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I. rész
Jogszabályok

A Kormány
38/2009. (II. 27.) Korm.

rendelete
a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek

készítése során az országos, a kiemelt térségi
és a megyei övezetek területi érintettségével

kapcsolatosan állásfoglalásra jogosult
államigazgatási szervek körének kijelölésérõl

A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében meg-
állapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány
35. § (1) bekezdés c) pontjában, valamint a 40. § (3) bekez-
désében foglalt feladatkörében eljárva, továbbá az Orszá-
gos Területrendezési Tervrõl szóló 2003. évi XXVI. tör-
vény 31. §-ában foglalt felhatalmazás alapján, az Alkot-
mány 35. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladat-
körében eljárva a következõket rendeli el:

1. §

(1) A kiemelt térségi és megyei területrendezési terv
készítése és módosítása során a mellékletben felsorolt tér-
ségi övezetek területi hatályát a mellékletben meghatá-
rozott államigazgatási szervek elõzetes adatszolgáltatása
alapján kell lehatárolni.

(2) Az államigazgatási szerv az elõzetes adatszolgálta-
tási kötelezettségének jogszabály, hatósági, illetve egyéb
nyilvántartás, ágazati koncepció vagy módszertannal meg-
alapozott tanulmány alapján tesz eleget.

2. §

Amennyiben a kiemelt térségi területrendezési terv
készítése vagy módosítása esetén a területrendezésért fele-
lõs minisztertõl vagy a megyei önkormányzattól, továbbá
a megyei területrendezési terv készítése vagy módosítása
esetén a megyei önkormányzattól (a továbbiakban: a terü-
letrendezési terv kidolgozásáért felelõs szerv) a térségi
övezet lehatárolására irányuló megkeresés érkezik az ál-
lamigazgatási szervhez, akkor a megkeresés tartalmazza:

a) a térségi övezet lehatárolására irányuló kérelmet, és
a megkeresés jogcímére – azaz a területfejlesztésrõl és
a területrendezésrõl szóló 1996. évi XXI. törvény (a továb-
biakban: Tftv.) 23/A. § (1) bekezdés c) pontjára, továbbá
jelen kormányrendeletre – történõ utalást;

b) a területrendezési terv módosítása esetén a módo-
sítás célját;

c) a területrendezési terv módosítása esetén a hatályos
területrendezési tervet elfogadó jogszabály megjelölését
és hozzáférhetõségét.

3. §

(1) A térségi övezet lehatárolására vonatkozó elõzetes
adatszolgáltatás tartalmazza:

a) az államigazgatási szerv megnevezését;
b) az elõzetes adatszolgáltatás alapjául szolgáló doku-

mentumok megnevezését (jogszabály, hatósági, illetve
egyéb nyilvántartás, ágazati koncepció vagy módszertan-
nal megalapozott tanulmány), illetve azok hozzáférhetõ-
ségét;

c) a térségi övezet lehatárolását:
ca) a Tftv. 23/A. § (6) bekezdése szerint a települések

teljes közigazgatási területével lehatárolandó térségi öve-
zetek esetében a térségi övezettel érintett települések szö-
veges felsorolását, vagy

cb) a térségi övezet tényleges kiterjedésének megfele-
lõen történõ lehatárolást az 1:50 000 alaptérképi tartalmat
hordozó, de legalább digitális alaptérképekhez (DTA)
illeszthetõ pontossággal, digitális vagy digitalizálható for-
mában.

(2) A megkeresett államigazgatási szerv a megkeresés
kézhezvételétõl számított 22 munkanapon belül adja ki a
térségi övezet lehatárolására vonatkozó elõzetes adatszol-
gáltatást. Az adatszolgáltatási határidõ a megkeresésnek
az államigazgatási szervhez történõ megérkezést követõ
napon kezdõdik.

(3) Az elõzetes adatszolgáltatást elektronikus adathor-
dozón két példányban kell a területrendezési terv kidolgo-
zásáért felelõs szervnek megküldeni.

(4) Az államigazgatási szerv elõzetes adatszolgáltatása
térítésmentes.

4. §

A területrendezési terv kidolgozásáért felelõs szerv az
államigazgatási szervek elõzetes adatszolgáltatása alapján
lehatárolt térségi övezeteket a területrendezési terv külön
jogszabályban elõírt munkarészeivel együtt véleményez-
teti a területfejlesztési koncepciók és programok, valamint
a területrendezési tervek egyeztetésének és elfogadásának
rendjérõl szóló 184/1996. (XII. 11.) Korm. rendeletben
meghatározott egyeztetésre jogosult szervekkel.

5. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 15. napon lép
hatályba.

(2) A rendeletet nem kell alkalmazni azon területrende-
zési tervek készítésére és módosítására, amelyeknél a ter-
vezésre irányuló szerzõdést a rendelet hatálybalépését
megelõzõen már megkötötték.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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Melléklet a 38/2009. (II. 27.) Korm. rendelethez

A kiemelt térségi és a megyei területrendezési terv készítése vagy módosítása során
elõzetes adatszolgáltatásra jogosult államigazgatási szervek

Térségi övezetek
A kiemelt térségi és a megyei területrendezési terv

készítése vagy módosítása során elõzetes adatszolgál-
tatásra jogosult államigazgatási szervek

Országos Területrendezési
Tervrõl szóló 2003. évi
XXVI. törvény szerinti
országos övezetek

a) kiváló termõhelyi adottságú erdõterület Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal

b) kiemelten érzékeny felszín alatti
vízminõség-védelmi terület

környezetvédelemért felelõs miniszter

c) felszíni vizek vízminõség-védelmi
vízgyûjtõ területe

környezetvédelemért felelõs miniszter

d) ásványi nyersanyag-gazdálkodási
terület

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
illetékes bányakapitánysága

e) kiemelt fontosságú meglévõ
honvédelmi terület

honvédelemért felelõs miniszter

Országos Területrendezési
Tervrõl szóló 2003. évi
XXVI. törvény szerinti
kiemelt térségi és megyei
övezetek

a) magterület természetvédelemért felelõs miniszter

b) ökológiai folyosó természetvédelemért felelõs miniszter

c) pufferterület természetvédelemért felelõs miniszter

d) világörökség és
világörökség-várományos terület

kultúráért felelõs miniszter

e) történeti települési terület kultúráért felelõs miniszter

f) rendszeresen belvízjárta terület Vízügyi és Környezetvédelmi Központi
Igazgatóság

g) nagyvízi meder Vízügyi és Környezetvédelmi Központi
Igazgatóság

h) földtani veszélyforrás területe Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
illetékes bányakapitánysága

i) honvédelmi terület honvédelemért felelõs miniszter
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Az oktatási és kulturális miniszter
6/2009. (II. 25.) OKM

rendelete
a helyi önkormányzatok által fenntartott

kõszínházak, bábszínházak 2009. évi
támogatásáról

A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésérõl szóló
2008. évi CII. törvény 7. számú melléklet b) és d) pontjá-
ban kapott felhatalmazás alapján, az oktatási és kulturális
miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 167/2006.
(VII. 28.) Korm. rendelet 1. § d) pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. §

E rendelet hatálya a Magyar Köztársaság 2009. évi költ-
ségvetésérõl szóló 2008. évi CII. törvény (a továbbiakban:
Tv.) 7. számú melléklet a) és c) pontjában felsorolt helyi
önkormányzatokra, kõszínházakra és bábszínházakra ter-
jed ki.

2. §

(1) A mûvészeti tevékenység kiadásaihoz való hozzájá-
rulásra jogosult, az 1. §-ban meghatározott helyi önkor-
mányzat értesíti a Magyar Államkincstár Regionális Igaz-
gatóságát (a továbbiakban: Igazgatóság) az általa fenntar-
tott kõszínház, bábszínház önkormányzati költségvetési
rendeletben elfogadott – a beruházási és felújítási elõ-
irányzatokkal csökkentett – önkormányzati mûködési célú
támogatásának összegérõl, színházankénti bontásban. Ez
az összeg nem tartalmazhatja a Tv. 7. számú melléklet a)
és c) pontja szerinti, a helyi önkormányzatot megilletõ
központi támogatás összegét.

(2) Az értesítéshez mellékelni kell az önkormányzati
költségvetési rendelet ide vonatkozó részének hiteles má-
solatát két példányban.

(3) Többfunkciós szervezet esetén az önkormányzati
költségvetési rendeletben a színházi elõirányzatot az
egyéb kiadási elõirányzatoktól elkülönítve kell megter-
vezni.

(4) A mûvészeti tevékenység kiadásaihoz való hozzájá-
rulásra jogosult helyi önkormányzat a Tv. 7. számú mel-
léklet a) pontjában szereplõ színházak és c) pontjában sze-
replõ bábszínházak adatszolgáltatása alapján értesíti az
Igazgatóságot színházanként, bábszínházanként elkülöní-
tetten a 2008. évben realizált fizetõ nézõk számáról az
alábbi bontásban:

a) a székhelyen játszott saját elõadások fizetõ nézõinek
száma,

b) a székhelyen kívül játszott saját elõadások fizetõ né-
zõinek száma,

c) a fogadott elõadások fizetõ nézõinek száma, vala-
mint

d) az összes fizetõ nézõ száma.

(5) Az (1) és (4) bekezdés szerinti értesítést két példány-
ban a helyi önkormányzat a tárgyévi önkormányzati költ-
ségvetési rendelet elfogadását követõ 7 munkanapon be-
lül, de legkésõbb március 17-ig teheti meg.

(6) Az Igazgatóság szükség esetén az értesítés beérkezé-
sétõl számított öt napon belül, nyolcnapos határidõvel
hiánypótlásra hívja fel a támogatást igénylõt. Ha a helyi
önkormányzat a felhívásnak nem tesz eleget, vagy nem
megfelelõen teljesíti azt, az Igazgatóság a támogatási
igényt nem továbbítja, és errõl értesíti a helyi önkormány-
zatot és az Oktatási és Kulturális Minisztériumot (a továb-
biakban: minisztérium).

(7) Az Igazgatóság – az államháztartásról szóló 1992.
évi XXXVIII. törvény 64/B. § (3) bekezdése szerinti eljá-
rását követõen – a támogatási igényeket 2009. március
31-ig továbbítja a minisztérium részére.

3. §

(1) Az egyes színházakat megilletõ, a mûvészeti tevé-
kenység kiadásaihoz való hozzájárulás összegét a bekül-
dött adatok alapján az önkormányzati színház-támogatási
elõirányzatok, illetve a 2008. évben realizált fizetõ nézõk
számának arányában, az oktatási és kulturális miniszter ál-
lapítja meg.

(2) A támogatás felosztását a minisztérium közzéteszi a
honlapján. Az érintett helyi önkormányzatok és a részükre
jóváhagyott egyes jogcímeken meghatározott támogatási
összeg jegyzékét a minisztérium 2009. május 5-ig utalvá-
nyozás céljából megküldi az Önkormányzati Miniszté-
riumnak, valamint értesíti a támogatásban részesült helyi
önkormányzatokat.

(3) A megítélt támogatást a Magyar Államkincstár a he-
lyi önkormányzatok részére nettó finanszírozás keretében
folyósítja. Az elsõ folyósítás 2009. május hónapban idõ-
arányosan, a továbbiakban havi egyenlõ részletekben tör-
ténik.

4. §

(1) A helyi önkormányzat a támogatás rendeltetésszerû
felhasználásáról 2009. december 31-i határnappal, a min-
denkori zárszámadás keretében és rendje szerint köteles
elszámolni. A támogatásnak a 2009. december 31-én fel-
adattal terhelt maradványával a tárgyévet követõ év június
30-ig kell elszámolni.

(2) Ha a helyi önkormányzat a támogatást vagy annak
egy részét jogtalanul vette igénybe, azt nem a megjelölt
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feladatra használta fel, vagy a támogatások igényléséhez
valótlan adatot szolgáltatott, a támogatásról haladéktala-
nul köteles lemondani, és a támogatást a központi költség-
vetés javára visszafizetni.

(3) A támogatások igénybevételének és az elszámolás
szabályszerûségének vizsgálatát az Igazgatóság végzi.

(4) A támogatások felhasználását – az erre külön jogsza-
bályban meghatározott szerveken túlmenõen – alkalom-
szerûen, helyszíni ellenõrzés keretében a minisztérium is
ellenõrizheti.

(5) Ha a helyi önkormányzat a költségvetési rendeleté-
ben e célra saját forrásból tervezett támogatását csökkenti,
az eredeti elõirányzat és a ténylegesen teljesített saját tá-
mogatás után számított mûvészeti tevékenység kiadásai-
hoz való központi támogatás különbözetére nem jogosult,
köteles azt a központi költségvetésnek visszafizetni.

5. §

E rendelet alkalmazásában
a) saját elõadás: olyan színházi alkotás, amelynek elõ-

adásához szükséges szerzõi jogokkal a felhasználási szer-
zõdés alapján meghatározott idõre vagy elõadásszámra a
színház rendelkezik, az elõadás a színház által szerzõdte-
tett alkotó- és elõadómûvészek mûvészi tevékenységével
jön létre, és a színház szervezésével, a színház költségve-
tésébõl kerül a nyilvánosság elé,

b) fizetõ nézõk száma: azoknak a magánszemélyeknek
száma, akik az elõadásra az elõadó-mûvészeti szervezettõl
vagy annak megbízottjától belépõjegyet vásároltak, ide-
értve azokat a magánszemélyeket is, akik részére harma-
dik személy vásárolt belépõjegyet, továbbá azok, akik az
elõadó-mûvészeti szervezet elõadására olyan harmadik
személytõl vásároltak belépõjegyet, aki az elõadó-mûvé-
szeti szervezet elõadásának értékesítési jogát pénzbeli
szolgáltatás ellenében megszerezte, és az általa értékesített
belépõjegyek számáról az elõadó-mûvészeti szervezetnek
adatot szolgáltat.

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba,
és 2010. július 1-jén hatályát veszti.

Dr. Hiller István s. k.,
oktatási és kulturális miniszter

Az önkormányzati miniszter
6/2009. (II. 25.) ÖM

rendelete
a választási eljárásról szóló

1997. évi C. törvénynek az Európai Parlament
tagjainak választásán történõ végrehajtásáról

A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 153. §
(1) bekezdés a) és c)–f) pontjaiban kapott felhatalmazás
alapján, az önkormányzati miniszter feladat- és hatásköré-
rõl szóló 132/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § h) pontjá-
ban megállapított feladatkörömben eljárva a következõket
rendelem el:

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. §

Ez a rendelet határozza meg a választási irodáknak és a
közremûködõ közigazgatási szerveknek az Európai Parla-
ment tagjai választásának (a továbbiakban: választás) elõ-
készítésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatait.

2. §

A választási iroda tagjait a feladataik ellátására fel kell
készíteni. A felkészítésen való részvétel kötelezõ. A felké-
szítésért a választási iroda vezetõje felelõs.

3. §

A választási irodák
a) ellátják a választás elõkészítésével, lebonyolításával

kapcsolatos szervezési feladatokat,
b) gondoskodnak a választópolgárok tájékoztatásáról,

választási információs szolgálatot mûködtetnek,
c) ellátják a választási bizottságok titkársági feladatait,

döntésre elõkészítik a választási bizottságok hatáskörébe
tartozó ügyeket, a benyújtott jogorvoslati kérelmeket to-
vábbítják az azok elbírálására hatáskörrel rendelkezõ szer-
vekhez,

d) biztosítják a választási bizottságok mûködésének és
a szavazás lebonyolításának tárgyi és technikai feltételeit,
megszervezik a választási szervek tagjainak oktatását,

e) gondoskodnak a választási iratok kezelésérõl, biz-
tonságos õrzésérõl, illetõleg megsemmisítésérõl,

f) a választási infrastruktúra mûködésének összehango-
lása és a választás informatikai lebonyolításában résztve-
võk felkészítése céljából ellátják az igazgatási és informa-
tikai próbákkal kapcsolatos feladatokat,

g) az adatvédelem és az informatikai biztonság köve-
telményeinek biztosításával, feladatkörükben eljárva mû-
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ködtetik a választás lebonyolításához szükséges választási
információs rendszereket, és

h) a technikai háttér megteremtésével segítséget nyúj-
tanak a szavazatok összesítéséhez, a választás eredményé-
nek megállapításához.

4. §

(1) A választás informatikai rendszerét (Integrált Vá-
lasztási Szolgáltató Rendszer, a továbbiakban: informati-
kai rendszer) – állami feladatként – a Közigazgatási és
Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala
(a továbbiakban: KEKKH) mûködteti. Az informatikai
rendszer a KEKKH számítóközpontjára és a KEKKH szá-
mítóközpontjával hálózati kapcsolatban lévõ számítógé-
pes munkaállomásokra épül.

(2) Az informatikai rendszert kell alkalmazni
a) a névjegyzék és az értesítõ elkészítéséhez szükséges

adatállományoknak a helyi választási irodák (a továbbiak-
ban: HVI) részére történõ biztosításához, a névjegyzék
összeállításához, elkészítéséhez,

b) a névjegyzék továbbvezetéséhez, a névjegyzék sza-
vazókörbe kerülõ példányának elkészítéséhez,

c) a külképviseleti névjegyzékbe vételrõl szóló értesítõ
elkészítéséhez,

d) a külképviseleti névjegyzék vezetéséhez és adatai-
nak továbbításához,

e) a választójogosultság megállapításához, illetve el-
lenõrzéséhez,

f) az Európai Unió más tagállama nagykorú állampol-
gára (a továbbiakban: uniós választópolgár) adatainak ke-
zeléséhez és továbbításához,

g) a választójoggal nem rendelkezõ nagykorú polgárok
adatait tartalmazó jegyzék kezeléséhez,

h) a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény
(a továbbiakban: Ve.) 16. §-ában foglalt feladatok ellátásá-
hoz,

i) az igazolás kiadásához,
j) a névjegyzékbõl igazolás kiadása miatt törölt válasz-

tópolgárok jegyzéke (a továbbiakban: T jegyzék), a név-
jegyzékbe igazolás alapján felvett választópolgárok jegy-
zéke (a továbbiakban: F jegyzék) vezetéséhez,

k) az ajánlószelvények ellenõrzéséhez,
l) az adatlapok elõállításához,
m) a szavazókörökbe kerülõ névjegyzék kinyomtatásá-

ról és hitelesítésének megtörténtérõl szóló értesítés továb-
bításához az Országos Választási Iroda (a továbbiakban:
OVI) vezetõje részére,

n) a rendkívüli események jelentéséhez és a napközbe-
ni részvételi jelentéshez,

o) az adatlapok és a jegyzõkönyvek rögzítéséhez és el-
lenõrzéséhez, valamint

p) a névjegyzékbe többször vagy jogosulatlanul felvet-
tek adatainak ellenõrzéséhez, valamint az ehhez szüksé-
ges, a szavazókörbe igazolást kérõ, névjegyzéken még
nem szereplõ választópolgárokat tartalmazó lista (a továb-
biakban: segédlista) elõállításához.

(3) Az okmányirodával rendelkezõ település HVI-je és
az országgyûlési egyéni választókerületi választási iroda
(a továbbiakban: OEVI) a (2) bekezdésben említett felada-
tai mellett – az üzemzavar esetére elõírtak szerint – további
feladatokat is elláthat.

(4) A külképviseleti választási iroda (a továbbiakban:
KÜVI) számítógépet használ a külképviseleti névjegyzék,
a szavazólapok és egyéb iratok elõállításához.

5. §

A választási eredmény országosan összesített adatai:
a) a névjegyzék zárásáig a névjegyzékbe felvett válasz-

tópolgárok száma,
b) a szavazás napján a névjegyzékbe igazolás alapján

felvett választópolgárok száma,
c) a választópolgárok száma a névjegyzékben a szava-

zás befejezésekor,
d) a visszautasított polgárok száma,
e) a szavazóként megjelent választópolgárok száma,
f) az urnákban és az érvényes szavazási iratokban lévõ

szavazólapok száma,
g) az e) és az f) pont szerinti adatok különbsége,
h) az érvénytelen szavazatok száma,
i) az érvényes szavazatok száma,
j) az érvényes szavazatok száma listánként.

II. HELYI VÁLASZTÁSI IRODA

6. §

Minden településen (a fõvárosban minden kerületben)
önálló HVI mûködik. Körjegyzõséghez tartozó települése-
ken a HVI feladatait közös HVI látja el.

A helyi választási iroda feladatai
a szavazás napját megelõzõ idõszakban

7. §

(1) A HVI
a) legkésõbb a választás kitûzését követõ 5. na-

pon – helyben szokásos módon – közzéteszi, valamint a
központi körzetesítõ rendszerbe rögzíti a kijelölt szavazó-
kör címét,

6. szám B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 991



b) kihirdeti a névjegyzék közszemlére tételének idõ-
pontját, és közszemlére teszi a névjegyzéket,

c) közleményt ad ki a szavazás helyérõl és idejérõl, a
szavazás módjáról,

d) értesítõ megküldésével tájékoztatja a választópolgá-
rokat a névjegyzékbe való felvételükrõl, valamint a szava-
zás idõpontjáról és helyérõl,

e) megküldi a választópolgárok részére az ajánlószel-
vényt,

f) tájékoztatja a választópolgárokat a külképviseleti
névjegyzékbe vétellel és a külképviseleti szavazással kap-
csolatos tudnivalókról,

g) ellátja az igazolással kapcsolatos ügyintézést,
h) megszervezi a mozgásukban korlátozott választó-

polgárok mozgóurnás szavazását,
i) gondoskodik a központi nyomtatványok átvételérõl a

területi választási iroda (a továbbiakban: TVI) által megje-
lölt helyen és idõben, az ezekkel kapcsolatos ügyviteli fel-
adatok ellátásáról, valamint a helyben készülõ nyomtatvá-
nyok elõállításáról,

j) fogadja a központilag – szavazókörönként – összeál-
lított szállítódobozokat, tartalmukat tételesen ellenõrzi, el-
helyezi bennük a jelszót tartalmazó lezárt borítékokat, és
gondoskodik a szavazás napjáig történõ megõrzésükrõl,

k) felvezeti a jegyzõkönyvekre a szavazóköri azonosí-
tót és a szavazókörök egyéb adatait,

l) a szavazást megelõzõ napon elõkészíti és tételen-
ként – átvételi elismervénnyel – átadja a szavazatszámláló
bizottságok (a továbbiakban: SZSZB) elnökei vagy he-
lyetteseik részére a szavazás lebonyolításához szükséges
nyomtatványokat, iratokat, bélyegzõt és egyéb kellékeket,
valamint

m) biztosítja a szavazáshoz szükséges technikai feltéte-
leket, valamint a szavazóhelyiségek felszerelését.

(2) A HVI vezetõje
a) a választás kitûzéséig a szavazóköri beosztást érintõ

változás esetén megfelelõen módosítja a szavazóköri be-
osztást, és gondoskodik a változásoknak a központi szava-
zóköri nyilvántartáson történõ átvezetésérõl,

b) gondoskodik a névjegyzék összeállításáról, egy pél-
dányban történõ kinyomtatásáról, mely nem tartalmazza a
választópolgárok személyi azonosítóját; a közszemlére té-
telre a névjegyzék e példánya szolgál, melyrõl a Ve. 45. §
(2) bekezdése szerinti adatszolgáltatáshoz másolatot kell
készíteni,

c) gondoskodik az értesítõk elkészítésérõl és azoknak
az ajánlószelvényekkel együtt történõ borítékolásáról,

d) a névjegyzék és az értesítõk technikai elkészítésével,
valamint az értesítõk és ajánlószelvények borítékolásával
megbízhat másik HVI-t, a regionális államigazgatási hiva-
talt vagy a KEKKH-t,

e) a szavazás napját megelõzõ második nap 16 óráig
gondoskodik a névjegyzék folyamatos vezetésérõl, a név-

jegyzékbe való felvételrõl és az abból való törlésrõl szóló
értesítõk elkészítésérõl,

f) dönt az uniós választópolgár névjegyzékbe való fel-
vétel iránti kérelmérõl, az uniós választópolgárt a névjegy-
zékbe vételrõl értesítõ megküldésével, a névjegyzékbe
vétel elutasításáról a határozat kézbesítésével haladéktala-
nul értesíti, a névjegyzékbe vett uniós választópolgár ada-
tait továbbítja a KEKKH-nak,

g) dönt az uniós választópolgárnak a névjegyzékbõl
való törlése iránti kérelmérõl, errõl értesíti a kérelmezõt, a
névjegyzékbõl törölt uniós választópolgár adatait továb-
bítja a KEKKH-nak,

h) az OVI-tól kapott értesítés alapján törli a névjegy-
zékbõl az Európai Unió más tagállamában névjegyzékbe
vett magyar választópolgárokat, döntésérõl értesíti az érin-
tetteket,

i) dönt a külképviseleti névjegyzékbe való felvétel
iránti kérelemrõl, döntésérõl – névjegyzékbe vétel esetén a
külképviseleti szavazás helyérõl és idejérõl szóló tájékoz-
tató megküldésével egyidejûleg – értesíti a kérelmezõt; a
külképviseleti névjegyzékbe felvett választópolgárt törli a
névjegyzékbõl,

j) a külképviseleti névjegyzékbe felvett választópolgár
kérésére a magyarországi szavazást megelõzõ 16. napig
módosítja a külképviseleti szavazás helyét, vagy törli a vá-
lasztópolgárt a külképviseleti névjegyzékbõl és visszave-
szi a lakcíme szerinti névjegyzékre,

k) gondoskodik a külképviseleti névjegyzék továbbve-
zetésérõl a szavazás napját megelõzõ 8. napig,

l) a külképviseleti névjegyzékbe vétellel kapcsolatos
jogorvoslat esetén döntésérõl haladéktalanul értesíti a vá-
lasztópolgárt,

m) kiadja az informatikai rendszerbõl elõállított igazo-
lást, törli a névjegyzékbõl az igazolást kérõ választópolgá-
rokat, egyidejûleg felveszi õket az informatikai rendszer-
ben vezetett T jegyzékre,

n) azt a választópolgárt, akit a névjegyzékbõl igazolás
kiadása miatt törölt, a választást megelõzõ 3. napig kérel-
mére egy alkalommal visszaveszi a névjegyzékre, felveszi
az F jegyzékre, valamint bevonja a számára korábban ki-
adott igazolást,

o) az igazolással szavazni kívánó választópolgárt fel-
veszi a kijelölt szavazókör névjegyzékére és az informati-
kai rendszerben vezetett F jegyzékre, valamint bevonja az
igazolást,

p) bejelentett igény alapján, díjfizetés ellenében a köz-
szemlére tett névjegyzék másolatát átadja az arra jogosult
igénylõnek,

q) fogadja az SZSZB-kbe megbízott tagok bejelenté-
sét, gondoskodik eskütételükrõl, a helyben szokásos mó-
don közzéteszi az SZSZB-k tagjainak és a HVI vezetõjé-
nek nevét, valamint a HVI hivatali helyiségének címét,
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r) biztosítja az SZSZB-k tagjainak szakmai felkészítését,
s) a napközbeni részvételi jelentések adatainak telefo-

nos adattovábbításához a jegyzõkönyvvezetõk számára
azonosító jelszavakat ad ki,

t) a szavazást megelõzõ második napon 16 óráig gon-
doskodik a személyi adatokban és a lakcímekben bekövet-
kezett változások feldolgozásáról, továbbá a névjegyzéket
érintõ választási iratok és értesítések maradéktalan átveze-
tésérõl az informatikai rendszerben,

u) a szavazást megelõzõ második nap 16 órát követõen
gondoskodik a névjegyzék szavazókörbe kerülõ példányá-
nak kinyomtatásáról, a kinyomtatott névjegyzéket az utolsó
oldalon aláírásával és lebélyegzéssel hitelesíti; a HVI vezetõ-
je a névjegyzék kinyomtatásával megbízhat másik HVI-t, a
regionális államigazgatási hivatalt vagy a KEKKH-t,

v) a szavazást megelõzõ nap 16 órát követõen értesíti
az OVI vezetõjét a szavazókörökbe kerülõ névjegyzék pél-
dány hitelesítésének megtörténtérõl, valamint

w) megszervezi a szavazóköri jegyzõkönyvek feldol-
gozását és továbbítását.

A helyi választási iroda feladatai
a szavazás napján

8. §

(1) Az SZSZB mellett mûködõ jegyzõkönyvvezetõ
a) közremûködik a szavazóhelyiség szabályszerû be-

rendezésében,
b) gondoskodik a névjegyzék, a visszautasítottak jegy-

zéke, a mozgóurnát kérõk jegyzéke vezetésérõl,
c) 7.00, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00 és 18.30 óra-

kor adatot szolgáltat a HVI részére a szavazókörben meg-
jelent választópolgárok számáról,

d) a szavazás közben történt rendkívüli eseményrõl ki-
állított jegyzõkönyv másolatát haladéktalanul továbbítja a
HVI vezetõjéhez,

e) teljes körûen kitölti és – a HVI vezetõjének utasítása
szerint telefonon, telefaxon vagy az adatlapok szállításá-
val – azonnal továbbítja az adatlapot, illetõleg annak adat-
tartalmát a HVI-hez,

f) közremûködik a szavazóköri jegyzõkönyv kiállításá-
ban,

g) közremûködik a szavazóköri jegyzõkönyv, a szava-
zás közben történt rendkívüli eseményrõl kiállított jegyzõ-
könyvek, valamint az SZSZB határozatai másolatainak
elõállításában és az SZSZB megbízott tagjai részére törté-
nõ átadásában, továbbá

h) közremûködik a szavazóurnáknak, a szavazóköri
jegyzõkönyveknek, valamint az egyéb választási iratok-
nak HVI hivatali helyiségébe történõ szállításában.

(2) A kijelölt szavazókör SZSZB-je mellett mûködõ jegy-
zõkönyvvezetõ az (1) bekezdésben foglalt feladatokon túl

a) gondoskodik – a segédlista felhasználásával – az
F jegyzék kézi továbbvezetésérõl,

b) a szavazás befejezését követõen a névjegyzéket az
utolsó sorszám után következõ sor áthúzásával lezárja, fel-
vezeti a névjegyzékre a zárásig felvettek, valamint a név-
jegyzéken a záráskor szereplõ választópolgárok számát,
valamint aláírásával és lebélyegzéssel hitelesíti.

(3) A HVI
a) biztosítja az SZSZB-k mûködésének és a szavazás

menetének törvényes feltételeit,
b) fogadja és – ellenõrzést követõen – az informatikai

rendszerben haladéktalanul rögzíti a szavazókörökbõl érke-
zett napközbeni részvételi adatokat, a szavazás közben tör-
tént rendkívüli eseményekrõl kiállított jegyzõkönyveket,

c) fogadja és – ellenõrzést követõen – az informatikai
rendszerben haladéktalanul rögzíti a hibátlan adatlapokat;
amennyiben adathiány van az adatlapon, vagy az adatrög-
zítés során a rendszer összefüggés-hibát vagy egyéb hibát
jelzett, a HVI vezetõje azonnal intézkedik az adatlap javí-
tásáról és ezt követõ rögzítésérõl; a javítást a HVI az adat-
lapot kiállító jegyzõkönyvvezetõvel egyetértésben végzi,

d) fogadja a szavazóköri jegyzõkönyveket, azokat jogi
és számszaki szempontból ellenõrzi, és haladéktalanul el-
végzi az adatbeviteli teendõket (számítógépes adatfeldol-
gozásra a jegyzõkönyvek 1. példánya szolgál); a HVI a hi-
básan vagy hiányosan kitöltött jegyzõkönyvre felhívja az
SZSZB figyelmét, és a jegyzõkönyv javítását követõen in-
tézkedik az adatok informatikai rendszerbeli korrekciójá-
ról is, valamint

e) fogadja a szavazóurnákat és az F lapokat, azokat el-
lenõrzi, és elvégzi az adatbeviteli teendõket.

A helyi választási iroda feladatai
a szavazás napját követõen

9. §

A HVI
a) gondoskodik az SZSZB-ktõl átvett választási iratok

biztonságos tárolásáról,
b) a szavazóköri jegyzõkönyvek 1. példányait a TVI ve-

zetõje által meghatározott rend szerint, legkésõbb a szavazást
követõ nap 14.00 óráig a megadott helyre továbbítja,

c) a szavazást követõ 3 napon keresztül biztosítja a sza-
vazóköri jegyzõkönyvek 2. példányának nyilvánosságát,
majd azokat 90 nap, illetve jogorvoslat esetén – a 90 napot
meghaladó elbírálást követõen – az ügy jogerõs lezárása
után irattározza,

d) ellenõrzi a névjegyzékbe többször vagy jogosulatla-
nul felvettek adatait, és a vizsgálat eredményét jelenti a
TVI-nek; szükség esetén ismételt egyeztetést végez,

e) az F és a T jegyzéket az informatikai rendszerbõl ki-
nyomtatja és a választási iratok között megõrzi, valamint

f) a szavazólapokat a polgármesteri hivatalban a szava-
zást követõ 90. napig megõrzi; a szavazást követõ 90. nap
után a választási iratokat – a jegyzõkönyvek kivételé-
vel – megsemmisíti.
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III. KÜLKÉPVISELETI VÁLASZTÁSI IRODA

A külképviseleti választási iroda feladatai
a szavazást megelõzõ idõszakban

10. §

(1) A KÜVI
a) biztosítja a szavazáshoz szükséges technikai feltéte-

leket, valamint a szavazóhelyiségek felszerelését,
b) a külképviselet épületében ellátja a külképviseleti

szavazással kapcsolatos tájékoztatási feladatokat,
c) fogadja a külképviseleti szavazás lebonyolításához

szükséges további kellékeket és nyomtatványokat.

(2) A KÜVI vezetõje gondoskodik a megfelelõ szavazó-
helyiség és a szavazáshoz szükséges egyéb technikai felté-
telek biztosításáról, a szavazólapok és az egyéb választási
iratok biztonságos õrzésérõl.

A külképviseleti választási iroda feladatai
a szavazás napján

11. §

(1) A KÜVI
a) szabályszerûen berendezi a szavazóhelyiséget,
b) átadja a megfigyelõnek a kitûzõt, valamint tájékoz-

tatja jogairól és kötelezettségeirõl,
c) ellátja a szavazással kapcsolatos feladatokat,
d) gondoskodik a külképviseleti névjegyzék kezelésé-

rõl és a visszautasítottak jegyzéke vezetésérõl,
e) két példányban kiállítja a szavazás befejezésérõl

szóló jegyzõkönyvet; annak 1. példányát, a külképviseleti
névjegyzéket, a visszautasítottak jegyzékét, a rontott sza-
vazólapokat tartalmazó lezárt borítékot, a kinyomtatott
szavazólapokról készített nyilvántartást, a fel nem hasz-
nált szavazólapokat kötegelve, valamint a rendkívüli ese-
ményekrõl kiállított jegyzõkönyveket elhelyezi az urná-
ban, és az urnát lezárja úgy, hogy ne lehessen abba szava-
zólapot elhelyezni vagy abból szavazólapot eltávolítani, és

f) a szavazás befejezésérõl kiállított jegyzõkönyv
2. példányát elektronikus úton továbbítja az OVI-hoz.

(2) A KÜVI vezetõje a szavazás közben történt rendkí-
vüli eseményrõl kiállított jegyzõkönyvet, továbbá a KÜVI
tevékenysége ellen benyújtott kifogást elektronikus úton
azonnal továbbítja az OVI-hoz.

A külképviseleti választási iroda feladatai
a szavazást követõen

12. §

(1) A KÜVI gondoskodik a lezárt urna OVI-hoz szállí-
tásáról. A szavazást követõ 90. napot követõ munkanapon

megsemmisíti a szavazás befejezésérõl kiállított jegyzõ-
könyv 2. példányát.

(2) A szavazást követõ 3 napon keresztül biztosítja a
szavazás befejezésérõl szóló jegyzõkönyv 2. példányának
nyilvánosságát, majd azokat 90 nap, illetve jogorvoslat
esetén – a 90 napot meghaladó elbírálást követõen – az ügy
jogerõs lezárása után irattározza.

IV. TERÜLETI VÁLASZTÁSI IRODA

13. §

(1) A TVI vezetõje az illetékességi területéhez tartozó
HVI-k tevékenységének irányításához, illetõleg feladataik
végrehajtásának ellenõrzéséhez az illetékes OEVI vezetõ-
jének közremûködését igénybe veheti.

(2) A TVI a választási informatikai feladatokat a regio-
nális államigazgatási hivatal közremûködésével látja el.

A területi választási iroda feladatai
a szavazás napját megelõzõ idõszakban

14. §

(1) A TVI fogadja a területi választási bizottságba
(a továbbiakban: TVB) megbízott tagok bejelentését, gon-
doskodik eskütételükrõl, a fõvárosi, megyei közgyûlés hi-
vatalos lapjában közzéteszi a TVB tagjainak és a TVI ve-
zetõjének nevét, valamint a TVB és a TVI hivatali helyisé-
gének címét.

(2) A TVI vezetõje
a) ellenõrzi és irányítja az OEVI-k és a HVI-k tevé-

kenységét, oktatást szervez, az OEVI- és a HVI-vezetõk
részére szakmai utasításokat adhat,

b) a választási logisztikai rendszerre alapozva megha-
tározza a központi nyomtatványok elosztásának és a helyi
készítésû nyomtatványok elõállításának, szállításának és
átvételének rendjét,

c) felügyeli a szavazókörökbe kerülõ névjegyzékpéldá-
nyok hitelesítésének és kinyomtatásának megtörténtérõl
szóló értesítések rendszerének használatát,

d) elkészíti az üzemzavar esetére irányadó intézkedési
tervet,

e) kiadja a szavazóköri jegyzõkönyvek továbbításával
kapcsolatos utasítását, és

f) felügyeli az F jegyzékek, a napközbeni részvételi je-
lentések, az adatlapok és a szavazóköri jegyzõkönyvek
feldolgozásának, valamint a szavazóköri jegyzõkönyvek
továbbításának megszervezését.
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A területi választási iroda feladatai
a szavazás napján

15. §

A TVI
a) felügyeli az informatikai rendszer napközbeni rész-

vételi jelentésekhez kapcsolódó és szavazatösszesítõ funk-
cióinak használatát,

b) gondoskodik az üzemzavar elhárításáról, szükség
esetén gondoskodik a tartalékmegoldások alkalmazásáról,
és errõl tájékoztatja az OVI vezetõjét, valamint

c) a központi tájékoztató rendszer adatainak segítségé-
vel tájékoztatja a nyilvánosságot.

A területi választási iroda feladatai
a szavazás napját követõen

16. §

A TVI ellátja a szavazóköri jegyzõkönyvek 1. példá-
nyainak fogadásával és az OVI-hoz történõ továbbításával
kapcsolatos feladatokat.

V. KÖZPONTI FELADATOK

17. §

A KEKKH
a) a választás kitûzését követõ 3 napon belül hozzáfé-

rést biztosít az Európai Unió más tagállamai névjegyzékbe
vett állampolgárainak nyilvántartásához (a továbbiakban:
uniós választópolgárok nyilvántartása) a HVI vezetõje ré-
szére,

b) a HVI-ktõl elektronikus úton fogadja a névjegyzék-
be vett uniós választópolgárok adatait,

c) gondoskodik a választás lebonyolításához szükséges
közbeszerzési eljárások lefolytatásáról,

d) gondoskodik az informatikai rendszer kialakításáról
és mûködtetésérõl,

e) gondoskodik a választás központi logisztikai felada-
tainak ellátásáról,

f) gondoskodik a választás pénzügyi lebonyolítása köz-
ponti feladatainak ellátásáról,

g) az informatikai rendszeren keresztül biztosítja a
HVI-k részére a személyiadat- és lakcímnyilvántartás ada-
tait és a választójoggal nem rendelkezõ nagykorú polgárok
jegyzékét a névjegyzék és az értesítõ elkészítéséhez, a
névjegyzék továbbvezetéséhez, valamint

h) gondoskodik a névjegyzék és az értesítõ elkészítésé-
hez szükséges papír beszerzésérõl, valamint a postázásá-
hoz szükséges ablakos borítékokról.

Az Országos Választási Iroda feladatai
a szavazás napját megelõzõ idõszakban

18. §

(1) Az OVI a KEKKH közremûködésével
a) elektronikus úton fogadja a kijelölt szavazókörök

adatait,
b) biztosítja a HVI részére a névjegyzékek, az értesítõk

és az ajánlószelvények elkészítéséhez szükséges adatokat,
nyomtatványokat,

c) elektronikus úton fogadja a külképviseleti névjegy-
zékek adatait, az azokon szereplõ választópolgárok adatait
külképviseletenkénti csoportosításban feldolgozza,

d) a szavazás napját megelõzõ 8. naptól a külképvisele-
ti névjegyzéket – annak lezárásáig – továbbvezeti,

e) fogadja a külképviseleti megfigyelõ bejelentését, el-
végzi a külképviseleti megfigyelõ választójogának ellen-
õrzését,

f) a külképviseleti névjegyzéket és a szavazólapok ké-
pét elektronikusan megküldi a KÜVI-nek,

g) kidolgozza és a feldolgozás helyére továbbítja a vá-
lasztás eredményének számítógépes feldolgozásához
szükséges azonosító kódrendszereket,

h) megszervezi az igazgatási és informatikai próbákat,
i) gondoskodik a szavazáshoz szükséges központi

nyomtatványok elõállításáról és szállításáról,
j) gondoskodik az informatikai rendszer, a választási

ügyviteli rendszer és a pénzügyi és logisztikai rendszer
mûködtetésérõl, valamint

k) mûködteti az Országos Választási Központot.

(2) Az OVI
a) az Országos Választási Bizottság (a továbbiakban:

OVB) honlapján közzéteszi a kijelölt szavazókörök címét,
b) ellátja a jelölõ szervezetek, a listák és a jelöltek beje-

lentésével és nyilvántartásba vételével és az ajánlószelvé-
nyek ellenõrzésével kapcsolatos feladatokat,

c) az OVI honlapján közzéteszi a jelöltek fényképét és
önéletrajzát,

d) fogadja az OVB-be megbízott tagok bejelentését,
gondoskodik eskütételükrõl, a Magyar Közlönyben köz-
zéteszi az OVB tagjainak és az OVI vezetõjének nevét, va-
lamint az OVB és az OVI hivatali helyiségének címét, va-
lamint

e) a külképviseleti szavazás lebonyolításához szüksé-
ges kellékeket és nyomtatványokat megküldi a KÜVI ré-
szére.

(3) Az OVI vezetõje
a) megbízza a KÜVI-k vezetõit és tagjait,
b) meghatározza az országos igazgatási és informatikai

próbák idõpontjait, feladatait, résztvevõit.
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Az Országos Választási Iroda feladatai
a szavazás napján

19. §

Az OVI
a) a KEKKH közremûködésével mûködteti az Orszá-

gos Választási Központot,
b) fogadja és összesíti a napközbeni részvételi jelenté-

sek adatait, ezeket nyilvánosságra hozza, mûködteti a vá-
lasztási információs rendszert,

c) tájékoztatja az OVB-t a napközben történt rendkívü-
li eseményekrõl,

d) a KEKKH közremûködésével folyamatos kapcsola-
tot tart a KÜVI-kkel,

e) a szavazás – az Európai Unió valamennyi tagállamá-
ban történõ – befejezését követõen folyamatosan nyilvá-
nosságra hozza a választás elõzetes eredményére vonatko-
zó tájékoztató adatokat,

f) az ajánlószelvényeket, valamint az azokról készült
technikai nyilvántartást megsemmisíti.

Az Országos Választási Iroda feladatai
a szavazás napját követõen

20. §

(1) Az OVI
a) a KEKKH közremûködésével mûködteti az Orszá-

gos Választási Központot,
b) folyamatosan nyilvánosságra hozza a választás elõ-

zetes eredményére vonatkozó tájékoztató adatokat,
c) átveszi a szavazóköri jegyzõkönyvek 1. példányait,

az OVB döntésének elõkészítéseként tételesen ellenõrzi a
szavazóköri jegyzõkönyvek és a számítógépes adatok azo-

nosságát, és annak eredményérõl jelentést tesz az
OVB-nek,

d) a KÜVI-tõl átvett szavazóurnákat átadja az
OVB-nek, segítséget nyújt a külképviseleti szavazás ered-
ményének megállapításához, és azt rögzíti az informatikai
rendszerben,

e) adatokat szolgáltat az OVB részére a választás ered-
ményének megállapítása, illetõleg közzététele céljából,

f) gondoskodik a választás eredményének a Magyar
Közlönyben történõ közzétételérõl,

g) a KEKKH útján mûködteti a visszaélések valószínû-
ségét jelzõ rendszert,

h) a választási iratokat (a jegyzõkönyvek kivételével) a
szavazást követõ 90. nap elteltével megsemmisíti, és

i) a jegyzõkönyvek 1. példányát a szavazást követõ
90. nap elteltével átadja a Magyar Országos Levéltárnak.

(2) Az OVI vezetõje utasítást ad az adatfeldolgozási fel-
adatok elvégzésének, valamint a számítógépes rendszer
mûködtetésének befejezésére.

VI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

21. §

A választáson használandó nyomtatványok jegyzékét és
mintáit e rendelet melléklete állapítja meg.

22. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép ha-
tályba.

Dr. Gyenesei István s. k.,
önkormányzati miniszter
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Melléklet a 6/2009. (II. 25.) ÖM rendelethez
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Az Európai Parlament tagjainak választásán használandó nyomtatványok 

Nyomtatvány  

el állítása használata 

minta
megnevezése 

k
ö
z
p

o
n

ti
la

g

h
e
ly

b
e
n

nyomtatvány 

használata 

kötelez

nyomtatványban 

szerepl  adatok 

megadása 

kötelez

1. Névjegyzék  x x  

2. Értesít  a választók névjegyzékébe történ  felvételr l x  x  

3. Külképviseleti névjegyzék x  x  

4. Értesít  a külképviseleti névjegyzékbe történ  felvételr l  x x  

5. 
Kérelem az Európai Unió Magyarországon lakóhellyel 
rendelkez  állampolgárának névjegyzékbe vételéhez 

x   x 

6. 
Értesít  az Európai Unió Magyarországon lakóhellyel 
rendelkez  állampolgárának a névjegyzékbe való 
felvételér l

 x x  

7. Igazolás a lakóhelyt l eltér  helyen történ  szavazáshoz  x x  

8. 
T jegyzék a névjegyzékb l igazolás alapján törölt 
választópolgárokról 

 x x  

9. 
F jegyzék a névjegyzékbe igazolás alapján felvett 
választópolgárokról 

 x x  

10. Listát állító jelöl  szervezet bejelentése (P1)* x  x  

11. Lista állításának bejelentése (L1)* x  x  

12. Lista állítása – képvisel jelöltek adatai (L2)* x  x  

13. Lista állítása – hibásan megadott adatok módosítása, jelölt 
kiesésének bejelentése (L3)* 

x  x  

14. Jelöltek személyi adatlapja (SZ1) (magyar állampolgár)* x  x  

15. Jelöltek személyi adatlapja (SZ2) (uniós állampolgár)* x  x  

16. Ajánlószelvény  x  x  

17. Átvételi elismervény (HVI-SZSZB)  x x  

18. Ellen rz  lap x  x  

19. Nyilvántartás mozgóurnát kér kr l  x x  

20. Visszautasítottak jegyzéke  x x  

21. Számlálólap a napközbeni jelentéshez x  x  

22. 
Jegyz könyv a szavazás közben el fordult rendkívüli 
eseményr l, illetve a szavazatszámláló bizottság 
elnökének a rend fenntartása érdekében tett intézkedésér l

 x  x 

23. Átvételi elismervény (SZSZB-HVI)  x x  

24. Nyilvántartás a kinyomtatott szavazólapokról (KÜVI) x x

25. Nyilatkozat a szavazásról (KÜVI) x  x  

26. Jegyz könyv a szavazás befejezésér l (KÜVI) x  x  

27. Adatlap a választás szavazóköri eredményér l  x x  

28. Szavazóköri jegyz könyv x  x  

29. Jegyz könyv a külképviseleti szavazás eredményér l x  x  

30. 
Jegyz könyv az Európai Parlament tagjai választásának 
eredményér l

x  x  
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Melléklet 1. minta 

Lapszám: _____ 
NÉVJEGYZÉK 

EURÓPAI PARLAMENT TAGJAINAK VÁLASZTÁSA 
(a szavazás napja) 

(Megye)
(Település)

…… számú szavazókör 

1.
CSALÁDI NÉV UTÓNÉV1 UTÓNÉV2 

SZÜLETÉSI CSALÁDI NÉV UTÓNÉV1 UTÓNÉV2 

LAKÓHELY

2.
MINTA BÉLA ÁRPÁD 1934. 12. 31. 

1111 BUDAPEST, PÉLDA UTCA 2. A ÉP. B LPH 3. EM. 

3.
MINTA BÉLA ÁRPÁD 1950. 01. 01. 

1111 BUDAPEST, PÉLDA UTCA 2. A ÉP. B LPH 3. EM. 

4.
MINTA JÓZSEFNÉ 
KISS ÉVA 

1111 BUDAPEST, PÉLDA UTCA 4. 

…..
………………………………………
…………………………………. 

…………………………………………………………...

A választópolgárok száma a névjegyzékkészítés id pontjában: ………… 
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Melléklet 2. minta 

ÉRTESÍT
a névjegyzékbe való felvételr l

TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁR!

Értesítem, hogy az Európai Parlament tagjainak …………..év ………………..………hó ………………..napjára 

kit zött választásán …………………………………………….. településen  (Budapest …….…kerületében) 

................. sz. szavazókörben a(z) .................................. sorszám alatt szerepel a választók névjegyzékében. 

Személyi azonosító: 

A szavazókör címe: 

A szavazás id pontja:

Családi és utónév: 

Születési családi és utónév: 

Lakóhely: 

TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁR! 

Kérjük, hogy ezt az értesít t a szavazatszámláló bizottság munkájának megkönnyítése érdekében szíveskedjék 
meg rizni, és a szavazás napján magával hozni. 

Szavazni csak személyesen lehet a következ érvényes igazolvány(ok) bemutatásával: 

– a lakóhelyet tartalmazó személyazonosító igazolvány vagy 

– lakcímigazolvány ÉS

- személyazonosító igazolvány vagy 
- útlevél vagy 
- 2001. január 1-jét követ en kiállított vezet i engedély

Ha a szavazás napján nem tud megjelenni a túloldalon megjelölt szavazóhelyiségben, a szavazás 
lehet ségér l a polgármesteri hivatalban m köd  választási irodától kérhet tájékoztatást. 

Kérjük, ha adataiban eltérést vagy hibát tapasztal, szíveskedjék a polgármesteri hivatalt err l személyesen, 
telefonon vagy levélben értesíteni. 

A választással kapcsolatos további információkat a www.valasztas.hu internetes oldalon találhat. 

Választási Iroda 
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Melléklet 3. minta 

Lapszám: _____ 
KÜLKÉPVISELETI NÉVJEGYZÉK 

EURÓPAI PARLAMENT TAGJAINAK VÁLASZTÁSA 
 (a szavazás napja)

(a külképviselet megnevezése /ország, település/) 

1.

CSALÁDI NÉV UTÓNÉV1 UTÓNÉV2 személyi azonosító 
SZÜLETÉSI CSALÁDI NÉV UTÓNÉV1 UTÓNÉV2 

MAGYARORSZÁGI LAKÓHELY 

ANYJA NEVE 

SZÜLETÉSI HELY, ID

2.

MINTA BÉLA ÁRPÁD 1-341231-1234 

1111 BUDAPEST, PÉLDA UTCA 2. A ÉP. B LPH 3. EM. 

FORMA MELINDA 

BUDAPEST, 1934. 12. 31. 

3.

MINTA BÉLA ÁRPÁD 1-500101-5678 

1111 BUDAPEST, PÉLDA UTCA 2. A ÉP. B LPH 3. EM. 

KOVÁCS GIZELLA 

BUDAPEST, 1950. 01. 01. 

