
TARTALOM
Oldal

I. RÉSZ
JOGSZABÁLYOK

6/2009. (I. 20.) Korm. rendelet a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi havi keresetkiegészítésérõl ................................................ 771

7/2009. (I. 20.) Korm. rendelet a fõvárosi és megyei vagyonátadó bizottságokról.................................................................................................... 797

9/2009. (I. 23.) Korm. rendelet az építési beruházások közbeszerzésekkel kapcsolatos részletes szabályairól szóló 162/2004. (V. 21.) Korm. ren-
delet módosításáról ................................................................................................................................................................................................ 797

12/2009. (I. 28.) Korm. rendelet a köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet módosításáról .............................. 798

13/2009. (I. 28.) Korm. rendelet a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosításáról .................................... 798

16/2009. (I. 30.) Korm. rendelet egyes kormányrendeleteknek a szmogriadóval összefüggõ módosításáról ........................................................... 801

19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról .............................................. 804

20/2009. (I. 30.) Korm. rendelet a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 111/2003.
(VII. 29.) Korm. rendelet, valamint a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet módosításáról................................................................................................................................................. 804

2/2009. (I. 16.) ÖM rendelet az állami sportcélú támogatások felhasználásáról és elosztásáról ............................................................................... 805

3/2009. (II. 4.) ÖM rendelet a megújuló energiaforrásokat – biogázt, bioetanolt, biodízelt – hasznosító létesítmények tûzvédelmének mûszaki kö-
vetelményeirõl........................................................................................................................................................................................................ 830

4/2009. (II. 4.) ÖM rendelet a kistelepülések közoktatási feladatainak társulásban történõ ellátását ösztönzõ támogatás igénybevételének részle-
tes feltételeirõl........................................................................................................................................................................................................ 837

1/2009. (I. 16.) PM–ÖM együttes rendelet a helyi önkormányzatokat és a többcélú kistérségi társulásokat 2007. évben egyes központi költségve-
tési kapcsolatokból megilletõ forrásokról szóló 1/2007. (I. 30.) PM–ÖTM együttes rendelet végrehajtásának elszámolásáról ........................ 841

2/2009. (I. 30.) PM–ÖM együttes rendelet a helyi önkormányzatokat és a többcélú kistérségi társulásokat 2009. évben egyes központi költségve-
tési kapcsolatokból megilletõ forrásokról ............................................................................................................................................................. 842

1/2009. (I. 19.) MNB rendelet a jegybanki alapkamat mértékérõl ............................................................................................................................. 842

1/2009. (I. 20.) NFGM rendelet a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai
vizsga szervezésére feljogosított intézményekrõl ................................................................................................................................................. 843

1/2009. (I. 30.) EüM rendelet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegû szolgál-
tatásaiért fizetendõ díjakról.................................................................................................................................................................................... 846

2/2009. (I. 30.) EüM rendelet a népjóléti ágazatba tartozó egyes államigazgatási eljárásokért és igazgatási jellegû szolgáltatásokért fizetendõ dí-
jakról szóló 50/1996. (XII. 27.) NM rendelet módosításáról ................................................................................................................................ 855

2/2009. (I. 30.) OKM rendelet az esélyegyenlõséget, felzárkóztatást segítõ támogatások igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, el-
számolásának és ellenõrzésének részletes szabályairól szóló 9/2008. (III. 29.) OKM rendelet 1–2. §-ai alapján támogatásban részesült fenn-
tartók részére kiegészítõ támogatás folyósításának eljárási rendjérõl................................................................................................................... 858

XX. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2009. FEBRUÁR 17. ÁRA: 1775 Ft

A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T I M I N I S Z T É R I U M

H I V A T A L O S L A P J A

ÖNKORMÁNYZAT – SPORT – TURISZTIKA

A tartalomjegyzék a 770. oldalon folytatódik.



III. RÉSZ
SPORT

A Wesselényi Miklós Sportközalapítvány alapító okirata, módosításokkal egységes szerkezetben ......................................................................... 859

V. RÉSZ
KÖZLEMÉNYEK

A Legfõbb Ügyészség közleménye ügyészségi szolgálati igazolvány érvénytelenítésérõl ....................................................................................... 866

VI. RÉSZ
HIVATALOS ÉRTESÍTÕ PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOKRÓL

HELYESBÍTÉS

770 B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 4. szám



I. rész
Jogszabályok

A Kormány
6/2009. (I. 20.) Korm.

rendelete
a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak

2009. évi havi kereset-kiegészítésérõl

A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében meg-
állapított eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, valamint
a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésérõl szóló
2008. évi CII. törvény 79. § (1) bekezdés b) pontjában, va-
lamint 5. számú mellékletének 23. pontjában kapott felha-
talmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés
b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következõ
rendeletet alkotja:

1. §

A rendelet hatálya – az Állami Számvevõszék kivételé-
vel – a költségvetési szervekre és a velük

a) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.),

b) a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXI-
II. törvény (a továbbiakban: Ktv.),

c) a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak
szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a to-
vábbiakban: Hszt.),

d) a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állo-
mányú tagjainak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. tör-
vény (a továbbiakban: Hjt.),

e) az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszo-
nyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény (a továbbiakban:
Iasz.),

f) az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi
adatkezelésrõl szóló 1994. évi LXXX. törvény (a továb-
biakban: Üsztv.),

g) a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi
XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) Harmadik Része
XII. fejezete, valamint

h) a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.)
66/G. §-a
szerinti jogviszonyban állókra terjed ki, a prémiumévek
programról és a különleges foglalkoztatási állományról
szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatottak
kivételével (a továbbiakban együtt: foglalkoztatott).

2. §

(1) A foglalkoztatott a 2009. év hónapjaira járó illetmé-
nyének kifizetésével egyidejûleg havi kereset-kiegészítés-
re jogosult.

(2) A havi kereset-kiegészítés összege a tárgyhónapot
követõ bérfizetési napon kifizetésre kerülõ bruttó illet-
mény egytizenketted része, de legfeljebb 15 000 forint.
Amennyiben a foglalkoztatott a tárgyhónapban a beosztá-
sa szerinti nem mindegyik munkanapra volt jogosult illet-
ményre, akkor a havi kereset-kiegészítés felsõ határát a
díjazott munkanapok és a tárgyhónap munkanapjainak
arányában kell figyelembe venni.

(3) E § vonatkozásában illetményként kell figyelembe
venni:

a) a Kjt. 66., 66/A., illetve 79/E. §-a szerinti illetményt,
beleértve a garantált illetmény feletti, a munkáltató dön-
tése alapján megállapított illetményrészt is,

b) a Ktv. 42. § (2) bekezdése szerinti – a 43. § (4) be-
kezdése szerinti illetményeltérítés figyelembevételével
számított – illetményt,

c) a Hszt. 112. §-a szerinti távolléti díj alapját képezõ
illetményt,

d) a Hjt. 123. §-a szerinti távolléti díj alapját képezõ
illetményt,

e) az Iasz. 96. § (1) bekezdése szerinti – a 102. § (2) be-
kezdése szerinti illetményeltérítés figyelembevételével
számított – illetményt,

f) az Üsztv. 46/C., 81/C., illetve 90/A. §-a szerinti – a
81/G. § (2) bekezdése és a 90/E. § (2) bekezdése szerinti
illetményeltérítés figyelembevételével számított – illet-
ményt,

g) az Mt. Harmadik Része XII. fejezetének hatálya alá
tartozó munkavállalók személyi alapbérét,

h) a Gyvt. 66/L. §-a szerinti hivatásos nevelõszülõi
díjat.

(4) A havi kereset-kiegészítés a foglalkoztatottat – a be-
tegszabadság és az egészségügyi szabadság kivételével –
azon idõszakokra is megilleti, amelyekre távolléti díjban
részesül. Ez esetben illetményen a távolléti díjat – a Kjt.,
illetve az Mt. Harmadik Része XII. fejezetének hatálya alá
tartozó foglalkoztatott esetében a távolléti díj illetmény-,
illetve személyi alapbér részét – kell érteni.

(5) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérõen a foglal-
koztatott a felmentési, felmondási idõn belül a munkavég-
zés alóli mentesítés idõtartamára nem jogosult havi kere-
set-kiegészítésre.

(6) A havi kereset-kiegészítés a személyi jövedelem-
adó-elõleg megállapításánál nem rendszeres jövedelem-
nek minõsül, és azt a költségvetési rend szerint egyéb
munkavégzéshez kapcsolódó juttatásként kell elszámolni.
A kifizetés a statisztikai elszámolásokban munkaviszony-
ból származó nem rendszeres kereseti elemként a kereset
részét képezi.

3. §

(1) A központi költségvetés a Magyar Köztársaság
2009. évi költségvetésérõl szóló 2008. évi CII. törvény 4. §
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(1) bekezdésében megjelölt céltartalék, illetve 5. számú
mellékletének 23. pontja szerinti elõirányzat terhére az
e rendeletben meghatározottak szerint teljes összegû fede-
zetet (a továbbiakban: támogatást) biztosít

a) a (3) bekezdés szerinti kivétellel a központi, a társa-
dalombiztosítási, a köztestületi, az országos kisebbségi
önkormányzati költségvetési szervek (a továbbiakban
együtt: központi költségvetési szerv), valamint

b) a helyi önkormányzatok, a települési, illetve területi
kisebbségi önkormányzatok, valamint a többcélú kistérsé-
gi társulások (a továbbiakban együtt: helyi önkormányzat)
részére az e rendelet alapján járó kereset-kiegészítésre és
annak járulékaira.

(2) Az országos kisebbségi önkormányzatot megilletõ
támogatásról az Oktatási és Kulturális Minisztérium szol-
gáltat adatot.

(3) A központi költségvetési szervek esetében nem ve-
hetõ igénybe a támogatás a részben vagy egészben külön
feladat ellátására kötött szerzõdésbõl – ide nem értve az
Országos Egészségbiztosítási Pénztárral (a továbbiakban:
OEP) kötött finanszírozási szerzõdést – származó bevétel
terhére foglalkoztatottak után.

(4) Az e rendelet alapján igénybe vett támogatás kizáró-
lag a foglalkoztatottak 2009. évi havi kereset-kiegészíté-
sére használható fel, más jogcímen kifizetés nem teljesít-
hetõ.

4. §

(1) A központi költségvetési szerveknél a támogatás
megállapítása

a) a 2008. évi eseti kereset-kiegészítés második ütemé-
ben biztosított támogatás számításánál figyelembe vett – a
Honvédelmi Minisztérium fejezetbe tartozó költségvetési
szervek esetében a Honvédelmi Minisztérium által kö-
zölt – létszám és havi 15 000 forintnak a munkaadókat ter-
helõ járulékokkal növelt összege szorzataként 6 hónapra
elõre, míg

b) a 2009. évet terhelõ további támogatás a várhatóan
ténylegesen kifizetésre kerülõ – a Pénzügyminisztérium
által június hónapban felmért – összeg alapján
történik.

(2) A támogatás rendelkezésre bocsátásáról a Kormány
határozatban intézkedik. A támogatás folyósítása és elszá-
molása tekintetében az országos kisebbségi önkormányzat
és az Oktatási és Kulturális Minisztérium támogatási szer-
zõdést köt.

(3) Az igénybe vett támogatással 2009. november 15-ig
el kell számolni, mely intézkedést a pénzügyminiszter
készíti elõ.

(4) Amennyiben a költségvetési szerv az elszámolást
követõen állapít meg visszafizetési kötelezettséget, azt

a 2009. évi elõirányzat-maradványelszámolás keretében
kell teljesíteni.

5. §

(1) A Magyar Államkincstár a helyi önkormányzatok
részére – az Önkormányzati Minisztérium utalványozása
alapján – havonta a kifizetés hónapját megelõzõ hónap
utolsó naptári napján (ha e nap pihenõnap vagy munkaszü-
neti nap, az azt követõ munkanapon) elõlegként folyósítja

a) az OEP által finanszírozott költségvetési szervek
esetében a havi kereset-kiegészítés kifizetõt terhelõ köz-
terheket magában foglaló bruttó összegét,

b) az a) pontba nem tartozó költségvetési szervek ese-
tében a havi kereset-kiegészítés foglalkoztatottakat megil-
letõ nettó összegét.

(2) A helyi önkormányzat az általa fenntartott, közpon-
tosított illetményszámfejtést nem igénylõ költségvetési
szervére vonatkozóan az államháztartás mûködési rendjé-
rõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiak-
ban: Ámr.) 16. számú mellékletének 16/A 2.5. számú adat-
lapján szolgáltat információt a havi kereset-kiegészítés
számításához.

(3) A helyi önkormányzat az (1) bekezdés a) pontja sze-
rinti költségvetési szervek számára a havi kereset-kiegé-
szítés kifizetõt terhelõ közterheket magában foglaló bruttó
összegét, az (1) bekezdés b) pontja szerinti költségvetési
szervek számára a foglalkoztatottaknak járó havi kere-
set-kiegészítés nettó összegét a rendszeres személyi jutta-
tás havi kifizetésének napjára biztosítja.

(4) A Magyar Államkincstár Regionális Igazgatósága
a helyi önkormányzatok részére a kifizetés hónapját meg-
elõzõ hónap 27-ig (ha e nap pihenõnap vagy munkaszüneti
nap, az azt követõ munkanapon) a (3) bekezdésben foglal-
tak végrehajtásához információt szolgáltat az 1. számú

melléklet szerint, továbbá adatot szolgáltat az Önkormány-
zati Minisztérium részére az Ámr. 16. számú melléklete
16/A 2.6. számú adatlapjának megfelelõen.

(5) A (3) bekezdésben foglalt összegek a helyi önkor-
mányzatok nettó finanszírozási rendszerének a kifizetés
hónapjában esedékes ütemében kerülnek elszámolásra.

6. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatály-
ba. Rendelkezéseit elsõ alkalommal a 2009. január hónap-
ra, utolsó alkalommal a 2009. december hónapra járó illet-
mények és havi kereset-kiegészítés megállapítása és kifi-
zetése során kell alkalmazni.

(2) Ez a rendelet 2010. december 31-én hatályát veszíti.
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7. §

(1) Az Ámr. 16. számú mellékletében az „Adatlapok
jegyzéke” tábla helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

(2) Az Ámr. 16. számú mellékletének 16/A jelû
a) 1.1. számú adatlapjának helyébe e rendelet 3. számú,
b) 3.1. számú adatlapjának helyébe e rendelet 4. számú,
c) 4.1. számú adatlapjának helyébe e rendelet 5. számú,
d) 4.2. számú adatlapjának helyébe e rendelet 6. számú

melléklete lép.

(3) Az Ámr. 16. számú melléklete kiegészül e rendelet
7. és 8. számú melléklete szerinti 16/A 2.5–16/A 2.6. szá-
mú adatlapokkal.

(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti az Ámr. 2. § 18. pontja és 21. számú melléklete.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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1. számú melléklet a 6/2009. (I. 20.) Korm. rendelethez
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Önkormányzat / Többcélú neve:  

kistérségi társulás címe:       

törzsszáma:                           

adószáma :                         

pénzügyi körzet:              KSH kód:        

Adatszolgáltatás 
a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak

2009. évi kereset-kiegészítése 
……………. havi illetménnyel együtt fizetend  részletének folyósításához 

Költségvetési szerv 
2009. évi kereset-kiegészítés havi 

részletének 

PIR
törzs-
száma 

Neve
Finanszírozás 

formája

kifizet t terhel
közterheket 

magában foglaló 
bruttó összege 

(Ft)

dolgozónak 
kifizetend  nettó 

összege 
(Ft)

A költségvetési 
szerv részére 

utalandó összeg  
(Ft)*

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 Összesen:  

,......... év  .....................................hó  .........nap 

P. H. 

……………………………………………..
igazgató

__________

* OEP finanszírozott intézmények esetében a „kifizet t terhel  közterheket magában foglaló bruttó összeget (Ft)”, 
KKV finanszírozott intézmények esetében a „dolgozónak kifizetend  nettó összeget (Ft)” tartalmazza. 



2. számú melléklet a 6/2009. (I. 20.) Korm. rendelethez

[16. számú melléklet a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelethez]
4.szám
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ADATLAPOK JEGYZÉKE 

Sorsz. Megnevezés Adattartalom Adatszolgáltatásra 
kötelezett Adattovábbítás címzettje

Határid

(a táblában 
megjelölt 

nap, illetve 
munkaszü-

neti nap 
esetén az azt 
követ  els
munkanap)

Önkormányzati Minisztérium  
Igazgatóságok tárgyhó 11. 

16/A 
1.1./a 

EL IRÁNYZAT KÖZL  LAP AZ 
ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUMTÓL az
önkormányzatok / többcélú kistérségi 
társulások nettó finanszírozásba bevont 
támogatásáról és a központi költségvetésb l
a költségvetési törvény alapján megillet
normatív, kötött felhasználású támogatásról 

Tárgyhavi aktuális el irányzat.

Igazgatóságok Helyi önkormányzat 

Többcélú kistérségi társulás 
tárgyhó 20. 

16/A 
1.1./b 

MEGYEI / RÉGIÓ ÖSSZESÍT

EL IRÁNYZAT KÖZL  LAP AZ 
ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUMTÓL az
önkormányzatok / többcélú kistérségi 
társulások nettó finanszírozásba bevont 
támogatásáról és a központi költségvetés-
b l a költségvetési törvény alapján meg-
illet  normatív, kötött felhasználású 
támogatásról 

Tárgyhavi aktuális el irányzat. Önkormányzati Minisztérium Igazgatóságok tárgyhó 11. 
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Sorsz. Megnevezés Adattartalom Adatszolgáltatásra 
kötelezett Adattovábbítás címzettje

Határid

(a táblában 
megjelölt 

nap, illetve 
munkaszü-

neti nap 
esetén az azt 
követ  els
munkanap)

16/A 
2.1.

ADATKÖZL  LAP a nettó finanszírozásba 
bevont költségvetési szervek adatszol-
gáltatásához 

A költségvetési szerv tárgyhavi szja. és tb. 
bevallását alátámasztó analitikus bér-
nyilvántartásának adatai. 

Önkormányzat, illetve többcélú 
kistérségi társulás azon költség-
vetési szerve, amely nem igényli 
a központosított illetményszám-
fejtést.

Áht. szerint az adatszolgáltatás a 
fenntartó önkormányzat, illetve 
többcélú kistérségi társulás 
kötelezettsége.

Igazgatóságok tárgyhó 5. 

16/A 
2.2.

ADATKÖZL  LAP a „Társadalombiztosítási 
és Családtámogatási kifizet hely által 
teljesített ellátások” igényléséhez 

A költségvetési szerv által a 
tárgyhónapban megel legezett 
társadalombiztosítási és családtámogatási 
ellátások. 

Önkormányzat, illetve többcélú 
kistérségi társulás azon költség-
vetési szerve, amely nem igényli 
a központosított illetményszám-
fejtést.

Áht. szerint az adatszolgáltatás a 
fenntartó önkormányzat, illetve 
többcélú kistérségi társulás 
kötelezettsége.

Igazgatóságok tárgyhó 5. 

16/A 
2.3.

ADATKÖZL  LAP a nettó finanszírozás 
körébe tartozó önkormányzati / többcélú 
kistérségi társulási költségvetési szervek 
részére

A költségvetési szerv tárgyhavi szja. és tb. 
bevallását alátámasztó analitikus bér-
nyilvántartásának adatai. 

Igazgatóságok 
Helyi önkormányzat 
(költségvetési szervek) 

Többcélú kistérségi társulás 
tárgyhó 20. 

16/A 
2.4.

ADATKÖZL  LAP a nettó finanszírozás 
körébe tartozó önkormányzati / többcélú 
kistérségi társulási költségvetési szervek 
részére a „Társadalombiztosítási és 
családtámogatási kifizet hely által 
teljesített ellátások” igénylésér l

Tárgyhónapi társadalombiztosítási és 
családtámogatási ellátások. Igazgatóságok 

Helyi önkormányzat 
(költségvetési szervek) 

Többcélú kistérségi társulás 

tárgyhó 20. 



4.szám
B

E
L

Ü
G

Y
I

K
Ö

Z
L

Ö
N

Y
777

Sorsz. Megnevezés Adattartalom Adatszolgáltatásra 
kötelezett Adattovábbítás címzettje

Határid

(a táblában 
megjelölt 

nap, illetve 
munkaszü-

neti nap 
esetén az azt 
követ  els
munkanap)

16/A 
2.5.

ADATKÖZL LAP Adatszolgáltatás a 
nettó finanszírozásba bevont költségvetési 
szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi 
kereset-kiegészítése ……………….. havi 
illetménnyel együtt fizetend  részletének 
folyósításához 

A költségvetési szerveknél 
foglalkoztatottak 2009. évi kereset-
kiegészítése havi részletének 
folyósításához szükséges adatszolgáltatás. 

Önkormányzat, illetve többcélú 
kistérségi társulás azon költség-
vetési szerve, amely nem igényli 
a központosított illetményszám-
fejtést.

Áht. szerint az adatszolgáltatás a 
fenntartó önkormányzat, illetve 
többcélú kistérségi társulás 
kötelezettsége.

Igazgatóságok 
tárgyhónapot 
megel z  hó 

26.

MEGYEI / RÉGIÓ ÖSSZESÍT
Adatszolgáltatás a költségvetési 
szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi 
kereset-kiegészítése ……….………….. 
havi illetménnyel együtt fizetend
részletének folyósításához 

Adatszolgáltatás az önkormányzatok / 
többcélú kistérségi társulások 2009. évi 
kereset-kiegészítés havi részletének 
folyósításához. 

Igazgatóságok 
Önkormányzati Minisztérium 
Önkormányzati Gazdasági 
F osztály

tárgyhónapot 
megel z  hó 

27.
16/A 

2.6.

16/A 2.6. számú adatlappal azonos 
szerkezet  ORSZÁGOS ÖSSZESÍT

A 16/A 2.6. sz. alatti adattartalom ország 
összesen aggregátumai. Önkormányzati Minisztérium  

Magyar Államkincstár  

Önkormányzati F osztály

Pénzügyminisztérium 

tárgyhónapot 
megel z  hó 

30.

16/A 
3.1.

ELSZÁMOLÁS a központi költségvetésb l
az önkormányzatot / többcélú kistérségi 
társulást az Áht. ... § (...) alapján (nettó 
módon) megillet  támogatások és a 
költségvetési törvény alapján megillet
normatív, kötött felhasználású támogatás 
pénzügyi teljesítésér l

A központosított illetményszámfejtés,  
valamint – azt nem igényl  költségvetési 
szervekr l – az önkormányzatok / 
többcélú kistérségi társulások 
adatszolgáltatása alapján összeállított és 
részletezett, az Áht. szerinti kincstári 
finanszírozás biztosításához szükséges 
információk, valamint az önkormányzatot 
megillet  normatív, kötött felhasználású 
támogatás. 

Igazgatóságok 
Helyi önkormányzat 

Többcélú kistérségi társulás 
tárgyhó 20. 
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Sorsz. Megnevezés Adattartalom Adatszolgáltatásra 
kötelezett Adattovábbítás címzettje

Határid

(a táblában 
megjelölt 

nap, illetve 
munkaszü-

neti nap 
esetén az azt 
követ  els
munkanap)

ELSZÁMOLÁS az önkormányzatok / 
többcélú kistérségi társulások nettó 
finanszírozásba bevont „Társadalom-
biztosítási és családtámogatási kifizet -
hely által teljesített ellátások” igény-
léséhez

A központosított illetményszámfejtés 
keretében, valamint az azt nem igényl , de 
kifizet helyi feladatokat ellátó 
költségvetési szervekr l az 
önkormányzatok / többcélú kistérségi 
társulások adatszolgáltatása alapján 
összeállított és részletezett társadalom-
biztosítási és családtámogatási ellátások. 

Igazgatóságok 
Helyi önkormányzat 

Többcélú kistérségi társulás 
   tárgyhó 20. 

16/A 
3.2.

A 16/A 3.2. számú adatlappal azonos 
szerkezet ORSZÁGOS ÖSSZESÍT
MEGYÉNKÉNT az ellátások igénylésér l

Adatszolgáltatás az ellátások igénylésér l. Önkormányzati Minisztérium  

Magyar Államkincstár 
Önkormányzati F osztály,

Országos Egészségbiztosítási 
Pénztár Pénzellátási F osztály

Országos Nyugdíjbiztosítási 
F igazgatóság

Nyugdíjfolyósító Igazgatóság 

tárgyhó 18. 

16/A 
4.1.

MEGYEI / RÉGIÓ ÖSSZESÍT  az 
önkormányzatok / többcélú kistérségi 
társulások nettó finanszírozásba bevont 
támogatásáról és a központi 
költségvetésb l a költségvetési törvény 
alapján megillet  normatív kötött 
felhasználású támogatás pénzügyi 
teljesítésér l

Adatszolgáltatás az önkormányzatok / 
többcélú kistérségi társulások 
támogatásáról. 

Igazgatóságok 
Önkormányzati Minisztérium 
Önkormányzati Gazdasági 
F osztály

tárgyhó 15. 

16/A 
4.2. MEGYEI / RÉGIÓ ÖSSZESÍT

A 16/A 3.1. sz. és a 16/A 3.2. sz. alatti 
adattartalom megyei összesen 
aggregátumai. 

Igazgatóságok 
Önkormányzati Minisztérium 
Önkormányzati Gazdasági 
F osztály

tárgyhó 15. 
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Sorsz. Megnevezés Adattartalom Adatszolgáltatásra 
kötelezett Adattovábbítás címzettje

Határid

(a táblában 
megjelölt 

nap, illetve 
munkaszü-

neti nap 
esetén az azt 
követ  els
munkanap)

A 16/A 4.2. számú adatlappal azonos 
szerkezet ORSZÁGOS ÖSSZESÍT

A 16/A 3.1. sz. és a 16/A 3.2. sz. alatti 
adattartalom ország összesen 
aggregátumai. 

Önkormányzati Minisztérium  

Magyar Államkincstár 
Önkormányzati F osztály,

Országos Egészségbiztosítási 
Pénztár Pénzellátási F osztály

Országos Nyugdíjbiztosítási 
F igazgatóság

Nyugdíjfolyósító Igazgatóság 

tárgyhó 18. 

16/A 
5.1.

HELYESBÍT  LAP a nettó finanszírozásba 
bevont költségvetési szervek központi 
forrásból vagy OEP támogatásból 
származó járandóságaik terhére elszámolt 
kötelezettségeinek 2006. január 1-je el tti
helyesbítésér l

Adatszolgáltatás a nettó finanszírozásba 
bevont költségvetési szervek központi 
forrásból vagy OEP támogatásból 
származó járandóságaik terhére elszámolt 
kötelezettségeinek 2006. január 1-je el tti
helyesbítésér l.

Önkormányzat, illetve többcélú 
kistérségi társulás azon költség-
vetési szerve, amely nem igényli 
a központosított illetményszám-
fejtést.

Áht. szerint az adatszolgáltatás a 
fenntartó önkormányzat, illetve 
többcélú kistérségi társulás 
kötelezettsége.

Igazgatóságok tárgyhó 5. 

16/A 
5.2.

MEGYEI / RÉGIÓ ÖSSZESÍT a nettó 
finanszírozásba bevont költségvetési 
szervek központi forrásból vagy OEP 
támogatásból származó járandóságaik 
terhére elszámolt kötelezettségeinek 2006. 
január 1-je el tti helyesbítésér l

Adatszolgáltatás a helyi önkormányzatok 
központi forrásból vagy OEP 
támogatásból származó járandóságaik 
terhére elszámolt kötelezettségeinek 2006. 
január 1-je el tti helyesbítésér l.

Igazgatóságok 
Adó- és Pénzügyi Ellen rzési
Hivatal Regionális 
Igazgatósága

tárgyhó 20. 
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Sorsz. Megnevezés Adattartalom Adatszolgáltatásra 
kötelezett Adattovábbítás címzettje

Határid

(a táblában 
megjelölt 

nap, illetve 
munkaszü-

neti nap 
esetén az azt 
követ  els
munkanap)

16/A 
5.3.

ÖSSZESÍT a nettó finanszírozásba 
bevont költségvetési szervek központi 
forrásból vagy OEP támogatásból 
származó járandóságai terhére elszámolt 
kötelezettségeinek helyesbítéseir l a 
16/A 5.1. számú adatlapok pénzügyi 
rendezésének id pontja alapján 

A költségvetési szerv 16/A 5.1. számú 
adatlapjainak összesítése a helyesbítés 
pénzügyi rendezésének id pontjára. 

Önkormányzat, illetve többcélú 
kistérségi társulás azon költség-
vetési szerve, amely nem igényli 
a központosított illetményszám-
fejtést.

Áht. szerint az adatszolgáltatás a 
fenntartó önkormányzat, illetve 
többcélú kistérségi társulás 
kötelezettsége.

Igazgatóságok tárgyhó 5. 

16/A 
5.4.

RÉGIÓ ÖSSZESÍT a nettó 
finanszírozásba bevont költségvetési 
szervek központi forrásból vagy OEP 
támogatásból származó járandóságai 
terhére elszámolt kötelezettségeinek 
helyesbítéseir l a 16/A 5.2. számú 
adatlapok pénzügyi rendezésének 
id pontja alapján 

A megye 16/A 5.2. számú adatlapjainak 
összesítése – adószámonként – a 
helyesbítés pénzügyi rendezésének 
id pontjára. 

Igazgatóságok Magyar Államkincstár 
Önkormányzati F osztály tárgyhó 20. 

16/B 
1.1.

EL IRÁNYZAT KÖZL  LAP a gyógyító-
megel z  ellátások el irányzatai terhére 
teljesítend  kifizetések az Országos 
Egészségbiztosítási Pénztártól 

Tárgyhavi aktuális el irányzat. Országos Egészségbiztosítási 
Pénztár

Igazgatóságok az 
Önkormányzati Minisztérium 
Önkormányzati Gazdasági 
F osztályán keresztül 

tárgyhó 11. 

16/B 
3.1.

ELSZÁMOLÁS az OEP támogatásból a 
költségvetési szervet az Áht. … § (..) 
alapján (nettó módon) megillet  pénzügyi 
teljesítésr l

A központosított illetményszámfejtés, 
valamint – az azt nem igényl , OEP által 
finanszírozott költségvetési szervekr l – 
az önkormányzatok adatszolgáltatása 
alapján összeállított és részletezett, az Áht. 
szerinti kincstári finanszírozás 
biztosításához szükséges információk. 

Igazgatóságok az OEP által finanszírozott 
költségvetési szerv tárgyhó 20. 
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Sorsz. Megnevezés Adattartalom Adatszolgáltatásra 
kötelezett Adattovábbítás címzettje

Határid

(a táblában 
megjelölt 

nap, illetve 
munkaszü-

neti nap 
esetén az azt 
követ  els
munkanap)

ELSZÁMOLÁS az OEP által finanszírozott 
költségvetési szerv nettó finanszírozásba 
bevont „Társadalombiztosítási és 
családtámogatási kifizet hely által 
teljesített ellátások” igényléséhez 

A központosított illetményszámfejtés 
keretében, valamint az azt nem igényl , de 
kifizet helyi feladatokat ellátó, OEP által 
finanszírozott költségvetési szervekr l az 
önkormányzatok adatszolgáltatása alapján 
összeállított és részletezett társadalom-
biztosítási és családtámogatási ellátások. 

Igazgatóságok az OEP által finanszírozott 
költségvetési szerv tárgyhó 20. 

16/B 
3.2.

A 16/B 3.2. sz. adatlappal azonos 
szerkezet ORSZÁGOS ÖSSZESÍT
MEGYÉNKÉNT az ellátások igénylésér l

Adatszolgáltatás az ellátások igénylésér l. Önkormányzati Minisztérium  

Magyar Államkincstár 
Önkormányzati F osztály,

Országos Egészségbiztosítási 
Pénztár Pénzellátási F osztály

tárgyhó 18. 

MEGYEI / RÉGIÓ ÖSSZESÍT  az OEP 
által finanszírozott költségvetési szervek 
nettó finanszírozásba bevont támoga-
tásáról 

Adatszolgáltatás a költségvetési szerv 
támogatásáról. Igazgatóságok 

Önkormányzati Minisztérium 
Önkormányzati Gazdasági 
F osztály

tárgyhó 15. 

16/B 
4.1. A 16/B 4.1. sz. adatlappal azonos 

szerkezet ORSZÁGOS ÖSSZESÍT
MEGYÉNKÉNT a költségvetési szervek 
támogatásáról 

Adatszolgáltatás a költségvetési szervek 
támogatásáról. Önkormányzati Minisztérium  

Magyar Államkincstár 
Önkormányzati F osztály,

Országos Egészségbiztosítási 
Pénztár Pénzellátási F osztály

tárgyhó 18. 

MEGYEI / RÉGIÓ ÖSSZESÍT
A 16/B 3.1. sz. és a 16/B 3.2. sz. alatti 
adattartalom megyei összesen 
aggregátumai. 

Igazgatóságok 
Önkormányzati Minisztérium 
Önkormányzati Gazdasági 
F osztály

tárgyhó 15. 

16/B 
4.2.

A 16/B 4.2. számú adatlappal azonos 
szerkezet ORSZÁGOS ÖSSZESÍT

A 16/B 3.1. sz. és a 16/B 3.2. sz. alatti 
adattartalom ország összesen 
aggregátumai. 

Önkormányzati Minisztérium  

Magyar Államkincstár 
Önkormányzati F osztálya,

Országos Egészségbiztosítási 
Pénztár Pénzellátási F osztály

tárgyhó 18. 



3. számú melléklet a 6/2009. (I. 20.) Korm. rendelethez

[16. számú melléklet a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelethez]

782 B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 4. szám

   16/A 1.1./a számú adatlap 
Megye kódja   

neve:
Régió kódja   

neve:

Önkormányzat / Többcélú sorszáma 
kistérségi társulás neve: 

címe:       

 törzsszáma:                           

adószáma :                         

pénzforgalmi jelz száma:                        

pénzügyi körzet:              KSH kód:        

EL IRÁNYZAT KÖZL  LAP 
AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUMTÓL 

az önkormányzatok / többcélú kistérségi társulások nettó finanszírozásba bevont támogatásáról 
és a központi költségvetésb l a költségvetési törvény alapján megillet  normatív, kötött felhasználású támogatásról  

2009. év ................ hónap 

Sorszám Megnevezés 

Eredeti 
el irányzat 

(Ft)
a.) 

Korrekció 
+/-
(Ft)
b.)

Végleges 
el irányzat 

(Ft)
c.)

1. A települési önkormányzatot megillet , a településre kimutatott személyi jövedelemadó (8%)    
2. A megyei önkormányzatok személyi jövedelemadó-részesedése    
3. A települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése    

a.) Települési önkormányzatok feladatai    
b.) Körzeti igazgatás    
c.) Körjegyz ség m ködése    
d.) Megyei, f városi önkormányzatok feladatai    
e.) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok    
f.) Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása    
g.) A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos foglalkoztatási gondok-

kal küzd  települési önkormányzatok feladatai 
   

h.) Üdül helyi feladatok    
i.) Közm vel dési és közgy jteményi feladatok    
j.) Pénzbeli szociális juttatások    
k.) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai    
l.) Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés    
m.) Hajléktalanok átmeneti intézményei    
n.) Gyermekek napközbeni ellátása    
o.) Közoktatási alap-hozzájárulás     
p.) Közoktatási kiegészít  hozzájárulások    
q.) Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások    

Ebb l: Tanulók tankönyvellátásának támogatása    
r.) (Fenntartva évközi új el irányzat részére)    

4. 
A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai összesen  
(a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l+m+n+o+p+q+r) (költségvetési törvény 3. számú melléklet) 

   

a.) Kiegészít  támogatás nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz    
b.) Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása    
c.) Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása    
d.) Esélyegyenl séget, felzárkóztatást segít  támogatások    
e.) Az alapfokú m vészetoktatás támogatása    
f.) Bérpolitikai intézkedések támogatása (f.1.+f.2.)    

Ebb l: f1.) Állami támogatásból finanszírozott költségvetési szerv, illetve szakfeladatok illetménykiadásai 
növekedéséhez folyósított támogatás 

   

 f2.) Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott költségvetési szerv, illetve szakfeladatok illetmény-
kiadásai növekedéséhez folyósított támogatás  
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g.) Az Új Tudás-M veltség Program keretében a pedagógusok anyagi ösztönzését szolgáló támogatások    
h.) (Fenntartva évközi új el irányzat részére)    

5. 
A nettó finanszírozásban folyósított központosított el irányzatok összesen (a+b+c+d+e+f+g+h)
(költségvetési törvény 5. számú melléklet) 

   

a.) Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lév  települési önkormányzatok támogatása    
b.) (Fenntartva évközi új el irányzat részére)    

6. 

A nettó finanszírozásban folyósított helyi önkormányzatok m köd képességének  
meg rzését szolgáló kiegészít  támogatások összesen (a+b)  
(költségvetési törvény 6. számú melléklet) 

   

a.) K színházak m ködtetési hozzájárulása    
b.) M vészeti tevékenység kiadásaihoz való hozzájárulás    
c.) Bábszínházak m ködtetési hozzájárulása    
d.) Bábszínházak m vészeti tevékenységének kiadásaihoz való hozzájárulás    
e.) Önkormányzati színházak pályázati támogatása    
f.) Kiemelt m vészeti célok pályázati támogatása    
g.) Az önkormányzatok által támogatott magánszínházak pályázati támogatása    
h.) (Fenntartva évközi új el irányzat részére)    

7. 
A helyi önkormányzatok színházi támogatása (a+b+c+d+e+f+g+h)
(költségvetési törvény 7. számú melléklet) 

   

a.) Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatása    
b.) Pedagógiai szakszolgálat    
c.) Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása    
d.) Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása    
e.) Helyi önkormányzati hivatásos t zoltóságok támogatása    
f.) A többcélú kistérségi társulások támogatása (f.1.+f.2.+f.3.+f.4.+f.5.+f.6.+f.7.+f.8.)    

Ebb l: f.1.) Többcélú kistérségi társulások általános feladatainak támogatása     
f.2.) A többcélú kistérségi társulások közoktatási feladatainak támogatása    

 f.3.) A többcélú kistérségi társulások szociális intézményi feladatainak támogatása    
 f.4.) A többcélú kistérségi társulások szociális alapszolgáltatási feladatainak támogatása     
 f.5.) A többcélú kistérségi társulások gyermekek átmeneti gondozási feladatainak támogatása    
 f.6.) A többcélú kistérségi társulások gyermekjóléti alapellátási feladatainak támogatása    

f.7.) A többcélú kistérségi társulások mozgókönyvtári és egyes közm vel dési feladatainak tá-
mogatása

   

 f.8.) A többcélú kistérségi társulások bels  ellen rzési feladatainak támogatása     
g.) (Fenntartva évközi új el irányzat részére)    

8. 

A nettó finanszírozásban folyósított normatív, kötött felhasználású támogatások összesen 
(a+b+c+d+e+f+g)
(költségvetési törvény 8. számú melléklet)

   

9. (Fenntartva évközi új el irányzat részére)    
10. (Fenntartva évközi új el irányzat részére)    
11. Tárgyhavi el irányzat összesen1 (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)    
12. A f városi és megyei közalapítványok szakmai tevékenysége     
13. Összesen (11+12)    
14. Lemondás miatt keletkezett, az el irányzatban már átvezetett összes tartozás (tájékoztató adat)

15. Az Áht. 64/A. §, illetve egyéb jogszabály alapján keletkezett t ketartozás
16. Az Áht. 64/A. §, illetve egyéb jogszabály alapján keletkezett kamattartozás 
17. Kisebbségi fenntartói kiegészít  támogatás elszámolása 
18. Egyházi kiegészít  támogatás elszámolása 
19. Jogtalanul igénybe vett lakossági közm fejlesztési támogatás visszavonása 
20. Tárgyhó elején folyósított 2009. évi kereset-kiegészítés havi részletének visszavonása 
21. (Fenntartva évközi új csökkent  tétel részére) 

1 A 16/A 1.1./a. számú adatlap 13. sor c. oszlopában szerepl  érték =A 16/A 3.1. számú adatlap I. tábla 1. sorában szerepl  érték 
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16/A 1.1./b számú adatlap

Megye kódja   

neve:

Régió kódja   

neve:

MEGYEI / RÉGIÓ ÖSSZESÍT
EL IRÁNYZAT KÖZL  LAP 

AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUMTÓL 

az önkormányzatok / többcélú kistérségi társulások nettó finanszírozásba bevont támogatásáról 
és a központi költségvetésb l a költségvetési törvény alapján megillet  normatív, kötött felhasználású támogatásról  

2009. év ................ hónap 

Sorszám Megnevezés 

Eredeti 
el irányzat 

(Ft)
a.) 

Korrekció 
+/-
(Ft)
b.)

Végleges 
el irányzat 

(Ft)
c.)

1. A települési önkormányzatot megillet , a településre kimutatott személyi jövedelemadó (8%)    
2. A megyei önkormányzatok személyi jövedelemadó-részesedése    
3. A települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése    

a.) Települési önkormányzatok feladatai    
b.) Körzeti igazgatás    
c.) Körjegyz ség m ködése    
d.) Megyei, f városi önkormányzatok feladatai    
e.) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok    
f.) Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása    
g.) A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos foglalkoztatási gondok-

kal küzd  települési önkormányzatok feladatai 
   

h.) Üdül helyi feladatok    
i.) Közm vel dési és közgy jteményi feladatok    
j.) Pénzbeli szociális juttatások    
k.) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai    
l.) Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés    
m.) Hajléktalanok átmeneti intézményei    
n.) Gyermekek napközbeni ellátása    
o.) Közoktatási alap-hozzájárulás     
p.) Közoktatási kiegészít  hozzájárulások    
q.) Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások    

Ebb l: Tanulók tankönyvellátásának támogatása    
r.) (Fenntartva évközi új el irányzat részére)    

4. 
A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai összesen  
(a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l+m+n+o+p+q+r) (költségvetési törvény 3. számú melléklet) 

   

a.) Kiegészít  támogatás nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz    
b.) Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása    
c.) Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása    
d.) Esélyegyenl séget, felzárkóztatást segít  támogatások    
e.) Az alapfokú m vészetoktatás támogatása    
f.) Bérpolitikai intézkedések támogatása (f.1.+f.2.)    

Ebb l: f1.) Állami támogatásból finanszírozott költségvetési szerv, illetve szakfeladatok illetménykiadásai 
növekedéséhez folyósított támogatás 

   

 f2.) Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott költségvetési szerv, illetve szakfeladatok illetmény-
kiadásai növekedéséhez folyósított támogatás  

   

g) Az Új Tudás-M veltség Program keretében a pedagógusok anyagi ösztönzését szolgáló támogatások    
h.) (Fenntartva évközi új el irányzat részére)    

5. 
A nettó finanszírozásban folyósított központosított el irányzatok összesen (a+b+c+d+e+f+g+h)
(költségvetési törvény 5. számú melléklet) 

   

a.) Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lév  települési önkormányzatok támogatása    
b.) (Fenntartva évközi új el irányzat részére)    

6. 

A nettó finanszírozásban folyósított helyi önkormányzatok m köd képességének  
meg rzését szolgáló kiegészít  támogatások összesen (a+b)  
(költségvetési törvény 6. számú melléklet) 

   

a.) K színházak m ködtetési hozzájárulása    
b.) M vészeti tevékenység kiadásaihoz való hozzájárulás    
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c.) Bábszínházak m ködtetési hozzájárulása    
d.) Bábszínházak m vészeti tevékenységének kiadásaihoz való hozzájárulás    
e.) Önkormányzati színházak pályázati támogatása    
f.) Kiemelt m vészeti célok pályázati támogatása    
g.) Az önkormányzatok által támogatott magánszínházak pályázati támogatása    
h.) (Fenntartva évközi új el irányzat részére)    

7. 
A helyi önkormányzatok színházi támogatása (a+b+c+d+e+f+g+h)
(költségvetési törvény 7. számú melléklet) 

   

a.) Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatása    
b.) Pedagógiai szakszolgálat    
c.) Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása    
e.) Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása    
f.) Helyi önkormányzati hivatásos t zoltóságok támogatása    
g.) A többcélú kistérségi társulások támogatása (g.1.+g.2.+g.3.+g.4.+g.5.+g.6.+g.7.+g.8.)    

Ebb l: g.1.) Többcélú kistérségi társulások általános feladatainak támogatása     
g.2.) A többcélú kistérségi társulások közoktatási feladatainak támogatása    

 g.3.) A többcélú kistérségi társulások szociális intézményi feladatainak támogatása    
 g.4.) A többcélú kistérségi társulások szociális alapszolgáltatási feladatainak támogatása     
 g.5.) A többcélú kistérségi társulások gyermekek átmeneti gondozási feladatainak támogatása    
 g.6.) A többcélú kistérségi társulások gyermekjóléti alapellátási feladatainak támogatása    

g.7.) A többcélú kistérségi társulások mozgókönyvtári és egyes közm vel dési feladatainak tá-
mogatása

   

 g.8.) A többcélú kistérségi társulások bels  ellen rzési feladatainak támogatása     
h.) (Fenntartva évközi új el irányzat részére)    

8. 

A nettó finanszírozásban folyósított normatív, kötött felhasználású támogatások összesen 
(a+b+c+d+e+f+h)
(költségvetési törvény 8. számú melléklet)

   

9. (Fenntartva évközi új el irányzat részére)    
10. (Fenntartva évközi új el irányzat részére)    
11. Tárgyhavi el irányzat összesen1 (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)    
12. A f városi és megyei közalapítványok szakmai tevékenysége     
13. Összesen (11+12)    
14. Lemondás miatt keletkezett, az el irányzatban már átvezetett összes tartozás (tájékoztató adat)

15. Az Áht. 64/A. §, illetve egyéb jogszabály alapján keletkezett t ketartozás
16. Az Áht. 64/A. §, illetve egyéb jogszabály alapján keletkezett kamattartozás 
17. Kisebbségi fenntartói kiegészít  támogatás elszámolása 
18. Egyházi kiegészít  támogatás elszámolása 
19. Jogtalanul igénybe vett lakossági közm fejlesztési támogatás visszavonása 
20. Tárgyhó elején folyósított 2009. évi kereset-kiegészítés havi részletének visszavonása 
21. (Fenntartva évközi új csökkent  tétel részére) 

______________________________, ......…. év ................ hó ........... nap 

P. H. 

………………………………………………… 
aláírás
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[16. számú melléklet a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelethez]
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16/A 3.1. számú adatlap 

ELSZÁMOLÁS 

a központi költségvetésb l az önkormányzatot / többcélú kistérségi társulást az Áht. ... § (...) alapján (nettó módon) 
megillet  támogatások és a költségvetési törvény alapján megillet
normatív, kötött felhasználású támogatás pénzügyi teljesítésér l

2009. év .................. hónap

Önkormányzat / Többcélú neve:

kistérségi társulás címe:       

 törzsszáma:                           
adószáma :                      

pénzforgalmi jelz száma:                     
pénzügyi körzet:              KSH kód:        

I.

Sor-
szám 

Megnevezés Összeg (Ft) 

1. Tárgyhavi el irányzat összesen (A 16/A 1.1./a. számú adatlapon részletezve) 14   
1.1 Lemondás miatt keletkezett, az el irányzatban már átvezetett összes tartozás8

2. Személyi juttatások bruttó összege
a.) A magánszemélyek személyi jövedelemadó kötelezettsége
b.) Az adózót terhel  – magánszemélyhez nem köthet  – személyi jövedelemadó kötelezettség
c.) El z  évi elszámolási különbözet

3. Személyi jövedelemadó kötelezettség összesen (a+b+c) (adónem kód: 103) 
a.) Magánszemélyek különadója 
b.) El z  évi elszámolási különbözet

4. Magánszemélyek különadó kötelezettsége összesen (a+b) (adónem kód: 198)
a.) A foglalkoztatót terhel  nyugdíjbiztosítási járulék 
b.) A magánszemélyt terhel  nyugdíjjárulék (nem magánnyugdíjpénztári tag esetében) 
c.) A magánszemélyt terhel  nyugdíjjárulék (magánnyugdíjpénztári tag esetében) 
d.) Határozat – járuléktartozás 

5. Nyugdíjbiztosítási Alapot megillet  kötelezettség összesen (a+b+c+d) (adónem kód: 125) 
6. Korkedvezmény-biztosítási járulék (adónem kód: 187) 

a.) A munkáltatót terhel  egészségbiztosítási járulék 
b.) Foglalkoztatottak egészségbiztosítási járuléka  
c.) Határozat – járuléktartozás

7. Egészségbiztosítási Alapot megillet  kötelezettség összesen (a+b+c) (adónem kód: 124) 
8. Munkaadói járulék (adónem kód: 144) 
9. Munkavállalói járulék (adónem kód: 145) 

a.) Százalékos mérték  egészségügyi hozzájárulás (adónem kód: 152)
b.) Tételes egészségügyi hozzájárulás (adónem kód: 153)

10. Egészségbiztosítási Alapot megillet  egészségügyi hozzájárulás összesen (a+b)

11. 
START kártyával, START PLUSZ kártyával és START EXTRA kártyával 
rendelkez re vonatkozó 15 és/vagy 25 % mérték  kötelezettség (adónem kód: 186)

12. Kifizet t terhel  egyszer sített közteherviselési hozzájárulás (Ekho) (adónem kód: 190)
a.) A magánszemélyt terhel  11,1 % mérték  Ekho – magánnyugdíjpénztári tag és  

nem nyugdíjas munkavállaló esetében 
(2006-2007. évi önellen rzések esetében) (adónem kód: 192)

b.) A magánszemélyt terhel  15,0 % mérték  Ekho – magánnyugdíjpénztári tag és  
nem nyugdíjas munkavállaló esetében (adónem kód: 195)

c.) A magánszemélyt terhel  15,0 % mérték  Ekho – nem magánnyugdíjpénztári tag és 
nem nyugdíjas munkavállaló esetében (adónem kód: 191)

d.) A magánszemélyt terhel  11,1 % mérték  Ekho – nyugdíjas, 
vagy járulékfizetési fels  határ túllépése esetében (adónem kód: 193)

e.) Az EGT államban biztosított személyt terhel  9,5 %-os mérték  Ekho (adónem kód: 197)
13. Magánszemélyt terhel  egyszer sített közteherviselési hozzájárulás (Ekho) összesen (a+b+c+d+e) 
14. Önellen rzési pótlék (adónem kód: 215)
15. Határozat – bírság (adónem kód: 224;226) 
16. Határozat – késedelmi pótlék (adónem kód: 138)

a.) Személyi jövedelemadó kötelezettség +/- (adónem kód: 103)
b.) Munkaadói járulék +/- (adónem kód: 144)
c.) Munkavállalói járulék +/- (adónem kód: 145)
d.) Nyugdíjbiztosítási Alapot megillet  kötelezettség +/- (adónem kód: 125)
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e.) Egészségbiztosítási Alapot megillet  kötelezettség +/- (adónem kód: 124)
f.) Egészségbiztosítási Alapot megillet  egészségügyi hozzájárulás +/- (adónem kód: 152. ill. 153)
g.) START kártyával rendelkez re vonatkozó 15 és/vagy 

25 % mérték  kötelezettség +/- (adónem kód: 186)
h.) Önellen rzési pótlék +/- (adónem kód: 215)

17. 
Helyesbítés összege 2006. január 1-je el tti id szakra
(2003. január 1. és 2005. december 31. között) (a+b+c+d+e+f+g+h) 

18. Munkáltatói táppénz REP határozat alapján  (adónem kód: 149)
19. (Fenntartva évközi új adónem részére) 
20. (Fenntartva évközi új adónem részére) 

a.) Magánnyugdíjpénztárakat megillet  tagdíjfizetési kötelezettség 1

b.) Magánnyugdíjpénztárakat megillet  önellen rzési pótlék fizetési kötelezettség 2

c.) Magánnyugdíjpénztárakat megillet  késedelmi pótlék fizetési kötelezettség 3

21. Magánnyugdíjpénztárak állami adóhatóságnál vezetett számlájára teljesítend  fizetési kötelezettség összesen (a+b+c) 
22. Az állami adóhatóság felé teljesítend  befizetési kötelezettség összesen 

(3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21) 
23. Magánnyugdíjpénztárak felé teljesítend  2007. január 1-jét megel z  id szakra vonatkozó 

fizetési kötelezettség – megfizet  az Igazgatóság 
24. Befizetési kötelezettségek összesen (22+23) 
25. El z  id szak halmozott nettó tartozásai  
26. El z  id szak halmozott nettó tartozásaira felszámított kamat
27. Kisebbségi fenntartói kiegészít  támogatás elszámolása 
28. Egyházi kiegészít  támogatás elszámolása 
29. Az Áht. 64/A. §, illetve egyéb jogszabály alapján keletkezett t ketartozás
30. Az Áht. 64/A. §, illetve egyéb jogszabály alapján keletkezett kamattartozás 
31. Jogtalanul igénybe vett lakossági közm fejlesztési támogatás visszavonása 
32. Tárgyhó elején folyósított 2009. évi kereset-kiegészítés havi részletének visszavonása 
33. (Fenntartva évközi új csökkent  tétel részére) 
34. Csökkent  tételek összesen (24+25+26+27+28+29+30+31+32+33)
35. Az Igazgatóságot megillet  kifizet hely által – nettó módon – teljesített társadalombiztosítási és 

családtámogatási ellátások 4

36. Az Igazgatóság, mint kifizet hely által – bruttó módon – teljesített társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások 
foglalkoztatottat terhel  kötelezettségei 5

37. A kifizet  által teljesített társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások 5

38. Az Igazgatóságot megillet  forgót ke visszapótlása 6

39. Nettó finanszírozásba bevont folyósítandó költségvetési juttatás kiutalás 7 – az Áht. 64. § (5) bekezdésének 
a) pontjában szerepl  határid t követ  harmadik hónap kivételével 

40. Következ  hónapot terhel  tartozás megel legezés 7

41. Az önkormányzatot terhel , Igazgatóságot megillet  forgót ke visszapótlása6 – megfizet  az önkormányzat az 
Igazgatósággal kötött külön megállapodásban rögzített id pontig

42. Az Igazgatóság tárgyhavi forgót ke igénye (35+38+41) 

43. Az állami adóhatóságnál nyilvántartott tárgyhónapra vonatkozó kötelezettség (22-17) 8

44. A következ  hónapot terhel  tartozásból a köztehertartozás összege 9 – az Áht. 64. §-a (5) a) pontjában szerepl
határid t követ  második hónapban 

45. Lemondás miatt az Áht. 64. §-a (5) a) pontjában szerepl  határid t követ  második hónapban levont összeg 9

46. Az Áht. 64. §-a (5) a) pontjában szerepl  határid t követ  harmadik hónapot terhel  lemondás miatt fennálló tartozás 10

47. Lemondás miatt az Áht. 64. §-a (5) a) pontjában szerepl  határid t követ  harmadik hónapban levont összeg 11

48. Lemondással korrigált nettó utalás az Áht. 64. §-a (5) a) pontjában szerepl  határid t követ  harmadik hónapban 12

49. A lemondás miatt benyújtandó inkasszó 13

Sorszám Normatív kötött felhasználású támogatás megnevezése Összeg (Ft) 
1. A f városi és megyei közalapítványok szakmai tevékenysége

1 A 16/A 3.1. számú adatlap I. tábla 21.a.) sor = a 16/A 3.1. számú adatlap II. tábla e.) oszlop 
összesen sorában szerepl  érték. 

