, illetve hozzáférési szabályok,
e) kulcsmódosítási, aktualizálási szabályok,
f) hamisított kulcsok kezelése,
g) kulcsvisszavonási szabályok (a kulcsok visszavoná-

sának és használaton kívül helyezésének módja, többek
között abban az esetekben, amikor a kulcsokat hamisítják
vagy a kulcs tulajdonosa elhagyja a szervezetet),

h) kulcsok archiválási rendje,
i) elveszett kulcsok helyreállítási szabályai (az elveszett

kulccsal rejtjelezett állományok visszaállítása az üzletme-
net-folytonossági terv része kell hogy legyen),

j) kulcsok megsemmisítésének szabályai,
k) kulcskezelõ rendszer eseménynaplózása.
144.3. A kulcshamisítás kockázatának csökkentése ér-

dekében, elõzetesen meg kell határozni a kulcsok aktiválá-
sának és visszavonásának dátumait. A kulcs élettartama
függ a vélelmezett kockázat mértékétõl.

144.4. A nyilvános kulcsokkal való esetleges visszaélé-
sek kockázatának csökkentése érdekében, csak hitelesített
nyilvános kulcsok használhatók a rendszerben.

144.5. A kriptográfiai szolgáltatók külsõ szállítóival,
például egy hitelesítõ hatósággal kötött, a szolgáltatás
mértékét meghatározó megállapodásoknak vagy szerzõdé-
seknek szabályozniuk kell a felelõsség kérdését.

Rendszerszintû adatállományok védelme

145.1. A rendszerszintû adatállományok védelmének
érdekében ellenõrizni és dokumentálni kell a védendõ
rendszer-adatállományok elérését. A rendszer integritásá-
nak fenntartása annak a felhasználói funkciónak vagy fej-
lesztési csoportnak a feladata, amelyhez az alkalmazói
rendszer vagy program tartozik.

145.2. Az informatikai rendszerek által biztosított nap-
lózási lehetõségeket be kell kapcsolni. A rendszergazdák-
nak ezeket a naplókat rendszeresen ellenõrizniük kell, az
ellenõrzés eredményérõl rendszeresen és szükség esetén
idõszakosan jelentést kell tenniük.

145.3. A központi erõforrások (szerverek, tûzfalak stb.)
naplóállományaihoz az informatikai biztonsági felelõs ré-
szére távoli elérést kell biztosítani olvasási joggal.

145.4. A fejlesztõi, a teszt- és az éles rendszereket egy-
mástól el kell választani. Amennyiben az éles adatbázis
alapja a tesztnek, akkor az adatok visszafordíthatatlan
konvertálásáról gondoskodni kell.

146.1. Az ÖM által fejlesztett, illetve alkalmazott prog-
ramok forráskönyvtárát, a programokba való illetéktelen

beavatkozás lehetõségének korlátozása érdekében szigorú
ellenõrzés alá kell vonni.

146.2. A program forráskönyvtárát lehetõség szerint az
operációs rendszer állományaitól elkülönítve kell tárolni.
Minden alkalmazás esetében ki kell jelölni egy olyan sze-
mélyt, aki az alkalmazás forráskódjának biztonságáért fe-
lel. A program forráskönyvtáraihoz csak ezek a személyek
férhetnek hozzá.

146.3. A programforráskönyvtárak aktualizálását és a
programforrások programozók számára való kibocsátását
csak kijelölt könyvtáros végezheti, az alkalmazásért fele-
lõs vezetõ írásos engedélyével. A forráskönyvtár minden
változásáról eseménynaplót kell vezetni.

146.4. A forrásprogramok korábbi verzióit archiválni
kell. A programforráskönyvtárak karbantartását és máso-
lását a változtatásokra vonatkozó szigorú ellenõrzési eljá-
rások alá kell vonni.

Informatikai biztonság a fejlesztési és a karbantartási
folyamatokban

147.1. A fejlesztések csak az informatikai biztonsági fe-
lelõs hozzájárulása után kezdhetõk meg. A projekt- és a tá-
mogatási környezeteket szigorúan kell ellenõrizni.

147.2. Az alkalmazói rendszerekért felelõs vezetõk fe-
lelõsek a projekt és a támogatás környezetének biztonsá-
gáért. Meg kell vizsgálniuk a rendszerben javasolt összes
változtatást és meg kell állapítanuk, mennyiben befolyá-
solják ezek a rendszer vagy mûködési környezete bizton-
ságát.

147.3. A fejlesztõnek ki kell alakítania a fejlesztési sza-
bályokat.

148.1. Az informatikai rendszer sérülékenységének mi-
nimalizálása érdekében a változtatásokat csak szigorú el-
lenõrzéseken keresztül lehet megvalósítani. A változtatás
ellenõrzésének eljárását a Változásmenedzsment Szabály-
zatban kell szabályozni.

148.2. Az eljárással kapcsolatban:
a) szabályozni kell a változtatást végrehajtó személyek

körét,
b) a szükséges módosítás érdekében az összes szoftver,

információ, adatbázis és hardver azonosítását el kell vé-
gezni,

c) a munka elkezdése elõtt részletes, formalizált elfoga-
dási eljárásra van szükség,

d) biztosítani kell, hogy a megvalósítás során a belsõ fo-
lyamatok ne sérüljenek,

e) a rendszerdokumentációkban a változásokat át kell
vezetni, és a régi dokumentációkat archiválni kell,

f) karban kell tartani a változásmenedzsment segítségé-
vel az összes szoftverfrissítést,

g) biztosítani kell minden változtatás ellenõrzését,
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h) biztosítani kell, hogy – amennyiben szükségesek – a
változások az üzemi dokumentumokon is átvezetésre ke-
rüljenek,

i) biztosítani kell, hogy a változtatások kellõ idõben ke-
rüljenek megvalósításra.

149. Amennyiben a külsõ vagy a belsõ tényezõk szüksé-
gessé teszik az operációs rendszer változtatását, az operá-
ciós rendszer alapértelmezett átvizsgálása után az appliká-
ciós rendszert ellenõrizni és tesztelni kell annak biztosítá-
sa érdekében, hogy a változtatás a mûködõképességgel és
a biztonsággal ne ütközzön. Éles rendszerbe történõ beil-
lesztés elõtt a változásokat az alkalmazásokkal kell tesztel-
ni.

150. Az ÖM munkatársai munkavégzésük során csak
jogtiszta szoftvereket használhatnak

151. A programfejlesztés külsõ személyekhez (fejlesz-
tõ) való kihelyezése esetén az ÖM adat- és információvé-
delmére vonatkozó szabályok figyelembevételével kell el-
járni. Biztosítani kell a forrásprogramot, valamint a to-
vábbfejlesztés lehetõségét az ÖM részére a fejlesztõtõl
függetlenül is. A fejlesztés során az üzemi rendszerekhez a
külsõ személy (fejlesztõ) részére távoli hozzáférés nem en-
gedélyezhetõ. A fejlesztõ éles adatokkal tesztelést nem
folytathat. Biztosítani kell annak lehetõségét, hogy az ÖM
a fejlesztési környezetet, az informatikai biztonsági szabá-
lyok betartását ellenõrizhessék.

IX. Az informatikai biztonsági incidensek kezelése

Biztonsági és üzemzavarok kezelése

152.1. Mérsékelni kell a biztonságot befolyásoló ese-
mények és mûködési zavarok következményeit; nyomon
kell követni az eseményeket; biztosítani kell a mielõbbi
normális üzemre való visszaállást és a tapasztalatokat írás-
ban kell megfogalmazni.

152.2. Mindazon biztonsági eseményeket, amelyek a
folyamatos éles üzemet megzavarják, a napi feldolgozást
hátráltatják, azonnal jelenteni kell a rendszer üzemelteté-
séért felelõs vezetõnek.

A váratlan események kezelési eljárásai

153. Az ÖM munkatársainak és a vele polgári vagy
munkajogi jogviszonyban álló külsõ személyeknek ismer-
niük kell a szervezet mûködésének és az eszközök haszná-
latának biztonságát befolyásoló különbözõ események
(biztonsági elõírások megsértése, veszélyek, hiányossá-
gok vagy mûködési zavarok) jelentésének eljárási szabá-
lyait. A munkatársaknak jelenteniük kell az észlelt esemé-
nyeket. Az események biztonságos kezeléséhez szükség

van arra, hogy az eseményt követõen nyomban összegyûjt-
sék a meglévõ bizonyítékokat.

154.1. A biztonsági eseményre adandó gyors, hatékony
és szabályos válaszadás érdekében meg kell határozni a
váratlan eseményekkel kapcsolatos felelõsségeket és eljá-
rásokat.

154.2. A következõ biztonsági események kezelésére
kell egyedi eljárást kidolgozni:

a) az informatikai rendszer hibái és a szolgáltatás meg-
szakadása,

b) szolgáltatás megtagadása,
c) pontatlan és hiányos adatokból származó hibás ered-

mények,
d) a bizalmasság elvesztése.
154.3. Az üzletmenet-folytonossági tervhez kapcsoló-

dóan a következõ eljárásokat kell alkalmazni:
a) azonosítani és elemezni kell az események okait,
b) terveket kell kidolgozni a nem kívánt események is-

métlõdésének megakadályozására,
c) az eseményeket naplózni kell,
d) gondoskodni kell a visszaállítás megoldásáról,
e) az illetékes munkahelyi vezetõ és az informatikai biz-

tonságért felelõs vezetõ részére jelentést kell készíteni.
154.4. A biztonsági események és rendszerhibák javítá-

sát a következõk szerint kell végrehajtani:
a) csak az engedéllyel és a kellõ szaktudással rendelke-

zõ személyek férhetnek az „éles” rendszerekhez és azok
adataihoz,

b) minden rendkívüli esemény során az alkalmazan-
dó/alkalmazott eljárást a vezetõnek ismernie és ellenõriz-
nie kell,

c) minden rendkívüli esemény során az alkalmazan-
dó/alkalmazott eljárást dokumentálni kell,

d) a rendkívüli eseményeket követõen az adatok sértet-
lenségét haladéktalanul ellenõrizni kell.

Biztonsági események jelentése

155. A munkatársak az észlelt eseményeket a szervezeti
egység vezetõjének és az informatikai biztonsági felelõs-
nek jelenti, valamint mindent megtesz a szükséges bizo-
nyítékok összegyûjtésére. Az informatikai biztonsági fele-
lõs és a szervezeti egység vezetõje jelentéseiket haladékta-
lanul kötelesek megtenni az informatikai biztonságért fe-
lelõs vezetõnek, aki az eseményt a lehetõ legrövidebb idõ
alatt kivizsgálja, és amennyiben a felelõsségre vonás szük-
ségessége fennáll, értesíti a munkáltatói jogkör
gyakorlóját.