4.

MINTA JÓZSEFNÉ 2-560302-0011
KISS ÉVA 

1111 BUDAPEST, PÉLDA UTCA 4. 

NAGY ANNA ILONA 

GY R, 1956. 03. 02. 

…..

……………………………………… ……………………………...
…………………………………. 

…………………………………………………………...

……………………………………………… 

……………………………………….. 

A külképviseleti névjegyzék ………………választópolgár adatait tartalmazza. 

Dátum:

P. H.

___________________________
KÜVI vezet jének aláírása 
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Melléklet 4. minta 

ÉRTESÍT
a külképviseleti névjegyzékbe történ  felvételr l

Családi és utónév: 
Születési családi és utónév: 
Személyi azonosító: 

TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁR! 

Értesítem, hogy az Európai Parlament tagjainak  ………… év ………..…………… hónap ……. napjára  
kit zött választásán ………………………………………(ország)…….………………….………. településén  
m köd  külképviselet külképviseleti névjegyzékébe kérelmére felvettem, és 
 egyidej leg ………………………………… településen (Budapest …… kerületében) 
 ………… szavazókörben a választók névjegyzékéb l töröltem. 

Szavazni csak személyesen lehet érvényes útlevél, érvényes személyazonosító igazolvány vagy 2001. 
január 1-jét követ en kiállított érvényes vezet i engedély bemutatásával. 

A szavazás helyét és idejét a mellékelt tájékoztató tartalmazza. 

A választással kapcsolatos további információkat a www.valasztas.hu internetes oldalon találhat.

Választási Iroda    
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Melléklet 5. minta

KÉRELEM
APPLICATION / ANTRAG / DEMANDE 

az Európai Unió Magyarországon lakóhellyel rendelkez  állampolgárának névjegyzékbe vételéhez 
for enrolling a European Union citizen having domicile in Hungary into the register 

auf Aufnahme in das Wählerverzeichnis der in Ungarn über einen Wohnsitz verfügenden Staatsbürger der Europäischen Union  

d’inscription sur les listes electorales pour les citoyens Europeens Residant en Hongrie 

A kérelmez  adatai / Applicant’s particulars / Daten des Antragstellers / Données du demandeur :

(1) Családi neve: 
Family name / Familienname / Nom de famille : ………………………………………………………………………………… 

utóneve(i):
First name(s) / Vorname(n) / Prénom(s): …………………………………………………………………………………

(2) Születési családi neve: 
Family name at birth / Familienname bei der Geburt / Nom de jeune fille/de naissance …………………………………………………………………………………

 utóneve(i): 
First name(s) / Vorname(n) / Prénom(s): …………………………………………………………………………………

(3) Állampolgárság: 
Citizenship / Staatsangehörigkeit / Nationalité: …………………………………………………………………………………

(4) Születési hely: 
Place of birth / Geburtsort / Lieu de naissance: ………………………………………………………………………………… 

(5) Bejelentett magyarországi lakóhely: 
Registered domicile in Hungary / In Ungarn gemeldeter Wohnsitz / Adresse en Hongrie: 

 postai irányítószám: 
postal code / Postleitzahl/ Code postal: 

 település + kerület: 
settlement+district/ Ort + Bezirk/ Commune + arrondissement: 

………………………………………………………………………………...

 közterület neve, jellege (út/utca/tér stb.), házszám, épület, 
lépcs ház, szint (fsz., emelet stb.), ajtó: 

name and type of public domain (road/street/square etc.), street-

number, building, stairway, level (ground floor, floor etc.), door: 

Name, Art der öffentlichen Fläche (Straße/Gasse/Platz/usw.), 

Hausnummer, Gebäude, Treppenhaus, Geschoss, (Erdg. Oberg. 

usw.) Tür: 

Nom et type de la voie publique (avenue/rue/place etc.), numéro, 

bâtiment, escalier, étage (rez-de-chaussée, étage etc.), porte N°:

………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………...

(6) A személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma: 
Number of the official certificate that verifies personal identity and address /  

Nr. des Behördenausweises zum Nachweis der Personenidentität und des Wohnsitzes /  

Numéros de la pièce d’identité et de la pièce contenant l’adresse: 

(7) Személyi azonosító: 
Personal identification number / Personenidentität / Numéro d’identité: 

(8) Annak az állampolgársága szerinti településnek vagy szavazókörnek vagy választókerületnek a megnevezése, melynek 
névjegyzékében legutoljára szerepelt:  

The name of the settlement or electoral district or constituency in accordance with citizenship, where you were recorded in the register last. / 

Bezeichnung des der Staatsangehörigkeit entsprechenden Ortes oder Wahlkreises oder Wahlbezirks, in dessen Wählerverzeichnis der

Name zum letzten Mal aufgeführt war. / Nom de la commune ou de la section de vote ou de la circonscription électorale du pays de votre 

nationalité, dont la liste électorale comprenait votre nom la dernière fois: 

 település: 
settlement / Ort / commune: ……………………………………………………………………… 

 szavazókör: 
electoral district / Wahlkreis / section de vote: ……………………………………………………………………… 

 választókerület: 
constituency / Wahlbezirk / circonscription électorale: ……………………………………………………………………… 

Nyilatkozat / Declaration / Erklärung / Déclaration 
Kijelentem, hogy az Európai Parlament tagjainak választásán szavazati jogomat a Magyar Köztársaságban kívánom gyakorolni, ezért kérem a 

magyarországi lakóhelyem szerinti választói névjegyzékbe való felvételemet. 

I declare that at the election of the members of the European Parliament I intend to exercise my right to vote in the Republic of Hungary, therefore I 

ask for enrol me into the voter register of my domicile in Hungary. 

Ich erkläre, dass ich mein Stimmrecht zur Wahl des Europäischen Parlaments in der Republik Ungarn ausüben möchte, deshalb bitte ich um die 

Aufnahme in das Wählerverzeichnis entsprechend meinem ungarischen Wohnsitz.  

Je déclare que c’est en Hongrie que je souhaite exercer mon droit de vote aux élections parlementaires européennes, pour cette raison je demande 

de m’inscrire sur les listes électorales de mon lieu de résidence en Hongrie. 

Kelt / Date / Ort/Datum / Fait à: …………………………………, (le)  

...................................................................
aláírás/ signature/ Unterschrift/ Signature
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Melléklet 6. minta 

ÉRTESÍT
INFORMATION NOTICE / AVIS / BENACHRICHTIGUNG 

az Európai Unió Magyarországon lakóhellyel rendelkez  állampolgárának a névjegyzékbe való felvételér l

on entering Union citizens in the voters’ register 

concernant l’inscription sur les listes électorales des électeurs de l’Union Européenne 

über Aufnahme ins Wählerverzeichnis der wahlberechtigten Bürger der Europäischen Union

TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁR! 
DEAR VOTER / CHER ELECTEUR  / SEHR GEEHRTE(R) WÄHLER(IN)!

Értesítem, hogy az Európai Parlament tagjainak 2009. év június hó . napjára kit zött választásán kérelmére a választói névjegyzékbe 

felvettem.

I inform you that in the election of the Members of the European Parliament called for th day June month 2009, at your request, I have 

entered you in the register of voters. 

J’ai l’honneur de vous aviser qu’à votre demande, vous êtes inscrit sur les listes électorales pour les élections parlementaires européennes 
fixées au . jour Juin mois de l’année 2009.

Hiermit benachrichtige ich Sie, dass Sie für den . Juni 2009 ausgeschriebenen Abgeordnetenwahl des Europäischen Parlaments auf 

Ihre Bitte als Wähler(in) ins Wählerverzeichnis aufgenommen wurden. 

1. Családi neve: 
Family name: 
Nom de famille: 
Familienname: 

…………………………………………………………………………………………..…………………………

Utóneve(i):
First name(s): 
Prénom (s): 
Nachname(n): 

………………………………………………………………………………………………….…………………

2. Személyi azonosító: 
Personal identification number: 
Pièce d’identité n: 
Personenkennzeichen: 

3. Lakóhely: Address/ Lieu de résidence/ Wohnort: 

postai irányítószám: 
postal code/ Code postal/ Postleitzahl 

település + kerület: 
settlement+district/Commune+arrondissement/Ortschaft+Bezirk: 

………………………………………………………………………………...

közterület neve, jellege (út/utca/tér stb.), házszám, épület, 
lépcs ház, szint (fsz., emelet stb.), ajtó: 

name and type of public domain (road/street/square etc.), street-
number, building, stairway, level (ground floor, floor etc.), door: 

Nom et type de voie publique (avenue/rue/place etc.), numéro, 
bâtiment, escalier, étage (rez-de-chaussée, étage etc.), porte: 

Name des öffentlichen Platzes, Art (Strasse/Gasse/Platz usw.), 
Hausnummer, Gebäude, Treppenhaus, Geschoß (Erdgeschoß, 
Geschoß usw.), Tür:

………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………...

4. A szavazókör címe: 
Address of polling station /Adresse du bureau de vote /Adresse des Stimmbezirks: 

………………………………………………………...

5. A szavazókör száma: 
Number of polling station /Numéro du bureau de vote / Nummer des Stimmbezirks: 

……………...

6. A névjegyzékbeli sorszáma: 

Number in the voters’ register / Numéro d’inscription aux listes électorales /  
Nummer im Wählerverzeichnis: 

……………...

7. Szavazás id pontja: 6.00 – 19.00 óráig 

Time of voting: 6:00 a.m.– 7:00 p.m. / Durée du vote : de 6h00 à 19h00. / Zeitraum der Abstimmung: von 6.00 bis 19.00 Uhr 

Választási Iroda 
Election Office / Bureau électoral / Wahlbüro 



1004 B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 6. szám

Melléklet 6. minta 

TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁR! 

Kérjük, hogy ezt az értesít t a szavazatszámláló bizottság munkájának megkönnyítése érdekében szíveskedjék meg rizni és a szavazás 
napján magával hozni.  

Szavazni csak személyesen lehet a következ érvényes igazolványok bemutatásával. 

– lakcímigazolvány ÉS 
- útlevél vagy 
- személyazonosító igazolvány vagy 
- 2001. január 1-jét követ en magyar hatóság által kiállított vezet i engedély

Ha a szavazás napján nem tud megjelenni a túloldalon megjelölt szavazóhelyiségben, a szavazás lehet ségér l a polgármesteri hivatalban 
m köd  választási irodától kérhet tájékoztatást. 

A választással kapcsolatos további információkat a www.election.hu internetes oldalon találhat. 

DEAR VOTER, 

You are kindly requested to keep this Information Notice and bring it with you on the day of voting to make it easier for the polling station 
committee to do their work.

Votes may be cast only personally by presenting a document verifying identity. 

-  Address Card AND 
- Passport or 
- Identity Card or
- Driving Licence (issued by Hungarian Authority after 01.01.2001) 

If you are not able to appear in the polling station indicated overleaf, you can ask for information from the election office operated at the 
mayor’s office. 

Please find further information on the elections on the website www.election.hu.

CHER ÉLECTEUR! 

Afin de faciliter le travail du comité de dépouillement du scrutin, nous vous prions de vérifier cet avis et de le présenter le jour du vote.

Vous ne pouvez voter qu’en personne, sur présentation d’un justificatif d’identité. 

– Carte d’adresse  OU 
- Passeport ou 
- Carte d’identité ou
- Permis de conduire (établi par l’autorité hongroise apres 01.01.2001) 

Si vous ne pouvez pas vous présenter au bureau de vote indiqué au recto le jour du vote, vous pouvez vous renseigner sur les possibilités 
de vote auprès du bureau électoral de votre mairie. 

Vous trouvez plusieurs informations sur les élections sur le site www.election.hu 

SEHR GEEHRTE(R) WÄHLER(IN)! 

Wir bitten Sie, diesen Benachrichtigungsschein bis zum Tage der Abstimmung aufzubewahren, um die Arbeit des Wahlausschusses zu 
erleichtern und bringen Sie bitte ihn am Tag der Abstimmung mit! 

Abstimmen können Sie nur, wenn Sie einen amtlichen Ausweis vorzeigen können, anhand dessen Sie identifiziert werden können. 

– die Adressenkarte  UND 

- der Reisepass oder 
- der Personalausweis oder 
- der nach dem 1 Januar 2001 von der Ungarischen Behörde ausgestellte 

Führerschein

Wir machen sie darauf Aufmerksam, dass Sie dem Wahlausschuss einen amtlichen Ausweis über Ihren ungarischen Wohnsitz vorzuzeigen
brauchen. Mangels dessen kann der Wahlausschuss Ihre Abstimmung nicht bewilligen. 

Sie können weitere Informationen in Zusammenhang mit der Wahl auf der Website www.election.hu finden. 



6. szám B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 1005

Melléklet 7. minta

AZ EURÓPAI PARLAMENT TAGJAINAK VÁLASZTÁSA 

helyi választási iroda 

IGAZOLÁS
a lakóhelyt l eltér  helyen történ  szavazáshoz 

A választópolgár neve:  

Személyi azonosítója:  –       –     

Lakóhelyének címe:              

A választópolgár nyilatkozott, hogy az Európai Parlament tagjainak 

  év  hó  napra 

kit zött  választásán  településen 

kíván szavazni. Igazolással szavazni a következ  helyen lehet (ezen igazolás átadásával): 

A nyilatkozat alapján a választópolgárt a névjegyzékb l töröltem, egyidej leg az igazolás 

alapján törölt választópolgárok jegyzékébe felvettem. 

 ,  év  hó  nap 

P.H.

helyi választási iroda 
vezet je

FIGYELEM!
Az igazolást egy példányban, eredetben kell kiadni. 

Az igazolást a választópolgártól a HVI vezet je, illetve az igazolással szavazásra kijelölt szavazatszámláló bizottság elveszi és a választási 

iratok között helyezi el, egyidej leg felveszi a választópolgárt a névjegyzékbe és az „F” jegyzékbe. 
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Melléklet 8. minta 

AZ EURÓPAI PARLAMENT TAGJAINAK VÁLASZTÁSA

T JEGYZÉK 
a névjegyzékb l igazolás alapján törölt választópolgárokról

Lapszám      

A szavazást megel z  második nap 
16 óráig kiállított lapok száma

     

   A lapon szerepl  személyek száma      

Megye/F város

                

Település/Kerület Szavazókör azonosítója 

Lapon
belüli 

sorszám 

Névjegyzéken 
szerepl
sorszám 

Személyi azonosító Családi és utóneve 

1.
Lakcím: 

2.
Lakcím: 

3.
Lakcím: 

4.
Lakcím: 

5.
Lakcím: 

6.
Lakcím: 

7.
Lakcím: 

8.
Lakcím: 

9.
Lakcím: 

10.
Lakcím: 

 év  hó  nap 

 P. H. 

 helyi választási iroda 
vezet je
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Melléklet 9. minta 

* Csak az utolsó lapon töltend  ki.

AZ EURÓPAI PARLAMENT TAGJAINAK VÁLASZTÁSA

F JEGYZÉK 
a névjegyzékbe igazolás alapján felvett választópolgárokról

Lapszám      

   A lapon szerepl  személyek száma      

Megye/F város

                

Település/Kerület Szavazókör azonosítója 

Lapon
belüli 

sorszám 

Névjegyzéken 
szerepl
sorszám 

Személyi azonosító Családi és utóneve 

1.

2.

3.

4

5

6.

7.

8.

9.

10.

*A szavazás napján igazolás alapján névjegyzékbe felvett választópolgárok száma összesen :  

      

 év  hó  nap 

 P. H   P. H. 

szavazatszámláló bizottság 
jegyz könyvvezet je

 helyi választási iroda 
vezet je
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Melléklet 10. minta 

P1 AZ EURÓPAI PARLAMENT TAGJAINAK VÁLASZTÁSA 1

LISTÁT ÁLLÍTÓ JELÖL  SZERVEZET BEJELENTÉSE 

Az Európai Parlament tagjainak . évi választásán az alábbiakban leírt jelöl  szervezet 

nyilvántartásba vételét a következ  adatokkal kezdeményezzük 

nyilvántartásba vett adatait az alábbiakban módosítjuk 

JELÖL  SZERVEZET ADATAI 

A választás során adatainkat az alábbiak szerint kívánjuk szerepeltetni.

(1) A jelöl  szervezet hivatalos neve (SZAVAZÓLAPRA KERÜL): 

(2) A jelöl  szervezet rövidített neve egysoros írásmóddal (INTERNETEN JELENIK MEG): 

a) magyar nyelven: 

b) angol nyelven:

(3) A jelöl  szervezet bet szavas rövidítése (SZAVAZÓLAPRA ÉS INTERNETRE KERÜL): 

A rövidítés a szavazólapon feltüntetend :

IGEN

NEM

(4) A jelöl  szervezet emblémáját mellékelte: IGEN

NEM

(5) A jelöl  szervezet emblémája a szavazólapon 
feltüntetend :

IGEN

NEM
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Melléklet 10. minta 

P1 2
A JELÖL  SZERVEZET SZÉKHELYE, ELÉRHET SÉGE:

a) postai irányítószám: 

b) település + kerület: 

c) közterület neve, jellege (út/utca/tér/stb.), házszám, épület, lépcs ház, szint (fsz., emelet, stb.), ajtó: 

d) telefonszám: 

faxszám:

e-mail cím: 

A JELÖL  SZERVEZET KAPCSOLATTARTÓJÁNAK ADATAI: 

a) neve: 

b) értesítési címe: 

    postai irányítószám: 

    település + kerület: 

    közterület neve, jellege (út/utca/tér/stb.), házszám, épület, lépcs ház, szint (fsz., emelet, stb.), ajtó: 

    telefonszám: 

faxszám:

e-mail cím: 

Kelt: ………………………………………….. , 

A szervezet bejelentéséhez a társadalmi szervezetek bírósági nyilvántartásából - a választás kit zését követ en - kiállított kivonatot 
mellékelni kell! [a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 51. § (1) bekezdés]

.............................................................
a jelöl  szervezet képvisel je

A bizonylat átvéve:  ............................................................. 
  Országos Választási Iroda képvisel je
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Melléklet 11. minta 

L1 AZ EURÓPAI PARLAMENT TAGJAINAK VÁLASZTÁSA 1
LISTA ÁLLÍTÁSÁNAK BEJELENTÉSE

Az Európai Parlament tagjainak . évi választásán az alábbiakban leírt jelöl  szervezet(ek) listát 
állít(anak), amely 

nyilvántartásba vételét a következ  adatokkal kezdeményezem 

nyilvántartásba vett adatait az alábbiakra módosítom 

LISTA ADATAI 

A lista típusa: önálló közös

A listát állító jelöl  szervezet(ek) száma:   hivatalos neve abban a sorrendben, ahogyan a 

szavazólapon megjelenik: 

1

2

3

4

5

A listán f  jelöltet állítunk. 

A jelöltek névsorát db L2 lapon mellékeljük. 
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Melléklet 11. minta 

L1 2

A LISTÁT ÁLLÍTÓ JELÖL  SZERVEZET(EK)NEK A LISTA ÜGYÉBEN FELHATALMAZOTT KÉPVISEL JE:

a) neve: 

b) értesítési címe: 

    postai irányítószám: 

    település + kerület: 

    közterület neve, jellege (út/utca/tér/stb.), házszám, épület, lépcs ház, szint (fsz., emelet, stb.), ajtó: 

    telefonszám: 

faxszám:

e-mail cím: 

Kelt: ………………………………………….. , 

……………….………………
aláírás

……………….………………
aláírás

……………….………………
aláírás

……………….………………
aláírás

……………….………………
aláírás

A bizonylat átvéve:  ............................................................. 
  Országos Választási Iroda 



1012 B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 6. szám

Melléklet 12. minta 

L2 AZ EURÓPAI PARLAMENT TAGJAINAK VÁLASZTÁSA 1

LISTA ÁLLÍTÁSA, KÉPVISEL JELÖLTEK ADATAI 

Az Európai Parlament tagjainak . évi választásán a(z) 

jelöl  szervezet(ek) által állított listához az alábbiakban  számú jelölt adatait adom meg  számú 

lapon.

Jelölt 

sor-

száma
Jelölt személyi azonosítója, jelölt neve 

A jelölt családi neve: 

Utóneve(i):

Nyilatkozatot tett Fényképet mellékelt    Önéletrajzot mellékelt 

(SZ1 vagy SZ2) 

A jelölt családi neve: 

Utóneve(i):

Nyilatkozatot tett Fényképet mellékelt    Önéletrajzot mellékelt 

(SZ1 vagy SZ2) 

Kelt: ………………………………………….. , 

A listát állító jelöl  szervezet(ek) képvisel inek szignói: 

   

Feldolgozva:
 Országos Választási Iroda 
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Melléklet 12. minta 

L2 2/…

jelölt

sor-

száma
jelölt személyi azonosítója, jelölt neve 

A jelölt családi neve: 

Utóneve(i):

Nyilatkozatot tett Fényképet mellékelt    Önéletrajzot mellékelt 

(SZ1 vagy SZ2) 

A jelölt családi neve: 

Utóneve(i):

Nyilatkozatot tett Fényképet mellékelt    Önéletrajzot mellékelt 

(SZ1 vagy SZ2) 

A jelölt családi neve: 

Utóneve(i):

Nyilatkozatot tett Fényképet mellékelt    Önéletrajzot mellékelt 

(SZ1 vagy SZ2) 

Kelt: ………………………………………….. , 

A listát állító jelöl  szervezet(ek) képvisel inek szignói: 

   

Feldolgozva:
 Országos Választási Iroda 



1014 B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 6. szám

Melléklet 13. minta 

L3 AZ EURÓPAI PARLAMENT TAGJAINAK VÁLASZTÁSA 1

A LISTÁN HIBÁSAN MEGADOTT ADATOK JAVÍTÁSA, 
JELÖLT KIESÉSÉNEK BEJELENTÉSE 

(új jelölt nem indítható, a jelöltek sorrendje nem változtatható és a kies  jelölt helyett másik jelöltet nem lehet bejelenteni)

Az Európai Parlament tagjainak . évi választásán a(z) 

jelöl  szervezet listájának jelöltjei közül 

(1) A jelöltek bejelentett személyi adatainak javítása a jelölt személyének változtatása nélkül 

Jelölt 

sor-

száma

a listán 

Jelölt személyi azonosítója, neve 

A jelölt családi neve: 

Utóneve(i):

Nyilatkozatot tett Fényképet mellékelt    Önéletrajzot mellékelt 

(SZ1 vagy SZ2) 

A jelölt családi neve: 

Utóneve(i):

Nyilatkozatot tett Fényképet mellékelt    Önéletrajzot mellékelt 

 (SZ1 vagy SZ2) 

A jelölt családi neve: 

Utóneve(i):

Nyilatkozatot tett Fényképet mellékelt    Önéletrajzot mellékelt 

 (SZ1 vagy SZ2) 
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Melléklet 13. minta 

L3 2

(2) Jelöltek kiesésének bejelentése 
Jelölt 

sor-

száma

a listán 

Jelölt személyi azonosítója, neve 

A jelölt családi neve: 

Utóneve(i):

Kiesés oka:  lemondás   választójoga megsz nt   elhalálozás 

A jelölt családi neve: 

Utóneve(i):

Kiesés oka:  lemondás   választójoga megsz nt   elhalálozás 

A jelölt családi neve: 

Utóneve(i):

Kiesés oka:  lemondás   választójoga megsz nt   elhalálozás 

A jelölt családi neve: 

Utóneve(i):

Kiesés oka:  lemondás   választójoga megsz nt   elhalálozás 

A jelölt családi neve: 

Utóneve(i):

Kiesés oka:  lemondás   választójoga megsz nt   elhalálozás 

Kelt: ………………………………………….. , 

 A listát állító jelöl  szervezet képvisel je

A bizonylat átvéve: 

  Országos Választási Iroda 



1016 B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 6. szám

Melléklet 14. minta 

SZ1 AZ EURÓPAI PARLAMENT TAGJAINAK VÁLASZTÁSA 

JELÖLT SZEMÉLYI LAP 
(magyar állampolgár részére) 

(1) A jelölt családi neve: 

(2) Utóneve(i): 

(3) Személyi azonosító: 

(4) Lakóhely: 
postai irányítószám: 

település + kerület: 

közterület neve, jellege (út/utca/tér/stb.), házszám, épület, lépcs ház, szint (fsz., emelet, stb.), ajtó: 

NYILATKOZAT
Kijelentem az alábbiakat: 

(a) Az Európai Parlament tagjainak . évi választásán választójoggal rendelkezem. 

(b) Jelölésemet  
jelöl  szervezet listáján elfogadom.

(c) Nincs olyan tisztségem, mely az európai parlamenti tagsággal összeférhetetlen, illetve 
megválasztásom esetén az európai parlamenti tagsággal összeférhetetlen tisztségemr l lemondok.

Kelt: ………………………………………….. , 

   

Aláírás

Hozzájárulok ahhoz, hogy a fényképem és az önéletrajzom nyilvánosságra kerüljön, ennek érdekében az 
alábbi mellékleteket csatolom: 

(a) 9x13 cm-es arcfénykép CD-n   

(b) aláírással hitelesített önéletrajz   

(c) önéletrajz MS Word fájlformátumban CD-n   

Kelt: ………………………………………….. , 

Aláírás
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Melléklet 15. minta 

SZ2 AZ EURÓPAI PARLAMENT TAGJAINAK VÁLASZTÁSA 1

JELÖLT SZEMÉLYI LAP
AZ EURÓPAI UNIÓ MÁS TAGÁLLAMA MAGYARORSZÁGON LAKÓHELLYEL RENDELKEZ

ÁLLAMPOLGÁRÁNAK JELÖLTKÉNT TÖRTÉN  BEJELENTÉSE ESETÉN

(1) A jelölt családi neve: 

(2) Utóneve(i): 

(3) Személyi azonosítója: 

(4) Bejelentett magyarországi lakóhelye: 

postai irányítószám: 

település + kerület: 

közterület neve, jellege (út/utca/tér/stb.), házszám, épület, lépcs ház, szint (fsz., emelet, stb.), ajtó: 

(5) Személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány okmányazonosító száma: 

(6) Állampolgársága: 

(7) Annak az állampolgársága szerinti településnek vagy szavazókörnek vagy választókerületnek a 
megnevezése, melynek névjegyzékében legutoljára szerepelt:

Település:

Szavazókör:

Választókerület:
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Melléklet 15. minta 

SZ2 2

NYILATKOZAT

Felel sségem tudatában az alábbi nyilatkozatot teszem: 

Az Európai Parlament tagjainak . évi választásán 

(a) választójoggal rendelkezem, csatolom azt az igazolást, mely szerint az állampolgárságom szerinti 
államban nem állok olyan rendelkezés hatálya alatt, amely szerint nem vagyok megválasztható; 

(b) kizárólag a Magyar Köztársaságban indulok jelöltként; 

(c) jelölésemet  
jelöl  szervezet listáján elfogadom;

(d) nincs olyan tisztségem, mely az európai parlamenti tagsággal összeférhetetlen, illetve megválasztásom 
esetén az európai parlamenti tagsággal összeférhetetlen tisztségemr l lemondok.

Kelt: ………………………………………….. , 

Aláírás

Hozzájárulok ahhoz, hogy a fényképem és az önéletrajzom nyilvánosságra kerüljön, ennek érdekében az alábbi 
mellékleteket csatolom: 

(a) 9x13 cm-es arcfénykép CD-n   

(b) aláírással hitelesített önéletrajz   

(c) önéletrajz MS Word fájlformátumban CD-n   

Kelt: …………………………………………., 

Aláírás
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Melléklet 16. minta

AJÁNLÓSZELVÉNY 

Az Európai Parlament tagjainak …….... évi választásához 

Listát állító jelöl  szervezet(ek) neve:  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Az ajánló választópolgár adatai: 

Családi és utónév:  ____________________________________________________ 

Lakóhely:  ____________________________________________________ 

 …………………………………………… 
személyi azonosító saját kez  aláírás 

TÁJÉKOZTATÓ A LISTAAJÁNLÁSRÓL 

Listát ajánlani csak a hivatalos ajánlószelvény kitöltésével és átadásával lehet. 
A listaajánlás a választópolgár szabad elhatározásán alapul, arra senki nem kötelezhet . A választópolgár csak 
egy listát ajánlhat. Aki több listát ajánlott, vagy aki ugyanazt a listát többször ajánlotta, annak valamennyi 
ajánlása érvénytelen. 

A választópolgár úgy ajánlhat listát, hogy az ajánlószelvényre rávezeti családi és utónevét, lakóhelyét, 
személyi azonosítóját (személyi szám), az ajánlott listát állító párt nevét (közös lista esetén valamennyi párt 
nevét). Az ajánlószelvényt az ajánló választópolgárnak alá kell írnia. 

„Az ajánlásért az ajánlónak vagy rá tekintettel másnak el nyt adni vagy ígérni, valamint 

az ajánlásért el nyt kérni, illet leg el nyt vagy annak ígéretét elfogadni tilos.”

[A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 48. § (3) bekezdés]

Az ajánlószelvény elvesztése, megsemmisülése esetén újat a helyi választási irodától lehet igényelni. 

Választási Iroda 
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Melléklet 17. minta 

AZ EURÓPAI PARLAMENT TAGJAINAK VÁLASZTÁSA

ÁTVÉTELI ELISMERVÉNY

település Szavazókör sorszáma: 
   

_________________________________ (név), a fenti szavazókör szavazatszámláló bizottságának elnöke a 
helyi választási iroda vezet jét l az alábbi választási nyomtatványokat és felszerelési tárgyakat vettem át:

Sorszám Nyomtatvány/eszköz megnevezése db

1. Névjegyzék ___

2. Pótlap névjegyzékhez (csak a kijelölt szavazókörben) ___

3.
Igazolás alapján névjegyzékbe vett választópolgárok jegyzéke – F jegyzék 
(csak a kijelölt szavazókörben) ___

4.
A szavazókörbe igazolást kér , névjegyzéken még nem szerepl
választópolgárok listája (csak a kijelölt szavazókörben) ___

5. Visszautasítottak jegyzéke ___

6. Nyilvántartás mozgóurnát kér kr l ___

7. Adatlap ___

8. Szavazóköri jegyz könyv ___

9. Szavazólap ___

10. Boríték a szavazólaphoz ___

11. Ellen rz  lap ___

12.

Kellékes csomag 
(urnazáró címke, golyóstoll a szavazáshoz, nemzetiszín  szalag az urnák 
lezárásához, nemzetiszín  zsineg a tollak felfüggesztéséhez, kötegel  csík 
a szavazólap csomagolásához, számlálólap a napközbeni jelentéshez)

 ___

13. Jegyz könyv a szavazás közben el fordult rendkívüli eseményr l ___

14. Bélyegz párna ___

15. Bélyegz ___ lenyomata:

_____________________, ______ év ____________ hó _____ nap

P. H. 

 helyi választási iroda képvisel je  a szavazatszámláló bizottság 
elnöke
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Melléklet 18. minta 

Ellen rz  lap

A szavazás napja:  ...................................................................................................... 

A szavazókör sorszáma:  ...................................................................................................... 
(a külképviselet megnevezése) 

Aláírásunkkal tanúsítjuk, hogy az urnát megvizsgáltuk, üresnek találtuk és lezártuk. Az urna a 
törvényes követelményeknek megfelel. 

Az ellen rz  lapot ........... óra .…...... perckor helyeztük az urnába. 

A szavazatszámláló bizottság (külképviseleti választási iroda) jelen lév  tagjainak aláírása: 

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

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

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

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

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

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

Az els ként szavazó választópolgár aláírása: ............................................................................ 

A névjegyzéken szerepl  sorszáma: ............ 



1022 B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 6. szám

Melléklet 19. minta 

AZ EURÓPAI PARLAMENT TAGJAINAK VÁLASZTÁSA

NYILVÁNTARTÁS
a mozgóurnát kér kr l

___________________________ település 

____________________ számú szavazókör

A kérelmeket a szavazás napját megel z en a HVI 
vezet je gy jti, a nyilvántartást a választási iratokkal 
együtt adja át a szavazatszámláló bizottságnak.

A mozgóurnát kér  névjegyzékbeli sorszáma, neve, 
lakcíme, jelenlegi tartózkodási helye 

A bejelent  neve, lakcíme 
A mozgóurnával szavazó 

saját kez  aláírása 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

______________________________ , ________ év ____________ hó ______ nap

P. H. 

______________________________________
a szavazatszámláló bizottság 

elnöke
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Melléklet 20. minta 

AZ EURÓPAI PARLAMENT TAGJAINAK VÁLASZTÁSA

VISSZAUTASÍTOTTAK
JEGYZÉKE

_________________________ település Szavazókör sorszáma:    

A visszautasított polgár 

családi és utóneve lakcíme A visszautasítás oka 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

______________________________________ 

a szavazatszámláló bizottság elnöke 

______________________________________

jegyz könyvvezet



1024 B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 6. szám

Melléklet 21. minta 

AZ EURÓPAI PARLAMENT TAGJAINAK VÁLASZTÁSA

SZÁMLÁLÓLAP
a napközbeni jelentéshez 

a szavazóhelyiségben megjelent választópolgárok számáról

MEGYE/F VÁROS: Telefon-, (fax)szám, amelyre a 

TELEPÜLÉS/KERÜLET:
jelentést küldeni kell 

SZAVAZÓKÖR SORSZÁMA: 

NÉVJEGYZÉKEN SZEREPL K SZÁMA 7.00: 9.00: 11.00: 
13.00: 15.00: 17.00: 
18.30:   

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 

75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 

150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200 205 210 215 220 

225 230 235 240 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290 295 

300 305 310 315 320 325 330 335 340 345 350  355 360 365 370 

375 380 385 390 395 400 405 410 415 420 425 430 435 440 445 

450 455 460 465 470 475 480 485 490 495 500 505 510 515 520 

525 530 535 540 545 550 555 560 565 570 575 580 585 590 595 

600 605 610 615 620 625 630 635 640 645 650 655 660 665 670 

675 680 685 690 695 700 705 710 715 720 725 730 735 740 745 

750 755 760 765 770 775 780 785 790 795 800 805 810 815 820 

825 830 835 840 845 850 855 860 865 870 875 880 885 890 895 

900 905 910 915 920 925 930 935 940 945 950 955 960 965 970 

975 980 985 990 995 1000 1005 1010 1015 1020 1025 1030 1035 1040 1045 

1050 1055 1060 1065 1070 1075 1080 1085 1090 1095 1100 1105 1110 1115 1120 

1125 1130 1135 1140 1145 1150 1155 1160 1165 1170 1175 1180 1185 1190 1195 

Jelentés a megjelentek számáról a helyi választási iroda részére! (A jelentett számot célszer  jelölni a számlálólapon!) 

A jelentést adta Jelentési id
Megjelentek

száma óra, perc aláírás 
A jelentést vette 

7.00     

9.00     

11.00     

13.00     

15.00     

17.00     

18.30     

Megjegyzés: A szavazók számlálását úgy kell végezni, hogy az egyes rubrikákba négy függ leges és egy azokat középen 
keresztez  vízszintes vonalat húzunk. 
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Melléklet 22. minta 

AZ EURÓPAI PARLAMENT TAGJAINAK VÁLASZTÁSA

JEGYZ KÖNYV
a szavazás közben el fordult rendkívüli eseményr l,

illetve a szavazatszámláló bizottság elnökének a rend fenntartása érdekében tett intézkedésér l

Készült:  év  hó  nap  település 

 utca/út/tér  szám alatt, a  számú szavazókör helyiségében. 

Jelen vannak: 
szavazatszámláló bizottság elnöke  

szavazatszámláló bizottság tagjai  

1. A szavazás közben el forduló rendkívüli esemény, illetve a szavazatszámláló bizottság elnökének a rend 
fenntartása érdekében tett intézkedése: 

2. A szavazatszámláló bizottság szavazás ideje alatt hozott határozata: 

A határozat száma: 

A határozat tartalma: 

 ,  év  hó  nap 

a szavazatszámláló bizottság  
elnöke 

A jegyz könyv továbbítva:  nap  óra  perc 

jegyz könyvvezet
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Melléklet 23. minta 

AZ EURÓPAI PARLAMENT TAGJAINAK VÁLASZTÁSA

ÁTVÉTELI ELISMERVÉNY

település Szavazókör sorszáma: 
   

A szavazás alábbi garanciális iratait és kellékeit, valamint a lezárt urnákat a szavazatszámláló bizottságtól 
átvettem:

Sorszám Nyomtatvány/eszköz megnevezése db

1. Névjegyzék ___

2.
Igazolás alapján névjegyzékbe vett választópolgárok jegyzéke – F 
jegyzék (csak a kijelölt szavazókörben) ___

3. Bevont igazolások (csak a kijelölt szavazókörben) ___

4.
A szavazókörbe igazolást kér , névjegyzéken még nem szerepl
választópolgárok listája (csak a kijelölt szavazókörben) ___

5. Visszautasítottak jegyzéke ___

6. Nyilvántartás mozgóurnát kér kr l ___

7. Ellen rz  lap  ___

8. Adatlap

9. Szavazóköri jegyz könyv és mellékletei ___

10. Szavazólapok lebélyegzésére szolgáló bélyegz ___ lenyomata:

11. Bélyegz párna ___

12.
Lezárt urna, 
benne az SZSZB nyilatkozat szerint: 

___

 fel nem használt szavazólapok: ___

 rontott szavazólapok: ___

_____________________, ______ év ____________ hó _____ nap

P. H. 

szavazatszámláló bizottság 
elnöke

helyi választási iroda 
vezet je
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Melléklet 24. minta 

AZ EURÓPAI PARLAMENT TAGJAINAK VÁLASZTÁSA

NYILVÁNTARTÁS
a kinyomtatott szavazólapokról

Készült: ________ év ______________ hó ____ napján _________________________________ ország 

__________________________ település __________________________________________________ 

alatti külképviseleti szavazóhelyiségben.

A külképviseleti névjegyzéken szerepl  választópolgárok száma: 

Kinyomtatott szavazólapok száma:

    

a külképviseleti választási iroda vezet je 

               

a külképviseleti választási iroda tagjai 

P. H. 



1028 B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 6. szám

Melléklet 25. minta 

AZ EURÓPAI PARLAMENT TAGJAINAK VÁLASZTÁSA

NYILATKOZAT A SZAVAZÁSRÓL 
A választópolgár adatai 

(1) Családi neve: __________________________________________________________________

utóneve(i): __________________________________________________________________

(2) Születési családi neve: __________________________________________________________________

utóneve(i): __________________________________________________________________

(3) Névjegyzék szerinti magyarországi lakcíme: 

postai irányítószám: 

település + kerület: __________________________________________________________________

közterület neve, jellege (út / utca / tér stb.), házszám, épület, lépcs ház, szint (fsz., emelet stb.), ajtó: 

___________________________________________________________________________________________

(4) Személyi azonosító:

Nyilatkozom, hogy a lezárt boríték az általam leadott szavazatot tartalmazza. 

Kelt: __________________________ ,

______________________________________

a választópolgár saját kez  aláírása

Hitelesítés

A szavazatot a fenti választópolgár adta le. A választópolgár a Nyilatkozatot el ttem írta alá. 

P. H.
______________________________________

a külképviseleti választási iroda tagjának 
saját kez  aláírása 



6. szám B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 1029

Melléklet 26. minta 

AZ EURÓPAI PARLAMENT TAGJAINAK VÁLASZTÁSA

JEGYZ KÖNYV
a szavazás befejezésér l

Két példányban kell kitölteni! 

Ez a ……… számú példány. 

Az 1. példányt az urnába kell helyezni! 

A 2. példányt telefaxon az OVI-hoz kell továbbítani, az eredeti a KÜVI-nél marad, melyet a szavazást követ  90. nap után meg kell semmisíteni.

Készült: ________ év ______________ hó ____ napján _________________________________ ország 

__________________________ település __________________________________ alatti külképviseleti szavazóhelyiségben. 

Választópolgárok nyilvántartása: 

A külképviseleti névjegyzékbe felvett választópolgárok száma: ________

Szavazóként megjelentek száma: ________

Visszautasított polgárok száma: ________

Az urnába helyezett választási iratok:* 

Jelen jegyz könyv 1. példánya 

Névjegyzék: ________ lap 

Visszautasítottak jegyzéke: ________ lap 

Nyilvántartás a kinyomtatott szavazólapokról: ________ lap 

Rontott szavazólapokat tartalmazó lezárt borítékok: ________ db 

Fel nem használt szavazólapokat tartalmazó lezárt borítékok: ________ db 

Rendkívüli eseményekr l kiállított jegyz könyv: ________ lap 

A szavazás befejezésének id pontja: ______ óra ______ perc 

Az urna Országos Választási Irodához szállításának adatai: 

Beküldend  urna: ________ db 

Indulás id pontja: ______ óra ______ perc 

Utazás módja: _____________________________________________________________________

Budapestre érkezés várható id pontja: ______ óra ______ perc 

______________________________________ ______________________________________

a külképviseleti választási iroda vezet je

_____________________ _____________________ _____________________ _____________________

a külképviseleti választási iroda tagjai 

P. H. 

* Amennyiben a felsorolt iratok az urnába nem férnek be, az iratoknak további urnákat lehet megnyitni. 



1030 B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 6. szám

melléklet 26. minta 

Megfigyel ként jelen volt: 

Nyilatkozata szerint a szavazás* 
Név Aláírás Megbízó 

törvényes volt törvénysért  volt 

   

   

   

   

   

A megfigyel  észrevételei, az általa észlelt törvénysértés leírása: 

* kitöltése önkéntes 



6. szám B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 1031

Melléklet 27. minta 

AZ EURÓPAI PARLAMENT TAGJAINAK VÁLASZTÁSA

ADATLAP

A VÁLASZTÁS SZAVAZÓKÖRI EREDMÉNYÉR L

................................................................. f város/megye

................................................................. település/kerület  .................. szavazókör    

Kitöltötte:....................................................................................................
                   jegyz könyvvezet   P. H. 

a) Általános adatok 

A névjegyzék 
zárásáig a 

névjegyzékbe 
felvett

választópolgárok
száma 

A szavazás napján 
a névjegyzékbe 
igazolás alapján 

felvett
választópolgárok

száma 

A választópolgárok 
száma a 

névjegyzékben a 
szavazás 

befejezésekor 

Visszautasított
polgárok száma 

Szavazóként
megjelent 

választópolgárok
száma 

A B C  D  E 

       

b) Szavazás 

Urnában lév
szavazólapok száma 

Eltérés a szavazóként 
megjelentek számától 
(többlet: + / hiány: -) 

Érvénytelen 
szavazatok száma 

Érvényes 
szavazatok száma 

 A bizottság által 
vitatott

szavazólapok
száma 

F G H I  J 

      

c) Érvényes szavazatok száma 

 Lista neve Azono-
sítója

Kapott
érvényes 
szavazat 

 Lista neve Azono-
sítója

Kapott
érvényes 
szavazat 

1 11

2 12

3 13

4 14

5 15

6 16

7 17

8 18

9 19

10 20

Figyelem! Kitöltés után 

ellen rizze! 

C=A+B

G=F-E 

F=H+I+J 

I= listákra leadott 

érvényes szavazatok 

összege



1032 B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 6. szám

Melléklet 28. minta 

AZ EURÓPAI PARLAMENT TAGJAINAK VÁLASZTÁSA A

SZAVAZÓKÖRI JEGYZ KÖNYV

MEGYE / F VÁROS

A szavazatszámláló bizottság állítja ki 
két példányban!

Ez a számú példány 
TELEPÜLÉS / F VÁROSI KERÜLET 

.  SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR

Készült ............... év ........................................ hó ............... napján ...................................................... település 

(f városi kerület) alábbi helyen lév  szavazóhelyiségében: ................................................................................... 

......................………………………………………………………..……………………………………………..…………

Az urna lezárásakor jelen vannak:

 Név Aláírás Név Aláírás 
1. ........................................ ........................................ 9. ........................................ ........................................ 

a szavazatszámláló bizottság elnöke 10. ........................................ ........................................ 

2. ........................................ ........................................ 11. ........................................ ........................................ 

3. ........................................ ........................................ 12. ........................................ ........................................ 

4. ........................................ ........................................ 13. ........................................ ........................................ 

5. ........................................ ........................................ 14. ........................................ ........................................ 

6. ........................................ ........................................ 15. ........................................ ........................................ 

7. ........................................ ........................................ 16. ........................................ ........................................ 

8. ........................................ ........................................ 17. ........................................ ........................................ 

a szavazatszámláló bizottság tagjai 

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

jegyz könyvvezet

A szavazatszámláló bizottság a szavazás megkezdése el tt megállapította, hogy az urna üres, és ennek megállapítása 
után az els ként szavazó választópolgár jelenlétében az urnát lezárta, benne az ellen rz  lapot elhelyezte. 

A szavazás ….............. órakor kezd dött.



6. szám B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 1033

Melléklet 28. minta 

B SZAVAZÓKÖRI JEGYZ KÖNYV

     . SZÁMÚ SZAVAZÓKÖRE 

F VÁROS, KERÜLET / MEGYE, TELEPÜLÉS       

SZAVAZÓKÖR AZONOSÍTÓJA 
             

A VÁLASZTÁS SZAVAZÓKÖRI EREDMÉNYE 

a) A választók nyilvántartása 

A névjegyzék zárásáig a 

névjegyzékbe felvett 

választópolgárok száma

A szavazás napján a 

névjegyzékbe igazolás 

alapján felvett 

választópolgárok száma 

A választópolgárok 

száma a névjegyzékben 

a szavazás 

befejezésekor 

Visszautasított polgárok 

száma 

Szavazóként megjelent 

választópolgárok száma

A B C D  E 

      

b) Szavazás 

Urnában lév

szavazólapok száma 

Eltérés a szavazóként 

megjelentek számától 

(többlet: + /hiány: -) 

Érvénytelen 

szavazatok száma 

Érvényes 

szavazatok száma 

F G H I 

    

Rontott szavazólapok száma: …….……….. 

A szavazatszámláló bizottság a szavazatokat alkalommal számlálta meg.

Figyelem!

a) A C rovatba beírt számnak meg kell egyeznie az A és B rovatokba beírt számok összegével. (C = A + B) 

b) A G rovatba beírt számnak egyenl nek kell lennie az F rovatba írt szám és az E rovatba írt szám különbségével. Többlet 
szavazólap esetén a különbség pozitív el jel , ha az urnából hiányzik szavazólap, negatív el jel . (G = F - E) 

c) Az F rovatba beírt számnak egyenl nek kell lennie a H és az I rovatokba beírt számok összegével. (F = H + I) 

d) Az érvényes szavazatok listánkénti számát a jegyz könyv C oldalán kell feltüntetni. A listánkénti szavazatok száma 
összegének meg kell egyezni az I rovatba beírt számmal!



1034 B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 6. szám

Melléklet 28. minta 

SZAVAZÓKÖRI JEGYZ KÖNYV C

F VÁROS, KERÜLET / MEGYE, TELEPÜLÉS

     
. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR 

AZ ÉRVÉNYES SZAVAZATOK SZÁMA LISTÁNKÉNT 

 A LISTA NEVE, AZONOSÍTÓJA
Érvényes
szavazat

 A LISTA NEVE, AZONOSÍTÓJA
Érvényes
szavazat

1
..........................................................

11
..........................................................

azonosító      azonosító      

.......................................................... ..........................................................
2

..........................................................
12

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

azonosító      azonosító      

.......................................................... ..........................................................
3

..........................................................
13

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

azonosító      azonosító      

.......................................................... ..........................................................
4

..........................................................
14

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

azonosító      azonosító      

.......................................................... ..........................................................
5

..........................................................
15

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

azonosító      azonosító      

.......................................................... ..........................................................
6

..........................................................
16

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

azonosító      azonosító      

.......................................................... ..........................................................
7

..........................................................
17

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

azonosító      azonosító      

.......................................................... ..........................................................
8

..........................................................
18

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

azonosító      azonosító      

.......................................................... ..........................................................
9

..........................................................
19

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

azonosító      azonosító      

.......................................................... ..........................................................
10

..........................................................
20

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

azonosító      azonosító      

1-10 összesen: ………………… 11-20 összesen: ………………… 

Érvényes szavazatok száma összesen: = (1-20) ………………… 

Figyelem! Az érvényes szavazatok száma összegének meg kell egyeznie a B oldal I rovatába beírt számmal! 



6. szám B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 1035

Melléklet 28. minta 

D SZAVAZÓKÖRI JEGYZ KÖNYV

F VÁROS, KERÜLET / MEGYE, TELEPÜLÉS

     
. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR 

A szavazatszámlálás során jelen vannak: 

 Név Aláírás Név Aláírás 
1. ........................................ ........................................ 9. ........................................ ........................................ 

a szavazatszámláló bizottság elnöke 10. ........................................ ........................................ 

2. ........................................ ........................................ 11. ........................................ ........................................ 

3. ........................................ ........................................ 12. ........................................ ........................................ 

4. ........................................ ........................................ 13. ........................................ ........................................ 

5. ........................................ ........................................ 14. ........................................ ........................................ 

6. ........................................ ........................................ 15. ........................................ ........................................ 

7. ........................................ ........................................ 16. ........................................ ........................................ 

8. ........................................ ........................................ 17. ........................................ ........................................ 

a szavazatszámláló bizottság tagjai 

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

jegyz könyvvezet

A szavazás ........... órakor befejez dött, az urna sértetlen és az ellen rz  lap az urnában volt. 

A jegyz könyv 1. példányának mellékletei: 

a szavazatszámláló bizottságnak a szavazás ideje alatt hozott határozatai, 

a szavazás közben el fordult fontosabb események, valamint a szavazatszámláló bizottság elnökének a rend 
fenntartása érdekében tett intézkedései. 

A jegyz könyv els  és második példányát, valamint a mellékleteiket a helyi választási irodához kell szállítani.

A JEGYZ KÖNYV EGY-EGY MÁSOLATI PÉLDÁNYÁT ÁTVETTÉK: 

Név Jelöl  szervezet Aláírás 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



1036 B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 6. szám

Melléklet 29. minta 

AZ EURÓPAI PARLAMENT TAGJAINAK VÁLASZTÁSA A

JEGYZ KÖNYV
A KÜLKÉPVISELETI SZAVAZÁS EREDMÉNYÉR L

Az Országos Választási Bizottság 
állítja ki két példányban!

Ez a számú példány 

AZONOSÍTÓ              

Készült ............... év ......................................... hó ............... napján 
Budapest .............. kerület ................................................................................. utca ............... szám alatt, 
az Országos Választási Bizottság hivatali helyiségében. 

a) A választók nyilvántartása 

A külképviseleti 

névjegyzékbe felvett 

választópolgárok száma 

Visszautasított polgárok 

száma 

Szavazóként megjelent 

választópolgárok száma

Érvényes szavazási 

iratok száma 

Érvénytelen szavazási 

iratok száma 

C D E SZ1 SZ2 
     

b) Szavazás 

Az érvényes szavazási 

iratokban lév

szavazólapok száma 

Eltérés a szavazóként 

megjelentek számától 

(többlet: + / hiány: -) 

Érvénytelen  

szavazatok száma 

Érvényes  

szavazatok száma 

F G H I 
    

Az OVB tagjai a szavazatokat  alkalommal számolták meg. 

Figyelem!

a) A G rovatba beírt számnak egyenl nek kell lennie az F rovatba írt szám és az E rovatba írt szám különbségével. 
Többlet szavazólap esetén a különbség pozitív el jel , ha az urnából hiányzik szavazólap, negatív el jel .
(G  = F - E) 

b) Az F rovatba beírt számnak egyenl nek kell lennie a H és az I rovatokba beírt számok összegével. (F = H + I) 



6. szám B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 1037

Melléklet 29. minta 

B AZ EURÓPAI PARLAMENT TAGJAINAK VÁLASZTÁSA

Azonosító:
              

AZ ÉRVÉNYES SZAVAZATOK SZÁMA LISTÁNKÉNT 

 A LISTA NEVE, AZONOSÍTÓJA
Érvényes
szavazat

 A LISTA NEVE, AZONOSÍTÓJA
Érvényes
szavazat

1
..........................................................