2 A 16/A 3.1. számú adatlap I. tábla 21.b.) sor = a 16/A 3.1. számú adatlap II. tábla g.) oszlop 
összesen sorában szerepl  érték. 

3 A 16/A 3.1. számú adatlap I. tábla 21.c.) sor = a 16/A 3.1. számú adatlap II. tábla i.) oszlop 
összesen sorában szerepl  érték, csak az APEH által évente egyszer közölt „Késedelmi 
pótlék- értesít ” alapján szerepelhet adat. 

4 Az Igazgatóságot, mint kifizet helyi feladatokat ellátó költségvetési szervet megillet
összeg, lakossági folyószámlára vagy a postai úton történ  utalást az Igazgatóság teljesíti.

5 Az önkormányzatot / többcélú kistérségi társulást megillet  összeg.
6 Az Igazgatóság forgót ke tárgyhavi visszapótlását a Kincstár csak addig a mértékig teljesíti, 

ameddig arra az önkormányzat / többcélú kistérségi társulás nettó finanszírozásánál 
figyelembe vett támogatások, hozzájárulások, a kifizet  által teljesített társadalombiztosítási 
és családtámogatási ellátások összege – a köztartozások, az el z  id szak felhalmozott 
tartozása és kamatai, az Áht. 64/A. §, illetve egyéb jogszabály alapján keletkezett t ke- és 
kamattartozás, valamint a jogtalanul igénybe vett lakossági közm fejlesztési támogatás 
visszavonása beszámításán felül – fedezetet nyújt.

7 Kiutalás (Áht. 64. §-a (5) a) pontjában szerepl  határid t követ  harmadik hónap 
kivételével),
 1-34+36+37-38 > 0 esetén a 39. sor kerül kitöltésre és a 40. sor értéke 0 
Tartozás  1-34+36+37-38< 0 esetén a 40. sor kerül kitöltésre és a 39. sor értéke 0 
Megjegyzés: ha 1-34+36+37-38= 0, akkor 39. és a 40. sor értéke is 0

8 Tájékoztató adat.
9 Áht. 64. §-a (5) a) pontjában szerepl  határid t követ  második hónapban szerepelhet adat 

40-1.1 > 0 esetén a 44. sor kerül kitöltésre és a 45. sor értéke 0 
40-1.1 < 0 esetén a 45. sor kerül kitöltésre és a 44. sor értéke 0 
40-1.1 = 0 esetén a 44. és a 45. sor értéke 0 

10 Áht. 64. §-a (5) a) pontjában szerepl  határid t követ  második hónapban
44 > 0 esetén 46. sor = 1.1. sor 
45 > 0 esetén 46. sor = 40. sor 
40 – 1.1 = 0 esetén 46. sor =  1.1. sor = 40. sor. 
Áht. 64. §-a (5) a) pontjában szerepl  határid t követ  harmadik hónapban az el z  hónap 
46. sorában szerepl  összeg.

11 Áht. 64. §-a (5) a) pontjában szerepl  határid t követ  harmadik hónapban szerepelhet adat 
39 > 0 esetén kerül kitöltésre 
ha 39 – 46  0 , akkor 46. sorban szerepl  összeg 
ha 39 – 46 < 0 , akkor 39. sorban szerepl  összeg.

12 Áht. 64. §-a (5) a) pontjában szerepl  határid t követ  harmadik hónapban szerepelhet adat 
39 > 0 esetén  értéke a 39. sor és a 47. sor különbsége,  
39 = 0, vagy 39-47<0 esetén a 48. sor értéke 0.

13 Áht. 64. §-a (5) a) pontjában szerepl  határid t követ  harmadik hónapban szerepelhet adat 
39 > 0 és 39-46< 0 esetén 46. sor és a 39. sor különbsége 
39= 0 esetén a 46. sorban szerepl  összeg.

14 A 16/A 3.1. számú adatlap I. tábla 1. sorában szerepl  érték = a 16/A 1.1./a. számú adatlap 
13. sor c. oszlopában szerepl  érték. 
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II. 

A Magánnyugdíjpénztárak állami adóhatóságnál vezetett számlájára teljesítend  kötelezettség részletezése 

Tagdíj2 Önellen rzési pótlék3 Késedelmi pótlék 4
Sor-
szám

Pénztár-
azonosító

Magánnyugdíjpénztár neve Adónem 
kód

Összege
(Ft)

Adónem 
kód

Összege
(Ft)

Adónem 
kód

Összege
(Ft)

a.) b.) c.) d.) e.) f.) g.) h.) i.) 

 1. 0008 
AEGON Magyarország Önkéntes és 
Magánnyugdíjpénztár  

261  461  561  

 2. 0016 Allianz Hungária Nyugdíjpénztár  262  462  562  

 3. 0019 Aranykor Nyugdíjpénztár 263  463  563  

 4. 0031 Budapest Magánnyugdíjpénztár 265  465  565  

 5. 0001 
Axa Önkéntes és 
Magánnyugdíjpénztár 

266  466  566  

 6. 0013 Dimenzió Magánnyugdíjpénztár 267  467  567  

 7. 0021 
Életút Els  Országos 
Nyugdíjpénztár

268  468  568  

 8. 0022 
Erste Bank Országos Önkéntes és 
Magánnyugdíjpénztár 

269  469  569  

9. 0006 Évgy r k Magánnyugdíjpénztár 270  470  570  

10. 0014 
Honvéd Önkéntes és 
Magánnyugdíjpénztár 

271  471  571  

11. 0015 ING Magánnyugdíjpénztár 272  472  572  

12. 0025 MKB Nyugdíjpénztár 273  473  573  

13. 0002 OTP Magánnyugdíjpénztár 274  474  574  

14. 0033 Postás Magánnyugdíjpénztár 275  475  575  

15. 0061 Prémium Magánnyugdíjpénztár 276  476  576  

16. 0037 Quaestor Magánnyugdíjpénztár 277  477  577  

17. 0048 
Vasutas Önkéntes és 
Magánnyugdíjpénztár 

278  478  578  

18. 0028 
Villamosenergia-ipari Társaságok 
Nyugdíjpénztára

279  479  579  

19. 0062
K&H Önkéntes és 
Magánnyugdíjpénztár 

280  480  580  

20. 0063
Generali Önkéntes és 
Magánnyugdíjpénztár 

282  482  582  

…..         

…..         

n.         

Magánnyugdíjpénztárak állami adóhatóságnál 
vezetett számlájára teljesítend  fizetési 
kötelezettség összesen: 

_____________________________________ , ……………………… év ………………………. hó …………. nap 

1 A 16/A 3.1. számú adatlap I. tábla 21.a.) sor = a 16/A 3.1. számú adatlap II. tábla e.) oszlop összesen sorában szerepl  érték. 
2 A 16/A 3.1. számú adatlap I. tábla 21.b.) sor = a 16/A 3.1. számú adatlap II. tábla g.) oszlop összesen sorában szerepl  érték. 
3 A 16/A 3.1. számú adatlap I. tábla 21.c.) sor = a 16/A 3.1. számú adatlap II. tábla i.) oszlop összesen sorában szerepl  érték, 

csak az APEH által évente egyszer közölt „Késedelmi pótlék- értesít ” alapján szerepelhet adat. 
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16/A 4.1. számú adatlap

Megye kódja:   
neve:  

Régió kódja:   
neve:  

MEGYEI / RÉGIÓ ÖSSZESÍT
az önkormányzatok / többcélú kistérségi társulások nettó finanszírozásba bevont támogatásáról  

és a központi költségvetésb l a költségvetési törvény alapján megillet
normatív kötött felhasználású támogatás pénzügyi teljesítésér l

2009. év ............. hónap

Sorszám Megnevezés 

Eredeti
el irányzat

(Ft)
a.) 

Korrekció 
+/-
(Ft)
b.)

Végleges
el irányzat

(Ft)
c.)

1. A települési önkormányzatot megillet , a településre kimutatott személyi jövedelemadó (8%)    
2. A megyei önkormányzatok személyi jövedelemadó-részesedése    
3. A települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése    

a.) Települési önkormányzatok feladatai    
b.) Körzeti igazgatás    
c.) Körjegyz ség m ködése    
d.) Megyei, f városi önkormányzatok feladatai    
e.) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok    
f.) Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása    
g.) A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos foglalkoztatási gondok-

kal küzd  települési önkormányzatok feladatai 
   

h.) Üdül helyi feladatok    
i.) Közm vel dési és közgy jteményi feladatok    
j.) Pénzbeli szociális juttatások    
k.) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai    
l.) Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés    
m.) Hajléktalanok átmeneti intézményei    
n.) Gyermekek napközbeni ellátása    
o.) Közoktatási alap-hozzájárulás    
p.) Közoktatási kiegészít  hozzájárulások    
q.) Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások    

Ebb l: Tanulók tankönyvellátásának támogatása    
r.) (Fenntartva évközi új el irányzat részére)    

4. 
A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai összesen  
(a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l+m+n+o+p+q+r) (költségvetési törvény 3. számú melléklet) 

   

a.) Kiegészít  támogatás nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz    
b.) Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása    
c.) Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása    
d.) Esélyegyenl séget, felzárkóztatást segít  támogatások    
e.) Az alapfokú m vészetoktatás támogatása    
f.) Bérpolitikai intézkedések támogatása (f.1.+f.2.)    

Ebb l: f1.) Állami támogatásból finanszírozott költségvetési szerv, illetve szakfeladatok illetménykiadásai 
növekedéséhez folyósított támogatás 

   

 f2.) Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott költségvetési szerv, illetve szakfeladatok illetmény-
kiadásai növekedéséhez folyósított támogatás

   

g.) Az Új Tudás-M veltség Program keretében a pedagógusok anyagi ösztönzését szolgáló támogatások    
h.) (Fenntartva évközi új el irányzat részére)    

5. 
A nettó finanszírozásban folyósított központosított el irányzatok összesen (a+b+c+d+e+f+g+h)
(költségvetési törvény 5. számú melléklet) 

   

a.) Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lév  települési önkormányzatok támogatása    
b.) (Fenntartva évközi új el irányzat részére)    

6. 

A nettó finanszírozásban folyósított helyi önkormányzatok m köd képességének  
meg rzését szolgáló kiegészít  támogatások összesen (a+b)  
(költségvetési törvény 6. számú melléklet) 

   

a.) K színházak m ködtetési hozzájárulása    
b.) M vészeti tevékenység kiadásaihoz való hozzájárulás    
c.) Bábszínházak m ködtetési hozzájárulása    
d.) Bábszínházak m vészeti tevékenységének kiadásaihoz való hozzájárulás    
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e.) Önkormányzati színházak pályázati támogatása    
f.) Kiemelt m vészeti célok pályázati támogatása    
g.) Az önkormányzatok által támogatott magánszínházak pályázati támogatása    
h.) (Fenntartva évközi új el irányzat részére)    

7. 
A helyi önkormányzatok színházi támogatása (a+b+c+d+e+f+g+h)
(költségvetési törvény 7. számú melléklet) 

   

a.) Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatása    
b.) Pedagógiai szakszolgálat    
c.) Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása    
d.) Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása    
e.) Helyi önkormányzati hivatásos t zoltóságok támogatása    
f.) A többcélú kistérségi társulások támogatása (f.1.+f.2.+f.3.+f.4.+f.5.+f.6.+f.7.+f.8.)    

Ebb l: f.1.) Többcélú kistérségi társulások általános feladatainak támogatása     
 f.2.) A többcélú kistérségi társulások közoktatási feladatainak támogatása    
 f.3.) A többcélú kistérségi társulások szociális intézményi feladatainak támogatása    
 f.4.) A többcélú kistérségi társulások szociális alapszolgáltatási feladatainak támogatása     
 f.5.) A többcélú kistérségi társulások gyermekek átmeneti gondozási feladatainak támogatása    
 f.6.) A többcélú kistérségi társulások gyermekjóléti alapellátási feladatainak támogatása    

f.7.) A többcélú kistérségi társulások mozgókönyvtári és egyes közm vel dési feladatainak tá-
mogatása

   

 f.8.) A többcélú kistérségi társulások bels  ellen rzési feladatainak támogatása     
g.) (Fenntartva évközi új el irányzat részére)    

8. 

A nettó finanszírozásban folyósított normatív, kötött felhasználású támogatások összesen 
(a+b+c+d+e+f+g)
(költségvetési törvény 8. számú melléklet)

   

9. (Fenntartva évközi új el irányzat részére)    
10. (Fenntartva évközi új el irányzat részére)    
11. Tárgyhavi el irányzat összesen1 (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)    
12. A f városi és megyei közalapítványok szakmai tevékenysége     
13. Összesen (11+12)    
14. Lemondás miatt keletkezett, az el irányzatban már átvezetett összes tartozás (tájékoztató adat)

15. Az Áht. 64/A. §, illetve egyéb jogszabály alapján keletkezett t ketartozás
16. Az Áht. 64/A. §, illetve egyéb jogszabály alapján keletkezett kamattartozás 
17. Kisebbségi fenntartói kiegészít  támogatás elszámolása 
18. Egyházi kiegészít  támogatás elszámolása 
19. Jogtalanul igénybe vett lakossági közm fejlesztési támogatás visszavonása 
20. Tárgyhó elején folyósított 2009. évi kereset-kiegészítés havi részletének visszavonása 
21. (Fenntartva évközi új csökkent  tétel részére) 

_____________________________, ………… év ............................ hó ..................... nap
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16/A 4.2. számú adatlap

Megye                            kódja / sorszám   /

                                                       neve  

Régió                              kódja / sorszám   

                                                        neve  
Igazgatóság              technikai adószáma  

                      lebonyolítási számlaszáma  

                                                        címe  

MEGYEI / RÉGIÓ ÖSSZESÍT

2009. év ...........…….......hónap 

I. 

A helyi önkormányzatok / többcélú kistérségi társulások központi forrásból származó járandóságaik terhére elszámolt 
kötelezettségeinek adatszolgáltatásáról az Egészségbiztosítási és a Nyugdíjbiztosítási Alapot megillet  kötelezettségeir l

Sor-
szám 

Megnevezés Összeg (Ft) 

a.) A magánszemélyek személyi jövedelemadó kötelezettsége
b.) Az adózót terhel  – magánszemélyhez nem köthet  – személyi jövedelemadó kötelezettség
c.) El z  évi elszámolási különbözet

1. Személyi jövedelemadó kötelezettség összesen (a+b+c) (adónem kód: 103) 
a.) Magánszemélyek különadója 
b.) El z  évi elszámolási különbözet

2. Magánszemélyek különadó kötelezettsége összesen (a+b) (adónem kód: 198)
a.) A foglalkoztatót terhel  nyugdíjbiztosítási járulék  
b.) A magánszemélyt terhel  nyugdíjjárulék (nem magánnyugdíjpénztári tag esetében)
c.) A magánszemélyt terhel  nyugdíjjárulék (magánnyugdíjpénztári tag esetében)  
d.) Határozat – járuléktartozás 

3. Nyugdíjbiztosítási Alapot megillet  kötelezettség összesen (a+b+c+d) (adónem kód: 125)
4. Korkedvezmény-biztosítási járulék (adónem kód: 187)

a.) A munkáltatót terhel  egészségbiztosítási járulék  
b.) Foglalkoztatottak egészségbiztosítási járuléka 
c.) Határozat – járuléktartozás

5. Egészségbiztosítási Alapot megillet  kötelezettség összesen (a+b+c) (adónem kód: 124) 
6. Munkaadói járulék (adónem kód: 144) 
7. Munkavállalói járulék (adónem kód: 145) 

a.) Százalékos mérték  egészségügyi hozzájárulás (adónem kód: 152)
b.) Tételes egészségügyi hozzájárulás (adónem kód: 153)

8. Egészségbiztosítási Alapot megillet  egészségügyi hozzájárulás összesen (a+b) 

9. 
START kártyával, START PLUSZ kártyával és START EXTRA kártyával 
rendelkez re vonatkozó 15 és/vagy 25 % mérték  kötelezettség (adónem kód: 186)   

10. Kifizet t terhel  egyszer sített közteherviselési hozzájárulás (Ekho) (adónem kód: 190)
a.) A magánszemélyt terhel  11,1 % mérték  Ekho – magánnyugdíjpénztári tag és  

nem nyugdíjas munkavállaló esetében 
(2006–2007. évi önellen rzések esetében) (adónem kód: 192)

b.) A magánszemélyt terhel  15,0 % mérték  Ekho – magánnyugdíjpénztári tag és  
nem nyugdíjas munkavállaló esetében (adónem kód: 195)

c.) A magánszemélyt terhel  15,0 % mérték  Ekho – nem magánnyugdíjpénztári tag és 
nem nyugdíjas munkavállaló esetében (adónem kód: 191)

d.) A magánszemélyt terhel  11,1 % mérték  Ekho – nyugdíjas 
vagy járulékfizetési fels  határ túllépése esetében (adónem kód: 193)

e.) Az EGT államban biztosított személyt terhel  9,5 %-os mérték  Ekho (adónem kód: 197)
11. Magánszemélyt terhel  egyszer sített közteherviselési hozzájárulás (Ekho) összesen (a+b+c+d+e) 
12. Önellen rzési pótlék (adónem kód: 215)
13. Határozat – bírság (adónem kód: 224, 226)
14. Határozat – késedelmi pótlék (adónem kód: 138)

a.) Személyi jövedelemadó kötelezettség +/– (adónem kód: 103)
b.) Munkaadói járulék +/– (adónem kód: 144)
c.) Munkavállalói járulék +/– (adónem kód: 145)

15. 

d.) Nyugdíjbiztosítási Alapot megillet  kötelezettség +/– (adónem kód: 125)  
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e.) Egészségbiztosítási Alapot megillet  kötelezettség +/– (adónem kód: 124)
f.) Egészségbiztosítási Alapot megillet  egészségügyi hozzájárulás +/– (adónem kód: 152., ill. 153)
g.) START kártyával rendelkez re vonatkozó 15 és/vagy 

25 % mérték  kötelezettség +/– (adónem kód: 186)
h.) Önellen rzési pótlék +/– (adónem kód: 215)
Helyesbítés összege 2006. január 1-je el tti id szakra 1

(2003. január 1. és 2005. december 31. között) (a+b+c+d+e+f+g+h) 
16. Munkáltatói táppénz REP határozat alapján  (adónem kód: 149)
17. (Fenntartva évközi új adónem részére) 
18. (Fenntartva évközi új adónem részére) 

a.) Magánnyugdíjpénztárakat megillet  tagdíjfizetési kötelezettség 2

b.) Magánnyugdíjpénztárakat megillet  önellen rzési pótlék fizetési kötelezettség 3

c.) Magánnyugdíjpénztárakat megillet  késedelmi pótlék fizetési kötelezettség 4

19. Magánnyugdíjpénztárak állami adóhatóságnál vezetett számlájára teljesítend  fizetési kötelezettség összesen (a+b+c)
20.  Az állami adóhatóság felé teljesítend  befizetési kötelezettség összesen 

(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19) 

21. 
Magánnyugdíjpénztárak felé teljesítend  2007. január 1-jét megel z  id szakra vonatkozó 
fizetési kötelezettség – megfizet  az Igazgatóság 

1 Megegyezik a 16/A 5.4 számú adatlap tartalmával. 
2 A 16/A 4.2. számú adatlap I. tábla 19.a.) sor = a 16/A 4.2. számú adatlap III. tábla e.) oszlop összesen sorában szerepl  érték. 
3 A 16/A 4.2. számú adatlap I. tábla 19.b.) sor = a 16/A 4.2. számú adatlap III. tábla g.) oszlop összesen sorában szerepl  érték. 
4 A 16/A 4.2. számú adatlap I. tábla 19.c.) sor = a 16/A 4.2. számú adatlap III. tábla i.) oszlop összesen sorában szerepl  érték, csak az APEH által  

évente egyszer közölt „Késedelmi pótlék-értesít ” alapján szerepelhet adat. 



4. szám B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 793

II.
A központi költségvetésb l az önkormányzatot / többcélú kistérségi társulást az Áht. ... § (...) alapján (nettó módon) megillet  pénzügyi teljesítésr l,

a „Társadalombiztosítási és családtámogatási kifizet hely által teljesített ellátások” igénylésér l

Sorszám Megnevezés Összeg (Ft) 

1. Támogatás összesen 5

2. Lemondás miatt keletkezett, az el irányzatban már átvezetett összes tartozás (tájékoztató adat) 

3. Az állami adóhatóság felé teljesítend  befizetési kötelezettség 6

4.
Magánnyugdíjpénztárak felé teljesítend  2007. január 1-jét megel z  id szakra vonatkozó 
fizetési kötelezettség – megfizet  az Igazgatóság 

5. El z  id szak halmozott nettó tartozásai  

6. El z  id szak halmozott nettó tartozásaira felszámított kamat

7. Kisebbségi fenntartói kiegészít  támogatás elszámolása 

8. Egyházi kiegészít  támogatás elszámolása 

9. Az Áht. 64/A. §, illetve egyéb jogszabály alapján keletkezett t ketartozás

10. Az Áht. 64/A. §, illetve egyéb jogszabály alapján keletkezett kamattartozás 

11. Jogtalanul igénybe vett lakossági közm fejlesztési támogatás visszavonása 

12. Tárgyhó elején folyósított 2009. évi kereset-kiegészítés havi részletének visszavonása

13 (Fenntartva évközi új csökkent  tétel részére) 

14. Csökkent  tételek összesen (3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 

a.) Nyugdíjbiztosítási Alapot terhel  ellátás 

b.) Egészségbiztosítási Alapot terhel  ellátások 

c.) Központi költségvetésb l finanszírozott ellátások 

15. A kifizet  által teljesített társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások (a+b+c) 7

a.) Nyugdíjbiztosítási Alapot terhel  ellátás 

b.) Egészségbiztosítási Alapot terhel  ellátások 

c.) Központi költségvetésb l finanszírozott ellátások 

16.
Az Igazgatóság, mint kifizet hely által – bruttó módon – teljesített társadalombiztosítási 
és családtámogatási ellátások (a+b+c) 
a) Nyugdíjbiztosítási Alapot terhel  ellátás 

b) Egészségbiztosítási Alapot terhel  ellátások 

c.) Központi költségvetésb l finanszírozott ellátások 

17.
Az Igazgatóság, mint kifizet hely által – bruttó módon – teljesített társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások 
foglalkoztatottat terhel  kötelezettségei (a+b+c) 7

a.) Nyugdíjbiztosítási Alapot terhel  ellátás 

b.) Egészségbiztosítási Alapot terhel  ellátások 

c.) Központi költségvetésb l finanszírozott ellátások 

18.
Az Igazgatóságot megillet  kifizet hely által teljesített társadalombiztosítási és családtámogatási  
ellátások (a+b+c) 8

19. Az Igazgatóságot megillet  forgót ke visszapótlása – pénzügyileg teljesítend 9

20. Nettó finanszírozásba bevont folyósítandó költségvetési juttatás kiutalás – az Áht. 64. § (5) bekezdésének a) pontjában 
szerepl  határid t követ  harmadik hónap kivételével – pénzügyileg teljesítend 10

21. Következ  hónapot terhel  tartozás megel legezés – pénzügyileg teljesítend 10,11

22. Az önkormányzatot terhel , Igazgatóságot megillet  forgót ke visszapótlása – megfizet  az önkormányzat az 
Igazgatósággal kötött külön megállapodásban rögzített id pontig

23. Az Igazgatóság tárgyhavi forgót ke igénye (18+19+22) 

24. A következ  hónapot terhel  tartozásból a köztehertartozás összege – az Áht. 64. § (5) bekezdésének a) pontjában szerepl
határid t követ  második hónapban 11,12

25. Lemondás miatt az Áht. 64. § (5) bekezdésének a) pontjában szerepl  határid t követ  második hónapban levont összeg 12

26. Az Áht. 64. § (5) bekezdésének a) pontjában szerepl  határid t követ  harmadik hónapot terhel  lemondás miatt fennálló 
tartozás 13

27. Lemondás miatt az Áht. 64. § (5) bekezdésének a) pontjában szerepl  határid t követ  harmadik hónapban levont összeg 14

28.
Lemondással korrigált nettó utalás az Áht. 64. § (5) bekezdésének a) pontjában szerepl  határid t követ  harmadik 
hónapban – pénzügyileg teljesítend 15

29. A lemondás miatt benyújtandó inkasszó – pénzügyileg teljesítend 16

a.) Nyugdíjbiztosítási Alapot terhel  ellátás (15a+16a) 

b.) Egészségbiztosítási Alapot terhel  ellátások (15b+16b) 

c.) Központi költségvetésb l finanszírozott ellátások (15c+16c) 

30. Társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások összesen (15+16) – tájékoztatóadat 

5 Részletezése a 16/A 4.1. számú adatlapon. 
6 Részletezése a 16/A 4.2. számú adatlap I. táblában. 
7 Az önkormányzatot / többcélú kistérségi társulást megillet  összeg. 
8 Az Igazgatóságot, mint kifizet helyi feladatokat ellátó költségvetési szervet megillet  összeg, lakossági 

folyószámlára vagy a postai úton történ  utalást az Igazgatóság teljesít. 
9 Az Igazgatóság forgót ke tárgyhavi visszapótlását a Kincstár csak addig a mértékig teljesíti, ameddig 

arra az önkormányzat / többcélú kistérségi társulás nettó finanszírozásánál figyelembe vett támogatások, 
hozzájárulások, a kifizet  által teljesített társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások összege – a 
köztartozások, az el z  id szak felhalmozott tartozása és kamatai, az Áht. 64/A. §, illetve egyéb 
jogszabály alapján keletkezett t ke- és kamattartozás, valamint a jogtalanul igénybe vett lakossági 
közm fejlesztési támogatás visszavonása beszámításán felül – fedezetet nyújt. 

10 Kiutalás:  (Áht. 64. § (5) bekezdésének a) pontjában szerepl  határid t követ  harmadik hónap 
kivételével), 
1-14+15+17-19> 0 esetén a 20. sor kerül kitöltésre és a 21. sor értéke 0, 

Tartozás:  1-14+15+17-19< 0 esetén a 21. sor kerül kitöltésre és a 20. sor értéke 0, 
Megjegyzés: ha 1-14+15+17-19 = 0, akkor 20. és a 21. sor értéke is 0. 

11 A tartozás összegér l benyújtott azonnali beszedési megbízásról (inkasszó) a Kincstár az Igazgatóságot 
a Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium útján a benyújtást követ  hónap 5. napjáig értesíti. 

12 Áht. 64. § (5) bekezdésének a) pontjában szerepl  határid t követ  második hónapban szerepelhet 
adat. 
21-2 > 0 esetén a 24. sor kerül kitöltésre és a 25. sor értéke 0, 

21-2 < 0 esetén a 25. sor kerül kitöltésre és a 24. sor értéke 0, 
21-2 = 0 esetén a 24. és a 25. sor értéke 0. 

13 Áht. 64. § (5) bekezdésének a) pontjában szerepl  határid t követ  második hónapban  
24 > 0 esetén 26. sor = 2. sor, 
25 > 0 esetén 26. sor = 21. sor, 
21 – 2 = 0 esetén 26. sor = 2. sor = 21. sor, 
Áht. 64. §-a (5) a) pontjában szerepl  határid t követ  harmadik hónapban az el z  hónap 26. sorában 
szerepl  összeg. 

14 Áht. 64. § (5) bekezdésének a) pontjában szerepl  határid t követ  harmadik hónapban 
szerepelhet adat 
20 > 0 esetén kerül kitöltésre, 
ha 20 – 26  0 , akkor 26. sorban szerepl  összeg, 
ha 20 – 26 < 0 , akkor 20. sorban szerepl  összeg. 

15 Áht. 64. § (5) bekezdésének a) pontjában szerepl  határid t követ  harmadik hónapban 
szerepelhet adat 
20 > 0 esetén értéke a 20. sor és a 27. sor különbsége, 20 = 0 vagy 20-27 < 0 esetén 28 sor értéke 0. 

16 Áht. 64. § (5) bekezdésének a) pontjában szerepl  határid t követ  harmadik hónapban 
szerepelhet adat 
20 > 0 és 20-26< 0 esetén 26.sor és a 20. sor különbsége, 
20 = 0 esetén a 26. sorban szerepl  összeg. 
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16/A 4.2. számú adatlap

III. 

A Magánnyugdíjpénztárak állami adóhatóságnál vezetett számlájára teljesítend  kötelezettség részletezése 

Tagdíj2 Önellen rzési pótlék3 Késedelmi pótlék 4
Sor-
szám

Pénztár-
azonosító

Magánnyugdíjpénztár 
neve Adónem 

kód
Összege 

(Ft)
Adónem 

kód
Összege

(Ft)
Adónem 

kód
Összege

(Ft)

a.) b.) c.) d.) e.) f.) g.) h.) i.) 

 1. 0008 
AEGON Magyarország Önkéntes és 
Magánnyugdíjpénztár  

261  461  561  

 2. 0016 Allianz Hungária Nyugdíjpénztár  262  462  562  

 3. 0019 Aranykor Nyugdíjpénztár 263  463  563  

 4. 0031 Budapest Magánnyugdíjpénztár 265  465  565  

 5. 0001 
Axa Önkéntes és 
Magánnyugdíjpénztár 

266  466  566  

 6. 0013 Dimenzió Magánnyugdíjpénztár 267  467  567  

 7. 0021 
Életút Els  Országos 
Nyugdíjpénztár

268  468  568  

 8. 0022 
Erste Bank Országos Önkéntes és 
Magánnyugdíjpénztár 

269  469  569  

9. 0006 Évgy r k Magánnyugdíjpénztár 270  470  570  

10. 0014 
Honvéd Önkéntes és 
Magánnyugdíjpénztár 

271  471  571  

11. 0015 ING Magánnyugdíjpénztár 272  472  572  

12. 0025 MKB Nyugdíjpénztár 273  473  573  

13. 0002 OTP Magánnyugdíjpénztár 274  474  574  

14. 0033 Postás Magánnyugdíjpénztár 275  475  575  

15. 0061 Prémium Magánnyugdíjpénztár 276  476  576  

16. 0037 Quaestor Magánnyugdíjpénztár 277  477  577  

17. 0048 
Vasutas Önkéntes és 
Magánnyugdíjpénztár 

278  478  578  

18. 0028 
Villamosenergia-ipari Társaságok 
Nyugdíjpénztára

279  479  579  

19. 0062
K&H Önkéntes és 
Magánnyugdíjpénztár 

280  480  580  

20. 0063
Generali Önkéntes és 
Magánnyugdíjpénztár 

282  482  582  

…..         

…..         

n.         

Magánnyugdíjpénztárak állami adóhatóságnál 
vezetett számlájára teljesítend  fizetési 
kötelezettség összesen: 

............................................................,  ……… év ………………… hó  …… nap 
         P. H. 

…………………………………………………
igazgató

2 A 16/A 4.2. számú adatlap I. tábla 19.a.) sor = a 16/A 4.2. számú adatlap III. tábla e.) oszlop összesen sorában szerepl  érték. 
3 A 16/A 4.2. számú adatlap I. tábla 19.b.) sor = a 16/A 4.2. számú adatlap III. tábla g.) oszlop összesen sorában szerepl  érték. 
4 A 16/A 4.2. számú adatlap I. tábla 19.c.) sor = a 16/A 4.2. számú adatlap III. tábla i.) oszlop összesen sorában szerepl  érték, csak az APEH által  

évente egyszer közölt „Késedelmi pótlék-értesít ” alapján szerepelhet adat. 
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16/A 2.5. számú adatlap

ADATKÖZL  LAP 
Adatszolgáltatás  

a nettó finanszírozásba bevont 
költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 

2009. évi kereset-kiegészítése 
……………. havi illetménnyel együtt fizetend  részletének folyósításához 

Sor- 
szá
m

Megnevezés Összeg (Ft) 

1.
A 2009. évi kereset-kiegészítés havi részletének – kifizet t terhel  közterheket magában 
foglaló – bruttó összege 

2.
A 2009. évi kereset-kiegészítés havi részletének dolgozók részére kifizetend  nettó 
összege 

………………………, ……………. év ………………… hó …………… nap 

P. H. 

       ………………………………………………….. 
                     aláírás 

neve:  
címe:       

törzsszáma:                           

adószáma:                         

pénzforgalmi jelz száma:                      

pénzügyi körzet:              KSH kód:        

Költségvetési 
szerv 
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16/A 2.6. számú adatlap

Megye kódja / sorszám: /

neve:
Régió kódja / sorszám: /

neve:

MEGYEI / RÉGIÓ ÖSSZESÍT
Adatszolgáltatás 

a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 
2009. évi kereset-kiegészítése 

……………. havi illetménnyel együtt fizetend  részletének folyósításához 
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1 Megegyezik a 16/A 1.1. számú adatlap 5. f. sor c. oszlopának tartalmával. 
2 Megegyezik a 16/A 1.1. számú adatlap 20. sor c. oszlopának tartalmával. 



A Kormány
7/2009. (I. 20.) Korm.

rendelete
a fõvárosi és megyei vagyonátadó bizottságokról

A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében meg-
állapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány
35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladat-
körében eljárva a következõket rendeli el:

1. §

A Kormány a helyi önkormányzatok tulajdonába kerülõ
vagyon átadásával és használatba adásával összefüggõ,
törvényben meghatározott feladatok vonatkozásában
jelentkezõ egyes ügyek, illetve ügycsoportok ellátására
fõvárosi és megyei vagyonátadó bizottságot (a továbbiak-
ban együtt: Bizottság) hoz létre.

2. §

(1) A Bizottság vezetõbõl és négy tagból álló, testületi
formában mûködõ államigazgatási szerv.

(2) A Bizottság vezetõjét és tagjait az önkormányzati
miniszter nevezi ki.

3. §

(1) A fõvárosi vagyonátadó bizottság illetékességi terü-
lete a fõvárosra, a megyei vagyonátadó bizottság illetékes-
ségi területe a megyére terjed ki.

(2) A hatáskörébe tartozó eljárást az a Bizottság folytat-
ja le, amelynek illetékességi területén az ügy tárgyát képe-
zõ ingatlan fekszik.

4. §

(1) A Bizottság határozatait zárt ülésen hozza.

(2) A Bizottság határozatképes, ha a vezetõje – illetve
távolléte esetén a helyettesítésére kijelölt tag (a továbbiak-
ban: vezetõhelyettes) – és még két tag, törvényben megha-
tározott esetben a vezetõ és valamennyi tag jelen van.

(3) A vezetõt akadályoztatása esetén – amennyiben tör-
vény a határozatképességhez nem írja elõ a vezetõ jelen-
létét – az általa írásban kijelölt tag helyettesíti.

(4) A döntéshez a jelenlévõk többségének egybehangzó
szavazata szükséges. Szavazategyenlõség esetén a vezetõ,
illetõleg a vezetõhelyettes szavazata dönt.

(5) A Bizottság döntését a Bizottság vezetõje, akadályoz-
tatása esetén a vezetõhelyettes kiadmányozza. A Bizottság

határozatait a Kormány általános hatáskörû területi állam-
igazgatási szerve a honlapján közzéteszi.

(6) A Bizottság ülésérõl jegyzõkönyv készül, amelyet a
vezetõ vagy a vezetõhelyettes, valamint a Bizottság ülésén
jelen lévõ két tag hitelesít.

5. §

(1) A Bizottság tevékenységével összefüggõ titkársági
feladatokat a Kormánynak az eljáró Bizottság illetékességi
területe szerint illetékes általános hatáskörû területi állam-
igazgatási szerve látja el.

(2) A Bizottság hatáskörébe tartozó ügyben a kérelem
a Bizottságnak címezve, a Kormány általános hatáskörû
területi államigazgatási szervéhez nyújtható be.

6. §

A Bizottság mûködési költségeinek fedezetét az Önkor-
mányzati Minisztérium költségvetése tartalmazza.

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ tizenötödik napon
lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévõ ügyekben
is alkalmazni kell.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
9/2009. (I. 23.) Korm.

rendelete
az építési beruházások közbeszerzésekkel kapcsolatos

részletes szabályairól szóló
162/2004. (V. 21.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi
CXXIX. törvény 404. § (1) bekezdés f) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés
b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a kö-
vetkezõket rendeli el:

1. §

Az építési beruházások közbeszerzésekkel kapcsolatos
részletes szabályairól szóló 162/2004. (V. 21.) Korm. ren-
delet (a továbbiakban: R.) 3. §-a a következõ új (3) bekez-
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déssel egészül ki, (4) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép, és a § a következõ (5)–(6) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(3) A (2) bekezdésben foglaltaktól eltérõen az Európai
Unió Kohéziós Alapjából származó forrásból támogatott,
az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997.
évi LXXVIII. törvény szerinti sajátos építményfajta kivi-
telezésére irányuló közbeszerzési eljárás esetén az ajánlat-
kérõ az eljárást az építési (létesítési) engedély iránti kére-
lem benyújtásával egyidejûleg vagy azt követõen indíthat-
ja meg. Ebben az esetben – a (4)–(5) bekezdésben megha-
tározott esetek kivételével – a jogerõs építési (létesítési)
engedélynek legkésõbb a szerzõdéskötés idõpontjáig ren-
delkezésre kell állnia.

(4) Vízilétesítmény megvalósítására irányuló közbe-
szerzési eljárás esetén az ajánlatkérés vízjogi létesítési en-
gedély beszerzésére, kivitelezési terv elkészítésére, vala-
mint kivitelezésre együttesen is vonatkozhat.

(5) A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII.
törvény 3. § k)–q) pontjaiban meghatározott tevékenysé-
gek végzéséhez szükséges építmények megvalósítására
irányuló közbeszerzési eljárás esetén az ajánlatkérés épí-
tési engedély beszerzésére, kivitelezési terv elkészítésére,
valamint kivitelezésre együttesen is vonatkozhat.

(6) A (2)–(3) bekezdés rendelkezéseit a nemzetgazda-
sági szempontból kiemelt jelentõségû beruházások meg-
valósításának gyorsításáról és egyszerûsítésérõl szóló
2006. évi LIII. törvény hatálya alá esõ építési beruházá-
sokra nem kell alkalmazni.”

2. §

E rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és a
hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,
a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter

A Kormány
12/2009. (I. 28.) Korm.

rendelete
a köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló

9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet
módosításáról

A Kormány a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992.
évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 80. § (1) bekez-
dés a) pontjában, valamint a helyi önkormányzatokról

szóló 1990. évi LXV. törvény 95. § c) pontjában foglalt
felhatalmazás alapján, továbbá az Alkotmány 35. § (1) be-
kezdés b) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a
következõket rendeli el:

1. §

A köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995.
(II. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. számú mel-
léklet 102. Nyugdíjbiztosítási szakfeladat-ellátás pontban
az „ ; egyetemi vagy fõiskolai szintû végzettség és társada-
lombiztosítási, pénzügyi, végrehajtó-behajtói, munka-
ügyi, személyügyi, informatikai vagy számítástechnikai
szakképesítés” szövegrész hatályát veszti.

2. §

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

(2) E rendelet hatálybalépését követõen is képesítettnek
kell tekinteni az R. 3. számú melléklet 102. Nyugdíjbizto-
sítási szakfeladat-ellátás pont alapján az I. besorolási osz-
tályban azokat, akik a rendelet hatálybalépése elõtt szerez-
ték meg az egyetemi vagy fõiskolai szintû végzettséget és
a társadalombiztosítási, pénzügyi, végrehajtó-behajtói,
munkaügyi, személyügyi, informatikai vagy számítástech-
nikai szakképesítést.

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,
a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter

A Kormány
13/2009. (I. 28.) Korm.

rendelete
a lakáscélú állami támogatásokról szóló

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet
módosításáról

A Kormány a Magyar Köztársaság 2000. évi költségve-
tésérõl szóló 1999. évi CXXV. törvény 91. §-a (1) bekez-
désének e) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Al-
kotmány 35. §-a (1) bekezdésének b) pontjában foglalt fel-
adatkörében, valamint az Alkotmány 35. §-a (2) bekezdé-
sében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az
Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének c) pontjában megál-
lapított feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:
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1. §

(1) A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001.
(I. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 12. §-a (1) be-
kezdésének g) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[(1) Az állam a támogatott személyek részére nyújtott

lakáscélú jelzáloghitelek kamatainak csökkentése érdeké-

ben jelzálog-hitelintézet által kibocsátott jelzáloglevél ka-

mattámogatásával támogatást nyújt. A támogatást a kibo-

csátó jelzálog-hitelintézet azon jelzáloglevelei után jogo-

sult igénybe venni, amelyekkel finanszírozott jelzáloghitel-

ügylet az alábbi feltételeknek együttesen megfelel:]

„g) ügyleti kamata és a támogatás idõtartama alatt – a
szerzõdésszegést, valamint az elõtörlesztési díjat kivé-
ve – bármilyen címen felszámított költség és egyéb ellen-
szolgáltatás együttes éves mértéke legfeljebb a (4) bekez-
dés szerint számított, a szerzõdéskötéskor és a kamatperió-
dus lejártakor érvényes állampapírhozamnak vagy refe-
renciahozamnak a 110%-a, növelve 4 százalékponttal,
csökkentve a (3) bekezdés szerinti kamattámogatással.”

(2) Az R. 12. §-ának (3)–(11) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép, valamint a következõ (12) és
(13) bekezdésekkel egészül ki:

„(3) A kamattámogatás mértéke megegyezik
a) új lakás építésénél, vásárlásánál a (4) bekezdés sze-

rint számított
aa) állampapírhozam vagy
ab) referenciahozam

60%-ával;
b) használt lakás vásárlásánál, bõvítésénél, korszerûsí-

tésénél a (4) bekezdés szerint számított
ba) állampapírhozam vagy
bb) referenciahozam

40%-ával.
(4) Az (1) bekezdés g) pontja szerinti ügyleti kamat,

költség és egyéb ellenszolgáltatás, valamint a kamattámo-
gatás (3) bekezdés szerinti mértékét

a) az Államadósság Kezelõ Központ Zártkörûen Mû-
ködõ Részvénytársaság (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) által
havi rendszerességgel közzétett, a közzétételt megelõzõ
három naptári hónapban tartott állampapír-aukciókon ki-
alakult átlaghozamok az adott aukción elfogadott mennyi-
ségekkel súlyozott számtani átlagának figyelembevéte-
lével megállapított, a hitelügylethez kapcsolódó jelzálog-
levél-sorozattal azonos futamidõre vonatkozó állampapír-
hozam,

b) az a) pont szerinti állampapírhozam hiányában, az
érintett futamidõ tekintetében az ÁKK Zrt. által havi rend-
szerességgel közzétett, az elsõdleges forgalmazók árjegy-
zési kötelezettsége alapján kereskedési naponként számí-
tott és közzétett, a hitelügylethez kapcsolódó jelzálogle-
vél-sorozattal azonos futamidõre vonatkozó referenciaho-
zamoknak a közzétételt megelõzõ három naptári hónapra
vonatkozó számtani átlagának
alapulvételével kell meghatározni.

(5) Amennyiben a hitelügylethez kapcsolódó jelzálog-
levél-sorozattal azonos futamidõre vonatkozó állampapír-
hozam vagy referenciahozam sincs, akkor az (1) bekezdés
g) pontja szerinti ügyleti kamat, költség és egyéb ellen-
szolgáltatás, valamint a kamattámogatás (3) bekezdés sze-
rinti mértékét a legközelebbi futamidõre vonatkozó állam-
papírhozam, ennek hiányában a legközelebbi futamidõre
vonatkozó referenciahozam alapulvételével kell meghatá-
rozni azzal, hogy amennyiben két legközelebbi futamidõ
is felmerül, akkor az ezekhez tartozó állampapírhozamok,
vagy referenciahozamok számtani átlagát kell figyelembe
venni. A (4) bekezdés és jelen bekezdés szerinti futamidõ-
ként a tõkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 5. §-a
(1) bekezdésének 56. pontja szerinti hátralévõ átlagos fu-
tamidõt kell figyelembe venni, kiegészítve a (4) bekezdés
b) pontja vonatkozásában azzal, hogy azt az adott három
hónapos idõszakba esõ hónapok tizenötödik nap-
ján – amennyiben pedig ez a nap nem kereskedési napra
esik, akkor az ezt követõ elsõ kereskedési napon – fennálló
referenciahozam-értékekhez tartozó hátralévõ átlagos fu-
tamidõk számtani átlagaként kell számítani. A támogatás
mértékét fix kamatozású jelzáloglevéllel biztosított forrás
esetén a jelzáloglevél kibocsátásakor érvényes állampapír-
hozam vagy referenciahozam alapján kell meghatározni a
jelzáloglevél teljes futamidejére, de legfeljebb 20 évre.

(6) Amennyiben a kamattámogatást jelzáloglevéllel fi-
nanszírozott kölcsön után veszik igénybe, úgy ahhoz az
ügylethez a 13. § szerinti kiegészítõ kamattámogatás nem
vehetõ igénybe.

(7) A jelzálog-hitelintézet azon jelzáloglevél állománya
után is jogosult az e § szerinti kamattámogatást igénybe
venni, amely

a) hitelintézet, illetve biztosító által nyújtott kölcsön-
ügyletek megvásárlását, vagy

b) hitelintézet javára, Magyarország területén lévõ in-
gatlanon alapított önálló jelzálogjog megvásárlását

finanszírozza, és a megvásárolt követelés, illetve a megvá-
sárolt önálló jelzálogjog által biztosított követelés legké-
sõbb a megvásárlásának idõpontjától mindenben megfelel
az (1) bekezdésben, kiegészítõ kamattámogatású kölcsö-
nök esetében a (8) bekezdésben meghatározott feltételek-
nek.

(8) A kiegészítõ kamattámogatású kölcsönök forrásául
szolgáló jelzáloglevél-állomány után akkor vehetõ igény-
be kamattámogatás, ha a támogatás alapjául szolgáló jelzá-
loghitel-ügylet az (1) bekezdés g) pontjában, valamint a
13. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek
megfelel.

(9) A követelés vagy önálló jelzálogjog megvásárlása
miatt felmerült költségek megtérítésére a jelzálog-hitel-
intézet a megvásárlás idõpontjában az érintett kölcsön-
szerzõdés alapján fennálló tõketartozás 0,5%-át fizeti meg
a követelést, illetve önálló jelzálogjogot eladó hitelintézet
számára, ha e hitelintézet az ügyfél által fizetendõ kamatot
és költséget a 12. §, illetõleg a 13. § alapján határozta meg.
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Ezen összeget a jelzálog-hitelintézet utólag igényelheti a
Kincstártól.

(10) A kibocsátó jelzálog-hitelintézet havonta igényel-
heti a (3) bekezdés szerinti támogatást, illetõleg a (9) be-
kezdés szerinti költségtérítést a Kincstártól.

(11) Az (1) bekezdés alkalmazásánál korszerûsítés a la-
kás komfortfokozatának növelése céljából víz-, csatorna-,
elektromos-, gázközmû bevezetése, illetve belsõ hálózatá-
nak kiépítése, fürdõszoba létesítése olyan lakásban, ahol
még ilyen helyiség nincs, központosított fûtés kialakítása
vagy cseréje, beleértve a megújítható energiaforrások (pl.
napenergia) alkalmazását is, az épület szigetelése, beleért-
ve a hõ-, hang-, illetve vízszigetelési munkálatokat, a kül-
sõ nyílászárók energiatakarékos cseréje, tetõ cseréje, fel-
újítása, szigetelése. A korszerûsítés része az ehhez közvet-
lenül kapcsolódó helyreállítási munka, a korszerûsítés
közvetlen költségeinek 20%-áig. E munkákhoz csak az
építési termékek mûszaki követelményeinek, megfelelõ-
ség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és fel-
használásának részletes szabályairól szóló rendelet szerin-
ti megfelelõségi igazolással rendelkezõ termékeket lehet
felhasználni.

(12) A (4) bekezdés szerinti – a betéti kamat, az értékpa-
pírok hozama és a teljes hiteldíj mutató számításáról és
közzétételérõl szóló 41/1997. (III. 5.) Korm. rendelet
6. §-ának megfelelõen számított – állampapírhozamokat,
illetve referenciahozamokat az ÁKK Zrt. az internetes
honlapján minden hónap harmadik munkanapjáig közzé-
teszi. Az e bekezdés szerinti állampapírhozamok vagy re-
ferenciahozamok alapján megállapított az (1) bekezdés
g) pontja szerinti ügyleti kamatot, költséget és egyéb ellen-
szolgáltatást, valamint a (3) bekezdés szerinti kamattámo-
gatást a közzététel naptári hónapját követõ hónapban kell
alkalmazni.

(13) A támogatott kölcsön forrásául szolgáló jelzálogle-
velek – ügyletek során történõ – figyelembevételének
részletes szabályairól, valamint a kamattámogatás egysé-
ges elszámolási rendjérõl a jelzálog-hitelintézetek a lakás-
politikáért felelõs miniszterrel (a továbbiakban: minisz-
ter) – a pénzügyminiszter jóváhagyása mellett – megálla-
podást kötnek.”

2. §

(1) Az R. 13. §-ának (2) bekezdése a következõ c) pont-
tal egészül ki:

[(2) A kiegészítõ kamattámogatást csak olyan kölcsön-

szerzõdéshez lehet igénybe venni, amelyben a hitelezõ vál-

lalja, hogy a támogatás idõtartama alatt a kamat és a tör-

lesztés folyamán – a szerzõdésszegést, valamint jelzálogle-

véllel történõ finanszírozás esetén az elõtörlesztési díjat

kivéve – bármilyen címen felszámított költség és egyéb el-

lenszolgáltatás együttes éves mértéke nem haladja meg]

„c) az ÁKK Zrt. által havi rendszerességgel közzétett,
az elsõdleges forgalmazók árjegyzési kötelezettsége alap-

ján kereskedési naponként számított és közzétett referen-
ciahozamoknak a közzétételt megelõzõ három naptári hó-
napra vonatkozó számtani átlagának 110%-a 4 százalék-
ponttal növelt mértékét, amennyiben az érintett futamidõre
az a) és b) pontban meghatározott módszer alapján átlag-
hozam nem számítható.”

(2) Az R. 13. §-a (3) bekezdésének elsõ mondata helyé-
be a következõ rendelkezés lép:

„(3) A kiegészítõ kamattámogatás a (2) bekezdés a) és
b) pontjai szerint számított állampapírhozam 60%-a, vagy
a (2) bekezdés c) pontja szerint számított referenciahozam
60%-a.”

(3) Az R. 13. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(4) A (2) és (3) bekezdésben meghatározott kamat- és
költségmértéket a kölcsön kamatainak változásánál, és a
hitelezõ által választott ügyleti vagy üzleti év fordulójának
napján, az akkor fennálló tõketartozásra kell alkalmazni. A
(2) bekezdés a) és b) pontja szerinti – a betéti kamat, az ér-
tékpapírok hozama és a teljes hiteldíj mutató számításáról
és közzétételérõl szóló 41/1997. (III. 5.) Korm. rendelet
6. §-ának megfelelõen számított – állampapír átlaghoza-
mot, valamint a (2) bekezdés c) pontja szerint számított re-
ferenciahozamot az ÁKK Zrt. az internetes honlapján min-
den naptári hónap harmadik munkanapjáig közzéteszi. Az
e bekezdés szerinti állampapírhozamok, vagy referencia-
hozamok alapján megállapított, a (2) bekezdés szerinti
ügyleti kamatot, költséget és egyéb ellenszolgáltatást, va-
lamint a (3) bekezdés szerinti kamattámogatást a közzété-
tel naptári hónapját követõ hónapban kell alkalmazni.”