A rendszerek és a programok mûködési zavarainak ke-
zelése

156.1. Az ÖM minden szerverén és munkaállomásán
folyamatosan figyelni kell a rendszerek esetleges hibaüze-
neteit.
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156.2. Rendszer-, illetve alkalmazáshiba esetén:
a) figyelemmel kell kísérni a mûködési zavar tüneteit, a

képernyõn megjelenõ üzeneteket,
b) amennyiben a rendszerhibát vélhetõen külsõ, illeték-

telen beavatkozás, vagy vírustámadás okozta, az érintett
munkaállomást, számítógépet le kell választani a háló-
zat(ok)ról, szükség esetén ki kell kapcsolni. Ilyen esetek-
ben fokozottan figyelni kell a hordozható adathordozókra
is (pendrive, CD-ROM, mentési médiák), melyeket az in-
formatikai biztonsági felelõsnek, munkatársának vizsgálat
céljára át kell adni,

c) az ÖM hozzáférési, és egyéb adatvédelmi rendszerei-
nek mûködés zavarát, a megtett intézkedéseket, haladékta-
lanul jelenteni kell a szervezeti egység vezetõjének és az
informatikai biztonságért felelõs vezetõnek,

d) a meghibásodott számítógépben használt adathordo-
zók kizárólag a biztonsági ellenõrzést követõen használha-
tók más számítógépekben.

Az események tapasztalatainak elemzése és értékelése

157.1. Az eseményeket
a) típus,
b) terjedelem,
c) általuk okozott károk, helyreállítási költségek,
d) a feljogosítási és monitorozási rendszer mûködési za-

vara
alapján értékelni kell.
157.2. Az elemzés alapján – szükség esetén – kezdemé-

nyezni kell a biztonsági irányelvek felülvizsgálatát, a sza-
bályzatok korszerûsítését.

158. A biztonsággal összefüggõ munkavállalói köteles-
ségek megszegésének gyanúja esetén a felelõsségi vizsgá-
lat megindítása a munkáltatói jogkört betöltõ vezetõ fel-
adata.

X. Üzletmenetfolytonosság-menedzsment

Az üzletmenetfolytonosság-menedzsment területei

159. A kritikus informatikai folyamatok védelme érde-
kében a meghibásodások és a rendellenességek elhárítása
során:

a) az üzletmenet folytonosságának fenntartását szolgáló
eljárás a megelõzõ és helyreállítást vezérlõ eljárások (üz-
letmenet-folytonossági terv, katasztrófaelhárítási terv)
együttes alkalmazásával mérsékelni kell a különbözõ
rendellenességek és a biztonsági rendszer meghibásodása
által okozott fennakadásokat (ezek lehetnek többek között
természeti katasztrófák, balesetek, berendezésekben kelet-
kezett hibák, vagy szándékos cselekmények következmé-
nyei),

b) elemezni kell a meghibásodások, fennakadások és
üzemzavarok következményeit,

c) az üzletmenet folytonosságának irányítása ki kell
hogy terjedjen – többek között – a kockázatok azonosítá-
sára és csökkentésére alkalmas ellenõrzõ eszközökre, a
kárt okozó események következményeinek korlátozására,
valamint a lényeges tevékenységek idõben történõ újrain-
dítására.

160. Az üzletmenet-folytonosság tervezését projektsze-
rûen (projektmenedzser által kísérve) kell megvalósítani.
Az üzletmenet-folytonosság biztosítási folyamatának ki-
alakítása során a következõket kell figyelembe venni:

a) az informatikai biztonsági kockázatok felmérése, és a
bekövetkezési valószínûségek elemzése,

b) a folytonosság megszakadásából (megszakításából)
következõ hatások, következmények felmérése és elemzé-
se,

c) az informatikai biztonságpolitikának megfelelõ üz-
letmenet-folytonossági stratégia meghatározása.

d) az elõzõekben megfogalmazottaknak megfelelõ üz-
letmenet-folytonossági tervek kidolgozása,

e) az elfogadott tervek rendszeres felülvizsgálata és ak-
tualizálása,

f) kulcsfontosságú rendszerek kizárólag megfelelõ és
kipróbált katasztrófaelhárítási terv alapján mûködhetnek
éles üzemben.

161.1. A megfelelõ üzletmenet-folytonosság az infor-
matikai rendszer folyamatos üzemi mûködésének az a
szintje, amely során a kiesés kockázatának szintje az ÖM
számára még elviselhetõ. Az elviselhetõség határát a tá-
mogatás szempontjából kritikus rendszerek maximált ki-
esési ideje határozza meg.

161.2. Az üzletmenet-folytonosság megfelelõ szintjét a
szükséges megelõzõ, illetve (a kiesés bekövetkezése után)
visszaállító intézkedésekkel kell biztosítani, amely intéz-
kedéseket elõre meg kell tervezni (üzletmenet-folytonos-
sági terv, katasztrófaelhárítási terv).

161.3. Az üzletmenetfolytonosság-tervezés eredménye
az üzletmenet-folytonossági terv, amely részletesen meg-
határozza a kívánt üzletmenet-folytonosság fenntartásá-
hoz szükséges feltételeket, szervezeti és szervezési lépése-
ket, valamint szabályozza a megvalósítás módját. Alapve-
tõ célja az, hogy az ÖM folyamatait támogató informatikai
erõforrások a rendelkezésre álló üzemidõben a lehetõ leg-
jobb idõkihasználással és a legmagasabb funkcionalitási
szinten mûködjenek annak érdekében, hogy a közvetlen és
közvetett károk minimálisak legyenek.

161.4. Az üzletmenet-folytonossági tervnek részletesen
meg kell határoznia a kívánt üzletmenet-folytonosság
fenntartásához szükséges megelõzõ, helyettesítõ, illetve
visszaállító intézkedések megvalósításához szükséges fel-
tételeket, szervezeti és szervezési lépéseket és a megvaló-
sítás módját.

21. szám B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 3699



161.5. A tervezés egyik lényeges eleme a kiesési kocká-
zatok elemzése, amelynek során mérlegelni kell az okozott
kár nagyságát és az üzemzavari események, a veszélyhely-
zetek bekövetkezésének gyakoriságát.

161.6. Az üzletmenet-folytonossági terv fõ részei:
a) helyzetfelmérés és értékelés,
aa) projekt-elõkészítõ megbeszélés (feladatbehatárolás,

humán- és eszközerõforrás, illetve az adminisztrációs fel-
tételek tisztázása, projektterv megbeszélése, felhasználan-
dó dokumentumok elõzetes meghatározása),

ab) részletes projektterv elkészítése,
ac) projektindító megbeszélés (célok, feladatok, várható

eredmények prezentációja; pontos feladatmeghatározás;
projektszervezet összetétele; felhasználandó dokumentu-
mok listája; projekt megkezdése),

ad) elõzetes helyzetfelmérõ interjúterv elkészítése és
véglegesítése (területek, személyek),

ae) az interjúk megszervezése (személyek és idõpontok
egyeztetése), tematikák elkészítése,

af) interjúk elkészítése és feldolgozása dokumentumok-
ban (kritikus folyamatok és az ezeket támogató alkalmazá-
sok; a kiesések következményei, kockázatai és rangsorolá-
sa az eredményes mûködés szempontjából, rendelkezésre
állás követelményei, potenciális üzemzavari és katasztró-
faesemények palettája, tartalékolási és visszaállítási straté-
giák és megoldások),

ag) projektteam teszteli a meghatározott tartalékolási és
visszaállítási megoldások megvalósíthatósági feltételeit,
majd ennek alapján helyzetfelmérõ és értékelõ jelentést
készít. A projektteam a helyzetfelmérõ és értékelõ jelenté-
sét a szervezet vezetõjének átadja, aki a jelentést ellenõrzi
és elfogadja.

b) az üzletmenet-folytonossági terv kidolgozása.
c) oktatás, tréning és tesztelés: célja az üzletme-

net-folytonosság jelentõségének tudatosítása, az üzletme-
netfolytonosság-tervezés alapismereteinek átadása, a
megelõzési és visszaállítási tervben foglaltak megismerése
és elsajátítása.

162. Az üzletmenet-folytonossági terv kidolgozásának
részei:

a) megelõzési terv és intézkedés: tartalmazza mindazon
szabályzatokat, dokumentumokat és intézkedéseket, ame-
lyek az informatikai rendszer folytonos üzemét valamilyen
módon veszélyeztetõ tényezõkkel kapcsolatosak. A meg-
elõzési terv a következõkre terjed ki:

aa) az informatikai rendszer megbízható üzemeltetésére
és az üzemeltetésre vonatkozó intézkedésekre,

ab) az informatikai rendszer kritikus elemeinek üzemi
és katasztrófa tartalékmegoldásaira és ezek üzemkészségét
biztosító intézkedésekre,

ac) az informatikai rendszer üzemét biztosító környezeti
rendszerek karbantartási, illetve az ezekkel kapcsolatos
biztonsági intézkedésekre,

ad) az üzemeltetési dokumentáció és dokumentumok
rendszerezett és biztonságos tárolására,

ae) az adathordozók rendszerezett és biztonságos táro-
lására,

af) az üzemeltetõ, a karbantartó, és a kárelhárító sze-
mélyzet rendelkezésre állását és bevethetõségét biztosító
intézkedésekre,

ag) a külsõ szervizre, a tartalékképzési megoldásokra
vonatkozó, és a biztosítási szerzõdésekkel kapcsolatos in-
tézkedésekre,

ah) mentési tervre, amely meghatározza a mentési rend-
szer generációit és hierarchiáját,

ai) az üzemelõ rendszer konfigurációjában, az üzemelõ
szoftverben megvalósítandó változások szabályozott kivi-
telezésére, valamint a szoftverfejlesztések elkülönített ki-
vitelezésére és a fejlesztett szoftverek rendszerbe történõ
integrálására vonatkozó legfontosabb intézkedésekre,

aj) vírusvédelmi és vírusmenedzsment-intézkedésekre,
figyelembe véve a szervezetnél hatályos vírusvédelmi sza-
bályzatot,

ak) a megelõzésben fontos szerepet játszik az alkalma-
zói rendszerek használatára történõ rendszeres oktatás, il-
letve az informatikai biztonság olyan szintû oktatása,
amely kiterjed az informatikai rendszerekben kezelt ada-
tok bizalmasságának, hitelességének, sértetlenségének,
rendelkezésre állásának megõrzése érdekében betartandó
szabályokra és az érvényesítendõ védelmi intézkedésekre,

al) tesztelési és tréningtervre, amely meghatározza a
tesztelés formáit. Két formája javasolt: auditálás jellegû
check-listás teszt, amelyet egy elõre elkészített ellenõrzési
lista alapján független belsõ vagy külsõ auditorok végez-
nek el, illetve valós üzemzavar- vagy katasztrófaesemé-
nyek szimulációja.

b) visszaállítási terv: célja az, hogy az üzemzavar- vagy
katasztrófaesemények bekövetkezése esetén az esemény
azonosítása, a szükséges emberi és eszköz erõforrások ha-
ladéktalan mozgósítása, és a visszaállítás a lehetõ leggyor-
sabban és szervezetten történjen meg a tervben meghatáro-
zott utasítások szerint. A visszaállítási terv a következõket
tartalmazza:

ba) a visszaállítási terv célját és használatát,
bb) az üzemzavar- és a katasztrófa események meghatá-

rozását,
bc) az események bekövetkezési és kezelési idõszakait,
bd) az eseménykezelõ team összetételét, feladatait és

hatáskörét,
be) visszaállítási intézkedéseket a következõ lépésekre:

azonnali válasz (riadó terv), futtató környezet helyreállítá-
sa, funkcionális helyreállítás, üzemeltetési szintû helyreál-
lítás, áttelepülés (katasztrófa esetén), normalizáció az átte-
lepülés után.