11
..........................................................

azonosító      azonosító      

.......................................................... ..........................................................
2

..........................................................
12

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

azonosító      azonosító      

.......................................................... ..........................................................
3

..........................................................
13

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

azonosító      azonosító      

.......................................................... ..........................................................
4

..........................................................
14

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

azonosító      azonosító      

.......................................................... ..........................................................
5

..........................................................
15

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

azonosító      azonosító      

.......................................................... ..........................................................
6

..........................................................
16

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

azonosító      azonosító      

.......................................................... ..........................................................
7

..........................................................
17

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

azonosító      azonosító      

.......................................................... ..........................................................
8

..........................................................
18

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

azonosító      azonosító      

.......................................................... ..........................................................
9

..........................................................
19

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

azonosító      azonosító      

.......................................................... ..........................................................
10

..........................................................
20

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

azonosító      azonosító      

1-10 összesen: ………………… 11-20 összesen: ………………… 

Érvényes szavazatok száma összesen: = (1-20) ………………… 

Figyelem! Az érvényes szavazatok száma összegének meg kell egyeznie az A oldal J rovatába beírt számmal! 



1038 B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 6. szám

Melléklet 29. minta 

AZ EURÓPAI PARLAMENT TAGJAINAK VÁLASZTÁSA C

A szavazatszámlálás során jelen vannak: 

 Név Aláírás Név Aláírás 
1. ........................................ ........................................ 9. ........................................ ........................................ 

Az Országos Választási Bizottság elnöke 10. ........................................ ........................................ 

2. ........................................ ........................................ 11. ........................................ ........................................ 

3. ........................................ ........................................ 12. ........................................ ........................................ 

4. ........................................ ........................................ 13. ........................................ ........................................ 

5. ........................................ ........................................ 14. ........................................ ........................................ 

6. ........................................ ........................................ 15. ........................................ ........................................ 

7. ........................................ ........................................ 16. ........................................ ........................................ 

8. ........................................ ........................................ 17. ........................................ ........................................ 

az Országos Választási Bizottság tagjai 

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

az Országos Választási Iroda vezet je

Az OVB tagjai az urnákat sértetlen állapotban vették át, az ellen rz  lapok az urnában voltak. 

A JEGYZ KÖNYV EGY-EGY MÁSOLATI PÉLDÁNYÁT ÁTVETTÉK: 

Név Jelöl  szervezet Aláírás 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



6. szám B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 1039

Melléklet 30. minta 

AZ EURÓPAI PARLAMENT TAGJAINAK VÁLASZTÁSA A

JEGYZ KÖNYV
A VÁLASZTÁS EREDMÉNYÉR L

Az Országos Választási Bizottság 
állítja ki két példányban!

Ez a számú példány 

Készült  ............... év ......................................... hó ............... napján
BUDAPEST …......... kerület ................................................................ utca ............ szám alatt,
az Országos Választási Bizottság hivatali helyiségében. 

Ez a jegyz könyv ………….. db szavazóköri jegyz könyv és a külképviseleti szavazás eredményér l kiállított 
jegyz könyv adatainak összesítése alapján készült. 

Jelen vannak:

 Név Aláírás Név Aláírás 
1. ........................................ ........................................ 2. ........................................ ........................................ 

az Országos Választási Bizottság elnöke az Országos Választási Bizottság elnökhelyettese 

3. ........................................ ........................................ 4. ........................................ ........................................ 

5. ........................................ ........................................ 6. ........................................ ........................................ 

7. ........................................ ........................................ 8. ........................................ ........................................ 

9. ........................................ ........................................ 10. ........................................ ........................................ 

11. ........................................ ........................................ 12. ........................................ ........................................ 

13. ........................................ ........................................ 14. ........................................ ........................................ 

15. ........................................ ........................................ 16. ........................................ ........................................ 

az Országos Választási Bizottság tagjai 

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

az Országos Választási Iroda vezet je



1040 B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 6. szám

Melléklet 30. minta 

B
1.) A választók nyilvántartása 

A névjegyzék zárásáig a 
névjegyzékbe felvett 

választópolgárok száma

A szavazás napján a 
névjegyzékbe igazolás 

alapján felvett 
választópolgárok száma 

A választópolgárok 
száma a névjegyzékben 

a szavazás 
befejezésekor 

Visszautasított
polgárok száma 

Szavazóként  
megjelent 

választópolgárok száma

A B C D  E 
      

2.) Szavazás 

Az urnákban és az 
érvényes szavazási 

iratokban lév
szavazólapok száma 

Eltérés a szavazóként 
megjelentek számától 
(többlet: + /hiány: -) 

Érvénytelen  
szavazatok száma 

Érvényes  
szavazatok száma 

F G H I 

3.) Az 5%-os határ: 

4.) Az 5%-os határ alapján mandátumszerzésre jogosult és mandátumszerzésre nem jogosult listák: 

MANDÁTUMSZERZÉSRE JOGOSULT 

LISTÁK

Lista  
azonosító 

Szavazatok 
száma 

MANDÁTUMSZERZÉSRE NEM JOGOSULT

LISTÁK

Lista  
azonosító 

Szavazatok 
száma 

………………………………….. ………………………………….. 

………………………………….. 

   
………………………………….. 

   

………………………………….. ………………………………….. 

………………………………….. 
   

………………………………….. 
   

………………………………….. ………………………………….. 

………………………………….. 
   

………………………………….. 
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C

5.) A mandátumok kiosztása: 

Lista neve (1) Lista neve (2) Lista neve (3)   Lista neve (n) 

Szavazatok 
száma 

      

 /2       

 /3       

 /4       

 /5       

 /6       

 /7       

 /8       

 /9       

 /10       

 /11       

 /12       

 /13       

 /14       

 /15       

 /16       

 /17       

 /18       

 /19       

 /20       

 /21       

 /22       
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D
6.) A mandátumot szerzett listák és jelöltek: 

Mandátumot szerzett jelöltek 
Mandátumot szerzett listák 

Mandátumok 
száma neve

sorszáma 
a listán 
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....................................................................................... 
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*
*
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*
*
*

...................................................................................... 
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…….

*
*
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.....................................................................

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

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

*
*
*

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

…….

…….

*
*

…….
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.....................................................................

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

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

*
*
*

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

…….

…….

*
*

…….
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.....................................................................

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

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

*
*
*

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

…….

…….

*
*

…….

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

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

*
*
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...................................................................................... 
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Az önkormányzati miniszter
7/2009. (II. 25.) ÖM

rendelete
az Európai Parlament tagjai

2009. évi választása költségeinek normatíváiról,
tételeirõl, elszámolási és belsõ ellenõrzési

rendjérõl

A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 153. §
(1) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az
önkormányzati miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló
132/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § h) pontjában meg-
állapított feladatkörömben eljárva a következõket rende-
lem el:

1. §

(1) Az Országos Választási Iroda (a továbbiakban: OVI)
vezetõje felelõs az Európai Parlament tagjai 2009. évi vá-
lasztása (a továbbiakban: választás) pénzügyi feladat- és
költségtervének elkészítéséért. A feladat- és költségtervet
a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Köz-
ponti Hivatala (a továbbiakban: KEKKH) elnökének
egyetértésével kell elkészíteni. A feladat- és költségterv
jóváhagyásáról az önkormányzati miniszter (a továbbiak-
ban: miniszter) dönt.

(2) A helyi választási iroda (a továbbiakban: HVI), az
országgyûlési egyéni választókerületi iroda (a továbbiak-
ban: OEVI) és a területi választási iroda (a továbbiakban:
TVI) vezetõje, továbbá a regionális államigazgatási hiva-
tal vezetõje és a KEKKH elnöke választási feladatai tekin-
tetében

a) felelõs a választás pénzügyi tervezéséért, lebonyolí-
tásáért, elszámolásáért,

b) felelõs a pénzeszközök célhoz kötött felhasználá-
sáért és ellenõrzéséért,

c) gyakorolja a választás pénzeszközei feletti kötele-
zettségvállalási és utalványozási jogot, valamint felhatal-
mazást ad az ellenjegyzési jog gyakorlására,

d) gondoskodik a választás céljára szolgáló pénzeszkö-
zöknek az elkülönített számviteli kezelésérõl.

(3) A miniszter megállapodást köt a külügyminiszterrel
a külképviseleti szavazás pénzügyi lebonyolítása, elszá-
molása és ellenõrzése rendjérõl.

(4) A külügyminiszter által kijelölt szerv vezetõje a kül-
képviseleti szavazás tekintetében a 2. mellékletben felso-
rolt normatívák és a (3) bekezdésben foglalt megállapodás
alapján felelõs a választás pénzügyi tervezéséért, lebonyo-
lításáért, elszámolásáért, a pénzeszközök célhoz kötött fel-
használásáért, valamint belsõ ellenõrzéséért.

2. §

(1) A választás helyi és területi feladatai elõkészítésé-
nek és lebonyolításának pénzügyi fedezetéül az 1. mellék-
letben felsorolt tételek, normatívák szolgálnak. A külkép-
viseleti szavazás elõkészítésének és lebonyolításának
pénzügyi fedezetéül a 2. mellékletben felsorolt tételek,
normatívák, valamint a nem normatív kiadások tekinteté-
ben a külügyminiszterrel kötött megállapodás alapján
megállapított költségvetési fedezet szolgál.

(2) A pénzügyi fedezet számításánál a népességre, a vá-
lasztópolgárok számára vonatkozó adatokat a KEKKH ál-
tal megállapított, a központi személyiadat- és lakcímnyil-
vántartásból a névjegyzék összeállításához használt, vala-
mint a névjegyzékhez összeállított adatállomány alapján
kell figyelembe venni. Az egyéb adatokat a KEKKH-nak a
választás pénzügyi tervezésére vonatkozó belsõ szabály-
zata alapján kell figyelembe venni.

3. §

Az Önkormányzati Minisztérium a költségvetési fejeze-
tében a választás lebonyolítására rendelkezésre álló össze-
get – a regionális államigazgatási hivatalokat és a külügy-
miniszter által kijelölt szervet megilletõ összeg, továbbá a
központi személyi kiadások fedezete kivételével – megál-
lapodás alapján fejezetek közötti költségvetési elõirány-
zat-átcsoportosítással biztosítja a KEKKH részére.

4. §

(1) Az Önkormányzati Minisztérium a külügyminiszter
által kijelölt szerv részére, megállapodás alapján fejezetek
közötti költségvetési elõirányzat-átcsoportosítással, a re-
gionális államigazgatási hivatal részére fejezeten belüli
elõirányzat-átcsoportosítással, a megfelelõ kiemelt elõ-
irányzaton biztosítja a választás pénzügyi fedezetét.

(2) A KEKKH a választások pénzügyi fedezetének a
HVI-t, az OEVI-t és a TVI-t megilletõ részét a TVI részé-
re, az illetékes fõvárosi, megyei közgyûlés hivatalának
bankszámlájára folyósítja. A TVI a választások pénzügyi
fedezetének a HVI-t és az OEVI-t megilletõ részét a tele-
pülési önkormányzat polgármesteri hivatala (körjegyzõ-
ség esetén a körjegyzõség) bankszámlájára folyósítja. A
választások pénzügyi fedezete az átadónál támogatásérté-
kû mûködési kiadásként, az átvevõ szervnél támogatásér-
tékû mûködési bevételként kerül biztosításra.

(3) A választás dologi kiadásainak fedezetére rendelke-
zésre álló, az 1. és 2. mellékletben meghatározott normatí-
vák szerinti összeg a szavazás napját megelõzõ 20. munka-
napig elõlegként kerül folyósításra, illetve átadásra. A TVI
a választások pénzügyi fedezetének a HVI-t és az OEVI-t
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megilletõ részét a szavazás napját megelõzõ 15. munkana-
pig folyósítja.

(4) A választás alábbi személyi normatíváinak folyósí-
tására, illetve átadására csak utólag, a pénzügyi elszámolás
elfogadását követõen kerül sor az alábbiak szerint:

a) a HVI és OEVI vezetõk személyi juttatásainak kifi-
zetésérõl a TVI vezetõje dönt, és haladéktalanul intézke-
dik a folyósításáról,

b) a TVI vezetõk személyi juttatásainak kifizetésérõl az
OVI vezetõjének javaslatára a miniszter dönt; a személyi
juttatások fedezetét a KEKKH elnöke a döntést követõ
8 banki napon belül folyósítja,

c) a regionális államigazgatási hivatalok és kirendeltsé-
gek vezetõi személyi juttatásainak kifizetésérõl az OVI ve-
zetõjének javaslatára a miniszter dönt, és intézkedik a fe-
dezet rendezésérõl.

(5) A külképviseleti választási irodák (a továbbiakban:
KüVI) vezetõi és tagjai személyi juttatásai a miniszter és a
külügyminiszter megállapodásában rögzítetteknek meg-
felelõen kerülnek kifizetésre.

(6) A miniszter dönt az OVI vezetõje, tagjai és a
KEKKH elnöke választással kapcsolatos célfeladatainak
meghatározásáról, a célfeladat elvégzéséért járó céljutta-
tásról, és intézkedik annak kifizetésérõl.

5. §

(1) Az 1. és 2. mellékletben meghatározott normatív
pénzeszközök felhasználása a következõk szerint történik:

a) a feladat végrehajtásához biztosított pénzeszközöket
(személyi juttatások, a munkaadókat terhelõ járulékok és a
dologi kiadások) az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvényben és az államháztartás mûködési
rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletben
meghatározottak figyelembevételével kell felhasználni,
azonban személyi kiadásra e rendelet 1. és 2. melléklete
szerinti normatívákat kell biztosítani,

b) többlettámogatást különösen a szavazatszámláló bi-
zottságba bevont póttagok számának növekedése, a kül-
képviseleten szavazók értesítésének tényleges postai ki-
adása, valamint a választási eljárásról szóló 1997. évi
C. törvény 21. § (4) bekezdése szerinti kiadások miatt
lehet igényelni,

c) feladatelmaradás esetén az erre a feladatra biztosí-
tott, a normatívák szerint számolt összeget, illetve – ha a
feladatelmaradás ismertté válása elõtt indokolt kifizetés
vagy kötelezettségvállalás történt – annak maradványát
vissza kell utalni,

d) többletköltségként, illetve feladatelmaradásként kell
elszámolni a téves adatszolgáltatásból származó különbö-
zeteket,

e) a HVI, az OEVI, illetve a TVI többletkiadásainak és
a c) pont szerinti indokolt kifizetéseinek, illetve kötelezett-
ségvállalásainak az elszámolásban való érvényesítését a

TVI vezetõje kezdeményezi az OVI vezetõjénél, aki annak
szakmai megalapozottságát megvizsgálja, és véleményé-
vel együtt 3 munkanapon belül megküldi a KEKKH elnö-
kének; a KEKKH elnöke dönt a kérelem elfogadásáról,
amennyiben a kérelmet nem fogadja el, döntésérõl – az
OVI vezetõjének egyidejû tájékoztatásával – 3 munkana-
pon belül értesíti a TVI vezetõjét; amennyiben a kérelem
elbírálására a fenti határidõn belül nem kerül sor, a határ-
idõ leteltét követõ napon az egyetértést megadottnak kell
tekinteni,

f) a külképviseleti szavazással kapcsolatban felmerült
többletkiadásoknak és a c) pont szerinti indokolt kifizeté-
seknek, illetve kötelezettségvállalásoknak az elszámolás-
ban való érvényesítését a külügyminiszter által kijelölt
szerv vezetõje kezdeményezi az OVI vezetõjénél; az OVI
vezetõje dönt a kérelem elfogadásáról, amennyiben a ké-
relmet nem fogadja el, döntésérõl 3 munkanapon belül ér-
tesíti a külügyminiszter által kijelölt szerv vezetõjét;
amennyiben a kérelem elbírálására a fenti határidõn belül
nem kerül sor, a határidõ leteltét követõ napon az egyetér-
tést megadottnak kell tekinteni.

(2) A külügyminiszter által kijelölt szerv a nem norma-
tív kiadásaira biztosított támogatását a miniszter és a kül-
ügyminiszter megállapodásában rögzítettek szerint hasz-
nálja fel.

(3) A KEKKH a jóváhagyott feladat- és költségterv köz-
ponti forrásainak feladatok közötti átcsoportosítását a mi-
niszter jóváhagyásával végezheti.

6. §

(1) A választás céljára biztosított pénzeszközöket szám-
vitelileg elkülönítetten kell kezelni. A költségvetési szerv
a számvitelében a pénzeszközök felhasználásáról – ezen
belül a többletköltségekrõl és a feladatelmaradásról – fel-
adatonként számol el, és a tényleges pénzforgalomról (be-
vétel, kiadás) fõkönyvében a választási feladatokkal kap-
csolatos szakfeladaton nyilvántartást vezet. A szakfelada-
ton meg kell jeleníteni mind a kapott támogatásértékû be-
vételt, mind a saját forrás terhére teljesített kiadásokat.

(2) A feladattípusú elszámolást e rendelet 1. és 2. mel-
lékletében feltüntetett normatívák tekintetében a
3–10. mellékletek szerint kell elkészíteni. A költségvetési
szervet megilletõ pénzügyi fedezet összegét a választás
tényadatai alapján, az 5. § figyelembevételével kell megál-
lapítani.

(3) A külügyminiszter által kijelölt szerv tételes elszá-
molást készít. Az elszámolást az alapbizonylatok másola-
tával kell alátámasztani. A külképviseleti szavazással kap-
csolatos elszámolást a külügyminiszter által kijelölt szerv-
re és valamennyi KüVI-re el kell készíteni.

(4) A KEKKH a részére átadott elõirányzat felhaszná-
lásáról az államháztartás szervezetei beszámolási és
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könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló
249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet szerinti határidõben
és módon számol el a választással kapcsolatos szakfelada-
ton.

7. §

(1) A HVI és az OEVI vezetõje – a 3. melléklet szerinti
adattartalommal – feladattípusú elszámolást készít a TVI
vezetõje részére a szavazás napját követõ 10 naptári napon
belül. Az okmányirodával rendelkezõ HVI vezetõje az el-
számolás elkészítéséhez a pénzügyi elszámolást segítõ
programot veszi igénybe.

(2) A TVI vezetõje – a pénzügyi elszámolást segítõ
program igénybevételével – a KEKKH elnöke részére, a
szavazás napját követõ 45 naptári napon belül

a) elszámolást készít – a 4. melléklet szerinti adattarta-
lommal – a TVI részére biztosított pénzügyi fedezetrõl,

b) összesítõ elszámolást készít – az 5. melléklet szerinti
adattartalommal – a HVI-vezetõk, OEVI-vezetõk és a saját
elszámolása alapján.

(3) A regionális államigazgatási hivatal vezetõje – a
pénzügyi elszámolást segítõ program igénybevételével, a
6. és 7. melléklet szerinti adattartalommal – feladattípusú
elszámolást készít a KEKKH elnöke részére a szavazás
napját követõ 45 naptári napon belül.

(4) A külügyminiszter által kijelölt szerv vezetõje a
8. melléklet szerinti adattartalommal KüVI-nkénti, illetve
a 9. melléklet szerinti adattartalommal összesítõ elszámo-
lást készít a KEKKH elnöke részére a szavazás napját kö-
vetõ 60 naptári napon belül.

(5) Az Önkormányzati Minisztérium elszámolást készít
a KEKKH elnöke részére a központi személyi kiadások fe-
dezetének felhasználásáról a szavazás napját követõ
45 naptári napon belül.

(6) A KEKKH elnöke az (1)–(5) bekezdésben foglalt el-
számolások alapján a 10. melléklet szerinti adattartalom-
mal összesítõ elszámolást készít a miniszter részére a sza-
vazás napját követõ 70 naptári napon belül.

(7) A HVI, az OEVI és a TVI elszámolásának elfogadá-
sáról a KEKKH elnöke, a külügyminiszter által kijelölt

szerv és a regionális államigazgatási hivatal elszámolásá-
nak, továbbá a választás összesítõ elszámolásának az elfo-
gadásáról a miniszter dönt.

(8) A többletköltségek fedezete az elszámolás elfogadá-
sát követõ 8 banki napon belül kerül biztosításra a külügy-
miniszter által kijelölt szerv, a regionális államigazgatási
hivatal és a TVI részére. A többletköltségek fedezetét a
TVI vezetõje további 8 banki napon belül folyósítja a HVI
és az OEVI részére.

(9) Az elszámolást készítõ szerv vezetõje az elszámolá-
sa elfogadását követõ 8 banki napon belül tesz eleget
visszafizetési, illetve elõirányzat-átadási kötelezettségé-
nek.

8. §

(1) A HVI és az OEVI pénzügyi ellenõrzését a TVI vég-
zi a szavazás napját követõ 45 naptári napon belül. A TVI
pénzügyi ellenõrzését a KEKKH végzi. A KEKKH, a re-
gionális államigazgatási hivatal és a külügyminiszter által
kijelölt szerv pénzügyi ellenõrzését az Önkormányzati Mi-
nisztérium végzi a miniszter által jóváhagyott ellenõrzési
terv alapján.

(2) A KEKKH a gazdálkodásról szóló szabályzataiban
foglaltak szerint hajtja végre a központi feladatokhoz kap-
csolódó megrendeléseket és pénzügyi elszámolásokat.

(3) A HVI és a TVI vezetõje a választás pénzügyi kiadá-
sainak elszámolására és utóellenõrzésére a választási iroda
tagjának ad megbízást.

(4) Az ellenõrzés során a költségvetési szervek belsõ el-
lenõrzésérõl szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet elõ-
írásait kell alkalmazni.

9. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ 3. napon lép hatályba
és 2009. december 31-én hatályát veszti.

Dr. Gyenesei István s. k.,
önkormányzati miniszter
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Tételek és normatívák 
(helyi és területi) 

Kód Jogcím Normatíva 
(forintban) 

HELYI TELEPÜLÉSI KIADÁSOK 

1. Dologi kiadások 
1.01. Hirdetmény és tájékoztató nyomtatvány költsége szavazókörönként. Lakossági 

tájékoztatók, hirdetmények (szavazókörök helye, címe, választás napja) 
nyomtatása, sokszorosítása, kiragasztása. 

4 000 

1.02. Egyéb kiadások szavazás napján 
1.02.01. Kiadás szavazás napján szavazókörökben. Szavazókörben, telefon, fax, villamos 

energia, takarítás, portaszolgálat kiadásai. 
7 500 

1.02.02. Kiadás szavazás napján helyi választási irodákban önálló településeken és 
körjegyz ségi székhelyeken. Polgármesteri hivatal telefon, fax, villamos energia, 
gépkocsihasználat, takarítás, portaszolgálat kiadásai. 

10 000 

1.02.03. Kiadás szavazás napján körjegyz ségi HVI részére kapcsolódó településenként, 
pótel irányzat. Körjegyz ségi hivatal kapcsolattartása a településekkel, gépkocsi-
használat, telefon, fax kiadásai. 

2 000 

1.03. Választói névjegyzék és értesít  szelvények elkészítése választópolgáronként. 
Névjegyzék és értesít  szelvény megszemélyesítése, nyomtatása, vágása, 
csomagolása (a szükséges nyomtatványok beszerzési kiadása a Központi 
kiadásoknál kerül megtervezésre). 

15

1.04. Ajánlószelvények, értesít k borítékolása és postázása, szórólapok kézbesítései a 
külképviseleteken szavazók értesítése (nem tartalmazza a külföldre történ
postázás költségeit) választópolgáronként. Névjegyzék és NESZA jegyzék 
továbbvezetése, lakcímváltozások kezelése, igazolások kiadása. 

48

1.05. Választással összefügg  egyéb dologi kiadások szavazókörönként. Szavazókörök 
kialakítása. Helyben készül  nyomtatványok el állítása, papírköltsége: eskütételi 
jegyz könyvek, napközbeni jelentések nyomtatványai, választási bizottságok 
tagjainak megbízólevelei, szavazóurnák átadás-átvételi jegyz könyve, 
nyilvántartás a mozgóurnát igényl kr l, visszautasítottak jegyzéke. 

10 000 

2. Személyi kiadások 
2.01. Szavazatszámláló bizottságok tagjainak díja 
2.01.01. SZSZB 3 választott tagjának 15 000 Ft/f  díja, települési szavazókörökben. 

Szavazás napján 05 órától 22-24 óráig elvégzend  szavazatszámlálási feladatok. 
45 000 

2.01.02. Egyszavazókörös település esetén a HVB negyedik és ötödik tagjának  
15 000 Ft/f  díja szavazókörönként, akik egyben ellátják az SZSZB feladatait is. 
Szavazás napján 05 órától 22-24 óráig elvégzend  szavazatszámlálási feladatok. 

30 000 

2.02. Szavazatszámláló bizottság mellett m köd  jegyz könyvvezet  díja 
szavazókörönként. Szavazás napján 05 órától 22-24 óráig az SZSZB mellett 
elvégzend  adminisztratív feladatok. 

15 000 

2.03. A helyi választási iroda tagjainak 15 000 Ft/f  díja az alábbi tagokkal számolva. 
(Körjegyz ség esetén a körjegyz ség összlakosságszáma alapján.) 
Az iroda feladatait a Ve. 35-39. §-ai határozzák meg, feladatuk a választás 
kit zését l a joger s jegyz könyvi eredmény megállapításáig tart. 

2.03.01. 0-1 000 lakosig 3 tag 45 000 
2.03.02. 1 001-5 000 lakosig 4 tag 60 000 
2.03.03. 5 001-10 000 lakosig 5 tag 75 000 
2.03.04. 10 001-20 000 lakosig 9 tag 135 000 
2.03.05. 20 001-50 000 lakosig 13 tag 195 000 
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Kód Jogcím Normatíva 
(forintban) 

2.03.06. 50 001-100 000 lakosig 15 tag 225 000 
2.03.07. 100 001 lakos felett 20 tag 300 000 
2.05. HVI tagjai díja körjegyz ségnél, kapcsolt település után, településenként 1 f  15 000 
2.06. Okmányirodai HVI plusz tagjainak díja 5 f  x 15 000 Ft/f  75 000 
3. Munkaadókat terhel  járulékok 
3.01.01. Munkaadót terhel  járulékok hatályos jogszabály szerint. 

OEVK KIADÁSOK 

1. Dologi kiadások 
1.21. OEVK-k dologi kiadásai 
1.21.01. Szavazásnapi kiadások OEVK székhely településeken  a választási irodák részére. 

Az OEVK székhely település plusz költségei a HVI-kel történ  kapcsolattartás, 
telefon, fax, gépkocsihasználat, központi nyomtatványok (szavazólap, 
jegyz könyvek, szavazástechnikai eszközök) ellen rzése, továbbítása a 
települések részére. 

20 000 

2. Személyi kiadások 
2.22. OEVK székhely települések és okmányirodai feladatokat ellátó választási iroda 

tagjainak díja 15 000 Ft/f , irodánként 5 f  figyelembevételével.  
Feladatait a Ve. 35-39. §-ai határozzák meg. Tevékenysége a választás kit zését l
a joger s jegyz könyvi eredmény megállapításáig tart. 

75 000 

3. Munkaadókat terhel  járulékok 
3.01.02. Munkaadót terhel  járulékok hatályos jogszabály szerint. 

MEGYEI KIADÁSOK 

1. Dologi kiadások 
1.31. A választás lebonyolításának területi (f jegyz ) szinten jelentkez  dologi kiadásai 
1.31.01. TVI dologi kiadásai megyénként. 500 000 

Kapcsolattartás az OEVK székhely településekkel, telefon, fax, gépkocsi- 
használat, biztonsági rizet, értekezletek tartása HVI vezet k részére, technikai 
feltételek biztosítása (teremtakarítás, villamos energia), részvétel az országos 
oktatáson. 

1.31.02. TVI oktatási kiadásai. A TVI által a HVI vezet k részére szervezett oktatás 
költségei, távoktatáshoz kapcsolódó megyei szint  konzultációk szervezése  
(5 000 Ft/HVI vezet )

5 000

1.31.03. TVI szavazásnapi kiadásai megyénként. Választási bizottság szavazásnapi 
m ködésének biztosítása, kapcsolattartás a településekkel (telefon, fax, papír), 
jogorvoslatok elbírálása. 

60 000 

1.32. Települések pénzügyi és logisztikai elszámolásához pénzügyi és logisztikai 
rendszer m ködtetése megyénként. 

150 000 

2. Személyi kiadások 
2.31. Helyi választási iroda vezet inek díja településtípusonként. (Körjegyz ség esetén 

a körjegyz ség összlakosságszáma alapján.) 
Feladatai a választási iroda létrehozása, m ködtetése, választásszakmai 
felügyelete, választói névjegyzék tartalmának jogi ellen rzése. A választás 
lebonyolítása, szavazóköri jegyz könyvek ellen rzése, jegyz könyvek levéltárba 
helyezése.

2.31.01. 0-1 000 lakosig HVI vezet i díj 20 000 
2.31.02. 1 001-5 000 lakosig HVI vezet i díj 24 000 
2.31.03. 5 001-10 000 lakosig HVI vezet i díj 30 000 
2.31.04. 10 001-20 000 lakosig HVI vezet i díj 40 000 
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Kód Jogcím Normatíva 
(forintban) 

2.31.05. 20 001-50 000 lakosig HVI vezet i díj 60 000 
2.31.06. 50 001-100 000 lakosig HVI vezet i díj 80 000 
2.31.07. 100 001 lakos felett HVI vezet i díj 100 000 
2.32. Körjegyz ség kapcsolt település(ek) utáni díja a jegyz  részére, kapcsolt 

településenként. A kapcsolódó települések választási feladatainak irányítása, 
ellen rzése. 

4 000 

2.33. Irodavezet  plusz díja  
2.33.02. Iroda vezet  plusz díja okmányirodai településen  40 000 
2.34. TVB 3 választott tagjának 30 000 Ft/f  díja 90 000 
2.35. TVI tagjainak díja 10 f  50 000 Ft/f . A választási iroda feladatait a  

Ve. 35-39. §-ai határozzák meg. Tevékenysége a választás kit zését l a joger s
jegyz könyvi eredmény megállapításáig tart. 

500 000 

2.36. TVI vezet  helyetteseinek díja 
2.36.01. TVI vezet  jogi helyettesének díja  150 000 
2.36.02. TVI vezet  informatikai helyettesének díja 150 000 
2.36.03. TVI vezet  pénzügyi helyettesének díja 150 000 
2.37. TVI vezet k díja megyénként 300 000 
3. Munkaadókat terhel  járulékok 
3.01.03. Munkaadót terhel  járulékok hatályos jogszabály szerint. 

REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATALOK KIADÁSAI 

1. Dologi kiadások 
1.41. Regionális államigazgatási hivatalok és kirendeltségek dologi kiadásainak 

biztosítása. 
Oktatások, kiszállások, sokszorosítás, szállítás, helyi és területi PC Hot-line 

1.41.02. Regionális államigazgatási hivatalok és kirendeltségek dologi kiadásai 
(megyénként, ill. f város). 

350 000 

A választási eljárás 3 hónapján keresztül a választás informatikai rendszereivel 
kapcsolatos feladatok ellátása, rendszer és felhasználói programok telepítése, 
tesztelése, oktatása, részvétel az országos próbák, f próbák megtartásán. 
Vágógépek élezése. 

2. Személyi kiadások 
2.41. Megbízási szerz dések a regionális államigazgatási hivatalok és kirendeltségek 

kapacitásának kiegészítésére (megyénként, ill. f város). 6 f  × 120 000 Ft  
720 000 

2.42. Regionális államigazgatási hivatal és kirendeltség vezet inek díja (megyénként, 
ill. f város). 

150 000 

3. Munkaadókat terhel  járulékok 
3.01.04. Munkaadót terhel  járulékok hatályos jogszabály szerint. 

KÖZPONTI KIADÁSOK 

2. Személyi kiadások 
2.55 Szavazatszámláló bizottsági tagok díjazása 
2.55.01 SZSZB választott tagjai távolléti díja (Ve. 21. § (4) bekezdés), igény szerint.  
2.55.02 SZSZB póttagok 15.000 Ft/f  díja több szavazókörös településeken, 

szavazókörönként maximum 2 f , tényleges igénybevétel alapján 
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Tételek és normatívák 
(külképviseleti)

  Megnevezés Normatíva Pénz- 
nem 

KÜLKÉPVISELETI KIADÁSOK 

1. Dologi kiadások 
1.23 Külképviseleti dologi kiadások 

1.23.06 Külügyminiszter által kijelölt szerv dologi kiadásai 
(kapcsolattartás a külképviseletekkel, fax, telefon, a 
technikai és ellátási feladatok megteremtéséhez 
gépkocsi és egyéb feltételek biztosítása) 

5 000 000 Ft 

2. Személyi kiadások 
2.24 Külképviseletek kiadásai 

2.24.01 KÜVI tagok díja 3 f  15 000 Ft 45 000 Ft 
2.24.03 KÜVI vezet jének díja 30 000 Ft 
2.24.04 1 f  KÜVI tag napidíja (Futár) Jogszabály

szerint 
deviza 

2.24.05 Napidíj a KÜVI tagok magyarországi tartózkodásának 
idejére  

Jogszabály
szerint 

Ft

2.24.06 Munkaszerz dések, megbízási szerz dések a 
külügyminiszter által kijelölt szervnél kapacitás 
kiegészítésre (10 emberhó * 120 000 Ft) 

1 200 000 Ft 

3. Munkaadókat terhel  járulékok 
3.01.06 Munkaadót terhel  járulékok hatályos jogszabály 

szerint. 
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Az Európai Parlament tagjainak 2009. évi választása 
Feladattípusú elszámolás munkalapjának adattartalma  

HVI/OEVI 

F város, megye: 
1.  Tájékoztató adatok     

 1.1.  Település megnevezése:     
 1.2.  Körjegyz ség esetén székhely település megnevezése:     

 hozzá kapcsolódó települések száma:     
 hozzá kapcsolódó települések megnevezése:     

 1.3.  OEVK székhely település jelölése Igen/Nem:     
 OEVK-k száma:     

 1.4.  Település lakosságszáma:     
 1.5.  Körjegyz ség lakosságszáma:     
 1.6.  Választópolgárok száma a 2. § (2) bekezdése szerint:     
 1.7.  Szavazókörök száma:     

 támogatásszámításnál figyelembe vett:     
 tényleges:     

 1.8.  Szavazatszámlálásba bevont bizottsági póttagok száma:     
 1.9.  Megismételt szavazás Igen/Nem:     
2.  Elszámolás adatai (Ft-ban)     

 2.1.  Kapott támogatás összege:  L
 2.2.  Norma szerint számolt összeg:  N
 2.3.  A többletköltség/feladatelmaradás érvényesítése miatti összeg  T

    
 Ebb l: személyi juttatások:     

 munkaadókat terhel  járulékok:     
 dologi kiadások (átlagbér nélkül):     
 átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:     

 2.4.  A települést, körjegyz séget megillet  pénzügyi fedezet 
összege: 

 N+T=F

 Ebb l: személyi juttatások:     
 munkaadókat terhel  járulékok:     
 dologi kiadások (átlagbér nélkül):     
 átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:     

 2.5.  Az elszámolás után a település részére utalandó összeg:  F-L
 Ebb l: személyi juttatások:     

 munkaadókat terhel  járulékok:     
 dologi kiadások (átlagbér nélkül):     
 átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:     

 2.6.  A területi választási iroda részére visszautalandó összeg:  L-F
 Ebb l: személyi juttatások:     

 munkaadókat terhel  járulékok:     
 dologi kiadások (átlagbér nélkül):     
 átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:     
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Az Európai Parlament tagjainak 2009. évi választása  

Feladattípusú elszámolás többletköltség/feladatelmaradás részletezése munkalapjának 
adattartalma  
HVI/OEVI 

 F város, megye: 
 Település megnevezése: 

Összeg Ft

Jogcím Személyi 
juttatások 

Munkaadói 
járulék 

Dologi 
kiadások Átlagbér Összesen 

 kód  név           
              
              
              
              
              
              
              
              
 Összesen:             

              
 Dátum: ...........................             

     P. H.         

       ..................................................... 
       aláírás 

 Készült:  2 példányban 
 Kapja:  1 példányt a helyi választási iroda vezet je

 1 példányt a területi választási iroda vezet je
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Az Európai Parlament tagjainak 2009. évi választása 
Feladattípusú elszámolás munkalapjának adattartalma  

TVI

F város, megye, illetve régió     
1.  Tájékoztató adatok     

 1.1.  Szerv megnevezése:     
 1.2.  Körjegyz ség esetén székhely település megnevezése:     

 hozzá kapcsolódó települések száma:     
 1.3.  OEVK székhely település jelölése     

 OEVK-k száma:     
 1.4.  Település lakosságszáma:     
 1.5.  Körjegyz ség lakosságszáma:     
 1.6.  Választópolgárok száma:     
 1.7.  Szavazókörök száma:     

 támogatásszámításnál figyelembe vett:     
 tényleges:     

 1.8.  Szavazatszámlálásba bevont bizottsági póttagok száma:     
 1.9.  Megismételt szavazás Igen/Nem:     
2.  Elszámolás adatai (Ft-ban)     

 2.1.  Kapott támogatás összege:  L
 2.2.  Norma szerint számolt összeg:  N
 2.3.  A többletköltség/feladatelmaradás érvényesítése miatti összeg  T

 Ebb l: személyi juttatások:     
 munkaadókat terhel  járulékok:     
 dologi kiadások (átlagbér nélkül):     
 átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:     

 2.4.  Szervet megillet  pénzügyi fedezet összege:  N+T=F
 Ebb l: személyi juttatások:     

 munkaadókat terhel  járulékok:     
 dologi kiadások (átlagbér nélkül):     
 átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:     

 2.5.  Az elszámolás után a szerv részére utalandó összeg:  F-L
 Ebb l: személyi juttatások:     

 munkaadókat terhel  járulékok:     
 dologi kiadások (átlagbér nélkül):     
 átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:     

 2.6.  A KEKKH részére visszautalandó összeg:  L-F
 Ebb l: személyi juttatások:     

 munkaadókat terhel  járulékok:     
 dologi kiadások (átlagbér nélkül):     
 átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:     
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Az Európai Parlament tagjainak 2009. évi választása 
Feladattípusú elszámolás többletköltség/feladatelmaradás részletezése  

munkalapjának adattartalma  
TVI

 F város/megye: 

Összeg Ft

Jogcím Személyi 
juttatások 

Munkaadói 
járulék 

Dologi 
kiadások Átlagbér Összesen 

 kód  név           
              
              
              
              
              
              
              
              
 Összesen:             

              
 Dátum: ...........................             

     P. H.         

       ..................................................... 
       aláírás 

 Készült:  2 példányban   
 Kapja: 1 példányt a területi választási iroda vezet je   

1 példányt a KEKKH elnöke 
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Az Európai Parlament tagjainak 2009. évi választása 
Feladattípusú elszámolás munkalapjának adattartalma  

F városi/megyei összesít

F város/megye      
1.  Tájékoztató adatok     

 1.1.  Település megnevezése:     
 1.2.  Megye:     

 települések száma:     
 1.3.  OEVK székhely település jelölése     

 OEVK-k száma:     
 1.4.  Település lakosságszáma:     
 1.5.  Körjegyz ség lakosságszáma:     
 1.6.  Választópolgárok száma a 2. § (2) bekezdése szerint:     
 1.7.  Szavazókörök száma:     

 támogatásszámításnál figyelembe vett:     
 tényleges:     

 1.8.  Szavazatszámlálásba bevont bizottsági póttagok száma:     
 1.9.  Megismételt szavazás Igen/Nem:     
2.  Elszámolás adatai (Ft-ban)     

 2.1.  Kapott támogatás összege:  L
 2.2.  Norma szerint számolt összeg:  N
 2.3.  A többletköltség/feladatelmaradás érvényesítése miatti összeg  T

 Ebb l: személyi juttatások:     
 munkaadókat terhel  járulékok:     
 dologi kiadások (átlagbér nélkül):     
 átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:     

 2.4.  Szervet megillet  pénzügyi fedezet összege:  N+T=F
 Ebb l: személyi juttatások:     

 munkaadókat terhel  járulékok:     
 dologi kiadások (átlagbér nélkül):     
 átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:     

 2.5.  Az elszámolás után a szerv részére utalandó összeg:  F-L
 Ebb l: személyi juttatások:     

 munkaadókat terhel  járulékok:     
 dologi kiadások (átlagbér nélkül):     
 átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:     

 2.6.  A KEKKH részére visszautalandó összeg:  L-F
 Ebb l: személyi juttatások:     

 munkaadókat terhel  járulékok:     
 dologi kiadások (átlagbér nélkül):     
 átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:     
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Az Európai Parlament tagjainak 2009. évi választása 
Feladattípusú elszámolás többletköltség/feladatelmaradás részletezése  

munkalapjának adattartalma  
F városi/megyei összesít

 F város/megye: 

Összeg Ft
 Jogcím  Személyi 

juttatások 
 Munkaadói 

járulék 
 Dologi 

kiadások  Átlagbér  Összesen 

 kód  név           
              
              
              
              
              
              
              
              
 Összesen:             

              
 Dátum: ...........................             

     P. H.         

       ..................................................... 
       aláírás 

 Készült:  2 példányban   
 Kapja: 1 példányt a területi választási iroda vezet je   

1 példányt a KEKKH elnöke 



6. melléklet a 7/2009. (II. 25.) ÖM rendelethez

1056 B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 6. szám

Az Európai Parlament tagjainak 2009. évi választása 
Feladattípusú elszámolás munkalapjának adattartalma  

Regionális államigazgatási hivatal és kirendeltségei 

Regionális államigazgatási hivatal, kirendeltség:     
1.  Tájékoztató adatok     

 1.1.  Szerv megnevezése:     
 1.2.  Körjegyz ség esetén székhely település megnevezése:     

 hozzá kapcsolódó települések száma:     
 1.3.  OEVK székhely település jelölése     

 OEVK-k száma:     
 1.4.  Település lakosságszáma:     
 1.5.  Körjegyz ség lakosságszáma:     
 1.6.  Választópolgárok száma:     
 1.7.  Szavazókörök száma:     

 támogatásszámításnál figyelembe vett:     
 tényleges:     

 1.8.  Szavazatszámlálásba bevont bizottsági póttagok száma:     
 1.9.  Megismételt szavazás Igen/Nem:     
2.  Elszámolás adatai (Ft-ban)     

 2.1.  Kapott támogatás összege:  L
 2.2.  Norma szerint számolt összeg:  N
 2.3.  A többletköltség/feladatelmaradás érvényesítése miatti összeg  T

 Ebb l: személyi juttatások:     
 munkaadókat terhel  járulékok:     
 dologi kiadások (átlagbér nélkül):     
 átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:     

 2.4.  Szervet megillet  pénzügyi fedezet összege:  N+T=F
 Ebb l: személyi juttatások:     

 munkaadókat terhel  járulékok:     
 dologi kiadások (átlagbér nélkül):     
 átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:     

 2.5.  Az elszámolás után a szerv részére átadandó összeg:  F-L
 Ebb l: személyi juttatások:     

 munkaadókat terhel  járulékok:     
 dologi kiadások (átlagbér nélkül):     
 átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:     

 2.6.  Az Önkormányzati Minisztérium részére visszaadandó összeg:  L-F
 Ebb l: személyi juttatások:     

 munkaadókat terhel  járulékok:     
 dologi kiadások (átlagbér nélkül):     
 átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:     
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Az Európai Parlament tagjainak 2009. évi választása 
Feladattípusú elszámolás többletköltség/feladatelmaradás részletezése  

munkalapjának adattartalma  
Regionális államigazgatási hivatal és kirendeltségei 

Regionális államigazgatási hivatal, kirendeltség:

Összeg Ft

Jogcím Személyi 
juttatások 

Munkaadói 
járulék 

Dologi 
kiadások Átlagbér Összesen 

 kód  név           
              
              
              
              
              
              
              
              
 Összesen:             

              
 Dátum: ...........................             

     P. H.         

       ..................................................... 
       aláírás 

     

 Készült:  2 példányban   
 Kapja: 1 példányt a regionális államigazgatási hivatal, 

kirendeltség vezet je
1 példányt a regionális államigazgatási hivatal 
vezet je, kirendeltség esetén 
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1058 B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 6. szám

Az Európai Parlament tagjainak 2009. évi választása 
Feladattípusú elszámolás munkalapjának adattartalma  

Regionális összesít , államigazgatási hivatal 

 Régió:     
1.  Tájékoztató adatok     

 1.1.  Település megnevezése:     
 1.2.  Megye:     

 települések száma:     
 1.3.  OEVK székhely település jelölése     

 OEVK-k száma:     
 1.4.  Település lakosságszáma:     
 1.5.  Körjegyz ség lakosságszáma:     
 1.6.  Választópolgárok száma a 2. § (2) bekezdése szerint:     
 1.7.  Szavazókörök száma:     

 támogatásszámításnál figyelembe vett:     
 tényleges:     

 1.8.  Szavazatszámlálásba bevont bizottsági póttagok száma:     
 1.9.  Megismételt szavazás Igen/Nem:     
2.  Elszámolás adatai (Ft-ban)     

 2.1.  Kapott támogatás összege:  L
 2.2.  Norma szerint számolt összeg:  N
 2.3.  A többletköltség/feladatelmaradás érvényesítése miatti összeg  T

 Ebb l: személyi juttatások:     
 munkaadókat terhel  járulékok:     
 dologi kiadások (átlagbér nélkül):     
 átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:     

 2.4.  Szervet megillet  pénzügyi fedezet összege:  N+T=F
 Ebb l: személyi juttatások:     

 munkaadókat terhel  járulékok:     
 dologi kiadások (átlagbér nélkül):     
 átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:     

 2.5.  Az elszámolás után a szerv részére átadandó összeg:  F-L
 Ebb l: személyi juttatások:     

 munkaadókat terhel  járulékok:     
 dologi kiadások (átlagbér nélkül):     
 átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:     

 2.6.  Az Önkormányzati Minisztérium részére visszaadandó összeg:  L-F
 Ebb l: személyi juttatások:     

 munkaadókat terhel  járulékok:     
 dologi kiadások (átlagbér nélkül):     
 átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:     
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Az Európai Parlament tagjainak 2009. évi választása 
Feladattípusú elszámolás többletköltség/feladatelmaradás részletezése  

munkalapjának adattartalma  
Regionális összesít , államigazgatási hivatal 

 Régió: 

Összeg Ft

Jogcím Személyi 
juttatások 

Munkaadói 
járulék 

Dologi 
kiadások Átlagbér Összesen 

 kód  név           
              
              
              
              
              
              
              
              
 Összesen:             

              
 Dátum: ...........................             

     P. H.         

       ..................................................... 
       aláírás 

 Készült: 2 példányban   
 Kapja: 1 példányt a regionális államigazgatási hivatal 

vezet je
1 példányt a KEKKH elnöke 
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1060 B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 6. szám

Az Európai Parlament tagjainak 2009. évi választása 
Választási kiadások elszámolási munkalapjának adattartalma  

 KüM, KüVI 

Felügyeleti szerv vagy ország/település     
1.  Tájékoztató adatok     

 1.1.  Szerv megnevezése:     
 1.2.  Körjegyz ség esetén székhely település megnevezése:     

 hozzá kapcsolódó települések száma:     
 hozzá kapcsolódó települések neve:     

 1.3.  OEVK székhely település jelölése:     
 OEVK-k száma:     

 1.4.  Település lakosságszáma:     
 1.5.  Körjegyz ség lakosságszáma:     
 1.6.  Választópolgárok száma:     
 1.7.  Szavazókörök száma:     

 támogatásszámításnál figyelembe vett:     
 tényleges:     

 1.8.  Szavazatszámlálásba bevont bizottsági póttagok száma:     
 1.9.  Megismételt szavazás Igen/Nem:     
2.  Elszámolás adatai (Ft-ban)     

 2.1.  Kapott támogatás összege:  L
 2.2.  Norma szerint számolt összeg:  N
 2.3.  A többletköltség/feladatelmaradás érvényesítése miatti összeg  F-N=T

 Ebb l: személyi juttatások:     
 munkaadókat terhel  járulékok:     
 dologi kiadások (átlagbér nélkül):     
 átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:     

 2.4.  Szervet megillet  pénzügyi fedezet összege:  F
 Ebb l: személyi juttatások:     

 munkaadókat terhel  járulékok:     
 dologi kiadások (átlagbér nélkül):     
 átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:     

 2.5.  Az elszámolás után a szerv részére átadandó összeg:  F-L
 Ebb l: személyi juttatások:     

 munkaadókat terhel  járulékok:     
 dologi kiadások (átlagbér nélkül):     
 átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:     

 2.6.  Az Önkormányzati Minisztérium részére visszaadandó összeg:  L-F
 Ebb l: személyi juttatások:     

 munkaadókat terhel  járulékok:     
 dologi kiadások (átlagbér nélkül):     
 átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:     



6. szám B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 1061

Az Európai Parlament tagjainak 2009. évi választása 
Választási kiadások tételes elszámolási munkalapjának adattartalma  

Választási kiadások részletezése  
 KüM, KüVI 

 Felügyeleti szerv vagy ország/település 
 Szerv megnevezése: 

Összeg Ft

Jogcím Bizonylat Személyi 
juttatások 

Munkaadói 
járulék 

Dologi 
kiadások és 
intézményi 

beruházások

Átlagbér Összesen

kód név száma tárgya      
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
 Összesen:              
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Az Európai Parlament tagjainak 2009. évi választása  

Választási kiadás elszámolás többletköltség/feladatelmaradás részletezése  
munkalapjának adattartalma  

 KüM, KüVI 

 Felügyeleti szerv vagy ország/település 
 Szerv megnevezése: 

Összeg Ft

Jogcím Személyi 
juttatások 

Munkaadói 
járulék 

Dologi 
kiadások és 
intézményi 

beruházások
Átlagbér Összesen 

 kód  név           
              
              
              
              
              
              
              
              
 Összesen:             

              
 Dátum: ...........................             

     P. H.         

       ..................................................... 
       aláírás 

 Készült:  2 példányban 
 Kapja:  1 példányt a szerv vezet je

 1 példányt a KEKKH elnöke 
   



9. melléklet a 7/2009. (II. 25.) ÖM rendelethez

6. szám B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 1063

Az Európai Parlament tagjainak 2009. évi választása 
Választási kiadások elszámolási munkalapjának adattartalma  

 KüM, KüVI összesít

Felügyeleti szerv:     
1.  Tájékoztató adatok     

 1.1.  Szerv megnevezése:     
 1.2.  Körjegyz ség esetén székhely település megnevezése:     

 hozzá kapcsolódó települések száma:     
 hozzá kapcsolódó települések neve:     

 1.3.  OEVK székhely település jelölése:     
 OEVK-k száma:     

 1.4.  Település lakosságszáma:     
 1.5.  Körjegyz ség lakosságszáma:     
 1.6.  Választópolgárok száma:     
 1.7.  Szavazókörök száma:     

 támogatásszámításnál figyelembe vett:     
 tényleges:     

 1.8.  Szavazatszámlálásba bevont bizottsági póttagok száma:     
 1.9.  Megismételt szavazás Igen/Nem:     
2.  Elszámolás adatai (Ft-ban)     

 2.1.  Kapott támogatás összege:  L
 2.2.  Norma szerint számolt összeg:  N
 2.3.  A többletköltség/feladatelmaradás érvényesítése miatti összeg  F-N=T

 Ebb l: személyi juttatások:     
 munkaadókat terhel  járulékok:     
 dologi kiadások (átlagbér nélkül):     
 átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:     

 2.4.  Szervet megillet  pénzügyi fedezet összege:  F
 Ebb l: személyi juttatások:     

 munkaadókat terhel  járulékok:     
 dologi kiadások (átlagbér nélkül):     
 átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:     

 2.5.  Az elszámolás után a szerv részére átadandó összeg:  F-L
 Ebb l: személyi juttatások:     

 munkaadókat terhel  járulékok:     
 dologi kiadások (átlagbér nélkül):     
 átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:     

 2.6.  Az Önkormányzati Minisztérium részére visszaadandó összeg:  L-F
 Ebb l: személyi juttatások:     

 munkaadókat terhel  járulékok:     
 dologi kiadások (átlagbér nélkül):     
 átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:     
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Az Európai Parlament tagjainak 2009. évi választása 
Választási kiadások tételes elszámolási munkalapjának adattartalma  

Választási kiadások részletezése  
 KüM, KüVI összesít

 Felügyeleti szerv megnevezése: 

Összeg Ft

Jogcím Személyi 
juttatások 

Munkaadói 
járulék 

Dologi 
kiadások és 
intézményi 

beruházások
Átlagbér Összesen 

 kód  név           
              
              
              
              
              
              
              
              
 Összesen:             
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Az Európai Parlament tagjainak 2009. évi választása 
Választási kiadás elszámolás többletköltség/feladatelmaradás részletezése  

munkalapjának adattartalma  
 KüM, KüVI összesít

 Felügyeleti szerv megnevezése: 

Összeg Ft

Jogcím Személyi 
juttatások 

Munkaadói 
járulék 

Dologi 
kiadások és 
intézményi 

beruházások
Átlagbér Összesen 

 kód  név           
              
              
              
              
              
              
              
              
 Összesen:             

              
 Dátum: ...........................             