3. §

(1) Az önkormányzati miniszter feladat- és hatáskörérõl
szóló 132/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. §-a a következõ
i) ponttal egészül ki:

[Az önkormányzati miniszter (a továbbiakban: minisz-

ter) a Kormány]

„i) vendéglátásért,”
[felelõs tagja.]

(2) A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter feladat-
és hatáskörérõl szóló 134/2008. (V. 14.) Korm. rendelet
3. §-a (2) bekezdésének g) pontja helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

[(2) A miniszter az iparügyekért való felelõssége köré-

ben elõkészíti különösen]

„g) az áruk és szolgáltatások biztonsági követelményei-
rõl, vizsgálatáról és tanúsításáról, valamint piacfelügyele-
térõl”
[szóló jogszabályokat, továbbá e tárgykörökben felhatal-

mazás alapján miniszteri rendeleteket ad ki.]
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4. §

(1) E rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

(2) Az R.
a) 13. §-a (2) bekezdésének a)–b) pontjaiban az „ÁKK.

Rt” szövegrész helyébe „ÁKK Zrt.”,
b) 18. §-a (5) bekezdésében a „12. § (9) bekezdése”

szövegrész helyébe, a „12. § (11) bekezdése”, 32/B. §
(4) bekezdésében a „12. § (8) bekezdésében” szövegrész
helyébe a „12. § (11) bekezdésében”
szövegrész lép.

(3) Az R. 12. §-ának e rendelet 1. §-ának (2) bekezdésé-
vel megállapított (12), valamint 13. §-ának e rendelet
2. §-ának (3) bekezdésével megállapított (4) bekezdése
szerinti közzétételi kötelezettségnek elsõ alkalommal e
rendelet hatálybalépését követõ három napon belül kell
eleget tenni, valamint a közzétételt követõ három napon
belül kell a hivatkozott rendelkezéseknek megfelelõen az
ügyleti kamat, költség és egyéb ellenszolgáltatás, valamint
a kamattámogatás mértékét megállapítani és 2009. február
1-jétõl alkalmazni.

(4) Hatályát veszti a nemzeti fejlesztési és gazdasági mi-
niszter feladat- és hatáskörérõl szóló 134/2008. (V. 14.)
Korm. rendelet 3. §-a (3) bekezdésének c) pontja és 4. §-a
(2) bekezdésének b) pontja.

(5) E rendelet 2009. február 2-án hatályát veszti.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
16/2009. (I. 30.) Korm.

rendelete
egyes kormányrendeleteknek a szmogriadóval

összefüggõ módosításáról

A Kormány a környezetvédelmének általános szabá-
lyairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés
22. pontjában, valamint a szabálysértésekrõl szóló 1999.
évi LXIX. törvény 166. §-ában kapott felhatalmazás alap-
ján a következõket rendeli el:

1. §

(1) A levegõ védelmével kapcsolatos egyes szabályok-
ról szóló 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet (a továbbiak-
ban: R.) 15. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép, egy-
ben az R. a következõ új 15/A–15/B. §-okkal egészül ki:

„15. § (1) Környezetveszélyeztetést okozó légszennye-
zettség kialakulása esetén rendkívüli intézkedést kell
tenni.

(2) Rendkívüli intézkedést igénylõ légszennyezettség
alakulhat ki:

a) ha egy vagy több légszennyezõ forrás által okozott
tartós levegõterhelés következtében a légszennyezettség
egészségügyi határértékét tartósan, nagy mértékben meg-
haladó, az emberi egészséget közvetlenül veszélyeztetõ
légszennyezettség (veszélyes légszennyezettség) ala-
kul ki;

b) ha kedvezõtlen meteorológiai viszonyok között,
több forrásból származó szennyezõanyag-kibocsátás kö-
vetkeztében a légszennyezettség tartósan és nagy területen
meghaladja egy vagy több légszennyezõ anyag tájékozta-
tási, illetõleg riasztási küszöbértékét (szmoghelyzet);

c) váratlan meghibásodás, üzemzavar esetén.
15/A. § (1) Veszélyes légszennyezettség esetén a kör-

nyezetvédelmi hatóság a közegészségügyi hatóság állás-
foglalásának figyelembevételével a veszélyes légszennye-
zettséget okozó, helyhez kötött légszennyezõ forrás üze-
meltetõjének tevékenységét – a kibocsátásnak a veszélyes
légszennyezettséget megszüntetõ mértékûre való csökken-
téséig – korlátozza vagy felfüggeszti, hatósági intézkedé-
sérõl a települési önkormányzatot is értesíti.

(2) A közlekedési hatóság és a közlekedésrendészeti
szerv – a környezetvédelmi hatóság vagy a közegészség-
ügyi hatóság kezdeményezésére – azokon a területeken,
ahol a mozgó légszennyezõ források használata veszélyes
légszennyezettséget okoz, forgalomkorlátozást vagy más
intézkedést rendelhet el.

15/B. § (1) Azokon a területeken (településeken), ahol a
szmoghelyzet kialakulásával kell számolni és a lég-
szennyezettség folyamatos mérésének feltételei adottak, a
veszélyhelyzet elkerüléséhez és az esemény tartósságának
csökkentéséhez – beleértve a tájékoztatást és riasztást –
füstködriadó tervet (a továbbiakban: szmogriadó terv) kell
kidolgozni és végrehajtani.

(2) A szmogriadó terv készítésének feltételeit és tartal-
mi követelményeit az 5. számú melléklet tartalmazza.

(3) A szmoghelyzet kialakulásának megelõzésére, ille-
tõleg a szmoghelyzet megszüntetésére a szmogriadó terv-
ben foglaltak szerint a lakosságot tájékoztatni kell, továb-
bá a szmoghelyzet megszüntetéséhez, illetve hatásainak
enyhítéséhez szükséges mértékben, arra alkalmas módon a
helyhez kötött és a mozgó légszennyezõ források mûködé-
sét korlátozni kell vagy meg kell tiltani. A riasztási fokozat
esetén légszennyezõ anyagonként elrendelhetõ intézkedé-
seket az 5. számú melléklet függeléke tartalmazza. A pol-
gármester (fõpolgármester) az 5. számú melléklet függelé-
kében foglaltakon túl más – a szmogriadó tervben megha-
tározott – intézkedéseket is elrendelhet.

(4) A szmogriadó tervben foglalt korlátozásokat a
szmoghelyzet jellegének, súlyosságának, valamint a me-
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teorológiai elõrejelzésnek a figyelembevételével a köz-
egészségügyi hatóság, a közlekedési hatóság, valamint a
környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügye-
lõség véleményére tekintettel kell elrendelni.”

(2) Az R. 23. § (1) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„A levegõtisztaság-védelmi hatósági feladatokat – ha
jogszabály másként nem rendelkezik – elsõ fokon a kör-
nyezetvédelmi felügyelõség, illetõleg e rendeletben meg-
határozott esetekben, a települési önkormányzat jegyzõje
(a fõvárosban a kerületi jegyzõ) látja el.”

(3) Az R. 5. számú melléklete helyébe e rendelet mellék-

lete lép.

(4) Az R. 8. számú melléklete 8. pontja helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:
„8. Szmogriadó elrendelése esetén nem,

késve vagy részben hajtja végre a
szmogriadó intézkedési tervben elõírt
intézkedéseket a szmogriadó szabá-
lyainak mozgó légszennyezõ forrá-
sokkal való megsértésének kivé-
telével 500 000 Ft
gazdasági tevékenységet nem folytató
természetes személy esetében a
szmogriadó szabályainak mozgó lég-
szennyezõ forrásokkal való megsérté-
sének kivételével 100 000 Ft”

2. §

Az egyes szabálysértésekrõl szóló 218/1999. (XII. 28.)
Korm. rendelet a következõ 66/A. §-sal és azt megelõzõ al-
címmel egészül ki:

„Szmogriadó szabályainak mozgó légszennyezõ

forrásokkal való megsértése

66/A. § (1) Aki szmogriadó elrendelése esetén vagy an-
nak megelõzése érdekében bevezetett, a mozgó lég-
szennyezõ forrás használatára vonatkozó forgalomkorlá-
tozásokat vagy intézkedéseket megsérti, százezer forintig
terjedõ pénzbírsággal sújtható.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés
miatt a rendõrség helyszíni bírságot szabhat ki.”

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon lép
hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát
veszti.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

Melléklet

a 16/2009. (I. 30.) Korm. rendelethez

„5. számú melléklet

a 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelethez

A szmogriadó terv tartalmi követelményei

1. A szmogriadó terv készítésének feltételei

(1) A határérték feletti, rendkívüli intézkedést igénylõ
légszennyezettség kialakulásának lehetõsége vagy bekö-
vetkezése esetére szmogriadó tervet kell készíteni:

a) minden 200 ezer fõt elérõ népességszámú városban;
b) minden olyan településen, amelynek belterületén

(belterületének egyes részein) valamely légszennyezõ-
anyag koncentrációja

ba) a hosszú idõtartamú egészségügyi határértéket,
vagy

bb) a rövid idõtartamú (60 perces, 24 órás) egészség-
ügyi határértéket legalább két mérõponton az esetek
30%-ában
meghaladja;

c) minden olyan településen, illetve térségben, ahol a
riasztási küszöbértékek tartós túllépésének veszélye fennáll.

(2) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott térsé-
gek esetében térségi szmogriadó tervet kell készíteni.

2. A szmogriadó terv tartalmi követelményei

(1) A szmogriadó tervnek tartalmaznia kell a szmog-
helyzet megelõzésére irányuló intézkedéseket (készültségi
fokozat), valamint

a) a tájékoztatási és riasztási küszöbértékeket;
b) a szmogriadó terv által érintett területek határait;
c) a szmoghelyzet megállapításának módját és eszköz-

rendszerét;
d) a szmoghelyzetet észlelõ, megállapító szerveze-

tet(eket) és feladatait;
e) a jelzés, értesítés szervezetét, feladatait és rendjét, a

folyamatos ügyeleti szolgálat megszervezését;
f) a szmogriadó elrendelésére, illetõleg megszüntetésé-

re feljogosított tisztségviselõk megjelölését (név, cím, te-
lefon stb.), feladatait;

g) a szmogriadó elrendelésének módját;
h) a szmogriadó terv végrehajtásában érintettek felso-

rolását, feladatait és értesítésének (bevonásának) rendjét;
i) a település és térség lakosságának, intézményeinek

és üzemeinek folyamatos tájékoztatását, értesítését;
j) a bevezetendõ, megelõzõ és korlátozó intézkedése-

ket:
ja) a helyhez kötött források,
jb) a mozgó források

mûködésének szabályozását, korlátozását és azok elrende-
lésére jogosultakat és az elrendelés módját;
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k) a bevezetett korlátozó intézkedések végrehajtásának
ellenõrzési módját és végrehajtásának rendjét;

l) a közfeladatok ellátásának rendjét.

(2) Ha a levegõ szennyezettsége a tájékoztatási küszöb-
értéket eléri, gondoskodni kell a lakosság és a légszennye-
zõk tájékoztatásáról, és önkéntes önkorlátozó intézkedé-
sekre kell felkérést kiadni.

(3) A riasztási küszöbérték elérése esetén kötelezõ kor-
látozó intézkedéseket kell bevezetni (pl. a magángépjár-
mûvek forgalmának részleges korlátozása, vagy megtiltá-
sa, lehetõség szerint alacsonyabb kéntartalmú tüzelõanyag
használata stb.).

(4) Több települést érintõ térségi szmogriadó terv elké-
szítésekor és végrehajtásakor a térségben lévõ önkor-
mányzatoknak együttes tervet kell készíteniük.

3. A szmogriadó terv végrehajtása

(1) A szmogriadó tájékoztatási vagy riasztási fokozatát
legalább két (a fõváros esetén három) folyamatosan mûkö-
dõ automatikus mérõállomás adatai alapján kell bejelente-
ni. A szmogriadó tájékoztatási vagy riasztási fokozata el-
rendelhetõ egy mérõállomás mérése alapján is, ha a telepü-
lésen csak egy mérõállomás mûködik.

(2) A szmogriadó terv végrehajtása során különösen a
következõ feladatokat kell végrehajtani:

a) el kell rendelni a szükséges mértékû levegõtiszta-
ság-védelmi korlátozásokat, illetõleg kezdeményezni kell
azok elrendelését az illetékes szerveknél;

b) fokozott készenlétbe kell helyezni a közbiztonsági
és közlekedésrendészeti szerveket;

c) készültségbe kell helyezni az egészségügyi (mentõ)
szervezeteket;

d) biztosítani kell a település lakosságának ellátását, az
alapvetõ szolgáltatások, valamint a közlekedési és áruszál-
lítási igények kielégítését;

e) a tájékoztatási küszöbérték túllépését követõen egy
órán belül, szálló por (PM10) esetén 5 órán belül tájékoztat-
ni kell a lakosságot és az intézményeket;

f) a szmoghelyzetrõl folyamatosan tájékoztatni kell a
lakosságot és az intézményeket;

g) a riasztási küszöbérték túllépését követõ két órán be-
lül, szálló por (PM10) esetén 5 órán belül be kell jelenteni a
szmogriadó riasztási fokozatát. Szálló por esetén a beje-
lentés lehetõségérõl elõzõ nap legkésõbb 18 óráig a lakos-
ságot és az intézményeket tájékoztatni kell, amely tájékoz-
tatásnak ki kell terjednie a szmogriadó tervben foglalt kor-
látozások bevezetésének várható idõpontjára, illetve a vár-
ható korlátozásokra. A bejelentést a Magyar Távirati Iro-
dán keresztül és a helyben szokásos, a szmogriadó tervben
meghatározott módon kell megtenni;

h) a riasztási fokozat és a riasztási fokozatban hozott
intézkedések megszüntethetõk, ha a külön jogszabályban
meghatározott légszennyezõ anyag (kivéve ózon) kon-
centrációja valamennyi folyamatosan mûködõ automata
mérõállomáson 3 egymást követõ egyórás átlagában, illet-
ve szálló por (PM10) esetében egy nap 24 órás átlagában
nem lépi túl a riasztási küszöbérték számszerû értékét és a
meteorológiai elõrejelzések szerint a következõ napon
nem várható a levegõminõség romlása. Ózon esetében a
riasztási fokozat megszüntethetõségének feltétele, hogy a
megszüntetés elõtti 36 óra alatt az ózon koncentráció
egyik folyamatosan mûködõ automata mérõállomáson
sem lépi túl a riasztási küszöbértéket.

FÜGGELÉK

A szmogriadó riasztási fokozatában elrendelhetõ

intézkedések

1. A szmoghelyzet megszüntetésének elõsegítése céljá-
ból riasztási fokozatban a következõ intézkedések beveze-
tését kell mérlegelni az aktuális helyzet jellege, súlyossága
szerint, az érintett légszennyezõ anyagok forrásait figye-
lembe véve, a helyi viszonyokhoz történõ adaptálással.
Amennyiben a riasztási küszöbértéket egyidejûleg több
szennyezõanyag koncentrációja is túllépi, az intézkedések
együttesen is bevezethetõk.

2. Kén-dioxid (SO2) szennyezettség esetén:
A kén-dioxidot kibocsátó, helyhez kötött légszennyezõ

források üzemeltetõit tevékenységük mérséklésére kell
felszólítani, illetve tevékenységük (különbözõ fokú) kor-
látozására vagy felfüggesztésére kell kötelezni. A lakossá-
got és a közintézményeket (az egészségügyi, szociális és
oktatási intézmények, valamint óvodák és bölcsõdék kivé-
telével) a település egész területén a szilárd és olajtüzelésû
fûtõberendezés használatának mérséklésére kell felszólí-
tani, a szmoghelyzet súlyosságától függõen az állandó tar-
tózkodásra szolgáló helyiségek hõmérsékletének megfele-
lõ hõfokra történõ maximalizálásával. El lehet rendelni az
avar és kerti hulladék nyílt téri égetésének tilalmát.

3. Nitrogén-dioxid (NO2) szennyezettség esetén:
A település teljes közigazgatási területén a helyhez kö-

tött, nitrogén-dioxidot kibocsátó források üzemeltetõit te-
vékenységük (különbözõ fokú) korlátozására vagy felfüg-
gesztésére kell kötelezni. A lakosságot és a közintézmé-
nyeket (az egészségügyi, szociális és oktatási intézmé-
nyek, valamint óvodák és bölcsõdék kivételével) a telepü-
lés egész területén a fosszilis tüzelõanyagú fûtõberendezé-
sek használatának mérséklésére kell felszólítani, a szmog-
helyzet súlyosságától függõen az állandó tartózkodásra
szolgáló helyiségek hõmérsékletének megfelelõ hõfokra
történõ maximalizálásával. A 7. pont szerint közlekedést
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érintõ intézkedéseket kell bevezetni. El lehet rendelni az
avar és kerti hulladék nyílt téri égetésének tilalmát.

4. Szén-monoxid (CO) szennyezettség esetén:
A település teljes közigazgatási területén a helyhez kö-

tött, szénhidrogéneket kibocsátó források üzemeltetõit te-
vékenységük (különbözõ fokú) korlátozására vagy felfüg-
gesztésére kell kötelezni. A lakosságot és a közintézmé-
nyeket (az egészségügyi, szociális és oktatási intézmé-
nyek, valamint óvodák és bölcsõdék kivételével) a telepü-
lés egész területén a fosszilis tüzelõanyagú fûtõberendezé-
sek használatának mérséklésére kell felszólítani, a szmog-
helyzet súlyosságától függõen az állandó tartózkodásra
szolgáló helyiségek hõmérsékletének megfelelõ hõfokra
történõ maximalizálásával. A 7. pont szerint közlekedést
érintõ intézkedéseket kell bevezetni. El lehet rendelni az
avar és kerti hulladék nyílt téri égetésének tilalmát.

5. Szálló por (PM10) szennyezettség esetén:
A szálló port kibocsátó, helyhez kötött légszennyezõ

források üzemeltetõit tevékenységük mérséklésére kell
felszólítani, illetve tevékenységük (különbözõ fokú) kor-
látozására vagy felfüggesztésére kell kötelezni. A porki-
bocsátással járó tevékenységeket (építkezési munkálatok,
építési anyagok szállítása stb.) fel kell függeszteni. A la-
kosságot és a közintézményeket (az egészségügyi, szociá-
lis és oktatási intézmények, valamint óvodák és bölcsõdék
kivételével) a település egész területén a szilárd és olajtü-
zelésû fûtõberendezés használatának mérséklésére kell
felszólítani, a szmoghelyzet súlyosságától függõen az ál-
landó tartózkodásra szolgáló helyiségek hõmérsékletének
megfelelõ hõfokra történõ maximalizálásával. A 7. pont
szerint közlekedést érintõ intézkedéseket kell bevezetni.
Megfelelõ helyzetben javasolható a közterületek vízzel
történõ tisztítása. El lehet rendelni az avar és kerti hulladék
nyílt téri égetésének tilalmát.

6. Ózon (O3) szennyezettség esetén:
A település teljes közigazgatási területén a helyhez kö-

tött, nitrogén-dioxidot és/vagy szénhidrogéneket kibocsá-
tó források üzemeltetõit tevékenységük (különbözõ fokú)
korlátozására vagy felfüggesztésére kell kötelezni. A la-
kosságot és a közintézményeket fel kell szólítani a (fõként
szerves oldószer felhasználása miatt) szénhidrogének ki-
bocsátásával járó tevékenységek (pl. festés, mázolás, bitu-
menolvasztás stb.) megszüntetésére. Fõként a 10–18 óra
közötti idõszakban a 7. pont szerinti közlekedést érintõ in-
tézkedések bevezethetõek. El lehet rendelni az avar és ker-
ti hulladék nyílt téri égetésének tilalmát.

7. Közlekedést érintõ intézkedések:
a) átmenõ forgalom korlátozása, illetve kitiltása, az el-

kerülõ útvonal(ak) kijelölése;
b) általános (környezetvédelmi) sebességkorlátozás

ideiglenes bevezetése;

c) gépjármûforgalom korlátozása a gépjármûvek kör-
nyezetvédelmi besorolása alapján, figyelembe véve, hogy
szálló por szennyezettség esetén a dízel, ózonszennyezett-
ség esetén a benzin üzemû gépjármûvek fokozottabb kor-
látozása indokolt; illetve a legszennyezõbb gépjármûvek
használatának megtiltása;

d) a gépjármûhasználat további korlátozása például a
rendszám páros-páratlan besorolása szerint, a 22 órától
6 óráig tartó idõszak kivételével;

e) a tömegközlekedés használatának elõnyben részesí-
tése;

f) a parkolási lehetõségek idõleges bõvítése;
g) a gépjármûvek indokolatlan – álló helyzetben törté-

nõ – alapjárati üzemeltetésének lehetõség szerinti mérsék-
lésére történõ felszólítás.

A Kormány
19/2009. (I. 30.) Korm.

rendelete
a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény

rendelkezéseinek végrehajtásáról*

A Kormány
20/2009. (I. 30.) Korm.

rendelete
a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény

egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
111/2003. (VII. 29.) Korm. rendelet,
valamint a villamos energiáról szóló

2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló

273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet módosításáról*

* A rendelet a 2009. január 30-án megjelent Magyar Közlöny 13. számá-
ban fellelhetõ.
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Az önkormányzati miniszter
2/2009. (I. 16.) ÖM

rendelete
az állami sportcélú támogatások felhasználásáról

és elosztásáról

A sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. § (3) bekezdés
a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az önkor-
mányzati miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló
132/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meg-
határozott feladatkörömben eljárva – a pénzügyminiszter
feladat- és hatáskörérõl szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm.
rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörében
eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következõ-
ket rendelem el:

I. Fejezet

AZ ÁLLAMI SPORTCÉLÚ TÁMOGATÁSOKRA

VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya a Magyar Köztársaság 2009. évi
költségvetésérõl szóló 2008. évi CII. törvény (a továbbiak-
ban: költségvetési törvény) 1. számú melléklete szerinti
XI. Önkormányzati Minisztérium költségvetési fejezet,
12. Fejezeti kezelésû elõirányzatok cím, 26–27. alcímhez
tartozó elõirányzatok (a továbbiakban: elõirányzatok) fel-
használására és elosztására terjed ki.

(2) A „Sport népszerûsítésével összefüggõ kiadások”
elõirányzat kivételével, az elõirányzatokon rendelkezésre
álló eredeti elõirányzat legfeljebb 3%-a kommunikációs
feladatok ellátására is fordítható.

(3) Az elõirányzatokon összesen rendelkezésre álló
összeg 5%-a az elõirányzatok pályázat útján történõ fel-
használására, a pályáztatás lebonyolítására, valamint a tá-
mogatások szerzõdésszerû felhasználásának ellenõrzésére
is fordítható.

A támogatás nyújtásának feltételei

2. §

(1) A kedvezményezett részére – ha e rendelet vagy kü-
lön jogszabály eltérõen nem rendelkezik – vissza nem térí-
tendõ támogatás nyújtható támogatási kérelem alapján, pá-
lyázat útján, az e rendeletben meghatározott szervezetek
javaslatára, valamint jogszabályban normatív módon meg-
állapított mértékben.

(2) Az „Utánpótlás-nevelési feladatok”, az „Iskolai, di-
ák- és felsõoktatási sport támogatása”, a „Versenysport tá-
mogatása”, a „Kiemelt nemzetközi sportesemények támo-
gatása”, a „Sportegyesületek Országos Szövetsége mûkö-
dési támogatása”, a „Szabadidõsport támogatása”, az
„Egészségjavítást célzó sporttevékenység (szabadidõ-
sport- és diáksport-programok támogatása)”, a „Fogyaték-
kal élõk sportjának támogatása” elõirányzatok terhére elõ-
finanszírozással is nyújtható támogatás. A „Sportteljesít-
mények elismerése, megbecsülése” elõirányzat terhére a
Mezõ Ferenc Sportközalapítvány mûködéséhez, alapító
okiratában foglalt feladatainak ellátásához, valamint a
„Stratégiai és sporttudományi innovációs folyamatok mû-
ködtetése és projektjei” elõirányzat terhére a Magyar
Sporttudományi Társaság és a Magyar Edzõk Társasága
részére a támogatás elõfinanszírozással is nyújtható.
Egyéb esetben a támogatás utófinanszírozással nyújtandó.

(3) Ha a támogatás elõfinanszírozással kerül biztosítás-
ra, a kedvezményezett a támogatás összegével utólagos el-
számolás mellett, a támogatási szerzõdésben meghatáro-
zott idõpontig köteles elszámolni.

(4) Ha a kedvezményezett neki felróható okból nem tel-
jesíti a szerzõdésben vállalt kötelezettségeit, köteles azt az
ok felmerülésétõl számított 8 napon belül írásban bejelen-
teni a sportpolitikáért felelõs miniszternek (a továbbiak-
ban: miniszter), és az igénybe vett támogatás egészét vagy
arányos részét az igénybevételtõl számítva a mindenkor
érvényes jegybanki alapkamat mértékével növelt összeg-
ben visszafizetni.

(5) Ha a kedvezményezettel szemben a 3. § (1) bekezdés
b)–c) pontjában foglaltak szerint járnak el, és emiatt a
(4) bekezdésben foglaltak nem alkalmazhatók, a miniszter
a 3–4. § szerint járhat el a kedvezményezettel szemben.

(6) Ha a kedvezményezett neki fel nem róható okból
nem teljesíti a szerzõdésben vállalt kötelezettségeit, illetve
a szerzõdés meghiúsul, köteles azt az okról való tudomás-
szerzéstõl számított 8 napon belül írásban bejelenteni a mi-
niszter felé, és az igénybe nem vett támogatásról írásban
lemondani, azt visszafizetni, valamint a támogatás igény-
be vett részérõl e rendelet szerint elszámolni.

(7) A kedvezményezett köteles a támogatás felhasználá-
sát elkülönítetten és naprakészen nyilvántartani, az ellen-
õrzésre feljogosított szervek megkeresésére az ellenõrzés
lefolytatásához szükséges tájékoztatást megadni, valamint
az ellenõrzésben közremûködni.

3. §

(1) A miniszter
a) részben vagy egészben felfüggeszti annak a verseny-

zõnek és sportszakembernek az 5. § (1) bekezdése szerinti
támogatását, illetve a Wesselényi Miklós Sportközalapít-
ványon keresztül nyújtott sportösztöndíjának (a továb-
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biakban: sportösztöndíj) részben vagy egészben történõ
felfüggesztését kezdeményezi, akivel szemben a külön
jogszabály alapján lefolytatott doppingeljárás eredménye-
ként az országos sportági szakszövetség, az országos
sportági szövetség vagy a fogyatékosok országos sport-
szövetsége (a továbbiakban együtt: sportszövetség) jog-
erõs büntetést szab ki,

b) részben vagy egészben felfüggeszti, illetve – a meg-
határozott idõszakra vonatkozó támogatás esetén – vissza-
vonja annak a sportszervezetnek vagy sportegyesület jogi
személyiséggel rendelkezõ szervezeti egységének a támo-
gatását, amellyel az a) pontban meghatározott versenyzõ
vagy sportszakember tagsági, illetve szerzõdéses jogvi-
szonyban áll, és a sportszervezettel szemben a sportszövet-
ség a doppingszabályzatának megsértése miatt jogerõs
sportfegyelmi büntetést szab ki,

c) részben vagy egészben felfüggeszti, illetve – a meg-
határozott idõszakra vonatkozó támogatás esetén – vissza-
vonja annak a sportszövetségnek a támogatását, amelynek
a b) pontban meghatározott sportszervezet a tagja, illetve
amelynek versenyrendszerében részt vesz, és a sportszö-
vetség a Nemzeti Doppingellenes Koordinációs Testület
(a továbbiakban: NDKT) elnökének tájékoztatása szerint
nem tesz eleget az NDKT doppingellenes tevékenységre
vonatkozó ajánlásainak, javaslatainak.

(2) Az (1) bekezdés a)–b) pontjában meghatározott, a
támogatott személyre vagy szervezetre vonatkozó jogerõs
büntetést kiszabó határozat 1 példányát a sportszövetség a
határozat jogerõre emelkedésétõl számított 5 napon belül
megküldi a miniszter részére.

(3) Az NDKT elnöke az (1) bekezdés c) pontjában fog-
laltakról szóló tájékoztatását a tudomásszerzéstõl számí-
tott 5 napon belül megküldi a miniszter részére.

(4) A támogatás – (1) bekezdés szerinti – teljes összegé-
nek felfüggesztésére, illetve visszavonására különösen az
alábbi esetekben van lehetõség:

a) ha a doppingszabályzat megsértése, a doppingelle-
nes feladatok teljesítésének elmulasztása kiemelt nemzet-
közi sporteseményen (például olimpia, paralimpia, világ-
bajnokság, Európa-bajnokság) történik,

b) ha a doppingvétséget a sportág utánpótláskorú ver-
senyzõinek sérelmére követik el,

c) ha a doppingvétséget a külön jogszabályban megha-
tározott anabolikus szerekkel, peptid hormonokkal (ennek
mimentikumaival és analógjaival) vagy antiösztrogén sze-
rekkel összefüggésben követik el.

4. §

(1) A támogatás visszavonásáról, illetve felfüggesztésé-
nek idõtartamáról, a visszafizetendõ támogatás összegérõl
a miniszter a 3. § (1) bekezdés a)–c) pontjában meghatáro-
zott magatartások, a 3. § (4) bekezdése, valamint a

(2)–(3) bekezdés figyelembevételével, a határozat vagy a
tájékoztatás kézhezvételétõl számított 8 napon belül dönt.

(2) A támogatás felfüggesztésének kezdõ idõpontja a tá-
mogatás felfüggesztésérõl szóló döntés meghozatalának a
napja azzal, hogy a sportösztöndíj felfüggesztése esetén a
támogatás felfüggesztésének kezdõ idõpontja a felfüg-
gesztésrõl szóló döntést követõ hónap elsõ napja.

(3) A támogatás felfüggesztésének idõtartama
a) a 3. § (1) bekezdés a) pontja esetén nem lehet

hosszabb, mint a versenyzõvel vagy sportszakemberrel
szemben kiszabott jogerõs döntésben meghatározott eltil-
tás büntetés idõtartama, más büntetés alkalmazása esetén
pedig legfeljebb 1 év,

b) a 3. § (1) bekezdés b) és c) pontja esetén legfeljebb
1 év.

(4) A támogatás felfüggesztésének idõtartama alatt
sportcélú állami támogatás a sportág szakmai feladatainak
ellátásával összefüggésben – az (5) bekezdésben foglaltak
kivételével – nem nyújtható.

(5) A támogatás visszavonásáról vagy felfüggesztésérõl
való döntés nem veszélyeztetheti a sportszervezet vagy a
sportszövetség utánpótlás-nevelési feladatainak ellátását.

(6) A visszavont támogatást a kedvezményezett – a
visszavonásról szóló értesítés kézhezvételétõl számított
15 napon belül – a visszavonáskor érvényes jegybanki
alapkamat mértékével növelt összegben köteles visszafi-
zetni az Önkormányzati Minisztérium (a továbbiakban:
ÖM) 10023002-01009349-50001006 számú fejezeti keze-
lésû elõirányzat-felhasználási keretalszámlájára.

(7) A miniszter a támogatás visszavonásáról, illetve fel-
függesztésérõl a döntés meghozatalát követõ 5 napon belül
értesíti az NDKT-t, továbbá a 3. § (1) bekezdés c) pontja
esetén a Nemzeti Sporttanácsot. Ha a miniszter a támoga-
tást a 3. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározottak miatt
függeszti fel vagy a sportösztöndíj felfüggesztését kezde-
ményezi, döntésérõl – annak meghozatalától számított
5 napon belül – értesíti a Wesselényi Miklós Sportközala-
pítványt, amely a (2) bekezdésben meghatározott idõpont-
tól kezdõdõen felfüggeszti a támogatás további folyósí-
tását.

5. §

(1) A versenyzõk és a felkészülésüket segítõ sportszak-
emberek közvetlen központi költségvetési támogatásként
sportösztöndíjat, valamint eredményességi támogatást
kaphatnak.

(2) Az ÖM közvetlenül, a külön jogszabályokban fog-
laltaknak megfelelõen folyósítja a Nemzet Sportolója
Címmel járó életjáradékot, valamint az olimpiai járadékot
az arra jogosultak részére.
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6. §

(1) A miniszter az elõirányzatok terhére nyújtandó tá-
mogatást – az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.
törvényben (a továbbiakban: Áht.), valamint az államház-
tartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.)
Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ámr.) foglaltaknak
megfelelõen – a kedvezményezettel kötött támogatási
szerzõdés alapján bocsátja rendelkezésre.

(2) A támogatási szerzõdés megkötésének feltétele,
hogy

a) a kedvezményezettnek az államháztartás bármely al-
rendszerével szemben köztartozása nem áll fenn, és errõl a
kedvezményezett az illetékes hatóság által kiállított 30 nap-
nál nem régebbi igazolást nyújt be a támogató részére,

b) a kedvezményezettnek a miniszter által alapított
gazdálkodó szervezettel, a tulajdonosi irányítása alá tarto-
zó gazdasági társasággal, a Nemzeti Utánpótlás-nevelési
és Sportszolgáltató Intézettel (a továbbiakban: NUSI), va-
lamint a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiak-
ban: Stv.) szerinti sportközalapítvánnyal szemben 90 nap-
nál régebbi, esedékessé vált és meg nem fizetett tartozása
nem áll fenn,

c) a kedvezményezett vállalja, illetve igazolja, hogy a
külön jogszabályban foglalt doppingellenes feladatainak
eleget tesz,

d) a kedvezményezett az állami sportinformációs rend-
szer részére történõ adatszolgáltatási kötelezettségének a
külön jogszabályban foglaltaknak megfelelõen eleget tesz,

e) a kedvezményezett megfelel a rendezett munkaügyi
kapcsolatok Áht.-ban meghatározott követelményeinek,

f) a kedvezményezett hozzájárul a támogatással össze-
függõ személyes adatainak a miniszter által történõ keze-
léséhez,

g) a kedvezményezett nyilatkozik arról, hogy nem esik
a közpénzekbõl nyújtott támogatások átláthatóságáról
szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Knyt.)
6. és 8. §-ában foglalt korlátozás alá,

h) a kedvezményezett csatolja a pályázat, illetve a kére-
lem tárgyát képezõ program bemutatását, célját, megneve-
zését, megvalósításának helyét, megvalósítási tervét, álta-
lános forgalmi adót (a továbbiakban: ÁFA) is tartalmazó
összköltségét, a visszaigényelhetõ ÁFA összegét, saját
forrás szükségessége esetén a saját forrás rendelkezésre ál-
lásának formáját és összegét, a megvalósítás pénzügyi fe-
dezetének megalapozását célzó egyéb pénzügyi források
rendelkezésre bocsátására vonatkozó ígérvényeket, a meg-
valósítás és a finanszírozás idõbeli ütemezését, valamint a
beruházást is tartalmazó program esetén az annak helyszí-
néül szolgáló ingatlan helyrajzi számát és 3 hónapnál nem
régebbi tulajdonilap-másolatának földhivatal által kiadott
eredeti példányát vagy másolatát (a továbbiakban: szak-
mai és költségterv),

i) építési beruházás támogatása esetén a kedvezménye-
zett benyújtja a jogerõs elvi építési engedélyt az ingatlan
tulajdonosának hitelesített hozzájáruló nyilatkozatával, a

jogerõs építési engedélyt vagy a hatáskörrel és illeté-
kességgel rendelkezõ hatóság igazolását arról, hogy a pá-
lyázatban, illetve a kérelemben megjelölt beruházási tevé-
kenység nem építésiengedély-köteles,

j) a kedvezményezett benyújtja az egyéb engedélyköte-
les tevékenységek esetén a jogerõs hatósági engedélyeket,
igazolásokat,

k) a kedvezményezett nyilatkozik arról, hogy mely
szervezetektõl kért a pályázatában, illetve a kérelmében
megjelölt programhoz támogatást, valamint az elnyert tá-
mogatás összegérõl 8 napon belül tájékoztatja a kötelezett-
ségvállalót,

l) beruházási támogatás esetén a kedvezményezett vál-
lalja, hogy öt évig biztosítja a létesítmény sportcélú fenn-
tartását, üzemeltetését.

(3) A miniszter a támogatási szerzõdés megkötése érde-
kében a kedvezményezettõl az alábbi adatokat, valamint
dokumentumokat kéri be:

a) gazdasági társaság esetén teljes – cégnyilvántartás
szerinti – cégnév, székhely, cégjegyzékszám, képviselõ
neve, adószám, bankszámlaszám, 30 napnál nem régebbi
cégkivonat, hiteles cégaláírási nyilatkozat (közjegyzõi
aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány),

b) egyéni vállalkozó esetén név, székhely, vállalkozói
igazolvány száma, adószám, bankszámlaszám,

c) magánszemély esetén név, anyja neve, lakcím, adó-
azonosító jel/adószám, bankszámlaszám,

d) egyéb jogi személy esetén 30 napnál nem régebbi
igazolás a kedvezményezettet nyilvántartó szervezettõl
(bíróság, cégbíróság, közigazgatási szerv, gazdasági ka-
mara, ügyvédi kamara) a szervezet nyilvántartásban sze-
replõ adatairól, közjegyzõi aláírás-hitelesítéssel ellátott
aláírási címpéldány,

e) a tervezett program szakmai és költségterve, a fel-
használás részletes leírása, kivéve a 41–47. §-ok alapján
nyújtott mûködési célú támogatásokat,

f) a 41–47. § alapján nyújtott mûködési célú támogatás
esetén a kedvezményezett szervezet költségvetése,

g) az azonnali beszedési megbízásra vonatkozó megha-
talmazás,

h) a kedvezményezett ÁFA-levonási jogosultságról
szóló nyilatkozata.

(4) A miniszter a kedvezményezettet hiánypótlásra szó-
lítja fel, ha a kedvezményezett nem nyújtja be a támogatási
szerzõdés megkötéséhez a (2)–(3) bekezdés alapján szük-
séges dokumentumokat. Hiánypótlásra csak egyszer, a fel-
szólítás kézhezvételétõl számított 15 napon belül van lehe-
tõség, ennek elmulasztása esetén igazolásnak nincs helye.
A hiánypótlás ideje a támogatási szerzõdés megkötésére
meghatározott határidõbe nem számít bele.

(5) Ha a támogatási döntés kedvezményezettjének mu-
lasztásából vagy neki felróható egyéb okból a támogatási
szerzõdés megkötésére a támogatási döntésrõl szóló érte-
sítésben meghatározott határidõ elteltétõl számított 30 na-
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pon belül nem kerül sor, a támogatási döntés hatályát
veszti.

(6) A támogatás folyósítására akkor kerülhet sor, ha a
kedvezményezett a támogatóval korábban kötött szerzõ-
désekben foglalt kötelezettségeinek a teljesítésérõl, illetve
a részbeni teljesítésérõl szóló elszámolást a támogató ré-
szére az elõírt határidõben benyújtja, és azt a támogató el-
fogadja.

7. §

(1) A kedvezményezettnek nyújtott támogatás szerzõdés-
sel – a kedvezményezett és a miniszter szerzõdésében foglalt-
tal megegyezõ célra és feltételekkel – továbbadható, ha e ren-
delet és a támogatási szerzõdés azt lehetõvé teszi.

(2) A támogatás felhasználásával történõ elszámolást
számviteli bizonylatokkal alátámasztott módon – a (3) be-
kezdésben foglaltak figyelembevételével – az 1. melléklet

szerinti vagy a pályázatkezelõ által meghatározott nyom-
tatványon (a továbbiakban: összesített elszámolási táblá-
zat) kell benyújtani. A támogatás felhasználását igazoló
szakmai beszámolóhoz az összesített elszámolási tábláza-
tot is mellékelni kell. Az elszámolás során személyes adat
nem továbbítható.

(3) Ha a támogatás végsõ felhasználója nem a kedvez-
ményezett, akkor a kedvezményezett köteles a továbbadott
támogatásról a támogatottat az összesített elszámolási táb-
lázat szerint elszámoltatni, és azt a miniszternek megkül-
deni.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott esetekben az el-
számoltatás költségei a kedvezményezettet terhelik.

(5) Ha a támogatás részletekben történõ finanszírozás
keretében kerül biztosításra, a kedvezményezett a támoga-
tás összegével, utólagos elszámolás mellett, a támogatási
szerzõdésben meghatározott idõpontig köteles elszámolni.

8. §

A támogatás rendeltetésszerû felhasználásának és elszá-
molásának ellenõrzését

a) a külön jogszabályban feljogosított szerv,
b) a miniszter közvetlenül vagy a NUSI útján

végzi, amelyek helyszíni ellenõrzést is tarthatnak.

A pályázati eljárásra vonatkozó külön szabályok

9. §

(1) Az elõirányzatok pályázat útján is felhasználhatóak.

(2) A pályázati rendszer keretében nyújtott támogatá-
sokkal kapcsolatosan a pályázati felhívásoknak honlapon

történõ közzétételével, a pályázati felhívásoknak és a tá-
mogatási döntéseknek az elõkészítésével, a támogatási
szerzõdések megkötésével, módosításával, nyilvántartásá-
val, a támogatási szerzõdések teljesítésének ellenõrzésé-
vel, valamint a tájékoztatással kapcsolatos feladatokat a
Wesselényi Miklós Sportközalapítvány is elláthatja.

(3) A pályázati felhívást a pályázat benyújtási határnap-
ja elõtt legalább harminc nappal közzé kell tenni az ÖM
honlapján.

(4) A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell:
a) a pályázat tárgyát és kódját,
b) a pályázatot kiíró szerv megnevezését, címét,
c) a pályázati program célját és a megvalósítás forrását,
d) közremûködõ szerv igénybevétele esetén annak

megnevezését, címét,
e) a pályázat benyújtására jogosultak körét,
f) a benyújtandó pályázat kötelezõ elemeinek és a csa-

tolandó dokumentumok, nyilatkozatok megjelölését,
g) a pályázati, illetve regisztrációs díj (a továbbiakban:

pályázati díj) elõírása esetén annak mértékét, befizetésé-
nek módját, határidejét,

h) a szükséges saját forrás mértékét és formáját, a meg-
létének igazolására szolgáló dokumentumokat,

i) a pályázati dokumentumok elérhetõségét, igénylésé-
nek módját,

j) a pályázat benyújtásának módját, helyét és határ-
idejét,

k) a pályázat befogadásának feltételeit, a befogadásról
szóló döntés, illetve a lehetséges hiánypótlás határidejét,

l) a pályázat elbírálásának határidejét, az elbírálás
szempontrendszerét, valamint a döntéshozó megneve-
zését,

m) figyelmeztetést arról, hogy az elbírálás során a pá-
lyázatban igényeltnél alacsonyabb összegû támogatás is
megítélhetõ, valamint a csökkentett összegû támogatás
igénybevételének feltételeit,

n) a szerzõdéskötésre vonatkozó információkat, a tá-
mogatás szerzõdésszerû felhasználása érdekében szüksé-
ges biztosítékokat,

o) a támogatás igénybevételének módját, feltételeit,
p) a pályázat tárgya vagy az adott támogatási forma

szempontjából fontos, egyéb feltételeket.

(5) Ha a pályázati felhívás elõírja, a pályázó a pályázat
benyújtásakor pályázati díjat fizet. A pályázati díj mérté-
két a pályázati felhívás határozza meg, amelynek összege
legfeljebb 10 000 Ft lehet.

10. §

(1) A pályázatot a pályázati felhívásban megjelölt címre
és az ott megjelölt formában kell benyújtani.

(2) A pályázatnak a pályázati felhívásban megjelölt ada-
tokat, dokumentumokat kell tartalmaznia.
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(3) Ha jogszabály, illetve a pályázati felhívás másként
nem rendelkezik, a pályázati felhívásnak nem megfelelõ,
hiányos pályázat esetében a pályázót a pályázat benyújtá-
sát követõ 8 napon belül hiánypótlásra kell felszólítani.
Hiánypótlásra csak egyszer, a felszólítás kézhezvételétõl
számított 8 napon belül van lehetõség, ennek elmulasztása
esetén igazolásnak nincs helye. A hiánypótlás ideje az el-
járási határidõkbe nem számít bele.

(4) Érvénytelen a pályázat, ha
a) azt a pályázati felhívás alapján pályázni nem jogo-

sult pályázó nyújtotta be,
b) a pályázat határidõn túl érkezett (a megadott határ-

idõt követõen adták postára),
c) a pályázati felhívás nem biztosít lehetõséget hiány-

pótlásra és a pályázat hiányosan került benyújtásra,
d) hiánypótlási felhívás esetén a pályázó nem vagy nem

megfelelõen pótolta a pályázat hiányosságait, illetve azt
nem határidõre teljesítette.

(5) Ha a pályázat érvénytelen, errõl az érvénytelenség
okának megjelölésével a pályázat, a hiánypótlás beérke-
zéstõl számított 8 napon belül a pályázót értesíteni kell.

11. §

(1) A pályázat értékelésének és elbírálásának szempont-
jait a pályázati felhívás tartalmazza.

(2) A pályázati bíráló bizottság (a továbbiakban: bizott-
ság) a beérkezett pályázatokkal kapcsolatos szakmai állás-
pontját és döntési javaslatát a pályázat benyújtási határide-
jétõl számított 60 napon belül a pályázati felhívásban meg-
jelölt elbírálási szempontok alapján alakítja ki.

(3) A folyamatosan beadható pályázatokat a pályázati
felhívásban megjelölt határidõig kell elbírálni a pályázati
felhívásban foglalt eljárási rendnek megfelelõen.

(4) A bizottság tagjait és elnökét a miniszter jelöli ki. A
bizottság tagjai kötelesek írásban nyilatkozni arról, hogy
velük szemben nem áll fenn a Knyt. szerinti összeférhetet-
lenség.

(5) A bizottságnak a döntési javaslat megtételének része-
ként a pályázatok értékelését és az értékelés legfontosabb
szempontjait tartalmazó jegyzõkönyvet kell készíteni.

(6) A pályázatra vonatkozó döntést legkésõbb a pályá-
zat benyújtási határnapjától számított 90 napon belül meg
kell hozni.

(7) A támogatási döntésrõl – a döntést követõ 8 napon
belül – a pályázót írásban értesíteni kell. A pályázó által
igényeltnél alacsonyabb mértékû támogatás is megítél-
hetõ. Csökkentett mértékû támogatás vagy elutasítás ese-
tén a döntés indokait is ismertetni kell.

(8) A döntésrõl történõ tájékoztatást követõen a pályázó
jogosult a pályázatra vonatkozóan az értékelõ lapban és a
bíráló bizottság jegyzõkönyvében foglaltakat megismerni.

(9) A támogatási döntéseket az ÖM honlapján nyilvá-
nosságra kell hozni.

12. §

A támogatási szerzõdéseket a támogatási döntésrõl
szóló értesítés kézhezvételét követõ 60 napon belül meg
kell kötni. Ha a szerzõdés megkötésére a kedvezményezett
mulasztásából e határidõn belül nem kerül sor, a támogatá-
si döntés hatályát veszti.

13. §

(1) A pályázó a pályázat elutasítását, csökkentett össz-
költséggel vagy feltételekkel történõ támogatását jogsza-
bálysértésre vagy a pályázati kiírás szerinti tájékoztatás-
ban foglaltak megsértésére hivatkozással a döntés kézhez-
vételétõl számított 5 munkanapon belül, az indokok meg-
jelölésével kérelmében kifogásolhatja a pályázatot kiíró
szervnél.

(2) A kérelemrõl a miniszter a beérkezésétõl számított
30 napon belül dönt, annak helyt ad vagy azt az indokok
megjelölésével elutasítja. A pályázatot kiíró szerv az elbí-
rálás határidejét egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal
meghosszabbíthatja. A pályázatot kiíró szerv az elbírálás
elhalasztásának tényérõl a kérelem beérkezésétõl számí-
tott 30 napon belül tájékoztatja a pályázót.

14. §

(1) A program teljes költségvetésérõl, illetve ha a támo-
gatási szerzõdés részösszeg folyósítását engedélyezte, a
részköltségekrõl a támogatási szerzõdésben meghatározott
határidõn belül el kell számolni.

(2) A szakmai beszámolóban tájékoztatást kell nyújtani
a támogatónak – a támogatási szerzõdésben meghatározott
szakmai teljesítménymutatók szerint – a támogatott prog-
ram cél szerinti megvalósulásáról.

II. Fejezet

SPORTTEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSA

Utánpótlás-nevelési feladatok

15. §

(1) A miniszter az „Utánpótlás-nevelési feladatok” elõ-
irányzat terhére támogatja a Sport XXI. Utánpótlás-neve-
lési programot (a továbbiakban: Sport XXI. program), a
sportiskolákat, az egyéb utánpótlás-nevelési feladatok el-
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látását, valamint a Wesselényi Miklós Sportközalapítvány
utánpótlás-nevelési feladatainak ellátásával összefüggés-
ben felmerülõ mûködési költségeket.

(2) A miniszter az (1) bekezdés szerinti elõirányzat ter-
hére biztosítja a fenntartó részére a Csanádi Árpád Általá-
nos Iskola, Középiskola és Pedagógiai Intézet mûködteté-
sével kapcsolatos költségeket.

16. §

(1) A Sport XXI. program koordinációs feladatai kere-
tében a NUSI a részére átadott összeget az alábbi célokra
fordítja:

a) a programban részt vevõ iskolák, sportiskolák,
sportegyesületek támogatása,

b) testnevelõk, edzõk és szervezõk díjazása,
c) sportesemények, versenyrendszerek támogatása,
d) a programhoz kapcsolódó mûködési kiadások támo-

gatása,
e) egységes informatikai rendszer mûködtetése, fej-

lesztése,
f) kommunikációs programok támogatása,
g) átfogó teljesítménymérési rendszer mûködtetésének

támogatása,
h) a program mûködtetéséhez kapcsolódó létesítmény-

szükségletek támogatása,
i) hazai és nemzetközi versenyeken való részvétel tá-

mogatása,
j) eszközök és felszerelések beszerzésének támogatása,
k) egyéb, a Sport XXI. program koordinációjával

összefüggõ feladatok támogatása.

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatást a NUSI tovább-
adhatja a programban részt vevõ országos sportági szak-
szövetségek, sportszervezetek, ezek jogi személyiséggel
rendelkezõ szakosztálya, szervezeti egysége, valamint is-
kolák, sportiskolák részére.

17. §

(1) A miniszter a NUSI útján támogatja a közoktatásról
szóló 1993. évi LXXIX. törvény hatálya alá tartozó olyan
sportiskolákat, amelyek sportegyesülettel és országos
sportági szakszövetséggel, országos sportági szövetséggel
kötött megállapodás alapján utánpótlás-nevelési feladato-
kat látnak el, biztosítják a testnevelés tantárgy emelt szintû
oktatását és a NUSI által pályázat útján kiválasztott mód-
szertani központként mûködnek.

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás az alábbi célokra
fordítható:

a) a sportiskolákban használandó sportági sportnevelé-
si modultantervek elkészítése és akkreditációra történõ
elõkészítése,

b) a sportági sportnevelési modultantervek nyomtatott
és elektronikus formában történõ kiadása,

c) a sportági sportnevelési modultantervekhez kapcso-
lódó módszertani kézikönyvek nyomtatott és elektronikus
formában történõ kiadása,

d) a sportiskolai rendszer közoktatási intézménytípu-
saiban alkalmazandó sportpedagógiai és sportpszicholó-
giai koncepció kidolgozása,

e) a NUSI Utánpótlás-nevelési Igazgatósága és a helyi
önkormányzatok által együttesen kiválasztott kiemelt és
modelliskolák (referenciaiskolák), valamint a rendszerbe
folyamatosan bekapcsolódó intézmények és szakmai mû-
helyek munkája,

f) egyéb, a sportiskolák mûködésével összefüggõ fel-
adatok.

(3) Az (1) bekezdés szerinti támogatást a NUSI a sport-
iskoláknak továbbadhatja.

(4) A miniszter a NUSI útján támogatja a versenyzõi él-
sportoló osztályokat mûködtetõ közoktatási intézménye-
ket, azok adott tanévi mûködési költségeit, a versenyzõk
kiegészítõ oktatását, vizsgára való felkészítését.

18. §

(1) A miniszter a NUSI útján támogathatja az egyéb
utánpótlás-nevelési feladatok ellátását az alábbiak tekinte-
tében:

a) Olimpiai Reménységek Versenyén (a továbbiakban:
ORV) történõ részvétel,

b) ORV magyarországi megrendezése,
c) sportegyesületek utánpótlás-nevelési mûhelyeinek

szakmai munkája,
d) a Héraklész Program megvalósítása.

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatást a NUSI az or-
szágos sportági szakszövetségeknek, sportszervezetek-
nek, közoktatási intézményeknek és sportiskoláknak to-
vábbadhatja.

19. §

A miniszter az alábbi utánpótlás-nevelési feladatok ellá-
tásához támogatást nyújthat az országos sportági szakszö-
vetségek, sportszervezetek, közoktatási intézmények, a
Sportiskolák Országos Szövetsége, valamint a Magyar
Olimpiai Bizottság (a továbbiakban: MOB) részére:

a) a Duna Kupa versenysorozaton történõ részvétel, a
versenysorozat magyarországi rendezése,

b) az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon való rész-
vétel,

c) kiemelt jelentõségû hazai rendezésû utánpótlás-
sportesemény rendezése,
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d) sportiskolai sport támogatása, az utánpótlás-nevelés
színvonalának fejlesztésére irányuló programok megvaló-
sítása,

e) egyéb, utánpótlás-neveléssel összefüggõ feladatok.