163.1. Az intézkedések átfogják a központi erõforrások,
azok fizikai és személyi környezetét, a végponti munkaál-
lomások és a kommunikációs rendszer területeit.

163.2. Az elõzetes intézkedési tervnek tartalmaznia kell
mindazon feltételek biztosítására vonatkozó intézkedése-
ket, amelyek megléte nélkül az üzletmenet-folytonossági
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terv nem mûködõképes és a következõ projekt fázisban el-
végzendõ üzletmenet-folytonossági terv tesztje és tréning-
je nem valósítható meg.

163.3. Az üzletmenet-folytonossági terv tesztelése és
tréningje akkor válik elindíthatóvá, ha a szervezet által az
üzletmenet-folytonossági terv készítési fázisa végén elfo-
gadott intézkedési tervben foglaltak olyan szinten megva-
lósultak, hogy az üzletmenet-folytonossági terv tesztje és
tréningje meghatározott üzemzavari/katasztrófaesemény-
re kivitelezhetõ.

163.4. Az üzletmenet-folytonossági terv tesztje szimu-
lált esemény bekövetkezésével és a terv szerinti visszaállí-
tással kerül megvalósításra, amelynek keretében az ese-
ménykezelõ team, az üzemeltetõ személyzet és a felhasz-
nálók a valós körülményeknek megfelelõen gyakorolják a
visszaállítási terv utasításainak végrehajtását.

164.1. A katasztrófa-elhárítási terv globális helyettesítõ
megoldásokat ad megelõzõ és elhárító intézkedésekre,
amelyekkel a bekövetkezett katasztrófa esemény után az
informatikai rendszer funkcionalitása degradált vagy ere-
deti állapotába visszaállítható.

164.2. A katasztrófa-elhárítás tervezés célja a kiesési
idõ, a rendszer normál állapotának lehetõ legrövidebb idõn
belül történõ visszaállításán túl az, hogy ezt a kockázatok-
kal arányosan lehessen megvalósítani. A vészhelyzetekbõl
eredõ károk megelõzésének, mérséklésének alapvetõ kö-
vetelménye a részletes terv (megelõzési és visszaállítási
terv) elkészítése, tesztelése és a végrehajtás rendszeres
gyakorlása.

164.3. A katasztrófaelhárítási terv eljárások és/vagy te-
vékenységlépések sorozata annak biztosítására, hogy az
ÖM kritikusinformáció-feldolgozó képességeit – a szük-
séges aktuális adatokkal – a bekövetkezett katasztrófa után
elfogadhatóan rövid idõn belül helyre lehessen állítani. A
katasztrófaelhárítási terv meghatározza a következõket:

a) a rendelkezésre állási követelmények megadása;
b) a katasztrófa- vagy vészhelyzetesemények definíció-

ja;
c) a korlátozott informatikai üzem fogalma (visszaesési

fokozatok) és a hozzájuk tartozó funkcionalitási szintek;
d) javaslat a felelõsségek szabályozására veszély vagy

katasztrófa esetén;
e) a riadóterv vázlata;
f) kiválasztott esetekre konkrét intézkedési terv, külö-

nösen a következõ területen:
fa) a szükségüzem esetére a minimális hardver- és szoft-

verkonfiguráció rögzítése (beleértve az adatokat is),
fb) a szükségüzem esetére – amennyiben az lehetséges –

manuális póteljárás rögzítése,
fc) szükség esetén backup-rendszer (pl. saját vagy külsõ

tartalék központ, igénybe vétele),
fd) adatrekonstrukciós eljárások bevezetése,
fe) az újraalkalmazhatóságot lehetõvé tevõ intézkedé-

sek;

g) az olyan informatikai rendszerek védelme, amelyek-
nek állandóan elérhetõeknek kell lenniük (pl. redundancia
intézkedésekkel és a hibákat toleráló hardverekkel és
szoftverekkel),

h) az adatbiztosítási intézkedések megvalósítási szabá-
lyainak összeállítása (pl. háromgenerációs elv),

i) az üzemi szempontból szükséges adatok biztonsági
kópiáinak elkészítése meghatározott idõszakonként,

j) a biztonsági másolatoknak más biztos helyen (a mun-
katerületen kívüli) raktározása,

k) az installált rendszerszoftverek és a fontosabb alkal-
mazói szoftverek referenciamásolatainak biztonságos rak-
tározása,

l) a fontosabb dokumentációk megkettõzése és raktáro-
zása,

m) a megvalósított adatbiztosítás ellenõrizhetõ doku-
mentációja;

n) visszaállítási terv, amely magában foglalja az infor-
matikai alkalmazások prioritásainak kijelölését és a cél-
kitûzések megállapítása (pl. az X alkalmazás újraindítása
Y napon belül);

o) a beszállítói (szolgáltatói) szerzõdésekre vonatkozó –
katasztrófaesemények bekövetkezése esetében érvényes –
követelmények meghatározása (annak érdekében, hogy
katasztrófahelyzetben is biztosítani lehessen a rendelke-
zésre állást);

p) javasolt biztosítások katasztrófák, káresemények
esetére,

q) a terv készítésének, felülvizsgálatának, tesztelésének
idõpontja.

165. A katasztrófaelhárítási terv részei:
a) a katasztrófaelhárítási terv definíciója,
b) a mentési (megelõzési) terv: azon lépések sorozata,

amelyeket azért hajtanak végre (a normál üzem során),
hogy lehetõvé tegyék a szervezet hatékony reagálását a ka-
tasztrófára. A mentési terv elmentett eszközöket (adatokat,
szoftvereket) biztosít a helyreállításhoz. Így például a szá-
mítógép, a háttértárak tükrözése és az optikai tárolók hasz-
nálata sokkal könnyebbé teheti adatbázisok, illetve nagy
tömegû papíralapú dokumentumok helyreállítását.

c) a helyreállítási és újraindítási terv: a helyreállítási
terv olyan eljárások sorozata, amelyeket a helyreállítás fá-
zisában hajtanak végre annak érdekében, hogy helyreállít-
sák az informatikai rendszert a tartalék központban vagy
az adatfeldolgozó központot. A helyreállítási terv szaka-
szai:

ca) azonnali reakció: válasz a katasztrófahelyzetre, a
veszteségek számbavétele, a megfelelõ emberek értesítése
és a katasztrófaállapot megállapítása,

cb) környezeti helyreállítás: az adatfeldolgozó rendszer
(operációs rendszer, programtermékek és a távközlési há-
lózat) helyreállítása,

cc) funkcionális helyreállítás: az informatikai rendszer
alkalmazásainak és adatainak helyreállítása, az adatok
szinkronizálása a tranzakció naplóval. Az elvesztett vagy
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késleltetett tranzakciók ismételt bevitele. Az üzemeltetõk,
a rendszeradminisztrátorok, az alkalmazók és a végfel-
használók együtt munkálkodnak azon, hogy helyreállítsák
a normál feldolgozási rendet,

cd) áttelepülés: az informatikai rendszer kiépítése és te-
lepítése a hidegtartalék létesítményben (ha a melegtarta-
lék-létesítmények használata idõben korlátozott),

ce) normalizáció: az új állandó informatikai rendszer ki-
építése és arra az üzemelõ rendszer áttelepítése.

d) tesztelési terv: azokat a tevékenységeket tartalmazza,
amelyek ellenõrzik és biztosítják a katasztrófaelhárítási
terv mûködõképességét,

e) a karbantartási (üzemben tartási) terv: a szervezet vál-
tozása esetén a karbantartási tervet kell felhasználni a ka-
tasztrófaelhárítási terv aktuális állapotban tartására,

f) az érintett személyek elérési adatai.

166. Intézkedni kell:
a) a kár megelõzésére és a károk minimalizálására a

Szabályzatban foglaltak alapján (pl. belsõ vagy külsõ hát-
tér-, illetve tartalékszámítógép-kapacitás elõkészítése

szükségüzem esetére az elégséges hardver- és szoftver-
konfiguráció rögzítésével),

b) a katasztrófák, veszélyhelyzetek bekövetkezésekor,
c) a rendszer (folytonosságának) visszaállítására a ka-

tasztrófákat és a káreseményeket követõen,
d) a veszélyhelyzetek és a katasztrófák esetszimulálásá-

ra, begyakorlásra, intézkedések modellezésére, illetõleg
kipróbálására.

167.1. A tervek tesztelését egy szimulált esemény bekö-
vetkezésével és a terv szerinti visszaállítással kell megva-
lósítani. Ennek keretében az eseménykezelõ szervezet, az
üzemeltetõ személyzet és a felhasználók a valós körülmé-
nyeknek megfelelõen gyakorolják a visszaállítási terv uta-
sításainak végrehajtását.

167.2. A teszt értékelése során az üzletmenet-folytonos-
ságát biztosító terveket módosítani, aktualizálni kell, és
gondoskodni kell azok egymáshoz való illesztésérõl. A
terveket a folytonosan változó helyzethez, körülmények-
hez (személyzet, stratégia, infrastruktúra), követelmé-
nyekhez (szabályok, kockázatok) is hozzá kell igazítani.
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1. függelék az ÖM Informatikai Biztonsági Szabályzatához

Felhasználóregisztrációs lap

Felhasználóregisztrációs lap

(A felhasználó szervezeti vezetõje tölti ki)
Belépõ felhasználó neve

Beosztása

Felettes

Szervezeti egység neve

Irodai telefonszám

Felhasználói hozzáférés kérése:

A belépõ felhasználó szervezeti vezetõjének soron kívüli kérései:
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(Az Informatikai Osztály tölti ki)
A felhasználó operációs rendszer szintû azonosítójának aktiválása:
Felhasználóazonosító

(tartomány\felhasználó)
Aktiválás idõpontja Aktiválást végzõ személy aláírása

A felhasználó alkalmazás szintû azonosítójának aktiválása:
Felhasználóazonosító Alkalmazás adatai

Abszolút elérési út, program-
név

Aktiválás idõpontja Aktiválást végzõ személy
aláírása

RAS-hozzáférés engedélyezése:
RAS-azonosító Aktiválás idõ-

pontja
Hívószám Visszahívási

szám
Engedélyezõ

vezetõ aláírása
Beállítást végzõ

személy aláírása

Felhasználói csoporttagság regisztráció:
Csoportazonosító Engedélyezõ szervezeti vezetõ aláírása

Hálózati meghajtó hozzáférés regisztráció:
Hálózati meghajtó elérési út, könyv-

tár
vagy fájlnév

Hozzáférési jog (Read, vagy Chan-
ge)

Jogok igénylése az alkönyvtárakban
is
(igen/nem)

Kulcskezelési adatok:
Felhasználóazonosító kulcsok Aktiválás idõpontja Aktiválást végzõ személy aláírása

Azonosító Kulcsok biztonsági
mentésének helye, mé-
diaazonosító

Mentés idõpontja Mentés lejáratának
idõpontja

Mentést végzõ sze-
mély aláírása

A szerveren lévõ felhasználói könyvtár adatai:
Felhasználói könyvtár elérési útja Könyvtár jogosultsági beállításai Aktiválásért felelõs személy neve,

aláírása

A felhasználó postafiókjának létrehozása:
Postafiók Aktiválás idõpontja Aktiválást végzõ személy aláírása

Telefonrendszer-hozzáférés, hangpostakód aktiválása:
Aktiválásért felelõs személy neve Aláírása
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Az informatikai osztályvezetõ egyéb észrevételei a beléptetési folyamattal kapcsolatban:

A felhasználó tudomásul veszi, hogy:

– a rábízott adatokért és jogosultságokért személyes felelõsséget vállal,

– felhasználói azonosítóját és jelszavát nem szolgáltathatja ki más személynek,

– a saját számítógépén és a hozzá kapcsolódó rendszerekben létrehozott és kezelt állományok – beleértve az elektro-
nikus levelezést is –, az Önkormányzati Minisztérium tulajdonát képezik, ezért az Önkormányzati Minisztérium sza-
bályzatokban és utasításokban feljogosított ellenõrzõ szerveinek ezekhez az állományokhoz, a vizsgálathoz szükséges
mértékig betekintési joga van.