     P. H.         

       ..................................................... 
       aláírás 

 Készült:  2 példányban 
 Kapja:  1 példányt a szerv vezet je

 1 példányt a KEKKH elnöke 
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1066 B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 6. szám

Az Európai Parlament tagjainak 2009. évi választása 
Feladattípusú elszámolás munkalapjának adattartalma  

Országos összesít

Országos összesen     
1.  Tájékoztató adatok     

 1.1.  Település megnevezése:     
 1.2.  Országos összesen:     

 települések száma:     
 1.3.  OEVK székhely település jelölése:     

 OEVK-k száma:     
 1.4.  Település lakosságszáma:     

 Körjegyz ség lakosságszáma:     
 1.5.  Választópolgárok száma a 2. § (2) bekezdése szerint:     
 1.6.  Szavazókörök száma:     

 támogatásszámításnál figyelembe vett:     
 tényleges:     

 1.7.  Szavazatszámlálásba bevont bizottsági póttagok száma:     
 1.9.  Megismételt szavazás Igen/Nem:     
2.  Elszámolás adatai (Ft-ban)     

 2.1.  Kapott támogatás összege:  L
 2.2.  Norma szerint számolt összeg  N
 2.3.  A többletköltség/feladatelmaradás érvényesítése miatti összeg  T

 Ebb l: személyi juttatások:     
 munkaadókat terhel  járulékok:     
 dologi kiadások (átlagbér nélkül):     
 átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:     

 2.4.  Az elszámolások szerinti pénzügyi fedezet összege:  N+T=F
 Ebb l: személyi juttatások:     

 munkaadókat terhel  járulékok:     
 dologi kiadások (átlagbér nélkül):     
 OVI vezet je által engedélyezett átcsoportosítás:     
 átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:     

 2.5.  Az elszámolás után a szerveket megillet  összeg:  F-L
 Ebb l: személyi juttatások:     

 munkaadókat terhel  járulékok:     
 dologi kiadások (átlagbér nélkül):     
 átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:     

 2.6.  Az Önkormányzati Minisztérium részére visszautalandó összeg:  L-F
 Ebb l: személyi juttatások:     

 munkaadókat terhel  járulékok:     
 dologi kiadások:     
 átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:     



6. szám B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 1067

Az Európai Parlament tagjainak 2009. évi választása 
Feladattípusú elszámolás többletköltség/feladatelmaradás részletezése  

munkalapjának adattartalma  
Országos összesít

 Országos összesen: 

Összeg Ft

Jogcím Személyi 
juttatások 

Munkaadói 
járulék 

Dologi és 
felhalmozá-
si kiadások 

Átlagbér Összesen 

 kód  név           
              
              
              
              
              
              
              
              
 Összesen:             

              
 Dátum: ...........................             

     P. H.         

       ..................................................... 
       aláírás 

 Készült:  2 példányban 
 Kapja:  1 példányt az OVI vezet je

 1 példányt a KEKKH elnöke 
    1 példányt a Miniszter 
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1068 B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 6. szám

Választási és egyéb szervek támogatásának elszámolása 

KEKKH 

Regionális államigazgatási hivatal, 
egyéb ÖM szervek, egyéb az 
államháztartási tv. hatálya alá  

tartozó szervek 

Egyéb az Áht. hatálya alá  
nem tartozó szervek 

 Kiadás  Bevétel  Kiadás  Bevétel  Kiadás 
 Áht. hatálya alá 
tartozó szervet 
illet  támogatás 

 Támogatásérték
m ködési és 
felhalmozási 
kiadás központi 
költségvetési 
szervnek 

 Támogatásérték
m ködési és 
felhalmozási 
bevétel központi 
költségvetési 
szervt l

 Tényleges 
felhasználásnak 
megfelel en

    

 TVI 
 TVI-k támogatása  Támogatásérték

m ködési kiadás 
helyi 
önkormányzatok-
nak és 
költségvetési 
szerveinek 

 Támogatásérték
m ködési bevétel 
központi 
költségvetési 
szervt l

 Tényleges 
felhasználásnak 
megfelel en

    

      
 Áht. hatálya alá 
nem tartozó szervet 
illet  támogatás 

 M ködési célú 
pénzeszközátadás 
államháztartáson 
kívülre 

     Számviteli 
törvény szerint 

 Tényleges 
felhasználásnak 
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szerveinek 
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 Központi 
költségvetési 
szervt l kapott 
továbbadási 
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kiadás

 Támogatásérték
m ködési bevétel 
központi 
költségvetési 
szervt l

 Tényleges 
felhasználásnak 
megfelel en



Az önkormányzati miniszter
8/2009. (II. 26.) ÖM

rendelete
a bölcsõdék és közoktatási intézmények

infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi
buszok beszerzése támogatás igénybevételének

részletes feltételeirõl

A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésérõl szóló
2008. évi CII. törvény 5. számú melléklet 20. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az önkormányzati miniszter
feladat- és hatáskörérõl szóló 132/2008. (V. 14.) Korm.
rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva – az oktatási és kulturális miniszter feladat- és ha-
táskörérõl szóló 167/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §
a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró oktatási
és kulturális miniszter, valamint a pénzügyminiszter fel-
adat- és hatáskörérõl szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. ren-
delet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljá-
ró pénzügyminiszter véleményének kikérésével – a követ-
kezõket rendelem el:

Általános rendelkezések

1. §

(1) A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésérõl
szóló 2008. évi CII. törvény (a továbbiakban: költségve-
tési törvény) 5. számú melléklet 20. pontja szerinti elõ-
irányzat a felhasználási célok között az alábbiak szerint
oszlik meg:

a) bölcsõdék infrastrukturális fejlesztésére 500 millió
forint,

b) közoktatási intézmények infrastrukturális fejleszté-
sére 3100 millió forint, valamint

c) közösségi buszok beszerzésére 500 millió forint.

(2) A támogatás a települési önkormányzatok és társulá-
saik – beleértve a többcélú kistérségi társulást (a továb-
biakban: Társulás), továbbá a helyi önkormányzatok társu-
lásairól és együttmûködésérõl szóló 1997. évi CXXXV.
törvény 8., 9. vagy 16. §-a alapján létrejött intézményi tár-
sulást (a továbbiakban: intézményi társulás) – által fenn-
tartott bölcsõdék infrastrukturális fejlesztését, óvodák, ál-
talános iskolák infrastrukturális fejlesztését, továbbá a
költségvetési törvény 8. számú melléklet IV. fejezet
2.2.1. pontja szerinti támogatásban részesülõ Társulások
közösségi busz beszerzését szolgálja.

(3) A támogatás csak abban az esetben igényelhetõ az
általános forgalmi adó (a továbbiakban: ÁFA) összegét is
tartalmazó fejlesztési összköltség alapján, ha a kedvezmé-
nyezettnek a támogatásból megvalósított cél kapcsán
ÁFA-levonási joga nincs.

(4) E rendelet alkalmazásában fejlesztés alatt a számvi-
telrõl szóló 2000. évi C. törvény 3. § (4) bekezdés
7–8. pontjában meghatározott tevékenységek értendõk.

(5) Nem nyújtható támogatás annak a pályázónak, amely
a) köztartozással rendelkezik (a köztartozás megfizeté-

séig), vagy adósságrendezési eljárás alatt áll,
b) a pályázatában megjelölt mûszaki tartalomra uniós

vagy egyéb hazai támogatásban részesül.

(6) A támogatási igény benyújtása elõtt megkezdett fej-
lesztéshez támogatás nem adható.

Bölcsõdék infrastrukturális fejlesztése

2. §

(1) E támogatásra a bölcsõdét, illetve a többcélú, közös
igazgatású, bölcsõdei feladatot is ellátó intézményt fenn-
tartó

a) települési önkormányzat,
b) intézményi társulás székhely önkormányzata, továbbá
c) Társulás

nyújthat be pályázatot.

(2) A támogatást az (1) bekezdés szerinti pályázók az ál-
taluk fenntartott, mûködési engedéllyel rendelkezõ böl-
csõdék, illetve többcélú, közös igazgatású intézmény ese-
tén a bölcsõdei feladat ellátását szolgáló épület, játszóud-
var felújítására, korszerûsítésére, akadálymentesítésére,
továbbá a bölcsõdei ellátáshoz szükséges eszközök, beren-
dezések beszerzésére igényelhetik. A teljes támogatási
összeg maximum 20%-áig engedélyezett az eszközbeszer-
zés.

(3) A támogatás formája vissza nem térítendõ támoga-
tás, összege intézményenként maximum 20 millió forint.
Egy pályázó legfeljebb 3 intézmény fejlesztésére nyújthat
be pályázatot.

(4) A pályázaton igényelhetõ támogatás maximális mér-
téke

a) a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szem-
pontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentõsen
meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegy-
zékérõl szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet (a továb-
biakban: R1) melléklete alapján a társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az orszá-
gos átlagot jelentõsen meghaladó munkanélküliséggel súj-
tott településeken megvalósuló fejlesztések esetén a fej-
lesztéshez szükséges összeg 90%-a,

b) az a) ponthoz nem tartozó településeken megvaló-
suló fejlesztések esetén a fejlesztéshez szükséges összeg
80%-a.

3. §

(1) A támogatás összegének meghatározása az alábbi
szempontok figyelembevételével történik:

a) az intézmény hosszú távú fenntarthatóságával kap-
csolatos adatok és tervek (gyermeklétszám alakulása, férõ-
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helyhiány miatt elutasított gyermekek száma, mûködtetési
költségek és azok alakulása),

b) a bölcsõdébe más településrõl bejáró gyermekek
száma,

c) a feladatellátásban részt vevõ települések száma és
azok lakosságszáma.

(2) A támogatás elbírálásánál elõnyben részesülnek a te-
lepülési önkormányzatok társulásai.

Pályázati nyomtatványok a bölcsõdék infrastrukturális
fejlesztéséhez

4. §

(1) A pályázatnak tartalmaznia kell:
a) az 1. melléklet szerinti pályázati adatlapot (melynek

része a megvalósítandó fejlesztés célonkénti részletezése),
valamint az 5. melléklet szerinti összesítõt,

b) az intézmény mûködési engedélyének hitelesített
másolatát,

c) a férõhely hiányában 2007. és 2008. évben elutasí-
tott gyermekek számát,

d) a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a támogatásból
megvalósuló beruházást 5 évig az eredeti rendeltetésének
megfelelõen hasznosítja, a feladatellátási helyet 5 évig
nem szünteti meg, illetve nem adja át az intézmény fenn-
tartói jogát nem állami fenntartó részére,

e) a települési önkormányzat, illetve intézményi társu-
lás székhely önkormányzatának képviselõ-testületi hatá-
rozatát, Társulás esetén a társulási tanács határozatát, vagy
a képviselõ-testület költségvetési rendeletébe, Társulás
esetén a társulási tanácsi határozatba foglalt felhatalmazás
alapján a polgármester vagy az elnök nyilatkozatát a szük-
séges önerõ biztosításáról.

(2) Az (1) bekezdés szerinti pályázati adatlapon a pályá-
zónak a fejlesztési célokat, azok költségeit és a kapcsolódó
támogatási igényt külön-külön kell részleteznie, továbbá
rangsorolnia.

Óvodák, általános iskolák infrastrukturális fejlesztése

5. §

(1) E támogatásra az óvodát, általános iskolát fenntartó
a) települési önkormányzat,
b) intézményi társulás székhely önkormányzata, továbbá
c) Társulás

nyújthat be pályázatot.

(2) A pályázat benyújtásának feltétele, hogy a pályázó
székhelye szerinti kistérségben megalakult Társulás ren-
delkezzen kistérségi intézkedési tervvel, amely a közokta-
tási feladatok ellátásában részt vevõ önkormányzatok te-
kintetében településenkénti bontásban tartalmazza a köz-
oktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiak-

ban: közoktatási törvény) 105. §-a szerinti közoktatási
esélyegyenlõségi intézkedési tervben foglaltakat. Az
(1) bekezdés a) pontja szerinti pályázó esetén az az önkor-
mányzati intézkedési terv is benyújtható, amely a közokta-
tási törvény 105. §-a szerint tartalmazza a gyermekek, ta-
nulók esélyegyenlõségét szolgáló intézkedéseket, vagy
amelynek szerves részét képezi az önálló közoktatási
esélyegyenlõségi intézkedési terv.

(3) A támogatási igény kizárólag azon intézmények fej-
lesztésére és felújítására nyújtható be, melyek megfelelnek
a 2008/2009-es nevelési évben/tanévben a költségvetési
törvény 8. számú melléklet IV. Többcélú kistérségi társu-
lások támogatása jogcím, Kiegészítõ szabályok 2.1. pont-
jában foglalt feltételeknek, továbbá vállalják, hogy a
2011/2012-es nevelési évig/tanévig ezen feltételek telje-
sülnek az intézmény vonatkozásában. A települési önkor-
mányzat által önállóan fenntartott közoktatási intézmény
esetén a pályázat benyújtásának további feltétele, hogy a
2008/2009-es nevelési évben/tanévben

a) az óvodai feladatot ellátó intézményben legalább
3 csoport,

b) az általános iskolai feladatot ellátó intézményben
legalább 12 osztály
mûködjön.

(4) A támogatást az (1) bekezdés szerinti pályázók az ál-
taluk fenntartott

a) óvodai feladatot ellátó intézmény esetében a feladat-
ellátási helyek épületével kapcsolatos elemi infrastruktú-
ra-fejlesztésre, korszerûsítésre, akadálymentesítésre és ka-
pacitásbõvítésre, valamint eszközbeszerzésre,

b) általános iskolai feladatot ellátó intézmény esetében
a feladatellátási hely épületével kapcsolatos elemi infra-
struktúra-fejlesztésre, korszerûsítésre és akadálymentesí-
tésre, valamint eszközbeszerzésre
igényelhetik.

(5) A teljes támogatási összeg maximum 20%-áig enge-
délyezett az eszközbeszerzés. Az eszközbeszerzésre igé-
nyelt támogatás más állami forrással nem vonható össze.
Ha a pályázó ugyanazon eszközbeszerzésre egyéb hazai
vagy uniós támogatásban részesül, köteles az erre jutó tá-
mogatásról lemondani, és annak összegét kamattal növel-
ten visszafizetni a központi költségvetésbe.

(6) Az igényelhetõ támogatás összege intézményenként
(OM azonosítónként) maximum 20 millió forint. Egy pá-
lyázó legfeljebb 3 óvoda és 3 általános iskolai intézmény
fejlesztésére pályázhat.

(7) A pályázaton igényelhetõ támogatás maximális mér-
téke

a) az R1 melléklete alapján a társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az orszá-
gos átlagot jelentõsen meghaladó munkanélküliséggel súj-
tott településeken megvalósuló fejlesztések esetén a fej-
lesztéshez szükséges összeg 90%-a,

b) az a) ponthoz nem tartozó településeken megvaló-
suló fejlesztések esetében szükséges összeg 80%-a.
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6. §

(1) A támogatás összegének meghatározása az alábbi
szempontok figyelembevételével történik:

a) a közoktatási intézmény hosszú távú fenntarthatósá-
gával kapcsolatos adatok és tervek (gyermek- és tanulólét-
szám alakulása, mûködtetési költségek és azok alakulása,
intézmény-racionalizálási tervek),

b) az óvodába, iskolába járó gyermekek, tanulók száma
(ezen belül a hátrányos helyzetû és a halmozottan hátrá-
nyos helyzetû gyermekek, tanulók száma), a más telepü-
lésrõl bejáró gyermekek, tanulók száma (ezen belül a hát-
rányos helyzetû, illetve halmozottan hátrányos helyzetû
gyermekek, tanulók száma),

c) a közoktatási intézmény fenntartásában részt vevõ
települések száma és azok lakosságszáma.

(2) A támogatás elbírálásánál elõnyben részesül az a pá-
lyázat,

a) amely elemi infrastrukturális beruházások megvaló-
sítását (például vizesblokk kialakítása, egyedi fûtési mó-
dok felszámolása, épület-rekonstrukció) szolgálja,

b) amely 2000 fõ lakosságszám alatti településen lévõ
feladatellátási hely fejlesztését kívánja megvalósítani,

c) amely esetében a megvalósítandó célok összhang-
ban vannak a kistérségi intézkedési tervvel, illetve az ön-
kormányzati intézkedési tervvel, különös tekintettel az
esélyegyenlõségi szempontokra,

d) amely esetében a pályázó 2009. szeptember 1-jével
létrehozott egységes óvoda-bölcsõde intézmény, vagy az
általa fenntartott közoktatási intézmény – 2000 fõ vagy az
alatti településen mûködõ – egységes óvodai-bölcsõdei
feladatot ellátó intézményegységének fejlesztését kívánja
megvalósítani,

e) amelyet települési önkormányzatok társulása nyújt
be, továbbá

f) amely adatokkal hitelt érdemlõen bizonyítja, hogy a
pályázat a halmozottan hátrányos helyzetû gyermekek nö-
vekvõ beóvodázási aránya, illetve száma miatt kialakult
férõhelyhiány megszüntetését célozza, a fejlesztés ered-
ményeként pedig biztosítható valamennyi helyi (társulá-
sok esetén a társulás területén élõ) halmozottan hátrányos
helyzetû gyermek 3 éves korától történõ óvodáztatásának
tárgyi és intézményi feltétele.

Pályázati nyomtatványok az óvodák, általános iskolák
infrastrukturális fejlesztéséhez és kapacitásbõvítéséhez

7. §

(1) A pályázatnak tartalmaznia kell:
a) a 2., illetve a 3. melléklet szerinti pályázati adatlapot

(amelynek része a megvalósítandó fejlesztés célonkénti
részletezése), valamint az 5. melléklet szerinti összesítõt,

b) a közoktatási intézmény alapító okiratát, amely tar-
talmazza az intézménybe felvehetõ maximális gyermek-
létszámot,

c) a jegyzõ, illetve a munkaszervezet-vezetõ nyilatko-
zatát arról, hogy az intézmény ellátási területén a 0–14
éves korú gyermekek létszáma az elmúlt 3 évben hogyan
alakult,

d) az óvodai feladatot ellátó közoktatási intézmények
esetében a férõhely hiányában 2007. és 2008. évben eluta-
sított gyermekek számát,

e) a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a támogatásból
megvalósuló beruházást 5 évig az eredeti rendeltetésének
megfelelõen hasznosítja, a feladatellátási helyet 5 évig
nem szünteti meg, illetve nem adja át az intézmény fenn-
tartói jogát nem állami fenntartó részére,

f) kizárólag elektronikus formában a kistérségi intézke-
dési tervet, vagy az önkormányzati intézkedési tervet,

g) a települési önkormányzat, illetve intézményi társu-
lás székhely önkormányzatának képviselõ-testületi hatá-
rozatát, Társulás esetén a társulási tanács határozatát, vagy
a képviselõ-testület költségvetési rendeletébe, Társulás
esetén társulási tanácsi határozatba foglalt felhatalmazás
alapján a polgármester vagy az elnök nyilatkozatát a szük-
séges önerõ biztosításáról.

(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti pályázati adatla-
pon a pályázónak a fejlesztési célokat, azok költségeit és a
kapcsolódó támogatási igényeket külön-külön kell részle-
teznie, továbbá rangsorolnia.

Közösségi busz beszerzése

8. §

(1) E támogatásra pályázhatnak a költségvetési törvény
8. számú melléklet IV. fejezet 2.2.1. pontja szerinti támo-
gatásban részesülõ Társulások.

(2) Az elõirányzatból csak az olyan intézménybe járó
gyermekek rendszeres utaztatását szolgáló közösségi busz
beszerzése támogatható, amely intézmény megfelel a költ-
ségvetési törvény 8. számú melléklet IV. Többcélú kistér-
ségi társulások támogatása jogcím, Kiegészítõ szabályok
2.1. pontjában meghatározott átlaglétszám feltételeknek.

9. §

(1) A Társulások a támogatást legfeljebb három közös-
ségi busz beszerzésére igényelhetik.

(2) E rendelet alkalmazásában a közösségi busz olyan
szállítóeszköz:

a) amely legalább 15 személy biztonságos szállítására
alkalmas,
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b) valamennyi üléséhez 3 pontos biztonsági öv tartozik,
c) akadálymentesített, továbbá
d) a gyermekek, tanulók közoktatási intézményekbe

történõ szállításán kívül más feladatok ellátására is al-
kalmas.

10. §

(1) A pályázaton igényelhetõ támogatás maximális mér-
téke

a) a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló
311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2)
2. melléklete alapján a területfejlesztés szempontjából hát-
rányos vagy leghátrányosabb helyzetû kistérségben létre-
jött Társulások esetében a közösségi busz beszerzéséhez
szükséges összeg 80%-a,

b) az R2 2. mellékletben nem szereplõ Társulások ese-
tében a közösségi busz beszerzéséhez szükséges összeg
70%-a.

(2) A támogatás formája vissza nem térítendõ támoga-
tás, maximális összege 30 millió forint.

(3) A támogatási összeg meghatározása az alábbi szem-
pontok figyelembevételével történik:

a) a Társulás feladatellátásában részt vevõ települések
száma és azok lakosságszáma,

b) a közoktatási intézményi társulások, illetve a Társu-
lás által fenntartott intézmények száma, valamint ezen in-
tézményekbe bejáró gyerekek száma,

c) a Társulás által a közösségi busz hasznosítására ké-
szített terv (a továbbiakban: közösségi busz program) alá-
támasztja-e a beszerzés szükségességét, továbbá magában
foglalja annak leírását, miként javul a hátrányos helyzetû
tanulók minõségi oktatáshoz történõ hozzáférése, illetve
csökken-e az iskolai szegregáció.

(4) A támogatás szempontjából elõnyben részesülnek
azon Társulások, amelyek

a) a Társulás által fenntartott közoktatási intézménybe
bejáró gyermekek, tanulók szállítására kívánják használni
a beszerzendõ közösségi buszt,

b) a 2005., 2006., illetve a 2008. években busz beszer-
zéséhez nem részesültek támogatásban, beleértve az Euró-
pai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a
vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgál-
tatások körében a kistérségi közlekedési szolgáltatások
fejlesztésére igénybe vehetõ támogatások részletes feltéte-
leirõl szóló 9/2008. (I. 24.) FVM rendelet alapján megítélt
támogatást is,

c) a közösségi buszt közoktatási célon túl szociális
vagy gyermekjóléti, egészségügyi, illetve kulturális célok-
ra is hasznosítják.

Pályázati nyomtatványok a közösségi busz
beszerzéséhez

11. §

A pályázatnak tartalmaznia kell:
a) a 4. melléklet szerinti pályázati adatlapot, valamint

az 5. melléklet szerinti összesítõt,
b) a Társulás közösségi busz programját, amely alátá-

masztja, hogy a beszerezni kívánt közösségi busz férõhe-
lyeinek száma összhangban van a közoktatási intézményi
társulások által fenntartott intézményekbe bejáró gyerme-
kek, tanulók számával, továbbá bemutatja az egyéb szol-
gáltatási célok esetében az igénylõk számát, az igénybevé-
tel gyakoriságát, valamint az üzemeltetés módját és költ-
ségtervét,

c) az önerõ biztosításáról szóló társulási tanácsi határo-
zatot, illetõleg a társulási tanács költségvetési határozatá-
ba foglalt felhatalmazás alapján az elnök nyilatkozatát a
jóváhagyott forrásról,

d) a közösségi busz üzemeltetési költségeinek biztosí-
tásáról szóló nyilatkozatot,

e) a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a támogatásból
beszerzett közösségi buszt 5 évig nem idegeníti el, vala-
mint 5 évig az eredeti – pályázatban bemutatott célok sze-
rinti – rendeltetésének megfelelõen hasznosítja.

Pályázati eljárás

12. §

(1) A pályázónak 2009. március 13-áig kell a pályá-
zati adatlapokat az ebr42 információs rendszerbe feltöl-
teni, továbbá

a) az óvodák, általános iskolák fejlesztési pályázata
esetén a kistérségi intézkedési tervet, vagy az önkormány-
zati intézkedési tervet elektronikus úton, valamint

b) a pályázati dokumentációt papír alapon egy eredeti
és egy hitelesített másolati példányban
a Magyar Államkincstár területileg illetékes szervéhez
(a továbbiakban: Igazgatóság) megküldeni, illetve benyúj-
tani. A határidõ elmulasztása jogvesztõ.

(2) Az Igazgatóság az (1) bekezdés a) pontja szerinti do-
kumentumokat elektronikusan 2009. március 16-áig to-
vábbítja az Önkormányzati Minisztériumnak (a továb-
biakban: ÖM), ami nem befolyásolja a pályázatok Igazga-
tóság által történõ, (4) bekezdés szerinti felülvizsgálatát.

(3) Az ÖM a kistérségi intézkedési terveket, az önkor-
mányzati intézkedési terveket, valamint a pályázatokat
elektronikus úton az Oktatási és Kulturális Minisztérium
(a továbbiakban: OKM) részére 2009. március 17-én to-
vábbítja. Az OKM az intézkedési terveket – esélyegyenlõ-
ségi szempontokat is figyelembe véve – megvizsgálja és
kialakítja szakmai álláspontját a benyújtott fejlesztési pá-
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lyázatokkal kapcsolatban. A pályázatokkal kapcsolatos
véleményét – az ÖM által meghatározott formában – elekt-
ronikus úton, 2009. április 6-áig, majd soron kívül papír
alapon küldi meg az ÖM részére.

(4) A pályázatokat az Igazgatóság – az államháztartás-
ról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 64/B. § (3) bekez-
dése alapján e rendelet alapulvételével – a rendelkezésére
álló iratok, saját nyilvántartása, illetve helyszíni vizsgálat
alapján szabályszerûségi szempontból megvizsgálja és
szükség esetén 5 napon belül hiánypótlásra, módosításra
hívja fel a pályázót. Ha a pályázó a felhívásnak 5 napon be-
lül nem tesz eleget, vagy nem megfelelõen teljesíti azt, az
Igazgatóság a pályázatot nem továbbítja az ÖM felé és er-
rõl értesíti a pályázót.

(5) A felülvizsgált pályázatok eredeti példányát az Igaz-
gatóság – véleménye csatolásával – 2009. április 3-áig
postai úton továbbítja az ÖM részére, ezzel egyidejûleg in-
tézkedik a felülvizsgált hiánypótoltatott pályázatok elekt-
ronikus megküldésérõl is. Ha az ÖM a pályázatok vizsgá-
lata során további tájékoztatást, illetve dokumentumok
megküldését tartja szükségesnek, ezeket a pályázók – kü-
lön felhívásra – kötelesek részére teljesíteni.

Bírálat eljárásrendjének szabályai

13. §

(1) Az önkormányzati miniszter – az ÖM két képviselõ-
jébõl, a Pénzügyminisztérium, az Oktatási és Kulturális
Minisztérium, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium, a
Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium egy-egy
képviselõjébõl, valamint az országos önkormányzati ér-
dekképviseleti szervek által közösen delegált egy fõbõl ál-
ló bíráló bizottság javaslata alapján – a pályázatokról
2009. április 30-áig dönt.

(2) A támogatásban részesített kedvezményezettek kö-
rét az ÖM honlapján nyilvánosságra hozza. A támogatás-
ban nem részesült pályázók az elutasítás indokáról értesí-
tést kapnak.

Támogatási szerzõdés megkötése, szerzõdéskötési
feltételek

14. §

(1) Az önkormányzati miniszter a nyertes pályázóval
(a továbbiakban: Támogatott) támogatási célonként 2009.
május 15-éig támogatási szerzõdést köt. E határidõ a Tá-
mogatottnak felróható okból történõ elmulasztása jog-
vesztõ.

(2) Az önkormányzati miniszter – a pályázatban megje-
lölt mûszaki tartalom egyidejû csökkentése mellett, a pá-

lyázó által felállított rangsor figyelembevételével – az igé-
nyeltnél alacsonyabb összegû támogatás megítélésére is
jogosult. Ebben az esetben a támogatási szerzõdés megkö-
tése elõtt a Támogatottal egyeztetni szükséges.

(3) A támogatási szerzõdés tartalmazza:
a) a fejlesztési célt, a fejlesztés helyét,
b) a támogatás összegét és költségvetési forrását, fel-

használásának pénzügyi feltételét, a Támogatott kötele-
zettségét, az ehhez kapcsolódó határidõket a támogatás
felhasználásának elszámolására,

c) a fenntartási, üzemeltetési, szolgáltatási és egyéb kö-
telezettségeket,

d) a fejlesztés mûszaki tartalmát,
e) a szerzõdésszegés vagy a nem szerzõdésszerû telje-

sítés jogkövetkezményeit,
f) az ellenõrzési jogosultság elfogadását,
g) a felek által lényegesnek tartott egyéb rendelkezé-

seket.

(4) A támogatási szerzõdés módosítására egy alkalom-
mal van lehetõség, azonban a támogatási összeg, valamint
a támogatás intenzitása nem nõhet, a végsõ felhasználás
határideje nem változhat.

(5) Ha a Támogatott a támogatásról lemond, az önkor-
mányzati miniszter jogosult – a benyújtott pályázatokkal
kapcsolatban – a maradvány és a döntéssel le nem kötött
összeg terhére új döntést hozni.

A támogatás folyósítása

15. §

A támogatást a támogatási szerzõdés megkötését követõ
15 napon belül az ÖM utalványozása alapján a Magyar Ál-
lamkincstár egy összegben folyósítja.

Támogatás felhasználásának és elszámolásának
szabályai

16. §

(1) A támogatás felett a Támogatott rendelkezik és fele-
lõs annak jogszerû felhasználásáért.

(2) A támogatással létrehozott vagyon – az aktiválást
követõen – 10 évig nem idegeníthetõ el, kivéve, ha az el-
idegenítést mûszaki vagy szakmai okok teszik szükséges-
sé, és az abból származó ellenértéket a Támogatott a támo-
gatási szerzõdésben meghatározott feladatokra fordítja.

(3) A támogatás felhasználására az e rendeletben nem
szabályozott kérdésekben az államháztartás mûködési
rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletet kell
alkalmazni.
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17. §

(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) a pályázó a 4. § d) pontja, a 7. § e) pontja, illetve a
11. § e) pontja szerint vállalt kötelezettségét megszegi,

b) a támogatást nem a támogatási szerzõdésben rögzí-
tett feltételeknek megfelelõen használják fel.

(3) Ha a Támogatott a pályázat elbírálását megelõzõ két
évben, illetve azt követõ két éven belül a pályázattal azo-
nos mûszaki tartalomra egyéb hazai vagy uniós támogatás-
ban részesül, akkor az e rendelet alapján benyújtott pályá-
zatát köteles visszavonni, vagy a támogatás teljes összegét
kamattal növelten visszafizetni a központi költségvetésbe.

18. §

(1) A Támogatott a támogatás felhasználásáról tárgyév
december 31-i fordulónappal, a mindenkori zárszámadás
keretében és rendje szerint köteles elszámolni.

(2) A Támogatott a támogatás felhasználását követõ
30 napon belül, de legkésõbb 2010. július 30-ig szakmai és
pénzügyi beszámolót küld az ÖM részére, amelyben szö-

veges indokolással, pénzügyileg rendezett számlák össze-
sítõjével alátámasztottan beszámol a támogatási összeg-
nek a támogatási szerzõdésben elõírt célnak megfelelõ és
rendeltetésszerû felhasználásáról.

Ellenõrzés, monitoring

19. §

(1) A támogatás felhasználását az ÖM, az általa megbí-
zott szervek, továbbá jogszabályban erre feljogosított
egyéb szervek ellenõrizhetik.

(2) A Támogatott köteles a támogatás felhasználásáról
elkülönítetten naprakész nyilvántartást vezetni, az ellenõr-
zésre feljogosított szervek megkeresésére az ellenõrzés le-
folytatásához szükséges tájékoztatást megadni, a kért do-
kumentumokat rendelkezésre bocsátani, a helyszíni ellen-
õrzést lehetõvé tenni.

Záró rendelkezés

20. §

E rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

Dr. Gyenesei István s. k.,
önkormányzati miniszter
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1. melléklet a 8/2009. (II. 26.) ÖM rendelethez

I. Adatlap a mûködési engedéllyel rendelkezõ bölcsõdék épületének felújítására, korszerûsítésére,
akadálymentesítésére, továbbá a bölcsõdei ellátáshoz szükséges eszközök, berendezések beszerzéséhez

Pályázó Önkormányzat/Társulás neve:

Pályázó Önkormányzat/Társulás címe:

Az intézmény neve:

Intézmény címe:

Az intézmény hosszú távú fenntarthatóságával kapcsolatos adatok:

Fenntarthatósági adatok (gyermeklétszám várható alakulása 5 évre elõre):

Év Gyermeklétszám

2008.

2009.

2010.

2011.

2012.

2007. év 2008. év

Férõhely hiányában 2007. és 2008. évben elutasított gyermekek száma:

A bölcsõdébe más településrõl bejáró gyermekek száma:

Feladatellátásban résztvevõ települések száma:

Feladatellátásban résztvevõ települések összlakosságszáma:

Amennyiben az intézményt a helyi önkormányzatok társulásairól és együttmûködésérõl
szóló 1997. évi CXXXV. törvény 8., 9. vagy 16. §-a szerinti intézményi társulás tartja
fenn, a társulásban résztvevõ önkormányzatok megjelölése

Feladatellátási hely szerinti
önkormányzat:

Feladatellátási hely neve:

Fejlesztéssel érintett feladatellátási hely(ek) megnevezése (fejlesztési hely szerinti önkor-
mányzat és a feladatellátási hely neve):
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A megvalósítandó fejlesztési célok részletezése:

Sorszám Feladatellátási hely szerinti önkormányzat Megvalósítandó cél megnevezése Igényelt támogatás (Ft) Vállalandó önerõ minimális mértéke (Ft)

Építéssel járó célok bemutatása

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Eszközbeszerzéssel kapcsolatos célok bemutatása

1.

2.

3.

4.

5.

Igényelt támogatás összesen:

Az igényelt támogatás maximális összege megfelel-e a rendeletben foglaltaknak:

Minimálisan vállalandó önerõ összege:

Vállalt önerõ összege:

Beruházás összköltsége:

A megvalósítandó célok részletes tételenkénti bemutatása szükséges a fenti táblázatban (pl. épületfelújítás esetén szükséges részletezni annak mûszaki tar-
talmát – nyílászáró-csere, festés, radiátorcsere, villamosvezetékek cseréje stb. –, eszközbeszerzés esetén tételes felsorolás szükséges – pl. ágy, asztal, szék
darabszámát jelölve).

Igényelt támogatás felhasználási célja(i) (rövid leírás), feladatellátás javításának bemutatása a mûködtetés költségeinek várható alakulása (2014. évig be-
zárólag):

A pályázó nyilatkozik, hogy a fentiekben megjelölt célokra más hazai vagy uniós támogatásban nem részesül.

Dátum:

P. H.

………………………………………… …………………………………………

jegyzõ/munkaszervezet vezetõje polgármester/elnök
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2. melléklet a 8/2009. (II. 26.) ÖM rendelethez

II. Adatlap az óvodai feladatot ellátó intézmény, feladatellátási hely(ek) épületével kapcsolatos elemi
infrastruktúra-fejlesztésre, korszerûsítésre, akadálymentesítésre és kapacitásbõvítésre,

valamint eszköz beszerzéséhez

Pályázó Önkormányzat/Társulás neve:

Pályázó Önkormányzat/Társulás címe:

Az intézmény neve:

Intézmény címe:

Intézmény OM azonosítója:

Önkormányzat pályázata esetén az intézményt ön-
állóan tartja fenn vagy intézményi társulás kereté-
ben

Intézmény feladatellátási helyeinek száma

Az intézmény általános iskolai feladatokat is ellát
(igen/nem)

Amennyiben az intézmény általános iskolai fel-
adatokat is ellát, az intézménybe járó általános is-
kolások száma (2008/2009. tanítási év)

Az intézmény összlétszáma (óvodások és általános
iskolások együttes létszáma: 2008/2009. nevelé-
si/tanítási év)

Amennyiben az intézményt a helyi önkormányzatok társulásairól és együttmûködé-
sérõl szóló 1997. évi CXXXV. törvény 8., 9. vagy 16. §-a szerinti intézményi társu-
lás tartja fenn, a társulásban résztvevõ önkormányzatok megjelölése

Feladatellátási hely szerinti önkormányzat: Feladatellátási hely neve:

Fejlesztéssel érintett feladatellátási hely(ek) megnevezése (fejlesztési hely szerinti
önkormányzat és a feladatellátási hely neve):

Az intézmény hosszú távú fenntarthatóságával kapcsolatos adatok:

Fenntarthatósági adatok (gyermeklétszám alakulása):

Települése(ke)n élõ 0–6 éves korcsoportba tartozók száma
Óvodába járó gyermekek számának
alakulása (2009/2010. nevelési évtõl

a várható létszám jelölendõ)

2006. 2008/2009. nevelési év

2007. 2009/2010. nevelési év

2008. 2010/2011. nevelési év

2009. 2011/2012. nevelési év

2012/2013. nevelési év

2013/2014. nevelési év

2008/2009. nevelési év 2009/2010. nevelési év

Az óvodába járó gyermekek száma összesen:

ebbõl – a hátrányos helyzetû gyermekek száma

– a halmozottan hátrányos helyzetû gyerme-
kek száma

Az óvodában ténylegesen mûködõ csoportok száma:
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A óvodába más településrõl bejáró gyermekek
száma:

ebbõl – a hátrányos helyzetû gyermekek száma

– a halmozottan hátrányos helyzetû gyer-
mekek száma

2007/2008. nevelési év 2008/2009. nevelési év

Férõhely hiányában 2007. és 2008. évben elutasí-
tott gyermekek száma:

A megvalósítandó fejlesztési célok részletezése:

Sorszám Feladatellátási hely szerinti önkormányzat Megvalósítandó cél megnevezése Igényelt támogatás (Ft) Vállalandó önerõ minimális mértéke (Ft)

Építéssel járó célok bemutatása

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Eszközbeszerzéssel kapcsolatos célok bemutatása

1.

2.

3.

4.

5.

Igényelt támogatás összesen:

Az igényelt támogatás maximális összege megfelel-e a rendeletben foglaltaknak:

Minimálisan vállalandó önerõ összege:

Vállalt önerõ összege:

Beruházás összköltsége:

Igényelt támogatás felhasználási célja(i) (rövid leírás), feladatellátás javításának
bemutatása, a mûködtetés költségeinek várható alakulása (2014. évig bezárólag):

A Pályázó nyilatkozik, hogy az önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások 2009. évi igénylését megalapozó mutatószám-felmérés során közölt adatok
megfelelnek a valóságnak, az alapján igazolja, hogy az óvoda/óvodák megfelel/megfelelnek a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésérõl szóló 2008. évi
CII. törvény 8. számú melléklet IV. Többcélú kistérségi társulások támogatása jogcím, Kiegészítõ szabályok 2.1. pontja szerinti feltételeknek. Emellett a pá-
lyázó nyilatkozik, hogy a fentiekben megjelölt célokra más hazai vagy uniós támogatásban nem részesül.

Dátum:

P. H.

………………………………………… …………………………………………

jegyzõ/munkaszervezet vezetõje polgármester/elnök
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3. melléklet a 8/2009. (II. 26.) ÖM rendelethez

III. Adatlap az általános iskolai feladatot ellátó intézmény, feladatellátási helyek épületével kapcsolatos elemi
infrastruktúra-fejlesztésre, korszerûsítésre és akadálymentesítésre, valamint eszközbeszerzésre

Pályázó Önkormányzat/Társulás neve:

Pályázó Önkormányzat/Társulás címe:

Az intézmény neve:

Intézmény címe:

Intézmény OM azonosítója:

Önkormányzat pályázata esetén az intézményt önállóan tartja fenn vagy in-
tézményi társulás keretében

Intézmény feladatellátási helyeinek száma

Az intézmény óvodai feladatokat is ellát (igen/nem)

Amennyiben az intézmény óvodai feladatokat is ellát, az intézménybe járó
óvodások száma (2008/2009. tanítási év)

Az intézmény összlétszáma (óvodások és általános iskolások együttes lét-
száma: 2008/2009. nevelési/tanítási év)

Amennyiben az intézményt a helyi önkormányzatok társulásairól és együttmûködésérõl szóló 1997.
évi CXXXV. törvény 8., 9. vagy 16. §-a szerinti intézményi társulás tartja fenn, a társulásban résztve-
võ önkormányzatok megjelölése

Feladatellátási hely szerinti
önkormányzat: Feladatellátási hely neve:

Fejlesztéssel érintett feladatellátási hely(ek) megnevezése (fejlesztési hely szerinti önkormányzat és a
feladatellátási hely neve):

Az intézmény hosszú távú fenntarthatóságával kapcsolatos adatok:

Települése(ke)n élõ 7–14 éves korcsoportba tartozók száma Intézményi tanulólétszám

2006. 2008/2009. tanítási év

2007. 2009/2010. tanítási év

2008. 2010/2011. tanítási év

2011/2012. tanítási év

2012/2013. tanítási év

2013/2014. tanítási év

2008/2009. tanév 2009/2010. tanév

Az általános iskolába járó tanulók száma összesen:

ebbõl – a hátrányos helyzetû tanulók száma

– a halmozottan hátrányos helyzetû tanulók száma

Az általános iskolában ténylegesen mûködõ osztályok száma:

Az általános iskolába más településrõl bejáró tanulók száma:

ebbõl – a hátrányos helyzetû tanulók száma

– a halmozottan hátrányos helyzetû tanulók száma

2007. év 2008. év

Férõhely hiányában 2007. és 2008. évben elutasított tanulók száma:
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A megvalósítandó fejlesztési célok részletezése:

Sorszám Feladatellátási hely szerinti önkormányzat Megvalósítandó cél megnevezése Igényelt támogatás (Ft) Vállalandó önerõ minimális
mértéke (Ft)

Építéssel járó célok bemutatása

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Eszközbeszerzéssel kapcsolatos célok bemutatása

1.

2.

3.

4.

5.

Igényelt támogatás összesen:

Az igényelt támogatás maximális összege megfelel-e a rendeletben foglaltaknak:

Minimálisan vállalandó önerõ összege:

Vállalt önerõ összege:

Beruházás összköltsége:

Igényelt támogatás felhasználási célja(i) (rövid leírás), feladatellátás javításának bemutatása, a mûködtetés költségeinek várható alakulása (2014. évig be-
zárólag):

A Pályázó nyilatkozik, hogy az önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások 2009. évi igénylését megalapozó mutatószám-felmérés során közölt ada-
tok megfelelnek a valóságnak, az alapján igazolja, hogy az iskola/iskolák megfelel/megfelelnek a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésérõl szóló
2008. évi CII. törvény 8. számú melléklet IV. Többcélú kistérségi társulások támogatása jogcím, Kiegészítõ szabályok 2.1. pontja szerinti feltételeknek.
Emellett a pályázó nyilatkozik, hogy a fentiekben megjelölt célokra más hazai vagy uniós támogatásban nem részesül.

Dátum:

P. H.

………………………………………… …………………………………………

jegyzõ/munkaszervezet vezetõje polgármester/elnök
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4. melléklet a 8/2009. (II. 26.) ÖM rendelethez

IV. Adatlap a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésérõl szóló 2008. évi CII. törvény
8. számú melléklet IV. fejezet 2.2.1. pontja szerinti támogatásban részesülõ többcélú kistérségi társulás

legalább 15 személy biztonságos szállítására alkalmas közösségi busz beszerzésére

Pályázó Társulás neve:

A beszerezni kívánt közösségi busz(ok) száma

A beszerezni kívánt közösségi busz(ok) férõhelyeinek száma 1. busz

2. busz

3. busz

A közösségi busz(ok) beszerzéséhez igényelt támogatás (forint)

A közösségi busz(ok) beszerzéséhez vállalandó minimális önrész (forint)

A közösségi busz(ok) beszerzéséhez vállalt önrész (forint)

A beszerzendõ busz(ok) a Társulás által fenntartott közoktatási intézménybe bejáró gyermekek/tanulók szállítását szolgálják (igen/nem)

Társulás által fenntartott közoktatási intézmény neve, ha a beszerzen-
dõ busszal a bejáró gyermekek/tanulók szállítását szolgálná:

A Társulás közösségi busz programja
[A közösségi busz hasznosítására készített rövid terv, mely megfelelõen alátámasztja a beszerzés szükségességét. Azt is szükséges bemutatni, hogy
– a Társulás területén hány közoktatási intézményfenntartó társulás mûködik,
– az elõbbi mikrotársulások esetében mennyi a bejáró gyerekek száma,
– e gyerekeknél megoldott-e az iskolabusz szolgáltatás,
– ha igen, milyen módon, hány gyermek részére biztosítják a szolgáltatást,
– az új busz(ok) beszerzésével a Társulás mely közoktatási intézményfenntartó társulásban, mely önkormányzattól és hány gyermek utaztatását kívánja
biztosítani,
– a beszerezni kívánt busz(ok) férõhelyeinek száma összhangban van-e a bejáró gyermekek számával,
– a közösségi busz mûködtetése, milyen módon segíti a Közoktatási Esélyegyenlõségi tervben foglalt feladatok megvalósítását, különösen az iskolai szeg-
regációra vonatkozóan, valamint a minõségi oktatáshoz történõ hozzáférést milyen módon segíti elõ.
Az egyéb szolgáltatási célok esetében a szolgálati célokat, az igénylõk számát és az igénybevétel gyakoriságát is szükséges bemutatni.]

Ezúton nyilatkozom, hogy a Társulás vállalja a közösségi busz üzemeltetési költségeinek biztosítását.

Dátum:

P. H.

………………………………………… …………………………………………

jegyzõ/munkaszervezet vezetõje polgármester/elnök
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5. melléklet a 8/2009. (II. 26.) ÖM rendelethez

A bölcsõdék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi buszok
beszerzése támogatás igénybevételének támogatása

Önkormányzat/Társulás neve:

Polgármester/Elnök neve:

Önkormányzat/Társulás címe:

KSH kódja:

Kapcsolattartó neve:

Kapcsolattartó telefonszáma:

Kapcsolattartó e-mail címe:

Összesítõ

Sorszám Támogatás célja
Igényelt támogatás

(forintban)

I. A mûködési engedéllyel rendelkezõ bölcsõdék épületének felújítására, korszerûsítésére, aka-
dálymentesítésére, továbbá a bölcsõdei ellátáshoz szükséges eszközök, berendezések beszer-
zésére igényelt támogatás.

II. Óvodai feladatot ellátó intézmény esetében az adott településen mûködõ feladatellátási
hely(ek) épületével kapcsolatos elemi infrastruktúra-fejlesztésre, korszerûsítésre, akadály-
mentesítésre és kapacitásbõvítésre, valamint eszközbeszerzésre igényelt támogatás.

III. Általános iskolai feladatot ellátó intézmény feladatellátási hely(ek) épületével kapcsolatos
elemi infrastruktúra-fejlesztésre, korszerûsítésre és akadálymentesítésre, valamint eszköz-
beszerzésre igényelt támogatás.

IV. A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésérõl szóló 2008. évi CII. törvény 8. számú mel-
léklet IV. fejezet 2.2.1. pontja szerinti támogatásban részesülõ többcélú kistérségi társulás
legalább 15 személy biztonságos szállítására alkalmas közösségi busz beszerzésére igényelt
támogatás.

Igényelt támogatás összesen:

Vállalt önrész összesen:

A rendeletben foglalt feltételeknek az igénylés megfelel:

Csatolandó dokumentumok:
1. bölcsõde esetén a mûködési engedély
2. óvoda/iskola esetén az intézmény alapító okirata
3. a Pályázó nyilatkozata arról, hogy a támogatásból megvalósuló beruházást 5 évig az eredeti rendeltetésnek megfelelõen hasznosítja, az intézményt 5 évig
nem szünteti meg, illetve nem adja át a fenntartói jogát nem állami fenntartó részére
4. képviselõ-testület/társulási tanács határozata az önerõ biztosításáról
5. elektronikus formátumban a kistérségi/önkormányzati közoktatási intézkedési terv
6. elektronikus formátumban a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 105. §-a szerinti közoktatási esélyegyenlõségi intézkedési terv
7. a közösségi busz üzemeltetési költségeinek biztosításáról szóló nyilatkozat

A pályázó nyilatkozik, hogy a fentiekben megjelölt célokra más hazai vagy uniós támogatásban nem részesül.

Dátum:

P. H.

…………………………………………
…………………………………………………………

jegyzõ/munkaszervezet vezetõje polgármester/többcélú kistérségi társulás elnöke
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Az önkormányzati miniszter
9/2009. (II. 27.) ÖM

rendelete
az önkormányzati miniszter által adományozható

elismerésekrõl, az elismerésben részesíthetõk körérõl,
valamint az elismerésben részesítés feltételeirõl

és rendjérõl

Az 1–6. §, 15–32. §, 34–37. § tekintetében a Magyar
Köztársaság kitüntetéseirõl szóló 1991. évi XXXI. törvény
10. §-ának (2) bekezdésében; az 1. §, 3. §, 6–15. §,
24–34. §, 38. § tekintetében a fegyveres szervek hivatásos
állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi
XLIII. törvény 342. §-a (2) bekezdésének j) pontjában;
az 1–2. §, 4–6. §, 15–16. §, 24–32. §, 34–35. §, 38. § tekin-
tetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény 85. §-a (5) bekezdésének n)–o) pontjában
kapott felhatalmazás alapján – az önkormányzati miniszter
feladat- és hatáskörérõl szóló 132/2008. (V. 14.) Korm.
rendelet 2. §-ának d) pontjában foglalt feladatkörömben –
a következõket rendelem el:

I. Fejezet

A RENDELET HATÁLYA

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed
a) az Önkormányzati Minisztérium (a továbbiakban:

minisztérium) hivatali szervezeteivel (a továbbiakban:
hivatali egységek), valamint az önkormányzati miniszter
(a továbbiakban: miniszter) irányítása alá tartozó önálló
szervezetekkel (a továbbiakban: önálló szervek) foglal-
koztatási jogviszonyban állók;

b) a Kormány általános hatáskörû területi államigazga-
tási szerveivel (a továbbiakban: területi államigazgatási
szerv) foglalkoztatási jogviszonyban állók;

c) a hivatásos önkormányzati tûzoltóságnál szolgálatot
teljesítõk [az a)–c) pont a továbbiakban együtt: foglalkoz-
tatottak];

d) a köztestület és létesítményi tûzoltóságok állomá-
nyában dolgozók, valamint az önkéntes tûzoltó egyesüle-
tek tagjai;

e) a miniszter feladatkörébe utalt
ea) helyi önkormányzatokkal,
eb) lakásüggyel,
ec) sporttal,
ed) turizmussal,
ee) katasztrófavédelemmel

kapcsolatos feladatok ellátása során példamutató, kima-
gasló tevékenységet végzõ, illetve kiemelkedõ teljesít-
ményt nyújtó, vagy eredményeket elérõ természetes sze-

mélyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem ren-
delkezõ szervezetek;

f) a minisztériumi szervek munkáját támogató magyar
és külföldi személyek, szervezetek, közösségek
tevékenységének elismerésére.