Az iskolai, diák- és felsõoktatási sport támogatása

20. §

(1) A miniszter az iskolai, diák- és felsõoktatási sport
fejlesztése érdekében az „Iskolai, diák- és felsõoktatási
sport támogatása” elõirányzat terhére támogatja

a) a diáksportrendezvényeket, szabadidõsport-rendez-
vényeket, programokat,

b) a diákolimpiai versenyrendszert,
c) a Magyar Diáksport Szövetség által delegált magyar

válogatott részvételét a Nemzetközi Iskolasport Szövetség
versenyein,

d) a felsõoktatási intézményekben tanulók országos
bajnokságát, valamint a Magyarországon megrendezésre
kerülõ egyetemi világbajnokságokat,

e) a felsõoktatási intézmények mellett mûködõ sport-
egyesületek mûhelyeit,

f) a Magyar Egyetemi és Fõiskolai Sportszövetség által
delegált magyar egyetemi válogatott részvételét a külföl-
dön megrendezésre kerülõ 2009. évi fõiskolai világbaj-
nokságokon, és Universiadén,

g) a Magyar Testnevelõ Tanárok Országos Egyesületé-
nek az iskolai és diáksport támogatására, az iskolai testne-
velés színvonalának fejlesztésére irányuló törekvéseit, pá-
lyázatait,

h) a versenyzõi osztályokat mûködtetõ közoktatási in-
tézményeket, valamint a versenyzõi tagozatot mûködtetõ
felsõoktatási intézményeket,

i) a Semmelweis Egyetem Testnevelés és Sporttudo-
mányi Karát, valamint a testkulturális felsõoktatási képzés
szakmai munkáját,

j) a Magyar Diáksport Szövetség, valamint a Magyar
Egyetemi és Fõiskolai Sportszövetség feladatainak ellá-
tását,

k) az egyéb, iskolai, diák- és felsõoktatási sporttal
összefüggõ feladatok ellátását.

(2) A Magyar Diáksport Szövetség, a Magyar Egyetemi
és Fõiskolai Sportszövetség, valamint a Magyar Testneve-
lõ Tanárok Országos Egyesülete az (1) bekezdés szerinti
támogatását a miniszterrel kötött szerzõdésben megjelölt
sportegyesületeknek, sportiskoláknak és tagszervezetei-
nek továbbadhatja.

(3) Az (1) bekezdés alapján szakmai feladatok ellátására
nyújtott támogatás tekintetében

a) sportegészségügyi ellátással (a rendezvényeken,
eseményeken részt vevõ személyek sporttevékenységével
összefüggõ sport- és egyéb egészségügyi szolgáltatások,
táplálkozási tanácsadás, sportegészségügyi eszközök, mû-

szerek, gyógyszerek, étrend-kiegészítõk, vitaminok vásár-
lása),

b) sportfelszerelés, sporteszközök, sportágspecifikus
technikai eszközök, a sporttevékenységhez közvetlenül
kapcsolódó sportruházat biztosításával,

c) legfeljebb havonta 50 000 Ft értékben a kedvezmé-
nyezett mûködésével, sporttevékenységével kapcsolatos
belföldi utazással,

d) évente legfeljebb 1 200 000 Ft értékben a gazdasági
vezetéssel, könyveléssel,

e) a támogatás legfeljebb 30%-áig a sportesemény
szervezésével összefüggõ étkezés biztosításával,

f) a támogatás legfeljebb 10%-áig a sportesemény szer-
vezésével összefüggõ frissítõk biztosításával
kapcsolatos költségek számolhatóak el, valamint a támo-
gatás legfeljebb 30%-áig a munkaviszonyban, valamint a
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoz-
tatott sportszakemberek juttatása és a munkaadókat terhe-
lõ járulékok számolhatóak el.

Sportegészségügyi, doppingellenes feladatok

21. §

(1) A miniszter a „Sportegészségügyi, doppingellenes
feladatok” elõirányzat terhére támogatást nyújt az Orszá-
gos Sportegészségügyi Intézet (a továbbiakban: OSEI)
alábbi sportegészségügyi szakmai feladatai ellátásához:

a) az egyes válogatott keretek mellett tevékenykedõ or-
vosok (keretorvosok), sportpszichológusok, masszõrök,
gyógytornászok tevékenységének szakmai felügyeleté-
hez, továbbá a gyógytornászok, sportpszichológusok,
masszõrök foglalkoztatásához,

b) a keretorvossal nem rendelkezõ válogatott keretek
sporttevékenységének támogatására szolgáló keretorvosi
csoport mûködtetéséhez,

c) a válogatott kerettagok szûrõvizsgálatainak elvégzé-
séhez, táplálkozási tanácsadáshoz,

d) sportgenomikai laboratórium mûködtetéséhez,
e) intézményi mûszeres fejlesztéshez, eszközbeszer-

zéshez,
f) sportegészségügyi kiadványok vásárlásához, megje-

lentetéséhez,
g) olimpiai központokban a sportorvosi ellátáshoz,
h) területi sportorvosi szakrendelések kialakításához és

mûködtetéséhez,
i) a sportegészségügy és a sportegészségügyi szakem-

berek tevékenysége keretében megelõzõ, felvilágosító, ne-
velõ, ellenõrzõ tevékenységhez,

j) egyéb, a sportegészségüggyel összefüggõ feladatok
ellátásához.

(2) A miniszter az (1) bekezdés szerinti elõirányzat ter-
hére támogatást nyújt az OSEI részére az ifjúsági és a téli
olimpiai, a paralimpiai felkészüléssel összefüggõ sport-
egészségügyi feladatai ellátásához, így különösen az
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egyes válogatott kerettagok felkészülését segítõ sportpszi-
chológusok, gyógytornászok, masszõrök és dietetikusok
foglalkoztatáshoz, a felkészüléshez szükséges gyógysze-
rek beszerzéséhez, az orvosi eszközök, mûszerek, gépek,
berendezések megvásárlásához.

(3) A miniszter az (1) bekezdés szerinti elõirányzat ter-
hére támogatást nyújthat a sportszövetségek részére a vá-
logatott kerettagok sporttevékenységével összefüggõ
sport- és egyéb egészségügyi szolgáltatások igénybevéte-
léhez, így különösen sportágspecifikus eszközök, beren-
dezések, mûszerek vásárlásához, a táplálkozási tanács-
adáshoz, az étrend-kiegészítõk, vitaminok vásárlásához.

(4) Az (1)–(3) bekezdés szerinti támogatás idõarányo-
san, hathavi részletekben is nyújtható.

(5) A miniszter az (1) bekezdés szerinti elõirányzat ter-
hére támogatást nyújt az alábbi doppingellenes feladatok
ellátásához:

a) a nyilvántartott vizsgálati csoport doppingellenõrzé-
séhez,

b) a nemzeti doppingellenes szervezet egyéb dopping-
ellenes feladatai ellátásához,

c) az NDKT és a Terápiás Alkalmazási Kivétel Bizott-
ság mûködéséhez,

d) a vonatkozó nemzetközi szerzõdésekbõl eredõ köte-
lezettségek teljesítéséhez,

e) az egyéb, a doppingellenes tevékenységgel össze-
függõ feladatok ellátásához.

(6) Az (1) bekezdés szerinti elõirányzat terhére támoga-
tás nyújtható a doppingellenes tevékenységet végzõ szer-
vezetek részére doppingellenes feladataik ellátásához.

Versenysport támogatása

22. §

A miniszter a „Versenysport támogatása” elõirányzat
terhére támogatja

a) az olimpiai felkészülést, az országos sportági szak-
szövetségek és jogi személyiséggel rendelkezõ szervezeti
egységeik, valamint a sportszervezetek (mûhelyek) szak-
mai feladatainak ellátását,

b) az országos sportági szakszövetségek és az országos
sportági szövetségek mûködését és szakmai feladataik el-
látását,

c) a MOB és a Magyar Paralimpiai Bizottság (a továb-
biakban: MPB) útján a magyar olimpiai és paralimpiai ke-
ret téli olimpiai és paralimpiai részvételét,

d) a NUSI útján az Ifjúsági Olimpiai Játékokra történõ
felkészülést, az országos sportági szakszövetségek és jogi
személyiséggel rendelkezõ szervezeti egységeik, valamint
a sportszervezetek ezzel összefüggõ szakmai feladatainak
ellátását,

e) a Nemzetközi Sportszövetségek Szövetségének
(a továbbiakban: AGFIS) Világjátékaira való felkészülés

szakmai feladatainak ellátását, illetve az AGFIS Világjáté-
kokon való részvételt,

f) a magyar sport olimpiai eredményessége alapján ki-
emelkedõ sportszervezetek, az Stv. alapján közhasznú tár-
saságként (nonprofit gazdasági társaságként) mûködõ
sportiskolák mûködését és szakmai feladataik ellátását,

g) a versenysport fejlesztésének feladatait, különösen a
sportági stratégiai fejlesztési koncepciók megvalósítását, a
sportszakemberek képzését, továbbképzését, – a NUSI út-
ján – sportszakemberek alkalmazását, mentori tevékeny-
ségét (a továbbiakban: Patrónus Program), valamint nem-
zetközi sportesemények magyarországi megrendezésére
való pályázást,

h) a 25. §-ban foglaltaknak megfelelõen a külön jog-
szabály szerinti kiemelt biztonsági kockázatú sportrendez-
vények közfeladatként történõ biztosításához kapcsolódó
feladatokat,

i) a kiemelt hazai rendezésû sportesemények rende-
zését,

j) az olimpiai és paralimpiai felkészülést, az országos
sportági szakszövetségek, a fogyatékosok sportszövetsé-
gei, ezek jogi személyiséggel rendelkezõ szervezeti egysé-
geik, valamint a sportszervezetek (mûhelyek) ezzel össze-
függõ szakmai feladatainak ellátását,

k) a versenysporttal összefüggõ egyéb feladatok ellátá-
sát.

23. §

(1) A 22. § a)–b), valamint e)–f) pontjában meghatáro-
zott feladatokra nyújtható támogatás összegére a MOB, a
Nemzeti Sportszövetség (a továbbiakban: NSSZ) és a
Sportegyesületek Országos Szövetsége (a továbbiakban:
SOSZ) együttesen tesznek javaslatot.

(2) A 22. § a) pontja esetén a támogatás felhasználására
és összegére a MOB tesz javaslatot.

(3) A 22. § b) pontja esetében a támogatás felhasználá-
sára és összegére az NSSZ tesz javaslatot.

(4) A 22. § c) pontja esetében a támogatás felhasználá-
sára és összegére a MOB és az MPB tesz javaslatot.

(5) A 22. § d) pontja esetén a támogatás felhasználására
és összegére a NUSI és a MOB közösen tesz javaslatot.

(6) A 22. § e) pontja esetén a támogatás felhasználására
és összegére az NSSZ tesz javaslatot.

(7) A 22. § f) pontja esetében a támogatás felhasználásá-
ra és összegére a SOSZ tesz javaslatot.

24. §

(1) A 22. § a) és e) pontja alapján a sportszövetség,
sportszervezet részére folyósított támogatás tekintetében
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a) a hazai és külföldi versenyeken, edzõtáborokban,
más szakmai programokon való részvétellel,

b) versenyrendezéssel (beleértve a jogdíjakat is) és más
szakmai programok rendezésével,

c) sportdiplomáciai feladatokkal,
d) sportegészségügyi ellátással (különösen válogatott

vagy olimpiai kerettagok sporttevékenységével összefüg-
gõ sport- és egyéb egészségügyi szolgáltatások, táplálko-
zási tanácsadás, sportegészségügyi eszközök, mûszerek,
gyógyszerek, étrend-kiegészítõk, vitaminok vásárlása),

e) doppingellenes tevékenységgel,
f) sportfelszerelés, sporteszközök, sportágspecifikus

technikai eszközök, a sporttevékenységhez közvetlenül
kapcsolódó sportruházat biztosításával, valamint a sport-
tevékenységbe bevont állatokkal
összefüggõ költségek számolhatóak el, továbbá a támoga-
tás legfeljebb 30%-áig a munkaviszonyban, valamint a
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoz-
tatott sportszakemberek juttatásai és a munkaadókat terhe-
lõ járulékok számolhatók el.

(2) A 22. § b) és f) pontja alapján folyósított támogatás
tekintetében kiadásként az (1) bekezdésben meghatározott
kiadások mellett

a) a nemzeti és a nemzetközi szervezetek tagdíjai, a re-
gisztrációs és licencdíjak,

b) a sportszövetségi, sportegyesületi iroda mûködésé-
vel kapcsolatos költségek,

c) a sporttevékenységgel közvetlenül összefüggõ szak-
mai, kommunikációs és marketing kiadványok megjelen-
tetésének költségei,

d) a támogatás legfeljebb 30%-áig a személyi juttatá-
sok és a munkaadót terhelõ járulékok,

e) legfeljebb havonta 100 000 Ft értékben a sportszö-
vetség, sportszervezet mûködésével kapcsolatos belföldi
utazási költségek,

f) évente legfeljebb 1 200 000 Ft értékben a gazdasági
vezetéssel, könyveléssel kapcsolatos költségek
számolhatóak el.

(3) A 22. § b) pontja alapján támogatásban részesülõ or-
szágos sportági szakszövetség, országos sportági szövet-
ség a támogatást az Stv.-ben, valamint az alapszabályában
meghatározott feladatokra köteles fordítani. A támogatási
javaslat meghatározásakor az NSSZ az országos sportági
szakszövetségek, országos sportági szövetségek által a ré-
szére megküldött alábbi adatokat veszi figyelembe:

a) a 2. mellékletben meghatározott pontértéktáblázat
alapján kiszámított sportági eredményességi pontszám
nem 0,

b) a sportágban kiadott belföldi versenyengedélyek
száma több mint 500,

c) a szövetségi tagszervezetek száma több mint 20.

(4) Ha az országos sportági szakszövetség, országos
sportági szövetség a (3) bekezdésben meghatározott felté-
telek közül legalább kettõnek nem felel meg, a 22. §

b) pontja szerinti támogatása az adott évben nem lehet több
1 500 000 Ft-nál.

(5) Ha az országos sportági szakszövetség, országos
sportági szövetség a (3) bekezdésben meghatározott felté-
telek közül legalább kettõnek megfelel, a támogatási ja-
vaslat meghatározásakor a 23. § (1) bekezdésében megha-
tározott szervezetek az országos sportági szakszövetsé-
gek, országos sportági szövetségek által a részükre meg-
küldött alábbi adatokat veszik figyelembe:

a) a 22. § b) pontjában foglaltak támogatására rendel-
kezésre álló összeg legfeljebb 5%-a pályázati keretként el-
különíthetõ, a megmaradt összeg 25%-ának felosztása a
2. mellékletben meghatározott pontértéktáblázat alapján
kiszámított sportági eredményességi pontszám alapján tör-
ténik;

b) a 22. § b) pontjában foglaltak támogatására rendel-
kezésre álló összeg pályázati kerete mellett megmaradó
összeg 75%-ának felosztása az alábbi adatok alapján törté-
nik, a megjelölt arányban:

ba) a sportszövetség által fizetendõ nemzetközi tagdí-
jak 1-es szorzóval,

bb) a sportágban kiadott belföldi versenyengedélyek
száma 4-es szorzóval,

bc) a sportszövetségi tagszervezetek száma 4-es szor-
zóval,

bd) a sportszövetség közgyûlése által elfogadott mér-
leg szerinti éves költségvetés 1-es szorzóval,

be) a sportági tradíciók (a magyar sportszövetség meg-
alakulásának éve) 3-as szorzóval,

bf) egyéb, elõre nem számszerûsíthetõ szempontok, az-
az a sportág szállítási igénye 2-es szorzóval, pályaigénye
2-es szorzóval, technikai igényei és állatok bevonásának
igénye 4-es szorzóval, edzõpartner bevonásának igénye
4-es szorzóval, nõi és férfi szakágai 6-os szorzóval, olim-
piai és nem olimpiai szakágak száma 6-os szorzóval.

(6) A 22. § b) pontjában foglaltak támogatására rendel-
kezésre álló összeg – részére szerzõdéssel átadott – pályá-
zati keretének felhasználásáról az NSSZ gondoskodik. A
pályázati felhívás kiírásában, valamint a beérkezett pályá-
zatok értékelésében a miniszter részt vesz. A pályázati fel-
hívást, a támogatásban részesülõ pályázók névsorát, vala-
mint támogatásaik összegét az NSSZ hivatalos honlapján
jelenteti meg. A nyertes pályázók részére a támogatást az
NSSZ szerzõdéssel továbbadja.

(7) A 22. § g) pontjában foglalt, a Patrónus Programhoz
nyújtott támogatást a NUSI a sportszövetségek, valamint a
sportegyesületek részére továbbadhatja.

(8) A 22. § a) pontja alapján a miniszter az olimpiai
sportágak felnõtt és a felnõtt alatti két utánpótlás-korosztá-
lyának nemzetközi eredményessége alapján – az illetékes
országos sportági szakszövetségnek a felkészülés szakmai
feladataira vonatkozó javaslata figyelembevételével – tá-
mogatást nyújt olimpiai kerettagok felkészítését végzõ
sportszervezetek, jogi személyiséggel rendelkezõ szak-
osztályok, sportegyesületi mûhelyek részére.
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25. §

A miniszter a „Versenysport támogatása” elõirányzat
terhére támogatást nyújt a külön jogszabály szerinti ki-
emelt biztonsági kockázatú sportrendezvények közfel-
adatként történõ rendõri biztosításához, a Sportrendezvé-
nyeket Biztonsági Szempontból Minõsítõ Szakértõi Bi-
zottság mûködéséhez, valamint a sportrendezvények biz-
tonságával kapcsolatos szakmai kiadványok megjelenteté-
séhez.

26. §

(1) A miniszter a „Versenysport támogatása” elõirány-
zat terhére támogatást nyújt a sportszövetség részére a ki-
emelt hazai rendezésû sportesemények rendezésével
összefüggõ költségek legfeljebb 50%-ának fedezetéhez.

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás esetében – az
egyes sportágakra irányadó különbözõ elnevezésekre is fi-
gyelemmel – sportrendezvénynek minõsül:

a) a felnõtt és az az alatti elsõ korosztály világbajnok-
sága,

b) a felnõtt és az az alatti elsõ korosztály Európa-baj-
noksága,

c) a felnõtt Világkupa (az adott sportág nemzetközi
szövetsége által az éves versenynaptárban Világkupaként
meghatározott verseny).

(3) Felnõtt Világkupa megrendezéséhez sportáganként
legfeljebb 2 évente nyújtható támogatás.

27. §

(1) A sportrendezvény rendezési jogára vonatkozó pá-
lyázat benyújtását legalább 45 nappal megelõzõen a sport-
szövetség a sportrendezvény megrendezésének szándékát
és az elõirányzatból való támogatás iránti igényét tartal-
mazó regisztrációs kérelmet nyújt be a miniszter részére. A
regisztrációs kérelmet a 4. melléklet szerinti – az ÖM hon-
lapján is közzétett – nyomtatványon kell postai és elektro-
nikus úton megküldeni.

(2) A miniszter a regisztrációs kérelmet annak kézhez-
vételétõl számított 30 napon belül elbírálja, dönt annak
nyilvántartásba vételérõl vagy elutasításáról, amelyrõl a
sportszövetséget értesíti. Ha a regisztrációs kérelem kiegé-
szítésre vagy kijavításra szorul, azt a miniszter a hiányok
megjelölése mellett hiánypótlás végett a kérelmezõ sport-
szövetségnek legfeljebb 15 napos határidõ kitûzésével
visszaküldi.

(3) A miniszter elutasítja a regisztrációs kérelem nyil-
vántartásba vételét, ha

a) nem a jogosult nyújtotta be,

b) nem a 26. § szerinti sportrendezvény megrendezésé-
nek szándékát tartalmazza, vagy

c) a regisztrációs kérelem a sportszövetség hibájából
hiányosan került benyújtásra, és a hiánypótlás is ered-
ménytelen volt.

(4) Ha a sportrendezvény rendezési jogára vonatkozó
pályázathoz az Stv. 50. § (3) bekezdés b) pontjában meg-
határozott garanciavállalás, illetve a Kormány döntését
igénylõ létesítményfejlesztés, beruházás, eszközbeszerzés
szükséges, a regisztrációs kérelem a Kormány fentiekre
vonatkozó döntését követõen vehetõ nyilvántartásba.

(5) A regisztrációs kérelem nyilvántartásba vétele a mi-
niszter részére fizetési kötelezettségvállalást nem jelent.

(6) A 26. § szerinti elõirányzatból kizárólag annak a
sportszövetségnek nyújtható támogatás, amelynek az adott
sportrendezvényre vonatkozó regisztrációs kérelmét a mi-
niszter nyilvántartásba vette.

28. §

(1) A sportrendezvény rendezési jogának elnyerése ese-
tén a sportszövetség támogatási kérelmet nyújthat be – leg-
késõbb a sportrendezvény idõpontját megelõzõ év május
31-ig – a miniszter részére. A támogatási kérelmet az
5. melléklet szerinti – az ÖM honlapján is közzétett –
nyomtatványon kell postai és elektronikus úton megkül-
deni.

(2) Ha a sportrendezvény rendezési jogára vonatkozó
pályázat az (1) bekezdés szerinti határidõ lejártát követõen
kerül kiírásra, a miniszter eltekinthet a 27. §-ban meghatá-
rozott követelményektõl, és a támogatási kérelem az
(1) bekezdés szerinti határidõt követõen is benyújtható.

29. §

(1) A miniszter a beérkezett támogatási kérelmek alap-
ján dönt a támogatásban részesíthetõ sportszövetségek kö-
rérõl.

(2) A tárgyévre vonatkozó támogatásról való döntés so-
rán az alábbi szempontokra kell figyelemmel lenni:

a) a sportrendezvény hazai megrendezésének eredmé-
nyességi, kvalifikációs, sportdiplomáciai szerepe,

b) a sportrendezvényen részt vevõ országok, sportolók,
nézõk várható száma,

c) a sportrendezvény közvetítésének a Magyar Köztár-
saság nemzetközi megítélésére gyakorolt hatása,

d) a sportrendezvénnyel összefüggõ létesítményfej-
lesztés, a beruházás sportágfejlesztési és sportpolitikai, va-
lamint gazdaságösztönzõ hatása,
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e) a sportrendezvénnyel összefüggõ létesítményfej-
lesztéshez, beruházáshoz rendelkezésre álló költségvetési,
önkormányzati és egyéb források,

f) a sportrendezvény, valamint az azzal összefüggõ lé-
tesítményfejlesztés, beruházás hosszú távú – költségvetési
éven áthúzódó – hatása,

g) a sportrendezvénnyel összefüggõ létesítményfej-
lesztéshez kapcsolódó egyéb sportcélú állami támogatási
igény,

h) a sportrendezvénnyel összefüggõ létesítményfej-
lesztés a nyári olimpiai és paralimpiai játékok Magyaror-
szágon történõ megrendezésével is összefüggõ összetett-
sége, jelentõsége,

i) a sportrendezvény megrendezésébõl származó eset-
leges nyereség,

j) a sportrendezvény várható hatása a sportág további
fejlõdésére,

k) a sportrendezvény évének eseménynaptára,
l) a fogyatékos személyek társadalmi integrációjára

gyakorolt hatása.

30. §

A 26. § szerinti támogatás esetén – a 6. §-ban meghatá-
rozottak mellett – a szerzõdés megkötésének további felté-
telei a következõk:

a) a sportszövetség lehetõvé teszi, hogy a szerzõdés
megkötésétõl a támogatás felhasználásával történõ elszá-
molásig a miniszter képviselõje tanácskozási joggal részt
vehessen a szervezõbizottság munkájában,

b) a sportszövetség – az elnöksége által jóváha-
gyott – költségvetést készít, amely alapján meghatározásra
kerül, hogy a miniszter által nyújtott támogatás milyen
rendezési költségekhez használható fel.

31. §

A sportszövetség a támogatási szerzõdésben megállapí-
tott elszámolási határidõig a miniszter részére köteles
megküldeni a sportrendezvény szakmai értékelését is.

Jégkorong utánpótlás nevelés támogatása

32. §

(1) A miniszter a „Jégkorong utánpótlás nevelés támo-
gatása” elõirányzat terhére támogatja a jégkorong sportág-
ban mûködõ sportszervezeteket és országos sportági szak-
szövetséget, amelyek a támogatást a 16. § (1) bekezdés
a)–j) pontjában foglalt céloknak megfelelõen használhat-
ják fel.

(2) A támogatás a NUSI útján is nyújtható a 16. § (2) be-
kezdésében foglaltaknak megfelelõen.

Sportteljesítmények elismerése,

megbecsülése

33. §

A miniszter a „Sportteljesítmények elismerése, megbe-
csülése” elõirányzat terhére az alábbi célokat támogatja:

a) a Nemzet Sportolója Címmel járó járadék folyósí-
tása,

b) az olimpiai járadék folyósítása,
c) eredményességi támogatás a 34–37. §-ok alapján, a

Wesselényi Miklós Sportközalapítványon keresztül,
d) a Mezõ Ferenc Sportközalapítvány mûködése, az

alapító okiratban foglalt feladatainak ellátása.

34. §

(1) A miniszter eredményességi támogatásban kizárólag
a MOB-ban vagy az MPB-ben tagsággal rendelkezõ orszá-
gos sportági szakszövetség, olimpiai sportág olimpiai
szakágának olimpiai és nem olimpiai versenyszámaiban,
valamint a paralimpiai versenyrendszerben 1–3. helyezést
elért versenyzõit, valamint e versenyzõk felkészülését se-
gítõ sportszakembereket részesítheti.

(2) A támogatandó személyekre az országos sportági
szakszövetség, paralimpiai sportágak esetében az MPB
tesz javaslatot. Az országos sportági szakszövetségnek és
az MPB-nek a javaslathoz csatolnia kell az adott verseny
teljes – minden versenyszámot tartalmazó – jegyzõköny-
vét. A miniszter a javaslatok alapján határozza meg a tá-
mogatandók névsorát.

(3) Az országos sportági szakszövetség és az MPB ak-
kor tehet javaslatot, ha a központi költségvetési támogatás
felhasználására és elszámolására vonatkozó jogszabályi
kötelezettségeinek eleget tett.

35. §

(1) Eredményességi támogatás a 2009. évi sportági ver-
senynaptárban szereplõ sporteseményen 1–3. helyezést
elért versenyzõk és a felkészülésüket segítõ sportszakem-
berek részére állapítható meg.

(2) Egy sportágban nemenként egy felnõtt és a legidõ-
sebb utánpótlás-korosztály versenyzõi és a felkészítésüket
segítõ sportszakemberek, paralimpiai sportágakban ne-
menként a felnõtt korosztály versenyzõi és a felkészülésü-
ket segítõ sportszakemberek részesíthetõk eredményessé-
gi támogatásban.
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(3) A felnõtt korosztály, olimpiai sportág olimpiai ver-
senyszámában Európa-bajnokságon és világbajnokságon
elért 1–3. helyezésért nyújtandó eredményességi támo-
gatás összegét, forintban feltüntetve a 3. melléklet tartal-
mazza.

(4) A paralimpiai sportágak, valamint az olimpiai sport-
ágak olimpiai szakága nem olimpiai versenyszámában el-
ért helyezésért az eredményességi támogatás 50%-a nyújt-
ható.

(5) Azokban az olimpiai sportágakban, amelyekben
olimpiai versenyszámokat nem olimpiai körülmények kö-
zött rendeznek meg, eredményességi támogatás az olim-
piai sportág olimpiai szakága nem olimpiai versenyszá-
mainak megfelelõen nyújtható.

(6) Az olimpiai sportág olimpiai szakága olimpiai ver-
senyszámában a legidõsebb utánpótlás korosztály ver-
senyzõje által elért helyezés esetén az eredményességi tá-
mogatás 25%-a nyújtható.

(7) Az olimpiai sportág olimpiai szakága nem olimpiai
versenyszámában a legidõsebb utánpótlás korosztály ver-
senyzõje által elért helyezés után az eredményességi támo-
gatás 15%-a nyújtható.

36. §

(1) Azokban a sportágakban, amelyekben az összetett
eredmény mellett a részteljesítményeket is értékelik, az or-
szágos sportági szakszövetségnek és az MPB-nek a ver-
senyzõ azon eredményét kell figyelembe vennie, amely
alapján magasabb összegû támogatásban részesíthetõ.

(2) Az egyéni sportágak azon csapatversenyszámaiban,
amelyekben a csapateredményt az egyéni eredmények
alapján állapítják meg, eredményességi támogatás nem
nyújtható abban az esetben sem, ha az egyéni eredmény
sem támogatható.

(3) Az egyéni sportágak csapat versenyszámaiban, vala-
mint a csapatjáték sportágakban a javaslattevõ szervezet
az egyes versenyzõk különbözõ összegû eredményességi
támogatására tehet javaslatot, amely azonban nem lehet
magasabb az adott helyezésért egyéni versenyszámban já-
ró eredményességi támogatás összegénél. A versenyzõk
így megállapított eredményességi támogatásának összege
nem lehet magasabb a 3. melléklet szerinti eredményessé-
gi támogatásuk összegénél.

(4) Ha a versenyzõ egy versenyen – mind olimpiai,
mind nem olimpiai, mind paralimpiai versenyszámok-
ban – több versenyszámban ér el helyezést, ezen helyezé-
sek közül a legjobb helyezésért teljes összegû eredmé-
nyességi támogatásra, egy helyezésért az eredményességi
támogatás 50, és minden további helyezésért az eredmé-
nyességi támogatás 25%-ára jogosult.

(5) Egy versenyen olimpiai versenyszámban elért két
helyezés mellett nem olimpiai versenyszámban elért to-
vábbi helyezésért eredményességi támogatás nem nyújt-
ható.

(6) Az eredményességi támogatás 50%-a nyújtható, ha
az olimpiai, paralimpiai versenyszámban induló országok
száma Európa-bajnokság esetén kevesebb mint 10, világ-
bajnokság esetén kevesebb mint 15.

(7) Nem nyújtható eredményességi támogatás nem
olimpiai versenyszámban elért helyezésért, amennyiben
az azon induló országok száma Európa-bajnokság esetén
kevesebb mint 10, világbajnokság esetén kevesebb
mint 15.

37. §

(1) A versenyzõk felkészülését segítõ sportszakembe-
rek részére megállapított eredményességi támogatások
összege (a továbbiakban: sportszakemberi támogatási ke-
ret) a sportágban a versenyzõknek nyújtott eredményessé-
gi támogatások összegének 50%-a, duatlon és triatlon
sportágakban 70%-a, öttusa sportágban 90%-a.

(2) A sportszakember támogatása nem lehet több, mint
az adott versenyen legjobb eredményt elért versenyzõ
eredményességi támogatása, és nem lehet kevesebb Euró-
pa-bajnokság esetén 50 000 Ft-nál, világbajnokság esetén
100 000 Ft-nál. Csapatjáték sportág esetében a szövetségi
kapitány eredményességi támogatása nem lehet több, mint
a versenyzõ 3. melléklet szerinti eredményességi támoga-
tásának 150%-a.

(3) Egy versenyen egy személy egy jogcímen, verseny-
zõként vagy felkészülést segítõ sportszakemberként része-
sülhet támogatásban.

38. §

A miniszter a „Sportteljesítmények elismerése, megbe-
csülése” elõirányzat terhére nyújt támogatást a Mezõ Fe-
renc Sportközalapítvány mûködéséhez, a Mezõ Ferenc
Sportközalapítványon keresztül a nyugdíjas olimpiai és vi-
lágbajnoki érmes sportolók, azok özvegyei, a kiemelkedõ
sporteredmények elérésében közremûködõ nyugdíjas
sportszakemberek részére, valamint az „Ezüstgerely” mû-
vészeti pályázathoz.

Kiemelt nemzetközi sportesemények támogatása

39. §

A miniszter a „Kiemelt nemzetközi sportesemények tá-
mogatása” elõirányzat terhére nyújt támogatást a Forma–1
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Magyar Nagydíj megrendezéséhez, a Hungaroring Sport
Zrt. által fizetendõ rendezõi jogdíj fedezetéhez, valamint
az egyéb kiemelt nemzetközi sportesemények elõkészíté-
sével, megvalósításával összefüggõ feladatok ellátásához.

Nemzeti Sporttanács támogatása

40. §

A miniszter a „Nemzeti Sporttanács támogatása” elõ-
irányzat terhére a Nemzeti Sporttanács mûködési költsé-
geihez nyújt támogatást.

A MOB mûködési támogatása

41. §

(1) A miniszter a „Magyar Olimpiai Bizottság mûködési
támogatása” elõirányzat terhére támogatást nyújt a MOB,
valamint a budapesti székhelyû nemzetközi sportszövetsé-
gek, sportszervezetek adminisztratív mûködéséhez, szak-
mai feladatainak ellátásához.

(2) A támogatás idõarányosan, hathavi részletekben is
nyújtható.

A MPB mûködési támogatása

42. §

(1) A miniszter a „Magyar Paralimpiai Bizottság mûkö-
dési támogatása” elõirányzat terhére támogatást nyújt az
MPB adminisztratív mûködéséhez, szakmai feladatainak
ellátásához.

(2) A támogatás idõarányosan, hathavi részletekben is
nyújtható.

Az NSSZ mûködési támogatása

43. §

(1) A miniszter a „Nemzeti Sportszövetség mûködési
támogatása” elõirányzat terhére támogatást nyújt az NSSZ
adminisztratív mûködéséhez, szakmai feladatainak ellátá-
sához.

(2) A támogatás idõarányosan, hathavi részletekben is
nyújtható.

A Nemzeti Szabadidõsport Szövetség

mûködési támogatása

44. §

(1) A miniszter a „Nemzeti Szabadidõsport Szövetség
mûködési támogatása” elõirányzat terhére nyújt támoga-
tást a Nemzeti Szabadidõsport Szövetség (a továbbiakban:
NSZSZ) adminisztratív mûködéséhez, szakmai feladatai-
nak ellátásához.

(2) A támogatás idõarányosan, hathavi részletekben is
nyújtható.

A SOSZ mûködési támogatása

45. §

A miniszter a „Sportegyesületek Országos Szövetsége
mûködési támogatása” elõirányzat terhére támogatást
nyújt a SOSZ adminisztratív mûködéséhez, szakmai fel-
adatainak ellátásához.

A Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége mûködési

támogatása

46. §

(1) A miniszter a „Fogyatékosok Nemzeti Sportszövet-
sége mûködési támogatása” elõirányzat terhére támogatást
nyújt a Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége (a továb-
biakban: FONESZ) adminisztratív mûködéséhez, szakmai
feladatainak ellátásához.

(2) A támogatás idõarányosan, hathavi részletekben is
nyújtható.

A Wesselényi Miklós Sportközalapítvány mûködési

támogatása

47. §

(1) A miniszter a „Wesselényi Miklós Sportközalapít-
vány mûködési támogatása” elõirányzat terhére biztosítja
a közalapítvány alapító okiratában foglalt feladatok ellátá-
sával kapcsolatos mûködési költségeket.

(2) A támogatás idõarányosan, hathavi részletekben is
nyújtható.

Szabadidõsport támogatása

48. §

(1) A miniszter a szabadidõsport fejlesztése érdekében a
„Szabadidõsport támogatása” elõirányzat terhére támogatja
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a) a kiemelkedõ szabadidõsport rendezvényeket,
b) a nõk és családok sportjának fejlesztését,
c) a hátrányos helyzetûek sporttevékenységét,
d) az idõsek sportját,
e) a szabadidõsportot népszerûsítõ kommunikációs te-

vékenységet,
f) a szabadidõsporttal kapcsolatos kutatásokat,
g) az NSZSZ, valamint tagszervezetei szakmai prog-

ramjának megvalósítását,
h) a Magyarországi Éjféli Sportbajnokságok Egyesület

Holdsugár programjának megvalósítását,
i) szabadidõsport programok céljára is szolgáló létesít-

mények mûködését, igénybevételét,
j) egyéb, az egészséges életmód terjesztésével, a sza-

badidõsport, az iskolai, diák- és felsõoktatási sport fejlesz-
tésével összefüggõ programok, feladatok ellátását.

(2) A Magyarországi Éjféli Sportbajnokságok Egyesü-
let az (1) bekezdés h) pontja szerinti támogatását a minisz-
terrel kötött szerzõdésben megjelölt, a Holdsugár Prog-
ramban részt vevõ jogi személyek részére a Holdsugár
Program megvalósítása céljából továbbadhatja.

(3) Az (1) bekezdés alapján szakmai feladatok ellátására
nyújtott támogatás tekintetében

a) sportegészségügyi ellátással (a rendezvényeken,
eseményeken részt vevõ személyek sporttevékenységével
összefüggõ sport- és egyéb egészségügyi szolgáltatások,
táplálkozási tanácsadás, sportegészségügyi eszközök, mû-
szerek, gyógyszerek, étrend-kiegészítõk, vitaminok vásár-
lása),

b) sportfelszerelés, sporteszközök, sportágspecifikus
technikai eszközök, a sporttevékenységhez közvetlenül
kapcsolódó sportruházat biztosításával,

c) legfeljebb havonta 50 000 Ft értékben a sportszövet-
ség, sportszervezet, szervezet mûködésével, sporttevé-
kenységével kapcsolatos belföldi utazással,

d) évente legfeljebb 1 200 000 Ft értékben a gazdasági
vezetéssel, könyveléssel,

e) a támogatás legfeljebb 30%-áig a sportesemény
szervezésével összefüggõ étkezés biztosításával,

f) a támogatás legfeljebb 10%-áig a sportesemény szer-
vezésével összefüggõ frissítõk biztosításával
kapcsolatos költségek számolhatóak el, valamint a támo-
gatás legfeljebb 30%-áig a munkaviszonyban, valamint a
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoz-
tatott sportszakemberek juttatása és a munkaadókat terhe-
lõ járulékok számolhatók el.

49. §

(1) A miniszter a „Szabadidõsport támogatása” elõ-
irányzat terhére támogathatja a megyei (fõvárosi), vala-
mint megyei jogú városi önkormányzat önként vállalt
sportcélú feladatainak ellátása körében

a) az iskolai, diák- és szabadidõsport feladatok ellá-
tását,

b) a területi amatõr versenyrendszer mûködtetését,
c) a statisztikai elemzések készítésével, oktatással,

képzéssel (továbbképzéssel) összefüggõ feladatok ellátá-
sát, szakmai programok lebonyolítását, kiadványok elké-
szítését, továbbá a sporttevékenységgel kapcsolatos szak-
mai ismeretek terjesztését,

d) a fogyatékos személyek helyi szabadidõsportjának,
valamint diáksportjának fejlesztését,

e) az egyéb, megyei (fõvárosi), valamint megyei jogú
városi önkormányzat önként vállalt sportcélú feladatainak
ellátását.

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatást a megyei (fõvá-
rosi), valamint megyei jogú városi önkormányzat a sport-
szövetség jogi személyiséggel rendelkezõ – az önkor-
mányzat területén mûködõ – területi szervezeti egységé-
nek és sportszervezetnek továbbadhatja.

(3) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti feladatok ellátása
a megyei (fõvárosi) önkormányzatok, valamint a megyei
jogú városok országos érdek-képviseleti szerve, továbbá
többcélú kistérségi társulások útján is támogatható, ha a
sportfeladatok ellátása a társulási megállapodásban sze-
repel.

(4) A miniszter a „Szabadidõsport támogatása” elõ-
irányzat terhére támogatást nyújt – az NSZSZ javaslatának
figyelembevételével – az NSZSZ tagszervezetei mûködési
költségeinek fedezetére.

Sport népszerûsítésével összefüggõ

kiadások

50. §

A miniszter a „Sport népszerûsítésével összefüggõ ki-
adások” elõirányzat terhére biztosítja a sport, az egészsé-
ges, mozgásgazdag életmód, a fizikai aktivitás népszerûsí-
tésével összefüggõ kommunikációs, marketing tevékeny-
séget, tájékoztató rendezvényeket, programokat, kiadvá-
nyok megjelentetését.

Egészségjavítást célzó sporttevékenység

(szabadidõsport- és diáksport programok

támogatása)

51. §

A miniszter az egészségjavítást célzó sporttevékenység
fejlesztése érdekében az „Egészségjavítást célzó sportte-
vékenység (szabadidõsport- és diáksport programok támo-
gatása)” elõirányzat terhére támogatást nyújt a szabadidõ-
sport és a diáksport területén, különösen a lakosság egész-
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ségügyi helyzetének javítása, a rekreációs sport növelése
és népszerûsítése, az egészséges, mozgásgazdag életmód,
a fizikai aktivitás és ezek elõnyei iránti figyelem széles kö-
rû felkeltése érdekében a Wesselényi Miklós Sportközala-
pítvány részére. A támogatást a Wesselényi Miklós Sport-
közalapítvány – alapító okiratában foglalt feladatainak el-
látása érdekében – pályázat keretében továbbadja.

Stratégiai

és sporttudományi innovációs folyamatok

mûködtetése és projektjei

52. §

(1) A miniszter a „Stratégiai és sporttudományi innová-
ciós folyamatok mûködtetése és projektjei” elõirányzat
terhére támogatja

a) a sportszakmai képesítések modul rendszerû szak-
mai és vizsgakövetelményein alapuló központi program-
jai, oktatási segédletei, valamint a szakmai vizsga szóbeli
és írásbeli tételeinek kidolgozását és kiadását,

b) továbbképzések szervezését, szakmai ismeretek ter-
jesztését,

c) szakmai-módszertani anyagok készítését és korsze-
rûsítését, digitalizálását,

d) a szakképzési szakértõk részére igazolvány elkészít-
tetését,

e) a Magyar Sporttudományi Társaságot, amely a tá-
mogatást továbbadhatja a sporttudománnyal kapcsolatos
szakmai feladatok ellátására,

f) a Magyar Edzõk Társaságát, valamint a sporttudo-
mány területén mûködõ egyéb szervezetek mûködését és
szakmai feladataik ellátását,

g) a sportinformációs rendszerek kialakításával, mû-
ködtetésével, modulszerû továbbfejlesztésével kapcsola-
tos feladatokat, szakértõi tevékenységet,

h) a Sport XXI. Nemzeti Sportstratégiáról szóló
65/2007. (VI. 27.) OGY határozattal és az egészséges élet-
mód terjesztésével, a sporttudomány, az utánpótlás-neve-
lés, a szabadidõsport, az iskolai és diáksport fejlesztésével,
valamint a területi – különösen a kistérségi – sportfelada-
tok ellátásának segítésével összefüggõ programokat, infra-
strukturális és eszközfejlesztéseket,

i) a Sport XXI. Nemzeti Sportstratégiáról szóló
65/2007. (VI. 27.) OGY határozat végrehajtásának
2008–2009. évekre vonatkozó cselekvési programjáról
szóló 1030/2008. (V. 16.) Korm. határozat mellékletének
I. 3. alpontjában, II. 3., valamint 6–9. alpontjaiban, III. 1.
és 5. alpontjában, IV. 2. alpontjában és V. 1. alpontjában
foglalt, 2009. évre vonatkozó feladatok megvalósítását,

j) a tudományos és kutatási tevékenységet,
k) a tanulmányok, hatástanulmányok elkészítését,
l) a konferenciák és rendezvények szervezését.

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás részletes indoko-
lás alapján 25%-os, de legfeljebb 2 millió forint összegû
támogatási elõleggel is nyújtható. Különösen indokolt
esetben az elõleg elszámolását követõen további elõlegek
folyósítására is sor kerülhet.

Fogyatékkal élõk sportjának támogatása

53. §

(1) A miniszter a fogyatékos személyek sportjának fej-
lesztése érdekében a „Fogyatékkal élõk sportjának támo-
gatása” elõirányzat terhére támogatja

a) a fogyatékosok sportjában megyei szinten vala-
mennyi fogyatékossági ágban és több sportágban – a fo-
gyatékosok sportja területén – mûködõ sportszövetség,
sportszervezet mûködését, szakmai programjait,

b) a fogyatékosok sportjának fejlesztését szolgáló
sportegészségügyi és sporttudományos programokat,

c) a sport által megvalósuló integrációt elõsegítõ prog-
ramokat,

d) a sportrehabilitációs programokat,
e) a fogyatékos gyerekek tanórán kívüli, rendszeres, te-

rápiás jellegû sportoktatását és programjait,
f) a sportszakember-képzési feladatokat,
g) a FONESZ-t a fogyatékos személyek szabadidõ-

sportjának, valamint diáksportjának országos, megyei és
helyi rendezvényei céljára, amely támogatást a FONESZ
továbbadhatja a fogyatékosok sportja területén mûködõ
sportszövetségeknek, sportegyesületeknek, valamint a
megyei (fõvárosi) sportszakigazgatási szerveknek,

h) az egyéb, a fogyatékosok sportjának fejlesztésével
összefüggõ feladatok ellátását.

(2) A miniszter az (1) bekezdés szerinti elõirányzat ter-
hére támogatja – a paralimpiai sportágak kivételével – a
fogyatékosok hazai és nemzetközi versenyrendszerét, va-
lamint a mûhelytámogatási programot, amelyek esetében a
támogatást a speciális világjátékok versenyprogramjainak
sportágai részére az alábbi szervezeteken keresztül nyújt-
hatja:

a) FONESZ,
b) Magyar Speciális Olimpia Szövetség,
c) Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális

és Érdekvédelmi Szövetsége,
d) Magyar Hallássérültek Sportszövetsége,
e) Magyar Látássérültek Sportszövetsége,
f) Magyar Parasport Szövetség,
g) Magyar Mozgáskorlátozottak Sportszövetsége,
h) sportszövetségek, sportszervezetek, integrált sport-

szövetségek, sportszervezetek.

(3) A FONESZ az (1)–(2) bekezdés szerinti támogatást
továbbadhatja.
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(4) A miniszter az (1) bekezdés szerinti elõirányzat ter-
hére, az MPB-n keresztül támogatja a paralimpiai mozgal-
mat. Az MPB a támogatást a paralimpiai mozgalom 2009.
évi szakmai feladatainak teljesítéséhez, edzõtáborokban
való részvételhez, nemzetközi versenyeken való részvétel-
hez, sportszakemberek foglalkoztatásának költségeihez,
sporteszközök beszerzéséhez, sportegészségügyi kiadá-
sokhoz használhatja fel. A támogatást az MPB továbbad-
hatja a fogyatékosok sportszövetségei és jogi személyiség-
gel rendelkezõ szervezeti egységeik, sportszervezetek, va-
lamint megyei (fõvárosi) sportszakigazgatási szervek ré-
szére.

III. Fejezet

SPORTLÉTESÍTMÉNYEK FEJLESZTÉSE

ÉS KEZELÉSE

Sportlétesítmények PPP konstrukcióban történõ

fejlesztése

54. §

A miniszter a „Sportlétesítmények PPP konstrukcióban
történõ fejlesztése” elõirányzat terhére biztosítja a Sport
XXI. Létesítményfejlesztési Program PPP konstrukcióban
megvalósuló projektekben a magánbefektetõ által teljesí-
tett és a szolgáltatási szerzõdésben részletesen meghatáro-
zott szolgáltatások ellenértékének részbeni finanszírozá-
sául szolgáló, a Magyar Államot terhelõ 2009. évi szolgál-
tatásidíj-hozzájárulást, valamint a kapcsolódó járulékos
költségeket.

Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények

fejlesztése, fenntartása

55. §

(1) A miniszter az „Állami, önkormányzati és egyéb
sportlétesítmények fejlesztése, fenntartása” elõirányzat
terhére nyújt támogatást a Sport XXI. Létesítményfejlesz-
tési Program keretében megvalósuló állami és önkormány-
zati tulajdonú sportcélú ingatlanfejlesztésekhez, a prog-
ram koordinációjával összefüggõ szakmai feladatok ellá-
tásához, továbbá az egyéb sportlétesítmény-fejlesztési,
felújítási, korszerûsítési feladatok ellátásához.

(2) A miniszter az (1) bekezdés szerinti elõirányzat ter-
hére nyújt támogatást az önkormányzati és egyéb, nem ál-
lami tulajdonú sportcélú ingatlanok üzemeltetésével, fel-

újításával és korszerûsítésével összefüggõ, valamint a
támogatások felhasználásával kapcsolatos ellenõrzõ és
koordinációs feladatok ellátásához.

56. §

A miniszter az „Állami, önkormányzati és egyéb sport-
létesítmények fejlesztése, fenntartása” elõirányzat terhére
nyújt támogatást

a) a Papp László Budapest Sportaréna üzemeltetése so-
rán a Magyar Államot megilletõ állami és társadalmi ese-
ménynapok igénybevételével kapcsolatos koordinációs
feladatokhoz,

b) a Puskás Ferenc Stadion és Létesítményei magántõ-
ke bevonásával megvalósuló fejlesztéséhez kapcsolódó
pályázati koncepció kialakításához, kiírásához és lebo-
nyolításához kapcsolódó feladatokhoz,

c) az olimpiai központok fejlesztéséhez,
d) az egyéb, nem vagy nem kizárólag állami forrásból

megvalósuló, átfogó jellegû létesítményfejlesztési progra-
mok elõkészítõ és koordinációs feladataihoz, az abba il-
leszkedõ egyedi beruházások támogatásához, amely beru-
házási támogatás legfeljebb 7%-a fordítható koordinációs
feladatokra,

e) a „Sikeres Magyarországért Önkormányzati Infra-
struktúrafejlesztési Hitelprogram – Beruházás a 21. század
iskolájába” elnevezésû pályázat nyerteseinek fizetendõ
kamattámogatásokhoz és a pályázattal kapcsolatos kiegé-
szítõ költségekhez.

57. §

A miniszter az „Állami, önkormányzati és egyéb sport-
létesítmények fejlesztése, fenntartása” elõirányzat terhére
támogatást nyújt sportvállalkozásoknak fejlesztési célú hi-
teleik kamattámogatásához.

Magyar Sport Háza Program

58. §

(1) A miniszter a „Magyar Sport Háza Program” elõ-
irányzat terhére nyújt támogatást

a) a Magyar Sport Háza üzemeltetési költségeinek fi-
nanszírozásához,

b) a Magyar Sport Háza beruházáshoz kapcsolódó hitel
és kamatai költségeinek, valamint a beruházással és mû-
ködtetéssel összefüggõ egyéb költségek fedezéséhez,
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c) a sportszövetségek mûködéséhez szükséges infra-
strukturális feladatokhoz,

d) az egyéb, a Magyar Sport Házát érintõ költségek fe-
dezéséhez.

(2) A támogatás idõarányosan, hathavi részletekben is
nyújtható.

IV. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

59. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 3. napon lép ha-
tályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követõen nyújtott
támogatásokkal összefüggésben kell alkalmazni.

(2) A „Versenysport támogatása” elõirányzat terhére a
Patrónus Programhoz nyújtott támogatásnak, az „Állami,
önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése,
fenntartása” elõirányzat terhére a Sport XXI. Létesítmény-
fejlesztési Program megvalósításához, valamint az egyéb
sportlétesítmény-fejlesztési, felújítási, korszerûsítési fel-
adatok ellátásához nyújtott támogatásnak a kedvezménye-
zett részérõl történõ pénzügyi teljesítésének határideje
2010. szeptember 30.

60. §

(1) Ha az e rendelet alapján nyújtott támogatást a ked-
vezményezett gazdasági tevékenységéhez veszi igénybe, a
támogatás csekély összegû támogatásnak minõsül, ame-
lyet a Szerzõdés 87. és 88. cikkének a de minimis támoga-
tásokra való alkalmazásáról szóló 1998/2006/EK bizottsá-
gi rendelet rendelkezéseivel (HL L 379, 2006. 12. 28.), va-
lamint a 61. §-sal összhangban lehet nyújtani.

(2) Az 55. és 57. § alapján nyújtandó támogatások köz-
szolgáltatással járó ellentételezés formájában megítélt ál-
lami támogatásoknak minõsülnek, amelyeket az EK-Szer-
zõdés 86. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági
érdekû szolgáltatások mûködtetésével megbízott vállalko-
zásoknak közszolgáltatással járó ellentételezés formájá-
ban megítélt állami támogatásokra történõ alkalmazásáról
szóló 2005/842/EK bizottsági határozat, az Európai Kö-
zösséget létrehozó Szerzõdés 87. cikkének (1) bekezdése
szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a
regionális támogatási térképrõl szóló 85/2004. (IV. 19.)

Korm. rendelet 30/A–30/C. §-ával, valamint e rendelet
62. §-ával összhangban lehet nyújtani.

61. §

(1) A csekély összegû támogatás odaítélésének feltéte-
le, hogy a kedvezményezett nyilatkozik az elõzõ három
pénzügyi évben általa igénybe vett csekély összegû támo-
gatások támogatástartalmáról.

(2) A több részletben fizetendõ támogatást az odaítélése
idõpontjában érvényes értékre kell diszkontálni.

(3) Új csekély összegû támogatás odaítélésekor az adott
pénzügyi évben, valamint az elõzõ két pénzügyi év alatt
odaítélt csekély összegû támogatás teljes összegét figye-
lembe kell venni.