Dátum: ………………….…………… ………………..……………………

felhasználó

Dátum: ………………….…………… ………………..……………………

szervezeti egység vezetõje

Dátum: ………………….…………… ………………..……………………

informatikai osztályvezetõ

2. függelék az ÖM Informatikai Biztonsági Szabályzatához

FELHASZNÁLÓ KILÉPTETÕ LAP

MINTA

Felhasználó kiléptetõ lap

(A felhasználó szervezeti vezetõje tölti ki)
A kilépõ felhasználó neve

Felhasználóazonosító (domain/username)

Beosztása

Felettes

Szervezeti egység neve

Irodai telefonszám

Céges mobiltelefonszám

1. A felhasználó operációs rendszer szintû azonosítójának letiltása:

Felhasználóazonosító Letiltás idõpontja Letiltást végzõ személy aláírása

2. A felhasználó alkalmazás szintû azonosítójának letiltása:

Felhasználóazonosító Letiltás idõpontja Letiltást végzõ személy aláírása
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3. RAS-hozzáférés letiltása:
RAS-azonosító Deaktiválás idõpontja Deaktiválást végzõ személy aláírása

4. Kulcskezelési adatok:
Felhasználóazonosító kulcsok Visszavonás idõpontja Letiltást végzõ személy aláírása

5. Munkaállomás adatainak mentése (amennyiben szükséges):
Munkaállomás-azo-

nosító
Mentési útvonal

vagy médiaazonosító
Mentés idõpontja Mentés lejáratának

idõpontja
Mentést végzõ sze-

mély aláírása

6. A szerveren lévõ felhasználói könyvtár archiválása:
Felhasználói könyv-

tár
Mentési útvonal

vagy médiaazonosító
Mentés idõpontja Mentés lejáratának

idõpontja
Mentést végzõ sze-

mély aláírása

7. A felhasználó postafiókjának mentése:
Postafiók Mentési útvonal

vagy médiaazonosító
Mentés idõpontja Mentés lejáratának

idõpontja
Mentést végzõ sze-

mély aláírása

8. Telefonrendszer-hozzáférés, hangpostakód visszavonása:
Visszavonásért felelõs személy neve Aláírás

9. Az informatikai osztályvezetõ egyéb észrevételei a kiléptetési folyamattal kapcsolatban

Dátum: …………………………… ……………………………
informatikai vezetõ
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3. függelék az ÖM Informatikai Biztonsági Szabályzatához

HÁLÓZATI JOGOSULTSÁG IGÉNYLÕ LAP
MINTA

Hálózati jogosultság igénylõ lap

(A felhasználó szervezeti vezetõje tölti ki)
A kilépõ felhasználó neve

Felhasználóazonosító (domain/username)

Beosztása

Felettes

Szervezeti egység neve

RAS-hozzáférés kérése:

RAS-azonosító Aktiválás idõ-
pontja

Hívószám Visszahívási
szám

Engedélyezõ
vezetõ aláírása

Aktiválást vég-
zõ személy neve,
aláírása

Hálózati hozzáférés kérése:

Hálózati meghajtó, elérési út,
könyvtár vagy file-név

Hozzáférési jog
(Read vagy Change)

Jogok igénylése az alkönyvtárakban
is
(igen/nem)

Felhasználói csoporttagság, illetve új csoport létrehozásának kérése:
(Egyeztetés alapján a rendszergazda tölti ki.)

Csoportazonosító Engedélyezõ vezetõ aláírása

A felhasználó alkalmazás szintû azonosítójának kérése:

Felhasználóazonosító Alkalmazás neve Aktiválást végzõ személy aláírása

A felhasználó tudomásul veszi, hogy:
– a rábízott adatokért és jogosultságokért személyes felelõsséget vállal,
– felhasználói azonosítóját és jelszavát nem szolgáltathatja ki más személynek,
– a saját számítógépén és a hozzá kapcsolódó rendszerekben létrehozott és kezelt állományok – beleértve az elektro-

nikus levelezést is –, az Önkormányzati Minisztérium tulajdonát képezik, ezért az Önkormányzati Minisztérium sza-
bályzatokban és utasításokban feljogosított ellenõrzõ szerveinek ezekhez az állományokhoz, a vizsgálathoz szükséges
mértékig betekintési joga van.

………………..……………. ………………..……………. ………………..…………….
felhasználó aláírása szervezeti egység vezetõje informatikai osztályvezetõ

A jogosultság beállítását végzõ személy olvasható aláírása: …………………………….
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4. függelék az ÖM Informatikai Biztonsági Szabályzatához

HÁLÓZATI HOZZÁFÉRÉSI ENGEDÉLY (KÜLSÕ SZEMÉLY RÉSZÉRE)

MINTA

Hálózati hozzáférési engedély (külsõ személy részére)

(A felhasználó szervezeti vezetõje tölti ki)
A felhasználó neve

Lakcím

Vállalkozás neve

Címe

Felhasználóazonosító (domain/username)

Engedélyt kérõ szervezeti egység

Hálózati hozzáférés kérésének indoklása

Hozzáférést kérõ szervezeti vezetõ neve Aláírása

A harmadik személyt alkalmazó vezetõ soron kívüli kérései az engedélyezéssel kapcsolatban

Engedélyezõ rendelkezése a hozzáféréssel kapcsolatban
Titoktartási nyilatkozat: Szükséges, mellékelve Nem szükséges

(Nem kívánt rész áthúzandó!)

(Az informatikai osztály tölti ki:)

A felhasználó operációs rendszer szintû azonosítójának aktiválása:

Felhasználóazonosító Aktiválás idõpontja Aktiválást végzõ személy aláírása

A felhasználó alkalmazás szintû azonosítójának aktiválása:

Felhasználóazonosító Aktiválás idõpontja Aktiválást végzõ személy aláírása
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Felhasználói csoporttagság regisztráció:
Csoportazonosító Engedélyezõ vezetõ neve, aláírása

Hálózati meghajtó hozzáférés regisztráció:
Hálózati meghajtó elérési út,

könyvtár- vagy fájlnév
Hozzáférési jog

(Read vagy Change)
Jogok igénylése az alkönyvtárakban is

(igen/nem)

Kulcskezelési adatok:
Felhasználóazonosító kulcsok Aktiválás idõpontja Aktiválást végzõ személy aláírása

Azonosító Kulcsok biztonsági
mentésének helye, mé-
diaazonosító

Mentés idõpontja Mentés lejáratának
idõpontja

Mentésért felelõs
személy neve, aláírása

Az informatikai vezetõ egyéb észrevételei az engedélyezési folyamattal kapcsolatban

Dátum: ………………….…………… …………………………………………
informatikai vezetõ
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Hozzáférés visszavonásának adatai

A felhasználó operációs rendszerszintû azonosítójának letiltása:
Felhasználóazonosító Letiltás idõpontja Letiltást végzõ személy aláírása

A felhasználó alkalmazás szintû azonosítójának letiltása:
Felhasználóazonosító Letiltás idõpontja Letiltást végzõ személy aláírása

Kulcskezelési adatok:
Felhasználóazonosító kulcsok Visszavonás idõpontja Letiltást végzõ személy aláírása

Munkaállomás adatainak mentése (amennyiben szükséges):
Munkaállomás-azo-

nosító
Mentési útvonal

vagy médiaazonosító
Mentés idõpontja Mentés lejáratának

idõpontja
Mentést végzõ sze-

mély aláírása

A szerveren lévõ felhasználói könyvtár archiválása:
Felhasználói könyv-

tár
Mentési útvonal

vagy médiaazonosító
Mentés idõpontja Mentés lejáratának

idõpontja
Mentést végzõ sze-

mély aláírása

Az informatikai osztályvezetõ egyéb észrevételei a visszavonási folyamattal kapcsolatban

Dátum: ………………….…………… …………………………………………
informatikai vezetõ
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5. függelék az ÖM Informatikai Biztonsági Szabályzatához

Miért kell az informatikai biztonság, ki és mi fenyeget?

1. Az informatikai biztonság elméleti alapjai, szükségessége, kialakulása, fogalma, rendszerszemléletû megközelíté-
se.

2. Információbiztonsági jogi ismeretek

– a személyes adatok védelme,

– az államtitok és a szolgálati titok védelme,

– az üzleti titok, a banktitok, az értékpapírtitok stb. védelme,

– az elektronikus aláírás jogi szabályozása,

– az elektronikus szolgáltatások (e-közigazgatás) szabályozása,

– az internetjog,

– szerzõi jogok,

– felhasználóvédelem (fogyasztóvédelem),

– az állam szerepe az informatikai rendszerek biztonságában.

3. A jelen IBSZ-felhasználókra vonatkozó elõírásai (részletesen, magyarázattal).

4. Fizikai és környezeti biztonság

A fizikai és környezeti biztonság megteremtése, illetve fenntartása érdekében a vonatkozó jogszabályok, biztonsági és
tûzvédelmi szabványok, valamint a helyi szabályzatok, rendelkezések elõírásainak maradéktalanul meg kell felelni.

A betartatásért felelõsek: SZMSZ által meghatározott vezetõk.

6. függelék az Informatikai Biztonsági Szabályzathoz

Késztermék Fejlesztett termék
Szállítási dokumentáció, minõségi bizonyítvány Architektúra és konfiguráció szintû dokumentáció
Rendszerelemek, egységek dokumentációi Modul szintû dokumentáció
Teljes rendszerdokumentáció Teljes rendszerdokumentáció
Rendszerteszt-dokumentáció Tesztkövetelmények és -eljárások dokumentációja mo-

dul szinten
Üzemeltetési dokumentáció (normál üzemeltetés, hiba-

elhárítás, újraindítás)
Tesztkövetelmények és -eljárások dokumentációja rend-

szer szinten
Felhasználói dokumentáció Felhasználói dokumentáció

Átadás-átvételi dokumentáció
Biztonsági rendszer dokumentációja Üzemeltetési dokumentáció (normál üzemeltetés, hiba-

elhárítás, újraindítás)
Biztonsági rendszer dokumentációja
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7. függelék az Informatikai Biztonsági Szabályzathoz

Elem Fenyegetések, veszélyek, sebezhetõségek Védelem

Végponti
állomás

Érzékeny adatok ellopása, adatfájlok törlése, ellopása,
módosítása.