(2) E rendelet szabályait kell megfelelõen alkalmazni
a helyi önkormányzatok választott tisztségviselõinek és
képviselõinek, továbbá a helyi önkormányzatok szervei-
vel és intézményeivel foglalkoztatási jogviszonyban állók
kitüntetésre elõterjesztésére és miniszteri elismerésére is.

(3) E rendelet szabályait kell alkalmazni a minisztérium
szerveitõl és a Magyar Köztársaság minisztériumainak fel-
sorolásáról szóló 2006. évi LV. törvény 2. §-ának aa) al-
pontja alapján megosztott feladatok szerint korábbi bel-
ügyi feladatot ellátó szervektõl nyugállományba helyezet-
tek elismerésének rendjére is.

II. Fejezet

AZ ELISMERÉSEK FAJTÁI

A foglalkoztatottak és a minisztérium munkáját segítõk
részére adományozható miniszteri díjak

2. §

(1) Közigazgatásért Miniszteri Díj adományozható a
közigazgatási tevékenység magas szintû végzéséért és a
közigazgatási szakterületen szakmai, tudományos ered-
mény eléréséért, évente 1 fõ részére.

(2) Közszolgálatért Miniszteri Díj adományozható az
írott és elektronikus sajtóban dolgozó, a miniszter feladat-
és hatáskörérõl szóló kormányrendeletben meghatározott
feladatokat végzõ szervek tevékenységének tárgyilagos és
hiteles megismertetésében, illetve a feladataik teljesítésé-
hez nyújtott támogatásban kimagasló érdemeket szerzett
személyek – évente 1 fõ – részére.

(3) Az (1)–(2) bekezdés szerinti miniszteri díj megoszt-
va is adományozható.

(4) Az átadásra
a) az (1) bekezdésben meghatározott miniszteri díj ese-

tében a Köztisztviselõk Napja (július 1-je),
b) a (2) bekezdésben meghatározott miniszteri díj ese-

tében a Magyar Sajtó Napja (március 15-e)
alkalmából kerül sor.

3. §

(1) Év Tûzoltója Miniszteri Díj adományozható a ka-
tasztrófavédelem vagy a tûzoltóság területén huzamosabb
idõ óta végzett példamutató szolgálatellátás vagy a tárgy-
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évben nyújtott kiemelkedõ teljesítmény elismerésére,
évente 2 fõ részére, amelybõl 1 fõ az 1. § (1) bekezdésének
c) pontja szerinti foglalkoztatotti körben kerül adományo-
zásra.

(2) Polgári Védelemért Miniszteri Díj adományozható
a polgári védelem területén huzamosabb idõ óta végzett
példamutató szolgálatellátás vagy a tárgyévben nyújtott
kiemelkedõ teljesítmény elismerésére, évente 1 fõ részére.

(3) Az átadásra
a) az (1) bekezdésben meghatározott miniszteri díj ese-

tében a Tûzoltóság Napja (május 4-e),
b) a (2) bekezdésben meghatározott miniszteri díj ese-

tében a Polgári Védelem Napja (március 1-je)
alkalmából kerül sor.

4. §

(1) A miniszteri díjjal plakett, az adományozást igazoló
oklevél és pénzjutalom jár.

(2) A miniszteri díjjal járó jutalom a mindenkori köz-
tisztviselõi illetményalap tízszeresének megfelelõ összeg.

(3) A miniszteri díjak leírásának meghatározását az
1. melléklet tartalmazza.

Kitüntetõ címek, plakettek

5. §

(1) Szemere Bertalan Érdemjel kitüntetõ cím adomá-
nyozható a miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló kor-
mányrendeletben meghatározott feladatok megvalósításá-
ban huzamos idõn keresztül kimagasló tevékenységet
végzõ köztisztviselõ és közalkalmazott elismerésére.

(2) Szemere Bertalan Érdemjel évente összesen 5 fõ ré-
szére adományozható.

(3) Az (1) bekezdés szerinti elismerés leírásának és
viselési rendjének meghatározását a 2. melléklet tartal-
mazza.

6. §

(1) Köz Szolgálatáért Érdemjel kitüntetõ cím – arany,
ezüst és bronz fokozatban – adományozható a foglalkozta-
tottak részére vagy a közigazgatás érdekében huzamos
idõn keresztül végzett kiemelkedõ munka elismerésére.

(2) Ugyanazon személy részére több fokozatot adomá-
nyozni csak a fokozatok emelkedõ sorrendjének betartásá-
val, egy alkalommal lehet.

(3) A Köz Szolgálatáért Érdemjel

a) arany fokozatában legfeljebb 50,
b) ezüst fokozatában legfeljebb 100,
c) bronz fokozatában legfeljebb 150

fõ részesíthetõ évente.

(4) Az (1) bekezdés szerinti elismerés leírásának és
viselési rendjének meghatározását a 3. melléklet tartal-
mazza.

7. §

(1) Bátorságért Érdemjel kitüntetõ cím adományozható
a hivatásos szolgálati jogviszonyban álló személyek részé-
re, szolgálati tevékenységük során tanúsított kiemelkedõ
helytállás, bátor magatartás elismerésére.

(2) A Bátorságért Érdemjel – különösen méltányolandó
hõsies, bátor helytállásért – kivételesen a rendvédelmi
szervekkel foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szemé-
lyek részére is adományozható.

(3) Az (1) bekezdés szerinti elismerés leírásának és
viselési rendjének meghatározását a 4. melléklet tartal-
mazza.

8. §

(1) Szent Flórián Érdemjel kitüntetõ cím adományozha-
tó a katasztrófavédelmi szervek és a hivatásos önkormány-
zati tûzoltóságok, továbbá a köztestületi önkéntes és léte-
sítményi tûzoltóságok, valamint a tûzoltó egyesületek
állományában dolgozó, munkájukat huzamos idõn keresz-
tül kiválóan végzõ, a közösség elé példaképül állítható
személyek elismerésére.

(2) A Szent Flórián Érdemjel évente összesen 10 fõ ré-
szére adományozható.

(3) Az (1) bekezdés szerinti elismerés leírásának és
viselési rendjének meghatározását az 5. melléklet tartal-
mazza.

9. §

(1) Védelmi Igazgatásért Emlékérem – arany, ezüst és
bronz fokozatban – adományozható a védelmi felkészítés
terén tartósan kimagasló, eredményes munkát végzõ
személyek elismerésére.

(2) A Védelmi Igazgatásért Emlékérem
a) arany fokozatában legfeljebb 10,
b) ezüst fokozatában legfeljebb 20,
c) bronz fokozatában legfeljebb 30

fõ részesíthetõ évente.
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(3) Ugyanazon személy egy éven belül az (1) bekezdés
szerinti elismerés egy fokozatát kaphatja meg.

(4) Az (1) bekezdés szerinti elismerés átadására
a) az állami és nemzeti ünnepek (március 15-e, augusz-

tus 20-a és október 23-a) alkalmából, továbbá
b) veszélyhelyzet kezelésében kiemelkedõ helytállást

tanúsítók részére a veszélyhelyzet felszámolását követõen
60 napon belül
kerül sor.

(5) Az (1) bekezdés szerinti elismerés leírásának meg-
határozását a 6. melléklet tartalmazza.

10. §

(1) A Szolgálati Jel a hivatásos szolgálati jogviszony-
ban eltöltött évek után járó elismerés, amely a hivatásos
önkormányzati tûzoltóságnál és a katasztrófavédelemnél
eltöltött 10, 20 és 30 év szolgálati idõ után kerül adomá-
nyozásra.

(2) Az (1) bekezdés szerinti elismerés leírásának és
viselési rendjének meghatározását a 7. melléklet tartal-
mazza.

11. §

(1) A hivatásos katasztrófavédelmi szervek és a hivatá-
sos önkormányzati tûzoltóságok I. besorolási osztályba
tartozó hivatásos állományú tagjának a fegyveres szervek
hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról
szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.)
118. § (1) bekezdésének f) pontja és (2) bekezdése alapján,
az ott meghatározott feltételekkel az adott rendvédelmi
szervnél huzamosabb ideje végzett átlagon felüli szolgála-
tának, a szervezet érdekében kifejtett tevékenységének
elismeréseként a miniszter a szolgálati ágnak megfelelõ
(tûzoltósági, polgári védelmi) tanácsosi, fõtanácsosi címet
adományozhat.

(2) Kivételesen tanácsosi cím adományozható a hivatá-
sos állomány zászlósi, törzszászlósi, fõtörzszászlósi rend-
fokozattal rendszeresített beosztást betöltõ tagjának, ha

a) a rendvédelmi szervnél legalább 15 éve teljesít hiva-
tásos szolgálatot, és

b) megfelel az (1) bekezdésben meghatározott egyéb
feltételeknek.

(3) Az (1)–(2) bekezdés szerinti cím évente összesen
40 fõ részére adományozható.

(4) A hivatásos állomány tagja a részére adományozott
címet munkája során, szolgálati érintkezés közben, vagy
társadalmi kapcsolataiban jogosult használni.

A hivatásos állomány részére adható egyéb elismerés

12. §

(1) Pénzjutalomban kell részesíteni a hivatásos állo-
mány tagját, ha a miniszter irányítása alá tartozó – vagy
annak jogelõdjeként minõsülõ – szerveknél bármely fog-
lalkoztatási jogviszonyban eltöltött legalább 10 év szolgá-
lati idõvel rendelkezik, valamint minden további 5 év fog-
lalkoztatási jogviszonyban eltöltött szolgálati idõ után.

(2) A jutalom összege az (1) bekezdés szerinti elsõ ese-
dékességkor a mindenkori köztisztviselõi illetményalap
összegének kétszerese, amely további ötévenként a min-
denkori illetményalap 15%-ának összegével emelkedik.

13. §

A hivatásos állomány tagjának egy fizetési fokozattal
történõ elõresorolása az adott szolgálati feladat kiemelke-
dõ teljesítéséért, illetve a szolgálati feladatok hosszabb
idõn át történõ eredményes elvégzéséért a Hszt.
118. §-ának (1) bekezdésének b) pontja alapján akkor kez-
deményezhetõ, ha az adott fizetési fokozatban eltöltendõ
várakozási idõ felét letöltötte.

14. §

(1) A nyugállományban lévõ személyt szolgálati érde-
mei elismeréseként egy alkalommal, a soron következõ
rendfokozatba lehet elõléptetni.

(2) Különösen indokolt esetben, több évtizedes kiemel-
kedõ tevékenység és életút elismeréseként, egyedi elbírá-
lás alapján a miniszter a soron következõ rendfokozattól
eltérhet, illetve eltérést engedélyezhet.

15. §

Miniszteri emléktárgy

(1) Miniszteri emléktárgy adományozásával a példamu-
tató hivatásos szolgálat, a kiemelkedõ életpálya, valamint
a magas szintû közszolgálati tevékenység ismerhetõ el.

(2) Miniszteri emléktárgy adományozható továbbá
a) az 50. vagy 60. életév betöltése alkalmából,
b) nyugállományúak esetében a 65. születésnap betöl-

tése alkalmából, vagy azt követõen öt évente, de legfeljebb
egy alkalommal.

(3) Miniszteri emléktárgy:
a) aranygyûrû,
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b) díszkard,
c) dísztõr,
d) festmény,
e) óra,
f) aranylánc,
g) egyéb tárgy vagy mûvészeti alkotás.

(4) A miniszteri emléktárgyak leírásának meghatá-
rozását – a (3) bekezdés e)–g) pontjai kivételével – a
8–11. mellékletek tartalmazzák.

Helyi önkormányzatokkal kapcsolatos elismerés

16. §

(1) Helyi Önkormányzatokért Díj adományozható a
helyi önkormányzatok érdekében huzamos idõn keresztül
végzett kimagasló közigazgatási munka és egyéb önkor-
mányzati feladatok terén kifejtett eredményes tevékenység
elismerésére, amely e rendelettel kerül alapításra.

(2) A díj azoknak a természetes személyeknek, önkor-
mányzati érdekképviseleti szervezeteknek, szakmai szer-
vezeteknek, társadalmi szervezeteknek adományozható,
akik

a) a helyi önkormányzati rendszer továbbfejlesztése,
b) a település, a megye önkormányzatának fejlõdése,
c) az önkormányzatok által nyújtott közszolgáltatások

minõségének javítása érdekében,
d) az önkormányzatok társulási kapcsolatai fejleszté-

sének,
e) az ügyfélbarát közigazgatás,
f) a helyi önkormányzatok eredményes mûködésének

elõsegítése területén kiemelkedõ munkát végeztek.

(3) Helyi Önkormányzatokért Díjban legfeljebb 5 ter-
mészetes személy és 5 szervezet részesíthetõ évente.

(4) A díjjal pénzjutalom, továbbá oklevél és plakett jár.

(5) A díjjal járó pénzjutalom összege természetes sze-
mély elismerése esetén a mindenkori köztisztviselõi illet-
ményalap ötszöröse, szervezetnek való adományozás ese-
tén tízszerese.

(6) A díj átadására a Helyi Önkormányzatok Napja
(szeptember 30-a) alkalmával kerül sor.

(7) Az (1) bekezdés szerinti elismerés leírásának meg-
határozását a 12. melléklet tartalmazza.

Sportszakmai elismerések

17. §

(1) Magyar Sportért Életmûdíj adományozható a ki-
emelkedõ sportteljesítményt nyújtó sportoló, valamint

a felkészítésében közremûködõ sportszakember részére
életútja elismeréseként.

(2) Magyar Sportért Életmûdíjban évente legfeljebb 3 fõ
részesíthetõ.

(3) A díjjal járó jutalom a mindenkori köztisztviselõi
illetményalap tízszeresének megfelelõ összeg.

18. §

(1) Magyar Sportért Díj – I.–II.–III. fokozatban –
adományozható olyan természetes személy részére, aki
kiemelkedõ tevékenységet végez a sport, a diáksport, a
testnevelés és testkultúra népszerûsítésében, szervezésé-
ben, fejlesztésében és támogatásában, az ezekkel kapcso-
latos hazai és nemzetközi sportéletben, az ezekkel foglal-
kozó társadalmi szervezetekben és sportköztestületekben;
a lakosság fizikai állapotának fejlesztésében; a sporttal
kapcsolatos oktatói és tudományos területen.

(2) A Magyar Sportért Díj
a) I. fokozatában legfeljebb 5,
b) II. fokozatában legfeljebb 10,
c) III. fokozatában legfeljebb 15

fõ részesíthetõ évente.

(3) A díjjal az adományozást igazoló oklevél és pénz-
jutalom jár.

(4) A díj
a) I. fokozatához járó jutalom a mindenkori köztiszt-

viselõi illetményalap ötszörösének,
b) II. fokozatához járó jutalom a mindenkori köztiszt-

viselõi illetményalap háromszorosának,
c) III. fokozatához járó jutalom a mindenkori köztiszt-

viselõi illetményalap kétszeresének megfelelõ összeg.

19. §

(1) Papp László-díj adományozható az ökölvívás sport-
ágban, az utánpótlás korosztályok versenyein a tárgyévet
megelõzõ évben elért kiemelkedõ sportteljesítmény elis-
merésére.

(2) Papp László-díjban évente legfeljebb 5 fõ – 19 évnél
fiatalabb sportoló – részesíthetõ.

(3) A díjjal serleg, az adományozást igazoló oklevél és
pénzjutalom jár.

(4) A díjjal járó pénzjutalom összege a mindenkori köz-
tisztviselõi illetményalap háromszorosának megfelelõ
összeg.
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20. §

(1) Magyar Sportért Emlékérem – arany, ezüst és bronz
fokozatban – adományozható a sport területén kiemelkedõ
tevékenységet végzõ természetes és jogi személyek, vala-
mint helyi önkormányzatok elismerésére.

(2) A Magyar Sportért Emlékérem
a) arany fokozatában legfeljebb 20,
b) ezüst fokozatában legfeljebb 50,
c) bronz fokozatában legfeljebb 50

fõ részesíthetõ évente.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott emlékérem leírá-
sának meghatározását a 13. melléklet tartalmazza.

21. §

(1) A sportszakmai elismerések átadására – a (2)–(3) be-
kezdésben foglalt kivétellel – a Magyar Sport Napja
(május 6-a) alkalmából kerül sor.

(2) A 19. §-ban meghatározott díj átadására Papp László
születésnapja alkalmából (március 25-e) kerül sor.

(3) A 20. §-ban meghatározott elismerés átadására más
jelentõs sportesemény alkalmával is sor kerülhet.

Turisztikai elismerés

22. §

(1) Pro Turismo Díj adományozható a turisztikai tevé-
kenység irányításában, tervezésében, szervezésében, a
nemzetközi turisztikai kapcsolatok terén végzett kiemel-
kedõ tevékenység elismeréseként.

(2) Pro Turismo Díjban évente legfeljebb 12 fõ részesít-
hetõ.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott díjjal járó pénz-
jutalom összege a mindenkori köztisztviselõi illetmény-
alap tízszerese.

(4) A díj a Turisztikai Világnap (szeptember 27-e) alkal-
mából kerül átadásra.

(5) Az (1) bekezdésben meghatározott díj leírásának
meghatározását a 14. melléklet tartalmazza.

EGYÉB ELISMERÉS

Miniszteri Elismerõ Oklevél

23. §

(1) Az e rendelet 1. §-ában meghatározottak részére
Miniszteri Elismerõ Oklevél adományozható.

(2) Az oklevél átadására nemzeti vagy szakmai ünnepe-
ken, kiemelkedõ sportteljesítményeket követõen, az érin-
tett személy nyugállományba vonulása, valamint születés-
napja, továbbá a szervezet, illetve intézmény jubileuma
alkalmából kerülhet sor.

III. Fejezet

AZ ELISMERÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁNAK
ELJÁRÁSI RENDJE

Általános rendelkezések

24. §

Állami kitüntetés, miniszteri elismerés, más miniszter
által adható elismerés adományozására, továbbá tábornoki
elõléptetésre vonatkozó kezdeményezésnek (a továbbiak-
ban együtt: kezdeményezés) tartalmaznia kell az elisme-
résre javasolt nevét, azonosító adatait, a javasolt elismerés
megnevezését. A kezdeményezés indokolásában ki kell
térni a javasolt személy eddigi szakmai életútjára, csopor-
tok, szervezetek, intézmények tevékenységére, kiemelve
azt a rendkívüli teljesítményt vagy kimagasló eredményt,
amely az elismerést megalapozza. A természetes személy-
re vonatkozó kezdeményezés kötelezõ adattartalmát a
15. melléklet tartalmazza.

25. §

(1) Nem lehet elismerésben részesíteni, kitüntetésre,
kitüntetõ címre vagy magasabb vezetõi elismerésre felter-
jeszteni azt a természetes személyt,

a) akit bûncselekmény elkövetése miatt jogerõsen
elítéltek, a büntetés vagy intézkedés külön törvényben
meghatározott bûnügyi nyilvántartása lejártáig,

b) aki ellen büntetõeljárás van folyamatban, továbbá
c) aki fegyelmi büntetés hatálya alatt áll, vagy vele

szemben fegyelmi eljárás van folyamatban.

(2) Az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti kizáró körül-
ményekkel kapcsolatban az elismerésre javasolt természe-
tes személy az elismerés kezdeményezõje – foglalkoztatott
esetében a munkáltatói jogkör gyakorlója – részére nyilat-
kozatot tesz, amelynek hiányában nem lehet elismerésben
részesíteni, illetve kitüntetésre felterjeszteni.

(3) Az elismerésre javasolt – kivéve a foglalkoztatotta-
kat – az elismerési kezdeményezés miniszteri döntésre va-
ló felterjesztését megelõzõen tett, személyes adatai
kezeléséhez hozzájáruló nyilatkozata hiányában elisme-
résben nem részesíthetõ.
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(4) A (2)–(3) bekezdés szerinti nyilatkozat formanyom-
tatványát a 16. melléklet tartalmazza.

26. §

(1) Az elismeréseket ünnepélyes keretek között a
miniszter vagy más állami vezetõ adja át.

(2) Az elismerésben részesítettnek az adományozás
tényét igazoló okiratot az elismeréssel együtt kell átadni.

27. §

A foglalkoztatottnak a foglalkoztatási jogviszony fenn-
állása alatt egyazon címet csak egyszer lehet adományoz-
ni. A más munkáltatótól korábban kapott címek nem zár-
ják ki az e rendelet alapján történõ címadományozást.

28. §

A minisztérium a díjak adományozásáról, illetve annak
visszavonásáról rendelkezõ miniszteri döntést a miniszté-
rium honlapján közzé teszi.

Egyes elismerések adományozásának speciális
eljárási szabályai

29. §

A 2. § szerinti Miniszteri Díjban részesítettek személyé-
re vonatkozó kezdeményezést

a) a minisztériumi állami vezetõ,
b) az Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság

(a továbbiakban: OKF) fõigazgatója,
c) a területi államigazgatási szerv vezetõje, valamint
d) a közigazgatási és a rendvédelmi szerveknél mû-

ködõ – a köztisztviselõket képviselõ érdekképviseleteket
kivéve reprezentatív – szakszervezet
tehet.

30. §

(1) Az érdemjelek, kitüntetõ címek odaítélését a minisz-
tériumi állami vezetõk és az 1. § (1) bekezdésének
a)–d) pontjaiban meghatározott szervek vezetõi – a hivatá-
sos önkormányzati, a létesítményi tûzoltóság és tûzoltó
egyesületek állományában dolgozók esetében az OKF út-
ján – kezdeményezhetik.

(2) Az érdemjelek, kitüntetõ címek adományozásának
feltétele – az 1. § (1) bekezdésének e)–f) pontjainak kivéte-
lével – az 1. § (1) bekezdésének a)–d) pontjai szerinti
szervvel, a helyi önkormányzat szervével vagy intézmé-
nyével fennálló, legalább 10 éves foglalkoztatási jog-
viszony fennállása, amelytõl a miniszter kivételes esetek-
ben eltérhet.

(3) Az 1. § (1) bekezdésének f) pontjában felsorolt sze-
mélynek, szervezetnek és közösségnek a miniszter hatás-
körébe tartozó elismerését a minisztériumi állami vezetõ,
a miniszter irányítása alá tartozó szerv vezetõje, más mi-
niszter, központi államigazgatási szerv vezetõje, társadal-
mi szerv, illetve a helyi önkormányzat képviselõtestülete,
jegyzõje kezdeményezheti.

(4) A polgármester és a jegyzõ elismerését bárki kezde-
ményezheti, az elismerésre a helyi önkormányzat képvise-
lõtestülete és az illetékes területi államigazgatási szerv
elõzetes véleményezése alapján kerülhet sor.

31. §

(1) A Védelmi Igazgatásért Emlékérem adományozását
a minisztériumi állami vezetõ, a Kormányzati Koordiná-
ciós Bizottság Titkárságának vezetõje, az OKF fõigazga-
tója, valamint a megyei (fõvárosi) védelmi bizottságok
elnöke kezdeményezheti.

(2) A kezdeményezést legkésõbb az állami, nemzeti ün-
nepeinket megelõzõ hatvan nappal, illetve a veszélyhely-
zet elhárítását követõ hatvan napon belül kell megtenni.

32. §

(1) A 12. §-ban meghatározott jutalom adományozá-
sánál:

a) az alkalmazási jogviszonyban történt megszakítás
esetén valamennyi, a miniszter feladat- és hatáskörérõl
szóló kormányrendeletben meghatározott feladatokat
végzõ szervnél korábban bármely foglalkoztatási jog-
viszonyban eltöltött idõt, illetõleg a Hszt. 42. § (2) bekez-
dése, illetõleg 43. §-a szerint más szervnél töltött szolgá-
lati idõt össze kell számítani;

b) folyamatos szolgálati idõként kell figyelembe venni
ba) az illetmény nélküli szabadság teljes idõtartamát,

amennyiben az évente a 30 napot nem haladta meg, vagy
gyermek gondozása céljából került engedélyezésre,

bb) a más okból engedélyezett illetmény nélküli sza-
badságból legfeljebb egy évet, ha az a foglalkoztatási jog-
viszonyba egyébként is beszámít,

bc) hivatásos szolgálati viszony esetén a más szervnél
teljesített szolgálat idejét is;
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c) akinek a korábbi foglalkoztatási jogviszonya nyug-
állományba helyezéssel szûnt meg, ismételt teljes munka-
idõben történõ foglalkoztatásakor a korábban elismert idõt
is figyelembe kell venni.

(2) Az esedékesség eredeti idõpontjának megfelelõen
kell a 10. §-ban és a 12. §-ban meghatározott elismerésben
részesíteni a hivatásos állomány tagját, ha arra az esedé-
kesség idejében a 25. § (1) bekezdése szerinti kizáró körül-
mény fennállása miatt nem került sor, és az eljárás a hiva-
tásos állomány tagjának elmarasztalása nélkül zárul.

(3) Nyugállományba helyezés esetén, amennyiben a
12. § szerinti jutalom az azt követõ egy éven belül esedé-
kes lenne, annak kifizetésérõl a jogviszony megszûnése-
kor intézkedni kell.

33. §

A miniszteri emléktárgyon – amennyiben az esztétikai
és vagyoni érték veszélyeztetése nélkül lehetséges – meg-
felelõ technikai eljárással fel kell tüntetni, milyen alka-
lomból vagy indokból került sor az adományozásra, továb-
bá az érintett nevét, – hivatásos állományú személy elis-
merése esetén – rendfokozatát.

34. §

A 16. §-ban meghatározott díj adományozását a minisz-
tériumi állami vezetõk és az 1. § (1) bekezdésének
a)–b) pontjában meghatározott szervezetek vezetõi kezde-
ményezhetik.

35. §

(1) A sportszakmai elismerések adományozását
a) Magyar Sportért Életmûdíj, a Magyar Sportért Díj és

a Magyar Sportért Emlékérem esetében sportszervezet,
sportszövetség, sportköztestület, sportközalapítvány és a
sport szakirányban alap-, mester- és szakirányú képzést
folytató felsõoktatási intézmény,

b) a Papp László Díj esetében a Magyar Ökölvívó
Szövetség
kezdeményezheti.

(2) Nem részesülhet sportszakmai elismerésben az
a személy,

a) akivel szemben a tárgyévben sportfegyelmi bünte-
tést szabtak ki, amennyiben a sportfegyelmi büntetés meg-
határozott idõtartamra vonatkozik, annak idõtartama alatt,
továbbá

b) aki doppingvétségért kiszabott eltiltás hatálya
alatt áll.

36. §

(1) A 22. §-ban meghatározott díj adományozását bárki
kezdeményezheti, amelyet a Pro Turismo Díj Bizottság-
hoz (a továbbiakban: Díj Bizottság) kell benyújtani.

(2) Az eljárási rend tekintetében a Díj Bizottság által ké-
szített elõterjesztés kezdeményezésnek minõsül.

IV. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

37. §

(1) A miniszter által e rendeletben alapított díjakkal, ki-
tüntetõ címekkel és egyéb elismerésekkel összefüggõ ki-
adások fedezetét – a (2) bekezdés kivételével – a költség-
vetés Önkormányzati Minisztérium fejezetében a minisz-
térium igazgatási költségvetésében kell elõirányozni.

(2) A 9. § szerinti elismerés elkészítésével összefüggõ
kiadások fedezetét az Önkormányzati Minisztérium költ-
ségvetésében a védelmi igazgatási feladatok támogatására
rendelt összegbõl kell biztosítani.

38. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép ha-
tályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti:

a) a Szolgálati Jel, Bátorság Érdemjel kitüntetõ cím és
a Miniszteri Díj alapításáról szóló 6/1992. (V. 5.) BM ren-
delet 5/A. §-a, 1. számú melléklete 2. pontjának d)–e) al-
pontjai, 5. számú melléklete, valamint 1. §-ából az „a ka-
tasztrófavédelem”, valamint az „a hivatásos önkormány-
zati tûzoltóságok”, 6. §-a (4) bekezdésébõl a „tûzoltóság,
polgári védelem”, az „Év Tûzoltója”, „A polgári védele-
mért” szövegrész;

b) az egyes elismerések adományozására jogosultak
körérõl, az elismerésben részesítés feltételeirõl és rendjé-
rõl szóló 21/1997. (III. 19.) BM rendelet 1. §-ának (2) be-
kezdése, 1. §-a (1) bekezdésének a) pontjából a „valamint
a hivatásos önkormányzati tûzoltóság szerveinél”,
10. §-ának (1) bekezdésébõl a „és a hivatásos önkormány-
zati tûzoltóságok”, a „tûzoltói, polgári védelmi”,
17. §-ának (1) bekezdésébõl „a Polgári Védelem Napja” és
a „Tûzoltó Nap” szövegrész;

c) a „A Köz Szolgálatáért érdemjel”, a „Szemere Berta-
lan érdemjel”, a „Szent György érdemjel”, a „Szent László
érdemjel”, a „Szent Flórián érdemjel” kitüntetõ cím alapí-
tásáról szóló 6/2001. (IV. 13.) BM rendelet 1. §-ának
b)–c) pontjai, 6. §-a és 5. számú melléklete, továbbá
8. §-ának (1) bekezdésébõl a „hivatásos önkormányzati,
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testületi önkéntes, létesítményi tûzoltóság és tûzoltó egye-
sületek állományában dolgozók esetében e szervek veze-
tõinek az Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság
útján tett”, (2) bekezdésébõl a „és b) pontja, valamint a hi-
vatásos önkormányzati tûzoltók esetében”, és „illetve
önkormányzati” szövegrész;

d) a gyermek-, ifjúsági és sportminiszter által adomá-
nyozható elismerésekrõl szóló 6/2004. (IV. 14.) GYISM
rendelet;

e) a regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelõs
tárca nélküli miniszter által adományozható díjakról szóló
31/2005. (X. 21.) TNM rendelet.

(3) A (2) bekezdés és ez a bekezdés a rendelet hatályba-
lépését követõ napon hatályát veszti.

Dr. Gyenesei István s. k.,
önkormányzati miniszter

1. melléklet
a 9/2009. (II. 27.) ÖM rendelethez

A Miniszteri Díj leírása

A Miniszteri Díj emlékplakett kör alakú, bronzból
készült, átmérõje 110 mm, vastagsága 12 mm. A plakett
egyik oldalát a címer díszíti.

1. A Közigazgatásért Miniszteri Díj plakettjének hátol-
dalára a díj megnevezése, a díjazott neve és a díjazás idõ-
pontja kerül rávésésre.

2. A Közszolgálatért Miniszteri Díj plakettjének hátol-
dalára a díj megnevezése, a díjazott neve és a díjazás idõ-
pontja, továbbá körkörösen »AZ IGAZSÁG MINDIG
A LEGERÕSEBB ÉRV« felirat kerül rávésésre.

3. Az Év Tûzoltója Miniszteri Díj plakettjének hátolda-
lára a díj megnevezése, a díjazott neve, rendfokozata és
a díjazás idõpontja kerül rávésésre.

4. A Polgári Védelemért Miniszteri Díj plakettjének
hátoldalára a díj megnevezése, a díjazott neve, rendfoko-
zata és a díjazás idõpontja kerül rávésésre.

2. melléklet
a 9/2009. (II. 27.) ÖM rendelethez

A Szemere Bertalan Érdemjel kitüntetõ cím
leírása és viselési rendje

1. A Szemere Bertalan Érdemjel élére állított, enyhén
befelé ívelõ szárú, négyszög alakú, rézötvözetbõl készült,

átmérõje 42 mm, vastagsága 3 mm, fehérre zománcozott,
melynek közepén a Magyar Köztársaság 18 mm nagyságú,
zománcozott címere helyezkedik el. A címert kifelé keske-
nyedõ sugarak díszítik. A befelé ívelõ szárakat babérko-
szorú fonja körül. Az érdemjel felett a szalagtartó karikán
12 mm átmérõjû díszítés van, melyen aranyozott babér-
koszorún átlósan elhelyezett toll található.

A hátlapon a széleket követve az „Önkormányzati
Minisztérium”, középen három sorban a „Szemere Berta-
lan Érdemjel” felirat van.

Az érdemjel kitûzõ változata köznapi öltözeten, eredeti
formája ünnepi alkalmakkor a bal mellen viselendõ.

2. Az érdemjel szalagja 40 mm széles fehér alapú
selyemszalag, melynek szélén 8-8 mm szélességû piros-
fehér-zöld farkasfog jellegû, ék alakú díszítés helyezkedik
el. Elõtte a belsõ felén 3-3 mm széles világoskék csík
húzódik.

3. melléklet
a 9/2009. (II. 27.) ÖM rendelethez

A Köz Szolgálatáért érdemjel kitüntetõ cím
leírása és viselési rendje

1. A Köz Szolgálatáért Érdemjel élére állított, enyhén
befelé ívelõ szárú, négyszög alakú, rézötvözetbõl készült,
átmérõje 42 mm, vastagsága 3 mm, világoskékre zomán-
cozott, melynek közepén a Magyar Köztársaság 18 mm
nagyságú zománcozott címere helyezkedik el. A címert ki-
felé keskenyedõ sugarak díszítik. A befelé ívelõ szárakat
babérkoszorú fonja körül.

Az érdemjel felett a szalagtartó karikán 12 mm átmérõjû
díszítés van, melyen a fokozatnak megfelelõ színû babér-
koszorún átlósan elhelyezett kard és toll található.

Az érdemjel a fokozatnak megfelelõen aranyozott,
ezüstözött, illetve patinázott bronz színû.

A hátlapon a széleket követve az „Önkormányzati
Minisztérium”, középen négy sorban „A Köz Szolgála-
táért” felirat van. A kitüntetés eredeti formában a bal mel-
len viselendõ.

Az érdemjel szalagja egyenruhán, a szalagtartó karikán
elhelyezett díszítés polgári ruhán a kitüntetés kitûzõ válto-
zata.

2. Az érdemjel szalagja 40 mm széles zöld alapú se-
lyemszalag, melynek közepén 12 mm széles fehér pólyán
arányosan az arany fokozatnál három, az ezüst fokozatnál
kettõ, a bronz fokozatnál egy db 1 mm széles piros csík
helyezkedik el.
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4. melléklet
a 9/2009. (II. 27.) ÖM rendelethez

A Bátorságért Érdemjel kitüntetõ cím
leírása és viselési rendje

1. A Bátorságért Érdemjel sima sugaras, nyolcágú csil-
lag, kör alakú, színezüstbõl készült, átmérõje 50 mm, vas-
tagsága 2 mm, zöld tûzzománccal borított középpajzsá-
ban, körgyûrûben ezüst felirattal: fölül „PRO VIRTUTE”,
alul „BÁTORSÁGÉRT” felirat.

A középkörben a Magyar Köztársaság ezüst címere.

2. A Bátorságért Érdemjel viselésének rendje:
a Bátorságért Érdemjelet valamennyi öltözeten a bal fel-

sõ zsebtakaró geometriai középpontjában kell felerõsíteni.

5. melléklet
a 9/2009. (II. 27.) ÖM rendelethez

A Szent Flórián Érdemjel kitüntetõ cím
leírása és viselési rendje

1. A Szent Flórián Érdemjel élére állított, enyhén be-
felé ívelõ szárú, négyszög alakú, rézötvözetbõl készült,
átmérõje 42 mm, vastagsága 3 mm, bordó színûre zomán-
cozott, melynek közepén a Magyar Köztársaság 18 mm
nagyságú zománcozott címere helyezkedik el. A címert
kifelé keskenyedõ sugarak díszítik.

Az érdemjel felett a szalagtartó karikán 17×14 mm olda-
lú díszítés van, melyen babérkoszorúval körülfont tûzoltó-
sisak és -fejsze, közepén a polgári védelem nemzetközi je-
le egy körben elhelyezkedõ egyenlõ oldalú háromszög ta-
lálható.

A hátlapon a széleket követve az „Önkormányzati
Minisztérium”, középen két sorban a „Szent Flórián
Érdemjel” felirat van.

Az érdemjel szalagja egyenruhán, a szalagtartó karikán
elhelyezett díszítés polgári ruhán a kitüntetés kitûzõ válto-
zata. A kitüntetés eredeti formában a bal mellen viselendõ.

2. Az érdemjel szalagja 40 mm széles, sötétsárga se-
lyemszalag, melynek szélén 4-4 mm zöld, közepén 2 mm
szélességû piros csík helyezkedik el. A színeket 1,5 mm
széles fehér csíkok választják el egymástól.

6. melléklet
a 9/2009. (II. 27.) ÖM rendelethez

A Védelmi Igazgatásért Emlékérem leírása

1. A Védelmi Igazgatásért Emlékérem kör alakú, vö-
rösrézbõl, vont technológiával készült, átmérõje 42,5 mm,
vastagsága 3 mm.

A címeroldalon középen pajzson, átlósan hüvely nélküli
kard és toll, a pajzs közepén pedig § jel van elhelyezve.
A címer felett és alatt az érem peremével párhuzamosan
„VÉDELMI IGAZGATÁSÉRT” felirat található. A hátsó
oldal közepén „ÖNKORMÁNYZATI MINISZTERTÕL”
felirat, az érem peremével párhuzamosan – körben –
4 db egymással ellentétesen fordított babérlevél van elhe-
lyezve.

Az elismerés vertérem és szalag változatban készül.

2. Az érem:
Az arany fokozat bevonata 24 karátos arany.
Az ezüst fokozat bevonata színezüst.
A bronz fokozat bevonata nemes platina.
Az érem doboza kívül kék plüss, belül fehér plüssborí-

tású. Az érem helye a doboz közepén süllyesztett. A do-
bozban certifikáció van elhelyezve.

7. melléklet
a 9/2009. (II. 27.) ÖM rendelethez

A Szolgálati Jel kitüntetõ cím
leírása és viselési rendje

1. A Szolgálati Jel rézötvözetbõl készült, ezüstréteggel
galvanizálva, 40×30 mm nagyságú, lent keresztezõdõ, fent
egymásba érõ tölgy és olajág. Az alsó keresztezõdés felett
ívelt szalag ezüst szegéllyel, zöld tûzzománc borítással,
a zománcozott mezõben X., XX., XXX. római számokkal.
A Szolgálati Jel szalagja a kitüntetés kitûzõ változata.

2. A Szolgálati Jel szalagja:
a) a tûzoltó szolgálati jelnél: skarlátpiros;
b) a polgári védelmi szolgálati jelnél: skarlátpiros és

fehér.

3. A Szolgálati Jel eredeti formában csak dísz- és társa-
sági öltözeten viselhetõ. A kitüntetést a bal felsõ zubbony-
zseb fölé úgy kell elhelyezni, hogy az alsó széle a zseb-
takaró felsõ varrását érintse.

A kitüntetést úgy kell viselni, hogy a zsebtakaró közép-
vonalával egybeessen.

A kitûzõ változat a köznapi, a szolgálati és a megenge-
dett öltözeten is viselhetõ a fenti elõírás szerint.

8. melléklet
a 9/2009. (II. 27.) ÖM rendelethez

Az aranygyûrû miniszteri emléktárgy leírása

Az aranygyûrû miniszteri emléktárgy anyaga Hereaus
sárga 14 K (585‰) arany. A platni vastagsága 0,8 mm.
A gyûrûfej, -sín, illetve a levél precíziós öntéssel készül.
A platni körül cordierdrót díszítés van. A belsõ takaróle-
mezen kézi véséssel ÖM felirat látható. Gyártójellel, illet-
ve fémjelzéssel van ellátva.
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Nõi gyûrû esetében a platni barokk snirgli-motívumos
kosáron, cordierdrót kereten ül, ovális kialakítású, mérete
15,5×13 mm, férfi gyûrû esetében a platni áttört mintájú
snirgli-motívumos kosáron, cordierdrót kereten ül, göm-
bölyített sarkú, téglalap alakú, 18,4×16,5 mm, mindkettõ
közepén 10,8 mm magas 6 mm széles magyar címer-díszí-
téssel.

9. melléklet
a 9/2009. (II. 27.) ÖM rendelethez

A díszkard miniszteri emléktárgy leírása

A díszkard miniszteri emléktárgy kiváló minõségû
kovácsolt acélpengébõl, nikkelezett kivitelben, a kardmar-
kolat két félbõl, gazdagon díszített ornamentikával, ezüst-
tel forrasztva, polírozva, lakkozva készül, a hüvely félke-
mény acéllemezbõl, kézi munkával, franciabársony bevo-
nattal, valamint 3 db rézlemezbõl, kézi cizellálással és
domborított kivitelben, ezüst forrasztással, polírozva és
lakkozva készített.

10. melléklet
a 9/2009. (II. 27.) ÖM rendelethez

A dísztõr miniszteri emléktárgy leírása

A dísztõr miniszteri emléktárgy kézi munkával, ková-
csolt acél kétélû pengével, nikkelezett kivitelben, valamint
ezüstözött magyar címerrel, a hüvely két félbõl ezüst
összeforrasztással, polírozva, speciális svájci lakkbevo-
nattal, a markolat mahagóni fából zsinórozva, a markolat-
védõ szintén két félbõl, ezüst forrasztással, polírozva, lak-
kozva készített.

11. melléklet
a 9/2009. (II. 27.) ÖM rendelethez

A festmény miniszteri emléktárgy leírása

A festmény miniszteri emléktárgy kortárs képzõmûvé-
szeti alkotás. A festmények (alkotások) kidolgozási tech-
nikája elsõsorban olaj, kisebb arányban akvarell.

12. melléklet
a 9/2009. (II. 27.) ÖM rendelethez

A Helyi Önkormányzatokért Díj leírása

A Helyi Önkormányzatokért Díj kör alakú, bronzból ké-
szült, átmérõje 110 mm, vastagsága 12 mm.

A plaketten körkörösen a „Helyi Önkormányzatokért
Díj” felirat és az adományozás éve, a kör közepén a
Magyar Köztársaság stilizált térképe látható. Hátoldalán a
Magyar Köztársaság címere és a „HELYI ÖNKOR-
MÁNYZATOKÉRT FELELÕS MINISZTERTÕL” szö-
vegrész kerül rávésésre.

13. melléklet
a 9/2009. (II. 27.) ÖM rendelethez

A Magyar Sportért Emlékérem leírása

A Magyar Sportért emlékérem kör alakú, réz ötvözetbõl
készült, átmérõje 80 mm, vastagsága 5 mm.

Az elõlapon plasztikus kivitelû lombkoszorúba foglalt
magyar címer, körülötte gyûrûbe foglalva „MAGYAR
KÖZTÁRSASÁG” felirat. Hátlapon plasztikus kivitelû
„SPORTOLÓ NEMZET” logo, körülötte gyûrûbe foglal-
va „A MAGYAR SPORTÉRT” felirat.

Az emlékérem a fokozatnak megfelelõen aranyozott,
ezüstözött és bronz-antik kivitelû.

14. melléklet
a 9/2009. (II. 27.) ÖM rendelethez

A Pro Turismo Díj leírása

A Pro Turismo Díj kör alakú, bronzból készült, átmérõje
110 mm, vastagsága 10 mm.

Az elõlapján a Dunát átívelõ Lánchíd dombormûve,
alatta a Pro Turismo felirat található, a hátoldalán az
„ÖNKORMÁNYZATI MINISZTER” felirat helyezkedik
el, felette egy körben a Magyar Köztársaság címere, alatta
a díjazott neve és az adományozás évszáma kerül rávé-
sésre.
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15. melléklet a 9/2009. (II. 27.) ÖM rendelethez

KEZDEMÉNYEZÉS

..................................................................
miniszteri elismerésre

NÉV:

Születési név:

Születési hely, idõ:

Anyja neve:

Munkahelye:

Beosztása:

Foglalkoztatási jogviszony kezdete:

Lakcíme:

Elérhetõsége:

Korábbi miniszteri elismerés idõpontja:

Az elismerés átadásának javasolt idõpontja:

INDOKOLÁS:

* Az elismerésre kezdeményezettel összefüggésben az önkormányzati miniszter által adományozható elismerésekrõl, az elismerésben részesíthetõk körérõl,
valamint az elismerésben részesítés feltételeirõl és rendjérõl szóló 9/2009. (II. 27.) ÖM rendelet 25. §-a (1) bekezdésének c) pontjában rögzített kizáró ok
nem áll fenn.

Dátum

........................................
munkáltató

Dátum

.........................................
kezdeményezõ aláírása

* A hivatkozott kizáró ok tekintetében foglalkoztatott esetén munkáltatói jog gyakorlója tesz nyilatkozatot, egyéb esetben nem kell kitölteni!
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16. melléklet a 9/2009. (II. 27.) ÖM rendelethez

Nyilatkozat

Alulírott,

1. hozzájárulok ahhoz, hogy a ....................................................... miniszteri elismerés adományozását elõkészítõ
eljárásban az Önkormányzati Minisztérium humánpolitikai hivatali egysége természetes személyazonosító adataimat
(név, születési hely, születés dátuma, anyja neve), lakcím adataimat, valamint az adományozásra irányuló javaslat meg-
alapozásához szükséges személyes adataimat nyilvántartsa.

2. Kijelentem, hogy velem szemben az önkormányzati miniszter által adományozható elismerésekrõl, az elismerés-
ben részesíthetõk körérõl, valamint az elismerésben részesítés feltételeirõl és rendjérõl szóló 9/2009. (II. 27.) ÖM rende-
let 25. §-a (1) bekezdésének a)–b) pontjában rögzített kizáró ok nem áll fenn.

3. Elismerésben részesítésem esetére hozzájárulok nevemnek a Hivatalos Értesítõben, valamint a minisztérium
honlapján való közzétételéhez.

Dátum

..............................................
elismerésre javasolt aláírása

1094 B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 6. szám

Az önkormányzati miniszter
10/2009. (II. 27.) ÖM

rendelete
a bölcsõdék és közoktatási intézmények

infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi
buszok beszerzése támogatás igénybevételének

részletes feltételeirõl szóló
8/2009. (II. 26.) ÖM rendelet módosításáról

A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésérõl szóló
2008. évi CII. törvény 5. számú melléklet 20. pontjában ka-
pott felhatalmazás alapján, az önkormányzati miniszter fel-
adat- és hatáskörérõl szóló 132/2008. (V. 14.) Korm. ren-
delet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben el-
járva – az oktatási és kulturális miniszter feladat- és hatás-
körérõl szóló 167/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §
a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró oktatási
és kulturális miniszter, valamint a pénzügyminiszter fel-
adat- és hatáskörérõl szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. ren-
delet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró
pénzügyminiszter véleményének kikérésével – a követke-
zõket rendelem el:

1. §

A bölcsõdék és közoktatási intézmények infrastrukturá-
lis fejlesztése, valamint közösségi buszok beszerzése
támogatás igénybevételének részletes feltételeirõl szóló
8/2009. (II. 26.) ÖM rendelet 12. § (1) bekezdésében a
„március 13-áig” szövegrész helyébe a „március 27-éig”
szöveg, 12. § (2) bekezdésében a „március 16-áig” szöveg-
rész helyébe a „március 30-áig” szöveg, 12. § (3) bekezdé-
sében a „március 17-én” szövegrész helyébe a „március
31-én” szöveg, az „április 6-áig” szövegrész helyébe az
„április 20-áig” szöveg, 12. § (5) bekezdésében az „április
3-áig” szövegrész helyébe az „április 10-éig” szöveg, 13. §
(1) bekezdésében az „április 30-áig” szövegrész helyébe a
„május 8-áig” szöveg, 14. § (1) bekezdésében a „május
15-éig” szövegrész helyébe a „május 22-éig” szöveg lép.

2. §

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

Dr. Gyenesei István s. k.,
önkormányzati miniszter



Az önkormányzati miniszter
11/2009. (III. 6.) ÖM

rendelete
a hivatásos katasztrófavédelmi szervek, valamint
a hivatásos önkormányzati tûzoltóság szolgálati

viszonyban álló tagjai szolgálati viszonyának egyes
kérdéseirõl és a személyügyi igazgatás rendjérõl

A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak
szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény
(a továbbiakban: Hszt.) 342. § (2) bekezdés b), c), f), n),
o) pontjában kapott felhatalmazás alapján az önkormány-
zati miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 132/2008.
(V. 14.) Korm. rendelet 1. § c) pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

Általános rendelkezések
(a Hszt. 1. §-ához)

1. §

A rendelet hatálya kiterjed:
a) a miniszter által irányított katasztrófavédelem hiva-

tásos szerveire, továbbá a hivatásos önkormányzati tûzol-
tóságokra (a továbbiakban: tûzoltóság), valamint e szer-
vek hivatásos szolgálati viszonyban és a szerzõdéses szol-
gálati viszonyban (a továbbiakban együtt: hivatásos állo-
mány) álló tagjaira,

b) a minisztérium hivatali szervezeti egységeire, vala-
mint e szervhez, továbbá a rendvédelmi oktatási intézmé-
nyekhez, illetve az uniós intézményekhez vezényelt, be-
rendelt hivatásos állományúakra.

Értelmezõ rendelkezések

2. §

E rendelet alkalmazásában:
a) napidíj: a nemzeti szakértõ részére az uniós intéz-

mény által, annak szabályzata alapján fizetett ellátás;
b) napidíjpótlékra jogosító személy: a nemzeti szakér-

tõvel a foglalkoztatás helye szerinti országban közös ház-
tartásban, életvitelszerûen együtt élõ

ba) házastársa, élettársa (a továbbiakban: házastárs)
valamint,

bb) gyermeke, örökbe fogadott gyermeke, nevelt gyer-
meke, illetõleg a házastárs gyermeke, örökbe fogadott
gyermeke (a továbbiakban: gyermek);

c) nemzeti szakértõ: az uniós intézményhez vezényelt
és a szervezet által határozott idõre foglalkoztatott hivatá-
sos állományú;

d) rendészeti átképzés: a hivatásos állomány azon fel-
sõfokú végzettséggel rendelkezõ tagjainak iskolarendsze-
ren kívüli képzése, akik a rendészeti alapképzettség mel-
lett nem rendelkeznek az adott rendvédelmi szerv jellegé-
nek megfelelõ rendészeti ismeretekkel;

e) rendészeti szakirányú továbbképzés: felsõfokú szak-
irányú szakképzettségre épülõ akkreditált szakirányú kép-
zés, továbbképzési szakon szerzett új képesítés, amely
speciális rendészeti szakirányú szakképzettséget tanúsító
oklevél kiadásával zárul;

f) rendészeti szakvizsga: az I. besorolási osztály VI. be-
osztási kategóriájába tartozó és vezetõi beosztások betöl-
téséhez elõírt (felkészülés) felkészítés és vizsga;

g) szakképzettség: olyan képesítés, amely meghatáro-
zott szakismeretet igénylõ munkakör ellátására jogosít, és
amelyrõl az érintett bizonyítvánnyal, oklevéllel rendel-
kezik;

h) szakmai továbbképzés: a hivatásos állomány felada-
tai ellátásához, tudása és személyisége fejlesztéséhez, il-
letve szinten tartásához szükséges olyan iskolarendszeren
kívüli felkészítés, amely a miniszter által meghatározott
rendészeti oktatási intézményben, a rendvédelmi szerv
központi, területi, helyi szervezeti egységénél vagy felkért
oktatási intézményben az állományilletékes parancsnok
által jóváhagyott éves továbbképzési terv szerint kerül
végrehajtásra;

i) szaktanfolyam: a II. besorolási osztály III. és IV. be-
osztási kategóriájába tartozó beosztások betöltéséhez a
rendészeti alapképzésen túli speciális szakképesítést biz-
tosító iskolarendszeren kívüli képzés;

j) szolgálati érdek (a szolgálati viszony módosítása
esetén figyelembe veendõ): a rendvédelmi szerv egészének
vagy egyes szervezeti egységeinek jogszabályokban és az
elöljárók által parancsokban, utasításokban, egyéb rendel-
kezésekben meghatározott szakmai feladatai eredményes
végrehajtását szolgáló együttes (szervezeti, személyi,
egyéb) feltételek biztosítása;

k) uniós intézmény: az Európai Uniót és annak jogelõd-
jeit alapító nemzetközi szerzõdésekben nevesített intéz-
mény, annak szervei, továbbá az e szerzõdések alapján lét-
rehozott szervek;

l) vezetõ: aki kinevezés vagy megbízás alapján olyan
beosztásban teljesít szolgálatot (hivatásos, szerzõdéses),
amelyben a feladatai ellátása során szervezetileg vagy a
szolgálati tevékenység idejére ideiglenesen alárendelt ál-
lomány munkájának irányításáért, ellenõrzéséért vagy a
szervezet mûködéséért is felelõs.