(4) A támogatást nyújtó köteles írásban tájékoztatni a
kedvezményezettet a pályázati felhívásban, illetve a támo-
gatási szerzõdésben arról, hogy csekély összegû támoga-
tásban részesül. A tájékoztatásnak utalnia kell a csekély
összegû támogatásokra való alkalmazásáról szóló bizott-
sági rendeletre, megjelölve annak pontos címét és az Euró-
pai Közösség Hivatalos Lapjában való kihirdetését, vala-
mint meg kell határoznia a támogatás pontos összegét tá-
mogatástartalomban kifejezve.

62. §

(1) Közszolgáltatás finanszírozásához támogatást kizá-
rólag a közszolgáltatás ellátásával megbízott kedvezmé-
nyezett kaphat.

(2) A közszolgáltatások ellátásáért nyújtott támogatás
csak olyan mértékben korlátozhatja a versenyt, amely min-
denképpen szükséges a feladat hatékony ellátásához.

(3) A támogatás mértéke nem haladhatja meg a közszol-
gáltatás ellátásának nettó költségét, azaz a közszolgáltatás
mûködtetésével kapcsolatban felmerült költségek és az ez-
zel összefüggésben keletkezett bevételek különbségét,
figyelembe véve egy, a közszolgáltatás ellátásához kap-
csolódó sajáttõkerész alapján várható ésszerû profitot is.

(4) A kedvezményezett a kapott támogatásról külön el-
számolást köteles vezetni, amely elszámolás alapján a
(2)–(3) bekezdésben foglaltak teljesülése ellenõrizhetõ.

Dr. Gyenesei István s. k.,
önkormányzati miniszter
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1. melléklet a 2/2009. (I. 16.) ÖM rendelethez

Összesített elszámolási táblázat

Szervezet neve:

Támogatási szerzõdés iktatási száma:

Feladat megnevezése:

Szerzõdés szerinti támogatási összeg:

Korábban elszámolt összeg:

Az elszámolás módja (az ÁFA-levonási
nyilatkozatnak megfelelõen, aláhúzandó)

Bruttó
Nettó

Sorszám Bizonylatszám Számla kibocsátója Megnevezés/felhasználás Számla értéke

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
ÖSSZESEN:

Büntetõjogi felelõsségem tudatában kijelentem, hogy az alább felsorolt számlák hitelesek és csak az Önkormányzati
Minisztérium felé, a ... iktatószámú szerzõdéssel kapcsolatban lettek elszámolva.

Igazolom, hogy az elszámolásban foglaltak a hatályos pénzügyi és számviteli elõírások szerint kerültek felhasználás-
ra, kifizetésre és könyvelésre.

Az elszámolás kelte: ........................................

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

a képviseletre jogosult személy aláírása

2. melléklet a 2/2009. (I. 16.) ÖM rendelethez

Pontértéktáblázat a sportági eredményesség megállapításához

Az eredményesség számításánál csak azok a helyezések vehetõk figyelembe, amelyeknél az eseményen részt vevõ or-
szágok száma Európa-bajnokság (a továbbiakban: EB) esetén legalább 15, világbajnokság (a továbbiakban: VB) esetén
legalább 25 volt. Ha kvalifikációs jellegû versenyrõl van szó, a részt vevõ országok számán a kvalifikáción elindult nem-
zetek száma értendõ.

1. A különbözõ világversenyeken elért helyezések értékpontjai

Olimpia, Paralimpia, AGFIS Világjátékok, VB

Helyezés 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Pont 12 9 7 5 4 3 2 1

Megjegyzés: Azokban a sportágakban és korosztályoknál, amelyek versenyrendszerében EB nem szerepel, a fenti
pontszámokat 1,5-ös szorzóval kell számolni!
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EB

Helyezés 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Pont 7 5 4 3 2 1

Megjegyzés: Azokban a korosztályokban, amelyek versenyrendszerében VB nem szerepel, a fenti pontszámokat 2-es
szorzóval kell számolni!

2. A különbözõ korosztályoknál alkalmazott szorzók

Korosztály Szorzó

Felnõtt 5

Legidõsebb utánpótlás korcsoport (junior vagy ifjúsági) 2

Második utánpótlás korcsoport (ifjúsági, kadett vagy serdülõ) 1

Ha csak egy utánpótlás korcsoport van 2,5

3. A világversenyek ciklusaihoz kapcsolódó szorzók

Olimpia, Paralimpia,
AGFIS Világjátékok

VB EB

4 éves ciklus 9 5 4

3 éves ciklus – 4 3

2 éves ciklus – 3 2

Évenkénti – 2 1

4. a) Egyéni sportágak versenyszámainak szorzói

Egyéni (egyes) 1,0

Páros 0,75 × 2

Csapat 0,5 × létszám

b) Csapatjáték sportágak szorzói

Csapat 0,5 × egyszerre pályán lévõ játékosok száma + 0,2 × versenyre nevezhetõ tartalékok száma

5. Az eseményen részt vevõ országok száma szerinti szorzó (ha kvalifikációs jellegû versenyrõl van szó, a részt vevõ
országok számán a kvalifikáción elindult nemzetek száma értendõ):

a) olimpiai, paralimpiai körülmények között megrendezett olimpiai, paralimpiai és AGFIS Világjátékokra elõírt kö-
rülmények között megrendezett világjátékokon szereplõ versenyszámok esetén 1,0;

b) olimpiai sportágak nem olimpiai versenyszámai, illetve nem olimpiai és nem AGFIS Világjátékok körülményei
között megrendezett olimpiai és AGFIS Világjátékok versenyszámai esetén a táblázat alapján:

VB EB

0–24 ország 0 0–14 ország 0

25–49 ország 0,35 15–25 ország 0,35

50–74 ország 0,7 26–40 ország 0,7

74 ország felett 1,0 40 ország felett 1,0

6. Az eredmények szorzói az eredmény elérését követõ években

1. év 2. év 3. év 4. év

Olimpia, paralimpia, AGFIS Világ-
játékok, felnõtt VB, EB

1 0,8 0,6 0,4

Utánpótlás VB, EB 1 0,5 0 0
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7. Olimpiai, paralimpiai és AGFIS Világjátékok, továbbá olimpiai sportágak nem olimpiai versenyszámai, valamint
nem olimpiai és nem AGFIS Világjátékok körülményei között megrendezett olimpiai és AGFIS Világjátékok verseny-
számainak a szorzói

Olimpiai, paralimpiai, AGFIS Világjátékokon
szereplõ versenyszámok

Olimpiai sportágak nem olimpiai versenyszámai,
valamint nem olimpiai és nem AGFIS Világjátékok körülményei

között megrendezett olimpiai és AGFIS Világjátékok
versenyszámai

1 0,5

3. melléklet a 2/2009. (I. 16.) ÖM rendelethez

Évenként megrendezésre kerülõ

Helyezés
Európa-bajnokság világbajnokság

Egyéni Páros Csapat, csapatjáték Egyéni Páros Csapat, csapatjáték

I. 1 000 000 800 000 600 000 2 000 000 1 600 000 1 200 000

II. 750 000 600 000 450 000 1 500 000 1 200 000 900 000

III. 500 000 400 000 300 000 1 000 000 800 000 600 000

Kétévente megrendezésre kerülõ

Helyezés
Európa-bajnokság világbajnokság

Egyéni Páros Csapat, csapatjáték Egyéni Páros Csapat, csapatjáték

I. 1 250 000 1 000 000 750 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000

II. 937 500 750 000 562 500 1 875 000 1 500 000 1 125 000

III. 625 000 500 000 375 000 1 250 000 1 000 000 750 000

Négyévente megrendezésre kerülõ

Helyezés
Európa-bajnokság világbajnokság

Egyéni Páros Csapat, csapatjáték Egyéni Páros Csapat, csapatjáték

I. 1 500 000 1 200 000 900 000 3 000 000 2 400 000 1 800 000

II. 1 125 000 900 000 675 000 2 250 000 1 800 000 1 350 000

III. 750 000 600 000 450 000 1 500 000 1 200 000 900 000
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4. melléklet a 2/2009. (I. 16.) ÖM rendelethez

REGISZTRÁCIÓS KÉRELEM
a hazai rendezésû sportesemények (a továbbiakban: sportrendezvény) rendezésének állami támogatásához

1. Az Önkormányzati Minisztériumhoz (ÖM) regisztrációs kérelmet benyújtó sportszövetségre vonatkozó adatok

A sportszövetség

Neve:

Székhelye:

Levelezési címe:

A sportszövetség képviseletére jogosult személy neve:

A kapcsolattartó személy neve:

Telefonszáma:

Faxszáma:

E-mail címe:

2. A sportrendezvényre vonatkozó adatok

A sportrendezvény

Megnevezése:

Tervezett idõpontja: kezdete: vége:

Tervezett helyszíne:

Jellege: világbajnokság ( )

Európa-bajnokság ( )

Világkupa ( )

Tervezett létesítménye: Papp László Budapest Sportaréna ( )

NUSI ( )

egyéb: ( )

Jelentõsége: olimpiai/paralimpiai kvalifikáció ( )

egyéb: ( )

A pályázat nemzetközi szövetséghez történõ benyújtásának idõ-
pontja:

A rendezés jogáról való döntés idõpontja:

Szükséges-e a Kormány elõzetes garanciavállalása?

Ha szükséges létesítmény-beruházás, felújítás, rendelkezésre
áll-e saját, állami, önkormányzati, illetve egyéb piaci forrás?

3. A sportrendezvény tervezett bevételei (ezer Ft)

Az ÖM-tõl a tervezett támogatási igény:

Egyéb, sportcélú állami támogatási igény: Intézmény: Összeg:

Az esemény megrendezésével összefüggõ Intézmény: Összeg:

már elnyert sportcélú állami támogatás:

A megvalósításra tervezett saját forrás:

Tervezett összes bevétel:

4. A sportrendezvény tervezett kiadásai (ezer Ft)

Tervezett összes kiadás:
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5. A sportrendezvénnyel kapcsolatos egyéb adatok

A sportrendezvény sportdiplomáciai jelentõsége:

A létesítmény-beruházás, -fejlesztés hosszú távú hatásai:

Létesítmény-beruházás, -fejlesztés várható költsége (ezer Ft):

Az eszközbeszerzés várható költsége (ezer Ft):

Kelt: ..............................................................

Kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy ha a regisztrációs kérelmen va-
lótlan adatok szerepelnek, az a támogatásból való kizárást vonja maga után.

P. H.

....................................................................
a képviseletre jogosult személy aláírása

5. melléklet a 2/2009. (I. 16.) ÖM rendelethez

TÁMOGATÁSI KÉRELEM
a hazai rendezésû sportesemények (a továbbiakban: sportrendezvény) rendezésének

állami támogatásához

1. Az Önkormányzati Minisztériumhoz (ÖM) támogatási kérelmet benyújtó sportszövetségre (jogtulajdonos)

vonatkozó adatok

A sportszövetség (jogtulajdonos)
Neve:
Székhelye:
Levelezési címe:
Alszámlaszáma:
(ha már van, a sporteseményé)
A sportszövetség képviseletére jogosult személy
neve:
A kapcsolattartó személy neve:
Telefonszáma:
Faxszáma:
E-mail címe:
Tagszervezeteinek száma: Igazolt versenyzõi-

nek száma:
Nemzetközi eredményesség
(az elmúlt öt évben világbajnokságon, Euró-
pa-bajnokságon, világkupán elért pontszerzõ he-
lyezések):

2004
2005
2006
2007
2008
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2. A sportrendezvényre vonatkozó adatok

A sportrendezvény
Megnevezése:
Tervezett idõpontja: kezdete: vége:
Tervezett helyszíne:
Jellege: világbajnokság ( )

Európa-bajnokság ( )
világkupa ( )

Tervezett létesítménye: Papp László Budapest
Sportaréna

( )

NUSI ( )
egyéb: ( )

Jelentõsége: olimpiai/paralimpiai
kvalifikáció

( )

egyéb: ( )
Az eseményen részt vevõ országok várható
száma:

Az eseményen részt
vevõ magyar
versenyzõk várható
száma:

Az eseményre kilátogató nézõk várható száma: Az eseményen részt
vevõ sajtó munkatár-
sak várható száma:

Az esemény várható média megjelenése:

3. A sportrendezvénnyel kapcsolatos egyéb adatok

A létesítmény-beruházásra, -fejlesztésre
rendelkezésre álló, saját, állami, egyéb pia-
ci forrás (ezer Ft):

Intézmény: Összeg:

Intézmény:

Az eszközbeszerzésre rendelkezésre álló,
saját, állami, egyéb piaci forrás (ezer Ft):

Intézmény: Összeg:

4. A sportrendezvény közvetlen megrendezésével összefüggõ költségvetés-tervezet

Bevételek Összeg (ezer Ft)

Az ÖM-tõl igényelt, közvetlenül a rendezéssel összefüggõ támogatás:

Egyéb sportcélú állami támogatás (intézmény):

Szponzori/saját bevétel összesen:

pénzbeli:

szolgáltatás jellegû:

Reklámbevétel összesen:

pénzbeli:

szolgáltatás jellegû:

Tv jogdíj:

Jogtulajdonostól származó bevétel:

Jegybevétel:

Akkreditáció díjak:

Nevezési díjak:

Szállásköltség/éj/fõ összesen:

résztvevõk:

versenybírók:

nemzetközi tisztségviselõk:

4. szám B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 827



szervezõbizottság tagjai:

egyéb résztvevõk (sportág-specifikus):

Étkezési költség/nap/fõ összesen:

résztvevõk:

versenybírók:

nemzetközi tisztségviselõk:

szervezõbizottság tagjai:

egyéb résztvevõk (sportág-specifikus):

Egyéb sportág-specifikus bevétel:

Összesen:

Kiadások Összeg (ezer Ft)

Jogdíj:

Reklámjogdíj:

Tv jogdíj:

Szervezési illeték:

Utazási költség/fõ összesen:

résztvevõk:

versenybírók:

nemzetközi tisztségviselõk:

szervezõbizottság tagjai:

egyéb résztvevõk (sportág-specifikus):

Szállásköltség/éj/fõ összesen:

résztvevõk:

versenybírók:

nemzetközi tisztségviselõk:

szervezõbizottság tagjai:

egyéb résztvevõk (sportág-specifikus):

Étkezési költség/nap/fõ összesen:

résztvevõk:

versenybírók:

nemzetközi tisztségviselõk:

szervezõbizottság tagjai:

egyéb résztvevõk (sportág-specifikus):

Szállítás (helyi) összesen:

résztvevõk:

versenybírók:

nemzetközi tisztségviselõk:

szervezõbizottság tagjai:

eszköz, felszerelés:

egyéb (sportág-specifikus):

Létesítmény bérleti díja (technikai feltételek biztosításával) összesen:

Versenyhelyszín kiépítésével összefüggõ kiadások összesen:

sajtóközpont, média állások:

Bérleti díjak összesen:

busz, gépkocsi:
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mobil létesítmények:

Tv közvetítéssel összefüggõ technikai eszközök:

irodabérlet:

egyéb (sportág-specifikus):

Akkreditáció:

Érmek:

Tiszteletdíjak (serlegek stb.):

Hivatalos értekezletek:

Fogadások:

Megnyitó és záró ünnepség:

Biztonsági szolgálat:

Sportegészségügyi/mentõszolgálat:

Doppingellenõrzés:

Informatikai szolgáltatás:

Marketing kiadások összesen:

kiadványok (plakát, fotó, mûsorfüzet, grafika, dekoráció stb.):

nyomtatványok:

ajándéktárgyak:

reklámtevékenység:

sajtótájékoztató:

egyéb:

Személyi jellegû kiadások összesen:

szervezõbizottság tagjai:

technikai személyzet:

tisztségviselõk:

versenybírók:

hostessek:

tolmács:

bemondó:

szakértõk:

egyéb:

Formaruha:

Egyéb sportág-specifikus kiadások:

Összesen:

Kelt: ..............................................................

Büntetõjogi felelõsségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem,
hogy ha a támogatási kérelmen valótlan adatok szerepelnek, az a támogatásból való kizárást vonja maga után.

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

a képviseletre jogosult személy aláírása
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Az önkormányzati miniszter
3/2009. (II. 4.) ÖM

rendelete
a megújuló energiaforrásokat – biogázt, bioetanolt,
biodízelt – hasznosító létesítmények tûzvédelmének

mûszaki követelményeirõl

A tûz elleni védekezésrõl, a mûszaki mentésrõl és a tûz-
oltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (2) bekez-
dés 23. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az önkor-
mányzati miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló
132/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § c) pontjában meg-
határozott feladatkörömben eljárva a következõket rende-
lem el:

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. §

(1) E rendeletet kell alkalmazni a biogázt, bioetanolt,
biodízelt elõállító, tároló, felhasználó létesítmények létesí-
tése, átalakítása, bõvítése, üzemeltetése során a tûzvédel-
mi mûszaki követelményekre.

(2) E rendelet hatálya kiterjed az (1) bekezdésben felso-
rolt létesítmények

a) létesítése, átalakítása, bõvítése során a tervezést, ki-
vitelezést, üzemeltetést végzõ,

b) üzemeltetése (használata) során a létesítményt üze-
meltetõ
természetes személyekre, jogi személyekre és jogi szemé-
lyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaságokra.

2. §

E rendelet alkalmazásában
1. alapanyagtároló: a bioetanol, biodízel elõállításá-

hoz szükséges mezõgazdasági termény tárolására szolgáló
nyitott vagy zárt építmény,

2. bioetanol tároló tér: a bioetanol tárolására szolgáló
építmény; nem minõsül tárolásnak a gyártás közbeni, tech-
nológiai célú átmeneti tárolás,

3. bioetanol üzem: a bioetanol elõállítására, tárolására,
felhasználására szolgáló, sajátos építményekbõl álló léte-
sítmény, amely magába foglalja valamennyi, az üzemelte-
tést segítõ berendezést és építményt,

4. biodízel üzem: a biodízel elõállítására, tárolására,
felhasználására szolgáló, sajátos építményekbõl álló léte-
sítmény, amely magába foglalja valamennyi, az üzemelte-
tést segítõ berendezést és építményt,

5. biogázüzem: a biogáz vagy depóniagáz elõállítására,
tárolására, felhasználására szolgáló, sajátos építmények-
bõl álló létesítmény, amely magába foglalja valamennyi,
az üzemeltetést segítõ berendezést és építményt,

6. depóniagáz: olyan biogáz, amely kommunális hulla-
déklerakók hulladéktestében található szervesanyag spon-
tán bomlásakor keletkezik,

7. erjesztõ tartály: rugalmas vagy merev tetejû zárt tar-
tály, melyben a szerves anyagok erjedése, lebomlása vég-
bemegy (a gyakorlatban használatos megnevezése fer-
mentor, rothasztó tartály is lehet),

8. észterezés: savak alkohollal történõ reakciója, mely-
nek során észter képzõdik,

9. erõmû blokk: olyan berendezés, amely a termelt bio-
gázt elektromos, illetve hõenergiává alakítja át,

10. gázelõkészítõ berendezések: a biogáz kezelésére
szolgáló berendezések,

11. gázfáklya: az üzemszerû mûködés mellett felesle-
ges (vagy a nem üzemszerû mûködés során keletkezõ) bio-
gáz elégetésére szolgáló berendezés, amely megakadá-
lyozza, hogy a biogáz elégetlenül a környezetbe jusson,

12. gázkutak: a kommunális hulladéklerakó hulladék-
testében keletkezõ biogáz (depóniagáz) felszínre juttatásá-
ra szolgáló gyûjtõcsövek,

13. gáztároló: a biogáz átmeneti – felhasználás elõtti –
gázhalmazállapotban történõ, technológiai célú tárolására
szolgáló (puffer) berendezés,

14. nyersanyag-fogadótér: az alapanyag tárolására
szolgáló nyitott vagy zárt építmény,

15. nyersanyagkezelõ: az alapanyag feldolgozásához
szükséges elõkezelést biztosító berendezés, berendezések,

16. reaktor: zárt tartály, melyben a növényi olaj és az
alkohol reakciója végbemegy,

17. rektifikáló oszlop: az alkohol lepárlására szolgáló
berendezés,

18. szeparátor: zárt tartály, ahol a növényi észter szét-
válik a melléktermékként keletkezõ glicerintõl,

19. üzemzavar: a technológia során bekövetkezõ olyan
meghibásodás, amely nem kívánt égéshez, illetve robba-
náshoz vezethet.

3. §

(1) A tûzvédelmi hatóság – más, legalább azonos biz-
tonságot nyújtó intézkedések megtétele esetében – kére-
lemre az eltérést engedélyezheti

a) a 4. § (1)–(6) és (9)–(11) bekezdésében, az 5. § (3) és
(4) bekezdésében, a 7. § (2), (3) bekezdésében, a 8. §
(2)–(4), (6) és (8)–(10) bekezdésében, a 9. § (1) bekezdé-
sében, (2) bekezdés d), e), f) pontjában, (4)–(11) bekezdé-
sében, a 10. § (1) bekezdésében, a 11. §-ban, a 12. § (3),
(4) bekezdésében, a 13. §-ban, a 15. § (2) bekezdésében, a
16. §-ban, a 17. § (3), (4) bekezdésében, a 18. §-ban, a 20. §
(2) bekezdésében, a 21. §-ban foglalt létesítési, valamint

b) a 7. § (5) bekezdésében, a 9. § (2) bekezdés a), b),
c) pontjában, (3) bekezdésében, a 10. § (2), (3) bekezdésé-
ben, a 15. § (3) bekezdésében, a 20. § (3) bekezdésében
foglalt használati vagy a tûzoltóságok beavatkozásával
kapcsolatos elõírások alól.
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(2) Az e rendeletben szereplõ mûszaki követelmények-
tõl való eltérés a más hatóság hatáskörébe tartozó engedé-
lyezési eljárást megelõzõen engedélyezhetõ.

(3) A 4. § (7), (8) bekezdése, az 5. § (1), (2) bekezdése, a
6. §, a 7. § (1), (4) bekezdése, a 8. § (1), (5), (7) bekezdése,
a 12. § (1), (2) bekezdése, a 14. §, a 15. § (1) bekezdése, a
17. § (1), (2) bekezdése, a 19. §, a 20. § (1) bekezdése ren-
delkezései alól eltérés nem engedélyezhetõ.

A biogáz-, biodízel-, bioetanol-üzemek általános

elõírásai

4. §

(1) Az e rendelet hatálya alá tartozó üzemek megenge-
dett tûzszakaszméreteinek meghatározása az Országos
Tûzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 9/2008. (II. 22.)
ÖTM rendelet (a továbbiakban: OTSZ) ipari és mezõgaz-
dasági üzemi tûzszakaszokra vonatkozó elõírásai szerint
történik. A rendeltetést az üzemhez kapcsolódó létesít-
mény fõ funkciója határozza meg.

(2) Az üzemek területén az alapanyag-tároló megenge-
dett tûzszakaszméreteinek meghatározása az OTSZ tárolá-
si tûzszakaszokra vonatkozó elõírásai szerint történik.

(3) Az üzemek huzamos tartózkodásra nem szolgáló
építményeinek teherhordó szerkezeteinél akkor megenge-
dett a védelem nélküli acélszerkezet, ha az építmények tel-
jes területe beépített tûzjelzõ és oltóberendezéssel van el-
látva és hõszigetelés alkalmazása esetén a hõszigetelés
legalább A2 tûzvédelmi osztályba tartozik.

(4) Az üzemek középmagas, illetve magas épületeinek
létesítése során az épületeknek legalább az egyik oldalán
az OTSZ elõírásainak megfelelõ tûzoltási felvonulási terü-
letet kell kialakítani.

(5) Az üzemek technológiájához közvetlenül kapcsoló-
dó építmények (berendezések) egy technológiai egység-
ként kezelendõk, közöttük tûztávolságot nem kell tartani.

(6) Az üzemek oltóvízszükséglete a mértékadó tûzsza-
kasz alapterülete alapján kerül meghatározásra.

(7) Az üzemeket létesíteni, átalakítani, bõvíteni, hasz-
nálni csak a villamos és villámvédelmi berendezésekre,
valamint a túlfeszültség elleni védelemre vonatkozó elõ-
írások betartásával lehet.

(8) A nem villamos berendezéseket – a robbanásveszé-
lyes zónákban – a vonatkozó szabványban meghatározott
gyújtási kockázatértékelésben foglaltak szerint vagy azzal
egyenértékû mûszaki megoldásnak megfelelõen lehet al-
kalmazni.

(9) Az üzemek teljes területén – kivéve az „E” tûzveszé-
lyességi osztályba tartozó, valamint a szabadtéri területe-
ket – beépített tûzjelzõ berendezés kiépítése kötelezõ.
A szabadtéren elhelyezett építmények környezetében a

tûzvédelmi hatósággal egyeztetett helyeken kézi jelzés-
adókat kell elhelyezni.

(10) Az üzemek automatikus vezérlését (folyamatirányí-
tás) csak oly módon lehet kialakítani, hogy üzemzavar esetén
a berendezések manuálisan is irányíthatóak legyenek. A
rendszer az üzemzavart hang- és fényjelzéssel is jelezze.

(11) Az irányítóhelyiségben jól láthatóan fel kell tüntetni
az üzemzavar esetén értesítendõ személyek elérhetõségét.

BIOGÁZÜZEM TÛZVÉDELMÉNEK MÛSZAKI

KÖVETELMÉNYEI

Általános létesítési és használati elõírások

5. §

(1) A biogázüzemre vonatkozó elõírásokat az OTSZ
rendelkezéseivel összhangban kell alkalmazni.

(2) A biogázt tartalmazó berendezések tûzveszélyességi
osztályba sorolását a biogáz metángáztartalma alapján kell
meghatározni.

(3) A biogázüzem területén a gáztárolók köré elõírt
szükséges védõtávolságokat az 1. melléklet tartalmazza.

(4) A biogázüzem „A” vagy „B” tûzveszélyességi osztály-
ba tartozó helyiségeit csak hasadó vagy hasadó-nyíló felület
kialakításával szabad létesíteni. Hasadó vagy hasadó- nyíló
felület kialakítása nem kötelezõ, ha a helyiségben beépített
tûzjelzõ és tûzoltó berendezés mûködik, továbbá a helyiség-
ben a 7. § (2) bekezdésének megfelelõ gázkoncentráció-érzé-
kelõt helyeztek el.

6. §

(1) 0-s robbanásveszélyességi zónába tartoznak a bio-
gázüzem azon zárt terei, ahol a biogáz folyamatosan vagy
hosszú ideig van jelen, így különösen

a) az erjesztõ tartályok,
b) a gázelõkészítõ berendezések,
c) a gáztárolók,
d) a zárt trágyatárolók, valamint
e) a gázkutak, technológiai csõvezetékek és tartályok

belsõ terei.

(2) 1-es robbanásveszélyességi zónába tartoznak a bio-
gázüzem azon terei, ahol a biogáz normál üzemben várha-
tóan alkalmanként fordul elõ, így különösen

a) a lefúvató, mintavevõ, lefejtõ és víztelenítõ helyek
körüli 3 méter sugarú gömb alakú tér,

b) a terepszinten vagy terepszint felett, szabadtéren el-
helyezett szivattyú körüli 1 méter sugarú gömb alakú tér,

c) az aknában elhelyezett szivattyú, vagy szerelvény és
karimás kötés esetén az akna belseje,
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d) a helyiségben elhelyezett szivattyú esetén a szi-
vattyú körüli 3 méter sugarú gömb alakú tér.

(3) 2-es robbanásveszélyességi zónába tartoznak a bio-
gázüzem azon terei, ahol a biogáz normál üzemben várha-
tóan nem fordul elõ, de ha mégis elõfordul, akkor csak rö-
vid ideig marad fenn, így különösen

a) a karimás kötések (búvó nyílás) körüli 3 méter suga-
rú gömb alakú tér,

b) a lefúvató, mintavevõ, lefejtõ és víztelenítõ helyek
körüli – a 3 méter sugarú, gömb alakú 1-es zónán túli – to-
vábbi 3 méter sugarú, gömb alakú tér,

c) a terepszinten vagy terepszint felett, szabadtéren el-
helyezett szivattyú körül – az 1 méter sugarú gömb alakú
1-es zónán túli – további 3 méter sugarú, gömb alakú tér,

d) az 1-es zónába sorolt akna fölötti tér 0,8 méter ma-
gasságig és az akna széle körül 2 méter szélességig,

e) a helyiségben elhelyezett szivattyú esetén a szivattyú
körüli – a 3 méter sugarú gömb alakú 1-es zónán túli –
további 3 méter sugarú gömb alakú tér.

(4) Ha a létesítés során az (1)–(3) bekezdésben megha-
tározottól eltérõ típusú és kiterjedésû zónabesorolást kí-
vánnak kialakítani, azt csak a vonatkozó szabványokban
foglaltak szerint vagy azzal egyenértékû mûszaki megol-
dásnak megfelelõen lehet végrehajtani. Ennek igazolására
a tervezõ által elkészített, a robbanásveszélyességi zónák
besorolását tartalmazó dokumentáció szolgál.

7. §

(1) Az alkalmazott berendezéseket úgy kell kialakítani,
hogy a biztonsági szerelvényen keresztül eltávozó gáz el-
vezetése tüzet vagy robbanást ne okozzon.

(2) „A” vagy „B” tûzveszélyességi osztályba tartozó be-
rendezések épületbe történõ telepítése esetén a vészlefúva-
tás csak az épületen kívülre történhet. A berendezés elhe-
lyezésére szolgáló helyiségben olyan gázkoncentráció-ér-
zékelõ telepítése kötelezõ, amely az alsó robbanási határ-
érték 20%-ának elérését érzékelve hallható és látható mó-
don jelzést adva elindítja a vészszellõzést. A gázkoncent-
ráció-érzékelõ az alsó robbanási határérték 40%-ának el-
érését érzékelve elindítja az üzemeltetõ által elõírt, a tech-
nológiának megfelelõ beavatkozásokat, amely megakadá-
lyozza a tüzet vagy a robbanást.

(3) „A” vagy „B” tûzveszélyességi osztályba tartozó be-
rendezések csak akkor létesíthetõk, ha a berendezések
technológiai elválasztására egy esetleges tûz vagy robba-
nás továbbterjedését megakadályozó biztonsági szerel-
vény kerül beépítésre.

(4) A gázürítõ szerelvények kialakítása akkor megfele-
lõ, ha a véletlen, továbbá az illetéktelen kinyitás ellen vé-
dettek.

(5) A karbantartó a technológiai berendezések karban-
tartása során köteles hordozható metángáz-érzékelõ ké-
szüléket használni.

Mezõgazdasági biogázüzem speciális létesítési

és használati elõírásai

8. §

(1) A nyersanyagfogadó terek tûzveszélyességi osztály-
ba sorolása a tárolási technológiától függõen, a nyers-
anyagból esetlegesen felszabaduló gázok tulajdonságai
alapján történik.

(2) Szabadtéri, nyitott tároló esetén a nyersanyagfogadó
tér „C” tûzveszélyes tûzveszélyességi osztályba tartozik.

(3) A nyitott nyersanyagtárolókat legalább A2 tûzvédel-
mi osztályú anyagból kell készíteni.

(4) Ha a nyersanyagkezelés során fokozottan tûz- és
robbanásveszélyes gáz keletkezhet olyan koncentráció-
ban, amely tüzet vagy robbanást okozhat, a nyersanyagke-
zelõ „A” tûzveszélyességi osztályba tartozik.

(5) Az erjesztõ tartály „A” fokozottan tûz- és robbanás-
veszélyes tûzveszélyességi osztályba tartozik. Az erjesztõ
tartályhoz gázelõkészítõ berendezés akkor kapcsolható, ha
a berendezések közé egy esetleges tûz vagy robbanás to-
vábbterjedését megakadályozó biztonsági szerelvény ke-
rül beépítésre.

(6) Az erjesztõ tartályokat legalább A1 tûzvédelmi osz-
tálynak megfelelõ anyagból, hõszigetelésüket, továbbá a
hõszigetelést védõ külsõ borítást legalább A2 tûzvédelmi
osztályú anyagból kell készíteni. Rugalmas (mûanyag fó-
lia) tartálytetõ akkor alakítható ki, ha betartásra kerülnek a
(8) bekezdésben foglaltak.

(7) A gáztároló építmény, berendezés „A” fokozottan tûz-
és robbanásveszélyes tûzveszélyességi osztályba tartozik.

(8) A gáztároló anyaga gáztömör, UV-, idõjárás-, hõ-,
nyomásálló legyen. Ha a gáztároló anyaga mûanyag fólia,
akkor annak legalább C tûzvédelmi osztályúnak kell lennie.

(9) A gáztároló és az ahhoz csatlakozó föld feletti vezeté-
kek, szerelvények kialakítása akkor megfelelõ, ha azok gép-
jármûütközéstõl vagy egyéb külsõ károsodástól védettek.

(10) Ha a föld alatti, illetve földtakarásos gáztárolók felett
az akadálytalan közlekedés nem biztosítható, a tárolókat csak
elkerítetten és jól látható táblával jelölve lehet létesíteni.

9. §

(1) A biogázüzem építményeinek védelmében elõírt,
egy esetleges tûz, robbanás vagy egyéb károsító hatás ki-
alakulásának megakadályozásához szükséges védõtávol-
ságokat az 1. melléklet tartalmazza. Ha több gáztároló egy
technológiai egységként kerül telepítésre, közöttük védõ-
távolság tartása nem kötelezõ, a szükséges védõtávolságot
a gáztárolók együttes térfogata határozza meg.

(2) A védõtávolságon belül tilos
a) az éghetõ anyag tárolása,
b) a dohányzás,
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c) fás szárú növény termesztése,
d) villamos légvezeték, oszlop, 400 V feletti villamos

berendezés elhelyezése,
e) közvetlenül a technológiához nem kapcsolódó épít-

mény elhelyezése,
f) közmû elhelyezése.

(3) A védõtávolságon belül nyílt lángot használni, szik-
rát okozó vagy egyéb tûzveszélyes tevékenységet folytatni
csak érvényes, az alkalomszerû tûzveszélyes tevékenység-
re kiadott engedélyben meghatározottak szerint lehet.

(4) A védõtávolságon belül csak az üzemeltetést bizto-
sító forgalmi utak alakíthatók ki, melyeken csak az üze-
meltetést biztosító jármûvek közlekedhetnek.

(5) Az 1. mellékletben elõírt védõtávolság a felére csök-
kenthetõ olyan védõfal építésével, amely nyomásálló,
A1 tûzvédelmi osztályú és EI 90 tûzállósági határértékû,
továbbá legalább 0,5 méterrel túlnyúlik a tárolón. Ha a vé-
dõfal oldalirányban és felfelé 3-3 m-rel túlnyúlik a tárolón,
védõtávolságot nem szükséges tartani.

(6) A föld feletti gáztárolókat a biogázüzemhez techno-
lógiailag közvetlenül nem kapcsolódó építményektõl a
2. mellékletben meghatározott távolság szerint kell elhe-
lyezni.

(7) A csõvezetékeket a mechanikai sérülésektõl és a ká-
ros hõhatástól védeni kell.

(8) Az erõmûblokk elé tûz vagy robbanás továbbterjedését
megakadályozó biztonsági szerelvényt kell beépíteni.

(9) Az üzemeltetõ köteles az üzemi technológia során
feleslegben keletkezett biogázt gázfáklyára továbbítani.

(10) A gázfáklyát üzembiztos (szünetmentes) elektromos
gyújtórendszerrel kell kialakítani, teljesítményét az óránkénti
csúcs biogáztermelésnek megfelelõen kell méretezni.

(11) A gázfáklya telepítési helyét a biogázüzem egyéb
építményei esetleges szellõztetésének, az elõírt védõtávol-
ságoknak, a hasadó-nyíló felületek lefúvási irányának, va-
lamint az uralkodó széliránynak a figyelembevételével
kell meghatározni.

10. §

Depóniagázt hasznosító biogázüzem

speciális létesítési és használati elõírásai

(1) A depóniagáz-kitermelésre a 8. §-ban és a 9. §-ban
rögzített, a mezõgazdasági biogázüzemre vonatkozó spe-
ciális elõírások vonatkoznak az alkalmazott technológiá-
ból és berendezésbõl eredõ eltérések figyelembevételével.

(2) Az üzemeltetõ biztosítja a gázkutak szerelvényeinek
mechanikai sérülések elleni védelmét.

(3) Az üzemeltetõ oly módon határozza meg a hulladék-
szállító jármûvek útvonalait, hogy azok ne keresztezzék a

gázgyûjtõ vezetékeket. Ha ez elkerülhetetlen, a vezetékek
sérülését megakadályozó mûszaki megoldás alkalmazásá-
ról gondoskodik.

11. §

Szennyvizekbõl kinyert biogázt hasznosító üzem

speciális létesítési és használati elõírásai

(1) A szennyvizekbõl kinyert biogázt hasznosító üze-
mekre a 8. §-ban és a 9. §-ban rögzített, a mezõgazdasági
biogázüzemre vonatkozó speciális elõírások vonatkoznak
az alkalmazott technológiából és berendezésbõl eredõ el-
térések figyelembevételével.

(2) Az iszapcsövek járható közmûalagútjaiban olyan
metángáz-érzékelõ berendezés elhelyezése kötelezõ,
amely az alsó robbanási határérték 20%-ának elérését ér-
zékelve hallható és látható módon jelzést adva elindítja a
vészszellõzést; az alsó robbanási határérték 40%-ának el-
érését érzékelve elindítja az üzemeltetõ által elõírt, a tech-
nológiának megfelelõ beavatkozásokat, amelyek megaka-
dályozzák a tüzet vagy a robbanást.

A BIOETANOL-GYÁRTÁS TÛZVÉDELMÉNEK

MÛSZAKI KÖVETELMÉNYEI

Általános létesítési és használati elõírások

12. §

(1) A bioetanol-gyártás e rendeletben nem szabályozott
tûzvédelmi követelményeire az OTSZ ipari üzemekre, vala-
mint éghetõ folyadékokra vonatkozó elõírásai kötelezõek.

(2) A bioetanolra – az etilalkohollal megegyezõ tûzvé-
delmi szempontú tulajdonságaira tekintettel – az etilalko-
holra vonatkozó szabályozás az irányadó.

(3) Középmagas vagy magas technológiai jellegû épület
esetében, ha az épületben huzamos tartózkodás történik, az
épületszerkezeteknek legalább II. tûzállósági fokozatúak-
nak kell lenniük, és az OTSZ szerinti füstmentes lépcsõ-
házzal kell rendelkezniük.

(4) Középmagas vagy magas ipari épület esetében a
megengedett tûzszakasz alapterületét 20%-kal csökkentett
területtel kell figyelembe venni. A megengedett tûzsza-
kasz-alapterületet nem kell csökkenteni, ha az épület teljes
területe beépített habbal oltó berendezéssel védett.

13. §

(1) Az alapanyag-tároló tûzszakasz alapterülete maxi-
mum 10 000 m2-es tûzszakasznagyságig növelhetõ, ha a

4. szám B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 833



tárolóban a tûz terjedését megakadályozó, – a tárolót leg-
feljebb 1300 m2 alapterületû szekciókra osztó – a tárolási
magasságot legalább 1,5 méterrel meghaladó magasságú
határoló szerkezetet építenek be, és a tárolt termény hûté-
sét, valamint gyors kiürítését arra alkalmas technológiai
rendszerrel biztosítják. A hûtéshez, kiürítéshez szükséges
technológiát az üzemeltetõ a technológiai utasításban
rögzíti.

(2) Silóban történõ tárolás esetén akkor tekinthetõ önál-
ló tûzszakasznak a legfeljebb 10 000 m3 térfogatú tároló-
siló, ha a tartály anyaga, valamint az esetleges hõszigetelés
legalább A2 tûzvédelmi osztályba tartozik, továbbá több
tartály esetén a tartályok egymástól való telepítési távolsá-
ga legalább 1 méter.

(3) A bioetanol-üzem területén alapanyag-tároló, vala-
mint elõkészítõ építmény akkor létesíthetõ, ha azok külön
tûzszakaszként kerülnek kialakításra.

(4) A bioetanol-üzem „A” vagy „B” tûzveszélyességi
osztályba tartozó helyiségeit csak hasadó vagy hasadó-
nyíló felület kialakításával szabad létesíteni. A hasadó
vagy hasadó-nyíló felület kialakítása nem kötelezõ, ha a
helyiség beépített tûzjelzõ és tûzoltó berendezéssel van el-
látva, továbbá a helyiségben az ott alkalmazott technoló-
giának megfelelõ folyadékgõzkoncentráció-érzékelõ van
elhelyezve, amely az alsó robbanási határérték 20%-ának
elérését érzékelve hallható és látható módon jelzést adva
elindítja a vészszellõzést; az alsó robbanási határérték
40%-ának elérését érzékelve elindítja az üzemeltetõ által
elõírt, a technológiának megfelelõ beavatkozásokat, ame-
lyek megakadályozzák a tüzet vagy a robbanást.

14. §

(1) 0-s robbanásveszélyességi zónába tartoznak a bio-
etanol-üzem azon zárt terei, ahol a robbanásveszélyes kö-
zeg folyamatosan vagy hosszú ideig van jelen, így különö-
sen

a) a tartályok, egyéb berendezések és technológiai csõ-
vezetékek belsõ terei,

b) a robbanásveszélyes folyadékot gyakran és nagy
mennyiségben tartalmazó akna belseje.

(2) 1-es robbanásveszélyességi zónába tartoznak a bio-
etanol-üzem azon terei, ahol a robbanásveszélyes közeg
normál üzemben várhatóan alkalmanként fordul elõ, így
különösen

a) a mintavevõ, lecsapoló és lefejtõ szerkezetek körül
legalább 5 méter sugarú gömb alakú tér, amely érintkezik a
föld felszínével,

b) a szabályozó szelepek, valamint a terepszinten vagy
terepszint felett szabadtéren elhelyezett szivattyú körüli
legalább 1 méter sugarú gömb alakú tér, amely érintkezik a
föld felszínével,

c) az aknák vagy tartályok légzõje körüli legalább
3 méter sugarú gömb alakú tér, amely érintkezik a föld fel-
színével,

d) az aknában elhelyezett szivattyú, vagy szerelvény és
karimás kötés esetén az akna belseje,

e) helyiségben elhelyezett szivattyú esetén a szivattyú
körüli legalább 3 méter sugarú gömb alakú tér, amely
érintkezik a föld felszínével.

(3) 2-es robbanásveszélyességi zónába tartoznak az
olyan terek, ahol a robbanásveszélyes közeg normál üzem-
ben várhatóan nem fordul elõ, de ha mégis elõfordul, akkor
rövid ideig marad fenn, így különösen

a) a karimás kötések (búvó nyílás) körüli legalább
3 méter sugarú gömb alakú tér, amely érintkezik a föld fel-
színével,

b) a mintavevõ, lecsapoló és lefejtõ szerkezetek körüli
– az 5 méter sugarú gömb alakú 1-es zónán túli – további
3 méter sugarú gömb alakú tér,

c) a szabályozó szelepek, a terepszinten vagy terepszint
felett szabadtéren elhelyezett szivattyú körüli – az 1 méter
sugarú gömb alakú 1-es zónán túli – további 3 méter suga-
rú gömb alakú tér,

d) az 1-es zónába sorolt akna fölötti tér 0,8 méter ma-
gasságig és az akna széle körül 2 méter szélességig,

e) a helyiségben elhelyezett szivattyú esetén a szivattyú
körüli – a 3 méter sugarú gömb alakú 1-es zónán túli –
további 3 méter sugarú gömb alakú tér.

(4) Ha a létesítés során az (1)–(3) bekezdésben megha-
tározottól eltérõ típusú és kiterjedésû zónabesorolást kí-
vánnak kialakítani, azt csak a vonatkozó szabványokban
foglaltak szerint vagy azzal egyenértékû mûszaki megol-
dásnak megfelelõen lehet végrehajtani. Ennek igazolására
a tervezõ által elkészített, a robbanásveszélyességi zónák
besorolását tartalmazó dokumentáció szolgál.

15. §

(1) Az üzemeltetõ gondoskodik arról, hogy a bioetanol-
üzem területén a tûzvédelmi hatóság által meghatározott
mennyiségû és minõségû habképzõ anyag mindenkor ren-
delkezésre álljon.

(2) 5000 m3 vagy annál nagyobb tárolási egységtérfoga-
tú bioetanol-tároló tartály csak az OTSZ-ben elõírtaknak
megfelelõ beépített habbal oltó berendezés általi védelem-
mel létesíthetõ.

(3) Az üzemeltetõ gondoskodik arról, hogy az alap-
anyag ömlesztett, valamint silóban történõ tárolása esetén
a tárolt anyag hõmérsékletét rendszeresen ellenõrizzék és
a mért adatokat dokumentálják a technológiai utasításban
rögzítetteknek megfelelõen. A hõmérséklet veszélyes
mértékû megemelkedése esetére az üzemeltetõ meghatá-
rozza azokat a technológiai intézkedéseket, amelyek biz-
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tosítják a hõmérséklet tûzvédelmi szempontból már ve-
szélytelen értékre történõ visszaállítását.

Bioetanol-üzem speciális létesítési

és használati elõírásai

16. §

(1) Helyiségben történõ alapanyag-tárolás esetén a he-
lyiség csak úgy alakítható ki, hogy annak szellõztetése biz-
tosítsa az ott tartózkodókra és a környezetre veszélyes
mértékû felmelegedés vagy porkoncentráció kialakulásá-
nak megakadályozását.

(2) Silóban történõ alapanyag-tárolásnál a silóhoz kap-
csolódó szállítóvezetékek csak úgy alakíthatók ki, ha a
szállítóvezetékekbe tûz vagy robbanás továbbterjedését
megakadályozó biztonsági szerelvényt építenek be.

(3) A zárt helyiségbe telepített rektifikáló oszlopok kör-
nyezetében gázkoncentráció-érzékelõk, szükség esetén
gõzkoncentráció-érzékelõk kerüljenek elhelyezésre, me-
lyek az alsó robbanási határérték 20%-ának elérését érzé-
kelve hallható és látható módon jelzést adva elindítják a
vészszellõzést; az alsó robbanási határérték 40%-ának el-
érését érzékelve elindítják az üzemeltetõ által elõírt, a
technológiának megfelelõ beavatkozásokat, amelyek
megakadályozzák a tüzet vagy a robbanást.

A BIODÍZELGYÁRTÁS TÛZVÉDELMÉNEK

MÛSZAKI KÖVETELMÉNYEI

Általános létesítési és használati elõírások

17. §

(1) A biodízelgyártás e rendeletben nem szabályozott
tûzvédelmi követelményeire az OTSZ ipari üzemekre, va-
lamint az éghetõ folyadékokra megállapított elõírásai vo-
natkoznak.

(2) A biodízelre – a hagyományos módon elõállított dí-
zelolajjal megegyezõ tûzvédelmi szempontú tulajdonsá-
gaira tekintettel – a dízelolajra vonatkozó szabályozás az
irányadó.

(3) Középmagas vagy magas technológiai jellegû épüle-
tek esetében, ha az épületben huzamos tartózkodás törté-
nik, az épületszerkezeteknek legalább II. tûzállósági foko-
zatúaknak kell lenniük, és az OTSZ szerinti füstmentes
lépcsõházat is ki kell alakítani.

(4) Középmagas vagy magas ipari épület esetében a
megengedett tûzszakasz alapterületét 20%-kal csökkentett

területtel kell figyelembe venni. A megengedett tûzsza-
kasz-alapterületet nem kell csökkenteni, ha az épület teljes
területe beépített habbal oltó berendezéssel védett.

18. §

(1) Az alapanyag-tároló tûzszakasz alapterülete maxi-
mum 10 000 m2-es tûzszakasznagyságig növelhetõ, ha a
tárolóban a tûz terjedését megakadályozó, – a tárolót leg-
feljebb 1300 m2 alapterületû szekciókra osztó – a tárolási
magasságot legalább 1,5 méterrel meghaladó magasságú
határoló szerkezetet építenek be, és a tárolt termény hûté-
sét, valamint gyors kiürítését arra alkalmas technológiai
rendszerrel biztosítják. A hûtéshez, kiürítéshez szükséges
technológiát az üzemeltetõ a technológiai utasításban
rögzíti.

(2) Silóban történõ tárolás esetén akkor tekinthetõ önál-
ló tûzszakasznak a legfeljebb 10 000 m3 térfogatú duplafa-
lú tárolósiló, ha a tartály anyaga, valamint az esetleges hõ-
szigetelés legalább A2 tûzvédelmi osztályba tartozik, to-
vábbá több tartály esetén a tartályok egymástól való telepí-
tési távolsága legalább 1 méter.

19. §

(1) 0-s robbanásveszélyességi zónába tartoznak a biodí-
zelüzem azon zárt terei, ahol a robbanásveszélyes közeg
folyamatosan vagy hosszú ideig van jelen, így különösen

a) a tartályok, egyéb berendezések és technológiai csõ-
vezetékek belsõ terei,

b) a robbanásveszélyes folyadékot gyakran és nagy
mennyiségben tartalmazó akna belseje.

(2) 1-es robbanásveszélyességi zónába tartoznak a bio-
dízelüzem azon területei, ahol a robbanásveszélyes közeg
normál üzemben várhatóan alkalmanként fordul elõ, így
különösen

a) a mintavevõ, lecsapoló és lefejtõ szerkezetek körül
legalább 5 méter sugarú gömb alakú terület, amely érinti a
föld felszínét,

b) a szabályozó szelepek, a terepszinten vagy terep-
szint felett szabadtéren elhelyezett szivattyú körüli leg-
alább 1 méter sugarú gömb alakú terület, amely érinti a
föld felszínét,

c) az aknák vagy tartályok légzõje körüli legalább
3 méter sugarú gömb alakú terület, amely érinti a föld fel-
színét,

d) az aknában elhelyezett szivattyú, vagy szerelvény és
karimás kötés esetén az akna belseje,

e) a helyiségben elhelyezett szivattyú esetén a szivattyú
körüli legalább 3 méter sugarú gömb alakú terület, amely
érinti a föld felszínét.
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(3) 2-es robbanásveszélyességi zónába tartoznak a bio-
dízelüzem azon területei, ahol a robbanásveszélyes közeg
normál üzemben várhatóan nem fordul elõ, de ha mégis
elõfordul, akkor rövid ideig marad fenn, így különösen

a) a karimás kötések (búvó nyílás) körüli legalább
3 méter sugarú gömb alakú tér, amely érinti a föld felszí-
nét,

b) a mintavevõ, lecsapoló és lefejtõ szerkezetek körüli
– az 5 méter sugarú gömb alakú 1-es zónán túli – további
3 méter sugarú gömb alakú tér,

c) a szabályozó szelepek, a terepszinten vagy terepszint
felett szabadtéren elhelyezett szivattyú körüli – az 1 méter
sugarú gömb alakú 1-es zónán túli – további 3 méter suga-
rú gömb alakú tér,

d) az 1-es zónába sorolt akna fölötti tér 0,8 méter ma-
gasságig és az akna széle körül 2 méter szélességig,

e) a helyiségben elhelyezett szivattyú esetén a szivattyú
körüli – a 3 méter sugarú gömb alakú 1-es zónán túli – to-
vábbi 3 méter sugarú gömb alakú tér.

(4) Ha a létesítés során az (1)–(3) bekezdésben megha-
tározottól eltérõ típusú és kiterjedésû zónabesorolást kí-
vánnak kialakítani, azt csak a vonatkozó szabványokban
foglaltak szerint vagy azzal egyenértékû mûszaki megol-
dásnak megfelelõen lehet végrehajtani. Ennek igazolására
a tervezõ által elkészített, a robbanásveszélyességi zónák
besorolását tartalmazó dokumentáció szolgál.

20. §

(1) Az üzemeltetõ gondoskodik arról, hogy a biodízel-
üzem területén a tûzvédelmi hatóság által meghatározott
mennyiségû és minõségû habképzõ anyag mindenkor ren-
delkezésre álljon.

(2) 5000 m3 vagy annál nagyobb tárolási egységtérfoga-
tú biodízeltároló-tartály csak az OTSZ-ben elõírtaknak
megfelelõ beépített habbal oltó berendezés általi védelem-
mel létesíthetõ.

(3) Az üzemeltetõ gondoskodik arról, hogy az alap-
anyag ömlesztett, valamint silóban történõ tárolása esetén
a tárolt anyag hõmérsékletét rendszeresen ellenõrizzék és
a mért adatokat dokumentálják a technológiai utasításban
rögzítetteknek megfelelõen. A hõmérséklet veszélyes
mértékû megemelkedése esetére az üzemeltetõ meghatá-
rozza azokat a technológiai intézkedéseket, amelyek biz-
tosítják a hõmérséklet tûzvédelmi szempontból már ve-
szélytelen értékre történõ visszaállítását.

Biodízelüzem speciális létesítési

és használati elõírásai

21. §

(1) Silóban történõ alapanyag-tárolásnál a silóhoz kap-
csolódó szállítóvezetékek csak úgy alakíthatók ki, ha a
szállítóvezetékekbe tûz vagy robbanás továbbterjedését
megakadályozó biztonsági szerelvényt építenek be.

(2) Az észterezõ helyiség „A” fokozottan tûz- és robba-
násveszélyes tûzveszélyességi osztályba tartozik. A helyi-
ségbe metanolgõz-érzékelõk kerüljenek elhelyezésre, me-
lyek az alsó robbanási határérték 20%-ának elérését érzé-
kelve hallható és látható módon jelzést adva elindítják a
vészszellõzést; az alsó robbanási határérték 40%-ának el-
érését érzékelve elindítják az üzemeltetõ által elõírt, a
technológiának megfelelõ beavatkozásokat, amelyek
megakadályozzák a tüzet vagy a robbanást.