Hozzáférés-védelem beállítása.

Rosszindulatú program (vírus, trójai faló stb.) bejuttatá-
sa a rendszerbe.

Vírusvédelmi rendszer alkalmazása.

Vírus, trójai faló, féreg aktiválódása, pl. e-mail-csatol-
mány megnyitásakor.

Vírusvédelmi rendszer alkalmazása.

Végrehajtható programok, scriptek (Java Applet, Ja-
vaScript, VB Script, CGI stb.) letöltése, pl. az állomás
DoS-támadásra való felhasználására a felhasználó tudtán
kívül.

Böngészõ biztonsági beállítása.

Web és alkalmazásba csomagolt ActiveX objektumok,
amelyek a programozó szándékától függõen a legkülönbö-
zõbb károkat (gépleállítás, konfiguráció feltérképezés, mo-
nitor/billetyûzet elvétel stb.) okozhatják.

Böngészõ biztonsági beállítása.

Ismeretlen forrásból érkezõ e-mail-ek és azok csatolmá-
nyainak megnyitása.

Vírusvédelmi rendszer alkalmazása,
felhasználó oktatása.

Az internetböngészõkben meglévõ biztonsági lyukak
„betömésére” szolgáló javító programok letöltésének el-
mulasztása. A biztonsági lyukak kihasználásával elérhetõk
a végponti felhasználó érzékeny adatai (jelszó, az állomás
konfigurációja, fájl nevek, fájlstruktúra, a meglátogatott
weblapok címei stb.).

Legújabb verziók, frissítések telepí-
tése.

A munkaállomásra letöltött adatlapok (kérdõív, adat-
szolgáltató formanyomtatvány stb.) programhibái. A szol-
gáltatott adatok rejtjelzés nélküli elküldése.

Csak megbízható forrásból szárma-
zó program használata.

Vírusvédelmi program frissítésének elmulasztása. Rendszeres, automatikus frissítés.

Az igénybe vett szolgáltatás letagadása. Naplózás.

Digitális aláíráshoz, rejtjelzéshez használt privát kulcs
nem biztonságos kezelése, tárolása.

Kulcskezelés szabályozása, felhasz-
náló oktatása.

A végponti állomás ellopása. Követelményrendszer szerinti
fizikai biztonság kialakítása.

Internet A felhasználó login adatainak (felhasználói azonosító,
jelszó) lehallgatása, ezek segítségével a felhasználó meg-
személyesítése.

Rejtjelezett adatátviteli csatorna
használata.

Érzékeny adatok lehallgatása. Rejtjelezett adatátviteli csatorna
használata.

Adatok „leszívása” és továbbítása megváltoztatott tarta-
lommal.

Hozzáférés-vezérlés kialakítása.
Rejtjelezett adatátviteli csatorna.

Egyszer használatos jelszó.

E-mailek, elektronikus dokumentumok eltérítése. Hozzáférés-vezérlés kialakítása.
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Elem Fenyegetések, veszélyek, sebezhetõségek Védelem

Tûzfal Tûzfal-biztonságpolitika hiánya vagy hiányos volta. Tûzfal-biztonságpolitika elkészíté-
se, vagy aktualizálása.

Ad hoc vagy nem a biztonságpolitikának megfelelõ biz-
tonsági beállítás, vagy üzemeltetés.

Biztonsági beállítások rendszeres el-
lenõrzése, naplózás, riasztás.

Portok letapogatása. Tûzfal biztonsági beállítása.

IP-cím megszemélyesítése, a támadó a védett hálózaton
mûködõ számítógép (pl. szerver) IP-címét megszerezve
egy belsõ munkaállomást „szimulálva” a tûzfalon keresztül
fér hozzá a szerveren levõ adatállományokhoz.

Megfelelõ hálózati biztonságpoliti-
ka, architektúraterv kialakítása.

Visszaélés forrásútvonal-választással. A támadó a védett
belsõ hálózat felépítésének ismeretében a saját gépében
meghatározott útvonallal és belsõ IP-címmel belsõ gépet
„játszik el” és fér hozzá az útvonal végén levõ belsõ gép-
hez.

Megfelelõ hálózati biztonságpoliti-
ka, architektúraterv kialakítása.
Hálózati végpont IP-címhez,
MAC-címhez kötése.

Szervertípus (Windows NT, UNIX, Linux) specifikus
biztonsági lyukak az operációs rendszerben. Az aktuális ja-
vító- és szervizcsomagok telepítésének elmulasztása.

Operációs rendszerek biztonsági
frissítéseinek folyamatos figyelése,
végrehajtása.

A tûzfal távoli, pl. interneten keresztül történõ admi-
nisztrálása.

Tûzfal adminisztrálása csak védett
hálózatból vagy konzolról.

Vírusvédelmi programok frissítésének elmulasztása. Vírusvédelmi rendszer folyamatos
frissítése.

Hiányos biztonsági naplózás. A biztonsági naplók érté-
kelésének elmulasztása vagy rendszertelensége.

Minden jelentõs biztonsági esemény
naplózása, naplózott események folya-
matos értékelése.

Hiányos fizikai biztonság. Követelményrendszer szerinti
fizikai biztonság kialakítása.

21. szám B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 3713



Elem Fenyegetések, veszélyek, sebezhetõségek Védelem

Webszerver Webszerver biztonságpolitika hiánya vagy hiányos
volta.

Webszerver-biztonságpolitika elké-
szítése vagy aktualizálása.

Ad hoc vagy nem a biztonságpolitikának megfelelõ biz-
tonsági beállítás, vagy üzemeltetés.

Biztonsági beállítások rendszeres el-
lenõrzése, beállítások tényének napló-
zása.

Biztonsági szempontból helytelenül konfigurált szerver. Követelményeknek megfelelõ kon-
figurálás.

Weblapeltérítés. Ismert oldal tartalmának lemásolása,
a hivatkozási név eltérítésével ezen oldal nyújtotta szolgál-
tatások saját célra való felhasználása (pl. bankkártya hozzá-
férési kódjainak megismerése, átutalások eltérítése); illetve
a hivatkozás mögé az eredeti tartalommal nem megegyezõ
oldal (pl. pornó) felvétele.

Webszerver megfelelõ biztonsági
beállítása.

DoS-támadás. Webszerver megfelelõ biztonsági
beállítása.

Rosszindulatú programok, scriptek.
Konfiguráció, fájlstruktúra-letapogatás.

Webszerver megfelelõ biztonsági
beállítása.

Illetéktelen adathozzáférés megszemélyesítéssel. Azonosítás, hitelesítés adminisztra-
tív szabályozása, rendszeres ellenõrzé-
se.

Szervertípus (Windows NT, UNIX) specifikus biztonsá-
gi lyukak az operációs rendszerben. Az aktuális javító- és
szervizcsomagok telepítésének elmulasztása.

Operációs rendszerek biztonsági
frissítéseinek folyamatos figyelése,
végrehajtása.

Hiányos fizikai biztonság. Követelményrendszer szerinti fizi-
kai biztonság kialakítása.

Hosszabb ideje inaktív felhasználók biztonsági táblái
törlésének elmulasztása.

Adminisztrátori feladatok végrehaj-
tásának rendszeres ellenõrzése.

A nem használt vagy a biztonságpolitika által nem meg-
engedett programok, utasítások (ftp, tftp, sendmail, gopher,
finger, stb.), interpreterek hatástalanításának elmulasztása.
Pl. mailszerver esetén az ftp, http szolgáltatások nem kerül-
nek letiltásra.

Adminisztrátori feladatok végrehaj-
tásának rendszeres ellenõrzése.

Vállalati adatbá-
zis, alkalmazások

Alkalmazás-, adatbázisszerver-biztonságpolitika hiánya
vagy hiányos volta.

Alkalmazás-, adatbázis szerver-biz-
tonságpolitika elkészítése.

Ad hoc, vagy nem a biztonságpolitikának megfelelõ biz-
tonsági beállítás vagy üzemeltetés.

Biztonsági beállítások rendszeres el-
lenõrzése, beállítások tényének napló-
zása.

Biztonsági szempontból helytelenül konfigurált szerver. Biztonsági beállítások véglegesítése
elõtti tesztelése.

Illetéktelen adathozzáférés megszemélyesítéssel. Azonosítás, hitelesítés adminisztra-
tív szabályozása, rendszeres ellenõr-
zés.

Rosszindulatú programok, scriptek.
Konfiguráció, fájlstruktúra-letapogatás.

Hozzáférés-vezérlés, jogosultságok
beállítása.

Hiányos fizikai biztonság. Követelményrendszer szerinti fizi-
kai biztonság kialakítása.
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IV. Rész

Turisztika

2009. szeptember 1. és 2009. szeptember 30. között a
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
nyilvántartásába bejegyzett utazási irodák

és ügynökségek

Adutours Utazási Iroda
1074 Budapest, Hársfa u. 2.
Tel.: 413-6790
Fax: 413-7790
U-001054
Adutours Utazási Kft.
Bejegyzés: 2009. 09. 09.

Analit Utazási Iroda
7041 Vajta, Kossuth L. u. 11-13.
Tel.: 25/229-829
Fax: 25/229-829
U-001066
Analit Utazásszervezõ Kft.
Bejegyzés: 2009. 09. 29.

CONNECTICKET Utazási Ügynökség
1052 Budapest, Szép u. 2.
Tel.: 317-3717
Fax: 483-1826
U-001063
CONNECTICKET „Utazás” Szolgáltató Kft.
Bejegyzés: 2009. 09. 29.

Eastech Utazási Iroda
1046 Budapest, Bõröndös u. 24. 8. em. 23.
Tel.: 789-6399
Fax: 789-6399
U-001058
Eastech Befektetési, Termelõ, Kereskedelmi és Szol-

gáltató Kft.
Bejegyzés: 2009. 09. 17.

GD Holiday Utazási Iroda
9012 Gyõr, Forráskút u. 27.
Tel.: 96/556-288
Fax: 96/556-289
U-001059
GD Holiday Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Bejegyzés: 2009. 09. 25.

Hungaroraft Utazási Iroda
1012 Budapest, Vérmezõ u. 10–12.
Tel.: 483-1975
Fax: 483-1976
U-001061
Hungaroraft Kft.
Bejegyzés: 2009. 09. 25.

Infiniti Tours Utazási Iroda
5000 Szolnok, Tófenék u. 4.
Tel.: 56/513-464
Fax: 56/513-465
U-001053
Infiniti Tours Idegenforgalmi Kft.
Bejegyzés: 2009. 09. 09.

Lajkó és Csontos Utazási Iroda
6400 Kiskunhalas, Szilády Áron u. 4.
Tel.: 77/422-021
Fax: 77/422-021
U-001062
Lajkó József Egyéni Cég
Bejegyzés: 2009. 09. 25.

MERCI TRAVEL Utazási Iroda
1095 Budapest, Hajóállomás út 1.
Tel.: 323-3125
Fax: 323-3127
U-001056
MEDIALINE Consulting Tanácsadó Kft.
Bejegyzés: 2009. 09. 14.