A szolgálati viszony létesítésével összefüggõ szabályok
(a Hszt. 36. §, 269. §-aihoz)

A szolgálati viszony alanyai

3. §

(1) Hivatásos állományba történõ felvétel, kinevezés, a
szolgálati viszony létesítése olyan kétoldalú jognyilatko-
zaton alapuló sajátos közszolgálat, amelyben a konkrét
feltételeket a személyi állományról szóló parancs vagy ha-
tározat (a továbbiakban együtt: parancs) formájában írásba
kell foglalni.
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(2) Szerzõdéses szolgálati jogviszony létesítése esetén a
feleket érintõ jogokat és kötelezettségeket külön szerzõ-
désben is kell meghatározni.

A felvételi eljárás során végrehajtandó ellenõrzés rendje
(a Hszt. 37. §-ához)

4. §

(1) A ellenõrzés során a személyügyi szerv:
a) a felvételi kérelem és a benyújtott okmányok, vala-

mint az érintettel történõ beszélgetés alapján elõzetesen ál-
lást foglal a jelentkezõnek a tervezett beosztásra való al-
kalmasságáról,

b) intézkedik az egészségi alkalmasság elbírálásához
szükséges, külön rendelkezés alapján rendszeresített
„adatlap” kitöltésérõl, az alkalmassági vizsgálatra történõ
elõjegyzésrõl,

c) a Hszt. 37. § (5) bekezdése szerinti elõírás esetén in-
tézkedik a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995.
évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Nbt.) meghatározott
„biztonsági kérdõív” kitöltésére,

d) az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl
szóló 2007. évi CLII. törvény (a továbbiakban: Vttv.)
3. §-ának (1) bekezdése és a (2) bekezdés a) pontja szerint
érintett beosztásokba felvételre tervezettek esetében érte-
síti a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségrõl, annak ha-
táridejérõl és az érintett nyilatkozattételét követõen intéz-
kedik a vagyonnyilatkozat-tételéhez szükséges megfelelõ
számú nyomtatvány és a hozzá kapcsolódó kitöltési tájé-
koztató átadására,

e) az alkalmassági ellenõrzés adatainak megismerése
– valamint a vagyonnyilatkozat tételére kötelezettek eseté-
ben a vagyonnyilatkozatok megtétele – után, a leendõ
szolgálati elöljáróval értékelik a jelentkezõ megfelelését,
és alkalmazásra vonatkozó döntés esetén elkészíti a kine-
vezéshez szükséges okmányokat.

(2) A kinevezéssel összefüggésben a személyzeti szerv-
nek elõ kell készíteni:

a) a kinevezési javaslatot,
b) a személyi adatlapot,
c) a kinevezési parancsot,
d) az eskü- (fogadalom-) okmányt.

Szerzõdéses szolgálati viszony létesítése
(a Hszt. 265. §, 270. §-aihoz)

5. §

(1) A szerzõdéses szolgálati viszonyba kerülõt a rendfo-
kozati állománykategóriának megfelelõ kezdõ rendfoko-
zatba kell kinevezni.

(2) A szerzõdéses állománykategória jelölésére a rend-
fokozat megnevezése elõtt a személyügyi okiratokban az
„sz.” rövidítést kell alkalmazni.

A szolgálati viszony létesítésének eljárási szabályai

(a Hszt. 39–40. §, 268–269. §-aihoz)

6. §

(1) A rendvédelmi szervvel történõ szolgálati jogvi-
szony kérelem alapján, felvételi eljárás keretében létesít-
hetõ. A kérelmet a munkáltatói jogkört gyakorló elöljáró-
hoz címezve, az illetékes személyügyi szerv útján írásban
kell elõterjeszteni.

(2) A felvételre vonatkozó kérelemnek tartalmaznia
kell:

a) a jelentkezõ személyi adatait,
b) a kérelmezett szolgálati helyet, beosztást,
c) a hivatásos szolgálattal járó kötelezettségek vállalá-

sáról szóló nyilatkozatot.

(3) A kérelem mellé csatolni kell
a) kézzel írt önéletrajzot,
b) legmagasabb iskolai végzettséget (végzettségeket)

és szakképzettséget (szakképzettségeket) igazoló okiratot
vagy annak hiteles másolatát,

c) saját írásbeli nyilatkozatát a Hszt. 37. §-ban megha-
tározott ellenõrzésekhez és személyes adatai kezeléséhez
történõ hozzájárulásról (a formanyomtatványt az 1. mel-
léklet tartalmazza),

d) Társadalombiztosítási Azonosító Jelrõl (TAJ) szóló
igazolás másolatát,

e) adóazonosító jelrõl szóló adóigazolvány másolatát,
f) korábbi szolgálati és egyéb foglalkoztatási jogviszo-

nyokról szóló igazolásokat.

(4) Amennyiben a szolgálati viszony létesítésének felté-
tele, hogy a jelentkezõ személy a nemzetbiztonsági köve-
telményeknek is megfeleljen, az ehhez szükséges adatokat
az Nbt. alapján meghatározott „biztonsági kérdõív” kitöl-
tésével szolgáltatja.

(5) A szolgálati viszony létesítése törvényekben és
egyéb jogszabályokban elõírt feltételeinek meglétét az
állományilletékes parancsnok intézkedése alapján, az ille-
tékes személyügyi szerv köteles ellenõriztetni, illetve el-
lenõrizni.

(6) Amennyiben a hivatásos önkormányzati tûzoltó-
parancsnoki beosztásra kiírt pályázat alapján a munkakör
betöltése felvételi eljárás lefolytatását is igényli, az a kép-
viselõ testület (közgyûlés) felkérése alapján a szakmai fel-
ügyeletet ellátó megyei katasztrófavédelmi igazgatóság
(Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság) személy-
ügyi szerve közremûködésével végezhetõ el.

(7) A felvételi eljárás során valamely felvételt kizáró ok
felmerülése esetén az eljárást lefolytató személyügyi
szerv, az érintettet köteles írásban tájékoztatni az elutasítás
okáról.
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Próbaidõ
(a Hszt. 41. §-ához)

7. §

(1) Nem kell próbaidõt kikötni a más rendvédelmi
szervtõl áthelyezettek esetében.

(2) A katonai és rendvédelmi oktatásban végzettek pró-
baidejének kikötésétõl akkor lehet eltekinteni, ha az érin-
tett és a rendvédelmi szerv, a tanulmányok befejezését kö-
vetõ alkalmazásra megállapodást kötött, illetve tanulmá-
nyi ösztöndíj szerzõdés megkötésére került sor.

8. §

(1) A hivatásos állomány tagjává az adott beosztásra,
munkakörre jogszabályban meghatározott, államilag elis-
mert iskolai végzettséggel rendelkezõ személy nevez-
hetõ ki.

(2) Az adott rendvédelmi szerv jellegének megfelelõ
szakképesítéssel nem rendelkezõk esetében a kinevezési
okmányban a szükséges végzettség megszerzését az okta-
tási intézmény képzési idejének megfelelõ határidõ figye-
lembevételével elõ kell írni.

9. §

A próbaidõ alatt az állomány tagja a megfelelõ szakkép-
zésben elõírt eredményes szakmai vizsga letételéig önálló
szolgálati feladat végrehajtására nem osztható be.

10. §

Az állományba kerülõ által aláírt eskü- (fogadalom-)
okmányt a kinevezési parancs mellékleteként, a személyi
anyag részeként kell kezelni.

Rendelkezési állományba helyezés
(a Hszt. 44. §, 248. §-aihoz)

11. §

(1) A Hszt. 44. § (1) bekezdés a) pontja alapján, illetve a
minisztériumba és a miniszter irányításával mûködõ szer-
vezetekhez berendeltek esetében a munkakör, a besorolás
és az illetmény megállapítását a más szerv illetékes veze-
tõje végzi.

(2) A Hszt. 44. § (1) bekezdés b)–j) pontja szerint ren-
delkezési állományba helyezettek illetményének megálla-
pítását – a beosztáshoz kapcsolódó pótlékok kivételével –
az elõzõ beosztásának megfelelõ besorolás alapján kell

végrehajtani, amennyiben nincs elõzõ beosztása, pálya-
kezdõként kell figyelembe venni.

(3) A Hszt. 44. § (1) bekezdés b), e) pontjai alapján meg-
felelõ beosztás hiánya miatt rendelkezési állományba he-
lyezett részére a munkáltatói jogkört gyakorló elöljáró kö-
teles a szolgálatteljesítés helyét meghatározni, és számára
– képzettségének, felkészültségének, illetve egészségi,
pszichikai, fizikai állapotának megfelelõ – szolgálati fel-
adatot biztosítani.

A pályázat kiírásával kapcsolatos szabályok
és az elbírálás rendje

(a Hszt. 45. §, 269. §-aihoz)

12. §

(1) A rendvédelmi szerv azon speciális szakképzettsé-
get igénylõ beosztásainak betöltése, ahol a szerv jellegé-
nek megfelelõ rendvédelmi szakképesítés megszerzése
nem igényel iskolarendszerû képzést, az utánpótlást a
munkáltatói jogkör gyakorlójának elsõsorban nyílt pályá-
zat útján kell biztosítania.

(2) A beosztások betöltésére a munkáltatói jogkört gya-
korló elöljáró jogosult pályázatot kiírni.

(3) Amennyiben az adott beosztás ellátására a szervnél
minden feltételnek megfelelõ, alkalmas utánpótlás áll ren-
delkezésre, úgy a munkáltatói jogkört gyakorló elöljáró jo-
gosult a pályázat kiírását mellõzni.

(4) Sikertelen pályázat esetén a szolgálati elöljáró kez-
deményezheti a beosztás kiválasztás útján történõ betölté-
sét. A pályázat útján betölthetõ beosztások esetén a kine-
vezés határozott idõre is szólhat.

(5) A pályázat feltételeit az adott beosztásra meghatáro-
zott követelmények alapján a munkáltatói jogkörrel ren-
delkezõ elöljáró határozza meg.

(6) A pályázati kiírásnak az alábbiakat kell tartalmaz-
nia:

a) a kiíró szerv megnevezését, székhelyét;
b) a hivatásos szolgálati viszony létesítésének általános

feltételeit;
c) a betöltendõ beosztásba a kinevezés határozott vagy

határozatlan idõre történik;
d) a betöltendõ munkakör, beosztás megnevezését, az

azzal járó díjazás mértékét;
e) a szolgálati hely címét;
f) a beosztással járó feladatok rövid leírását;
g) a beosztás, munkakör betöltéséhez meghatározott

képesítési elõírásokat (iskolai végzettség, szakképesítés,
idegennyelv-ismeret, szakmai gyakorlat stb.);

h) az esetlegesen elõnyt jelentõ körülményeket;
i) a benyújtandó pályázat tartalmára és mellékleteire

vonatkozó követelményeket;
j) a pályázat benyújtásának helyét, határidejét;

6. szám B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 1097



k) az elbírálás várható idõpontját;
l) a pályázattal kapcsolatos felvilágosítás adására jogo-

sult személy nevét, munkahelyi elérhetõségét;
m) a pályázat elbírálásának eredményérõl történõ tájé-

koztatás rendjét.

(7) A pályázatot oly módon kell nyilvánosan és orszá-
gos elérhetõséggel közzétenni, hogy a pályázat meghirde-
tése és a benyújtási határidõ között legalább 15 nap rendel-
kezésre álljon.

13. §

(1) A munkakör, beosztás ellátására kiírt pályázat elbí-
rálására a munkáltatói jogkört gyakorló elöljáró köteles bí-
rálóbizottságot kijelölni, amelybe be kell vonni

a) a munkáltatói jogkör gyakorlójának megbízottját;
b) a betöltendõ beosztás közvetlen irányítását végzõ

szakmai vezetõt;
c) az illetékes személyügyi szerv megbízottját;
d) a tûzoltó-parancsnoki pályázat esetében a szakmai

felügyeletet ellátó szerv vezetõjét.

(2) A bizottság tagjainak felkérését, megbízását írásba
kell foglalni.

(3) A bizottság a pályázatok értékelése és a pályázók
személyes meghallgatása alapján tesz javaslatot a kineve-
zésre vonatkozóan.

A szolgálati viszony módosítása
(a Hszt. 15., 33., 46., 48–50., 60., 102., 248., 250.,

271. §-aihoz)

Más beosztásba helyezés, vezénylés, berendelés,
megbízás

14. §

(1) A szolgálati viszony kinevezési parancsban rögzí-
tett, a szolgálati beosztást, a szolgálati helyet vagy egyéb
lényeges körülményt érintõ módosítása a szolgálati elöljá-
ró kezdeményezésére, azonos vagy annak megfelelõ, illet-
ve alacsonyabb beosztás esetén az állomány tagjának ké-
relmére is történhet. A módosítást parancsban kell rögzí-
teni.

(2) Más szolgálati ághoz tartozó, illetve vezetõi beosz-
tásokba történõ áthelyezés (kinevezés) esetén ismét meg
kell vizsgálni a hivatásos állomány tagjának alkalmassá-
gát, a képesítési követelményeknek való megfelelését. Ve-
zetõi beosztásba csak az kerülhet kinevezésre, aki a beosz-
tásra meghatározott képesítési követelményeknek megfe-
lel, illetve a speciális rendészeti végzettség megszerzését
– a képzés idõtartamának figyelembevételével – részére
elõírták.

(3) Az I. besorolási osztály VI. beosztási kategóriába
tartozó és vezetõi beosztásokba történõ kinevezés esetén
legfeljebb egy év határidõ megjelölésével elõ kell írni a
rendészeti szakvizsga letételének kötelezettségét. Mente-
sül a szakvizsga-kötelezettség alól, aki a kinevezés idõ-
pontjáig részt vett a beosztáshoz elõírt rendészeti szakirá-
nyú képzésben.

Más (magasabb) beosztásba történõ kinevezés
[a Hszt. 47. § (1) bekezdéséhez]

15. §

(1) Magasabb beosztásnak az minõsül, amely magasabb
beosztási kategóriába tartozik, illetve vezetõi beosztások
esetén magasabb a szervezeti struktúrában elfoglalt helye,
vagy magasabb az adott beosztásban elérhetõ rendfokozat,
illetve mindezek azonossága esetén magasabb a vezetõi il-
letménypótlék mértéke.

(2) Az állomány tagjának kérelme alapján történõ más
beosztásba helyezés elsõsorban családi, szociális vagy
egyéb méltánylandó indok alapján a szolgálati érdek el-
sõdlegességének biztosítása mellett engedélyezhetõ.

(3) A kérelmet írásban a szolgálati elöljáróhoz kell be-
nyújtani, aki köteles azt megvizsgálva a kérelmezõt állás-
foglalásáról tájékoztatni, illetve a kérelmet javaslatával
együtt 8 napon belül a munkáltatói jogkört gyakorló elöl-
járóhoz továbbítani.

(4) A vezetõi beosztásból történõ felmentésrõl, vala-
mint a Hszt. 245/D. § (2) bekezdés szerinti beosztás fel-
ajánlásáról jegyzõkönyvet kell készíteni, és annak átadását
szóbeli megbeszéléshez kell kötni.

(5) A (4) bekezdés szerinti megbeszélésen részt kell
venni az érintettnek, az állományilletékes parancsnoknak
vagy az általa felhatalmazott szolgálati elöljárónak, vala-
mint a személyügyi szerv képviselõjének.

Áthelyezés
[a Hszt. 47. § (2) bekezdéséhez és az 59/A. §-ához]

16. §

(1) Áthelyezés esetén az érintetteknek (az átadó, a foga-
dó szerv parancsnoka, az állomány tagja) elõzetesen meg
kell állapodniuk az új szolgálati beosztásban, a szolgálati
helyben, az áthelyezés idõpontjában, az illetményben, to-
vábbá az áthelyezéssel kapcsolatosan esetlegesen felmerü-
lõ költségek viselésében.

(2) Az áthelyezését kérõ – indokolt esetben, az
állományilletékes parancsnok javaslata alapján – a szolgá-
lat érdekében, a munkáltatói jogkört gyakorló elöljáró in-
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tézkedésével legfeljebb hat hónapig visszatartható. Ez
esetben a visszatartást írásban kell indokolni.

(3) Nem alkalmazható a visszatartás akkor, ha a hivatá-
sos állomány tagja olyan megalapozott családi ok miatt ké-
ri az áthelyezést, amely más intézkedéssel nem oldható
meg.

(4) Köztisztviselõi, közalkalmazotti jogviszonyba törté-
nõ áthelyezésnél a Hszt. 59/A. §-ában foglaltakat kell al-
kalmazni.

(5) Abban az esetben, ha az érintett nem rendelkezik a
Hszt. 59/A. § (3) bekezdésében meghatározott feltételek-
kel, akkor írásban kell rögzíteni, hogy korkedvezményes
szolgálatként milyen idõtartam vehetõ figyelembe, mely-
nek egy példányát a személyi anyaggyûjtõben is el kell he-
lyezni.

Alacsonyabb beosztásba helyezés
(a Hszt. 48. §-ához)

17. §

Az állomány tagjának alacsonyabb beosztásba helyezé-
sére, a kérelem esetét kivéve, az eredeti beosztásra mun-
káltatói jogkörrel rendelkezõ, vagy amennyiben az alacso-
nyabb beosztásba helyezés áthelyezéssel valósul meg, az
új szolgálati helyen a kinevezésre vonatkozóan munkálta-
tói jogkörrel rendelkezõ vezetõ jogosult.

Berendelés, vezénylés
(a Hszt. 46. §, 49. §, 248. §-aihoz)

18. §

(1) A miniszter által vezetett minisztérium hivatali szer-
vezeti egységeihez, a rendvédelmi szerv irányításával, fel-
ügyeletével és ellenõrzésével összefüggõ feladatok ellátá-
sára rendszeresített hivatásos beosztásba, továbbá közal-
kalmazotti, köztisztviselõi munkakörbe a hivatásos állo-
mány tagja berendelhetõ.

(2) A berendelést kezdeményezõ hivatali szerv vezetõje
a berendelés kezdõ idõpontjáról, annak várható idõtarta-
máról a berendelést megelõzõen legalább egy hónappal
írásban köteles tájékoztatni az adott rendvédelmi szerv
állományilletékes parancsnokát.

(3) Hivatásos szolgálati beosztásba történõ berendelés
esetén a hivatásos állomány tagját a berendeléssel betöl-
tendõ beosztásba ki kell nevezni, és illetményét ennek
figyelembevételével a Hszt. 100–103. §, illetve a XIX/A.
fejezet vonatkozó rendelkezései – vezetõk esetében a
245/H. § (2) bekezdés – szerint kell megállapítani.

(4) Köztisztviselõi, közalkalmazotti munkakörbe törté-
nõ berendelés esetén – vezetõi munkakörbe berendelt ki-

vételével – az elismert szolgálati idõ alapján végrehajtan-
dó köztisztviselõi, közalkalmazotti besorolás alapján, ve-
zetõ esetében a besorolástól független, de a berendelés he-
lyén a szerv munkavállalóira alkalmazott bérrendszer sza-
bályai szerint kell az illetményt megállapítani, biztosítva,
hogy az érintett illetménye megfeleljen a berendelés elren-
delésekor – azonos beosztás esetén – a rendfokozati illet-
mény beszámítása nélkül legalább olyan összegû illet-
ménynek, mint a berendelést megelõzõ illetmény összegé-
nek valamint a rendfokozati illetménynek megfelelõ pót-
léknak.

(5) Köztisztviselõi, közalkalmazotti munkakörbe beren-
deltek esetében – eltérõ megállapodás hiányában – a be-
rendeltet megilletõ ruházati utánpótlási illetmény, vala-
mint a berendelés ideje alatt esedékessé váló jubileumi ju-
talom összege és ezek közterhei a rendvédelmi szervet ter-
helik.

(6) A berendelés megszüntetése történhet az azt kezde-
ményezõ vezetõ vagy a rendvédelmi szerv állományilleté-
kes parancsnoka, illetve a hivatásos állomány tagjának ké-
relme alapján.

19. §

A hivatásos állomány tagjának külföldi szolgálatra ve-
zénylése csak a feladat írásos nyilatkozatban történõ ön-
kéntes vállalása esetén rendelhetõ el.

Vezénylés nemzeti szakértõi feladatok ellátására

20. §

(1) A Magyar Köztársaságnak az Európai Unió mellett
mûködõ állandó képviselete – a külügyminiszter útján – az
uniós intézmény által a rendvédelmi szervek hivatásos ál-
lományú tagjainak nemzeti szakértõként történõ foglal-
koztatására vonatkozó felhívásáról a tudomásra jutást
követõen haladéktalanul tájékoztatja a minisztert, aki a je-
lölés érdekében értesíti az adott rendvédelmi szervet.

(2) A jelölésre felhívott Országos Katasztrófavédelmi
Fõigazgatóság fõigazgatója a felhívásban meghatározott
munkakör betöltésére vonatkozó alkalmasság vizsgálata
és az érintett személy írásbeli hozzájárulása alapján kezde-
ményezheti a jelölést a miniszter útján.

(3) Nemzeti szakértõnek kizárólag az a hivatásos állo-
mányú jelölhetõ, aki a felhívásban megjelölt munkakörhöz
az uniós intézmény által elõírt feltételekkel rendelkezik.

(4) Az Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság fõ-
igazgatója által kezdeményezett jelölést a miniszter – a
külügyminiszter útján – az állandó képviseleten keresztül
teszi meg az uniós intézmény felé.
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21. §

(1) A hivatásos állomány tagjának nemzeti szakértõként
történõ foglalkoztatásáról az uniós intézmény és a minisz-
térium közötti megállapodásban kell rendelkezni.

(2) A megállapodásban a nemzeti szakértõ személyi
adatain és szolgálati helyén túl meg kell határozni

a) a nemzeti szakértõ által ellátandó feladatot, a mun-
kavégzés helyét,

b) a nemzeti szakértõként történõ foglalkoztatás kezdõ
idõpontját és annak idõtartamát,

c) a napidíjra való jogosultságot, a napidíjpótlékra jo-
gosult személyt.

(3) A nemzeti szakértõként történõ foglalkoztatás meg-
hosszabbítása az (1) bekezdés szerinti megállapodásban
rögzíthetõ azzal, hogy a foglalkoztatás teljes idõtartama a
6 évet nem haladhatja meg.

22. §

(1) A hivatásos állomány tagját a nemzeti szakértõként
történõ foglalkoztatás idõtartamára a Hszt. 44. § (1) bekez-
désének a) pontja szerint az adott rendvédelmi szerv ren-
delkezési állományába kell helyezni.

(2) A hivatásos állomány tagjának az uniós intézmény-
hez történõ kihelyezése vezényléssel történik, amelynek
elrendelésére – a Hszt. 43. §-ában foglaltaknak megfele-
lõen, illetve az uniós intézménnyel kötött megállapodás-
ban rögzített feltételekkel – a miniszter jogosult.

23. §

A hivatásos állomány uniós intézményhez kihelyezett
tagjának a szakértõi feladat ellátásával összefüggésben
utasítás nem adható.

Szolgálati viszony szünetelése
(a Hszt. 51. §-ához)

24. §

(1) Az állomány tagjának az országgyûlési képviselõi,
polgármesteri, helyi vagy kisebbségi önkormányzati kép-
viselõi választáson jelöltként történõ indulását a jelöltkén-
ti nyilvántartásba vételével egyidejûleg írásban be kell je-
lentenie, melynek alapján az érintett szolgálati viszonyát
szüneteltetni kell.

(2) A hivatásos állomány tagja szolgálati viszonyának a
Hszt. 51. § (1) bekezdés szerinti szünetelése esetén beosz-
tása a választások eredményének közzétételéig csak meg-
bízással tölthetõ be.

(3) Amennyiben a szolgálati viszony szüneteltetésére a
próbaidõ alatt kerül sor, az a kinevezésben rögzített próba-
idõ befejezõ idõpontját is módosítja.

A szolgálati viszony megszûnése
(a Hszt. 53–59. §, 61–63. §-aihoz)

25. §

A szolgálati viszony megszüntetésekor, ha az érintett a
Hszt. 182. § (1)–(2) bekezdése szerinti szolgálati idõvel
rendelkezik, intézkedni kell a szolgálati nyugdíjra jogo-
sultság megállapítására, esetlegesen az általános szabá-
lyoktól eltérõ nyugdíjfolyósítás módjára is.

Közös megegyezés
(a Hszt. 54. §-ához)

26. §

(1) A szolgálati viszony megszüntetésére irányuló kez-
deményezést egyik félnek sem kell indokolnia. A meg-
egyezést a feltételek rögzítésével a feleknek alá kell írniuk.

(2) A közös megegyezésrõl szóló nyilatkozatot az alá-
írást követõen a szolgálati elöljáró 8 napon belül a szolgá-
lati viszony megszüntetésére jogosult munkáltatói jogkört
gyakorló elöljáróhoz köteles felterjeszteni.

Felmentés
(a Hszt. 56. §-ához)

27. §

(1) A szolgálati viszony felmentéssel történõ megszün-
tetése esetén az indoklásból egyértelmûen ki kell tûnni
azon oknak, amely miatt a hivatásos állomány tagjának
szolgálati viszonya nem tartható fenn.

(2) A felmentésrõl szóló értesítést a felmentés kezdõ
idõpontja elõtt az állomány tagjának át kell adni.

(3) Az egészségi, pszichikai, fizikai alkalmatlanság
megállapítása csak az illetékes orvosi felülvizsgáló
(a továbbiakban: FÜV) bizottság jogerõs határozatával
történhet.

(4) Nemzetbiztonsági ellenõrzés során megállapított
kockázati tényezõ felmerülése esetén az állományilletékes
parancsnok köteles mérlegelni az érintettnek az adott be-
osztásban, illetve a hivatásos szolgálati viszonyban tartá-
sának kérdését, azonban a biztonsági szakvélemény meg-
állapításával szemben benyújtott panasz jogerõs elbírálá-
sáig a beosztás betöltésérõl vagy a szolgálati viszony meg-
szüntetésérõl nem dönthet.
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(5) Akivel szemben a nemzetbiztonsági ellenõrzés so-
rán kockázati tényezõ merült fel, illetve az az ellen benyúj-
tott panasz jogerõs elbírálása alapján az állományilletékes
parancsnok a beosztás ellátására, illetve a hivatásos szol-
gálatra vonatkozó alkalmatlanságot állapít meg, soron kí-
vül intézkedni kell más beosztásba helyezésére, illetve a
szolgálati viszony megszüntetésére.

(6) A hivatásos állomány tagjának a felmentési idõ
csökkentésére irányuló írásbeli kérelme esetén személyi
beszélgetést kell folytatni és az érintettet írásban kell tájé-
koztatni a várható jogkövetkezményekrõl, amelyet köve-
tõen a szolgálati viszony megszüntetésének idõpontját az
állomány tagjának döntése alapján kell meghatározni.

28. §

A Hszt. 56. § (6) bekezdés a)–b) pontjában meghatáro-
zott esetekben a hivatásos szolgálatra méltatlanná válás
miatti felmentésre csak a büntetõeljárásban hozott jogerõs
– írásba foglalt – ítélet alapján kerülhet sor. Az ítélet kéz-
hezvételét követõen az állományilletékes parancsnok ha-
ladéktalanul köteles intézkedni a szolgálati viszony meg-
szüntetésére.

A szolgálati viszony megszûnése a törvény erejénél fogva
(a Hszt. 59. §-ához)

29. §

(1) A szolgálat felsõ korhatárának elérése miatt a szol-
gálati viszony megszüntetését a felsõ korhatár elérésének
napjával kell megállapítani, egyben intézkedni kell a
nyugdíjjogosultság idõpontjának meghatározására.

(2) A szolgálati viszonynak a Hszt. 59. § (1) bekezdés
c) vagy e) pontja értelmében történõ megszüntetése esetén
a parancsban rögzíteni kell, hogy a mandátum lejárta után,
az érintett kérelme esetén, a rendvédelmi szervet visszavé-
teli kötelezettség terheli.

(3) A szolgálati viszony meghosszabbítása esetén,
annak lejártakor, illetve az állomány tagjának kérése sze-
rint ugyancsak a Hszt. 59. § (1) bekezdés a) pontja szerint
kell intézkedni a szolgálati viszony megszüntetésére.

A szolgálati viszony megszüntetésével kapcsolatos
általános szabályok
(a Hszt. 61. §-ához)

30. §

(1) A szolgálati viszony megszüntetése elõtt – bármely
okból is kerül arra sor – az érintettel beszélgetést kell foly-
tatni, amelyen az állományilletékes parancsnoknak vagy

felhatalmazásával vezetõi munkakört betöltõ személynek
és az illetékes személyügyi szerv megbízottjának részt kell
venni. A hivatásos állomány tagjának kérésére biztosítani
kell, hogy a beszélgetésen az érdek-képviseleti szerv tiszt-
ségviselõje, képviselõje is részt vehessen.

(2) A beszélgetést a szolgálati viszonynak a rendvédel-
mi szerv által kezdeményezett megszüntetése esetén – a
közös megegyezés, a próbaidõ alatti azonnali hatályú és
fegyelmi ok miatti megszüntetés, a hivatásos szolgálatra
való egészségi alkalmatlanság kivételével – a szolgálati vi-
szony tervezett megszüntetése, illetve a felmentési idõ
kezdete elõtt kell végrehajtani.

(3) A beszélgetésen tisztázni kell valamennyi személy-
zeti, munkajogi, illetve anyagi kérdést. A beszélgetésrõl
feljegyzést, a hivatásos állomány tagjának, illetve az ér-
dek-képviseleti szerv képviselõjének kérésére jegyzõ-
könyvet kell készíteni, amelybõl egy példányt az érintett-
nek át kell adni, egy példányt pedig a szolgálati viszony
megszüntetését elrendelõ parancs mellékleteként, annak
jóváhagyását követõen a személyi anyag részeként kell ke-
zelni.

(4) A szolgálati viszonynak a Hszt. 53. § b), e)–f) pontja,
valamint az 59. § (1) bekezdés b) vagy d) pontja szerinti
megszüntetése esetén a beszélgetés során külön vizsgálni
kell, hogy az érintettet terheli-e megtérítési kötelezettség.

(5) Megtérítési kötelezettség fennállása esetén annak
összegét az érintettel közölni kell, és a szolgálati viszony
megszüntetését elrendelõ parancsban azt elõ kell írni, és a
szolgálati viszonyról szóló igazoláson is fel kell tüntetni.

31. §

A szolgálati viszony megszüntetésekor
a) az állományilletékes parancsnok
aa) ellenõrizze a szolgálati viszony megszüntetésének

törvényes és okszerû végrehajtását,
ab) ismertesse az érintettel a parancsot,
ac) intézkedjen a beosztással járó szolgálati feladatok

átadására;
b) a személyügyi szerv
ba) gondoskodjon a szükséges okmányok (szolgálati

igazolás, leszerelési lap, Tb-igazolvány stb.) elõkészítésé-
rõl és azoknak az utolsó munkában töltött napon az érin-
tettnek történõ átadásáról, az intézkedésre jogosult szer-
vekhez továbbításáról,

bb) vonja be a szolgálati igazolványt,
bc) nyugállományba helyezés esetén adja ki a nyugdí-

jasigazolványt;
c) az illetékes anyagi, pénzügyi szerv
ca) vonja be a kiadott fegyver, vegyvédelmi, ruházati

és egyéb felszerelési tárgyakat,
cb) gondoskodjon a törvényben meghatározott, illetve

a szolgálati viszony megszüntetését elrendelõ parancsban
rögzített járandóságok kifizetésérõl,
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cc) eltérõ megállapodás hiányában vonja be a szerv ál-
tal kiadott okmányokat (BKV bérlet stb.),

cd) a szolgálati igazoláson rögzítse a kifizetett ellátáso-
kat, az esetleges tartozásokat, fizetési meghagyásokat.

Hivatásos állományba való visszavétel
(a Hszt. 64. §-ához)

32. §

(1) A hivatásos állományba történõ visszavétel esetén a
Hszt. 64. § (2) bekezdésben rögzített esetet kivéve, ismé-
telten vizsgálni kell a felvételi követelményeknek való
megfelelést.

(2) Hivatásos állományba történõ visszavétel esetén a
szolgálati idõ számításánál a Hszt. 328. § elõírásait kell
megfelelõen alkalmazni azzal, hogy a korábbi szolgálati
viszony során a Hszt. hatálybalépése elõtt már beszámított
szolgálati idõt tényleges szolgálati viszonyban töltött idõ-
nek kell tekinteni.

(3) Visszavétel esetén a hivatásos állomány tagját leg-
alább a korábbi szolgálati viszonya során elért és legfel-
jebb a Hszt. 64. § (5) bekezdése szerinti rendfokozatba kell
kinevezni.

(4) A Hszt. 64. § (2) bekezdés értelmében történõ
visszavételre a törvényben meghatározott felsõ korhatárra
vonatkozó megkötöttség nélkül kerülhet sor. A szolgálat
felsõ korhatárát elértek esetében haladéktalanul intézkedni
kell a szolgálati viszony megszüntetésére, nyugállomány-
ba helyezésre.

(5) A felmentési idõ alatt az állomány tagjával ismétel-
ten nem létesíthetõ szolgálati viszony.

Összeférhetetlenség
(a Hszt. 65–66. §-aihoz)

33. §

(1) Az állomány tagjának méltánylandó okok (közvet-
len családtagok elhelyezkedési problémája, családi körül-
mények miatt nem vállalható utazás stb.) miatti kérelmét
– a közeli hozzátartozójával az alá-fölérendeltségi
viszonyba kerülést – az állományilletékes parancsnok a ja-
vaslatával együtt a miniszterhez terjeszti fel engedélyezés-
re. Az állományilletékes parancsnok részére ilyen enge-
dély nem adható.

(2) A hivatásos önkormányzati tûzoltó-parancsnoksá-
gok állománya esetében a közeli hozzátartozóval az
alá-fölérendeltségi viszonyba kerülés engedélyezése a vá-
rosi (fõvárosi) tûzoltóparancsnok hatáskörébe tartozik.

(3) A hivatásos állomány tagja a munkavégzéssel járó
egyéb jogviszony létesítésére vonatkozó kérelmét a szol-
gálati elöljáró útján a munkáltatói jogkört gyakorló elöljá-
róhoz írásban köteles benyújtani.

(4) A kérelemnek tartalmaznia kell
a) a kérelmezõ személyi adatait (név, születési idõ,

anyja neve),
b) szolgálati helyét, beosztását,
c) milyen jogviszony alapján, milyen szervnél, milyen

minõségben, milyen idõtartamban, milyen munkarendben
kíván munkát végezni.

(5) A kérelem alapján az állományilletékes parancsnok
köteles megvizsgálni, hogy az engedélyezni kért tevé-
kenységgel kapcsolatban megállapítható-e valamely, a
Hszt. 65. § (5) bekezdésében rögzített, az engedély meg-
adását kizáró ok. A kérelem elbírálása során bekérhetõ a
hivatásos állomány összeférhetetlenségre vonatkozó nyi-
latkozata, a szervezet mûködését rögzítõ alapszabály, illet-
ve egyéb okirat. Amennyiben az érintett az iratok becsato-
lására vonatkozó kérésnek nem tesz eleget, az
állományilletékes parancsnok a rendelkezésre álló iratok
alapján dönt.

(6) Nem engedélyezhetõ munkavégzéssel járó egyéb
jogviszony létesítése – a Hszt. 65. § (4) bekezdésében fog-
laltak kivételével – az osztályvezetõ és azzal azonos, illet-
ve magasabb beosztási kategóriába tartozó vezetõk ré-
szére.

34. §

(1) A hivatásos állomány tagja a Hszt. 65. § (3) bekez-
dés szerinti bejelentési kötelezettségét köteles írásban az
állományilletékes parancsnokhoz felterjeszteni.

(2) Bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén –
amennyiben az az állományilletékes parancsnok tudomá-
sára jut – az érintettet írásban kell felszólítani adatközlési
kötelezettsége teljesítésére.

35. §

(1) A munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony enge-
délyezése a személyállományra vonatkozó parancsban ha-
tározott vagy határozatlan idõtartamra történhet.

(2) Kizáró okok fennállása esetén az engedélyezés meg-
tagadásáról határozatban kell rendelkezni.

(3) Az engedély megtagadása esetén a hivatásos állo-
mány tagja a Hszt. vonatkozó szabályainak megfelelõen
jogorvoslattal élhet.

(4) A kiadott engedélyekrõl a szükséges adatokat a sze-
mélyzeti alapnyilvántartásban is rögzíteni kell.
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A szolgálati viszony tartalma

A szolgálat teljesítésére vonatkozó szabályok
(a Hszt. 67–70. §-aihoz)

36. §

(1) A szolgálati viszony létesítésével – más beosztásba
helyezéssel – egyidejûleg meg kell ismertetni az állomány
tagjával a szolgálati beosztásra meghatározott munkaköri
leírást, melyet az érintettel alá kell íratni és részére az elsõ
példányt át kell adni. A második példányt a parancs része-
ként a személyi anyagban kell kezelni.

(2) A szolgálatteljesítés megkezdése elõtt az állomány
tagját ki kell oktatni a munkavédelmi és egyéb jogszabá-
lyokban meghatározott biztonsági rendszabályokra, mely-
nek megtörténtét a munkaköri leíráson rögzíteni kell.

(3) A szolgálati tevékenységére vonatkozó munkaren-
det, a szolgálati és pihenõidõ biztosításának rendjét az
elöljáró parancsnok által jóváhagyott elõírásokban (Szer-
vezeti és Mûködési Szabályzat, ügyrend stb.) kell szabá-
lyozni.

Iskolai végzettségi (szakképesítési) követelmények
(a Hszt. 72–74. §, 336. §-aihoz)

37. §

(1) Amennyiben a hivatásos állomány tagjának képzé-
sére a szerv kötelezése alapján kerül sor, úgy tanulmányi
szerzõdés nem köthetõ, az elõírt kedvezményeket és a ta-
nulmányok folytatásának valamennyi költségét a rendvé-
delmi szervnek kell biztosítania és azt az érintettnek írás-
ban tudomásul kell vennie.

(2) A hivatásos állomány tagjának egyéni elhatározáson
alapuló továbbtanulását az állományilletékes parancsnok
köteles biztosítani, ha azonban az nem esik egybe a szolgá-
lat érdekével, akkor az érintett számára csak a Hszt. 98. §-a
szerint a tanulmányok folytatásához szükséges szabadidõ
biztosítása kötelezõ, amelynek tartama illetmény nélküli
igazolt távollétnek minõsül.

(3) A hivatásos állomány tagja részére a szakmai to-
vábbképzésen, illetve a speciális rendészeti végzettséget
biztosító képzéseken történõ részvételét biztosítani kell,
amelyek megvalósítására az állományilletékes parancsnok
évente képzési, továbbképzési tervben intézkedik.

A hivatásos állomány elõmenetele
[a Hszt. 3. § (5) bekezdéséhez és a 71–81. §,

254. §-aihoz]

38. §

(1) A hivatásos állomány elõmenetelét – a szükséges
feltételek megléte esetén – az alábbiak szerint kell biztosí-
tani:

a) a beosztásban eltöltött szolgálati idõhöz kötötten a
magasabb fizetési fokozatba sorolással,

b) iskolai végzettséghez, várakozási idõhöz kötötten
magasabb rendfokozatba történõ elõléptetéssel,

c) az adott beosztásban nyújtott szakmai teljesítmény-
hez, képesítési követelményekhez kötötten magasabb
szolgálati beosztásba, vezetõi munkakörbe történõ kineve-
zéssel.

(2) Az állományilletékes parancsnok, a szolgálati elöl-
járó és az illetékes személyügyi szerv együttesen kötelesek
biztosítani, hogy a hivatásos állomány tagja megfelelõ tá-
jékoztatást kapjon az elõmenetelhez szükséges követelmé-
nyekrõl, feltételekrõl.

(3) A hivatásos szolgálati beosztás szolgálati jellegének
megszünése (közszolgálati vagy közalkalmazotti jogvi-
szonyba való átminõsítése) az abban a munkakörben kine-
vezéssel foglalkoztatottnak a hivatásos jogviszonyba tör-
ténõ továbbfoglalkoztatását, szolgálati jogviszonyát, a be-
osztási és rendfokozati elõmenetelét nem érinti.

a) rendfokozatban való elõmenetelnél az általa betöl-
tött hivatásos beosztáshoz a szolgálati jelleg megszûnéséig
meghatározott rendfokozati maximumot kell figyelembe
venni, amennyiben az elõléptetés feltételeivel rendelkezik,

b) a szolgálati jelleg megszüntetésével érintett beosz-
tásban való elõmenetelénél az átminõsítés elõtti beosztási
kategóriát, munkaköri megnevezést kell figyelembe ven-
ni, amennyiben az elõmenetelhez szükséges feltételekkel
rendelkezik vagy azt megszerzi.

39. §

(1) A beosztásban történõ elõmenetelt az állományille-
tékes parancsnok a magasabb beosztásokra, illetve vezetõi
munkakörökre pályázat kiírásával vagy kiválasztással va-
lósíthatja meg.

(2) Magasabb beosztásba kinevezni csak az adott beosz-
tásra elõírt képesítési követelményeknek megfelelõ és
egészségileg alkalmas minõsítéssel, valamint a munka-
végzését érintõen készült legalább alkalmas minõsítéssel
rendelkezõ személyt lehet.

(3) A Hszt. 245/H. § (2) bekezdésében meghatározott
vezetõi beosztásba történõ kinevezést megelõzõen készí-
tett minõsítésben részletesen elemezni kell a korábbi mun-
kakörében nyújtott teljesítményét, a vezetõi készségét.

Elõmenetel a rendfokozatban
(a Hszt. 77–81. §-aihoz)

40. §

(1) Az elsõ és az elsõ tiszti rendfokozatba történt kine-
vezést követõen a további magasabb rendfokozatokba tör-
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ténõ elõmenetel – a tábornoki rendfokozatok kivételével –
elõléptetéssel történik.

(2) A soron történõ elõléptetés az egyes beosztásokban
elérhetõ – jogszabályban meghatározott – rendfokozati
maximumig valósulhat meg.

(3) A soron történõ elõléptetést a Hszt. 78. § (1) bekez-
désében meghatározott feltételek megléte esetén a várako-
zási idõ leteltét követõ nappal kell elrendelni.

(4) A Hszt. 44. § (1) bekezdés b)–h) és j) pontja alapján
rendelkezési állományba lévõk – a rendfokozati állomány-
csoportjukon belül – a beosztáshoz elõírt rendfokozati ma-
ximum figyelmen kívül hagyása mellett elõléptethetõk.

41. §

(1) Azon rendfokozatoknál, ahol várakozási idõ nincs
meghatározva, az elõléptetés – az egyéb feltételek megléte
esetén is – soron kívülinek minõsül.

(2) Akit büntetõ- vagy fegyelmi eljárás lezárásakor, az
elõléptetést kizáró ok megszûnése miatt elõléptetnek és
vele szemben nem a Hszt. 123. § (1) bekezdés e) és f) pont-
ja szerinti fenyítést alkalmazták, úgy az új rendfokozathoz
elõírt várakozási idõt az eredeti elõléptetési határidõ figye-
lembevételével kell megállapítani.

(3) A Hszt. 80. § (2) bekezdése szerinti soron kívüli elõ-
léptetés csak akkor kezdeményezhetõ, ha a hivatásos állo-
mány tagja aktuális minõsítésének legalább „alkalmas”
végkövetkeztetése van.

Besorolás, elõresorolás
(a Hszt. 99–100. §, 102. § és 254. §-aihoz)

42. §

(1) A hivatásos állományba történõ kinevezéssel egy
idõben, illetve beosztási kategória váltással is járó maga-
sabb beosztásba helyezéskor az állomány tagját az adott
beosztási kategória elsõ fizetési fokozatába kell besorolni,
és rendfokozati illetményét a Hszt. 6. melléklete, beosztási
illetményét és az ahhoz kapcsolódó egyéb illetményeleme-
ket a Hszt. 245/H. §-ának és a 6/B. számú mellékletének
figyelembevételével kell megállapítani.

(2) A beosztási kategórián belül a magasabb fizetési fo-
kozatba történõ elõresorolást a beosztásban eltöltött szol-
gálati idõ alapján az esedékesség hónapjának elsõ napjával
kell végrehajtani.

(3) Beosztás változás esetén – amennyiben az nem jár
beosztási kategória változással, vagy arra átszervezés
miatt kerül sor – a korábbi beosztásban eltöltött idõt folya-
matosnak kell tekinteni, amit a fizetési fokozat megállapí-
tásakor be kell számítani.

(4) A Hszt. 254. § (1) bekezdése szerinti elõresorolás
csak egy alkalommal történhet és az a beosztás megneve-
zését nem érinti.

Az állomány minõsítése, jellemzése
(a Hszt. 82–83. § és a 252. §-aihoz)

43. §

(1) A minõsítés adattartalmát a Hszt. 4. melléklete hatá-
rozza meg, melynek formanyomtatványát e rendelet
2. melléklete tartalmazza. A tiszthelyettesi és zászlósi állo-
mányt érintõen azt szolgálati jellemzés formájában a Hszt.
252. §-ban rögzítettek figyelembevételével rendszeresen
értékelni kell.

(2) A minõsítést, illetve a szolgálati jellemzést minden
esetben írásban, a kötelezõ tartalmi elemeknek megfele-
lõen kell elkészíteni. Azt a szolgálati elöljáró állítja össze
és az állományilletékes parancsnok hagyja jóvá.

(3) Az elkészült minõsítést a jóváhagyást követõen az
állomány tagjával 30 napon belül ismertetni kell.

(4) Az ismertetésen részt vesz a közvetlen elöljáró és a
személyügyi szerv képviselõje, az érintett kérelme esetén
az érdek-képviseleti szerv megbízottja.

(5) Az ismertetés elõtt biztosítani kell, hogy az érintett a
róla készült minõsítést (szolgálati jellemzést) megismerje.
Az ismertetést követõen a minõsítés egy példányát az érin-
tettnek át kell adni.

(6) A rendvédelmi oktatási intézmények hallgatóiról
(tanulóiról) tanulmányaik befejezésekor tanulmányi jel-
lemzést kell készíteni, melynek fõbb tartalmi elemeit az in-
tézmény vezetõje határozza meg.

Teljesítményértékelés
(a Hszt. 245/F. §-ához)

44. §

(1) A hivatásos állomány szolgálati tevékenységének,
munkateljesítményének évenkénti értékelését az állo-
mányilletékes parancsnok által meghatározott célok és tel-
jesítménykövetelmények figyelembevételével a tárgyév
december 10-éig a szolgálati elöljáró két példányban írás-
ban készíti el és felterjeszti az állományilletékes parancs-
nokhoz, aki azt záradékkal látja el és jóváhagyja.

(2) Az állomány tagjáról készült teljesítményértékelés
egy példányát az érintettnek át kell adni, míg másik példá-
nyát a személyi anyagba kell elhelyezni, amelyek megálla-
pításait az állományilletékes parancsnok a soron követke-
zõ minõsítés elkészítésekor köteles figyelembe venni.

(3) Az írásbeli értékelés átadására biztosított szóbeli
megbeszélésen részt kell venni a szolgálati elöljárónak, a
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hivatásos önkormányzati tûzoltóparancsnok esetében a
szakmai felügyeletet ellátó szerv vezetõjének és a sze-
mélyügyi szerv képviselõjének.

A szabadság nyilvántartásának, kiadásának szabályai
(a Hszt. 89–97. §-aihoz)

45. §

(1) Az állomány tagját megilletõ alap- és pótszabadság
mértékét évente, illetve annak változása esetén meg kell
állapítani és azt az érintett tudomására kell hozni.

(2) A szabadság nyilvántartását és a kiadás tervezését
szervezeti egységenként a szolgálati feladatok függvényé-
ben és az állomány igényének figyelembevételével az
állományilletékes parancsnok intézkedése szerint kell
végrehajtani.

(3) A szabadság engedélyezésére vonatkozó munkálta-
tói jogkört – kivéve a vezetõk esetében – az állományille-
tékes parancsnok a szolgálati elöljáróra átruházhatja.

(4) A szabadság kiadásánál a hivatali munkarendben
dolgozók számára az ötnapos munkahét munkanapjait kell
szabadságként figyelembe venni. A folyamatos ügyeleti
szolgálatot ellátók és a váltásos munkarendben dolgozók
esetében a szabadság kiadása csak a szolgálati napok
figyelembevételével történik. (A szolgálati napok szabad-
ságkénti átszámítását a 3. melléklet tartalmazza.)

(5) A felsõoktatási intézmények nappali tagozatán tanu-
lókat az oktatási intézmény által meghatározott rend sze-
rint illeti meg a szabadság. A tanulmányaikat év közben
befejezõk a tanulmányok befejezését követõen idõarányo-
san a szolgálati idejüknek megfelelõ szabadságra jogosul-
tak.

(6) A szolgálati vagy egészségügyi okból az esedékes-
ség évében ki nem vett szabadság utólagos kiadása esetén
is csak az esedékesség évében megállapított mértékû sza-
badság adható.

Szolgálati jogvita, a jogorvoslat rendje
(a Hszt. 193–197. §-aihoz)

46. §

(1) Az állomány tagja által a szolgálati viszonyával
összefüggésben írásban vagy szóban benyújtott kérelem
elbírálásakor a szolgálati elöljáró – a személyügyi szerv
bevonásával – köteles az érintettet meghallgatni, a kére-
lem kivizsgálásáról feljegyzést készíteni, továbbá intézke-
désérõl a kérelmezõt 15 napon belül írásban tájékoztatni,
munkáltatói intézkedést igénylõ ügyekben a keletkezett
iratokat állásfoglalásával együtt a munkáltatói jogkört

gyakorló elöljáróhoz felterjeszteni, aki a kérelem tárgyá-
ban 30 napon belül köteles intézkedni.

(2) Az állomány tagja kérelmet vagy panaszt csak a saját
szolgálati viszonyát érintõ ügyben, ezzel összefüggõ dön-
téssel, intézkedéssel vagy ezek elmulasztásával kapcsolat-
ban nyújthat be.

Személyügyi igazgatás

47. §

(1) A rendvédelmi szerveknél a személyügyi igazgatás
keretébe tartozó feladatok:

a) a hivatásos állományba kerülõk kiválasztásával, pá-
lyáztatásával, kinevezésével, képzésével, továbbképzésé-
vel, valamint az állományban lévõk szolgálati viszonyát
érintõ munkáltatói intézkedések elõkészítésével, szervezé-
sével kapcsolatos feladatok végrehajtása;

b) a munkáltatói jogkört gyakorló vezetõk személyügyi
feladataival összefüggõ döntés-elõkészítõ, koordináló, va-
lamint a döntések végrehajtását biztosító tevékenységek;

c) a rendvédelmi szerv és szervezeteik mûködtetésé-
hez, fejlesztéséhez szükséges vezetõi állomány utánpótlá-
sának tervezése, biztosítása;

d) a hivatásos és szerzõdéses állomány elõmenetelének
biztosításával összefüggõ személyügyi feladatok végzése;

e) az állományban lévõk és a hivatásos állományból
nyugállományba helyezettekkel kapcsolatos szociális és
kegyeleti intézkedések végrehajtása.