(3) Ha az észterezõ mûvelet technológiai berendezései
szabadtéri mûtárgyként kerülnek kialakításra, abban az
esetben a megengedett legkisebb elhelyezési távolság

a) az észterezõ terület és a technológiához közvetlenül
nem kapcsolódó – létesítményen belüli – építmények kö-
zött legalább 10 méter,

b) az észterezõ terület és az üzem területéhez nem tarto-
zó, „A”–„C” tûzveszélyességi osztályba tartozó építmény
vagy övezet, továbbá lakóterület, tömegtartózkodásra
szolgáló építmény, villamos vágány, vasúti vágány között
legalább 20 m.

(4) A (3) bekezdés a) pontjában meghatározott elhelye-
zési távolság a felére csökkenthetõ olyan védõfal építésé-
vel, amely nyomásálló, A1 tûzvédelmi osztályú és EI 90
tûzállósági határértékû, továbbá legalább 2-2 méterrel túl-
nyúlik az észterezõ terület határán.

22. §

(1) E rendelet a kihirdetését követõ 90. napon lép ha-
tályba.

(2) E rendelet tervezetének a mûszaki szabványok és
szabályok terén történõ információszolgáltatási eljárás és
az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó sza-
bályok megállapításáról szóló – a 98/48/EK európai parla-
menti és tanácsi irányelvvel módosított – 98/34/EK euró-
pai parlamenti és tanácsi irányelv 8–10. cikkében elõírt
egyeztetése megtörtént.

Dr. Gyenesei István s. k.,
önkormányzati miniszter
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1. melléklet a 3/2009. (II. 4.) ÖM rendelethez

Tároló térfogata (m3) 300-ig 300–1500 1500–5000 5000 felett

Föld feletti, épületszerkezetekbõl kialakított vagy
épületbe telepített gáztárolók védõtávolságai (m)

3 4 6 10

Föld alatti és földtakarásos gáztárolók szerelvé-
nyei, nyílásai körüli védõtávolságok (m)

3 6 10 15

Alapanyag-tároló vagy erjesztõ tartály fölé telepí-
tett tárolóballon, valamint tároló fóliák védõtávol-
ságai (m)

4 10 15 20

Megjegyzés: Épületbe telepített gáztárolók esetén a védõtávolságot az épület külsõ falsíkjától kell mérni.

2. melléklet a 3/2009. (II. 4.) ÖM rendelethez

A föld feletti gáztárolók és a biogázüzemhez technológiailag közvetlenül nem kapcsolódó építmények közötti mini-
mális elhelyezési távolság

Gáztároló térfogata (m3) 300-ig 300–1500 1500–5000 5000 felett

„A” és „B” tûzveszélyességi osztályú
építmény vagy övezet

10 15 20 25

„C” és „D” tûzveszélyességi osztályú
építmény vagy övezet

10 15 15 20

Vasúti forgalmi vágány 15 15 20 25

Közlekedési út, járda, kerékpárút 10 10 15 15

Megjegyzés: Az 1–2. melléklet táblázatainak fejlécében megállapított „tól-ig” értékek értelmezése: az alsó határnál na-
gyobb, de legfeljebb a felsõ határértékig. A távolságértékek méterben értendõk.
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Az önkormányzati miniszter
4/2009. (II. 4.) ÖM

rendelete
a kistelepülések közoktatási feladatainak

társulásban történõ ellátását ösztönzõ támogatás
igénybevételének részletes feltételeirõl

A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésérõl szóló
2008. évi CII. törvény 5. számú mellékletének 28. pontjá-
ban kapott felhatalmazás alapján, az önkormányzati mi-
niszter feladat- és hatáskörérõl szóló 132/2008. (V. 14.)
Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkö-
römben eljárva – az oktatási és kulturális miniszter feladat-
és hatáskörérõl szóló 167/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet
1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró
oktatási és kulturális miniszterrel egyetértésben, valamint a
pénzügyminiszter feladat- és hatáskörérõl szóló 169/2006.
(VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatá-
rozott feladatkörében eljáró pénzügyminiszter véleményé-
nek kikérésével – a következõket rendelem el:

1. §

(1) A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésérõl szóló
2008. évi CII. törvény (a továbbiakban: költségvetési tör-
vény) 5. számú mellékletének 28. pontja szerinti 100,0 millió
forint elõirányzat a kistelepülések közoktatási feladatai társu-
lásban történõ ellátásának ösztönzését szolgálja.

(2) Támogatást igényelhet
a) többcélú kistérségi társulás (a továbbiakban: Tár-

sulás),
b) a helyi önkormányzatok társulásairól és együttmûkö-

désérõl szóló 1997. évi CXXXV. törvény 8., 9. és 16. §-ai
szerinti intézményi társulás (a továbbiakban: intézményi
társulás) székhely települési önkormányzata, továbbá

c) települési önkormányzat
az általa fenntartott azon közoktatási intézmény mûködési
kiadásaihoz, melyhez 1500 fõ és az alatti lakosságszámú
kistelepülési önkormányzat által 2008/2009. nevelési év-
ben/tanévben önállóan fenntartott közoktatási intézmény
2009. szeptember 1-jétõl tagintézményként csatlakozik.



(3) A (2) bekezdés szerinti támogatás igénylésének
további feltétele, hogy

a) a társulni kívánó 1500 fõ és az alatti lakosságszámú
kistelepülési önkormányzat intézményének közös fenntar-
tására irányuló korábbi – 2008. augusztus 31-éig kezde-
ményezett – társulási szándékát más önkormányzat, intéz-
ményi társulás vagy Társulás elutasította, továbbá

b) a (2) bekezdés szerint 2009. szeptember 1-jétõl bõ-
vülõ közoktatási intézmény új tagintézményében a foglal-
kozásokat, tanítási órákat a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvényben meghatározott végzettséggel és szak-
képzettséggel rendelkezõ pedagógusok tartsák meg.

(4) A támogatás formája vissza nem térítendõ támoga-
tás, az 1500 fõ és az alatti lakosságszámú települési önkor-
mányzat által 2008/2009. nevelési évben/tanévben önál-
lóan fenntartott közoktatási intézmény gyermek-, illetve
tanulólétszáma alapján legfeljebb 70 000 Ft/gyermek,
tanuló, melynek összege nem haladhatja meg a 8 millió
forintot.

(5) Nem nyújtható támogatás annak a pályázónak,
amely lejárt esedékességû, meg nem fizetett köztartozással
rendelkezik (a köztartozás megfizetéséig), vagy adósság-
rendezési eljárás alatt áll.

2. §

(1) A támogatás összegének meghatározása az alábbi
szempontok figyelembe vételével történik:

a) az 1500 fõ és az alatti lakosságszámú, társulni kí-
vánó kistelepülési önkormányzat területén 2009. szeptem-
ber 1-jétõl tagintézményként mûködõ feladat-ellátási
helyen óvodai nevelésben, illetve iskolai oktatásban része-
sülõ gyermekek, tanulók száma, az összlétszámon belül a
hátrányos helyzetû, illetve halmozottan hátrányos hely-
zetû gyermekek, tanulók létszáma, továbbá

b) az intézményi társulás, illetve a Társulás által fenn-
tartott intézmény hosszú távú – 5 éves –fenntarthatóságá-
val kapcsolatos adatok és tervek (gyermeklétszám alaku-
lása, mûködtetési költségek és azok alakulása, terveznek-e
további intézmény-racionalizálást).

(2) A támogatás szempontjából elõnyben részesülnek
azon pályázók,

a) amelyek intézményében a megvalósítandó célok
összhangban vannak a kistérségi intézkedési tervvel, illet-
ve az önkormányzati intézkedési tervvel, különös tekintet-
tel a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
105. §-ában foglaltaknak megfelelõen a közoktatási esély-
egyenlõségi intézkedési tervben megjelölt feladatokra,

b) amelyek 25%-ot meghaladó halmozottan hátrányos
helyzetû gyermek/tanulói aránnyal rendelkezõ közoktatási
intézményt fogadnak be, továbbá

c) amelyek esetében a 2009. szeptember 1-jétõl bõvülõ
közoktatási intézmény megfelel a költségvetési törvény
8. számú mellékletének IV. fejezet Többcélú kistérségi
társulások támogatása jogcím, Kiegészítõ szabályok
2.1. pontja szerinti feltételeinek.

3. §

(1) A támogatás felhasználható a közoktatási intézmény
átszervezése kapcsán felmerülõ egyszeri személyi és do-
logi kiadások, továbbá a közoktatási intézmény mûködési
kiadásainak teljesítéséhez.

(2) A támogatás nem használható fel azon személyi
kiadásokhoz, melyekhez a Helyi szervezési intézkedések-
hez kapcsolódó többletkiadások támogatása jogcímen
támogatás igényelhetõ.

4. §

A pályázatnak tartalmaznia kell:
a) az e rendelet melléklete szerinti pályázati adatlapot,
b) az 1500 fõ és az alatti lakosságszámú települési ön-

kormányzattal társulni szándékozó
ba) önkormányzat befogadó szándéknyilatkozatát,
bb) intézményi társulás és Társulás esetén a tagönkor-

mányzatok befogadó szándéknyilatkozatait
tartalmazó képviselõtestületi-határozatokat,
c) a társulni kívánó 1500 fõ és az alatti lakosságszámú

kistelepülési önkormányzat 2008. augusztus 31. elõtti
dátumú, társulási szándékát igazoló, az önkormányzatot
be nem fogadó

ca) önkormányzat esetén az általa hozott elutasító kép-
viselõ-testületi határozatot,

cb) intézményi társulás és Társulás esetén a tagönkor-
mányzatok elutasító tartalmú képviselõ-testületi határoza-
tait,

d) a társuló önkormányzatok közoktatási intézkedési
tervét, valamint közoktatási esélyegyenlõségi intézkedési
tervét, továbbá

e) a közoktatási intézmények alapító okiratait.

5. §

(1) A pályázatot 2009. február 16-áig szükséges elektro-
nikus úton és papír alapon egy eredeti és egy hitelesített
másolati példányban a Magyar Államkincstár területileg
illetékes szervéhez (a továbbiakban: Igazgatóság) megkül-
deni, illetve benyújtani.

(2) A pályázatokat az Igazgatóság – az államháztartás-
ról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban:
Áht.) 64/B. §-ának (3) bekezdése alapján e rendelet alapul
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vételével – a rendelkezésére álló iratok, saját nyilvántar-
tása, illetve helyszíni vizsgálat alapján szabályszerûségi
szempontból megvizsgálja és szükség esetén 5 napon belül
hiánypótlásra, módosításra hívja fel a pályázót. Amennyi-
ben a pályázó a felhívásnak 5 napon belül nem tesz eleget,
vagy nem megfelelõen teljesíti azt, az Igazgatóság a pályá-
zatot nem továbbítja az Önkormányzati Minisztériumnak
(a továbbiakban: ÖM), és errõl értesíti a pályázót.

(3) A felülvizsgált pályázatok eredeti példányát az Igaz-
gatóság – véleménye csatolásával – 2009. február 23-áig
továbbítja az ÖM részére. Amennyiben az ÖM a pályáza-
tok vizsgálata során további tájékoztatást, illetve doku-
mentumok megküldését tartja szükségesnek, ezeket a pá-
lyázók – külön felhívásra – kötelesek részére teljesíteni.

6. §

(1) Az önkormányzati miniszter – az ÖM két képviselõ-
jébõl, a Pénzügyminisztérium, az Oktatási és Kulturális
Minisztérium egy-egy képviselõjébõl álló tárcaközi
bizottság javaslata alapján – a pályázatokról 2009. március
20-áig dönt.

(2) A támogatási döntést az ÖM honlapján nyilvános-
ságra kell hozni.

7. §

Az önkormányzati miniszter a nyertes pályázóval (a to-
vábbiakban: Támogatott) 2009. április 20-áig támogatási
szerzõdést köt. E határidõnek a Támogatott hibájából tör-
ténõ elmulasztása jogvesztõ.

8. §

A támogatást a Támogatott által 2009. augusztus 31-ig
megvalósított tényleges intézményi átszervezés ÖM-nek
történõ igazolását (módosított társulási megállapodás és
alapító okirat hiteles másolatának megküldését) követõ
15 munkanapon belül az ÖM utalványozása alapján a
Magyar Államkincstár egy összegben folyósítja.

9. §

(1) A támogatás felett a Támogatott rendelkezik és fele-
lõs annak jogszerû felhasználásáért.

(2) A támogatás felhasználására az államháztartás mû-
ködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendele-
tet az e rendeletben foglalt kiegészítésekkel kell alkal-
mazni.

10. §

(1) A támogatás felhasználásának végsõ határideje
2010. június 30. Az ezen határidõig fel nem használt támo-
gatásrészt kamattal növelten vissza kell fizetni a központi
költségvetésbe.

(2) A támogatást – a támogatási szerzõdésben foglaltak-
nak megfelelõen részben vagy egészben – kamattal növelt
összegben vissza kell fizetni a központi költségvetésbe, ha

a) az 1. § (3) b) és c) pontjaiban foglaltakat a 2009.
szeptember 1-jétõl bõvülõ közoktatási intézmény
2009/2010. nevelési évtõl/tanévtõl számított három neve-
lési éven/tanéven belül megszegi,

b) a társuló 1500 fõ vagy az alatti települési önkor-
mányzat három éven belül kiválik az intézményi társulás-
ból, többcélú kistérségi társulásból, illetve a társulásba
bevitt intézményét ismételten önállóan tartja fenn,

c) a támogatást nem a támogatási szerzõdésben rög-
zített feltételeknek megfelelõen használják fel.

(3) Visszafizetési kötelezettség esetén a Támogatott az
Áht. 64/B. § (2) bekezdése szerint a jegybanki alapkamat
kétszeresének megfelelõ mértékû kamatot fizet a jogtala-
nul igénybe vett összeg után az igénybevétel napjától a
visszafizetés napjáig.

11. §

A Támogatott a támogatás felhasználásáról tárgyév
december 31-i fordulónappal, a mindenkori zárszámadás
keretében és rendje szerint köteles elszámolni.

12. §

(1) A támogatás felhasználását az ÖM, az Oktatási
Hivatal, és az ÖM által megbízott szervek is ellenõriz-
hetik.

(2) A Támogatott köteles a támogatás felhasználásáról
elkülönítetten, naprakész nyilvántartást vezetni, az ellen-
õrzésre feljogosított szervek megkeresésére az ellenõrzés
lefolytatásához szükséges tájékoztatást megadni, a kért
dokumentumokat rendelkezésre bocsátani, a helyszíni el-
lenõrzést lehetõvé tenni.

Záró rendelkezés

13. §

E rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

Dr. Gyenesei István s. k.,
önkormányzati miniszter
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Melléklet a 4/2009. (II. 4.) ÖM rendelethez
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Az 1500 f  és az alatti lakosságszámú önkormányzat által 2008/2009. nevelési évben/tanévben önállóan fenntartott közoktatási intézménnyel kapcsolatos adatok

Gyermeklétszám Tanulólétszám Összlétszám
Összlétszámon belül a HHH-s 

gyermekek, tanulók száma

Összlétszámon belül a HHH-s gyermekek, tanulók aránya:

év Gyermeklétszám Tanulólétszám
2009.
2010.
2011.
2012.
2013.

Sorszám M ködési kiadások részletezése Igényelt támogatás (Ft)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Igényelt támogatás összesen:

Fenntarthatósági adatok (gyermek- és tanulólétszám várható alakulása 5 évre el re):

Amennyiben az intézményt a Ttv. 8., 9. vagy 16. §-a szerinti intézményi társulás tartja fenn, a társulásban 
résztvev  önkormányzatok megjelölése

Igényelt támogatás részletezése:

A csatlakozni kívánó intézmény címe:

2008/2009.
nevelési
év/tanév

A 2009. szeptember 1-jét l kib vül  intézmény hosszú távú fenntarthatóságával kapcsolatos adatok:

A csatlakozni kívánó intézmény neve:
A csatlakozni kívánó intézmény OM azonosítója:

A befogadó intézmény OM azonosítója:

A befogadó intézmény címe:

Kapcsolattartó e-mail címe:

A befogadó intézmény neve:

Kapcsolattartó neve:
Kapcsolattartó telefonszáma:

A társulni kívánó 1500 f  és az alatti lakosságszámú 
települési önkormányzat neve:
KSH kódja:

Önkormányzat/Társulás címe:
KSH kódja:

Adatlap a kistelepülések közoktatási feladatainak társulásban történ  ellátását ösztönz  támogatás igényléséhez

Pályázó Önkormányzat/Társulás neve:
Polgármester /Elnök neve:
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A rendeletben foglalt feltételeknek az igénylés megfelel:

Dátum:

                                                                     ………………………………………………..............................................................................
            jegyz /munkaszervezet vezet je                                  polgármester/elnök

3. a társulni kívánó 1500 f  és az alatti lakosságszámú kistelepülési önkormányzat 2008. augusztus 31-e el tti dátumú, társulási szándékát igazoló, az önkormányzatot be nem fogadó 
önkormányzat, illetve társulás által hozott elutasító képvisel -testületi vagy társulási tanácsi határozata,
4. a társuló önkormányzatok közoktatási intézkedési terve

P. H.

Csatolandó dokumentumok:
1. óvoda/iskola alapító okirata

2. az 1500 f  és az alatti lakosságszámú települési önkormányzattal társulni szándékozó önkormányzat szándéknyilatkozata, intézményi társulás és többcélú kistérségi társulás esetén a 
tagönkormányzatok szándéknyilatkozata,

Igényelt támogatás felhasználási célja(i) (rövid leírás), az intézményi társulás, illetve a Társulás által fenntartott intézmény hosszú távú fenntarthatóságával kapcsolatos adatok 
és tervek (gyermeklétszám alakulása, m ködtetési költségek és azok alakulása, terveznek-e további intézmény-racionalizálást)

A pénzügyminiszter
és az önkormányzati miniszter

1/2009. (I. 16.) PM–ÖM
együttes rendelete

a helyi önkormányzatokat
és a többcélú kistérségi társulásokat

2007. évben egyes központi költségvetési
kapcsolatokból megilletõ forrásokról szóló
1/2007. (I. 30.) PM–ÖTM együttes rendelet

végrehajtásának elszámolásáról*

A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetésének vég-
rehajtásáról szóló 2008. évi LXXVIII. törvény 29. §-ában
kapott felhatalmazás alapján, a pénzügyminiszter feladat-
és hatáskörérõl szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet
1. § a) pontjában és az önkormányzati miniszter feladat- és
hatáskörérõl szóló 132/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. §
a) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a követ-
kezõket rendeljük el:

* A rendelet mellékletekkel teljes szövegét (131–3361 o.) a Magyar Köz-
löny 2009. évi 6. számának CD melléklete tartalmazza, amelyet az elõfizetõk-
nek kérésre megküldünk (telefon: 266-9290/237 és 238 mellék; fax:
338-4746; postacím: 1394 Budapest 62, Pf. 357).

1. §

A helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulá-
sok (a továbbiakban együtt: helyi önkormányzatok) – az ál-
lamháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 64. §
(7) bekezdése, 64/A. § (4) és (8) bekezdése, valamint
64/B. § (1) bekezdése szerinti elszámolás alapján – az aláb-
bi visszafizetési kötelezettségrõl, valamint többlettámoga-
tási jogosultságról számoltak el:

a) a normatív állami hozzájárulások és normatív része-
sedésû átengedett személyi jövedelemadó, valamint a nor-
matív, kötött felhasználású támogatások, továbbá a megyei
önkormányzatokat az általuk fenntartott intézményekben
ellátottak után megilletõ személyijövedelemadó-részese-
dés helyi önkormányzatonként és jogcímenként részlete-
zett elszámolását az 1. és 2. számú melléklet,

b) a helyi önkormányzatok jövedelem-differenciálódá-
sát mérséklõ kiegészítések és beszámítások ténylegesen
teljesített mutatószámok alapján történõ elszámolását ön-
kormányzatok szerinti részletezésben a 3. számú melléklet,

c) az a) és b) pontok elszámolása alapján, a törvényben
meghatározott mértéket meghaladóan igénybe vett támo-
gatások, illetve kiegészítések utáni kamatfizetési kötele-
zettségeket a 4. számú melléklet,

d) a központosított elõirányzatok és egyéb kötött fel-
használású támogatások helyi önkormányzatonként és jog-
címenként részletezett elszámolását az 5. számú melléklet,



e) az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévõ tele-
pülési önkormányzatok támogatásának elszámolását a
6. számú melléklet,

f) a 2006. december 31-én feladattal terhelt normatív,
kötött felhasználású támogatások, és központosított elõ-
irányzatok, valamint egyéb kötött felhasználású támogatá-
sok elõirányzat maradványainak elszámolását a 7. számú

melléklet

tartalmazza.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép ha-
tályba.

Dr. Veres János s. k., Dr. Gyenesei István s. k.,
pénzügyminiszter önkormányzati miniszter

A pénzügyminiszter és az önkormányzati miniszter
2/2009. (I. 30.) PM–ÖM

együttes rendelete
a helyi önkormányzatokat és a többcélú kistérségi

társulásokat 2009. évben egyes központi költségvetési
kapcsolatokból megilletõ forrásokról*

A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésérõl szóló
2008. évi CII. törvény 15. § (3) bekezdésében kapott felha-
talmazás alapján, a pénzügyminiszter feladat- és hatáskö-
rérõl szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §
a) pontjában, valamint az önkormányzati miniszter fel-
adat- és hatáskörérõl szóló 132/2008. (V. 14.) Korm. ren-
delet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörünkben
eljárva a következõket rendeljük el:

1. §

(1) A helyi önkormányzatok, a települési és területi ki-
sebbségi önkormányzatok (a továbbiakban: helyi önkor-
mányzatok) számára a Magyar Köztársaság 2009. évi költ-
ségvetésérõl szóló 2008. évi CII. törvény (a továbbiak-
ban: KT) 3. számú melléklete alapján megállapított nor-
matív hozzájárulásokat helyi önkormányzatonként és jog-
címenként részletezve az 1. melléklet tartalmazza.

* A rendelet mellékletekkel teljes szövegét (3555–4124 o.) a Magyar
Közlöny 2009. évi 12. számának CD melléklete tartalmazza, amelyet az elõ-
fizetõknek kérésre megküldünk (telefon: 266-9290/237 és 238 mellék; fax:
338-4746; postacím: 1394 Budapest 62, Pf. 357).

(2) A helyi önkormányzatokat a KT 8. számú melléklete
alapján megilletõ normatív, kötött felhasználású támoga-
tásokat helyi önkormányzatonként és jogcímenként rész-
letezve a 2. melléklet tartalmazza.

(3) Helyi önkormányzatonként részletezve
a) az (1) bekezdésben felsorolt normatív hozzájárulá-

sok együttes összegét,
b) a (2) bekezdésben felsorolt normatív, kötött felhasz-

nálású támogatások együttes összegét,
c) a KT 19. § (2) bekezdésében foglalt, a települési ön-

kormányzatok közigazgatási területére kimutatott szemé-
lyi jövedelemadó 8%-át és a KT 4. számú melléklet
B) II. pontja alapján a megyei önkormányzatok személyi
jövedelemadó-részesedésének összegét,

d) a KT 4. számú melléklet B) III. pontja szerint a tele-
pülési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódását mér-
séklõ kiegészítés vagy beszámítás összegét,

e) az a)–d) pontban foglalt források együttes összegét
a 3. melléklet tartalmazza.

(4) A többcélú kistérségi társulások (a továbbiakban:
társulások) számára a KT 3. számú melléklete alapján
megállapított normatív hozzájárulásokat, valamint a társu-
lásokat a KT 8. számú melléklete alapján megilletõ norma-
tív, kötött felhasználású támogatásokat társulásonként
részletezve a 4. melléklet tartalmazza.

(5) A társulásokat a KT 8. számú melléklet IV. pontja
alapján megilletõ normatív, kötött felhasználású támoga-
tásokat társulásonként és jogcímenként részletezve az
5. melléklet tartalmazza.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ 3. napon lép hatályba.

Dr. Veres János s. k., Dr. Gyenesei István s. k.,
pénzügyminiszter önkormányzati miniszter

A Magyar Nemzeti Bank elnökének
1/2009. (I. 19.) MNB

rendelete
a jegybanki alapkamat mértékérõl

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. tör-
vény 60. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsának
döntésére tekintettel a következõket rendelem el:

1. §

A jegybanki alapkamat mértéke 9,5%.
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2. §

(1) Ez a rendelet 2009. január 20-án lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a jegybanki alapkamat mértékérõl
szóló 17/2008. (XII. 22.) MNB rendelet.

A Magyar Nemzeti Bank elnöke helyett:

Karvalits Ferenc s. k.,
a Magyar Nemzeti Bank alelnöke

A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter
1/2009. (I. 20.) NFGM

rendelete
a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter

hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére
irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított

intézményekrõl

A szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. §
(1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a
nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter feladat- és ha-
táskörérõl szóló 134/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. §
f) és g) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következõket rendelem el:

1. §

(1) Az 1. mellékletben felsorolt intézmények 2012. de-
cember 31-ig jogosultak iskolarendszeren kívüli, a nemze-
ti fejlesztési és gazdasági miniszter hatáskörébe tartozó

szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga
szervezésére.

(2) A szakmai vizsga szervezésére feljogosított intéz-
mény a 2. mellékletben megjelölt szakképesítés, szakképe-
sítés-elágazás, ezek részszakképesítése, szakképesítés-
ráépülés, valamint részszakképesítés tekintetében és az ott
meghatározott régióban jogosult szakmai vizsga szervezé-
sére.

(3) Az (1) bekezdés szerinti intézményeken kívül az
Építésügyi Minõségellenõrzõ Innovációs Kht. a Felvonó-
és mozgólépcsõellenõr szakképesítés Felvonóellenõr
(OKJ szám: 61 521 01 0010 61 01), valamint Mozgólépcsõ
ellenõr (OKJ szám: 61 521 01 0010 61 02) elágazása,
továbbá a Kéményvizsgáló (OKJ szám:
33 814 01 000 00 00) szakképesítés és a Kéményseprõ
(OKJ szám: 33 814 01 0100 31 01) részszakképesítés te-
kintetében jogosult szakmai vizsga megszervezésére az
ország összes régiójában.

2. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon
lép hatályba.

(2) A külön jogszabály szerint a nemzeti fejlesztési és
gazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések
megszerzésére irányuló, 2008. szeptember 1. elõtt meg-
kezdett szakképzések tekintetében – azok befejezését kö-
vetõ egy évig – szakmai vizsgát, javító-, pótlóvizsgát azok
az intézmények szervezhetnek, amelyek vizsgaszervezési
jogosultsággal rendelkeztek és szerepelnek az 1. mel-
lékletben.

Bajnai Gordon s. k.,
nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter
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1. melléklet az 1/2009. (I. 20.) NFGM rendelethez

A szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézmények
(a 2. melléklet tartalmazza azon szakképesítések, szakképesítés-elágazások, ezek részszakképesítései, szakképesítés-ráépülései,

valamint részszakképesítései megnevezését, melyek szakmai vizsgáinak szervezésére az intézmény feljogosított)

Sorszám Az intézmény megnevezése
Az intézmény címe

irányítószám város utca, házszám

1. Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
(Építészmérnöki Kar Építéskivitelezés Tanszék)

1111 Budapest Mûegyetem rakpart 3.

2. Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
BME Mérnöktovábbképzõ Intézet

1111 Budapest Mûegyetem rakpart 9.

3. Debreceni Egyetem
(DE Agrár- és Mûszaki Tudományok Centruma, Mûszaki Kar)

4032
(4028)

Debrecen
(Debrecen)

Egyetem tér 1.
(Ótemetõ u. 2–4.)

4. Pécsi Tudományegyetem
(Pollack Mihály Mûszaki Kar)

7624 Pécs Szántó Kovács
János u. 1.
(Boszorkány u. 2.)

5. Szent István Egyetem
(Ybl Miklós Építéstudományi Kar)

2103
(1146)

Gödöllõ
(Budapest)

Páter Károly u. 1.
(Thököly út 74.)

6. OKTÁV Továbbképzõ Központ Zrt. 2500 Esztergom-Kertváros Wesselényi u. 35–39.
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2. melléklet az 1/2009. (I. 20.) NFGM rendelethez

Szakképesítések, szakképesítés-elágazások, ezek részszakképesítései, szakképesítés-ráépülései, valamint részszakképesítései szerinti vizsgaszervezési
jogosultságok a régiók feltüntetésével

OKJ szám
Szakképesítés
megnevezése

Szakképesítés köre
Szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézmény

megnevezése (a feljogosított intézmény címét az
1. melléklet tartalmazza)

Régiók

NyD KD DD KM EM EA DA

61 582 01 0000 00 00 Építési mûszaki
ellenõr I.

szakképesítés Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem
(Építészmérnöki Kar Építéskivitelezés Tanszék)

– – – X – – –

Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem (BME)
Mérnöktovábbképzõ Intézet

– – – X – – –

Debreceni Egyetem
(DE Agrár- és Mûszaki Tudományok Centruma,
Mûszaki Kar)

– – – – – X –

Pécsi Tudományegyetem
(Pollack Mihály Mûszaki Kar)

– – X – – – –

Szent István Egyetem
(Ybl Miklós Építéstudományi Kar)

– – – X – – –

OKTÁV Továbbképzõ Központ Zrt. – X – X – – –

OKJ szám
Szakképesítés
megnevezése

Szakképesítés köre
Szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézmény

megnevezése (a feljogosított intézmény címét az
1. melléklet tartalmazza)

Régiók

NyD KD DD KM EM EA DA

61 582 01 0100 52 01 Építési mûszaki
ellenõr II.

részszakképesítés Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem
(Építészmérnöki Kar Építéskivitelezés Tanszék)

– – – X – – –

Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem (BME)
Mérnöktovábbképzõ Intézet

– – – X – – –

Debreceni Egyetem
(DE Agrár- és Mûszaki Tudományok Centruma,
Mûszaki Kar)

– – – – – X –

Pécsi Tudományegyetem
(Pollack Mihály Mûszaki Kar)

– – X – – – –

Szent István Egyetem
(Ybl Miklós Építéstudományi Kar)

– – – X – – –

OKTÁV Továbbképzõ Központ Zrt. – X – X – – –
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Jelmagyarázat

Régió neve Régióba tartozó megyék Jel

Nyugat-dunántúli régió Gyõr-Moson-Sopron megye, Vas megye, Zala megye NyD

Közép-dunántúli régió Veszprém megye, Fejér megye, Komárom-Esztergom megye KD

Dél-dunántúli régió Baranya megye, Somogy megye, Tolna megye DD

Közép-magyarországi régió Budapest, Pest megye KM

Észak-magyarországi régió Heves megye, Nógrád megye, Borsod-Abaúj-Zemplén megye EM

Észak-alföldi régió Jász-Nagykun-Szolnok megye, Hajdú-Bihar megye, Szabolcs-
Szatmár-Bereg megye

EA

Dél-alföldi régió Bács-Kiskun megye, Békés megye, Csongrád megye DA
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Az egészségügyi miniszter
1/2009. (I. 30.) EüM

rendelete
az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegû

szolgáltatásaiért fizetendõ díjakról

A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény
34. § (4) bekezdés i) pontjában, az egészségügyrõl szóló
1997. évi CLIV. törvény 247. § (5) bekezdés c) pontjában,
az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 68. §
(2) bekezdés d) pontjában és 68. § (12) bekezdésében, az
egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységrõl szóló
1991. évi XI. törvény 15. § (10) bekezdésében, valamint az
emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerekrõl és egyéb, a
gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról
szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (6) bekezdés d) és
e) pontjában kapott felhatalmazás alapján – a pénzügymi-
niszter feladat- és hatáskörérõl szóló 169/2006. (VII. 28.)
Korm. rendelet 1. § b) pontjában megállapított feladatkö-
rében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben –, az
egészségügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló
161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meg-
határozott feladatkörömben eljárva a következõket ren-
delem:

1. §

E rendelet hatálya kiterjed az Állami Népegészségügyi
és Tisztiorvosi Szolgálat központi, területi és helyi szervei-
nél (a továbbiakban együtt: intézet) e rendelet 1. melléklete

szerinti közigazgatási eljárást vagy igazgatási jellegû szol-
gáltatást (a továbbiakban együtt: igazgatási szolgáltatás)
kezdeményezõ magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi
személyiséggel nem rendelkezõ szervezetekre (a továb-
biakban együtt: díjfizetésre kötelezett).

2. §

(1) A díjfizetésre kötelezett az igazgatási szolgáltatáso-
kért az 1. mellékletben meghatározott mértékû igazgatási
szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díj) köteles megfizetni.

(2) Az 1. mellékletben megállapított laboratóriumi vizs-
gálati díjtételeket mintaelemenként kell felszámítani, és
ezek magukban foglalják a szabványban vagy vizsgálati
módszerben elõírt minta-elõkészítés, valamint párhuzamos
vizsgálatok költségeit is.

(3) A díjat az eljárást kezdeményezõ fél az eljárás meg-
indításakor köteles az intézet 2. mellékletben feltüntetett
számlájára átutalással, készpénzátutalási megbízással, bel-
földi postautalvány útján megfizetni vagy az intézet házi-
pénztárába befizetni. A díj megfizetését a kérelem benyúj-
tásakor igazolni kell.

(4) A díj az igazgatási szolgáltatást nyújtó intézet bevé-
tele. Az önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkezõ intézet a
részben önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkezõ szerve-
zeti egységeket megilletõ bevételeket a nyilvántartásában
elkülönítetten vezeti.

(5) A jogorvoslati díjat – amelynek mértéke azonos az
elsõfokú eljárás díjtételével – a jogorvoslati eljárást kezde-
ményezõ fél az eljárás megindításakor köteles a másodfo-
kon eljáró intézet részére a (3) bekezdésben meghatározot-
tak szerint megfizetni.

(6) Díjmentes az új eljárás, ha a jogorvoslati eljárásban a
másodfokon eljáró intézet az elsõ fokon eljárt intézet részben
vagy egészben jogszabálysértõ határozatát megsemmisíti és
az elsõ fokon eljáró intézetet új eljárás lefolytatására utasítja.

(7) E rendelet alkalmazása során
a) a díjfizetés tárgya tekintetében az illetékekrõl szóló

1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 28. §
(2)–(3) bekezdésében foglaltakat,



b) a díjfizetésre kötelezettek körének megállapítására
az Itv. 31. § (1) bekezdés elsõ mondatában, valamint 31. §
(2)–(7) bekezdésében foglaltakat,

c) a jogorvoslati eljárásra, valamint – a jogszabálysértõ
határozat új eljárásra utasítás nélküli megsemmisítése ese-
tén – a jogszabálysértõ határozatot eredményezõ elsõfokú
eljárásra az Itv. 32. § (1) bekezdésében foglaltakat,

d) az elmulasztott díjfizetés pótlására vonatkozó felhí-
vásra az Itv. 73/A. §-ában foglaltakat,

e) a mulasztási bírságra az Itv. 82. §-ában foglaltakat
kell megfelelõen alkalmazni azzal, hogy ahol az Itv. illeté-
ket említ, azon díjat kell érteni.

(8) A díjak nyilvántartására és elszámolására az állam-
háztartás alrendszerébe tartozó, költségvetés alapján gaz-
dálkodó szervek beszámolási és könyvvezetési kötelezett-
ségérõl szóló hatályos jogszabályi elõírásokat kell alkal-
mazni.

3. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 45. napon lép ha-
tályba.

(2) Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény
egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 16/2000.
(VI. 8.) EüM rendelet (a továbbiakban: R1.) 12. §
(2)–(4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A gépjármû használatát sugárvédelmi szempontból
az üzembentartó kérelmére a Sugáregészségügyi Decent-
rum engedélyezi.

(3) Az engedély négy évig érvényes. Az engedély a le-
jártát megelõzõen az engedélyes kérelmére – a gépjármû
felülvizsgálatával – meghosszabbítható. A meghosszabbí-
tás elmulasztása esetén új engedélyt kell beszerezni.

(4) A gépjármû használatára vonatkozó engedélynek
tartalmaznia kell:

a) a gépjármû, illetve az utánfutó típusát, forgalmi
rendszámát,

b) a szállítható radioaktív anyagok ADR szerinti beso-
rolását az UN számmal együtt,

c) a szállítás speciális feltételeit.”

(3) Az R1. 4. § (1) bekezdésében a „ „Fodor József” Or-
szágos Közegészségügyi Központ Országos „Frederic

Joliot-Curie” Sugáregészségügyi és Sugárbiológiai Kutató
Intézete” szövegrész helyébe az „az Országos „Frederic
Joliot-Curie” Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató
Intézet” szöveg lép.

(4) A veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítmé-
nyekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenysé-
gek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM
rendelet (a továbbiakban: R2.) 8. § (4) bekezdésében az
„a 14. számú mellékletben meghatározott díjat kell megfi-
zetni” szövegrész helyébe a „díjat kell fizetni” szöveg lép.

(5) A biocid hatóanyagokkal, valamint a gyógyszer és
gyógyászati segédeszköz ismertetésével kapcsolatos igaz-
gatási szolgáltatásokért fizetendõ díjakról szóló 21/2007.
(V. 8.) EüM rendelet (a továbbiakban: R3.)

a) 1. §-ában az „az Állami Népegészségügyi és Tiszti-
orvosi Szolgálat és az Egészségbiztosítási Felügyelet
(a továbbiakban együtt: Intézet)” szövegrész helyébe az
„az Egészségbiztosítási Felügyelet (a továbbiakban: Fel-
ügyelet)” szöveg,

b) 2. § (2) bekezdésében az „az Intézet” szövegrészek
helyébe az „a Felügyelet” szöveg,

c) 2. § (3) bekezdésében az „Intézet” szövegrész helyé-
be a „Felügyelet” szöveg,

d) 3. § (2) bekezdésében az „Intézetet” szövegrész he-
lyébe az „a Felügyeletet” szöveg,

e) 3. § (3) bekezdésében az „az Intézetet” szövegrész
helyébe az „a Felügyeletet” szöveg
lép.

(6) Hatályát veszti:
a) az R1. 12. § (5) bekezdése, 29. §-a és 13. számú mel-

léklete,
b) az R2. 10. §-a és 14. számú melléklete,
c) az R3. 1. számú mellékletének I. pontja, valamint

2. számú mellékletében az „ÁNTSZ Országos Tisztifõor-
vosi Hivatal 10032000-00281519-00000000” szövegrész.

(7) A (2)–(6) bekezdés e rendelet hatálybalépését köve-
tõ napon hatályát veszti. E bekezdés az e rendelet hatály-
balépését követõ második napon hatályát veszti.

Dr. Székely Tamás s. k.,
egészségügyi miniszter
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1. melléklet az 1/2009. (I. 30.) EüM rendelethez

I. Egészségügyi tevékenységgel kapcsolatos igazgatási szolgáltatások

I.1. Egészségügyi szolgáltató tevékenység megkezdéséhez szükséges mûködési engedé-
lyezési eljárás

I.1.1. Alapellátást végzõ egészségügyi szolgáltató tevékenység megkezdéséhez szükséges
mûködési engedélyezési eljárás

30 000 Ft

I.1.2. Járóbeteg-szakellátást végzõ egészségügyi szolgáltató tevékenység megkezdéséhez
szükséges mûködési engedélyezési eljárás:

I.1.2.1. Rendelõintézet engedélyezési eljárás 70 000 Ft

I.1.2.2. Egyéb járóbeteg-szakellátás engedélyezési eljárás 35 000 Ft

I.1.3. Fekvõbeteg-ellátást végzõ egészségügyi szolgáltató tevékenység megkezdéséhez
szükséges mûködési engedélyezési eljárás:

I.1.3.1. Fekvõbeteg-ellátást végzõ egészségügyi szolgáltató tevékenység megkezdéséhez
szükséges mûködési engedélyezési eljárás (400 ágyszámig)

80 000 Ft

I.1.3.2. Fekvõbeteg-ellátást végzõ egészségügyi szolgáltató tevékenység megkezdéséhez
szükséges mûködési engedélyezési eljárás (401-tõl 800 ágyszámig)

100 000 Ft

I.1.3.3. Fekvõbeteg-ellátást végzõ egészségügyi szolgáltató tevékenység megkezdéséhez
szükséges mûködési engedélyezési eljárás (800 ágyszám feletti egészségügyi szol-
gáltató esetén)

130 000 Ft

I.1.4. Egyéb egészségügyi szolgáltató tevékenység megkezdéséhez szükséges mûködési
engedélyezési eljárás

30 000 Ft

I.1.5. Mûködési engedély – szakmát vagy szolgáltatást érintõ – módosítása (helyszíni
szemle nélkül)

20 700 Ft

I.1.6. Mûködési engedély – szakmát vagy szolgáltatást érintõ – módosítása (helyszíni
szemle lefolytatásával)

30 000 Ft

I.1.7. Mûködési engedély – szakmát vagy szolgáltatást nem érintõ – adatváltozás miatti
módosítása

10 000 Ft

I.2.1. Mûködtetési jog (praxisjog) engedélyezési eljárás 16 000 Ft

I.2.2. Mûködtetési jog (praxisjog) engedélyének módosítása 4 000 Ft

I.3. Gyógyszerellátással kapcsolatos eljárások:

I.3.1. Személyes gyógyszertár mûködtetési jog (személyi jog) engedélyezése 21 000 Ft

I.3.2. Személyes gyógyszertár mûködtetési jog (személyi jog) engedély módosítása 5 000 Ft

I.3.3. Gyógyszertár létesítési és mûködési engedélyezési eljárás 64 500 Ft

I.3.4. Gyógyszertár mûködési engedélyének módosítása 25 900 Ft

I.3.5. Gyógyszer kiskereskedelmi forgalmazásának engedélyezése 30 000 Ft

II. Egyes élelmiszerekkel kapcsolatos igazgatási szolgáltatások

II.1. Különleges táplálkozási célú élelmiszerek bejelentése 18 300 Ft

II.2. Felmentés a különleges táplálkozási célú élelmiszer csomagolására elõírt kötelezett-
ség alól

11 100 Ft

II.3. Anyatej-helyettesítõ és anyatej-kiegészítõ tápszerrel kapcsolatos tájékoztató és okta-
tó anyagok (eszközök) engedélyezése

12 200 Ft

II.4. Étrend-kiegészítõ készítmények bejelentése 18 300 Ft

II.5. Új élelmiszerek elsõdleges értékeléséhez szakvélemény készítése 307 000 Ft

II.6. Élelmiszerek alkalmi árusításának engedélyezése 14 600 Ft

II.7. Vendéglátó-termék végsõ fogyasztó részére történõ kiszállító tevékenység engedé-
lyezése

19 500 Ft
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III. Kozmetikai készítményekkel kapcsolatos igazgatási szolgáltatások

III.1. Kozmetikai terméket gyártó tevékenység bejelentése 12 600 Ft

III.2. INCI jegyzékben nem szereplõ, valamint elõírt határértéktõl, illetve feltételektõl elté-
rõ módon felhasználni kívánt anyag kozmetikai célú felhasználásának engedélyezése
anyagonként és a III.8. pontban felsorolt laboratóriumi – kémiai, mikrobiológiai –
vizsgálatok közül szükségesen elvégzettek díjának összege

33 500 Ft

III.3. Csomagoláson az összetevõ(k) feltüntetése mellõzésének engedélyezése 33 500 Ft

III.4. A III.3. pontban szereplõ engedély meghosszabbítása 22 600 Ft

III.5. Kozmetikai termék nyilvántartásba vétele rendeltetés szerinti termékenként
(Amennyiben a nyilvántartásba vétel kizárólag szín és illat változása miatti, akkor a
díjtétel 30%-a)

11 400 Ft

III.6. Kozmetikai termékek nyilvántartásba vett adatainak módosítása termékenként 6 100 Ft

III.7. Kozmetikai termékek termékinformációs dokumentációjának vizsgálata 28 400 Ft

III.8. Kozmetikai készítmények vizsgálata:

III.8.1. Kémiai vizsgálatok

III.8.1.1. Florid ion (mûszeres) 11 700 Ft

III.8.1.2. pH-mérés (mûszeres) 2 300 Ft

III.8.1.3. Savszám (TITR) 7 800 Ft

III.8.1.4. E-vitamin (HPLC) 12 600 Ft

III.8.1.5. A-vitamin (HPLC) 12 600 Ft

III.8.1.6. Q10 (ubikinon) (SPF) 6 300 Ft

III.8.1.7. Karotin (SPF) 9 900 Ft

III.8.1.8. Toxikus fémek (AAS) 19 200 Ft

III.8.1.9. Tartósítószerek (HPLC) 18 700 Ft

III.8.1.10. Szerves savak (szalicilsav, tejsav) (HPLC) 18 700 Ft

III.8.1.11. Tioglikolsav (TITR) 7 000 Ft

III.8.1.12. Érzékszervi vizsgálat 4 100 Ft

III.8.1.13. Fényvédõ faktor (SPF) 11 900 Ft

III.8.2. Mikrobiológiai vizsgálatok 30 200 Ft

Rövidítések:

TITR: titrimetria

HPLC: nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia

AAS: atomabszorpciós spektrofotometria

SPF: spektrofotometria

IV. Vizekkel kapcsolatos közegészségügyi igazgatási szolgáltatások

IV.1. Laboratóriumnak a közfürdõk, illetve természetes fürdõhelyek fürdõvizének ellenõr-
zésére történõ feljogosítása

92 600 Ft

IV.2. Egyedi felmentés vízforgató berendezés telepítése alól 60 000 Ft

IV.3. Közfürdõk üzemeltetési szabályzatának jóváhagyása 34 900 Ft

IV.4. Természetes fürdõhely kijelölési eljárás 48 000 Ft

IV.5. Ivóvíz-határérték alóli eltérési engedély, vízminõségi jellemzõ alóli felmentés 38 400 Ft

IV.6. Ivóvíz szolgáltató vízkezelése során végzendõ vizsgálatokra vonatkozó vizsgálati
terv jóváhagyása

16 000 Ft

IV.7. Ivóvízellátásban felhasználható anyagok szakvéleményezése 112 000 Ft
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IV.8. Ivó- és használati melegvíz-ellátásban, valamint a medencés közfürdõkben a vízzel
közvetlenül érintkezõ anyagok, termékek és a víz kezelésére alkalmazni kívánt tech-
nológiák engedélyezése

96 000 Ft/termék

IV.9. Elõzetes egyetértési eljárás ivóvíz-szolgáltató üzemeltetési szabályzatához és üze-
meltetési utasításához

35 400 Ft

IV.10. Jogszabályban elõírt nemzeti szabványtól eltérõ laboratóriumi vizsgálati módszer
használatának engedélyezése ivóvíz és természetes fürdõk vizének vizsgálatához

73 300 Ft

IV.11. Elõzetes egyetértési eljárás szennyvízelvezetõ mû üzemeltetési szabályzatához 27 600 Ft

V. Veszélyes anyagokkal, veszélyes készítményekkel kapcsolatos igazgatási szolgáltatá-

sok

V.1. A veszélyes vegyi anyagok kivitelérõl és behozataláról szóló 304/2003/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet 7. cikke szerinti kiviteli bejelentés

19 100 Ft

V.2. Veszélyes anyaggal vagy veszélyes készítménnyel folytatott tevékenység
(és a tevékenységben bekövetkezett változás) bejelentése

7 800 Ft/telephely

V.3. Veszélyes anyag vagy veszélyes készítmény bejelentése 9 200 Ft/anyag
vagy készítmény

V.4. OKBI állásfoglalás – bármely tevékenységet végzõ részére – arról, hogy a vegyi
anyag és/vagy készítmény veszélyesként nem osztályozható

15 200 Ft/anyag
vagy készítmény

V.5. Kémiai elnevezés feltüntetésének mellõzésére irányuló kérelem elbírálása 38 300 Ft/anyag

V.6. ETTSZ szakvélemény 4 070 Ft/anyag
vagy készítmény

VI. Biocid anyagokkal kapcsolatos igazgatási szolgáltatások

VI.1. Rovar-, rágcsálóirtó szer és rovarriasztó szer forgalomba hozatalának engedélyezése 96 000 Ft/termék

VI.2. Rovar-, rágcsálóirtó szer, valamint rovarriasztó szer szakvéleményezése forgalomba
hozatalhoz:

VI.2.1. Rovarirtó szerek szakvéleményezése 333 500 Ft

VI.2.2. Rovarriasztó szerek szakvéleményezése 177 400 Ft

VI.2.3. Rágcsálóirtó szer szakvéleményezése 243 200 Ft

VI.3. Irtószer felhasználás engedélyezése 11 000 Ft

VI.4. Fertõtlenítõszer forgalomba hozatalának és fertõtlenítési technológia engedélyezése 96 000 Ft/termék

VI.5. Ivóvízellátásban, uszoda- és fürdõvízben felhasználható biocid anyag engedélyezése 96 000 Ft/termék

VI.6. Biocid termék forgalomba hozatalának engedélyezése 2 500 000 Ft

VI.7. Mikrobiológiai hatóanyagot tartalmazó biocid termék forgalomba hozatalának enge-
délyezése

1 250 000 Ft

VI.8. Biocid termék forgalomba hozatali engedélyének megújítása 2 500 000 Ft

VI.9. Mikrobiológiai hatóanyagot tartalmazó biocid termék forgalomba hozatali engedé-
lyének megújítása

1 250 000 Ft

VI.10. Biocid termék forgalomba hozatali engedélyének megújítása amennyiben az nem jár
a dokumentáció újraértékelésével

250 000 Ft

VI.11. Biocid termék regisztrációja 1 250 000 Ft

VI.12. Mikrobiológiai hatóanyagot tartalmazó biocid termék regisztrációja 625 000 Ft

VI.13. Biocid termék regisztrációjának megújítása 1 250 000 Ft

VI.14. Mikrobiológiai hatóanyagot tartalmazó biocid termék regisztrációjának megújítása 625 000 Ft

VI.15. Biocid termék regisztrációjának megújítása, amennyiben az nem jár a dokumentáció
újraértékelésével

250 000 Ft

VI.16. Biocid termék más tagállamban kiadott engedélyének elismerési eljárása 500 000 Ft
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VI.17. Biocid termék más tagállamban kiadott regisztrációjának elismerési eljárása 250 000 Ft

VI.18. Engedélyezett biocid termék forgalmazási, felhasználási feltételeinek módosítása 1 250 000 Ft

VI.19. Mikrobiológiai hatóanyagot tartalmazó engedélyezett biocid termék forgalmazási,
felhasználási feltételeinek módosítása

625 000 Ft

VI.20. Regisztrált biocid termék forgalmazási, felhasználási feltételeinek módosítása 625 000 Ft

VI.21. A mikrobiológiai hatóanyagot tartalmazó regisztrált biocid termék forgalmazási, fel-
használási feltételeinek módosítása

312 500 Ft

VI.22. Követelményektõl eltérõ biocid termék ideiglenes forgalomba hozatalának engedé-
lyezése

1 250 000 Ft

VI.23. Követelményektõl eltérõ mikrobiológiai hatóanyagot tartalmazó biocid termék ide-
iglenes forgalomba hozatalának engedélyezése

625 000 Ft

VI.24. Engedéllyel, regisztrációval nem rendelkezõ biocid termék vagy hatóanyag kísérleti,
vizsgálati célú forgalomba hozatalának, illetve felhasználásának engedélyezése

1 250 000 Ft

VI.25. Engedéllyel, regisztrációval nem rendelkezõ mikrobiológiai hatóanyagot tartalmazó
biocid termék vagy hatóanyag kísérleti, vizsgálati célú forgalomba hozatalának, illet-
ve felhasználásának engedélyezése

625 000 Ft

VI.26. Közösségi jegyzék módosítása iránti kérelem elbírálása (biocid hatóanyaghoz kap-
csolódóan)

1 250 000 Ft

VI.27. Közösségi Jegyzék módosítása iránti kérelem elbírálása (mikrobiológiai biocid ható-
anyaghoz kapcsolódóan)

625 000 Ft

VI.28. Biocid hatóanyag közösségi jegyzékbe történõ felvételének kezdeményezése esetén
a dokumentáció teljességének elismerése

13 500 000 Ft

VI.29. Biocid hatóanyag közösségi jegyzékbe történõ felvételének kezdeményezése esetén
részletes értékelés

31 500 000 Ft

VI.30. Mikrobiológiai biocid hatóanyag közösségi jegyzékbe történõ felvételének kezde-
ményezése esetén teljesség elismerése

6 750 000 Ft

VI.31. Mikrobiológiai biocid hatóanyag közösségi jegyzékbe történõ felvételének kezde-
ményezése esetén részletes értékelés

15 750 000 Ft

VI.32. A hatóság által korábban értékelt azonos kérelmezõtõl származó biocid hatóanyag-
nak a korábbitól eltérõ második terméktípusban történõ felvételének kezdeményezé-
se, vagy egyidejûleg több terméktípusban történõ felvételének kezdeményezése
estén a második terméktípus dokumentációja teljességének elismerése

8 100 000 Ft

VI.33. A hatóság által korábban értékelt azonos kérelmezõtõl származó hatóanyagnak har-
madik, vagy további terméktípusokban történõ felvételének kezdeményezése, illetve
egyidejûleg három vagy ennél több terméktípusban történõ felvételének kezdemé-
nyezése esetén a harmadik terméktípustól a dokumentáció teljességének elismerése