NETTRAVEL.HU Utazási Iroda
1042 Budapest, Árpád út 51-53. B. ép. fsz. 5.
Tel.: 213-0345
Fax: 213-0346
U-001065
NETTRAVEL.HU Idegenforgalmi és Szolgáltató Kft.
Bejegyzés: 2009. 09. 28.

Pelasta Kft Utazási Iroda
1094 Budapest, Márton u. 35. II/3.
Tel.: 34/340-372
Fax: 34/340-372
U-001060
PELASTA Vagyonvédelmi Kft.
Bejegyzés: 2009. 09. 24.

Római Vakáció Utazási Ügynökség
9022 Gyõr, Czuczor Gergely u. 15. földszint
Tel.: 96/528-403
Fax: 96/313-360
U-001067

RÓMAI VAKÁCIÓ Utazási Bt.
Bejegyzés: 2009. 09. 29.
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TRAVEL KING Utazás- és Rendezvényszervezõ
Utazási Iroda

9200 Mosonmagyaróvár, Kolbai Károly u. 2. fsz. 23.
Tel.: 96/576-092
Fax: 96/576-093
U-001057
TRAVEL KING Utazás- és Rendezvényszervezõ Kft.
Bejegyzés: 2009. 09. 14.

TRAVELCITY.HU Utazási Iroda
1012 Budapest, Kuny Domokos u. 8. (7581/0/A/21

hrsz.)
Tel.: 225-1480
Fax: 225-1479
U-001055
TRAVELCITY.HU Utazási Szolgáltató Kft.
Bejegyzés: 2009. 09. 11.

TRAVELTEAM INTERNATIONAL Utazási Iroda
1063 Budapest, Szív u. 35.
Tel.: 301-0723
Fax: 700-2646
U-001064
TRAVELTEAM INTERNATIONAL Utazásszervezõ

és Idegenforgalmi Szolgáltató Kft.
Bejegyzés: 2009. 09. 28.

2009. szeptember 1. és 2009. szeptember 30. között a
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
nyilvántartásába bejegyzett lovas szolgáltatók

Babérliget Lovasklub Kft.
Székhely: 6800 Hódmezõvásárhely, Bercsényi u. 19.
Telephely: 6800 Hódmezõvásárhely, Tanya 4219.
L-000012
Bejegyzés: 2009. 09. 11.

„BIHARI és FIA” Mezõgazdasági, Kereskedelmi és
Szolgáltató Bt.

Székhely: 4400 Nyíregyháza, Munkás u. 37.
Telephely: 4400 Nyíregyháza, Antal bokor 8.
L-000013
Bejegyzés: 2009. 09. 18.

PEGAZUS-LOVASISKOLA Szolgáltató Egyéni
Cég

Székhely: 5600 Békéscsaba, Veres Péter u. 86.
Telephely: 5600 Békéscsaba, Fényes tanya 1025.
L-000014
Bejegyzés: 2009. 09. 18.

2009. szeptember 1. és 2009. szeptember 30. között a
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

nyilvántartásából saját kérésre törölt utazási irodák
és ügynökségek

Adutours Utazási Iroda
1072 Budapest, Hársfa u. 2.
Tel.: 413-6790
Fax: 413-7790
U-000169/2002.
Adutours Utazási Bt.
Törlés: 2009. 09. 09.

CONNECTICKET Utazási Ügynökség
1052 Budapest, Szép u. 2.
Tel.: 317-3717
Fax: 483-1826
U-000357
CONNECTICKET Utazás Szolgáltató Bt.
Törlés: 2009. 09. 29.

LAGOON Búváriskola Utazási Iroda
1064 Budapest, Izabella u. 43.
Tel.: 343-3388
Fax: 343-3388
U-000666
LAGOON Búváriskola és Utazásszervezõ Kft.
Törlés: 2009. 09. 29.

MARINELAND Travel Utazási Iroda
1193 Budapest, Üllõi út 266.
Tel.: 378-3909
Fax: 378-3909
U-000993
MARINELAND Travel Idegenforgalmi és Szolgáltató

Kft.
Törlés: 2009. 09. 28.

Plusz Tourist Utazási Iroda
1012 Budapest, Logodi u. 44/c
Tel.: 461-5887
Fax: 461-5881
U-000692
Plusz Tourist Utazási Iroda Kft.
Törlés: 2009. 09. 28.

Simon Sándor és Csontos Alajos Utazási Irodája
6400 Kiskunhalas, Szilády Áron u. 4.
Tel.: 77/422-021
Fax: 77/422-021
R-00040/1992/1999.
Simon Sándor Egyéni Cég
Törlés: 2009. 09. 29.
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TÉ-TÚRA Utazási Iroda
5502 Gyomaendrõd, Bajcsy-Zsilinszky u. 47. (2. sz. üz-

let)
Tel.: 66/280-140
Fax: 66/386-909
U-000748
TÉ-TÚRA Utazásszervezõ, Szolgáltató és Kereskedel-

mi Kft.
Törlés: 2009. 09. 29.

TIME-R TRAVEL Utazási Ügynökség
1011 Budapest, Fõ u. 37/C
Tel.: 201-2282
Fax: 201-2282
U-000944
TIME-R TRAVEL Manager Centrum Kereskedelmi és

Szolgáltató Kft.
Törlés: 2009. 09. 29.

TOUREX Utazási Iroda
6000 Kecskemét, Széchenyi tér 14.
Tel.: 76/507-914
Fax: 76/507-915
U-000381
TOUREX Utazási Iroda Kft.
Törlés: 2009. 09. 29.

TRAVEL IN STYLE Utazási Iroda
1075 Budapest, Károly krt. 21. félemelet 3.
Tel.: 266-8731
Fax: 266-8731
U-000620
TRAVEL IN STYLE Utazási Iroda Kft.
Törlés: 2009. 09. 23.

T-TOURS Utazási Iroda
8230 Balatonfüred, Déryné út 16.
Tel.: 87/482-190
Fax: 87/482-190
R-01665
TON-KER Oktató, Idegenforgalmi Szolgáltató és Ke-

reskedelmi Bt.
Törlés: 2009. 09. 18.

2009. szeptember 1. és 2009. szeptember 30. között a
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

nyilvántartásából jogerõre emelkedett hivatalból
történt törlések

ABC Travel Utazási Iroda
8000 Székesfehérvár, Várkörút 7.
Tel: 22/333-641
Fax: 22/507-825
R-01106/94/2001.

ABC Travel Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Törlés: 2009. 08. 05.
Jogerõs: 2009. 09. 02.

GOLDEN TOURS Utazási Iroda
3525 Miskolc, Széchenyi út 26.
Tel: 46/506-088
Fax: 46/506-089
R-01617
GOLDEN TOURS Utazási és Szolgáltató Kft.
Törlés: 2009. 09. 11.
Jogerõs: 2009. 09. 11.

Kultúra Budapest Utazási Iroda
1024 Budapest, Fényes Elek u. 3.
Tel: 336-0789
Fax: 315-2102
U-000531
Kultúra Budapest Kulturális és Idegenforgalmi Bt.
Törlés: 2009. 06. 18.
Jogerõs: 2009. 08. 07.

5 Kontinens 5-let az utazáshoz Utazási Ügynökség
1054 Budapest, Nagy Ignác u. 19/B
Tel: 302-5178
Fax: 353-0391
R-01328
5 Kontinens Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Törlés: 2009. 08. 12.
Jogerõs: 2009. 09. 10.

2009. szeptember 1. és 2009. szeptember 30. között a
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

nyilvántartásába változás bejegyzése
névváltoztatás miatt

Altura Travel
3300 Eger, Dobó István u. 11.
Tel: 36/322-373
Fax: 36/322-373
U-000954
ALTURA Idegenforgalmi, Kereskedelmi és Szolgáltató

Kft.
Elõzõ név: Altura Travel Utazási Iroda
Panaco Aktív Idegenforgalmi, Kereskedelmi és Szolgál-

tató Kft.
Változás bejegyzés: 2009. 09. 10.

Futura Utazási Iroda
1052 Budapest, Báthori u. 12.
Tel: 441-2199
Fax: 441-2202
U-000465
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Humán-Jövõ 2000 Egészségmegõrzõ és Oktatási Non-
profit Közhasznú Kft.

Elõzõ név: Humán-Jövõ 2000 Egészségmegõrzõ és Ok-
tatási Kht.

Változás bejegyzés: 2009. 09. 21.

A MKEH hivatalos nyilvántartásában lévõ TIME
SHARE tevékenységet folytató cégeket érintõ

határozatok 2009. szeptember 1.
és 2009. szeptember 30. között

I. HATÓSÁGI NYILVÁNTARTÁSBA TÖRTÉNÕ
BEJEGYZÉS

1. 4 Évszak Club Szolgáltató Egyéni Cég
székhelye: 8230 Balatonfüred, Csók u. 21.,
Cg.: 19-11-500330
Adószáma: 56011141
Nyilvántartási száma: X-000059/2009.
Nyilvántartásba vételi határozat kelte: 2009. szeptem-

ber 15.

A time share vállalkozás a

7635 Pécs, Károlyi Mihály u. 1. szám alatti Hotel Kike-
let (hrsz.: 15828) ingatlan 10 db szállodai szobájának

idõben megosztott használati jogának értékesítésére irá-
nyuló tevékenységet folytathat.

2. „Napsugár-98” Kft.
székhelye: 4200 Hajdúszoboszló, József Attila u. 14.,
Cg.: 09-09-006039
Adószáma: 11621108-2-09
Nyilvántartási száma: X-000060/2009.
Nyilvántartásba vételi határozat kelte: 2009. szeptem-

ber 23.

A time share vállalkozás a

4200 Hajdúszoboszló, József Attila u. 14. szám alatti
Hotel Napsugár (hrsz.: 2391) ingatlan szobáinak és
apartmanjainak

idõben megosztott használati jogának értékesítésére irá-
nyuló tevékenységet folytathat.

II. HATÓSÁGI NYILVÁNTARTÁSBAN TÖRTÉ-
NÕ MÓDOSíTÁS

1. Panoráma Ház Kft.
Székhelye: 4200 Hajdúszoboszló, Sport u. 16.

Cg: 09-09-011977
Adószáma: 13588469-2-09
Nyilvántartási száma: X-000038/2008.
Nyilvántartásba vételi határozat kelte: 2008. augusztus

04.
Módosított határozat kelte: 2009. szeptember 29.

A time share vállalkozás a

4200 Hajdúszoboszló, Sport u. 16. C (hrsz.:35281/B)
alatti címen található „Panoráma Wellness Ház” elnevezé-
sû üdülõingatlan apartmanjainak

idõben megosztott használati jogának értékesítésére irá-
nyuló tevékenységet folytathat.

2. Wellness & Thermal Hotels Szállodaipari és Üdü-
lésszervezõ Kft.

székhelye: 1061 Budapest, Andrássy út 4.;
cégjegyzékszáma: Cg.: 01-09-885407
Adószáma: 14025257
Nyilvántartási száma: X – 000034/2008.
Nyilvántartásba vételi határozat kelte: 2008. július 15.
Módosított határozat kelte: 2009. szeptember 28.