(2) A személyügyi igazgatás elvei:
a) a személyi döntések meghozatalánál biztosítani kell

az elfogultság, az egyoldalú megítélés kizárását;
b) a döntések elõkészítésébe be kell vonni a közvetlen

elöljárót;
c) a személyügyi intézkedések során biztosítani kell a

személyiségi jogok védelmét;
d) biztosítani kell – a titokvédelmi szabályok betartásá-

val és a személyiségi jogok tiszteletben tartásával – a kine-
vezésekrõl és a felmentésekrõl szóló személyi döntésekrõl
való nyilvános tájékoztatást.

A személyügyi igazgatás irányítása, felügyelete
és ellenõrzése

48. §

(1) A katasztrófavédelem hivatásos szerveire és a hiva-
tásos önkormányzati tûzoltóságokra kiterjedõen a sze-
mélyzeti igazgatás felügyeletét a minisztérium a központi
személyügyi szerve útján, az Országos Katasztrófavédel-
mi Fõigazgatóság fõigazgatója a személyügyi szolgálata
útján végzi.
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(2) Az állományilletékes parancsnok a személyügyi
igazgatással kapcsolatos feladatait köteles folyamatosan
személyesen végezni, illetve a személyügyi szerv útján
irányítani és ellenõrizni.

(3) A személyügyi igazgatás ellenõrzése kiterjed
a) a Hszt. és a végrehajtására kiadott jogszabályokban

meghatározottak helyi szintû érvényre juttatásának elem-
zésére;

b) az alárendelt állományilletékes parancsnokok, sze-
mélyügyi szervek személyügyi tevékenységének átfogó
megítélésére;

c) az ellenõrzött szervezet mûködéséhez szükséges
személyi feltételek vizsgálatára.

49. §

(1) Az állományilletékes parancsnok személyügyi fel-
adatai:

a) gondoskodik az állományba kerülõ hivatásos állo-
mány tagja beilleszkedésének segítésérõl, az elõmenetel-
hez szükséges feltételek megteremtésérõl, biztosításáról;

b) kezdeményezi a szükséges személyi változtatásokat;
c) gondoskodik a magasabb beosztásra alkalmas veze-

tõk felkészítésérõl;
d) figyelemmel kíséri a szervezethez tartozó állomány

életminõségének alakulását, szociális helyzetét és intézke-
dik a szükséges intézkedések megtételére;

e) gondoskodik a hatáskörébe tartozók minõsítésének,
szolgálati jellemzésének elõkészítésérõl, jóváhagyásáról;

f) biztosítja, hogy a személyi döntések elõkészítése a
személyügyi vezetõ útján kerüljön végrehajtásra.

(2) A minisztérium központi személyügyi szerve, a fel-
ügyeleti és ellenõrzési hatáskörében

a) kezdeményezi a személyügyi igazgatásra vonatkozó
jogszabályok elõkészítését, szükséges módosítását, és
végrehajtja az ezzel kapcsolatos szakmai tennivalókat;

b) tervezi a miniszteri vagy magasabb személyügyi ha-
táskörbe tartozók elõmenetelét, és végrehajtja az ezzel
összefüggõ feladatokat;

c) gondoskodik a vezetõképzésre és továbbképzésre
történõ kiválasztás egységes elvek alapján történõ végre-
hajtásáról;

d) rendszeresen tájékoztatja a minisztert a hivatásos ál-
lomány érdek-képviseleti szervei által tett észrevételekrõl,
javaslatokról, kezdeményezi a problémák megoldását;

e) kezeli a miniszter, illetõleg magasabb személyügyi
hatáskörbe tartozók személyi anyagát.

(3) A szervezeti egységeknél mûködõ személyügyi
szervek, személyek feladatai:

a) segítik az állományilletékes parancsnok személy-
ügyi igazgatással kapcsolatos feladatai végrehajtását;

b) tervezik és döntésre elõkészítik a személyügyi vo-
natkozású döntéseket, elkészítik az ezekhez kapcsolódó
okmányokat;

c) tervezik és elõkészítik az adott rendvédelmi szerv,
szervezeti egység hivatásos állományának elõmenetelét,
utánpótlását, képzését, továbbképzését;

d) együttmûködnek a hivatásos állomány érdek-képvi-
seleti szerveivel;

e) figyelemmel kísérik és rendszeresen elemzik az állo-
mány szociális helyzetét, szükség esetén kezdeményezik a
felmerülõ problémák megoldását;

f) kezelik és naprakész állapotban tartják az adott szer-
vezeti egység állományába tartozók személyi anyagait, a
nyilvántartásokat;

g) a vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettekre vonatko-
zóan a Vttv. 11. § (3) bekezdése értelmében meghatároz-
zák a vagyonnyilatkozat nyilvántartási számát és biztosít-
ják a nyilvántartását.

A személyügyi nyilvántartás rendje
(a Hszt. 199–203. §-aihoz)

50. §

(1) A személyi anyaggyûjtõben kell elhelyezni a kelet-
kezés sorrendjében az alábbi személyi iratokat:

a) a felvételi eljárás során keletkezett okmányok (kére-
lem és annak mellékletei, alkalmassági ellenõrzések anya-
gai, az érintett nyilatkozatai, munkaköri leírás stb.);

b) a kinevezési okmány egy, eredeti aláírásokat tartal-
mazó példánya (szerzõdéses állomány esetén a külön szer-
zõdés egy példánya);

c) személyi adatlap (a formanyomtatványt a 4. mellék-
let tartalmazza);

d) a szolgálati viszony során keletkezett okmányok
(elõresorolás, elõléptetés, kinevezés, vezénylés, áthelye-
zés, egyéb intézkedést tartalmazó okmány, hatályos fenyí-
tési határozat, szolgálati igazolvány nyilvántartás stb.);

e) képzéssel (továbbképzéssel) kapcsolatos okmányok
(beiskolázási javaslat, tanulmányi szerzõdés, végzettséget,
képzettséget igazoló irat);

f) minõsítés (jellemzés) adatlapjai, a teljesítményérté-
kelések;

g) a szolgálati viszonnyal kapcsolatos igazolások,
egyéb nyilatkozatok;

h) a szolgálati viszony megszüntetésével kapcsolatos
okmányok (javaslat, kérelem, szolgálati igazolás stb.).

(2) A személyi anyagba bejegyzést tenni csak okirat, il-
letve errõl készült írásos vezetõi intézkedés alapján az
érintett egyidejûleg történõ tájékoztatásával lehet.

(3) A személyi anyagból kikerülõ okmányokat az irat-
kezelési szabályoknak megfelelõen selejtezni kell.

(4) Az állományból kikerülõk személyi anyagait fogya-
tékanyagként kell kezelni, arról külön nyilvántartást kell
vezetni és külön kell tárolni.

(5) A miniszter által irányított rendvédelmi szervek kö-
zötti áthelyezés esetén a személyi anyagot át kell adni a fo-
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gadó szervnek, míg egyéb rendvédelmi szervek kikérése
alapján az érintett írásos hozzájárulása esetén a személyze-
ti anyag átadható.

51. §

(1) A minisztériumban és Országos Katasztrófavédelmi
Fõigazgatóságon az adott rendvédelmi szervre vonatkozó
központi személyügyi nyilvántartást, a Hszt. 199. § (2) be-
kezdése szerinti szervezeti egységeknél, valamint a hivatá-
sos önkormányzati tûzoltóságokon pedig személyügyi
alapnyilvántartást kell vezetni.

(2) Az 1. §-ban meghatározott szervek szervezési (állo-
mánytáblázat) adatainak és hivatásos állományának a sze-
mélyügyi nyilvántartás keretében nyilvántartható adatai-
nak számítógépes rendszerben történõ feldolgozását, vala-
mint egyéb nyilvántartásokkal való kapcsolattartását az
egységes számítógépes személyzeti-munkaügyi és szerve-
zési nyilvántartó rendszer (a továbbiakban: SZENYOR)
programmal kell végrehajtani.

(3) A SZENYOR rendszer rendszergazdai feladatait és
országos mûködtetését, valamint a központi személyügyi
nyilvántartási adatok feldolgozását az Önkormányzati Mi-
nisztérium Humánerõforrás és Civilkapcsolati Fõosztály
látja el.

(4) A személyügyi nyilvántartási feladatok végrehajtá-
sára a SZENYOR rendszert használja:

a) az Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság sze-
mélyzeti és munkaügyi feladatait ellátó szervezeti egysége
az adott rendvédelmi szerv állományára vonatkozó sze-
mélyügyi adatok alapnyilvántartására;

b) az állományilletékes parancsnokok, szervezeti egy-
ségeinél mûködõ személyzeti és munkaügyi feladatokat
ellátó szerv, illetve személy, a személyügyi alapnyilván-
tartás vezetésére.

(5) A személyügyi nyilvántartás adatállományának fo-
lyamatos karbantartása érdekében minden hónap 5. nap-
jáig a (4) bekezdés a)–b) pontjában meghatározott szervek
a központi személyügyi nyilvántartás adatkörében történt
változásokat az Önkormányzati Minisztérium Humánerõ-
forrás és Civilkapcsolati Fõosztálynak számítástechnikai
módszerrel (hálózaton vagy mágneses adathordozón)
megküldik.

A szolgálati idõ megállapítása, módosítása, igazolása
(a Hszt. 326–329. §-aihoz)

52. §

A hivatásos állomány tagjának szolgálati idejét a mun-
káltatói jogkör gyakorlója megállapítja, módosítja és nyil-
vántartja.

53. §

(1) A Hszt. 329. §-a szerinti kedvezményesen számított
szolgálati idõket folyamatosan nyilván kell tartani, évente,
illetve az erre jogosító szolgálati viszony végén parancs-
ban rögzíteni kell.

(2) Minden év végén a szolgálati viszony kezdõ idõ-
pontjához a kedvezményesen számított szolgálati idõ tar-
tamát hozzá kell adni.

(3) A kedvezményesen számított szolgálati idõket az e
célra rendszeresített „NYILVÁNTARTÓ LAP”-on kell
vezetni (a formanyomtatványt az 5. melléklet tartalmazza)
és azt a személyi anyagba kell elhelyezni.

54. §

(1) A kinevezéskor megállapított szolgálati idõ kezdeté-
nek az 53. §-ban meghatározottaktól eltérõ módosítása az
érintett okirattal igazolt kérelme alapján történhet. Ez eset-
ben a szolgálati idõ módosítását a kérelem benyújtását kö-
vetõ hónap elsõ napjától kell megállapítani.

(2) Amennyiben a szolgálati idõ kezdõ napját a szerv hi-
bájából kell módosítani, úgy a szolgálati idõhöz fûzõdõ já-
randóságok az elévülési idõn belül visszamenõleg járnak.

(3) Amennyiben a szolgálati idõ módosítása a szolgálati
viszony megszüntetését követõen, nyugállományba helye-
zettnél történik, akkor az errõl szóló parancs egy példányát
a miniszter által kijelölt Nyugdíjmegállapító Szervnek is
meg kell küldeni.

(4) A Hszt. 115/A. §-ának (3) bekezdése szerinti igazo-
lást a 6. melléklet szerinti adattartalommal és formában,
két példányban kell kiállítani és annak egyik példányát az
érintettrõl készített személyi alapnyilvántartás részeként
kell kezelni.

(5) A (4) bekezdés szerinti igazolásban szolgálati idõ-
ként csak a szolgálati nyugdíjra jogosultság szempontjából
elismerhetõ szolgálati idõt lehet figyelembe venni. A szol-
gálati viszony idõtartamának megállapításakor a több
részletben töltött idõket össze kell számítani.

(6) Az igazolást, illetve a szolgálati idõnek a Hszt.
115/A. §-a (6) bekezdése szerinti megszûnésérõl szóló iga-
zolást az illetékes személyügyi szerv megbízottja készíti el
és azt kizárólag az állományilletékes parancsnok – akadá-
lyoztatása esetén az õt helyettesítõ és a személyügyi hatás-
kör gyakorlásával is megbízott vezetõ – írhatja alá.

(7) A szolgálati viszony megszûnésekor a hivatásos ál-
lomány tagja részére szolgálati idõ igazolást kell kiadni
(a formanyomtatványt a 7–8. melléklet tartalmazza).
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A személyi állományra vonatkozó munkáltatói parancsok
kiadásának rendje

55. §

(1) A szolgálati viszony keletkezésével, módosításával,
megszüntetésével kapcsolatos és a szolgálati viszony
fennállása alatt tett munkáltatói intézkedéseket általában
írásban, az Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóságon
parancsban, a minisztériumban, valamint a hivatásos ön-
kormányzati tûzoltóparancsnok esetében a fenntartó ha-
táskörébe tartozó döntéseket határozatban kell elrendelni.

(2) Az önkormányzat képviselõ-testülete (közgyûlés),
illetve a polgármester által hozott döntéseket tartalmazó
határozat alapján, arra történõ hivatkozással – amennyiben
az indokolt – annak parancsban történõ megjelentetésérõl
a szakmai felügyeletet ellátó fõigazgató, illetve megyei ka-
tasztrófavédelmi igazgató gondoskodik.

(3) A hivatásos önkormányzati tûzoltóság állományára
vonatkozó határozatokhoz, parancsokhoz szükséges adat-
szolgáltatást az érintett szervek a szakmai felügyeletet el-
látó megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok útján köte-
lesek felterjeszteni.

(4) Parancsban kell elrendelni:
a) a szolgálati viszony keletkezését, kinevezést;
b) szolgálati hely, beosztás változását, módosítását;
c) besorolást, elõléptetést, elõresorolást;
d) iskolai végzettség megszerzésére vonatkozó elõ-

írást;
e) kitüntetést, jutalmazást;
f) fegyelmi eljárással kapcsolatos intézkedéseket (pl.

szolgálati beosztásból felfüggesztést);
g) fegyelmi határozat jogerõre emelkedésével a rendfo-

kozatot, beosztást és a szolgálati jogviszonyt érintõ intéz-
kedéseket;

h) illetmény nélküli szabadság engedélyezését;
i) szolgálati viszony szüneteltetését;
j) névváltozás átvezetését;
k) más rendvédelmi szervhez történõ áthelyezést, a ve-

zénylést, megbízást;
l) rendelkezési állományba helyezést, annak megszün-

tetését;
m) a szolgálati viszony megszüntetését, nyugállomány-

ba helyezést;
n) korábbi munkáltatói intézkedés módosítását

és mindazon döntéseket, amelyek az addig hatályos pa-
rancs lényeges elemét érintik.

(5) A parancs szakszerû elõkészítéséért az illetékes sze-
mélyügyi szerv, az abban foglaltak jogszerûségéért az
adott munkáltatói jogkört gyakorló elöljáró a felelõs.

(6) A munkáltató által egyidejûleg hozott valamennyi
intézkedést lehetõség szerint egy parancsban kell elren-
delni.

(7) Az állományra vonatkozó, munkáltatói döntéseket
tartalmazó parancsot úgy kell elkészíteni, hogy az intézke-
déssel érintett valamennyi szerv és személy a rá vonatkozó
mértékben a döntésrõl tudomást szerezzen. Ennek meg-
felelõen szükséges számú másolatot, illetve kivonatot kell
készíteni.

(8) Az állományparancs eredeti irattári példányát a ki-
adó szerv személyügyi archívumában évenkénti csoporto-
sításban kell tárolni és õrizni az irattári terv elõírásai sze-
rint.

(9) Központi hatáskörben vagy más szerv által kiadott
parancs intézkedésre megküldött példányait ugyancsak
személyi iratként kell kezelni és az általános iratkezelési
szabályoknak megfelelõen az irattári terv elõírásai szerint
kell selejtezni.

Átmeneti, záró rendelkezések

56. §

(1) A rendvédelmi szerv e rendelet hatálybalépésekor
hivatásos szolgálati jogviszonyban álló tagját, aki az elõírt
szakképesítéssel nem rendelkezik, ha részére a rendelet
hatálybalépése elõtt jogszabály nem állapított meg képesí-
tési elõírást, a (2) bekezdésben foglaltak kivételével köte-
les azt a szakképesítés megszerzéséhez szükséges képzési
idõ alatt a Hszt. 336. § (2) bekezdése szerint megszerezni.
Ezt a kötelezettséget a besorolásában elõ kell írni.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak nem alkalmazhatók,
ha a hivatásos állomány tagja a rendelet hatálybalépésekor
a 45. életévét betöltötte és a szakképesítés csak iskolarend-
szerû képzésben szerezhetõ meg. A hivatásos állomány
tagját ez esetben is képesítettnek kell tekinteni.

57. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép ha-
tályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a belügy-
miniszter irányítása alá tartozó szervek, valamint az ön-
kormányzati tûzoltóság szolgálati viszonyban álló tagjai
szolgálati viszonyának egyes kérdéseirõl és a személyügyi
igazgatás rendjérõl szóló 9/1997. (II. 12.) BM rendelet ha-
tályát veszti.

(3) A (2) bekezdés és ez a bekezdés a rendelet hatályba-
lépését követõ napon hatályát veszti.

Dr. Gyenesei István s. k.,
önkormányzati miniszter
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1. melléklet a 11/2009. (III. 6.) ÖM rendelethez

.......................................................
(szerv megnevezése)

NYILATKOZAT

Alulírott ...................................................................................................... szül. idõ: .....................................................
anyja neve: ........................................................................................................................................................................
tudomásul veszem, hogy a ...................................................... hivatásos állományba történõ kinevezésemhez a mun-
káltató a hivatásos állomány szolgálati viszonyát szabályozó 1996. évi XLIII. törvény 37. § (1) bekezdése személyemre
büntetlen elõéletû követelményt határoz meg, melynek ellenõrzéséhez hozzájárulok.
* Tudomásul veszem, hogy az általam betöltendõ beosztás fontos és bizalmas munkakörnek minõsül és kijelentem,
hogy a Hszt. 37. § (5) bekezdése szerinti nemzetbiztonsági követelményeknek megfelelek, egyben hozzájárulok ennek
az illetékes nemzetbiztonsági szolgálatok által történõ ellenõrzéséhez.
Tudomásul veszem, hogy az ehhez szükséges személyes adataimat a munkáltatóm kezeli, és az alkalmasság meglétét
szolgálati viszonyom fennállása alatt is bármikor ellenõrizheti.

Kelt: ..............................................................

.............................................................
felvételre jelentkezõ

* Csak a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 2. számú mellékletében és a végrehajtására
kiadott 33/2007. (X. 25.) ÖTM rendeletben meghatározott munkakörök esetében, egyébként át kell húzni.

Nemzetbiztonsági ellenõrzés megtörtént: .........................................................................................................................

A következõ ellenõrzés tervezett idõpontja: (5 éven belül) ..........................................................................................ig.
Készült 1 példányban.
Megjegyzés: kitöltés után a személyi anyagba lerakandó!

2. melléklet a 11/2009. (III. 6.) ÖM rendelethez

.......................................................
(szerv megnevezése)

MINÕSÍTÉSI LAP

Név: ............................................................................................................ rendfokozat: ...............................................
Születési helye: ................................................... Születési idõ: .............. év ............................... hó ................ nap
Anyja neve: .......................................................................................................................................................................
Beosztása: ................................................................................................... Vezetõi megbízása: ....................................
Az adott pályaszakasz kezdete: .........................................................................................................................................
A minõsítés idõpontja: ......... év ....................................... hó ...... nap
A minõsítés készítésének oka: ..........................................................................................................................................
Az elõírtnál rövidebb vagy hosszabb várakozási idõ indoka: ...........................................................................................
Jogszabályban elõírt és a rendvédelmi szerv által meghatározott feltételek, feladatok: ...................................................

A minõsítés szempontjai

1. Szakmai ismeret jártasság:
(Kiemelkedõ, Átlag feletti, Átlagos, Átlag alatti, Nem kielégítõ)

2. Elemzõkészség:
(Kiemelkedõ, Átlag feletti, Átlagos, Átlag alatti, Nem kielégítõ)
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3. Ítélõképesség:
(Kiemelkedõ, Átlag feletti, Átlagos, Átlag alatti, Nem kielégítõ)

4. Fizikai állóképesség, terhelhetõség:
(Kiemelkedõ, Átlag feletti, Átlagos, Átlag alatti, Nem kielégítõ)

5. Pszichikai állapot, tûrõképesség:
(Kiemelkedõ, Átlag feletti, Átlagos, Átlag alatti, Nem kielégítõ)

7. Felelõsségérzet, hivatástudat:
(Kiemelkedõ, Átlag feletti, Átlagos, Átlag alatti, Nem kielégítõ)

8. Pontosság:
(Kiemelkedõ, Átlag feletti, Átlagos, Átlag alatti, Nem kielégítõ)

9. Írásbeli kifejezõkészség:
(Kiemelkedõ, Átlag feletti, Átlagos, Átlag alatti, Nem kielégítõ)

10. Szóbeli kifejezõkészség:
(Kiemelkedõ, Átlag feletti, Átlagos, Átlag alatti, Nem kielégítõ)

11. Kapcsolatteremtõ, -fenntartó készség:
(Kiemelkedõ, Átlag feletti, Átlagos, Átlag alatti, Nem kielégítõ)

12. Szorgalom, igyekezet:
(Kiemelkedõ, Átlag feletti, Átlagos, Átlag alatti, Nem kielégítõ)

Vezetõ esetében további szempontok

13. A vezetett szervezet munkájának színvonala, hatékonysága:
(Kiemelkedõ, Átlag feletti, Átlagos, Átlag alatti, Nem kielégítõ)

14. A szolgálat szervezettsége:
(Kiemelkedõ, Átlag feletti, Átlagos, Átlag alatti, Nem kielégítõ)
A minõsítõ által lényegesnek tartott egyéb szempontok:

15. A minõsítés indoklása:

16. A minõsített alkalmasságának megítélése:
1. Kiválóan alkalmas
2. Alkalmas
3. Kevésbé alkalmas
4. Alkalmatlan

Kelt: ............................................................
.........................................................................

a minõsítõ neve, szolgálati beosztása

Jóváhagyom!
.......................................................................

állományilletékes parancsnok

A minõsítés tartalmát megismertem:
Észrevételeim:
Az érdek-képviseleti szerv észrevételei:
A minõsítést a minõsítettel ismertettem:

Kelt: ............................................................

................................................................. ............................................................................
minõsítõ minõsített
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3. melléklet a 11/2009. (III. 6.) ÖM rendelethez

Átszámítási segédlet a hivatali munkarendtõl eltérõ szolgálati idõbeosztás esetén szabadságként kiadandó
szolgálati napok kiszámításához

Általános szabályként a szabadságot valamennyi szolgálatiidõ-rendszerben foglalkoztatott hivatásos állományú ré-
szére úgy kell kiadni, hogy a szabadság kezdõ napja a rá érvényes szolgálatszervezés szerint szolgálati napra essen.

a) A hivatali munkarendben dolgozók esetében az ötnapos munkahétnek megfelelõen kell a munkanapokat beszámí-
tani.

b) Váltásos szolgálatiidõ-rendszerben dolgozóknál a szabadságot úgy kell kiadni, hogy annak befejezõ napja után az
állomány tagjának az eredeti szolgálati rend szerint szolgálati napja következzék.

Az alábbiak alkalmazásával a szabadság szolgálati napokra átszámítható.
1. Megállapítjuk a hivatali munkarendben dolgozók évi munkanapjainak számát, majd a váltásos munkarendben dol-

gozók egy év alatt teljesítendõ szolgálati napjai számát.
2. A váltásos szolgálatiidõ-rendben dolgozók szolgálati napjait osztva a hivatali munkarendben dolgozók munkanap-

jainak számával megkapjuk a két szolgálati rend szerinti szabadságként számfejthetõ távollétek arányát.

4. melléklet a 11/2009. (III. 6.) ÖM rendelethez

.......................................................
(szerv megnevezése)

SZEMÉLYI ADATLAP

I. SZEMÉLYI ADATOK

.........................................................................................................
(Családi és utóneve, nõknél születési név is)

.........................................................................................................
(Névváltozás esetén az elõzõ neve és a vonatkozó okmány száma)

......................................................................... év .................................... hó ...... nap
Születési helye Születési ideje

Anyja neve: .......................................................................................................................................................................
Lakcíme: ...........................................................................................................................................................................
Telefonszáma: ...................................................................................................................................................................
Tartózkodási helye: ...........................................................................................................................................................
Telefonszáma: ...................................................................................................................................................................
Családi állapota: ................................................................................................................................................................
Házastárs (élettárs) neve: ..................................................................................................................................................

Gyermekek neve születési ideje eltartás kezdete eltartás vége

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

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

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

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

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

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

........................................... ........................................... ........................................... .............................................
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II. ISKOLAI VÉGZETTSÉGEK, KÉPESÍTÉSEK

Legmagasabb iskolai végzettsége (több felsõfokú iskola esetén valamennyi)

Az iskola megnevezése (kar, szak) oklevél, bizonyítvány kelte, száma

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

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

Szakképzettségei: oklevél, bizonyítvány kelte, száma

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

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

Katonai, rendvédelmi szakmai képesítései: oklevél, bizonyítvány kelte, száma

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

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

Tudományos fokozata, oktatói címe:

Megnevezése Kelte Okmány száma

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

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

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

Idegennyelv-tudása:

Nyelv megnevezése Ismeret foka Vizsga ideje Okmány száma

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

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

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

Gépjármûvezetõi engedély megszerzése, annak kategóriája:

vizsga ideje kategóriája

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

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

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

Képesítési elõírás:

Iskola ............................................................................ határidõ: ............................................................................
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III. KORÁBBI ALKALMAZÁSI (FOGLALKOZTATÁSI) ADATOK

Munkajogi jogviszonyai:

Munkahely Munkakör Jogviszony

kezdete vége megszûnés módja

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

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

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

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

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

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

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

Katonai szolgálat adatai:

Sorkatonai szolgálat ideje rendfokozata

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

Szerzõdéses állományban töltött ideje rendfokozata

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

Más rendvédelmi szervnél hivatásos
állományban töltött ideje

rendfokozata beosztása

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

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

Tényleges szolgálati viszonyban töltött idejének kezdete: ...... év ........................ hó ...... nap
A nyugdíj mértéke szempontjából beszámítható szolgálati idejének kezdete: ...... év .............................. hó ...... nap
Végkielégítésre jogosultság kezdete: ...... év .............................. hó ...... nap
................................................................. ,,Szolgálati Jel”-re (tûzoltó, polgári védelmi) jogosultság kezdete: ...... év
............................... hó ...... nap
Alkalmazási jogviszony utáni elismerésre jogosultság kezdete: ...... év .................. hó ...... nap

IV. A SZOLGÁLATI BEOSZTÁSRA VONATKOZÓ ADATOK

Eddig betöltött beosztásai:

Beosztás megnevezése Kezdete (okmány száma) Vége (okmány száma) Megszûnés módja

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

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

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

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

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

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

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

........................................... ........................................... ........................................... ...........................................
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Szolgálati viszonya során elért rendfokozatai:

Rendfokozat megnevezése Elõléptetés (kinevezés) idõpontja Okmány száma

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

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

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

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

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

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

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

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

Soron történõ elõléptetésének ideje: ...... év .............................. hó ...... nap

A foglalkoztató rendvédelmi szerv megnevezése Statisztikai számjele

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

Beosztás megnevezése Beosztási kategória Fizetési fokozat Kinevezés ideje

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

Beosztásához rendszeresített rendfokozati maximum: ......................................................................................................
Következõ fizetési fokozatba történõ elõresorolásának idõpontja: ...................................................................................

Szolgálati ideje során szerzett címek:
A cím megnevezése Adományozás idõpontja Okmány száma

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

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

FEOR száma: ....................................................................................................................................................................
TAJ száma: ........................................................................................................................................................................
Ruhanorma: ......................................................................................................................................................................
Szolgálati igazolvány száma: ............................................................................................................................................

Megbízásra vonatkozó adatok:
Helyettesített beosztás A megbízás ideje Elrendelõ okmány száma

-tól -ig

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

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

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

Rendelkezési állományba helyezések:
Jogalapja A megbízás ideje Elrendelõ okmány száma

-tól -ig

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

........................................... ........................................... ........................................... .............................................
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Berendelés, vezénylés adatai:

Beosztás Berendelés, vezénylés ideje Elrendelõ okmány száma
-tól -ig

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

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

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

Kitüntetések, elismerések:

Az elismerés megnevezése Adományozás ideje Okmány száma
....................................................................................................... ................................. .................................
....................................................................................................... ................................. .................................
....................................................................................................... ................................. .................................
....................................................................................................... ................................. .................................
....................................................................................................... ................................. .................................
....................................................................................................... ................................. .................................
....................................................................................................... ................................. .................................
....................................................................................................... ................................. .................................
....................................................................................................... ................................. .................................
....................................................................................................... ................................. .................................

Minõsítés, szolgálati jellemzés adatai:

Idõpontja Jellege Végkövetkeztetése Új minõsítés tervezett
idõpontja

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

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

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

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

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

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

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

Fegyelmi fenyítések adatai:

Fenyítés neme Hatálya Mentesítés idõpontja
.......................................................... .......................................................... ..........................................................
.......................................................... .......................................................... ..........................................................
.......................................................... .......................................................... ..........................................................

Szolgálati viszony szünetelésének adatai

A szünetelés indoka A szünetelés ideje Elrendelõ okmány száma
-tól -ig

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

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

.......................................... ........................................ ........................................... ............................................
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Engedélyezett más keresõ foglalkozás:

A foglalkozás megnevezése Engedélyezés idõpontja Okmány száma
-tól -ig

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

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

Szolgálati viszony meghosszabbítása:

visszatartás ideje: ............................. tól .......................... ig, okmány száma: .....................

Szolgálati viszony megszûnése:

Megszûnés jellege Megszûnés oka Megszûnés ideje Okmány száma
........................................... ........................................... ........................................... .............................................

Kifizetett végkielégítés mértéke, összege: ................................. havi .................................. Ft.

Felelõsségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt: ...................................., 20...... év .................................... hó ...... nap

.....................................................................
adatszolgáltató

Az adatokat ellenõriztem: ...... év .................................... hó ...... nap

.............................................................................
személyzeti ügyintézõ

5. melléklet a 11/2009. (III. 6.) ÖM rendelethez

.......................................................
(szerv megnevezése)

NYILVÁNTARTÁSI LAP
a kedvezményesen számított szolgálati idõrõl

Név: ............................................................................................................ rendfokozat: ...............................................

Születési idõ: ............ év ...................................................... hó ...... nap

Anyja neve: ............................................................................................................................... ........................................

Megállapított szolgálati viszony kezdõnapja: ........... év ........................................ hó ...... nap

1996. szeptember 1-jétõl kedvezményesen számított szolgálati idõk:

Év Szolgálati hely Szolgálat
kezdete, vége

Szolgálat
idõtartama
napokban

Számítás módja
(2x–1.2)

Kedvezményes
idõ
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6. melléklet a 11/2009. (III. 6.) ÖM rendelethez

.......................................................
(szerv megnevezése)

IGAZOLÁS

Igazolom, hogy ................................................................................................................................................. (név, rf.)
születési helye, ideje: ........................................................................................................................................................
a. n.: ...................................................................................................................................................................................
lakcíme: .............................................................................................................................................................................
20......... év ......................................................................................................................................... hó ......... napjától
a ................................................................................................................................................................ állományában
határozatlan idejû kinevezéssel
– szolgálati viszonyban töltött ideje a három évet meghaladja,
– hivatásos szolgálati viszonyának megszüntetése nincs folyamatban,
– ellene fegyelmi eljárás nem folyik.

Nevezettre a rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény
115/A. §-a rendelkezései értelmében a lakáshitel igénylése esetén az állami készfizetõ kezesség vállalása kiterjed.

Ezen igazolást nevezett kérésére pénzintézeti lakáshitel igényléséhez adtam ki.

Az igazolást kiállító személyügyi szerv megbízottjának neve és telefonszáma: ...............................................................
............................................................................................................................................................................................

Kelt: ................................................

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

állományilletékes parancsnok

P. H.
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7. melléklet a 11/2009. (III. 6.) ÖM rendelethez

Szám:
SZOLGÁLATI IDÕ IGAZOLÁS

............................................................................................................................................................................................
az 1996. évi XLIII. törvény 328. § alapján

................. -tól ............................ -ig
elismert szolgálati idejét

szolgálati viszonyának a hivatkozott törvény ...................... alapján történt megszüntetéséig szolgálati nyugdíjra jogo-
sultság szempontjából tényleges szolgálati idõként igazolom.
A fenti szolgálati idõbõl: ........................-tól ......................... -ig a .......................................... hivatásos állományába
teljesített szolgálatot, amely a vonatkozó társadalombiztosítási jogszabályok alapján korkedvezményre jogosító szolgá-
lati idõnek minõsül.
........................., 20...... ............ ......-n.

............................................................
Személyügyi vezetõ

Készült: 3 példányban
Kapja: 1–2. pld. Címzett
3. pld. szü. ag.

Igazolom, hogy illetményét jelen igazolás kiállításakor kötelezõen levonandó tartozás nem terhelte.*

Nevezett illetményét ezen igazolás kiállításakor az alábbi jogosultak részére, a következõkben felsorolt kötelezõen levo-
nandó – jogerõs határozat vagy jogszabály alapján megállapított – tartozások terhelik.*

Igazolom, hogy ............ évre járó ............ nap szabadságából ............ napot vett igénybe.

A tizenharmadik havi illetményt teljes összegben, idõarányos összegben felvette, nem vette fel.*
Részére a Hszt. 110. §-a értelmében az alábbi jubileumi jutalom került kifizetésre:

......... éves 20...... ............................................. hó ...... nap

Nevezett részére szolgálati viszonya megszüntetésekor ........................... Ft összegû végkielégítés került kifizetésre.

* A nem kívánt rész törlendô!

............................................, 20...... .............................................
.........................................................

pénzügyi ügyintézõ

Az igazolás két példányát átvettem:

............................................., 20...................................................
.........................................................

FONTOS FIGYELMEZTETÉS AZ ÁLLOMÁNY TAGJA RÉSZÉRE!

Ezen szolgálati igazolást gondosan õrizze meg, mert csak akkor állíthatják ismét munkába, ha ezt az igazolást az új fog-
lalkoztatójának átadja.

1118 B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 6. szám



8. melléklet a 11/2009. (III. 6.) ÖM rendelethez

...............................................
(szerv megnevezése)

Szám:
SZOLGÁLATI IDÕ IGAZOLÁS

.......................................................................................................................................
az 1996. évi XLIII. törvény 326. § alapján

.............................................. .-tól ............................................ -ig
elismert szolgálati idejét

szolgálati viszonyának a hivatkozott törvény .............................................................. alapján történt megszüntetéséig
szolgálati nyugdíjra jogosultság szempontjából tényleges szolgálati idõként igazolom, amelynek alapján a Hszt. ...... §-a
szerint .............................. nyugdíjra jogosult, annak ................................. mértékû folyósítása mellett.
A fenti szolgálati idõbõl:
............................................... -tól ............................................. -ig a ....................................................... hivatásos ál-
lományába teljesített szolgálatot, amely a vonatkozó társadalombiztosítási jogszabályok alapján korkedvezményre jogo-
sító szolgálati idõnek minõsül.
........................................., 20...... ...................................... ......-n.

.............................................
Személyügyi vezetõ

Készült: 4 példányban
Kapja: 1–2. pld. Címzett
3. pld. szü. ag.
4. pld. IRM Nyugdíjmegállapító O.

Igazolom, hogy illetményét jelen igazolás kiállításakor kötelezõen levonandó tartozás nem terhelte.*

Nevezett illetményét ezen igazolás kiállításakor az alábbi jogosultak részére, a következõkben felsorolt kötelezõen levo-
nandó – jogerõs határozat vagy jogszabály alapján megállapított – tartozások terhelik.*

Igazolom, hogy ............ évre járó ............ nap szabadságából ............ napot vett igénybe.

A tizenharmadik havi illetményt teljes összegben, idõarányos összegben felvette, nem vette fel.*
Részére a Hszt. 110. §-a értelmében az alábbi jubileumi jutalom került kifizetésre:

......... éves 20...... ............................................. hó ...... nap

Nevezett részére szolgálati viszonya megszüntetésekor ........................... Ft összegû végkielégítés került kifizetésre.

* A nem kíván rész törlendõ!

............................................., 20...... .............................................
.........................................................

pénzügyi ügyintézõ

Az igazolás két példányát átvettem:

............................................., 20...... .............................................
.........................................................

FONTOS FIGYELMEZTETÉS AZ ÁLLOMÁNY TAGJA RÉSZÉRE!

Ezen szolgálati igazolást gondosan õrizze meg, mert csak akkor állíthatják ismét munkába, ha ezt az igazolást az új fog-
lalkoztatójának átadja.
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A szociális és munkaügyi miniszter
4/2009. (III. 4.) SZMM

rendelete
a regionális munkaügyi központok

illetékességérõl szóló
13/2007. (III. 28.) SZMM rendelet módosításáról

A foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek el-
látásáról szóló 1991. évi IV. törvény 47. § (2) bekezdésé-
ben foglalt felhatalmazás alapján, a szociális és munka-
ügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 170/2006.
(VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. §

A regionális munkaügyi központok illetékességérõl
szóló 13/2007. (III. 28.) SZMM rendelet melléklete e ren-
delet melléklete szerint módosul.

2. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon
lép hatályba.

(2) Ez a rendelet a kihirdetését követõ ötödik napon ha-
tályát veszti.

Szûcs Erika s. k.,
szociális és munkaügyi miniszter

Melléklet
a 4/2009. (III. 4.) SZMM rendelethez

1. A regionális munkaügyi központok illetékességérõl
szóló 13/2007. (III. 28.) SZMM rendelet (a továbbiak-
ban: R.) mellékletének az Észak-magyarországi Regioná-
lis Munkaügyi Központ

a) Egri Kirendeltsége és Szolgáltató Központja illeté-
kességi területét megállapító szövegrésze helyébe a követ-
kezõ szöveg lép:

,,Egri Kirendeltség és Szolgáltató Központ
Andornaktálya
Balaton
Bátor
Bekölce
Bélapátfalva
Bodony
Bükkszentmárton
Demjén
Eger
Egerbakta

Egerbocs
Egercsehi
Egerszalók
Egerszólát
Feldebrõ
Felsõtárkány
Hevesaranyos
Kerecsend
Maklár
Mikófalva
Mónosbél
Nagytálya
Nagyvisnyó
Noszvaj
Novaj
Ostoros
Parád
Parádsasvár
Recsk
Sirok
Szarvaskõ
Szilvásvárad
Szúcs
Tarnaszentmária
Verpelét
(A szolgáltatások tekintetében az Egri Kirendeltség és

Szolgáltató Központ mûködési területe: az Egri Kirendelt-
ség, a Gyöngyösi Kirendeltség, a Hatvani Kirendeltség, a
Hevesi Kirendeltség, a Füzesabonyi Kirendeltség, a Péter-
vásári Kirendeltség illetékességi területére terjed ki.)”

b) Füzesabonyi Kirendeltsége illetékességi területét
megállapító szövegrésze helyébe a következõ szöveg lép:

,,Füzesabonyi Kirendeltség
Aldebrõ
Besenyõtelek
Dormánd
Egerfarmos
Füzesabony
Kál
Kápolna
Kompolt
Mezõszemere
Mezõtárkány
Nagyút
Poroszló
Sarud
Szihalom
Tófalu
Újlõrincfalva”

2. Az R. mellékletének a Közép-dunántúli Regionális
Munkaügyi Központ
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a) Székesfehérvári Kirendeltsége és Szolgáltató Köz-
pontja illetékességi területét megállapító szövegrésze he-
lyébe a következõ szöveg lép:

,,Székesfehérvári Kirendeltség és Szolgáltató Központ
Aba
Bakonykúti
Csákvár
Csór
Csõsz
Fehérvárcsurgó
Füle
Gánt
Iszkaszentgyörgy
Jenõ
Káloz
Kincsesbánya
Kisláng
Kõszárhegy
Lovasberény
Magyaralmás
Moha
Nadap
Nádasdladány
Pákozd
Pátka
Polgárdi
Sárkeresztes
Sárkeresztúr
Sárkeszi
Sárosd
Sárszentmihály
Seregélyes
Soponya
Sukoró
Szabadbattyán
Szabadegyháza
Székesfehérvár
Tác
Úrhida
Zámoly
(A szolgáltatások tekintetében a Székesfehérvári Kiren-

deltség és Szolgáltató Központ mûködési területe: a Szé-
kesfehérvári Kirendeltség, a Bicskei Kirendeltség, a Du-
naújvárosi Kirendeltség, az Enyingi Kirendeltség, az Ercsi
Kirendeltség, a Gárdonyi Kirendeltség, a Móri Kirendelt-
ség, a Sárbogárdi Kirendeltség illetékességi területére
terjed ki.)”

b) Móri Kirendeltsége illetékességi területét megálla-
pító szövegrésze helyébe a következõ szöveg lép:

,,Móri Kirendeltség
Bakonycsernye
Balinka

Bodajk
Csákberény
Csókakõ
Isztimér
Mór
Nagyveleg
Pusztavám
Söréd”

3. Az R. mellékletének a Nyugat-dunántúli Regionális
Munkaügyi Központ

a) Zalaegerszegi Kirendeltsége és Szolgáltató Köz-
pontja illetékességi területét megállapító szövegrésze he-
lyébe a következõ szöveg lép:

,,Zalaegerszegi Kirendeltség és Szolgáltató Központ
Alibánfa
Alsónemesapáti
Babosdöbréte
Bagod
Bak
Baktüttös
Becsvölgye
Bezeréd
Bocfölde
Boncodfölde
Böde
Búcsúszentlászló
Csatár
Csonkahegyhát
Csöde
Dobronhegy
Egervár
Gellénháza
Gombosszeg
Gõsfa
Gyûrûs
Hagyárosbörönd
Hottó
Iborfia
Kávás
Kemendollár
Keménfa
Kisbucsa
Kiskutas
Kispáli
Kustánszeg
Lakhegy
Lickóvadamos
Milejszeg
Misefa
Nagykapornak
Nagykutas
Nagylengyel
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Nagypáli
Nemesapáti
Nemeshetés
Nemesrádó
Nemessándorháza
Nemesszentandrás
Németfalu
Orbányosfa
Ormándlak
Ozmánbük
Pacsa
Padár
Pálfiszeg
Pethõhenye
Petrikeresztúr
Pókaszepetk
Pölöske
Pusztaederics
Pusztaszentlászló
Salomvár
Sárhida
Söjtör
Szentkozmadombja
Szentpéterúr
Teskánd
Tófej
Vasboldogasszony
Vaspör
Vöckönd
Zalaboldogfa
Zalacséb
Zalaegerszeg
Zalaháshágy
Zalaigrice
Zalaistvánd
Zalalövõ
Zalaszentgyörgy
Zalaszentiván
Zalaszentlõrinc
Zalaszentmárton
Zalaszentmihály
Zalatárnok
(A szolgáltatások tekintetében a Zalaegerszegi Kiren-

deltség és Szolgáltató Központ mûködési területe: a Zala-
egerszegi Kirendeltség, a Keszthelyi Kirendeltség, a Lenti
Kirendeltség, a Zalaszentgróti Kirendeltség illetékességi
területére terjed ki.)”

b) Keszthelyi Kirendeltsége illetékességi területét
megállapító szövegrésze helyébe a következõ szöveg lép:

,,Keszthelyi Kirendeltség
Alsópáhok
Balatongyörök
Bókaháza
Cserszegtomaj
Dióskál
Egeraracsa

Esztergályhorváti
Felsõpáhok
Gétye
Gyenesdiás
Hévíz
Karmacs
Keszthely
Nemesbük
Rezi
Sármellék
Szentgyörgyvár
Vállus
Várvölgy
Vindornyafok
Vindornyalak
Vonyarcvashegy
Zalaapáti
Zalaköveskút
Zalaszántó
Zalavár”

c) Nagykanizsai Kirendeltsége és Szolgáltató Köz-
pontja illetékességi területét megállapító szövegrésze he-
lyébe a következõ szöveg lép:

,,Nagykanizsai Kirendeltség és Szolgáltató Központ
Alsórajk
Balatonmagyaród
Belezna
Bocska
Börzönce
Csapi
Eszteregnye
Felsõrajk
Fityeház
Fûzvölgy
Galambok
Garabonc
Gelse
Gelsesziget
Hahót
Homokkomárom
Hosszúvölgy
Kacorlak
Kerecseny
Kilimán
Kisrécse
Liszó
Magyarszentmiklós
Magyarszerdahely
Miháld
Murakeresztúr
Nagybakónak
Nagykanizsa
Nagyrada
Nagyrécse
Nemespátró
Orosztony
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Pat
Pölöskefõ
Pötréte
Rigyác
Sand
Sormás
Surd
Szepetnek
Újudvar
Zalakaros
Zalakomár
Zalamerenye
Zalasárszeg
Zalaszabar
Zalaszentbalázs
Zalaszentjakab
Zalaújlak
(A szolgáltatások tekintetében a Nagykanizsai Kiren-

deltség és Szolgáltató Központ mûködési területe: a Nagy-
kanizsai Kirendeltség, valamint a Letenyei Kirendeltség
illetékességi területére terjed ki.)”

d) Letenyei Kirendeltsége illetékességi területét meg-
állapító szövegrésze helyébe a következõ szöveg lép:

,,Letenyei Kirendeltség
Bánokszentgyörgy
Bázakerettye
Becsehely
Borsfa
Bucsuta
Csörnyeföld
Kerkaszentkirály
Kiscsehi
Kistolmács
Lasztonya
Letenye
Lispeszentadorján
Maróc
Molnári
Murarátka
Muraszemenye
Oltárc
Petrivente
Pusztamagyaród
Semjénháza
Szentliszló
Szentmargitfalva
Tótszentmárton
Tótszerdahely
Valkonya
Várfölde
Zajk”

Határozatok

Az Alkotmánybíróság
21/2009. (II. 26.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Alkotmánybíróság önkormányzati rendelet tör-
vényességének vizsgálatára irányuló indítvány alapján
meghozta a következõ

határozatot:

1. Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a Tiszaúj-
város Városi Önkormányzat Képviselõ-testülete által a
távhõszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény ren-
delkezéseinek Tiszaújváros területén történõ végrehajtá-
sáról alkotott 34/2005. (XII. 23.) önkormányzati rendelet
4. § (1) bekezdése és 16. § (4) bekezdése törvénysértõ,
ezért azt megsemmisíti.

A megsemmisített rendelkezések e határozat Magyar
Közlönyben történõ közzétételének napján vesztik hatá-
lyukat.

2. Az Alkotmánybíróság a távhõszolgáltatásról szóló
1998. évi XVIII. törvény rendelkezéseinek Tiszaújváros
területén történõ végrehajtásáról szóló 36/1999. (XII. 28.)
sz. önkormányzati rendelet módosításáról rendelkezõ
14/2002. (V. 31.) sz. önkormányzati rendelet tör-
vényellenességének megállapítására irányuló eljárást
megszünteti.

Az Alkotmánybíróság ezt a határozatát a Magyar Köz-
lönyben közzéteszi.

INDOKOLÁS

I.

A megyei közigazgatási hivatal vezetõje – miután a
képviselõ-testület törvényességi észrevételének nem adott
helyt – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény (a továbbiakban: Ötv.) 99. § (2) bekezdés b) pont-
ja alapján, az Alkotmánybíróságnál kezdeményezte Tisza-
újváros Önkormányzatának Képviselõ-testülete által alko-
tott 14/2002. (V. 31.) sz. rendelet (a továbbiakban: Ör.2.)
törvényellenességének megállapítását, és ex tunc hatályú
megsemmisítését. A képviselõ-testület e rendeletével a
távhõszolgáltatásról szóló 1998. évi XVIII. törvény ren-
delkezéseinek Tiszaújváros területén történõ végrehajtá-
sáról szóló 36/1999. (XII. 28.) sz. önkormányzati rendele-
tet (a továbbiakban: Ör.1.) módosította oly módon, hogy a
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város meghatározott távhõszolgáltatással ellátott terüle-
tein elrendelte a távhõszolgáltatás kötelezõ igénybevé-
telét.

Az indítványozó álláspontja szerint ezzel a szabályo-
zással a képviselõ-testület túllépte a távhõszolgáltatásról
szóló 1998. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt1.)
6. § (2) bekezdés c) pontjában, valamint 53. § (8) bekezdés
e) pontjában kapott rendeletalkotási felhatalmazásának
kereteit és a szabályozás ellentétes a Tszt1. 35. § (2) be-
kezdésében foglalt szabályokkal.

Az indítvány benyújtását követõen az Országgyûlés új
törvényt alkotott a távhõszolgáltatásról. A távhõszolgálta-
tásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban:
Tszt.2.) alapján a képviselõ-testület is új rendeletet foga-
dott el a távhõszolgáltatásról. A távhõszolgáltatásról szóló
2005. évi XVIII. törvény rendelkezéseinek Tiszaújváros
területén történõ végrehajtásáról alkotott 34/2005.
(XII. 23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.3.)
hatályon kívül helyezte az Ör.1.-t, és ezzel együtt hatályát
vesztette az Ör.2. is.

A jogszabályi változásokra tekintettel az indítványozó
módosította indítványát. Mivel kisebb eltéréssel, de tartal-
mát tekintve az Ör.2. vitatott rendelkezésével azonos sza-
bályt tartalmaz az Ör.3. 4. § (1) bekezdése és 16. §-ának
(4) bekezdése, az indítványozó indítványát kiterjesztette
az Ör.3. ezen szabályaira.

Az Ör. 3.-nak ezek a szabályai, amelyek a város megha-
tározott területére kötelezõen és kizárólagos jelleggel írják
elõ a távhõszolgáltatás igénybevételét, és ezen a területen
megtiltják a közüzemi szerzõdés felmondását, illetõleg a
távfûtés megszüntetését sértik a Tszt.2. szabályait, mert a
képviselõ-testület e szabályok megalkotásával túllépte a
Tszt.2 5. § (2) bekezdés c) pontjában szabályozott rende-
letalkotási felhatalmazása kereteit és ellentétes a Tszt.2.
38. §-ában foglaltakkal.

Az indítványozó kérte azt is, hogy az Alkotmánybíróság
mérlegelje az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi
XXXII. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 43. § (4) bekez-
désében foglaltak alkalmazásának lehetõségét, és ex tunc
hatállyal semmisítse meg a vitatott rendelkezéseket tekin-
tettel arra, hogy azt a jogbiztonság követelménye ugyan-
akkor az érintett – távhõszolgáltatásról leválni szándé-
kozó – nagyszámú jogalany fontos érdeke indokolja.

Tekintettel arra, hogy az Ör.3. 4. § (1) bekezdésének és
16. § (4) bekezdésének ex tunc hatályú megsemmisítése
csupán a 2006. január 1-jén, illetve az azt követõen indult
ügyekben jelent megoldást, – a korábban indult és függõ-
ben levõ eljárások nagy számára és a további nagyszámú
panaszügyek megelõzése érdekében – az indítványozó
kérte azt is, hogy az Alkotmánybíróság állapítsa meg azt
is, hogy az Ör.2. 1. §-a 2002. június 1-jétõl 2005. decem-
ber 31-ig alkotmányellenes volt.

Az indítványozó az Ör.2. 2. §-a felülvizsgálatára irá-
nyuló indítványát visszavonta.

II.

Az Alkotmánybíróság eljárása során a következõ jog-
szabályi rendelkezéseket vette figyelembe.