5 400 000 Ft

VI.34. A hatóság által korábban értékelt azonos kérelmezõtõl származó biocid hatóanyag-
nak a korábbitól eltérõ második terméktípusban történõ felvételének kezdeményezé-
se, vagy egyidejûleg több terméktípusban történõ felvételének kezdeményezése
estén a második terméktípus dokumentációjának részletes értékelése

18 900 000 Ft

VI.35. A hatóság által korábban értékelt azonos kérelmezõtõl származó hatóanyagnak har-
madik, vagy további terméktípusokban történõ felvételének kezdeményezése, illetve
egyidejûleg három vagy ennél több terméktípusban történõ felvételének kezdemé-
nyezése esetén a harmadik terméktípustól a részletes értékelés

12 600 000 Ft

VI.36. A hatóság által korábban értékelt azonos kérelmezõtõl származó mikrobiológiai bio-
cid hatóanyagnak a korábbitól eltérõ második terméktípusban történõ felvételének
kezdeményezése, vagy egyidejûleg több terméktípusban történõ felvételének kezde-
ményezése esetén a második terméktípus dokumentációja teljességének elismerése

4 050 000 Ft
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VI.37. A hatóság által korábban értékelt azonos kérelmezõtõl származó mikrobiológiai ha-
tóanyagnak harmadik, vagy további terméktípusokban történõ felvételének kezde-
ményezése, illetve egyidejûleg három vagy ennél több terméktípusban történõ
felvételének kezdeményezése esetén a harmadik terméktípustól a dokumentáció tel-
jességének elismerése

2 700 000 Ft

VI.38. A hatóság által korábban értékelt azonos kérelmezõtõl származó mikrobiológiai bio-
cid hatóanyagnak a korábbitól eltérõ második terméktípusban történõ felvételének
kezdeményezése, vagy egyidejûleg több terméktípusban történõ felvételének kezde-
ményezése esetén a második terméktípus dokumentációjának részletes értékelése

9 450 000 Ft

VI.39. A hatóság által korábban értékelt azonos kérelmezõtõl származó mikrobiológiai ha-
tóanyagnak harmadik, vagy további terméktípusokban történõ felvételének kezde-
ményezése, illetve egyidejûleg három vagy ennél több terméktípusban történõ
felvételének kezdeményezése esetén a harmadik terméktípustól a részletes értékelés

6 300 000 Ft

VII. Immunológiai készítményekkel kapcsolatos igazgatási szolgáltatások

Immunológiai készítmények gyártási tételének vizsgálata forgalomba hozatalt meg-
elõzõen:

VII.1. Külföldi készítmény, külföldi hatósági bizonylattal 147 000 Ft

VII.2. Készítmény hatósági bizonylat nélkül 525 500 Ft

VII.3. Gyógyszernek nem minõsülõ gyógyhatású anyagok és készítmények elõállítása köz-
egészségügyi-járványügyi feltételeinek minõsítése

13 100 Ft

VIII. Atomenergia alkalmazásával kapcsolatos igazgatási szolgáltatások

VIII.1. A 14/1997. (IX. 3.) KHVM r. 3. §-a szerint radioaktív anyagok közúti szállításának
engedélyezése:

VIII.1.1. megye területén belül 18 000 Ft

VIII.1.2. megyék közötti viszonylatban 18 000 Ft

VIII.1.3. nemzetközi viszonylatban 18 600 Ft

VIII.2. Gépjármû használatának engedélyezése az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI.
törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 16/2000. (VI. 8.) EüM r. 12. §
(2) bekezdése alapján

34 200 Ft

VIII.3. Gépjármû használatának felülvizsgálata az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI.
törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 16/2000. (VI. 8.) EüM r. 12. §
(3) bekezdése alapján

32 100 Ft

VIII.4. Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény hatálya alá nem tartozó radioaktív
anyagok, valamint ionizáló sugárzást létrehozó berendezések körérõl szóló
124/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti mentességi igazolási
eljárás

15 800 Ft

VIII.5. Létesítmény létesítésének, berendezés üzembe helyezésének engedélye 36 800 Ft

VIII.6. Létesítmény üzemeltetési, átalakítási engedélye 17 300 Ft

VIII.7. Létesítmény üzemeltetése megszüntetésének engedélyezése 30 100 Ft

VIII.8. Berendezés elõállításának engedélyezése 32 000 Ft

VIII.9. Radioaktív anyaggal, ionizáló sugárzást kibocsátó berendezéssel végzett tevékeny-
ség engedélyezése

38 800 Ft

VIII.10. Tevékenységek megszüntetésének engedélyezése 29 500 Ft

VIII.11. Inaktívvá nyilvánítási eljárás 34 000 Ft

VIII.12. Radionuklidot tartalmazó szilárd anyag hatósági felügyelet alóli felszabadítása 18 200 Ft

VIII.13. Radioaktív anyag elõállításának, termelésének, forgalmazásának engedélyezése 67 200 Ft

VIII.14. Radioaktív hulladék átmeneti, végleges elhelyezésére szolgáló létesítmény:
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VIII.14.1. Létesítésének, telepítésének engedélyezése 84 100 Ft

VIII.14.2. Üzembe helyezésének, átalakításának engedélyezése 83 600 Ft

VIII.14.3. Üzemeltetésének engedélyezése 220 100 Ft

VIII.14.4. Lezárásának engedélyezése 238 400 Ft

VIII.15. Eszköz, berendezés vagy az ionizáló sugárzás elleni védõeszköz sugárvédelmi minõ-
sítési eljárása

29 500 Ft

VIII.16. Sugárvédelmi képzés engedélyezése:

VIII.16.1. Bõvített, átfogó 19 900 Ft

VIII.16.2. Alapfokú 10 600 Ft

VIII.17. Sugáregészségügyi Decentrum által adott tevékenységi engedély területi hatályának
kiterjesztése

29 100 Ft

VIII.18. Filmdózismérõvel végzett vizsgálat 1 540 Ft/eset

VIII.19. Munkahelyi sugárvédelmi szabályzat jóváhagyása 10 500 Ft

IX. Közegészségügyi-járványügyi igazgatási szolgáltatások

IX.1. Légi szúnyogirtás engedélyezése 18 500 Ft

IX.2. Tanuló ifjúság táboroztatásának engedélyezése 26 000 Ft

IX.3. Építészeti – mûszaki tervdokumentáció egyeztetési eljárása 9 700 Ft

X. Természetes gyógytényezõkkel és ásványvizekkel kapcsolatos igazgatási szolgáltatá-

sok

X.1. Gyógyfürdõintézmény tervezéséhez, létesítéséhez, átalakításához és megszüntetésé-
hez szükséges elõzetes egyetértés megadása

31 000 Ft

X.2. Gyógyfürdõintézmény tervdokumentációjának orvosszakmai véleményezése 54 000 Ft

X.3. Gyógyfürdõintézmény megnevezésének és gyógyászati célú használatbavételének
engedélyezése

120 000 Ft

X.4. Elismert ásványvíz megnevezés használatának és gyógyászati célú használatbavéte-
lének, továbbá mesterséges ásványvíz elõállításának engedélyezése

60 000 Ft

X.5. Elismert ásványvíz gyógyvízzé történõ átminõsítése és gyógyászati célú használatba-
vételének engedélyezése elõzetes szakvéleménnyel együtt

47 000 Ft

X.6. Gyógyvízmegnevezés használatának, illetve gyógyászati célú felhasználásának, va-
lamint forgalomba hozatalának engedélyezése elõzetes szakvéleménnyel

87 000 Ft

X.7. Gyógyiszap és egyéb természetes gyógytényezõk megnevezésének és gyógyászati
célú használatbavételének engedélyezése elõzetes szakvéleménnyel együtt

87 000 Ft

X.8. Korábban kiadott engedély módosítása, felülvizsgálata 41 000 Ft

X.9. Közegészségügyi szakvélemény adása gyógyhely, gyógyfürdõ, illetve klímagyógy-
intézet megnevezés használatának engedélyezéséhez

36 600 Ft

X.10. Közegészségügyi szakvélemény adása elismert ásványvíz, gyógyvíz, gyógyiszap és
egyéb természetes gyógytényezõ megnevezés használatának engedélyezéséhez

29 700 Ft

XI. Más hatóság eljárásában történõ közremûködéssel kapcsolatos igazgatási szolgálta-

tások

XI.1. Kereskedelmi tevékenység megkezdéséhez közegészségügyi hozzájárulás adása
(1000 m2 alapterületig)

26 000 Ft

XI.2. Kereskedelmi tevékenység megkezdéséhez közegészségügyi hozzájárulás adása
(1000 m2 alapterület felett)

150 000 Ft

XI.3. Kereskedelmi szálláshely mûködtetéséhez közegészségügyi hozzájárulás adása 28 500 Ft

XI.4. Vízbázisok védelmével kapcsolatos szakhatósági közremûködés 30 700 Ft
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XI.5. Fürdési célú gázveszélyes víz igénybevételével kapcsolatos szakhatósági közremû-
ködés

23 500 Ft

XI.6. Elvi vízjogi engedélyezési eljárásban történõ szakhatósági közremûködés 23 900 Ft

XI.7. Felszíni víz ivóvízként való felhasználására vonatkozó eljárásban szakhatósági köz-
remûködés

23 900 Ft

XI.8. Közfürdõ védõterületének kialakításában való szakhatósági közremûködés 20 200 Ft

XI.9. 50 fõnél kevesebb személyt ellátó, vagy napi 10 m3-nél kevesebb vizet szolgáltató
vízellátó rendszer közegészségügyi feltételeinek megállapítása

20 200 Ft

XI.10. Felszín alatti vizek védelmével kapcsolatos közegészségügyi szakhatósági közremû-
ködés

23 500 Ft

XI.11. Települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos (hulladékkezelõ létesít-
ményre vonatkozó) szakhatósági közremûködés

27 700 Ft

XI.12. Építõipari kivitelezési tevékenységtõl származó zaj határérték-túllépés engedélyezé-
si eljárásban szakhatósági közremûködés

27 700 Ft

XI.13. Települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos tevékenység engedélyezési
eljárásában történõ szakhatósági közremûködés

27 700 Ft

XI.14. Veszélyes hulladék elhelyezésével kapcsolatos szakhatósági közremûködés 24 200 Ft

XI.15. Állatkert mûködési engedélyezésében szakhatósági közremûködés 13 100 Ft

XI.16. Környezeti hatásvizsgálati eljárásban szakhatósági közremûködés 29 700 Ft

XI.17. Vásár, piac, vásárcsarnok létesítéséhez és nyilvántartásba vételéhez elõírt szakható-
sági közremûködés

30 000 Ft

XI.18. Szociális intézmények mûködéséhez szakhatósági közremûködés 20 900 Ft

XI.19. Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásban szakhatósági közremûködés 8 700 Ft

XI.20. Növényvédõ szerek raktározására szolgáló helyiségben tárolható anyagok esetén
szakhatósági közremûködés

17 500 Ft

XI.21. Telepengedélyezési eljárásban szakhatósági közremûködés 19 400 Ft

XI.22. Utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezési eljá-
rásában szakhatósági közremûködés

11 500 Ft

XI.23. Gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezési eljárásá-
ban szakhatósági közremûködés

20 600 Ft

2. melléklet az 1/2009. (I. 30.) EüM rendelethez

Intézet Bankszámlaszám

Országos Epidemiológiai Központ 10032000-00290043-00000000

Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet 10032000-00290050-00000000

Országos Kémiai Biztonsági Intézet 10032000-00290421-00000000

Országos Környezetegészségügyi Intézet 10032000-00290438-00000000

Országos Tisztifõorvosi Hivatal 10032000-00281519-00000000

Országos Frederic Joliot-Curie Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet 10032000-00290445-00000000

ÁNTSZ Dél-alföldi Regionális Intézete 10026005-00290201-00000000

ÁNTSZ Észak-alföldi Regionális Intézete 10045002-00290184-00000000

ÁNTSZ Észak-magyarországi Regionális Intézete 10035003-00290177-00000000

ÁNTSZ Nyugat-dunántúli Regionális Intézete 10033001-00290218-00000000

ÁNTSZ Dél-dunántúli Regionális Intézete 10039007-00290225-00000000

ÁNTSZ Közép-dunántúli Regionális Intézete 10048005-00290256-00000000

ÁNTSZ Közép-magyarországi Regionális Intézete 10032000-00290160-00000000
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Az egészségügyi miniszter
2/2009. (I. 30.) EüM

rendelete
a népjóléti ágazatba tartozó

egyes államigazgatási eljárásokért és igazgatási
jellegû szolgáltatásokért fizetendõ díjakról szóló

50/1996. (XII. 27.) NM rendelet
módosításáról

A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997.
évi LXXXIII. törvény 83. § (3) bekezdés f)–g) pontjában,
az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. §
(5) bekezdés c) pontjában, a biztonságos és gazdaságos
gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a
gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006.
évi XCVIII. törvény 77. § (4) bekezdés b)–e) pontjában,
valamint az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerekrõl és
egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosítá-
sáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (6) bekezdés
a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján – a pénzügymi-
niszter feladat- és hatáskörérõl szóló 169/2006. (VII. 28.)
Korm. rendelet 1. § a) és b) pontjában megállapított fel-
adatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben –,
az egészségügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló
161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) és b) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket
rendelem:

1. §

A népjóléti ágazatba tartozó egyes államigazgatási eljá-
rásokért és igazgatási jellegû szolgáltatásokért fizetendõ
díjakról szóló 50/1996. (XII. 27.) NM rendelet (a továb-
biakban: R.) 1. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„1. § E rendelet hatálya kiterjed az egészségügyi mi-
niszternél, az Egészségbiztosítási Felügyeletnél, az Egész-
ségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalnál, illet-
ve az Országos Egészségbiztosítási Pénztár központi és te-
rületi szerveinél (a továbbiakban együtt: intézmény) e ren-
delet 1. számú melléklete szerinti közigazgatási eljárást
vagy igazgatási jellegû szolgáltatást (a továbbiakban
együtt: igazgatási szolgáltatás) kezdeményezõ magánsze-
mélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem ren-
delkezõ szervezetekre (a továbbiakban együtt: díjfizetésre
kötelezett).”

2. §

(1) Az R. 2. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(3) A díjat az eljárást kezdeményezõ fél az eljárás meg-
indításakor köteles az intézmény 3. számú mellékletben
feltüntetett számlájára átutalással, készpénzátutalási meg-

bízással, belföldi postautalvány útján megfizetni vagy az
intézmény házipénztárába befizetni. A díj megfizetését a
kérelem benyújtásakor igazolni kell.”

(2) Az R. 2. § (5)–(6) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(5) A jogorvoslati díjat – amelynek mértéke azonos az
elsõfokú eljárás díjtételével – a jogorvoslati eljárást kezde-
ményezõ fél az eljárás megindításakor köteles a másodfo-
kon eljáró intézet részére a (3) bekezdésben meghatározot-
tak szerint megfizetni.

(6) Díjmentes az új eljárás, ha a jogorvoslati eljárásban a
másodfokon eljáró intézmény az elsõ fokon eljárt intéz-
mény részben vagy egészben jogszabálysértõ határozatát
megsemmisíti és az elsõ fokon eljáró intézményt új eljárás
lefolytatására utasítja.”

3. §

Az R. 3. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„(2) E rendelet alkalmazása során
a) a díjfizetés tárgya tekintetében az illetékekrõl szóló

1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 28. §
(2)–(3) bekezdésében foglaltakat,

b) a díjfizetésre kötelezettek körének megállapítására
az Itv. 31. § (1) bekezdés elsõ mondatában, valamint 31. §
(2)–(7) bekezdésében foglaltakat,

c) a jogorvoslati eljárásra, valamint – a jogszabálysértõ
határozat új eljárásra utasítás nélküli megsemmisítése ese-
tén – a jogszabálysértõ határozatot eredményezõ elsõfokú
eljárásra az Itv. 32. § (1) bekezdésében foglaltakat,

d) az elmulasztott díjfizetés pótlására vonatkozó felhí-
vásra az Itv. 73/A. §-ában foglaltakat,

e) a mulasztási bírságra az Itv. 82. §-ában foglaltakat
kell megfelelõen alkalmazni azzal, hogy ahol az Itv. illeté-
ket említ, azon díjat kell érteni.”

4. §

Az R.
a) 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete

szerinti melléklet,
b) 3. számú melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete

szerinti melléklet
lép.

5. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 45. napon lép ha-
tályba.
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(2) Az R.
a) 2. § (1) bekezdésében az „1. §-ban felsorolt mellék-

letekben” szövegrész helyébe az „1. számú mellékletben”
szöveg,

b) 2. § (4) bekezdésében az „intézet” szövegrész helyé-
be az „intézmény” szöveg
lép.

(3) Az R. 3. § (3) és (5) bekezdése hatályát veszti.

(4) E rendelet a hatálybalépését követõ napon hatályát
veszti.

Dr. Székely Tamás s. k.,
egészségügyi miniszter
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1. melléklet a 2/2009. (I. 30.) EüM rendelethez

„1. számú melléklet az 50/1996. (XII. 27.) NM rendelethez

I. Kábítószerekkel, illetve pszichotróp anyagokkal kapcsolatos igazgatási szolgál-

tatások

I.1. Tevékenységi engedély elsõ kiadása, felújítása

I.1.1. Kábítószerekre 300 000

I.1.2. Pszichotróp anyagokra 300 000

I.1.3. Kábítószerekre és pszichotróp anyagokra 450 000

I.2. Tevékenységi engedély módosítása 60 000

I.3. Ipari mák éves termesztési engedély kiadása 100 000

I.4. Eseti tudományos kutatási engedély kiadása 10 000

I.5. Eseti export-import engedély kiadása szállítmányonként 60 000

I.6. Ipari vagy étkezési mákszalma és díszítõmák, valamint mák- és kannabisznövény
minden részére eseti export-import engedély kiadása szállítmányonként

10 000

I.7. Becslésmódosítási kérelem, tételenként 50 000

I.8. Mákmag tisztító, mák- vagy kannabisznövényt exportáló vagy importáló gazdál-
kodó szervezetek nyilvántartásba vétele

10 000

I.9. Megsemmisítési engedély kiadása 10 000

II. Az orvostechnikai eszközök nyilvántartásba vételével és megfelelõségértékelési

eljárásaival, azokkal kapcsolatos szakvélemények kialakításával, az egyszer

használatos orvostechnikai eszközök újrafelhasználásának jóváhagyási eljárásá-

val kapcsolatos igazgatási szolgáltatások

II.1. Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal által történõ nyilván-
tartásba vétel (kivéve IVD reagensek, -származékok, egyéb anyagok)

71 900 Ft/regisztráció

II.2. Rendelésre készített gyógyászati segédeszközök gyártóinak nyilvántartásba véte-
le a II. 4. pont alapján

6 000 Ft/regisztráció

II.3. Vizsgáló, ellenõrzõ és tanúsító szervezetek kijelölése és ellenõrzése 124 000 Ft/eset

II.4. A gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történõ befoga-
dásáról, támogatással történõ rendelésérõl, forgalmazásáról, javításáról és köl-
csönzésérõl szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet 16. számú mellékletében és az
orvostechnikai eszközökrõl szóló 16/2006. (III. 27.) EüM rendelet 8. számú mel-
lékletében meghatározott követelmények teljesítésének vizsgálata

1–5 fõs telephely esetén 140 000 Ft

6–10 fõs telephely esetén 205 000 Ft

10 fõ feletti telephely esetén 377 000 Ft

II.5. A II.1–II.4. és II.6. pontok szerinti dokumentumokban adatváltozások (név, cím,
termék megnevezése stb.) átvezetése adatfajtánként

5 500 Ft



II.6. Az in vitro diagnosztikai reagensek, -származékok stb. EEKH által történõ nyil-
vántartásba vétele eszközcsoportonként

5 900 Ft

II.7. Határozat kiállítása hazai gyártású orvostechnikai eszköz EU-n kívül történõ for-
galmazásához (angol nyelven)

5 200 Ft

II.8. Szakvélemény kiállítása az orvostechnikai eszközökrõl szóló 16/2006. (III. 27.)
EüM rendelet követelményeinek való megfelelés tekintetében

40 000 Ft

II.9. Egyszer használatos eszközök újrafelhasználhatóvá tételével kapcsolatos jóváha-
gyás és regisztráció

245 000 Ft eszközcso-
portonként

II.10. Eseti használatba vételi engedély kiállítása 60 600 Ft

III. Európai Egészségbiztosítási Kártya, illetve TAJ-számot igazoló okmány kiadás-

sal kapcsolatos igazgatási szolgáltatás

III.1. Európai Egészségbiztosítási Kártya kiadása a kötelezõ egészségbiztosítás ellátá-
sairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 27. §-ának (12) bekezdése szerinti eset-
ben

díj azonos az általános
tételû eljárási illeték

összegével

III.2. TAJ-számot igazoló okmány kiadása a személyazonosító jel helyébe lépõ azono-
sítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi
XX. törvény 10. §-a szerinti esetben

díj azonos az általános
tételû eljárási illeték

összegével

IV. A keresõképtelenség és a keresõképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenõrzé-
sérõl szóló 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján a mun-
kavállaló keresõképtelensége felülvizsgálatának munkáltató általi
kezdeményezése

15 800 Ft

V. Gyógyszerrendeléshez szükséges számítógépes program minõsítése 252 100 Ft

„

2. melléklet a 2/2009. (I. 30.) EüM rendelethez

„3. számú melléklet az 50/1996. (XII. 27.) NM rendelethez

Intézmény Bankszámlaszám

Egészségügyi Minisztérium 10032000-01491838-00000000

Egészségbiztosítási Felügyelet 10032000-00290249-00000000

Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal 10032000-00285788-00000000

Országos Egészségbiztosítási Pénztár 10032000-01301005-00000000

Dél-Alföldi Regionális Egészségbiztosítási Pénztár, Szeged 10028007-01743795-00000000

Dél-Dunántúli Regionális Egészségbiztosítási Pénztár, Pécs 10024003-01743757-00000000

Észak-Alföldi Regionális Egészségbiztosítási Pénztár, Szolnok 10045002-01743881-00000000

Észak-Magyarországi Regionális Egészségbiztosítási Pénztár, Miskolc 10027006-01743788-00000000

Közép-Dunántúli Regionális Egészségbiztosítási Pénztár, Veszprém 10048005-01743915-00000000

Közép-Magyarországi Regionális Egészségbiztosítási Pénztár, Budapest 10032000-01743939-00000000

Nyugat-Dunántúli Regionális Egészségbiztosítási Pénztár, Szombathely 10047004-01743908-00000000

„
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Az oktatási és kulturális miniszter
2/2009. (I. 30.) OKM

rendelete
az esélyegyenlõséget, felzárkóztatást segítõ

támogatások igénylésének, döntési rendszerének,
folyósításának, elszámolásának és ellenõrzésének

részletes szabályairól szóló
9/2008. (III. 29.) OKM rendelet 1–2. §-ai alapján

támogatásban részesült fenntartók részére kiegészítõ
támogatás folyósításának eljárási rendjérõl

A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésérõl szóló
2008. évi CII. törvény (a továbbiakban: költségvetési tör-
vény) 5. számú mellékletének 16. pontjában foglalt felha-
talmazás alapján, az oktatási és kulturális miniszter fel-
adat- és hatáskörérõl szóló 167/2006. (VII. 28.) Korm. ren-
delet 1. § a) pontja szerinti feladatkörömben eljárva – az
önkormányzati miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló
132/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § a) pontja szerinti
feladatkörében eljáró önkormányzati miniszter egyetérté-
sével, a pénzügyminiszter feladat- és hatáskörérõl szóló
169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontja szerinti
feladatkörében eljáró pénzügyminiszter, valamint a szo-
ciális és munkaügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl
szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § g) pontja
szerinti feladatkörében eljáró szociális és munkaügyi mi-
niszter véleményének kikérésével – a következõket rende-
lem el:

1. §

(1) E rendelet hatálya kiterjed az esélyegyenlõséget, fel-
zárkóztatást segítõ támogatások igénylésének, döntési
rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenõr-
zésének részletes szabályairól szóló 9/2008. (III. 29.)
OKM rendelet (a továbbiakban: OKM rendelet) 1. §
(1) bekezdésében meghatározott fenntartókra, akik az

OKM rendelet 1–2. §-aiban szabályozott eljárás szerint
2008. évben támogatásban részesültek, valamint a támo-
gatás folyósításában részt vevõ szervezetekre.

(2) Az (1) bekezdés szerinti fenntartók részére az (1) be-
kezdésben meghatározott eljárás szerint 2008. évben meg-
ítélt összeg fennmaradó részének tekintetében kiegészítõ
támogatás folyósítandó a 2008/2009-es nevelési év, tanév
feladatainak ellátására.

(3) Az (1) bekezdés szerinti támogatást elnyert helyi ön-
kormányzatok összesített adatait az Oktatási és Kulturális
Minisztérium (a továbbiakban: OKM) utalványozás céljá-
ból az önkormányzat KSH-kódjának, megnevezésének és
a támogatási összegnek a feltüntetésével papír alapon és
elektronikus formában 2009. január 30-ig megküldi az Ön-
kormányzati Minisztérium (a továbbiakban: ÖM) részére.
A támogatás folyósításáról a Magyar Államkincstár
(a továbbiakban: Kincstár) a 2009. év február havi nettó fi-
nanszírozás keretében az ÖM utalványozása alapján gon-
doskodik.

(4) A nem állami, nem önkormányzati, valamint a köz-
ponti költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intéz-
ményfenntartó részére megítélt támogatás folyósításáról
az OKM által biztosított keretösszeg, valamint a finanszí-
rozási adatok ismeretében a Kincstár a 2009. február havi
normatíva kiutalással együtt gondoskodik.

(5) A támogatás elszámolása és ellenõrzése tekintetében
az OKM rendelet 15. §-ában foglaltakat kell alkalmazni.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

Dr. Hiller István s. k.,
oktatási és kulturális miniszter
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III. rész
Sport

A Wesselényi Miklós Sportközalapítvány
alapító okirata

(a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
szöveg)*

I. alapító

A Magyar Köztársaság Kormánya

II. A közalapítvány neve

Wesselényi Miklós Sportközalapítvány
Rövidített név: SKA

III. A közalapítvány székhelye

1061 Budapest, Paulay Ede utca 45.

IV. A közalapítvány célja, közhasznú tevékenysége és

jogállása

1. A közalapítvány az alábbi közfeladatokat látja el a
sportról szóló 2004. évi I. törvény alapján:

a) folyósítja a Gerevich Aladár-sportösztöndíjat,
b) hozzájárul a sporttehetségekkel foglalkozó speciális

közoktatási intézmények mûködéséhez és fejlesztéséhez,
c) a szabadidõsport állami támogatása keretében – pá-

lyázati rendszer útján – támogatást nyújthat sportiskolák-
nak, sportegyesületeknek, valamint iskolai sportköröknek,

d) közoktatási intézményt fenntartó feladatokat lát el,
ennek keretében fenntartja és mûködteti a Csanádi Árpád
Általános Iskola és Gimnáziumot (TEÁOR 85.20 Alapfo-
kú oktatás, 85.31 Általános középfokú oktatás, 85.41 Fel-
sõ szintû, nem felsõfokú oktatás, 85.59 M. n. s. egyéb ok-
tatás, 85.60 Oktatást kiegészítõ tevékenység),

e) minden olyan feladatot, amelyet jogszabály ír elõ.

2. A közalapítvány e célokat normatív támogatással,
cél-, illetve címzett támogatással, pályázati rendszeren alapu-
ló feladatfinanszírozással, valamint természetes személyek
számára nyújtott sportösztöndíjak útján éri el. A sportról szó-
ló 2004. évi I. törvény alapján a sportolóknak és felkészítõik-
nek nyújtandó Gerevich Aladár-sportösztöndíjról – beleértve
az ép és fogyatékos sportolók ösztöndíjait – a Magyar Olim-
piai Bizottság, a Magyar Paralimpiai Bizottság, valamint a
Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége javaslata alapján a
kuratórium dönt. A közalapítvány közhasznú tevékenysége
során a sportról szóló 2004. évi I. törvényben foglalt közfel-
adatokat látja el.

* A Fõvárosi Bíróság a 11.Pk.60.176/2000/31. számú végzésével a válto-
zásokat nyilvántartásba vette.

3. A közalapítvány a közhasznú szervezetekrõl szóló
1997. évi CLVI. törvény 26. §-ának c) pontja alapján az
alábbi közhasznú tevékenységeket végzi:

– sport, a munkaviszonyban és a polgári jogviszony ke-
retében megbízás alapján végzett sporttevékenység kivé-
telével,

– nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretter-
jesztés,

– közhasznú szervezetek számára biztosított – csak
közhasznú szervezetek által igénybe vehetõ – szolgálta-
tások.

4. A közalapítvány a Gerevich Aladár Nemzeti Sport
Közalapítvány („NSKA”), valamint a Wesselényi Miklós
Nemzeti Ifjúsági és Szabadidõsport az Egészséges Élet-
módért Közalapítvány („NISZKA”) (a továbbiakban
együtt: jogelõd közalapítványok) általános jogutódja.

5. A közalapítvány közvetlen politikai tevékenységet
nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak
anyagi támogatást nem nyújt sem közvetlenül, sem közve-
tett módon, országgyûlési, illetve önkormányzati képvise-
lõjelöltet nem állíthat és nem támogathat.

V. A közalapítvány vagyona, anyagi forrásai

1. A közalapítvány alapításkori vagyona a jogelõd köz-
alapítványok számára törzsvagyonként juttatott és az
egyesítéssel a közalapítvány által jogutódként átvett
összesen 125 000 000 Ft, azaz egyszázhuszonötmillió fo-
rint alapítói vagyonból áll.

A közalapítvány vagyonának részévé válik továbbá a
jogelõd közalapítványok egyesítésének bíróság által törté-
nõ elrendelésekor – a jogelõd közalapítványok törlésérõl
rendelkezõ jogerõs bírósági végzéssel megegyezõ fordu-
lónappal – készült zárómérlegek szerinti vagyon. A záró-
mérlegek elkészítésérõl a jogelõd közalapítványok a hatá-
lyos jogszabályi elõírásoknak megfelelõen – és legfeljebb
30 napon belül – kötelesek gondoskodni, és azt az alapító
és a közalapítvány nyilvántartásba vételét elrendelõ bíró-
ság részére megküldeni.

Az alapító úgy rendelkezik, hogy a fent megjelölt va-
gyon az egyesítés bíróság általi elrendelésével a jogelõd
közalapítványok zárómérlegeinek fordulónapjával – az
alapító külön jognyilatkozata nélkül – a közalapítvány va-
gyonává válik. Az alapítvány nyilvántartásba vételérõl
szóló bírósági végzés jogerõre emelkedését és a jogelõd
közalapítványok zárómérlegeinek elkészültét követõen a
fent megjelölt vagyon az alapítvány céljaira felhasz-
nálható, a jelen alapító okirat rendelkezéseinek megfe-
lelõen.
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2. A közalapítvány bevételi forrásai:
a) az alapításkori vagyon hozadéka,
b) az éves költségvetési törvényben jóváhagyott támo-

gatás,
c) a sport állami támogatásának pénzügyi rendszerén

keresztül nyújtott támogatások, ideértve a közalapítvány
részére az alapító által, a Csanádi Árpád Általános Iskola
és Gimnázium fenntartásához adott többletmûködési tá-
mogatást is,

d) az önkormányzatok hozzájárulásai,
e) adományok, támogatói befizetések, magánszemélyek

hozzájárulásai, felajánlásai,
f) a fenntartott közoktatási intézmény számára biztosí-

tott normatív költségvetési hozzájárulás,
g) egyéb, különösen vállalkozási tevékenységébõl szár-

mazó bevételek.
A közalapítvány az államháztartás alrendszereitõl – a

normatív támogatás kivételével – csak írásbeli szerzõdés
alapján részesülhet támogatásban.

3. A közalapítvány vállalkozási tevékenységet csak cél-
jai megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve
végezhet. Gazdálkodása során elért eredményét nem oszt-
ja fel, azt a jelen alapító okiratban foglalt célok szerinti te-
vékenységre fordítja. A közalapítvány vállalkozási tevé-
kenysége keretében különösen az alábbi tevékenységeket
végezheti:

TEÁOR 18.12 Nyomás (kivéve: napilap)
TEÁOR 18.20 Egyéb sokszorosítás
TEÁOR 58.11 Könyvkiadás
TEÁOR 58.14 Folyóirat, idõszaki kiadvány kiadása
TEÁOR 58.19 Egyéb kiadói tevékenység
TEÁOR 59.11 Film-, videó-, televíziómûsor-gyártás
TEÁOR 59.20 Hangfelvétel készítése, kiadása
TEÁOR 68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbe-

adása, üzemeltetése
TEÁOR 82.19 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
TEÁOR 82.30 Konferencia, kereskedelmi bemutató

szervezése
TEÁOR 85.32 Szakmai középfokú oktatás
TEÁOR 85.41 Felsõ szintû, nem felsõfokú oktatás
TEÁOR 85.51 Sport, szabadidõs képzés
TEÁOR 85.52 Kulturális képzés
TEÁOR 85.59 M. n. s. egyéb oktatás
TEÁOR 85.60 Oktatást kiegészítõ tevékenység
TEÁOR 93.19 Egyéb sporttevékenység
TEÁOR 94.99 M. n. s. egyéb közösségi, társadalmi te-

vékenység.

4. A közalapítvány éves pénzügyi terv szerint gazdálko-
dik, amely a várható bevételeket és a kiadásokat oly mó-
don tartalmazza, hogy azok egymással egyensúlyban le-
gyenek.

A közalapítvány éves beszámolót készít, amelyet a fel-
ügyelõbizottság véleményez.

A kuratórium által elfogadott beszámolót az országos
sajtó útján közzé kell tenni.

5. A közalapítvány tisztségviselõi az egyes vagyonnyi-
latkozat-tételi kötelezettségekrõl szóló 2007. évi CLII. tör-
vény rendelkezéseinek megfelelõen vagyonnyilatkozatot
tesznek.

VI. A közalapítvány szervezete

A) A kuratórium

1. A közalapítvány vagyonának kezelõje, legfõbb dön-
téshozó szerve a kuratórium. A kuratórium kilenc tagból
áll, ideértve a kuratórium elnökét is.

A kuratórium tagjait a sportról szóló 2004. évi I. tör-
vényben foglaltaknak megfelelõen a miniszterelnök ne-
vezi ki. A kuratórium tagjainak megbízatása öt évre szól.
Kuratóriumi tag csak büntetlen elõéletû magyar állampol-
gár lehet, továbbá a kuratóriumi tag nem lehet állami ve-
zetõ.

2. A közalapítvány kuratóriumának tagjai
A kuratórium elnöke:
dr. Török Ferenc
A kuratórium elnökhelyettese:
Salga Péter
A kuratórium tagjai:
Császári Attila,
Molnár Zoltán,
Gömöri Zsolt,
dr. Jády György,
Galambos Péter,
Pazár Sándor,
Lukács László.

3. A kuratóriumi tagság megszûnik:
a) a közalapítvány megszûnésével,
b) az ötéves megbízatási idõtartam lejártával,
c) ha a Kormány a felkérést a Ptk. 74/C. § (6) bekezdése

alapján a sportpolitikáért felelõs miniszter javaslatára
visszavonja,

d) az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl
szóló 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-
tételi kötelezettség elmulasztása esetén,

e) lemondással,
f) összeférhetetlenség kimondásával,
g) elhalálozással.

4. A kuratórium elnöke és tagjai jogosultak a közalapít-
ványnál végzett tevékenységük alapján indokolt költsé-
geik megtérítésére, tiszteletdíjra azonban nem tarthatnak
igényt.
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5. A kuratórium feladatai
A kuratórium biztosítja a közalapítványnak az alapító

okiratban meghatározottak szerinti folyamatos mûködését
és a vagyon közalapítványi célnak megfelelõ felhaszná-
lását.

A kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a) a közalapítvány Szervezeti és Mûködési Szabályzatá-

nak, Befektetési Szabályzatának megállapítása,
b) a kuratórium ügyrendjének meghatározása,
c) a közalapítvány éves mûködési tervének elfogadása,
d) a közalapítvány költségvetésének elfogadása,
e) a közalapítvány éves beszámolójának elfogadása,
f) a pályázati szabályzatok meghatározása,
g) a pályázatok kiírása,
h) a normatív és a pályázati támogatások megítélése,
i) a könyvvizsgáló megbízása, megbízásának visszavo-

nása,
j) a Közalapítványi Iroda vezetõjének kinevezése,
k) a közhasznúsági jelentés elfogadása, valamint a köz-

hasznúsági jelentésnek, a közalapítvány tevékenysége és
gazdálkodása legfontosabb adatainak nyilvánosságra ho-
zatalával kapcsolatos döntések,

l) a közalapítvány vagyonával való gazdálkodás. A va-
gyon felhasználásának módja kérdésében azonban a kura-
tórium a Szervezeti és Mûködési Szabályzatban meghatá-
rozott feladatokat a Közalapítványi Irodára ruházhatja,

m) minden olyan ügy, amelyet jogszabály, jelen alapító
okirat, avagy a közalapítvány Szervezeti és Mûködési Sza-
bályzata a kuratórium hatáskörébe utal,

n) döntés a sportiskolák támogatásáról,
o) a sportról szóló 2004. évi I. törvény 58.§ (2) bekezdé-

se alapján a Gerevich Aladár-sportösztöndíj mértékének
és az adományozás részletes feltételeinek meghatározása a
közalapítvány Szervezeti és Mûködési Szabályzatában.

6. A kuratórium összeférhetetlenségére vonatkozó elõ-
írások

A kuratóriumot oly módon lehet és kell létrehozni, hogy
a kuratóriumban az alapító, az alapító képviselõje sem
közvetlenül, sem közvetve nem gyakorolhat meghatározó
befolyást a közalapítvány vagyonának felhasználására.

A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az
a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk.
685. § b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátar-
tozó) a kuratóriumi határozat alapján:

a) kötelezettség vagy felelõsség alól mentesül,
b) bármilyen más elõnyben részesül, illetve a megköten-

dõ jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minõsül elõny-
nek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében
a bárki által megkötés nélkül igénybe vehetõ nem pénzbeli
szolgáltatás.

A kuratórium tagja és elnöke nem lehet a központi ál-
lamigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az
államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény
szerinti állami vezetõ.

A kuratórium tagja nem lehet az a személy, aki olyan
közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszûntét
megelõzõ két évben legalább egy évig – vezetõ tisztséget a
megszûnéstõl számított két évig, amely köztartozását nem
egyenlítette ki.

A kuratórium tagja nem lehet a sportszervezet megszû-
nésétõl számított két évig az a személy, aki olyan sport-
szervezetnél töltött be – annak megszûnését megelõzõ két
évig – vezetõ tisztséget, amely az adózás rendjérõl szóló
2003. évi XCII. törvény szerinti köztartozásait nem egyen-
lítette ki.

A vezetõ tisztségviselõ, illetve az ennek jelölt személy
köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet elõzete-
sen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejûleg
más közhasznú szervezetnél is betölt.

A további összeférhetetlenségi szabályokat – különös
tekintettel azokra, amelyek a kuratórium tagjaira az általuk
képviselt szervezeteket érintõ közalapítványi döntések
meghozatala során irányadóak – a kuratórium a Szervezeti
és Mûködési Szabályzatban állapítja meg.

7. A kuratórium elnökének hatásköre
A kuratórium elnöke jogosult a közalapítvány képvise-

letére. Összehívja és vezeti a kuratórium üléseit, és ellátja
mindazokat a feladatokat, amelyeket jelen alapító okirat,
illetve a Szervezeti és Mûködési Szabályzat hatáskörébe
utal.

A kuratórium elnökhelyettese az elnök, illetve a kurató-
rium megbízása alapján, valamint az elnök távolléte vagy
akadályoztatása esetén helyettesíti a kuratórium elnökét.

8. A kuratórium mûködésének alapvetõ szabályai
A kuratórium üléseit szükség szerint, illetve tagjai egy-

harmadának közös – az ülés elõtt 30 nappal a kuratórium
elnöke részére benyújtandó – javaslatára, de legalább két-
havonta tartja.

A kuratórium elnöke a kuratórium hatáskörébe tartozó
kérdésekben haladéktalanul köteles írásban döntést kezde-
ményezni a döntéshez szükséges iratok és határozati javas-
lattervezet megküldésével. A kuratórium üléseit az elnök
írásban hívja össze a napirend megjelölésével. A kuratóri-
um összehívása akkor szabályszerû, ha a meghívót – a na-
pirend felsorolásával – a tagok legalább 8 nappal az ülés
idõpontja elõtt megkapják. Kivételes vagy rendkívüli eset-
ben az ülés haladéktalanul is összehívható úgy, hogy a ku-
ratórium elnöke a különleges, illetve rendkívüli összehí-
vás okát írásban megjelöli.

A kuratórium – ideértve a határozatképtelenség miatt
megismételt kuratóriumi ülést is – akkor határozatképes,
ha azon a szavazásra jogosult kurátorok egyszerû többsége
jelen van. A határozatképtelenség miatt elhalasztott vagy
félbeszakadt kuratóriumi ülést – az eredeti napirenddel, il-
letve a határozatképtelenség miatt meg nem tárgyalt napi-
renddel – legfeljebb 15 napon belül meg kell tartani, mely-
rõl a kurátorokat a meghívóban elõzetesen tájékoztatni
kell.
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A kuratórium ülései nyilvánosak, azonban a nyilvános
ülésen is biztosítani kell a személyes adatok védelmét.
A nyilvános ülésen csak a kuratóriumi tagok és az elnök
szólalhatnak fel, illetve szavazhatnak. A kuratóriumi ta-
gok 4/5-ének egyetértése esetén a kuratórium az ülésen an-
nak napirendjével közvetlen összefüggésben szakértõt is
meghallgathat. A nyilvános ülésen a hallgatóság csak a ré-
szére kijelölt helyen tartózkodhat, és semmilyen formában
nem nyilváníthat véleményt. Az ülés rendjének megzava-
rása esetén a kuratórium elnöke a hallgatóságot vagy an-
nak egy részét az ülésrõl kiutasíthatja. Zárt ülés csak a je-
len lévõ kuratóriumi tagok 2/3-ának szavazata mellett ren-
delhetõ el akkor, ha a kuratórium a közalapítvány üzleti ti-
tokkörébe tartozó vagy a kuratóriumi tagokat érintõ sze-
mélyi kérdésben határoz. A közalapítvány üzleti titkát ki-
zárólag a közalapítvány gazdálkodásához kapcsolódó
olyan tény, információ, megoldás vagy adat képezheti,
amelynek titokban maradásához a közalapítványnak mél-
tányolható érdeke fûzõdik, és amelynek titokban tartása
érdekében a kuratórium a szükséges intézkedéseket meg-
tette. Nem sorolhatók az üzleti titok körébe az olyan té-
nyek, információk, megoldások vagy adatok, melyek

a) jogszabályi elõírás – különös figyelemmel a szemé-
lyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvános-
ságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, valamint az elekt-
ronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. tör-
vény – vagy jelen alapító okirat rendelkezései folytán nyil-
vánosak,

b) a közalapítvány cél szerinti juttatásaival összefüg-
gésben keletkeztek.

A kuratórium a zárt ülésen hozott döntéseket is köteles
nyilvánosságra hozni.

A kuratórium üléseit az elnök, akadályoztatása esetén
az elnökhelyettes vagy az erre kijelölt kuratóriumi tag ve-
zeti. A kuratórium döntéseit nyílt szavazással, egyszerû
szótöbbséggel hozza meg. Szavazategyenlõség esetén az
ülést levezetõ elnök szavazata dönt, aki nem lehet az ala-
pítóval függõ viszonyban álló kurátor.

A kuratórium ülésére tanácskozási joggal meg kell hívni
a felügyelõbizottság elnökét, a könyvvizsgálót és a Köz-
alapítványi Iroda vezetõjét.

A kuratórium üléseirõl – a hozzászólások lényegét is
tartalmazó – jegyzõkönyvet, a kuratórium határozatairól
nyilvántartást kell vezetni. A kuratórium döntéseirõl szóló
nyilvántartást a közalapítvány titkára kezeli, amit a kurató-
rium ülésére meghívottaknak az ülést követõ 15 napon be-
lül kell megküldeni. A nyilvántartásban fel kell tüntetni a
döntések tárgyát, tartalmát, idõpontját, hatályát, a döntést
támogatók és ellenzõk számarányát, (nyílt szavazás ese-
tén) személyét. A kuratórium elnöke a közalapítvány titká-
ra útján gondoskodik a döntéseknek az érintettekkel való
írásbeli – igazolható módon történõ – közlésérõl.

A kuratórium döntéseit fõ szabály szerint a közalapít-
vány székhelyén elhelyezett hirdetõtáblán – a személyes
adatok védelmének biztosításával – kell nyilvánosságra
hozni. A közalapítványi támogatásokról szóló legfonto-

sabb döntéseket és ezen támogatások igénybevételének
feltételeit (pályázatok, felhívások stb.) minden esetben az
országos sajtó útján kell nyilvánosságra hozni oly módon,
hogy azt országos napilapban kell megjelentetni.

A kuratórium döntéseit tartalmazó nyilvántartás – a sze-
mélyes adatok védelmének biztosítása mellett – nyilvános,
abba – a közalapítvány székhelyén, elõre egyeztetett idõ-
pontban – bárki betekinthet, és arról a költségek megtérí-
tése mellett másolatot kérhet.

A közalapítvány mûködésének módjáról, szolgáltatásai
igénybevételének módjáról, valamint beszámolói közlése-
irõl a fentieken túl idõszaki kiadványaiban és a székhelyén
elhelyezett hirdetõtáblára történõ kifüggesztéssel is tájé-
koztatja a nyilvánosságot.

A kuratórium mûködésének további szabályait a köz-
alapítvány Szervezeti és Mûködési Szabályzata, illetve a
kuratórium ügyrendje állapítja meg, amelyek nem tartal-
mazhatnak jelen alapító okirattal ellentétes rendelkezé-
seket.

B) Felügyelõbizottság

1. A felügyelõbizottság a közalapítvány mûködésének
és gazdálkodásának ellenõrzésére jogosult szerve.

2. A sportról szóló 2004. évi I. törvény 48. § (5) bekez-
dése alapján a felügyelõbizottság tagjait az Országgyûlés
sportügyekkel foglalkozó bizottsága választja meg. A fel-
ügyelõbizottság elnökét a felügyelõbizottság tagjai vá-
lasztják meg.

A felügyelõbizottság három tagból áll.
A felügyelõbizottság tagjai:
dr. Török Lajos,
Kovács Norbert,
Németh Zsolt.
A felügyelõbizottság tagjainak megbízatása öt évre

szól. A tagokat ismételten meg lehet bízni.

3. Nem lehet a felügyelõbizottság elnöke vagy tagja, il-
letve a közalapítvány könyvvizsgálója az a személy, aki

a) a vezetõ szerv elnöke vagy tagja,
b) a közalapítvánnyal a megbízásán kívüli más tevé-

kenység elvégzésére szóló munkaviszonyban vagy egyéb
jogviszonyban van,

c) a közalapítvány cél szerinti juttatásából részesül, ki-
véve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehetõ nem
pénzbeli szolgáltatásokat,

d) az a)–c) pontban meghatározott személyek hozzátar-
tozója.

A felügyelõbizottság tagjai és a Ptk. szerinti közeli hoz-
zátartozóik nem lehetnek a közalapítvány kuratóriumának
tagjai, avagy a közalapítvánnyal munkaviszonyban és más
függõségi viszonyban álló személyek.
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A felügyelõbizottság tagjainak összeférhetetlenségére a
kuratórium tagjaira vonatkozó összeférhetetlenségi szabá-
lyokat megfelelõen kell alkalmazni.

A felügyelõbizottság tagjai az egyes vagyonnyilatko-
zat-tételi kötelezettségekrõl szóló 2007. évi CLII. törvény
rendelkezéseinek megfelelõen vagyonnyilatkozatot tesz-
nek.

4. A felügyelõbizottsági tagság megszûnik
a) a közalapítvány megszûnésével,
b) az ötéves megbízási idõtartam lejártával,
c) ha a magyar Országgyûlés illetékes bizottsága javas-

latára a jelölést az alapító visszavonja,
d) lemondással,
e) összeférhetetlenség beálltával,
f) elhalálozással,
g) az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl

szóló 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-
tételi kötelezettség elmulasztása esetén.

5. A felügyelõbizottság jelentéskészítési kötelezettsége
A felügyelõbizottság a közalapítvány mûködésérõl

évente készülõ könyvvizsgálói jelentés figyelembevételé-
vel minden naptári évet követõ május 31-éig az alapító
számára írásbeli jelentésben rögzíti a közalapítvány gaz-
dálkodásának tapasztalatait. A jelentést a kuratórium is
köteles megtárgyalni és a szükséges intézkedéseket meg-
tenni.

6. A felügyelõbizottság elnöke és tagjai jogosultak a
közalapítványnál végzett tevékenységük alapján indokolt
költségeik megtérítésére, tiszteletdíjra azonban nem tart-
hatnak igényt.

7. A felügyelõbizottság mûködése
A felügyelõbizottság szükség szerint, de legalább éven-

te három ülést tart. Az üléseket az elnök hívja össze írás-
ban, a napirend megjelölésével, legalább 8 nappal az ülés
idõpontja elõtt. Kivételes esetben az ülés haladéktalanul is
összehívható. A felügyelõbizottság rendkívüli ülésének
összehívását bármely tag kezdeményezheti, ennek a kez-
deményezésnek az elnök 15 napon belül köteles eleget
tenni.

A felügyelõbizottság döntéseit nyílt szavazással, egy-
szerû szótöbbséggel hozza meg. Mûködésének egyéb sza-
bályait a felügyelõbizottság ügyrendje tartalmazza, ame-
lyet a felügyelõbizottság maga állapít meg, és amely nem
lehet ellentétes jelen alapító okirat rendelkezéseivel.

A felügyelõbizottság mûködésére, üléseinek rendjére,
határozatainak meghozatalára és nyilvánosságára egye-
bekben a kuratóriumra vonatkozó rendelkezéseket kell ér-
telemszerûen alkalmazni.

8. A felügyelõbizottság tagja a közalapítvány irataiba,
könyveibe szabadon betekinthet, a kuratóriumtól, illetve a
Közalapítványi Irodától bármely ügyben jelentést, felvilá-

gosítást kérhet. A hatályos törvényi rendelkezéseken túl a
felügyelõbizottságnak az ok és a cél megjelölésével tett
írásbeli indítványára a kuratórium elnöke a kuratórium
ülését az indítvány kézhezvételétõl számított 15 napon be-
lül köteles kitûzni. A törvényben, illetve az elõzõekben
meghatározott határidõ eredménytelen eltelte esetén a fel-
ügyelõbizottság jogosult a kuratórium összehívására.

Ha az arra jogosult szerv a törvényes mûködés helyreál-
lítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg,
a felügyelõbizottság köteles a törvényességi felügyeletet
ellátó szervet értesíteni, s errõl egyidejûleg az alapítót is
tájékoztatni.

A felügyelõbizottságra, illetve tagjaira a közhasznú
szervezetekrõl szóló 1997. évi CLVI. törvény 11. §-ában
foglaltak is irányadók.

C) Közalapítványi Iroda

1. A Közalapítványi Iroda látja el – a kuratórium elnö-
kének felügyelete alatt – a Közalapítvány mûködéséhez
szükséges, a kuratórium munkáját segítõ adminisztratív,
ügyintézõ, operatív szervezõ, döntés-elõkészítõ és -végre-
hajtó, valamint pénzügyi, illetve gazdálkodási feladatokat.
A Közalapítványi Iroda segíti továbbá a felügyelõbizott-
ság munkáját, és biztosítja üléseinek technikai feltételeit.

2. Az iroda vezetõje egyben a közalapítvány titkára. A
közalapítvány titkárát (irodavezetõt) a kuratórium nevezi
ki, illetve menti fel, vele szemben az egyéb munkáltatói jo-
gokat a kuratórium elnöke gyakorolja.

A Közalapítványnak a Közalapítványi Irodában foglal-
koztatott munkavállalóival szemben a munkáltatói jogokat
az iroda vezetõje gyakorolja.

3. Az iroda vezetõje a kuratórium által meghatározott
költségvetés felett – a kuratórium döntéseinek megfelelõ-
en – gazdálkodhat. Az 1 000 000 Ft értékhatár feletti szer-
zõdéskötésekhez a kuratórium elnökének elõzetes hozzá-
járulása szükséges.

4. Az iroda feladatait és mûködési szabályait részletei-
ben a közalapítvány Szervezeti és Mûködési Szabályzata
rendezi.

VII. A közalapítvány gazdálkodásának alapvetõ sza-

bályai

1. A közalapítvány vagyonának tagozódása
A vagyon alapvetõ rendeltetése a közalapítványi célok

megvalósításának folyamatos és hatékony szolgálata. En-
nek érdekében a közalapítványi vagyonon belül el kell kü-
löníteni a törzsvagyont.

A közalapítvány törzsvagyona 62 500 000 Ft, azaz hat-
vankétmillió-ötszázezer forint, amely nem csökkenhet.
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A törzsvagyon hozama a közalapítványi célokra felhasz-
nálható.