A time share vállalkozás a

1. Park Inn Hotel Sárvár, 9600 Sárvár, Vadkert u. 4.
szám (hrsz.: 1186/2.)

2. Casa Perla**** Konferencia és Wellness Szálloda,
8600 Siófok, Somogyi Bacsó utca 18/b szám (hrsz.:
9947/2.) alatti ingatlan

3. Birdland Home & Holidays, 9737 Bük, Golf út 6/B,
8/D, 8/C, 8/B, 8/A; (hrsz.: 1388/5/B/1, 1388/5/B/2,
1388/5/B/4, 1388/5/B/8, 1388/5/B/10, 1388/5/B/11,
1388/5/B/12, 1388/8/C/1, 1388/8/C/2, 1388/8/C/4,
1388/8/C/7, 1388/8/D/6, 1388/8/D/11, 1388/8/B/8,
1388/8/B/11, 1388/8/C/3, 1388/8/C/5, 1388/8/C/8,
1388/8/C/9, 1388/8/C/10, 1388/8/C/11, 1388/8/C/12,
1388/8/C/13, 1388/8/C/14, 1388/8/C/15, 1388/8/C/18,
1388/8/D/1, 1388/8/D/3, 1388/8/D/5, 1388/8/D/8,
1388/8/A/2, 1388/8/A/4, 1388/8/B/3, 1388/8/B/4.) elne-
vezésû üdülõingatlan

4. Balneo Hotel Zsori Thermal & Wellness szálloda,
3400 Mezõkövesd, Fülemüle u. 2. (hrsz.: 7148.) elneve-
zésû üdülõingatlan

idõben megosztott használati jogának értékesítésére irá-
nyuló tevékenységet folytathat.
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V. rész
Közlemények

Arnót 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 1 266 967 – 1 266 967 1 265 051 – 1 265 051
I. Immateriális javak 469 – 469 562 – 562
II. Tárgyi eszközök 1 174 511 – 1 174 511 1 174 444 – 1 174 444
III. Befektetett pénzügyi eszközök – – – – – –
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott

eszközök 91 987 – 91 987 90 045 – 90 045
B) FORGÓESZKÖZÖK 18 843 – 18 843 19 617 – 19 617

I. Készletek 545 – 545 551 – 551
II. Követelések 4 979 – 4 979 5 595 – 5 595
III. Értékpapírok – – – – – –
IV. Pénzeszközök 2 455 – 2 455 1 377 – 1 377
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 10 864 – 10 864 12 094 – 12 094

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 1 285 810 – 1 285 810 1 284 668 – 1 284 668

D) SAJÁT TÕKE 1 234 094 – 1 234 094 1 235 305 – 1 235 305
1. Induló tõke 77 495 – 77 495 77 495 – 77 495
2. Tõkeváltozások 1 156 599 – 1 156 599 1 157 810 – 1 157 810
3. Értékelési tartalékok – – – – – –

E) TARTALÉKOK 717 – 717 45 – 45
I. Költségvetési tartalékok 717 – 717 45 – 45
II. Vállalkozási tartalék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 50 999 – 50 999 49 318 – 49 318
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 2 300 – 2 300 3 126 – 3 126
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 36 097 – 36 097 32 766 – 32 766
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 12 602 – 12 602 13 426 – 13 426

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 1 285 810 – 1 285 810 1 284 668 – 1 284 668

Egyszerûsített pénzforgalmi jelentés
2008.

E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

1. Személyi juttatások 154 985 163 514 162 521
2. Munkaadót terhelõ járulék 51 506 58 213 57 971
3. Dologi és egyéb folyó kiadások 81 169 125 397 87 286
4. Mûködési célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás 50 328 52 852 50 467
5. Államháztartáson kívülre végleges mûködési pénzeszközátadások 2 200 20 454 20 359
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai – – –
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E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

7. Felújítás 1 000 21 599 11 844
8. Felhalmozási kiadások 6 711 15 239 10 195
9. Felhalmozási célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás – – –
10. Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás – 319 319
11. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása – – –
12. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása – – –
13. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen 347 899 457 587 400 962
14. Hosszú lejáratú hitelek 13 098 13 098 13 098
15. Rövid lejáratú hitelek 11 702 8 000 8 000
16. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok kiadásai – – –
17. Forgatási célú hitelviszonyt megt. értékpapírok kiadásai – – –
18. Finanszírozási kiadások összesen 24 800 21 098 21 098
19. Pénzforgalmi kiadások 372 699 478 685 422 060
20. Pénzforgalom nélküli kiadások 14 703 14 396 –
21. Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások – – –
22. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások – – 1 230
23. Kiadások összesen 387 402 493 081 423 290
24. Intézményi mûködési bevételek 13 333 15 289 15 639
25. Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei 130 053 135 739 135 895
26. Mûködési célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások 4 200 20 918 20 769
27. Államháztartáson kívülrõl végleges mûködési pénzeszközátvétel – 850 850
28. Felhalmozási és tõke jellegû bevétel 18 000 29 250 6 086
29. 28.-ból önkormányzat sajátos felhalmozási és tõkebevételei – 4 873 7 886
30. Felhalmozási célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások – – –
31. Államháztartáson kívülrõl végleges felhalmozási pénzeszközátvétel 2 000 2 304 784
32. Támogatások, kiegészítések 173 579 218 568 218 568
33. 32.-bõl önkormányzatok költségvetési támogatása 173 579 218 568 218 568
34. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése – – –
35. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése – – –
36. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen 341 165 422 918 398 591
37. Hosszú lejáratú hitelek felvétele – 4 998 4 998
38. Rövid lejáratú hitelek felvétele 45 520 64 448 17 799
39. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei – – –
40. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei – – –
41. Finanszírozási bevételek összesen 45 520 69 446 22 797
42. Pénzforgalmi bevételek 386 685 492 364 421 388
43. Pénzforgalom nélküli bevételek 717 717 717
44. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek – – –
45. Kiegyenlítõ, átfutó, függõ bevételek – – 824
46. Bevételek összesen 387 402 493 081 422 929
47. Költségvetési bevételek és kiadások különbsége –20 720 –48 348 –1 654
48. Finanszírozási mûveletek eredménye 20 720 48 348 1 699
49. Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége – – –
50. Aktív és passzív pénzügyi mûveletek egyenlege – – –406
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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 2 455 – 2 455 1 377 – 1 377

2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámo-
lások egyenlege –1 738 – –1 738 –1 332 – –1 332

3. Elõzõ évben képzett tartalékok marad-
ványa – – – – – –

4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi
eredménye – – – – – –

5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 717 – 717 45 – 45

6. Finanszírozásból származó korrekciók –660 – –660 –2 481 – –2 481

7. Pénzmaradványt terhelõ elvonások – – – –21 – –21

8. A vállalkozási tevékenység eredményébõl
alaptevékenység ellátására felhasznált összeg – – – – – –

9. Költségvetési pénzmaradványt külön
jogszabály alapján módosító tétel – – – – – –

10. Módosított pénzmaradvány 57 – 57 –2 457 – –2 457

11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból
folyósított pénzeszköz maradványa – – – – – –

12. A 10. sorból kötelezettséggel terhelt pénz-
maradvány 57 – 57 – – –

13. A 10. sorból szabad pénzmaradvány – – – – – –

Hitelesítõ záradék:

A könyvvizsgálat során Arnót 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 általá-
nos 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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Komádi 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 3 275 454 – 3 275 454 3 368 147 – 3 368 147
I. Immateriális javak 10 953 – 10 953 7 699 – 7 699

II. Tárgyi eszközök 1 953 406 – 1 953 406 2 013 222 – 2 013 222
III. Befektetett pénzügyi eszközök 14 114 – 14 114 92 875 – 92 875
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott

eszközök
1 296 981 – 1 296 981 1 254 351 – 1 254 351

B) FORGÓESZKÖZÖK 49 189 – 49 189 80 210 – 80 210
I. Készletek 414 – 414 454 – 454

II. Követelések 28 905 – 28 905 34 342 – 34 342
III. Értékpapírok – – – – – –
IV. Pénzeszközök 17 547 – 17 547 2 134 – 2 134
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 2 323 – 2 323 43 280 – 43 280

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 3 324 643 – 3 324 643 3 448 357 – 3 448 357

D) SAJÁT TÕKE 2 886 208 – 2 886 208 2 849 108 – 2 849 108
1. Indulótõke 173 221 – 173 221 173 221 – 173 221
2. Tõkeváltozások 2 712 987 – 2 712 987 2 675 887 – 2 675 887
3. Értékelési tartalék – – – – – –

E) TARTALÉKOK –15 925 – –15 925 4 814 – 4 814
I. Költségvetési tartalékok –15 925 – –15 925 4 814 – 4 814

II. Vállalkozási tartalékok – – – – – –
F) KÖTELEZETTSÉGEK 454 360 – 454 360 594 435 – 594 435

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek – – – 437 785 – 437 785
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 418 565 – 418 565 116 050 – 116 050

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 35 795 – 35 795 40 600 – 40 600

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 3 324 643 – 3 324 643 3 448 357 – 3 448 357

Egyszerûsített éves pénzforgalmi jelentés
2008.

E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

01. Személyi juttatások 465 299 489 225 459 143
02. Munkaadókat terhelõ járulékok 147 668 151 714 141 504
03. Dologi és egyéb folyó kiadások 472 562 568 993 525 964
04. Mûködési célú, támogatás értékû kiadások, egyéb támogatások 3 830 3 988 4 087
05. Államháztartáson kívülre végleges mûködési pénzeszközátadások 74 947 74 500 68 509
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai 273 289 301 875 286 703
07. Felújítás – – –
08. Felhalmozási kiadások 1 840 926 1 814 168 1 218 845
09. Felhalmozási célú támogatás értékû kiadások, egyéb támogatások – – –
10. Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközát-

adások 13 398 13 398 10 757
11. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása – – –
12. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása – – –
13. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+…+12) 3 291 919 3 417 861 2 715 512
14. Hosszú lejáratú hitelek 311 715 331 715 331 715
15. Rövid lejáratú hitelek 1 860 270 2 034 835 1 234 592
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E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

16. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok kiadásai – – –
17. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok kiadásai 217 052 173 406 139 957
18. Finanszírozási kiadások összesen (14+…+17) 2 389 037 2 539 956 1 706 264
19. Pénzforgalmi kiadások (13+18) 5 680 956 5 957 817 4 421 776
20. Pénzforgalom nélküli kiadások – – –
21. További (lebonyolítási) célú kiadások – – –
22. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások – – –
23. Kiadások összesen (19+…+22) 5 680 956 5 957 817 4 421 776
24. Intézményi mûködési bevételek 2 077 639 2 212 887 1 379 172
25. Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei 281 570 293 002 297 854
26. Mûködési célú támogatás értékû bevételek, egyéb támogatások 32 249 37 192 32 850
27. Államháztartáson kívülrõl végleges mûködési pénzeszközátvéte-

lek 7 255 9 155 6 308
28. Felhalmozási és tõke jellegû bevételek 1 671 596 1 609 582 32 919
29. 28.-ból: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tõkebevételei 824 812 793 805 15 916
30. Felhalmozási célú támogatás értékû bevételek, egyéb támogatá-

sok – – –
31. Államháztartáson kívülrõl végleges felhalmozási pénzeszközát-

vételek – – –
32. Támogatások, kiegészítések 2 182 2 912 1 917
33. 32.-bõl: önkormányzatok költségvetési támogatása 2 182 2 912 1 917
34. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése – – –
35. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése – – –
36. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen

(24+…+28+30+31+32+34+35) 4 072 491 4 164 730 1 751 020
37. Hosszú lejáratú hitelek felvétele – – –
38. Rövid lejáratú hitelek felvétele – – 40 957
39. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei 524 801 503 263 491 937
40. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei 311 715 331 715 372 672
41. Finanszírozási bevételek összesen (37+…+40) 836 516 834 978 905 566
42. Pénzforgalmi bevételek (36+41) 4 909 007 4 999 708 2 656 586
43. Pénzforgalom nélküli bevételek 600 600 600
44. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek 524 801 503 263 499 425
45. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó bevételek – – –
46. Bevételek összesen (42+…+45) 5 434 408 5 503 571 3 156 611
47. Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43–13–20)

[költségvetési hiány (–), költségvetési többlet(+)] 781 172 747 469 –963 892
48. Finanszírozási mûveletek eredménye (41–48) –1 552 521 –1 704 978 –800 698
49. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások különbsé-

ge (44–21) 524 801 503 263 499 425
50. Aktív és passzív pénzügyi mûveletek egyenlege (45–22) – – –

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 17 547 – 17 547 1 073 – 1 073
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások

összevont záróegyenlege (±)
–33 472 – –33 472 3 741 – 3 741

3. Elõzõ év(ek)ben képzett tartalékok maradványa
(–)

–12 508 – –12 508 –13 940 – –13 940

4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredmé-
nye (–)

– – – – – –
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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

5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány
(1±2–3–4)

–3 417 – –3 417 18 754 – 18 754

6. Finanszírozásból származó korrekciók (±) –2 002 – –2 002 –1 690 – –1 690
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)

–5 419 – –5 419 17 064 – 17 064

11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból folyó-
sított pénzeszköz maradványa

– – – – – –

12. A 10. sorból kötelezettséggel terhelt maradvány 3 424 – 3 424 22 807 – 22 807
13. A 10. sorból szabad pénzmaradvány 4 239 – 4 239 14 208 – 14 208

Hitelesítõ záradék:

A könyvvizsgálat során Komádi Város Önkormányzatának éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyve-
lési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és
ennek alapján elegendõ és megfelelõ bizonyosságot szereztem arról, hogy az éves beszámolót a számviteli törvényben, a
249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint ké-
szítették el.

A beszámoló mérlege két – nem jelentõs – hibát tartalmaz. Egyik hiba 2078 E Ft vevõállományt tévesen a forgatási
célú értékpapírok között mutat be. A másik hiba 5457 E Ft összegben, leltárral nem igazolható, rövid lejáratú kötelezett-
ség többletet mutat a szállítói számlák vonatkozásában, a tõkeváltozások csökkentésével szemben. A hibák korrekciója
nem érinti az önkormányzati mérleg mérlegfõösszegeit. Mindkét hiba keletkezési helye a Barsi Dénes Általános Iskola
beszámolójában van, és az önkormányzati beszámoló konszolidálása révén került be az önkormányzati beszámolóba. Az
önkormányzat jelenleg tárgyalt zárszámadási kimutatásainak mérlegadatai már a helyes adatokat tartalmazzák. Egyéb
vonatkozásban az önkormányzat zárszámadása és az ahhoz kapcsolódó pénzügyi kimutatások az éves beszámoló adatai-
val összhangban vannak.

Véleményem szerint az éves beszámoló Komádi Város Önkormányzatának 2008. december 31-én fennálló vagyoni,
pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl megbízható és valós képet ad.

Farkas Lajos s. k.,
könyvvizsgáló
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VI. rész
Pályázatok

Heves Város Önkormányzatának Képviselõ- testülete
pályázatot ír ki a Heves Város Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóparancsnokság

tûzoltóparancsnoki beosztásának betöltésére

A pályázatot kiíró szerv megnevezése, címe:
Heves Város Képviselõ-testülete
3360 Heves, Erzsébet tér 2.

A munkahely (szolgálati hely) neve és címe:
Heves Város Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóparancsnokság
3360 Heves, Károlyi Mihály út 2.

Munkakör (beosztás): hivatásos önkormányzati tûzoltóparancsnok

A beosztással járó feladatok rövid leírása:
– a hivatásos önkormányzati tûzoltóság tûzoltási, mûszaki-mentési, katasztrófa-elhárítási, tûzmegelõzési, tûzvizsgá-

lati- és munkavédelmi, minõsített idõszaki, gazdálkodási és személyügyi feladatai ellátásának szervezése és felügyelete,
– mûködési, illetékességi területén kapcsolattartás a társszervekkel, a lakossággal, a gazdálkodó szervezetekkel.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– hivatásos tûzoltótiszti állományviszony fennállása,
– felsõfokú állami iskolai végzettség,
– felsõfokú tûzoltó szakmai képesítés,
– rendészeti szakvizsga megléte vagy elõírt határidõre történõ elvégzésének vállalása,
– legalább 10 éve hivatásos szolgálati jogviszony fennállása,
– a Hszt. 271. § (1) bekezdése alapján legalább 5 éves tûzoltó szakmai gyakorlat a parancsnok fõ feladataiba tartozó

munkaterületen,
– a Hszt. 245/P. § (4) bekezdése alapján angol vagy német vagy francia nyelvbõl államilag elismert nyelvvizsga,
– a 21/2000. (VIII. 23.) BM–IM–TNM együttes rendelet alapján a parancsnoki beosztáshoz szükséges egészségi,

pszichikai, fizikai alkalmasság,
– a Hszt. 245/B. §-a szerinti vagyonnyilatkozat megtételének vállalása,
– hozzájárulás az „A” típusú nemzetbiztonsági ellenõrzéshez.

Elõnyt jelent:
– rendészeti szakvizsga megléte,
– legalább „B” kategóriás jogosítvány,
– felhasználói szintû számítástechnikai ismeretek.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó személyi adatait is tartalmazó szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratokat, vagy azok hiteles másolatát,
– a parancsnoki beosztással kapcsolatos vezetõi, szakmai programot,
– a hivatásos tûzoltóállományban eltöltött idõ igazolását,
– igazolást a szakmai gyakorlatról,
– nyilatkozatot az elõírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról,
– nyilatkozatot az elõírt „A” típusú nemzetbiztonsági ellenõrzés vállalásáról,
– nyilatkozatot a rendészeti szakvizsga elõírt határidõre történõ elvégzésérõl,
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– az egészségi, pszichikai, fizikai alkalmasságot igazoló okirat másolatát
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt.

Illetmény:
Az illetmény és egyéb juttatások megállapítása a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszo-

nyáról szóló, többször módosított 1996. évi XLIII. törvény és végrehajtási rendeletei alapján.

A munkakör a pályázat elnyerése esetén: 2010. január 1-jétõl betölthetõ.

A kinevezés határozatlan idõre szól.
A munkakör betöltéséhez szolgálati lakás nem áll rendelkezésre.

A pályázat benyújtásának határideje:
2009. november 16.
A pályázatot zárt borítékban kérjük benyújtani. A borítékon tüntessék fel „Pályázat Tûzoltóparancsnoki beosztásra”

A pályázat benyújtásának helye:
Heves Város Képviselõ-testülete
Csáki Zsigmond, Heves város polgármestere
3360 Heves, Erzsébet tér 2.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidõ letelte utáni elsõ képviselõ-testületi ülés.

A pályázat elbírálásáról, a pályázatok egyidejû visszaküldésével – a nyertes pályázó kivételével – az elbírálást követõ
15 napon belül minden pályázó írásbeli értesítést kap.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ad: Csáki Zsigmond, Heves város polgármestere. Telefon:
06-36/546-100, 06-36-546-155.
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Tájékoztató

A Belügyi Közlöny havonta kétszer, minden hónap elején és közepén jelenik meg.

Lapzárta: a megjelenés elõtti 15. munkanap déli 12 óra.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a köztisztviselõi pályázatoknak a hivatalos lapokban történõ elsõdleges megjelentetõje
a Hivatalos Értesítõ (a Magyar Közlöny melléklete). A Belügyi Közlöny a Hivatalos Értesítõben már közzétett pályáza-
tokat jelenteti meg (utóközlés), ennek értelmében a benyújtási határidõ meghatározásánál a Hivatalos Értesítõben törté-
nõ közzététel napját kell figyelembe venni.

A pályázatokat a belugyi.kozlony@otm.gov.hu e-mail címre kérjük megküldeni.

A pénzügyi beszámolók megjelentetése térítés ellenében történik.

Közzététel díja: 52 000 Ft + áfa.
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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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Szerkeszti az Önkormányzati Minisztérium Szerkesztõbizottsága, 1903 Budapest, József A. u. 2–4.

Telefon: 441-1175, fax: 441-1708, e-mail: belugyi.kozlony@otm.gov.hu

Szerkesztésért felelõs: dr. Horváth István.

Kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó. 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6., www.mhk.hu.

Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.

Elõfizetésben terjeszti a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó a Magyar Posta Zrt. közremûködésével.

Telefon: 235-4554, 266-9290/240, 241-es mellék.

Terjesztés: tel.: 317-9999, 266-9290/245 mellék.

Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó ügyfélszolgálatán (1085 Budapest, Somogyi Béla utca 6., 1394 Budapest 62.,
Pf. 357, fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

Példányonként megvásárolható a Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban (tel.: 318-8411).

2009. évi éves elõfizetési díj: 39 564 Ft áfával, féléves elõfizetési díj: 19 782 Ft áfával. Egy példány ára: 1775 Ft áfával.

HU ISSN 0865–5154

09.2826 – Nyomta a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató.

A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

Elek Balázs

A VADÁSZSZENVEDÉLY BÛNCSELEKMÉNYEI

címû kötetét

A könyv szerzõje, Dr. Elek Balázs PhD nem csupán sportvadász – vadászõsök leszármazottja –, hanem egy-
úttal a Debreceni Ítélõtábla gyakorló büntetõbírája is, aki a könyvben nem csupán jogászok számára gyûjtöt-
te össze közérthetõ stílusban mindazon jogi elõírásokat, amelyek a vadászat gyakorlása során büntetõjogi
következményt vonhatnak maguk után. A szerzõ mûvét könnyen érthetõvé teszi, amikor büntetõbírói tudását
és tapasztalatát felhasználva konkrét esetekkel példázza az általa leírtakat. A kötetben a szerzõ a vadorzókkal
kapcsolatos magatartástól kezdõdõen, a vadászbalesetek értékelésén keresztül, a kóbor állatok elpusztításáig
bezárólag szinte minden olyan eseményt feldolgoz, amelyekkel a gyakorlatban mind a hivatásos, mind a
sportvadászok kapcsolatba kerülhetnek.

A kötet 178 oldal terjedelmû, ára 3213 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

Elek Balázs

A VADÁSZSZENVEDÉLY BÛNCSELEKMÉNYEI

címû, 178 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 3213 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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