A sportról szóló 2004. évi I. törvény 48. §-ának (2) be-
kezdése alapján a közalapítvány mûködési kiadásai nem
haladhatják meg évente a központi költségvetésbõl folyó-
sított támogatás öt százalékát. Ennek az összegnek a köz-
alapítvány vagyonából való felhasználásáról, a felhaszná-
lási célokat és a célok szerinti részösszegeket is meghatá-
rozva, a kuratórium évente dönt.

2. A vagyon feletti döntési jogkörök

A kuratórium a közalapítvány vagyoni helyzete és bevé-
telei ismeretében évente dönt a közalapítvány céljai között
felsorolt feladatok végrehajtásához felhasználható pénz-
eszközök mértékérõl, felosztásuk módjáról. A kuratórium
által kitûzött stratégiai célok érdekében végrehajtandó fel-
adatokat az iroda döntésre elõkészíti, és a kuratórium dön-
tésének megfelelõen végrehajtja.

A közalapítvány a közalapítványi vagyonnal való gaz-
dálkodás körében az államháztartás alrendszereitõl kapott
vagy megítélt támogatások (normatív, címzett és céltámo-
gatások, valamint egyéb közalapítványi cél szerinti jutta-
tások) felhasználásáról oly módon köteles gondoskodni,
hogy biztosítania kell ezen harmadik személyek által el-
nyerhetõ támogatások sportszakmai célok megvalósításá-
ra irányuló, pályázati úton, illetve nyilvános felhívás útján
történõ felhasználását. Az ilyen támogatások – sportszak-
mai célokra irányuló – pályázaton kívüli elnyerésére csak
a kuratórium által elfogadott szabályzatokban [VI. A/5
pont a), f) és o) alpontok] elõzetesen meghatározott ese-
tekben és rögzített elvek figyelembevételével kerülhet sor.
A közalapítvány jelen alapító okiratban foglalt céljaira pá-
lyázat kiírása nélkül évente a vagyona 5%-ának mértékéig,
de legfeljebb összesen egymillió forint (közvetlen vagy
közvetett) támogatást nyújthat. A közalapítvány a közala-
pítványi vagyonnal való gazdálkodás körében az állam-
háztartás alrendszereibõl származó támogatások felhasz-
nálásának feltételeit a közalapítvány támogatási döntését
követõen köteles a támogatást elnyerõ személlyel – kivéve
a Gerevich Aladár-ösztöndíjban részesülõket – és más
szervezettel külön szerzõdésben rögzíteni, és a szerzõdés-
ben foglaltak végrehajtását szervei útján folyamatosan el-
lenõrizni.

A kuratórium rendelkezik a közalapítványi vagyonnak
– meghatározott elvek és befektetési szabályok szerinti –
hasznosításáról és újrabefektetésérõl.

A kuratórium ezen belül:

a) meghatározza a közalapítvány befektetéseinek össze-
tételét, lejáratát,

b) az iroda közremûködésével szervezi és bonyolítja a
közalapítvány befektetési ügyleteit,

c) az irodán keresztül vezeti a vagyonkezelésbe át-
adott-átvett szabad közalapítványi eszközök nyilvántar-
tását,

d) az irodán keresztül folyamatosan ellenõrzi a tulajdo-
nában lévõ vagyon összetételét, a mûködéssel kapcsolatos
feladatok végrehajtását.

3. A közalapítványi befektetések szabályai
A közalapítvány a közalapítványi célok megvalósításá-

hoz idõlegesen fel nem használt saját eszközeit (szabad
közalapítványi eszköz) a jogszabály által megengedett for-
mákban (befektetési formák) fektetheti be, illetve ilyen be-
fektetési formákban tarthatja a kuratórium által elfogadott
befektetési szabályzatnak megfelelõen, mely nem lehet el-
lentétes jelen alapító okirat rendelkezéseivel.

A közalapítványi befektetéseknek összhangban kell
lenniük a közalapítvány rövid és hosszú távú kötelezettsé-
geivel, fenntartva a folyamatos fizetõképességét.

A közalapítvány az államháztartás alrendszereibõl szár-
mazó pénzeszközeit a Magyar Államkincstárban vezetett
pénzforgalmi számlán köteles tartani azok felhasználásá-
ig. Ezen pénzeszközökbõl származó, átmenetileg szabad
pénzeszközeit kizárólag a Magyar Államkincstár hálóza-
tában értékesített állampapírok vásárlásával hasznosít-
hatja.

Bármely közalapítványi vagyonelem értékesítésére ki-
zárólag úgy kerülhet sor, ha azt megelõzte az adott va-
gyonelem szakértõvel történt értékbecslése.

4. A közalapítvány gazdálkodása
A közalapítvány által a sportról szóló 2004. évi I. tör-

vény alapján a mûködési kiadásokra fordítható összeg fel-
használásának céljait a kuratórium évente határozza meg.

A közalapítvány céljainak elérésére tevékenységének
gyakorlása során a közalapítvány vagyona és annak hoza-
dékai használhatók fel, a törzsvagyon sérelme nélkül.

Olyan felajánlást, vagyoni hozzájárulást, amely a köz-
alapítványi célra közvetlenül nem hasznosítható, értékesí-
teni kell, s az így befolyt összeget kell a közalapítvány va-
gyonába helyezni. A közalapítvány hitelt nem vehet fel
sem külföldi, sem belföldi hitelezõktõl.

A közalapítvány gazdálkodását az államháztartásról
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó
törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény
1. § (2) bekezdésének e) pontja szerint az Állami Számve-
võszék ellenõrzi.

5. A közalapítvány közhasznú jelentése
A kuratórium minden év május 31-éig köteles beszá-

molni a közalapítvány elõzõ évi mûködésérõl, gazdálko-
dásáról és vagyoni helyzetérõl. A közalapítvány az éves
beszámolóját évente könyvvizsgálóval köteles auditáltat-
ni. A kuratórium beszámolóját a felügyelõbizottság jelen-
tésével együtt legkésõbb május 31-éig az alapító részére
meg kell küldenie.

A közalapítvány köteles gazdálkodásának legfontosabb
adatait évente a Sportértesítõben, valamint egy országos
napilapban nyilvánosságra hozni.
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A kuratórium elkészíti és elfogadja az éves beszámoló
jóváhagyásával, elfogadásával egyidejûleg a közalapít-
vány közhasznúsági jelentését.

A közhasznúsági jelentés tartalmazza:
a) a közalapítvány számviteli beszámolóját,
b) a költségvetési támogatás felhasználását,
c) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást,
d) a cél szerinti juttatások kimutatását,
e) a központi költségvetési szervtõl, az elkülönített álla-

mi pénzalapból, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi te-
lepülési önkormányzattól, a települési önkormányzatok
társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és
mindezek szerveitõl kapott támogatás mértékét,

f) a közhasznú tevékenységrõl szóló rövid tartalmi be-
számolót.

A közalapítvány éves közhasznúsági jelentésébe bárki
betekinthet, valamint abból saját költségére másolatot ké-
szíthet. A közhasznúsági jelentést a felügyelõbizottság je-
lentésével együtt legkésõbb május 31-éig az alapító részé-
re meg kell küldeni. A közalapítvány közhasznú jelentését
a tárgyévet követõ évben, legkésõbb június 30-áig saját
honlapján (www.wesselenyikozalapitvany.hu), ennek hiá-
nyában egyéb, a nyilvánosság számára elérhetõ módon kö-
teles közzétenni.

VIII. A közalapítvány képviselete

1. A közalapítvány törvényes képviselõje a kuratórium
elnöke, vagy az elnök távollétében, illetve akadályoztatása
esetén a kuratórium elnökhelyettese. A törvényes képvise-
lõk a képviseletre önállóan, külön-külön jogosultak.

2. A közalapítvány bankszámlája felett a kuratórium el-
nöke, vagy az elnök távollétében, illetve akadályoztatása
esetén a kuratórium elnökhelyettese (akik nem lehetnek az
alapítót képviselõ személyek) bármelyik, az alapítóval
függõ viszonyban nem álló kurátorral együttesen jogosult
rendelkezni.

IX. Csatlakozás

1. A közalapítvány nyitott, ahhoz bármely hazai vagy
külföldi természetes vagy jogi személy, illetve jogi szemé-
lyiséggel nem rendelkezõ szervezet felajánlással, pénzbeli
vagy természetbeni juttatással, vagyonrendeléssel csatla-
kozhat, ha a közalapítvány céljait és az alapító okiratban
foglaltakat elfogadja.

2. A csatlakozás elfogadásáról vagy visszautasításáról a
kuratórium dönt. A felajánlást, juttatást a kuratórium
visszautasíthatja, ha annak elfogadása a közalapítvány cél-
jait sérti vagy a közalapítvány mûködését hátrányosan
érinti.

X. Záró rendelkezések

1. Az alapító nevében a sportpolitikáért felelõs minisz-
ter jár el.

2. Az alapító az alapító okiratot a Ptk. 74/B. § (5) bekez-
désében foglaltak szerint módosíthatja, illetve az állam-
háztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes
kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi
LXV. törvény 1. § (3) bekezdése szerint a közalapítvány
megszüntetését kezdeményezheti.

3. Jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdések-
ben – az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tör-
vény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló
2006. évi LXV. törvényben foglalt eltérésekkel – a Ptk.
alapítványra vonatkozó rendelkezései, a közhasznú szer-
vezetekrõl szóló 1997. évi CLVI. törvény, valamint a
sportról szóló 2004. évi I. törvény rendelkezései az irány-
adóak.

Dr. Gyenesei István s. k.,
önkormányzati miniszter
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V. rész
Közlemények

A Legfõbb Ügyészség
közleménye

ügyészségi szolgálati igazolványok érvénytelenítésérõl

Dr. Benke Judit Adél budapesti VIII. kerületi ügyészségi ügyész 011874, dr. Kelecsényi Mónika budapesti I. és
XII. kerületi ügyészségi ügyész 010496, dr. Lovas Katalin fõvárosi fõügyészségi ügyész 011990, dr. Ruháné Németh

Zsuzsa legfõbb ügyészségi irodavezetõ 100861, valamint Nagy Erzsébet zalaegerszegi városi ügyészségi irodavezetõ
100805 sorszámú szolgálati igazolványát a Legfõbb Ügyészség Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Fõosztálya
érvénytelenítette.
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VI. rész
Hivatalos értesítõ

pályázati felhívásokról

Besnyõ Község
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot hirdet
jegyzõi álláshely betöltésére

Pályáztató: Besnyõ Község Önkormányzatának Képvi-
selõ-testülete.

Közigazgatási szerv: Besnyõ Község Önkormányzatá-
nak Polgármesteri Hivatala.

Munkakör: jegyzõi feladat- és hatáskör.
A kinevezés – 6 hónapos próbaidõ kikötésével – határo-

zatlan idõre szól.
Foglakozás jellege: teljes munkaidõ.
Munkavégzés helye: 2456 Besnyõ, Fõ u. 35.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság, cselekvõképesség, büntetlen

elõélet,
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi

doktori képesítés vagy okleveles közigazgatási menedzser
szakképesítés,

– jogi vagy közigazgatási szakvizsga vagy az OKV el-
nöksége által teljeskörûen közigazgatási jellegûnek minõ-
sített tudományos fokozat alapján adott mentesítés azzal,
hogy a képviselõ-testület közigazgatási szakvizsgával
nem rendelkezõ pályázót is kinevezhet, feltéve, hogy a ki-
nevezéstõl számított egy éven belül a jogi vagy közigazga-
tási szakvizsgát, vagy a szakvizsga alól az OKV elnöksége
által a teljeskörûen közigazgatási jellegûnek minõsített tu-
dományok fokozat alapján adott mentesítést megszerzi,

– jogszabály által elõírt vagyonnyilatkozat-tételi köte-
lezettség vállalása,

– legalább kétéves közigazgatási gyakorlat (a képvi-
selõ-testület a gyakorlati idõt csökkentheti vagy elenged-
heti).

Elõnyt jelent:
– helyismeret, informatikai ismeretek, gépjármû-ve-

zetõi engedély megléte.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget, képesítést tanúsító okiratok má-

solatát,
– a munkakörrel és a hivatal irányításával kapcsolatos

szakmai elképzeléseket (vezetõi programot),
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezett-

ség teljesítésének vállalásáról,

– adatkezelési nyilatkozatot arról, hogy a pályázat elbí-
rálásában részt vevõk a pályázat tartalmát megismerhetik,

– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó beleegyezik-e a
pályázata nyílt ülésen való tárgyalásába.

Illetmény és egyéb juttatás a Ktv. és a közszolgálati sza-
bályzat alapján.

A pályázat benyújtásának határideje: a Hivatalos Értesítõ-
ben való megjelenéstõl (2009. február 6.) számított 15. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyúj-
tására elõírt határidõt követõ testületi ülésen.

Az állás betöltésének idõpontja: a pályázat elbírálását
követõen azonnal vagy megegyezés szerint.

A pályázatokat zárt borítékban postai úton vagy szemé-
lyesen Gémesiné Fejes Zsuzsanna polgármesternek cí-
mezve (2456 Besnyõ, Fõ u. 35.) kell benyújtani.

A pályázattal kapcsolatban tájékoztatást az alpolgár-
mestertõl lehet kérni a 06 (20) 520-0536-os telefon-
számon.

Az Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság
fõigazgatója

pályázatot hirdet
a Tûzoltó Múzeum

igazgatói beosztásának betöltésére

Az Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság (1149
Budapest, Mogyoródi út 43.) a muzeális intézményekrõl, a
nyilvános könyvtári ellátásról és a közmûvelõdésrõl szóló
1997. évi CXL. törvény, valamint a közalkalmazottak jog-
állásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiak-
ban: Kjt.), a végrehajtására kiadott 150/1992. (XI. 20.)
Korm. rendelet és a 18/2008. (XII. 31.) ÖM rendelet alap-
ján pályázatot hirdet az Országos Katasztrófavédelmi Fõ-
igazgatóság alárendeltségébe, de az Oktatási és Kulturális
Minisztérium szakmai felügyelete alá tartozó Tûzoltó Mú-
zeum igazgatói álláshelyének határozott idõre – 5 évre –
történõ betöltésére.

A pályázaton való részvétel feltételei:
– magyar állampolgárság,
– egyetemi vagy fõiskolai végzettség,
– felsõfokú szakmai végzettség,
– az angol nyelv, vagy az Európai Unió más preferált

nyelvének (német, francia) ismerete,
– büntetlen elõélet,
– tudományos, kutatói tevékenység,
– szakmai területen eltöltött, legalább 5 éves gyakorlat

(tûzoltás, mûszaki mentés, megelõzés, vagy tûzoltómú-
zeum).
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Elõnyt jelentõ körülmények:
– legalább B kategóriás gépjármû-vezetõi jogosítvány.

A munkavégzés helye: Tûzoltó Múzeum, 1105 Buda-
pest, Martinovics tér 12.

A beosztással járó illetmény és egyéb járandóságok: il-
letményének megállapítása a Kjt., valamint a végrehajtá-
sáról rendelkezõ jogszabály alapján történik.

A magasabb vezetõi kinevezésrõl, valamint a közalkal-
mazotti jogviszony megszüntetése tekintetében a felügye-
leti jogokat gyakorló önkormányzati miniszter, illetmé-
nyének és járandóságainak megállapításáról a munkáltatói
jogkört gyakorló Országos Katasztrófavédelmi Fõigazga-
tóság fõigazgatója gondoskodik.

A beosztással járó feladatok rövid leírása:
– az országos múzeumi besorolású intézmény, vala-

mint a hozzá tartozó fíliák muzeológiai, tudományos mun-
kájának irányítása, ellenõrzése;

– az intézmény feladatellátásához szükséges tárgyi-
anyagi, szervezeti és személyi keretek, valamint a megfe-
lelõ mûködési rend kialakítása és fenntartása;

– a katasztrófavédelemmel közös marketingtevékeny-
ség, valamint a külsõ és belsõ kommunikáció összehango-
lása, irányítása;

– az intézmény magas színvonalú – minden gyûjte-
ményre kiterjedõ – iparmûvészet-történeti kutatómunkájá-
nak fenntartása egységes tudományos koncepció mentén;

– folyamatos együttmûködés a katasztrófavédelemmel,
a tûzoltóságokkal és szakmai szervezetekkel;

– a múzeum nemzetközi színtéren való megjelenésé-
nek biztosítása, elsõsorban a gyûjtemény kiállításokon tör-
ténõ európai bemutatása, illetve nemzetközi kiállítások
befogadása révén;

– a kialakult szakmai kapcsolatrendszer fejlesztése és
bõvítése itthon és külföldön egyaránt; az intézmény képvi-
selete hazai és nemzetközi konferenciákon, egyéb rendez-
vényeken.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettségét/eit, szakképzettségét/eit, tanú-

sító okiratok közjegyzõ által hitelesített másolatát (a köz-
szolgálatban hivatásos, közalkalmazotti, illetve köztisztvi-
selõi pályázó esetén a foglalkoztató személyügyi szerve
által hitelesített másolat elfogadott),

– a múzeumigazgatói beosztással kapcsolatos vezetõi,
szakmai koncepciót (a „látogatóbarát” múzeum szemléle-
tét tükrözõ szakmai, módszertani feladatok elvégzésére és
a szükséges szervezeti változások megtételére; a marke-
tingmunkával összekötött hazai és nemzetközi kiállítási
koncepció kialakítására; az állandó kiállítással kapcsola-
tos kérdések megoldására; a múzeumrekonstrukciós prog-
ram szakmai tartalmának meghatározására).

A pályázat benyújtásának helye: Országos Katasztrófa-
védelmi Fõigazgatóság Humán Fõosztály, 1149 Budapest,
Mogyoródi út 43. A borítékon kérjük feltüntetni: „Pályá-
zat Tûzoltó Múzeum igazgatói beosztásra”.

A pályázat benyújtásának határideje: a Kormányzati
Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Köz-
pont honlapján (www.kszk.gov.hu) való megjelenéstõl
számított 30. nap.

A beosztás betölthetõ: 2009. április 1-jétõl.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosításra jogosult:
– Babák László pv. ezredes, az OKF Humán Fõosztály

fõosztályvezetõje,
– Szabó Lajos pv. ezredes, az OKF Humán Fõosztály

fõosztályvezetõ-helyettese.
Telefon: 469-4150.

A pályázatok értékelését az OKF fõigazgató által meg-
bízott személyekbõl álló bizottság végzi. A pályázatok ér-
tékelését követõen a benyújtási határidõtõl számított
30 napon belül az önkormányzati miniszter dönt.

A pályázókat a pályázat elbírálásának eredményérõl a
pályázatok egyidejû visszaküldésével, írásban tájékoz-
tatjuk.

Hódmezõvásárhely Megyei Jogú Város
Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala

pályázatot hirdet
kisebbségi önkormányzati referens álláshely

betöltésére

Pályázati feltételek:
– felsõfokú végzettség,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,

Elõnyben részesül, aki:
– közigazgatási gyakorlattal rendelkezik,
– kisebbségi nyelvismerettel rendelkezik (roma, német).

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– végzettséget igazoló dokumentumok másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-

ványt,
– hozzájáruló nyilatkozatot a pályázati eljárásban részt

vevõknek a pályázatokba történõ betekintési jogát ille-
tõen.
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Az ellátandó munkakör: rendszeresen kapcsolatot tart a
Kisebbségi Önkormányzatok munkáját közvetlenül figye-
lemmel kísérõ képviselõvel, segíti, koordinálja a Cigány
és a Német Kisebbségi Önkormányzat munkáját, segíti és
koordinálja a különbözõ felekezetû egyházak munkáját,
rendszeres kapcsolatot tart az egyházak vezetõivel.

Bérezés: a Köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvényben (Ktv.) és a 41/2003. (12. 02.) Közgyû-
lési rendeletben elõírtak alapján.

Az álláshely betölthetõ: a pályázatok elbírálását köve-
tõen azonnal.

A pályázat elbírálási rendje: A Ktv. 10. § (12)–(13) be-
kezdésének megfelelõen

A pályázat benyújtási határideje: a pályázati kiírásnak
a Hivatalos Értesítõben történõ megjelenését (2009. feb-
ruár 6.) követõ 15. nap déli 12 óra.

A pályázatok elbírálási határideje: a benyújtási határ-
idõt követõ 30 napon belül.

A pályázat benyújtásának helye: Hódmezõvásárhely
megyei jogú város jegyzõje, 6800 Hódmezõvásárhely,
Kossuth tér 1.

Hódmezõvásárhely Megyei Jogú Város
Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala

pályázatot hirdet
közterület-felügyelõ álláshely betöltésére

Pályázati feltételek:
– legalább középfokú végzettség,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet.

A pályázathoz mellékelni kell:
– önéletrajzot,
– 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-

ványt,
– végzettséget igazoló dokumentumok másolatát,

Az ellátandó munkakör:
Hódmezõvásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri

Hivatalában közterület-felügyelõi feladatok ellátása, a te-
lepülés közterületeinek rendjével, tisztaságával összefüg-
gõ, a különbözõ szintû jogszabályokban, illetve az önkor-
mányzat által megkötött szerzõdésekben rögzített kötele-
zettségek megtartásának, az elõírtak teljesítésének figye-
lemmel kísérése, ellenõrzése, a jogkövetõ magatartásra
történõ figyelemfelhívás, egyéb szükséges intézkedések
megtétele.

Bérezés: a Köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvényben és a 41/2003. (12. 02.) Közgyûlési ren-
deletben elõírtak alapján.

Az álláshely betölthetõ: a pályázatok elbírálását köve-
tõen azonnal.

A pályázat benyújtási határideje: a pályázati kiírásnak a
Belügyi Közlönyben történõ megjelenését követõ 10. nap
déli 12 óra.

A pályázatok elbírálási határideje: a benyújtási határ-
idõt követõ 30 napon belül.

A pályázat benyújtásának helye: Hódmezõvásárhely
megyei jogú város jegyzõje, 6800 Hódmezõvásárhely,
Kossuth tér 1.

Kiskunlacháza Nagyközség
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot hirdet
jegyzõi állás betöltésére

Pályázati feltételek:
– állam- és jogtudományi egyetemen vagy államigaz-

gatási fõiskola igazgatásszervezõi szakán szerzett dip-
loma, vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképe-
sítés,

– jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy az Orszá-
gos Közigazgatási Vizsgabizottság elnöksége által a tel-
jeskörûen közigazgatási jellegûnek minõsített tudomá-
nyos fokozat alapján adott mentesítés,

– legalább 5 éves közigazgatási gyakorlat,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet, cselekvõképesség.

Ellátandó feladatok: a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 36. §-ában foglaltak szerint.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– vezetõi gyakorlat,
– gépjármû-vezetõi jogosítvány megléte.

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– a képesítést tanúsító okiratok hiteles másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a vezetõi elképzelések ismertetését.

Illetmény: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény alapján.

A munkakör az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.
A munkakör betöltése esetén a kinevezés határozatlan

idõre szól, a pályázat kiírója 6 hónapos próbaidõt köt ki.
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A pályázat benyújtásának határideje: a Hivatalos Értesí-
tõben történõ megjelenéstõl (2009. február 6.) számított
20. nap.

A pályázat személyesen vagy postai úton nyújtható be
az alábbi címre: Kiskunlacháza Nagyközség Önkormány-
zata, dr. Répás József polgármester, 2340 Kiskunlacháza,
Kossuth tér 1.

További információk:
A pályázatot 3 példányban (egy eredeti és két másolat),

zárt borítékban kell benyújtani, borítékot a „Jegyzõi pályá-
zat” jelzéssel kell ellátni.

A pályázattal kapcsolatosan érdeklõdni a 06 (24)
519-840-es telefonszámon, vagy a kkl.polgarmester@
zafir.tvnet.hu e-mail címen lehet, dr. Répás József polgár-
mesternél.

A pályázat elbírálásának határideje a benyújtási határ-
idõt követõ elsõ rendes képviselõ-testületi ülés idõpontja.

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot a pályázat
érvénytelenné nyilvánítására.

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának
jegyzõje

pályázatot ír ki
építésügyi igazgatási elõadói állás betöltésére

Az állás betölthetõ: az 1992. évi XXIII. törvény 10. §-a
alapján.

Feladat: I. fokú építésügyi hatósági ügyek döntésre való
elõkészítése és a döntések végrehajtása.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– egyetemi vagy fõiskolai szintû építészmérnöki, épí-

tõmérnöki (szerkezetépítõi, magasépítõ üzemmérnöki)
szakképzettség, fõiskolai szintû településmérnöki (város-
gazdasági mérnöki) szakképzettség.

Elõnyben részesül az a pályázó, aki:
– építési igazgatásban szerzett szakmai gyakorlattal és
– közigazgatási szakvizsgával vagy gyakorlattal ren-

delkezik.

A pályázat tartalmazza a pályázó:
– képesítését tartalmazó okiratot vagy annak hitelesí-

tett másolatát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvá-

nyát,
– szakmai életútját is bemutató önéletrajzát.

Az állás a pályázat elbírálását követõen azonnal betölt-
hetõ.

Az illetmény megállapítása a köztisztviselõk jogállásá-
ról szóló 1992. évi XXIII. törvény szerint történik.

A pályázat benyújtásának határideje: a Hivatalos Értesí-
tõben történõ megjelenéstõl (2009. február 6.) számított
30. nap.

A pályázatot 3 példányban zárt borítékban kérjük be-
nyújtani.

A pályázatot személyesen vagy postai úton kell benyúj-
tani a következõ címre: Kiskunlacháza Nagyközség Ön-
kormányzata, Soós Zsoltné mb. jegyzõ, 2340 Kiskunlac-
háza, Kossuth tér 1.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határ-
idõ lejártát követõ 30. nap.

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a
pályázatot eredménytelennek nyilváníthatja.

A pályázattal kapcsolatosan további információt
nyújt: Soós Zsoltné mb. jegyzõ, telefon/fax: (24) 519-830,
e-mail: kkl.jegyzo@zafir.tvnet.hu.

Magyarbánhegyes Község Önkormányzata
pályázatot hirdet

jegyzõi állás betöltésére

Ellátandó feladatok:
– a polgármesteri hivatal vezetésével kapcsolatos fel-

adatok,
– az önkormányzat jegyzõi hatáskörébe tartozó felada-

tok ellátása.

A munkakör betöltésének feltételei:
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi

doktori képesítés,
– kétévi közigazgatási gyakorlat,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség.

Elõnyt jelent:
– jegyzõi gyakorlat,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
– pénzügyi és gazdálkodási területen szerzett gya-

korlat.

A pályázathoz csatolandó iratok:
– önéletrajz,
– szakmai önéletrajz,
– iskolai végzettséget és a szakmai képzettséget iga-

zoló okiratok közjegyzõ által hitelesített másolata,
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– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi hatósági bizonyít-
vány,

– a közigazgatásban eltöltött gyakorlatot igazoló irat.

Juttatások:
– illetmény, pótlék és egyéb juttatások a köztisztvise-

lõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény szerint,
– szolgálati lakás rendelkezésre áll.

A pályázat benyújtásának helye: Magyarbánhegyes
község polgármesteri hivatala, Laduver Ferenc polgár-
mester, 5667 Magyarbánhegyes, Jókai utca 38.

Az állást a pályázat elbírálását követõen azonnal be le-
het tölteni.

A pályázatot a pályázati felhívásnak a Hivatalos Értesí-
tõben való megjelenésétõl (2009. február 6.) számított
15 napon belül kell benyújtani, elbírálására a képviselõ-
testület következõ rendes ülésén kerül sor.

Rudabánya Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

Rudabánya Város Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatalánál
aljegyzõi állás betöltésére

Pályázati feltételek:
– igazgatásszervezõi szakképesítés,
– közigazgatási szakvizsga,
– legalább 5 év közigazgatási, valamint
– legalább 1 év közigazgatási vezetõi gyakorlat,
– büntetlen elõélet,
– magyar állampolgárság.

A pályázathoz csatolni kell:
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– az iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány köz-

jegyzõ által hitelesített másolatát,
– a szakmai tevékenységet is bemutató részletes önélet-

rajzot,
– a munkakör ellátására vonatkozó elképzeléseket.

A kinevezés – 6 hónap próbaidõ kikötésével – határo-
zatlan idõre szól. Besorolás, illetmény és egyéb juttatások
megállapítása a köztisztviselõk jogállásáról szóló módosí-
tott 1992. évi XXIII. törvény alapján történik.

Az állás a képviselõ-testületi döntést követõen tölt-
hetõ be.

Az állás betöltésének feltétele az eskü, valamint va-
gyonnyilatkozat tétele.

A pályázatokat a Hivatalos Értesítõben történõ megjele-
néstõl (2009. február 6.) számított 30 napon belül lehet be-
nyújtani Rudabánya város polgármesteréhez (3733 Ruda-
bánya, Gvadányi J. u. 47.).

További felvilágosítást Rudabánya város jegyzõjétõl a
(48) 568-216-os telefonszámon lehet kérni.

Simontornya város jegyzõje
pályázatot hirdet

gyámügyi és gyermekvédelmi ügyintézõi munkakör
betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet, cselekvõképesség,
– szakirányú felsõfokú iskolai végzettség: jogász szak-

képzettség; fõiskolai szintû államigazgatási és szociális
igazgatási szakképzettség; egyetemi vagy fõiskolai szintû
pedagógus szakképzettség és legalább 3 éves gyámügyi
vagy gyermekvédelmi gyakorlat; egyetemi vagy fõiskolai
szintû végzettség és szakirányú (szakosító) továbbképzés-
ben szerzett szociális szakigazgatási szervezõ szakkép-
zettség.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– közigazgatási alapvizsga,
– közigazgatási szakvizsga.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló ok-

iratok másolatát.

Ellátandó feladatok:
– gyámügyi és gyermekvédelmi igazgatási munkakör-

bõl adódó feladatok ellátása városi gyámhivatalban, ki-
emelt munkakörben,

– a városi gyámhivatal feladat- és hatáskörében eljáró
ügyintézõként az ügyek érdemi döntésre tartozó elõkészí-
tése, döntés kiadmányozása.

A közszolgálati jogviszony tartalma: tartósan távollévõ
köztisztviselõ helyettesítése céljából határozott idõtar-
tamú kinevezés alapján létesítendõ közszolgálati jogvi-
szony.

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõben történõ
foglalkoztatás.
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A munkavégzés helye: Simontornya Város Polgármes-
teri Hivatala, 7081 Simontornya, Szent István király u. 1.

Illetmény és egyéb juttatás: a köztisztviselõk jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. törvényben, a polgármesteri hivatal-
ban foglalkoztatott köztisztviselõk illetménykiegészítésérõl
és a vezetõi pótlék megállapításáról szóló 15/2003. (XI. 12.)
rendeletben, valamint a polgármesteri hivatal közszolgálati
szabályzatában meghatározottak szerint.

A pályázat benyújtásának határideje: a pályázati fel-
hívásnak a Hivatalos Értesítõben történt közzétételétõl
(2009. február 6.) számított 15. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidõ
leteltét követõ 15 napon belül Simontornya város jegyzõje
dönt.

A munkakör betöltésének idõpontja: az állás azonnal
betölthetõ, hat hónap próbaidõ kikötésével.

A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvání-
tásának jogát fenntartja.

A pályázat benyújtásának módja: a pályázatot zárt borí-
tékban, Simontornya város jegyzõjéhez címezve kell be-
nyújtani 7081 Simontornya, Szent István király utca 1.
címre. A borítékon feltüntetendõ: „Pályázat gyámügyi és
gyermekvédelmi ügyintézõi munkakör betöltésére”.

A pályázattal kapcsolatosan Simontornya város jegyzõ-
jénél lehet érdeklõdni a (74) 586-929-es telefonszámon.

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata
Polgármesteri Hivatalának jegyzõje

pályázatot hirdet
adóügyi elõadó munkakör betöltésére

A munkakör határozatlan idõtartamra szól, hat hónap
próbaidõ kikötésével.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet, cselekvõképesség,
– a 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében az

I/16. feladatkörnél a II. besorolási osztályban elõírt végzett-
ség: középiskolai végzettség és közgazdasági szakképzettség
vagy pénzügyi-számviteli szakképesítés, középiskolai vég-
zettség és az OKJ szerint gazdasági elemzõ és szakstatisztikai
ügyintézõ, banki ügyintézõ, számítógép-kezelõi és számítás-
technikai szoftverüzemeltetõi szakképesítés.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– közigazgatásban vagy önkormányzati adóhatóságnál

szerzett szakmai gyakorlat,

– közigazgatási alapvizsga megléte,
– az önkormányzatok által kezelt helyi adók program-

jának ismerete (ONKADO-program),
– adófelderítés és adóbehajtás területén szerzett szak-

mai gyakorlat,
– felhasználói színtû számítógépes ismeretek (Word,

Excel).

Ellátandó feladatok:
– iparûzési adó, építményadó, gépjármûadó adóztatás-

sal kapcsolatos feladatainak ellátása,
– adók és adók módjára behajtandó köztartozások be-

hajtása,
– adó- és értékbizonyítványok, vagyoni igazolások ké-

szítése,
– méltányossági kérelmek elbírálása.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– az iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát,
– hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy a pályázat elbí-

rálásában részt vevõk a teljes pályázati anyagba betekint-
hetnek.

A munkakör betöltése vagyonnyilatkozat-tételi kötele-
zettséggel jár.

Az illetmény és az egyéb juttatások megállapítása: a
köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tör-
vény, a Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Pol-
gármesteri Hivatala köztisztviselõinek egységes köz-
szolgálati szabályzata, valamint az adóigazgatási felada-
tokat ellátó köztisztviselõk anyagi érdekeltségérõl szóló
26/2007. (X. 17.) számú rendelet alapján történik.

A pályázat benyújtásának határideje: a Hivatalos Értesí-
tõben történõ megjelenésétõl (2009. február 6.) számított
15 napon belül.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határ-
idõt követõen 30 napon belül.

A munkakör betölthetõ: az elbírálást követõen azonnal.
A pályázatokról elõkészítõ bizottság által felállított rang-

sor figyelembevételével a kinevezési jogkör gyakorlója dönt.
A pályázók az eredményrõl legkésõbb a pályázat elbírálását
követõ 8 napon belül írásban tájékoztatást kapnak.

A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvání-
tásának jogát fenntartja.

A pályázatot zárt borítékban Szigetszentmiklós Város
Önkormányzatának jegyzõjéhez kell benyújtani. Cím:
2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos u. 2. Telefon: (24)
505-502. A borítékra kérjük ráírni: „Pályázat adóügyi elõ-
adó munkakör betöltésére”.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet: Pammerné
Gaál Ágnes jegyzõnél a (24) 505-502-es telefonszámon.
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Helyesbítés

A Belügyi Közlöny 2009. február 2-án megjelent 3. szá-
mában az alábbi álláshirdetések esetében:

Cserkeszõlõ Község Önkormányzata Polgármesteri Hi-
vatalának jegyzõje által kiírt pénzügyi ügyintézõi állás-
hely (754. oldal),

Galgahévíz Község Önkormányzatának Képviselõ-tes-
tülete által kiírt jegyzõi munkakör (755. oldal),

Jászapáti Város Önkormányzatának jegyzõje által kiírt
hatósági ügyintézõi munkakör (755. oldal),

Kengyel község jegyzõje által kiírt szociális igazgatási
ügyintézõ munkakör (757. oldal),

Kistarcsa Város Önkormányzatának Polgármesteri Hi-
vatal által kiírt pénzügyi osztályvezetõi állás (758. oldal),

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselõ-tes-
tülete által kiírt aljegyzõi állás (758. oldal),

Körösszegapáti Község Önkormányzatának Képvise-
lõ-testülete és Magyarhomorog Község Önkormányzatá-
nak Képviselõ-testülete által kiírt körjegyzõi állás (759.
oldal)

betöltésére vonatkozó pályázatoknál a pályázat benyújtási
határidõinek megállapításánál kézirathiba folytán elírás
történt, így helyesen a „Belügyi Közlönyben” szövegrész
„Hivatalos Értesítõben” szövegrészre módosul,*

Jászdózsa község jegyzõje által kiírt pénzügyi ügyinté-
zõi munkakör esetében (756. oldal) a pályázat benyújtásá-
nak határideje helyesen: „a Hivatalos Értesítõben való

közzétételtõl (2009. január 30.) számított 20 napon belül.”

* A pályázatok a Hivatalos Értesítõ 2009. január 30-án megjelent 2009/4.
számában közzétételre kerültek.
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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 jövõben a Belügyi Közlöny a Hivatalos Értesítõben már közzé
tett pályázatokat jelenteti meg (utóközlés), ennek értelmében a benyújtási határidõ meghatározásánál a Hivatalos Értesí-
tõben történõ 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.



A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette a Közlöny Könyvek sorozatában a

HATÁRON TÚLI MAGYAROK KEDVEZMÉNYEINEK
ÉS TÁMOGATÁSÁNAK SZABÁLYAI

címû könyvet.

A könyv összefoglalja a határainkon túl élõ magyarok támogatásának módozatait és intézményeit szabá-
lyozó rendelkezéseket, valamint rövid áttekintést ad azokról a kedvezményes banki eszközökrõl, amelyek
elõsegítik az adott térségek gazdasági fejlõdését.

A támogatási rendszer alapelve: jobb feltételeket teremteni a magyar honfitársainknak a szülõföldön mara-
dáshoz.

Ajánljuk a kiadványt magánszemélyeknek és intézményeknek, akik/amelyek
– részletesebb ismereteket akarnak szerezni a támogatási rendszerrõl,
– a határainkon túli térségek regionális fejlesztésében kívánnak részt venni és ehhez kívánnak információt

szerezni a támogatási rendszerrõl,
– a határainkon túl élnek, mûködnek és támogatást remélnek szerezni fontos céljaik megvalósításához,
– egyetemi tanulmányokat folytatnak vagy egyetemeken a támogatási rendszer oktatásával is foglalkoznak.

A 336 oldal terjedelmû kiadvány ára 3465 Ft áfával.

Példányonként megvásárolható a Közlönykiadó Könyvesházában: Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a
Dohány u. és Nyár u. sarkán), tel.: 321-2136, fax: 321-5275, e-mail: kozlonykonyveshaz@mhk.hu, illetve
megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatánál (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem a

HATÁRON TÚLI MAGYAROK KEDVEZMÉNYEINEK
ÉS TÁMOGATÁSÁNAK SZABÁLYAI

címû, 336 oldal terjedelmû kiadványt

(ára: 3465 Ft áfával) ........... példányban, és kérem juttassák el alábbi címemre:

A megrendelõ (cég) neve: ................................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): .............................................................................................................................
Utca, házszám: .................................................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: ........................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után,
8 napon belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõ-
számára vagy postai úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó gondozásában 2004. január 1-jétõl jelenik
meg a Közbeszerzések Tanácsának hivatalos lapja, a

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTÕ

Elõfizetési díja 2009 elsõ félévére: 96 516 Ft.

Példányonként megvásárolható a Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti Köz-
lönyboltban (tel.: 318-8411). Elõfizetésben megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz-
lonybolt internetcímen.

MEGRENDELÕLAP

Megrendelem a

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTÕ

címû lapot ................. példányban, és kérem a következõ címre kézbesíteni:

A megrendelõ (cég) neve: ........................................................................................

Címe (város/község, irányítószám): .........................................................................

Utca, házszám: ........................................................................................................

Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ............................................................................

Elõfizetési díj fél évre: 96 516 Ft

Csekket kérek a befizetéshez

Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetést!

Keltezés: ………………………………………

……………………………………………………

cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

gondozásában megjelent a

BÛNÜGYI SZEMLE

– a jogalkalmazók folyóirata

Az utóbbi idõben megnövekedett az igény a büntetõ jogalkalmazási kérdések – nyomozati el-
járások, bírósági döntések – korrekt, szakszerû és idõszerû közvetítésére, esetleg kritikájára, új
jogintézmények bemutatására, a gyakorlat során felmerülõ problémái megoldására.

A negyedévente megjelenõ szakfolyóirat elsõsorban a büntetõ jogalkalmazás aktuális kérdései-
vel foglalkozik, így egyaránt érinti az anyagi büntetõjogot, a büntetõ eljárásjogot, a büntetés-
végrehajtási jogot, valamint az igazságügyi szakértõi tevékenységet is. Feltárja a mindennapi jog-
alkalmazás szempontjából jelentõséggel bíró problémákat aktuális események, bírósági dönté-
sek közlésével. Ezen túlmenõen a hazai jogalkalmazás szempontjából releváns nemzetközi és
európai jogi aktusok elemzésének is megjelenést kíván biztosítani. A folyóiratban helyet kapnak a
bûnügyi tudományokkal foglalkozó elméleti tanulmányok is.

Egy példány ára: 3255 Ft.

A 2009. évi éves elõfizetés díja: 12 600 Ft.

Példányonként megvásárolható a Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban
(tel.: 318-8411), illetve megrendelhetõ a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó ügyfélszolgálatán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt inter-
netcímen.

MEGRENDELÉS

Megrendelem a BÛNÜGYI SZEMLE címû szakfolyóirat 2009. évi számait ................. példányban.

Az elõfizetési díj: 12 600 Ft/év áfával.

A megrendeléseket a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó címére (1085 Budapest, Somogyi
Béla u. 6., 1394 Budapest 62., Pf. 357) lehet feladni. Fax: 338-4746 vagy 318-6668.

A megrendelõ (cég) neve: ....................................................................................................

Címe (város, község, irányítószám): ....................................................................................

Utca, házszám: .....................................................................................................................

Keltezés: ………………………………………
………………………………………

cégszerû aláírás

876 B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 4. szám



A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
kiadásában megjelenik az

EU-JOGSZABÁLYTÁR (DVD)

Az EU-Jogszabálytár az Európai Unió magyarra lefordított elsõdleges (alapszerzõdések, csatlakozási okmányok)
és másodlagos (az Európai Unió szervei által alkotott jogi aktusok) joganyagát tartalmazza.
Az EU-Jogszabálytár DVD-n a dokumentumok többféle szempont (évszám, Celex-szám, kibocsátó stb.) szerint
kereshetõk. Az adatbázisból megismerhetõk a joganyagok jellemzõi (megjelenés adatai, kibocsátó, hatályosság,
egyéb lényeges megjegyzések stb.), valamint közvetlenül elérhetõk azok kapcsolatai más EU-s, illetve magyar
jogszabályokkal.
Az Európai Unió jogában kevésbé jártas felhasználók számára lényeges információkkal szolgálnak az EU
Asszisztens menüpontban található ismertetõk.
Az EU Extra menüpont tartalmazza a magyar csatlakozási okmányt, valamint egyéb kiemelkedõen fontos európai
vonatkozású dokumentumokat.
Az EU-Jogszabálytár felhasználóbarát kialakítása és könnyen kezelhetõ funkciói hasznos és gyors segítséget
nyújtanak mind az EU-jogban már jártas, mind az azzal most ismerkedõ felhasználók számára.
Az EU-Jogszabálytár és a HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR között is mûködik az átjárhatóság, vagyis ha az
EU-Jogszabálytárban magyar jogszabályra van hivatkozás, akkor azt az EU-Jogszabálytárból azonnal meg lehet
nyitni.

Az EU-Jogszabálytár elõfizetési díjából a Hivatalos Jogszabálytár elõfizetõi 50% kedvezményt kapnak.

Éves elõfizetési díjak

Önálló változat 86 400 Ft �
5 munkahelyes hálózati változat 156 000 Ft �

10 munkahelyes hálózati változat 192 000 Ft �
25 munkahelyes hálózati változat 312 000 Ft �
50 munkahelyes hálózati változat 408 000 Ft �

100 munkahelyes hálózati változat 708 000 Ft �

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük az EU-JOGSZABÁLYTÁR változatát ................. példányban, 2009. ............................................ hónaptól.

A megrendelõ neve: .............................................................................................................................................

A megrendelõ címe: .............................................................................................................................................

Ügyintézõ neve: ...................................................................................................................................................

Telefonszáma: ......................................................................................................................................................

Küldési név, cím: ..................................................................................................................................................

Keltezés: ………………………………………
………………………………………

cégszerû aláírás

Megrendeléssel kapcsolatban érdeklõdni lehet a 06-80-200-723-as zöldszámunkon és a 266-5095-ös

telefonszámon.

A megrendeléseket a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó címére (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.,

faxszámon a 266-8906, illetve e-mail-en az ugyfel@mhk.hu-ra) kérjük eljuttatni.

4. szám B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 877



A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
kiadásában megjelenik a

MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (DVD)

Tartalom

Online adatbázis és napi adatfrissítési szolgáltatás

A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD havi frissítésû lemeze közel 150 000 jogszabályszöveget tartalmaz.
Az alapszövegek mellett egységes szerkezetben közli azok mindenkori hatályos változatát, korábbi szövegváltozatait, illetve a
már hatályon kívül helyezett jogszabályokat is, továbbá az Országgyûlés, a köztársasági elnök, a Kormány, a miniszterelnök,
a miniszterek, az Alkotmánybíróság, a Legfelsõbb Bíróság, az Országos Választási Bizottság stb. határozatait, állásfoglalásait,
a különbözõ irányelveket és iránymutatásokat, neves szerzõk által készített kommentárokat, nemzetközi szerzõdéseket,
tájékoztatókat, hirdetményeket, pályázati felhívásokat, törvényjavaslatokat és törvényindokolásokat. A szövegek és adat-
bázisok közvetlen forrásai a hivatalos lapok, így a Magyar Közlöny, az ágazati közlönyök, az Alkotmánybíróság Határozatai,
továbbá a Bírósági Határozatok, a Versenyfelügyeleti Értesítõ, az Adó és Ellenõrzési Értesítõ és a Versenybírósági Határozatok.

A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR elõfizetõi számára a jogszabályok naponta aktualizált online adatbázisa ingyenesen érhetõ
el, továbbá lehetõség van a havonta megküldött DVD-adatbázis napi rendszerességû aktualizálására, internetrõl letöltött adat-
csomag segítségével. E két szolgáltatás segítségével a jogszabály-változások folyamatosan nyomon követhetõk.

Sokoldalúság

A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR jogszabály-szolgáltatását többféle keresési lehetõség teszi teljessé. A kényelmes eligazo-
dást támogatja a szövegbe épített hivatkozások rendszere (tartalmilag kapcsolódó más jogszabályok, jogegységi határozatok,
bírósági és versenytanácsi határozatok, APEH-iránymutatások) és a joganyagok belsõ felépítésének és külsõ kapcsolatainak
interaktív ábrázolása is.
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR és az EU-Jogszabálytár között az átjárhatóság biztosított, vagyis ha a magyar jogszabály-
ban hivatkozás található uniós jogszabályra, akkor azt közvetlenül meg lehet nyitni a HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁRBÓL.
Az alapprogramot kiegészítõ DVD-JOGSZABÁLYTÁR Asszisztens a különbözõ adatállományok (Szolgáltatások Jegyzéke,
magyar és angol nyelvû TEÁOR, Kereskedelmi Vámtarifa Jegyzék stb.) adatbázisszerû kezelésének segítõje, újdonság- és
változásfigyelõ szolgáltatása pedig lehetõvé teszi a jogszabályváltozások hatékony követését. Iratmintatárunkat folyamatosan
frissítjük és bõvítjük.
(A Jogszabálytár bármely szövegrészlete kinyomtatható vagy szövegszerkesztõbe átemelhetõ.)

Éves elõfizetési díjak

Önálló változat 97 200 Ft �
5 munkahelyes hálózati változat 171 600 Ft �

10 munkahelyes hálózati változat 216 000 Ft �
25 munkahelyes hálózati változat 351 000 Ft �
50 munkahelyes hálózati változat 459 000 Ft �

100 munkahelyes hálózati változat 780 000 Ft �

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük a MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD változatát ................. példányban, 2009. ............................... hónaptól.

A megrendelõ neve: ....................................................................................................................................................................

A megrendelõ címe: ....................................................................................................................................................................

Ügyintézõ neve: ..........................................................................................................................................................................

Telefonszáma: .............................................................................................................................................................................

Küldési név, cím: .........................................................................................................................................................................

Keltezés: ………………………………………
………………………………………

cégszerû aláírás
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Tisztelt Elõfizetõk!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2009. január 1-jétõl
a hivatalos lapok megjelentetése az alábbiak szerint változott

A Magyar Közlöny és a mellékletét képezõ Hivatalos Értesítõ tartalma újabb rovatokkal bõvült

Magyar Közlöny

I. Az Alkotmány és annak módosításai

II. Törvények

III. Kormányrendeletek

IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének
rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei

VI. Az Alkotmánybíróság határozatai és
végzései

VII. Jogegységi határozatok

VIII. Az Országos Választási Bizottság
állásfoglalásai

IX. Határozatok Tára

Hivatalos Értesítõ

I. Egységes szerkezetû jogi aktusok

II. Statisztikai közlemények

III. Utasítások, jogi iránymutatások

IV. Állásfoglalások

V. Személyügyi hírek

VI. Alapító okiratok

VII. Pályázati felhívások

VIII. Közlemények

IX. Hirdetmények (a Cégközlöny, az Európai
Unió Hivatalos Lapja, a Közbeszerzési
Értesítõ és a Bírósági Határozatok figyelése,
illetve a tartalomjegyzékek közzététele)

Havonta a kiadó DVD-formátumban tematizált jogszabálygyûjteményeket biztosít az elõfizetõknek.

A jogszabálygyûjtemények árát az elõfizetési díj tartalmazza.

2009. január 1-jétõl

– a Belügyi Közlöny tartalmazza a Sport Értesítõt, a Turisztikai Értesítõt és az Önkormányzatok Közlönyét,

– a Szociális Közlöny és a Munkaügyi Közlöny – összevonást követõen – Szociális és Munkaügyi Közlöny
néven, egy lapként jelenik meg,

– az Oktatási Közlöny és a Kulturális Közlöny korábbi elõfizetõi az Oktatási és Kulturális Közlönyben
találhatják meg a számukra fontos információkat,

– az Egészségbiztosítási Közlöny az Egészségügyi Közlönybe integrálódott, az érdeklõdõk az Egészség-
ügyi Közlönybõl tájékozódhatnak az ez idáig két lapban közölt információkról.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
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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 (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu)
vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen,
1085 Budapest, Somogyi Béla utca 6., 1394 Budapest 62., Pf. 357.
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

09.0364 – Nyomta a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató.9
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Tisztelt Elõfizetõk!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kiadónk terjesztésében levõ lapokra és elektronikus kiadványokra szóló elõfizetésüket
folyamatosnak tekintjük. Csak akkor kell változást bejelenteniük a 2009. évre vonatkozó elõfizetésre, ha a példány-
számot, esetleg a címlistát módosítják, vagy új lapra szeretnének elõfizetni (pontos szállítási, név- és utcacím-megjelö-
léssel). Kérjük, hogy az esetleges módosítást (cím- és példányszámváltozás) szíveskedjenek levélben vagy faxon meg-
küldeni. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a lapszállításról kizárólag az elõfizetési díj beérkezését követõen intézke-
dünk. Fontos, hogy az elõfizetési díjakat a megadott 10300002-20377199-70213285 sz. számlára utalják, illetve a kiadó
által kiküldött készpénz-átutalási megbízáson fizessék be. Készpénzes befizetés kizárólag a Magyar Közlöny Lap- és Könyv-
kiadó ügyfélszolgálatán (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.) lehetséges (levélcím: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó,
1394 Budapest, 62. Pf. 357, fax: 318-6668).

A 2009. évi elõfizetési díjak
(Az árak az áfát tartalmazzák.)

Magyar Közlöny 151 452 Ft/év

Az Alkotmánybíróság Határozatai 27 972 Ft/év

Belügyi Közlöny 39 564 Ft/év

Egészségügyi Közlöny 39 564 Ft/év

Földmûvelésügyi
és Vidékfejlesztési Értesítõ 27 468 Ft/év

Közbeszerzési Értesítõ 96 516 Ft/fél év

Szociális és Munkaügyi Közlöny 39 564 Ft/év
Oktatási és Kulturális Közlöny 31 500 Ft/év
Pénzügyi Közlöny 45 108 Ft/év
Ügyészségi Közlöny 9 324 Ft/év
Bûnügyi Szemle 12 600 Ft/év
L'udové noviny 7 308 Ft/év
Neue Zeitung 7 056 Ft/év
Pénzügyi Szemle 23 100 Ft/év

CD-Cégközlöny
A Cégközlöny közleményeinek hetente megjelenõ, oldalhû gyûjteménye CD-n, melyen a közlemények gyors megtalálását keresõfunkció segíti.

A CD 2009. évi éves elõfizetési díjai
(Áraink a 20%-os áfát tartalmazzák.)

Önálló változat 141 696 Ft

5 munkahelyes hálózati változat 207 936 Ft
10 munkahelyes hálózati változat 274 176 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 472 890 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 804 096 Ft

A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
hatályos jogszabályok hivatalos számítógépes gyûjteményének 2009. évi éves elõfizetési díjai

(Áraink a 20%-os áfát tartalmazzák.)

Önálló változat 97 200 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 171 600 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 216 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 351 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 459 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 780 000 Ft

AZ EU-JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
Az Európai Unió Jogszabályai gyûjteményének 2009. évi éves elõfizetési díja

(Áraink a 20%-os áfát tartalmazzák.)

Önálló változat 86 400 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 156 000 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 192 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 312 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 408 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 708 000 Ft

Facsimile Magyar Közlöny. A hivatalos lap 2008-as évfolyama jelenik meg CD-n az eredeti külalak megõrzésével, de könnyen kezelhetõen.
Ára: 18 480 Ft + áfa.
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