1. Az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdése:
„(2) A helyi képviselõtestület a feladatkörében rendele-

tet alkothat, amely nem lehet ellentétes a magasabb szintû
jogszabállyal.”

2. A Tszt.2.-nek a helyi önkormányzat rendelalkotási
hatáskörét meghatározó szabályai:

„6. § (2) Az önkormányzat képviselõ-testülete:
a) rendeletben határozza meg a távhõszolgáltató és a

felhasználó közötti jogviszony részletes szabályait, vala-
mint a hõmennyiségmérés helyét, ideértve a mérés techno-
lógiai helyét is;

b) ellátja a törvény által hatáskörébe utalt ármegállapí-
tói feladatokat, valamint rendeletben határozza meg az ár-
alkalmazási és díjfizetési feltételeket. A szolgáltatói hõ-
központi, a felhasználói hõközponti, valamint hõfogadó
állomási mérés közötti eltérésekre való tekintettel az ön-
kormányzat képviselõ-testülete külön díjalkalmazási fel-
tételeket határozhat meg ezen mérések esetére. Az önkor-
mányzat képviselõ-testülete az ármegállapítás elõtt köte-
les a fogyasztóvédelmi hatóság, továbbá a felhasználói ér-
dekképviseletek véleményét kikérni. A véleményalkotás-
hoz szükséges információkat az önkormányzat képvise-
lõ-testülete az ármegállapítás elõtt 20 nappal köteles a fel-
használói érdekképviseletek rendelkezésére bocsátani;

c) rendeletben kijelöli azokat a területeket, ahol terület-
fejlesztési, környezetvédelmi és levegõ-tisztaságvédelmi
szempontok alapján célszerû a távhõszolgáltatás fejleszté-
se;

d) megállapítja a távhõszolgáltatás szüneteltetésének
és a felhasználók korlátozásának feltételeit, a korlátozás
szabályait és sorrendjét, valamint a távhõszolgáltató azzal
kapcsolatos jogait és kötelezettségeit;

e) rendeletben határozza meg az új vagy növekvõ táv-
hõigénnyel jelentkezõ felhasználási hely tulajdonosától
kérhetõ csatlakozási díjat;

f) rendeletben határozza meg a szolgáltatói hõközpon-
tok e törvényben elõírt megszüntetésének, illetve a szol-
gáltatói hõközpontot kiváltó berendezések létesítésének
forrását, határidejét és egyéb feltételeit;

g) rendeletben határozza meg az e törvény 43. § (3) be-
kezdésében foglaltak megvalósításának módját és határ-
idejét.”

„52. § (2) A Távhõ-szolgáltatási Közüzemi Szabályzat-
ban foglaltakkal összefüggésben az önkormányzat képvi-
selõ-testülete rendeletben további részletes szabályokat
határozhat meg.”

„60. § (3) Az önkormányzat képviselõ-testülete rende-
letben szabályozza a 6. § (2) bekezdésében és az 52. §
(2) bekezdésében meghatározott, hatáskörébe utalt felada-
tokat.”
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3. A Tszt.2.-nek a távhõszolgáltatásra irányuló közüze-
mi szerzõdés felmondására, illetõleg a távhõellátás meg-
szüntetésére vonatkozó szabályai:

„38. § (1) Az általános közüzemi szerzõdés határozatlan
idõre szól. Az egyedi közüzemi szerzõdés – ha a felek elté-
rõen nem állapodtak meg – határozott idõtartamra szól.

(2) Az általános közüzemi szerzõdést a felhasználó
30 napos felmondási idõpontra, a kormány e törvény vég-
rehajtásáról szóló rendeletében meghatározott módon
mondhatja fel, ha együttes feltételként:

a) a felmondáshoz a távhõvel ellátott épület tulajdonosi
közössége az összes tulajdoni hányad szerinti legalább
négyötödös szavazattöbbségû határozatával hozzájárul és
az épületben a távhõellátással azonos komfortfokozatú
más hõellátást valósít meg;

b) a szerzõdés felmondása nem okoz jelentõs kárt más
számára, és nem korlátozza mások tulajdonosi, használói,
bérlõi jogait;

c) viseli azokat a költségeket, amelyek a felhasználói
berendezéseknek a felmondás következtében szükséges
mûszaki átalakításával merülnek fel;

d) a szerzõdés felmondását a meglévõ rendszer mûsza-
ki megoldása lehetõvé teszi és a felmondás nem ütközik
egyéb jogszabályba.

(3) Amennyiben a felhasználó az általános közüzemi
szerzõdést a (2) bekezdés alapján felmondja, ismételt táv-
hõ-szolgáltatási közüzemi szerzõdés megkötéséhez a táv-
hõszolgáltató üzletszabályzatában rögzített feltételek tel-
jesítése szükséges.

(4) Egyedi közüzemi szerzõdést az egyéb felhasználó a
szerzõdésben meghatározott felmondási idõvel, az abban
meghatározott idõpontra mondhatja fel.

(5) Abban az esetben, ha a távhõvel ellátott épületben
lévõ, külön tulajdonban és külön használatban álló épület-
részben kívánják a távhõ igénybevételét megszüntetni, az
épületrész tulajdonosa és a felhasználó közösen kezdemé-
nyezheti az általános közüzemi szerzõdés módosítását, ha
együttes feltételként:

a) a megszüntetéshez a távhõvel ellátott épület tulajdo-
nosi közösségének valamennyi tagja hozzájárul;

b) az épületrészben a távhõellátással azonos komfort-
fokozatú hõellátást valósítanak meg, amely az épület táv-
hõellátását biztosító felhasználói berendezéstõl függetle-
nül üzemeltethetõ;

c) a megszüntetés nem okoz jelentõs kárt az épület töb-
bi tulajdonosa számára, és nem korlátozza mások tulajdo-
nosi, használói, bérlõi jogait;

d) viseli azokat a költségeket, amelyek a felhasználói
berendezéseknek a szolgáltatás igénybevételének meg-
szüntetésével összefüggésben szükséges mûszaki átalakí-
tásával merülnek fel;

e) a szolgáltatás igénybevételének megszüntetését a
meglévõ rendszer lehetõvé teszi és az nem ütközik egyéb
jogszabályba.”

4. Az Ör.3. indítvánnyal vitatott szabályai:
„4. § (1) A levegõtisztaság védelme érdekében a fûtési

energiaellátását továbbra is kötelezõen távhõvel kell biz-
tosítani a jelenleg távhõvel ellátott épületekben. Kötele-
zõen távhõvel ellátandó az Örösi út páros oldala a József
Attila úttal bezárólag, József Attila út páratlan oldala,
Lévay József út páratlan oldala, a Szederkényi út páratlan
oldala, a Liszt Ferenc út páros oldala, a Munkácsy Mihály
út páros és páratlan oldala, a Bartók Béla út páros és párat-
lan oldala, a Mátyás király út páros és páratlan oldala által
lehatárolt terület, amelyen belül új létesítmény építése ese-
tén a fûtési energia távhõvel történõ biztosításától eltérni
csak abban az esetben lehet, ha a távhõszolgáltató az új
létesítmény hõigényét mûszaki okokból kielégíteni nem
tudja, vagy annak kiépítése a szolgáltató számára kimutat-
hatóan gazdaságtalan.

(2) A távhõellátás fejlesztésének lehetséges további te-
rületei, az épületek, családi házak fûtésének környezetvé-
delmi, levegõ-tisztaságvédelmi szempontból lehetséges
további megoldásai a város általános és részletes rendezési
terveiben kerülnek meghatározásra.”

„16. § (4) A rendelet 4. §-ában körülhatárolt, kötelezõen
távhõvel ellátott területen belül a távhõszolgáltatást igény-
bevevõ felhasználók, épületrészek díjfizetõi

a) a levegõtisztaság védelme,
b) a felhasználók kármegelõzése, valamint
c) a távhõszolgáltatási rendszer gazdaságos üzemelte-

tésének
szempontjait figyelembe véve a közüzemi szerzõdés fel-
mondását és a távhõszolgáltatás megszüntetését nem kez-
deményezhetik.”

III.

Az indítvány megalapozott.

A helyi önkormányzat rendeletalkotási hatáskörét az
Alkotmány 44/A. §-a, valamint az Ötv. 16. §-a határozza
meg. Az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés a) pontja alapján
a helyi képviselõ-testület önkormányzati ügyekben önál-
lóan szabályoz és igazgat, a 44/A. § (2) bekezdés kimond-
ja, hogy az önkormányzat rendelete nem lehet ellentétes
magasabb színtû jogszabállyal. Az Ötv. 16. § (1) bekezdé-
se szerint a képviselõ-testület önkormányzati rendeletet al-
kot törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszo-
nyok rendezésére, továbbá törvény felhatalmazása alap-
ján, annak végrehajtására.

A távhõszolgáltatás helyi közszolgáltatás, a Tszt.2. 6. §
(1) bekezdése alapján a távhõszolgáltatással ellátott léte-
sítmények távhõellátásának biztosítása a települési önkor-
mányzat kötelezettsége. Így, mint minden közüzemi szol-
gáltatásra, a távhõszolgáltatásra is irányadók a polgári jog-
nak a közüzemi szolgáltatásokra vonatkozó általános érvé-
nyû jogszabályi elõírásai, és a távhõszolgáltatás sajátossá-
gaira tekintettel a szolgáltatás biztonságának, a fogyasztók
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érdekeinek védelmében, valamint más energiaellátást sza-
bályozó jogszabályi elõírásokkal való összhang biztosítá-
sa érdekében külön törvény, a Tszt.2. határozza meg a táv-
hõszolgáltatás speciális szabályait. A távhõszolgáltatás
biztosítása tehát olyan helyi közfeladat, amely törvényi
szabályozás alatt áll. Erre tekintettel az önkormányzat ren-
deletalkotási szabadsága korlátozott, a képviselõ-testüle-
tet csak a törvény felhatalmazása alapján, a törvények ke-
retei között illeti meg a szabályozás joga.

A települési önkormányzat rendeletalkotási hatásköré-
be tartozó szabályozási tárgyköröket a Tszt.2. 6. § (2) be-
kezdése, valamint 52. § (2) bekezdése határozza meg, a
60. § (3) bekezdése kifejezetten kimondja azt is, hogy a
képviselõ-testület e szabályok keretei között alkot rendele-
tet.

A Tszt.2. 6. § (2) bekezdés c) pontja alapján a képvise-
lõ-testület arra rendelkezik felhatalmazással, hogy rende-
letében kijelölje azokat a területeket, ahol területfejleszté-
si, környezetvédelmi és levegõtisztaság-védelmi szem-
pontok alapján a távhõszolgáltatás fejlesztése célszerû. A
Tszt.2. rendeletalkotási felhatalmazást tartalmazó rendel-
kezései alapján a képviselõ-testületnek arra nincs felhatal-
mazása, hogy rendeletében kötelezõvé tegye a távhõszol-
gáltatás igénybevételét és megtiltsa a közüzemi szerzõdés
felmondását.

A távhõszolgáltatás – különösen a lakossági felhaszná-
lók tekintetében – természetes monopolhelyzetet élvezõ
szolgáltatás, ezért a távhõszolgáltatás szabályozásában ki-
tüntetett szerepe van a fogyasztók védelmének.

Amint arra a Tszt.2. indoklása is rámutat, a fogyasztó-
védelem egyik fontos eleme a szolgáltatás igénybevevõjé-
nek az a joga, hogy a közüzemi szerzõdést felmondhatja.
Ezért a Tszt.2. a felhasználó jogaként szabályozza az álta-
lános közüzemi szerzõdés felmondását, azzal, hogy a
38. §-a részletesen szabályozza a felmondás feltételeit, ez-
zel biztosítva azt, hogy a szerzõdés felmondása más fel-
használók jogait ne korlátozza, azok tulajdonában kárt ne
okozzon, illetõleg ne veszélyeztesse a szolgáltatói és a fel-
használói rendszer zavartalan mûködését. A Tszt.2.
ugyanezen §-a lehetõséget ad a törvényi feltételek betartá-
sa mellett, távhõvel ellátott épületben, épületrészben a táv-
hõszolgáltatás igénybevételének megszüntetésére is.

Az Ör.3.-nak az az elõírása, amely meghatározott táv-
hõvel ellátott területen kötelezõvé teszi a távhõszolgálta-
tás igénybevételét, illetõleg megtiltja a közüzemi szerzõ-
dés felmondását, ellentétes a Tszt.2. 38. §-ában foglalt ren-
delkezésekkel is.

Mindezek alapján az Alkotmánybíróság megállapította,
hogy az Ör.3. 4. § (1) bekezdésében és 16. § (4) bekezdésé-
ben foglalt szabályozás ellentétes a Tszt.2. szabályaival,
így sérti az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdését, ezért az
Ör.3. e rendelkezéseit megsemmisítette.

Az Ör.3. megsemmisített rendelkezései az Abtv. 42. §
(1) bekezdése alapján e határozatnak a Magyar Közlöny-
ben történõ közzétételének napján vesztik hatályukat.

Tekintettel arra, hogy a közüzemi szerzõdés felmondá-
sára, illetõleg a távhõszolgáltatás igénybevételének meg-
szüntetésére csak a Tszt.2. 38. §-ában szabályozott feltéte-
lek teljesülése esetén kerülhet sor, az Alkotmánybíróság
úgy ítélte meg, hogy a vitatott szabályok ex tunc hatályú
megsemmisítését sem a jogbiztonság, sem a jogalanyok
nyomós érdeke nem indokolja.

Az Alkotmánybíróság – fõszabályként – hatályos jog-
szabály alkotmányellenességét vizsgálja. Hatályát vesztett
jogszabályi rendelkezés csak a konkrét normakontroll ese-
teiben, akkor képezheti alkotmánybírósági eljárás tárgyát,
ha annak alkalmazhatósága is eldöntendõ kérdés, azaz az
eljárás az Abtv. 38. §-ában szabályozott bírói kezdemé-
nyezés, illetõleg a 48. § szerinti alkotmányjogi panasz
alapján folyik. (335/B/1990. AB határozat, ABH 1990,
261, 262.; 570/B/2005. AB határozat, ABH 2007, 2737.)
Tekintettel arra, hogy az indítvány nem tartozik e körbe, az
Alkotmánybíróság az Ör.2. törvényellenességének megál-
lapítására és megsemmisítésére irányuló eljárást – az Al-
kotmánybíróság ideiglenes ügyrendjérõl és annak közzé-
tételérõl szóló, módosított és egységes szerkezetbe foglalt
3/2001. (XII. 3.) Tü határozat (ABH 2003, 2065.) 31. §
a) pontja alapján – megszüntette.

Az Alkotmánybíróság e határozatának a Magyar Köz-
lönyben történõ közzétételét az Abtv. 41. §-a alapján ren-
delte el.

Dr. Holló András s. k., Dr. Kiss László s. k.,
elõadó alkotmánybíró alkotmánybíró

Dr. Kovács Péter s. k.,
alkotmánybíró

Alkotmánybírósági ügyszám: 874/H/2003.

Az Alkotmánybíróság
22/2009. (II. 26.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Alkotmánybíróság önkormányzati rendelet tör-
vényességének vizsgálatára irányuló indítvány alapján
meghozta a következõ

határozatot:

1. Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a Miskolc
Megyei Jogú Város Közgyûlése által a Miskolc Megyei
Jogú Város Építési Szabályzatáról alkotott 21/2004.
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(VII. 6.) sz. önkormányzati rendelet 30. § (11) bekezdése
törvénysértõ, ezért azt megsemmisíti.

A megsemmisített rendelkezés e határozat Magyar Köz-
lönyben történõ közzétételének napján veszti hatályát.

2. Az Alkotmánybíróság a Miskolc Megyei Jogú Város
Önkormányzatának Közgyûlése által Miskolc Megyei Jo-
gú Város városrendezési, városépítési és szabályozási elõ-
írásairól alkotott többször módosított 84/1997. (XII. 20.)
számú rendelet módosításáról szóló 32/2003. (VII. 1.) sz.
rendelet 1. §-a és 3. § (2) bekezdése törvényességi vizsgá-
latára irányuló eljárást megszünteti.

Az Alkotmánybíróság ezt a határozatát a Magyar Köz-
lönyben közzéteszi.

INDOKOLÁS

I.

A megyei közigazgatási hivatal vezetõje – miután a
képviselõ-testület törvényességi észrevételének nem adott
helyt – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény (a továbbiakban: Ötv.) 99. § (2) bekezdés b) pont-
ja alapján, az Alkotmánybíróságnál kezdeményezte Mis-
kolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyûlése
által Miskolc Megyei Jogú Város városrendezési, város-
építési és szabályozási elõírásairól alkotott többször mó-
dosított 84/1997. (XII. 20.) számú rendelet (a továbbiak-
ban: Árt.) módosításáról szóló 32/2003. (VII. 1.) sz. rende-
let (a továbbiakban: Ártm.) 1. §-a és 3. § (2) bekezdése tör-
vényellenességének megállapítását, és ex tunc hatályú
megsemmisítését. Az Ártm. úgy módosította az Árt. 18. §
(4) bekezdés c) pontját, hogy megtiltotta a távhõszolgálta-
tással ellátott épületeknél a távhõszolgáltatási rendszerrõl
való leválást.

Az indítványozó álláspontja szerint ezzel a szabályo-
zással a képviselõ-testület túllépte a távhõszolgáltatásról
szóló 1998. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt1.)
6. § (2) bekezdés c) pontjában, valamint 53. § (8) bekezdés
e) pontjában kapott rendeletalkotási felhatalmazásának
kereteit és a szabályozás ellentétes a Tszt1. 35. § (2) be-
kezdésében foglalt szabályokkal.

Az indítvány benyújtását követõen Miskolc Megyei jo-
gú Város Közgyûlése megalkotta a Miskolc Megyei Jogú
Város Építési Szabályzatáról szóló 21/2004. (VII. 6.) sz.
rendeletét (a továbbiakban: Mész.), amelynek 46. §-a hatá-
lyon kívül helyezte az Árt.-t és ezzel együtt hatályát vesz-
tette az Ártm. is. A jogszabályi változásokra tekintettel az
indítványozó módosította indítványát. Mivel kisebb elté-
résekkel, de tartalmát tekintve az Ártm. vitatott szabályá-
val azonos szabályt tartalmaz a Mész. 30. § (11) bekezdé-
se, az indítványozó indítványát kiterjesztette a Mész. 30. §
(11) bekezdésére.

Az indítványozó kérte azt is, hogy az Alkotmánybíróság
mérlegelje az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi
XXXII. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 43. § (4) bekez-
désében foglaltak alkalmazásának lehetõségét, és ex tunc
hatállyal semmisítse meg a vitatott rendelkezéseket tekin-
tettel arra, hogy azt a jogbiztonság követelménye ugyan-
akkor az érintett – távhõszolgáltatásról leválni szándé-
kozó – nagyszámú jogalany fontos érdeke indokolja.

Tekintettel arra, hogy a Mész. 30. § (11) bekezdésének
ex tunc hatályú megsemmisítése csupán a 2004. augusztus
1-jét követõen indult ügyekben jelent megoldást, – a ko-
rábban indult és függõben levõ eljárások nagy számára és a
további nagyszámú panaszügyek megelõzése érdekében –
az indítványozó kérte azt is, hogy az Alkotmánybíróság ál-
lapítsa meg azt is, hogy az Ártm. 1. §-a és 3. § (2) bekezdé-
se – a megalkotásától a hatályon kívül helyezéséig terjedõ
idõben, illetõleg a visszamenõleges hatály idõszakában –
alkotmányellenes volt.

Az Alkotmánybíróság eljárása során megállapította,
hogy az indítvány benyújtását követõen az Országgyûlés
új törvényt alkotott a távhõszolgáltatásról. Az Alkotmány-
bíróság az indítvány elbírálásakor hatályos törvényi ren-
delkezések alapján végzi el az önkormányzati rendelkezé-
sek törvényességi vizsgálatát, ezért a Mész. 30. § (11) be-
kezdésének törvényességét a távhõszolgáltatásról szóló
2005. évi XVIII. törvénynek (a továbbiakban: Tszt.2.) – a
Tszt1. indítvánnyal hivatkozott szabályaihoz hasonló tar-
talmú – rendelkezései alapján vizsgálta.

II.

Az Alkotmánybíróság eljárása során a következõ jog-
szabályi rendelkezéseket vette figyelembe.

1. Az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdése:
„(2) A helyi képviselõtestület a feladatkörében rendele-

tet alkothat, amely nem lehet ellentétes a magasabb szintû
jogszabállyal.”

2. A Tszt.2.-nek a helyi önkormányzat rendelalkotási
hatáskörét meghatározó szabályai:

„6. § (2) Az önkormányzat képviselõ-testülete:
a) rendeletben határozza meg a távhõszolgáltató és a

felhasználó közötti jogviszony részletes szabályait, vala-
mint a hõmennyiségmérés helyét, ideértve a mérés techno-
lógiai helyét is;

b) ellátja a törvény által hatáskörébe utalt ármegállapí-
tói feladatokat, valamint rendeletben határozza meg az ár-
alkalmazási és díjfizetési feltételeket. A szolgáltatói hõ-
központi, a felhasználói hõközponti, valamint hõfogadó
állomási mérés közötti eltérésekre való tekintettel az ön-
kormányzat képviselõ-testülete külön díjalkalmazási fel-
tételeket határozhat meg ezen mérések esetére. Az önkor-
mányzat képviselõ-testülete az ármegállapítás elõtt köte-
les a fogyasztóvédelmi hatóság, továbbá a felhasználói ér-
dekképviseletek véleményét kikérni. A véleményalkotás-
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hoz szükséges információkat az önkormányzat képvise-
lõ-testülete az ármegállapítás elõtt 20 nappal köteles a fel-
használói érdekképviseletek rendelkezésére bocsátani;

c) rendeletben kijelöli azokat a területeket, ahol terület-
fejlesztési, környezetvédelmi és levegõ-tisztaságvédelmi
szempontok alapján célszerû a távhõszolgáltatás fejlesz-
tése;

d) megállapítja a távhõszolgáltatás szüneteltetésének
és a felhasználók korlátozásának feltételeit, a korlátozás
szabályait és sorrendjét, valamint a távhõszolgáltató azzal
kapcsolatos jogait és kötelezettségeit;

e) rendeletben határozza meg az új vagy növekvõ táv-
hõigénnyel jelentkezõ felhasználási hely tulajdonosától
kérhetõ csatlakozási díjat;

f) rendeletben határozza meg a szolgáltatói hõközpon-
tok e törvényben elõírt megszüntetésének, illetve a szol-
gáltatói hõközpontot kiváltó berendezések létesítésének
forrását, határidejét és egyéb feltételeit;

g) rendeletben határozza meg az e törvény 43. § (3) be-
kezdésében foglaltak megvalósításának módját és határ-
idejét.”

„52. § (2) A Távhõ-szolgáltatási Közüzemi Szabályzat-
ban foglaltakkal összefüggésben az önkormányzat képvi-
selõ-testülete rendeletben további részletes szabályokat
határozhat meg.”

„60. § (3) Az önkormányzat képviselõ-testülete rende-
letben szabályozza a 6. § (2) bekezdésében és az 52. §
(2) bekezdésében meghatározott, hatáskörébe utalt felada-
tokat.”

3. A Tszt.2.-nek a távhõszolgáltatásra irányuló közüze-
mi szerzõdés felmondására, illetõleg a távhõellátás meg-
szüntetésére vonatkozó szabályai:

„38. § (1) Az általános közüzemi szerzõdés határozatlan
idõre szól. Az egyedi közüzemi szerzõdés – ha a felek elté-
rõen nem állapodtak meg – határozott idõtartamra szól.

(2) Az általános közüzemi szerzõdést a felhasználó
30 napos felmondási idõpontra, a kormány e törvény vég-
rehajtásáról szóló rendeletében meghatározott módon
mondhatja fel, ha együttes feltételként:

a) a felmondáshoz a távhõvel ellátott épület tulajdonosi
közössége az összes tulajdoni hányad szerinti legalább
négyötödös szavazattöbbségû határozatával hozzájárul és
az épületben a távhõellátással azonos komfortfokozatú
más hõellátást valósít meg;

b) a szerzõdés felmondása nem okoz jelentõs kárt más
számára, és nem korlátozza mások tulajdonosi, használói,
bérlõi jogait;

c) viseli azokat a költségeket, amelyek a felhasználói
berendezéseknek a felmondás következtében szükséges
mûszaki átalakításával merülnek fel;

d) a szerzõdés felmondását a meglévõ rendszer mûsza-
ki megoldása lehetõvé teszi és a felmondás nem ütközik
egyéb jogszabályba.

(3) Amennyiben a felhasználó az általános közüzemi
szerzõdést a (2) bekezdés alapján felmondja, ismételt táv-

hõ-szolgáltatási közüzemi szerzõdés megkötéséhez a táv-
hõszolgáltató üzletszabályzatában rögzített feltételek tel-
jesítése szükséges.

(4) Egyedi közüzemi szerzõdést az egyéb felhasználó a
szerzõdésben meghatározott felmondási idõvel, az abban
meghatározott idõpontra mondhatja fel.

(5) Abban az esetben, ha a távhõvel ellátott épületben
lévõ, külön tulajdonban és külön használatban álló épület-
részben kívánják a távhõ igénybevételét megszüntetni, az
épületrész tulajdonosa és a felhasználó közösen kezdemé-
nyezheti az általános közüzemi szerzõdés módosítását, ha
együttes feltételként:

a) a megszüntetéshez a távhõvel ellátott épület tulajdo-
nosi közösségének valamennyi tagja hozzájárul;

b) az épületrészben a távhõellátással azonos komfort-
fokozatú hõellátást valósítanak meg, amely az épület táv-
hõellátását biztosító felhasználói berendezéstõl függetle-
nül üzemeltethetõ;

c) a megszüntetés nem okoz jelentõs kárt az épület töb-
bi tulajdonosa számára, és nem korlátozza mások tulajdo-
nosi, használói, bérlõi jogait;

d) viseli azokat a költségeket, amelyek a felhasználói
berendezéseknek a szolgáltatás igénybevételének meg-
szüntetésével összefüggésben szükséges mûszaki átalakí-
tásával merülnek fel;

e) a szolgáltatás igénybevételének megszüntetését a
meglévõ rendszer lehetõvé teszi és az nem ütközik egyéb
jogszabályba.”

4. A Mész. vitatott 30. § (11) bekezdésében foglalt sza-
bály:

„(11) Az épületek fûtésébõl származó levegõszennye-
zés növekedésének megakadályozása érdekében a távhõ-
szolgáltatással ellátott épületeknél a távhõszolgáltatási
rendszerrõl való leválás és ezen épületek vagy épületré-
szek más, kis hõteljesítményû kazánokkal történõ fûtése
nem engedélyezhetõ.”

III.

Az indítvány megalapozott.

A helyi önkormányzat rendeletalkotási hatáskörét az
Alkotmány 44/A. §-a, valamint az Ötv. 16. §-a határozza
meg. Az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés a) pontja alapján
a helyi képviselõ-testület önkormányzati ügyekben önál-
lóan szabályoz és igazgat, a 44/A. § (2) bekezdés kimond-
ja, hogy az önkormányzat rendelete nem lehet ellentétes
magasabb színtû jogszabállyal. Az Ötv. 16. § (1) bekezdé-
se szerint a képviselõ-testület önkormányzati rendeletet al-
kot törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszo-
nyok rendezésére, továbbá törvény felhatalmazása alap-
ján, annak végrehajtására.

A távhõszolgáltatás helyi közszolgáltatás, a Tszt.2. 6. §
(1) bekezdése alapján a távhõszolgáltatással ellátott léte-

1128 B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 6. szám



sítmények távhõellátásának biztosítása a települési önkor-
mányzat kötelezettsége. Így, mint minden közüzemi szol-
gáltatásra, a távhõszolgáltatásra is irányadók a polgári jog-
nak a közüzemi szolgáltatásokra vonatkozó általános érvé-
nyû jogszabályi elõírásai, és a távhõszolgáltatás sajátossá-
gaira tekintettel a szolgáltatás biztonságának, a fogyasztók
érdekeinek védelmében, valamint más energiaellátást sza-
bályozó jogszabályi elõírásokkal való összhang biztosítá-
sa érdekében külön törvény, a Tszt.2. határozza meg a táv-
hõszolgáltatás speciális szabályait. A távhõszolgáltatás
biztosítása tehát olyan helyi közfeladat, amely törvényi
szabályozás alatt áll. Erre tekintettel az önkormányzat ren-
deletalkotási szabadsága korlátozott, a képviselõ-testüle-
tet csak a törvény felhatalmazása alapján, a törvények ke-
retei között illeti meg a szabályozás joga.

A települési önkormányzat rendeletalkotási hatásköré-
be tartozó szabályozási tárgyköröket a Tszt.2. 6. § (2) be-
kezdése, valamint 52. § (2) bekezdése határozza meg, a
60. § (3) bekezdése kifejezetten kimondja azt is, hogy a
képviselõ-testület e szabályok keretei között alkot rende-
letet.

A Tszt.2. 6. § (2) bekezdés c) pontja alapján a képvise-
lõ-testület arra rendelkezik felhatalmazással, hogy rende-
letében kijelölje azokat a területeket, ahol területfejlesz-
tési, környezetvédelmi és levegõtisztaság-védelmi szem-
pontok alapján a távhõszolgáltatás fejlesztése célszerû.
A Tszt.2. rendeletalkotási felhatalmazást tartalmazó ren-
delkezései alapján a képviselõ-testületnek arra nincs felha-
talmazása, hogy rendeletében kötelezõvé tegye a távhõ-
szolgáltatás igénybevételét, és megtiltsa a távhõszolgálta-
tási rendszerrõl történõ leválást.

A távhõszolgáltatás – különösen a lakossági felhaszná-
lók tekintetében – természetes monopolhelyzetet élvezõ
szolgáltatás, ezért a távhõszolgáltatás szabályozásában ki-
tüntetett szerepe van a fogyasztók védelmének.

Amint arra a Tszt.2. indoklása is rámutat, a fogyasztó-
védelem egyik fontos eleme a szolgáltatás igénybevevõjé-
nek az a joga, hogy a közüzemi szerzõdést felmondhatja.
Ezért a Tszt.2. a felhasználó jogaként szabályozza az álta-
lános közüzemi szerzõdés felmondását, azzal, hogy a
38. §-a részletesen szabályozza a felmondás feltételeit, ez-
zel biztosítva azt, hogy a szerzõdés felmondása más fel-
használók jogait ne korlátozza, azok tulajdonában kárt ne
okozzon, illetõleg ne veszélyeztesse a szolgáltatói és a fel-
használói rendszer zavartalan mûködését. A Tszt.2.
ugyanezen §-a lehetõséget ad a törvényi feltételek betartá-
sa mellett, távhõvel ellátott épületben, épületrészben a táv-
hõszolgáltatás igénybevételének megszüntetésére is.

A Mész.-nek az a szabálya, amely generálisan megtiltja
a távhõellátási rendszerrõl való leválást, ellentétes a
Tszt.2. 38. §-ában foglalt rendelkezésekkel is.

A közgyûlés a vitatott szabályt nem a távhõszolgáltatás-
ról szóló rendeletében, hanem a helyi építési szabályzat-
ban fogadta el. Az Alkotmánybíróság rámutat arra, hogy
amennyiben a helyi építési szabályzat a távhõszolgáltatás-
ra vonatkozó szabályokat tartalmaz, az építési szabályzat e
szabályainak is összhangban kell állniuk a Tszt.2. rendel-
kezéseivel.

Mindezek alapján az Alkotmánybíróság megállapította,
hogy a Mész. 30. § (11) bekezdésében foglalt szabályozás
ellentétes a Tszt.2. szabályaival, így sérti az Alkotmány
44/A. § (2) bekezdését, ezért e rendelkezést megsemmisí-
tette.

A Mész. megsemmisített rendelkezése az Abtv. 42. §
(1) bekezdése alapján e határozatnak a Magyar Közlöny-
ben történõ közzétételének napján veszti hatályát.

Tekintettel arra, hogy a közüzemi szerzõdés felmondá-
sára, illetõleg a távhõszolgáltatás igénybevételének meg-
szüntetésére csak a Tszt.2. 38. §-ában szabályozott feltéte-
lek teljesülése esetén kerülhet sor, az Alkotmánybíróság
úgy ítélte meg, hogy a vitatott szabályok ex tunc hatályú
megsemmisítését sem a jogbiztonság, sem a jogalanyok
nyomós érdeke nem indokolja.

Az Alkotmánybíróság – fõszabályként – hatályos jog-
szabály alkotmányellenességét vizsgálja. Hatályát vesztett
jogszabályi rendelkezés csak a konkrét normakontroll ese-
teiben, akkor képezheti alkotmánybírósági eljárás tárgyát,
ha annak alkalmazhatósága is eldöntendõ kérdés, azaz az
eljárás az Abtv. 38. §-ában szabályozott bírói kezdemé-
nyezés, illetõleg a 48. § szerinti alkotmányjogi panasz
alapján folyik. (335/B/1990. AB határozat, ABH 1990,
261, 262.; 570/B/2005. AB határozat, ABH 2007, 2737.)
Tekintettel arra, hogy az indítvány nem tartozik e körbe, az
Alkotmánybíróság az Ártm. 1. §-a és 3. § (2) bekezdése
törvényellenességének megállapítására és megsemmisíté-
sére irányuló eljárást – az Alkotmánybíróság ideiglenes
ügyrendjérõl és annak közzétételérõl szóló, módosított és
egységes szerkezetbe foglalt 3/2001. (XII. 3.) Tü határozat
(ABH 2003, 2065.) 31. § a) pontja alapján – megszüntette.

Az Alkotmánybíróság e határozatának a Magyar Köz-
lönyben történõ közzétételét az Abtv. 41. §-a alapján ren-
delte el.

Dr. Holló András s. k., Dr. Kiss László s. k.,
elõadó alkotmánybíró alkotmánybíró

Dr. Kovács Péter s. k.,
alkotmánybíró

Alkotmánybírósági ügyszám: 149/H/2004.
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Utasítások

Az önkormányzati miniszter
3/2009. (II. 27.) ÖM

utasítása
a miniszter fejlesztési tanácsokban történõ

képviseletérõl

A miniszteri képviseletenk az Országos Területfejlesz-
tési Tanácsban, a kiemelt térségi tanácsokban és a regioná-
lis fejlesztési tanácsokban történõ biztosítása érdekében a
következõ utasítást adom ki:

1. Az Országos Területfejlesztési Tanács, a regionális
fejlesztési tanácsok, valamint a Balaton Fejlesztési Tanács
és a Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács, továbbá
a többi kiemelt térségi fejlesztési tanács (a továbbiakban
együtt: tanács) által megküldött, azok napirendjén szerep-
lõ ülésanyagokat a közjogi és koordinációs szakállamtit-
kár véleményezésre megküldi a minisztérium szakállam-
titkárainak.

2. A közjogi és koordinációs szakállamtitkár az 1. pont
szerinti ülésanyagokat – érintettségük esetén – az általa
irányított hivatali egységeknek és a minisztérium nem
szakállamtitkár által irányított hivatali egységeinek, vala-
mint a miniszter által irányított önálló szervezeteknek is
megküldi.

3. A tanács ülésanyagai tekintetében az Önkormányzati
Minisztérium Szervezeti és Mûködési Szabályzatának a
tárcaanyagok véleményeztetésére, az egységes tárcaállás-
pont kialakítására, valamint a felkészítés rendjére vonat-
kozó szabályokat kell megfelelõen – az utasításban foglalt
eltérésekkel – alkalmazni.

4. A minisztert
a) az Országos Területfejlesztési Tanácsban – állandó

megbízottként – a közjogi és koordinációs szakállamtit-
kár, akadályoztatása esetén a miniszter által esetileg meg-
bízott vezetõ beosztású köztisztviselõ,

b) a Balaton Fejlesztési Tanácsban a miniszter által – ál-
landó megbízottként – kijelölt szakértõ, akadályoztatása
esetén a miniszter által esetileg megbízott vezetõ beosz-
tású köztisztviselõ,

c) a Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanácsban –
állandó megbízottként – az önkormányzati és lakásügyi
szakállamtitkár, akadályoztatása esetén a miniszter által
esetileg megbízott vezetõ beosztású köztisztviselõ,

d) a regionális fejlesztési tanácsokban az államtitkár ál-
tal – a közjogi és koordinációs szakállamtitkár javaslatá-
ra – esetileg megbízott vezetõ beosztású köztisztviselõ,

e) a többi kiemelt térségi fejlesztési tanácsban az állam-
titkár által – a közjogi és koordinációs szakállamtitkár ja-
vaslatára – esetileg megbízott vezetõ beosztású köztisztvi-
selõ
[a továbbiakban a)–e) pont együtt: miniszteri képviselõ]
képviseli.

5. A közjogi és koordinációs szakállamtitkár a 3. pont-
ban foglaltaknak megfelelõen – a Jogi Fõosztály közremû-
ködésével – a szakterületi észrevételek alapján gondosko-
dik az egységes tárcaálláspont kialakításáról.

6. A miniszteri képviselõ a 3. pont szerinti felkészítés-
nek megfelelõen a valamennyi szakterület észrevétele
alapján kialakított egységes tárcaálláspontot képviseli a ta-
nácsban.

7. Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép ha-
tályba.

Dr. Gyenesei István s. k.,
önkormányzati miniszter

Az önkormányzati miniszter
4/2009. (II. 27.) ÖM

utasítása
a fejezeti kezelésû elõirányzatok felhasználásának

rendjérõl

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
(a továbbiakban: Áht.) 49. §-ának o) pontjában kapott fel-
hatalmazás alapján – figyelemmel az Áht. 24. §-ának
(9) bekezdésében foglaltakra – a pénzügyminiszterrel
egyetértésben az alábbi utasítást adom ki.

I. Általános rendelkezések

1. a) Az utasítás hatálya kiterjed a Magyar Köztársaság
2009. évi költségvetésérõl szóló 2008. évi CII. törvény
XI. fejezetére, valamint az elõirányzat-maradványok te-
kintetében a korábbi költségvetési törvények érintett elõ-
irányzataira, jelen utasításban – államháztartási azonosító
számmal, elnevezéssel – nevesített valamennyi fejezeti ke-
zelésû elõirányzatra, továbbá az államháztartás mûködési
rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (a to-
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vábbiakban: Ámr.) 46. §-a alapján év közben megállapított
elõirányzatokra is.

b) Jelen utasítás tartalmazza az elõirányzat-felhasználás
célját, a támogatásokkal összefüggõ egyes pénzügyjogi
követelményeket, a felhasználás ellenõrzésére vonatkozó
szabályokat, az elõirányzat feletti rendelkezési jogosítvá-
nyokat.

A fejezeti kezelésû elõirányzatok terhére kezelési költ-
ség csak abban az esetben számítható fel, ha a fejezeti ke-
zelésû elõirányzatból megvalósított pályázati, támogatási
feladatellátást, elõirányzat-kezelést az Önkormányzati
Minisztérium (továbbiakban: ÖM) végrehajtó szervezet
bevonásával látja el. A kezelési költség éves összege nem
haladhatja meg a pályázatkezelési feladatellátásnál az
összes kezelésre átvett módosított éves elõirányzat össze-
gének az 5%-át, melynek pontos összegérõl az ÖM-nek a
végrehajtó szervezettel kötendõ szerzõdésében kell meg-
állapodni. Pályázatkezelési, elõirányzat-kezelési feladato-
kon túlmenõ feladatellátás tekintetében a felek szerzõdés-
kötés keretében állapodhatnak meg.

c) Fejezeti kezelésû elõirányzat a Magyar Köztársaság
mindenkori költségvetési törvényében az ÖM fejezet
12. címében jóváhagyott fejezeti kezelésû elõirányzatai-
ban jóváhagyott feladatok finanszírozására szolgál, mely
szerzõdés keretében, valamint elõirányzat-módosítás vég-
rehajtása mellett használható fel. Amennyiben a konkrét
feladat lebonyolítására központi költségvetési szerv kere-
tei között kerül sor (elõirányzat módosítását követõen),
úgy a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, utalványozás
rendjére az intézmény hatályos belsõ szabályzatai az
irányadók.

d) A fejezeti kezelésû elõirányzatok cél szerinti fel-
használása során felmerülõ rendelkezésre tartási díj az
érintett elõirányzatsoron érvényesíthetõ.

e) Jelen utasításban nem szabályozott kérdésekben az
Áht. és az Ámr., valamint a jelen utasításban szabályozott
fejezeti kezelésû elõirányzatok támogatási rendjérõl szóló
jogszabályokat kell alkalmazni.

Értelmezõ rendelkezések

2. Az utasítás alkalmazásában
a) kötelezettségvállalás: az Ámr. 134. §-ának (1)–(8),

(11), illetve (13)–(15) bekezdésében szabályozott tevé-
kenység;

b) kötelezettségvállaló: az Ámr. 134. §-ának (1) bekez-
désében meghatározott tevékenységet végzõ személy, a
feladatot csak az ÖM-mel állami vezetõi szolgálati jogvi-
szonyban álló állami vezetõ és az ÖM-mel közszolgálati
jogviszonyban álló köztisztviselõ láthatja el jelen utasítás-
ban – a konkrét fejezeti kezelésû elõirányzat megjelölés-
nél – megfogalmazott kivételek figyelembevételével.

c) kötelezettségvállalás dokumentuma: az Ámr.
2. §-ának 67. pontjában meghatározott dokumentumok;

d) pénzügyi ellenjegyzés: az Ámr. 134. § (9) bekezdésé-
nek a)–b) pontjaiban szabályozott tevékenység, mely tevé-
kenységet a pénzügyi ellenjegyzésre alkalmas formában
elõkészített szerzõdés és valamennyi ellenjegyzéshez
szükséges irat beérkezésétõl számított 10 munkanapon be-
lül kell elvégezni;

e) pénzügyi ellenjegyzõ: az Ámr. 134. §-a (9) bekezdé-
sének a)–b) pontjaiban szabályozott tevékenységet végzõ
személy, a feladatot csak az ÖM Pénzügyi Erõforrás-gaz-
dálkodási Fõosztály (a továbbiakban: PEF) vezetõje, illet-
ve az általa írásban megjelölt személy láthatja el oly mó-
don, hogy az ellenjegyzést megelõzõen meggyõzõdik ar-
ról, hogy a kiadási elõirányzat rendelkezésre áll e. Ha az
elõirányzat rendelkezésre áll, a szerzõdésre/okmányra rá-
írja „A pénzügyi fedezet rendelkezésre áll”;

f) jogi ellenjegyzés: a jelen utasítás hatálya alá tartozó
fejezeti kezelésû elõirányzatok felhasználásával megkö-
tésre kerülõ szerzõdéseknek a polgári jogi és államháztar-
tási jogszabályoknak való megfelelõségi vizsgálata, ide-
értve az Ámr. 134. §-a (9) bekezdésének c) pontjában sza-
bályozott tevékenységet, mely tevékenységet a jogi ellen-
jegyzésre alkalmas formában elõkészített szerzõdés és va-
lamennyi ellenjegyzéshez szükséges irat beérkezésétõl
számított 10 munkanapon belül kell elvégezni;

Jóváhagyott támogatási mintaszerzõdéstõl eltérõ szer-
zõdés megkötése (módosítása) során kötelezõ jogi ellen-
jegyzés alkalmazása. A mintaszerzõdés alapján megkötött
szerzõdés módosítása – ha az a mintaszerzõdés tartalmát
érintõ változást eredményezne – jogi ellenjegyzéshez kö-
tött. A mintaszerzõdés tartalmát nem érintõ módosítás ese-
tén jogi ellenjegyzés nem szükséges;

g) jogi ellenjegyzõ a támogatási mintaszerzõdéstõl el-
térõ szerzõdés esetén:

ga) a nettó 10 M Ft összeghatárt el nem érõ szerzõdé-
seknél, kivéve a megbízási szerzõdéseket és a gc) alpont
hatálya alá tartozó szerzõdéseket: PEF fõosztályvezetõ ál-
tal kijelölt PEF jogi végzettségû köztisztviselõje;

gb) a nettó 10 M Ft összeghatárt elérõ, illetve azt meg-
haladó összegû szerzõdéseknél, illetve összeghatártól füg-
getlenül a megbízási szerzõdéseknél: ÖM Jogi Fõosztály
(a továbbiakban: JOF) vezetõje, a JOF vezetõje által kije-
lölt a JOF állományába tartozó vezetõ, illetve munkatárs,
az ÖM Szerzõdés-elõkészítõ és Peres Képviseleti Osztály
(továbbiakban: SZPKO) vezetõje és ezen osztály jogtaná-
csosai, az SZPKO feladat- és hatáskörében megbízási jog-
viszony alapján közremûködõ ügyvédek.

gc) a sportszakállamtitkár felügyelete alá tartozó elõ-
irányzatok esetében bruttó 50 M Ft összeghatár alatt a
szerzõdéseknél, kivéve a megbízási szerzõdéseket: a köz-
jogi és koordinációs, valamint a sportszakállamtitkár ál-
tal közösen kijelölt jogi végzettségû munkatárs vagy a
gb) pontban meghatározott ügyvédek.
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h) szakmai teljesítés igazolása: az Ámr. 135. §-ának
(1) bekezdésében elõírt és a (3) bekezdésében szabályozott
tevékenység;

i) szakmai teljesítést igazoló személy: az Ámr. 135. §-
ának (1) bekezdésében elõírt és a (3) bekezdésében szabá-
lyozott tevékenység (szakmai feladatellátás, pénzügyi el-
számolás megalapozottságának) ellátására felhatalmazott
munkatárs, akinek feladatkörét jelen utasítás határozza
meg.

A feladatot csak az ÖM-mel közszolgálati jogviszony-
ban álló köztisztviselõ láthatja el az alábbi fejezeti kezelé-
sû elõirányzatok kivételével: „Lakbértámogatás”, „Turisz-
tikai célelõirányzat”, „Távhõszolgáltatás korszerûsítése
és kompenzáció”, „Állami támogatású bérlakásprogram,
„Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása”,
„Sportlétesítmények PPP konstrukcióban történõ fejlesz-
tése”, „Szabadidõsport támogatása”, „Stratégiai és sport-
tudományi innovációs folyamatok mûködtetése és projekt-
jei” – elõirányzatai.

Jelen utasításban meghatározott esetekben a „Lakbértá-
mogatások”, az „Állami támogatású bérlakásprogram” és
a „Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása”
felett szakmai teljesítésigazolásra jogosult az Építés-
ügyi Minõség-ellenõrzõ Innovációs Kht. (a továbbiakban:
ÉMI Kht.) vezetõje vagy az általa írásban felhatalmazott
munkatárs. Az ÉMI Kht. bevonásával felhasznált támoga-
tások ÖM-en belüli szakmai teljesítés igazolásáért az ön-
kormányzati és lakásügyi szakállamtitkár vagy az általa
megbízott vezetõ állású közszolgálat jogviszonyban álló
köztisztviselõ a felelõs. (Munkakör-összevonás esetén
vagy a munkakört betöltõ személy távozása után, de még
az érintett munkakör betöltése elõtt, a kötelezettségválla-
lónak kell kijelölnie az új munkakört, vagy a szakmai telje-
sítésigazolást elvégzõ természetes személyt, melyrõl az ér-
vényesítõt, utalványozót, utalvány-ellenjegyzõt még a ki-
fizetés megtörténte elõtt írásban értesítenie kell. Fentiek
hiányában a kötelezettségvállaló látja el a szakmai teljesí-
tésigazolás feladatát is.);

j) érvényesítés: az Ámr. 135. §-ának (3) bekezdésében
szabályozott tevékenység;

k) érvényesítõ: a kifizetések lebonyolítását végzõ szer-
vezeti egységek azon írásban kijelölt munkatársai, akik az
Ámr. 135. §-ának (4) bekezdésében elõírt feltételeknek
megfelelnek és az Ámr. 135. §-ának (3) bekezdésében sza-
bályozott tevékenységet végzik;

l) utalványozás ellenjegyzése: az Ámr. 137. §-ában sza-
bályozott tevékenység;

m) utalvány ellenjegyzõje: az Ámr. 137. §-ának (1) be-
kezdésében meghatározott személy;

n) utalványozás: az Ámr. 136. §-ában szabályozott tevé-
kenység;

o) utalványozó: az Ámr. 136. §-ának (1)–(2) bekezdésé-
ben meghatározott személy;

p) összeférhetetlenségi szabály: A kötelezettségvállaló
és a pénzügyi ellenjegyzõ, illetõleg az utalványozó és az
utalvány-ellenjegyzõ, valamint pénzügyi ellenjegyzõ és a
jogi ellenjegyzõ – ugyanazon gazdasági eseményre vonat-
kozóan – azonos személy nem lehet. Kötelezettségvállalá-
si, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási,
utalvány ellenjegyzési feladatot nem végezheti az a mun-
katárs, aki ezt a tevékenységet a Polgári Törvénykönyvrõl
szóló törvény 685. § b) pontja szerint közeli hozzátartozó-
ja vagy maga javára látja el. Összeférhetetlenséget kell be-
jelentenie a kötelezettségvállalónak, szakmai teljesítésiga-
zolást végzõnek, ha az általa kötendõ vagy általa igazolan-
dó szerzõdésben szereplõ szervezettel munkaviszonyban,
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ott költ-
ségtérítéssel járó tisztséget tölt be, vagy azon szervezetnél
vezetõ állású tisztségviselõ, vagy döntést hozó feladatkört
lát el;

q) Támogatási mintaszerzõdés: az elõirányzatok rendel-
tetésével összhangban meghatározott céloknak és jogcí-
meknek megfelelõ tartalommal a területért felelõs szakmai
szervezeti egységek, a szervezeti egység által felkért köz-
remûködõ szervezet által elõkészített a JOF által jogilag
ellenjegyzett és a PEF vezetõi által oldalanként szignált, a
közjogi és koordinációs szakállamtitkár által jóváhagyott
minta szerint aláírásra kerülõ szerzõdés. Pályázati eljárá-
soknál mintaszerzõdés alkalmazása kötelezõ, kivéve, ha a
miniszter egyedi szerzõdés megkötését engedélyezi.
A szerzõdésekrõl a kötelezettségvállalásért felelõs szakte-
rület nyilvántartást vezet és a bizonylat megõrzési szabá-
lyoknak megfelelõen azok megõrzésérõl gondoskodik.
A szerzõdések nyilvántartásba vételét követõen a szakte-
rületnek egy-egy eredeti példányt meg kell küldenie a
PEF-ra és JOF-ra.

r) Végrehajtó/Közremûködõ szervezet, (a továbbiakban
végrehajtó szervezet): Az ÖM az egyes fejezeti kezelésû
elõirányzatainak pályázat-, támogatás-elõkészítési, szer-
zõdéskötési, pályázat-, támogatáskezelési és a feladattelje-
sítéssel összefüggõ szakmai teljesítésigazolás, valamint
szakmai, mûszaki, pénzügyi ellenõrzési, továbbá pénzügyi
és számviteli feladatait – amennyiben fejezeten belül nem,
vagy aránytalanul magasabb ráfordítással oldható meg,
szerzõdés/megállapodás alapján – végrehajtó szervezetre
írásban ruházhatja át a végsõ felelõsség megtartása mel-
lett.

Az átruházott feladatokat ellátó végrehajtó szervezet –
az átruházás szabályai szerint – részt vehet az ÖM minisz-
tere (a továbbiakban: miniszter) által meghatározott egyes
elõirányzatok terhére meghirdetett pályázatok keretében
megítélt támogatások pénzügyi lebonyolításában, továbbá
e tevékenységük keretében elláthatják különös tekintettel
az alábbi pénzügyi és számviteli feladatokat:

ra) a benyújtott elszámolások, számlák vagy egyéb gaz-
dasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylatok vizs-
gálata annak alátámasztására, hogy azok megfelelnek a
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szerzõdéses feltételeknek, a költségek elszámolhatóak,
megfelelnek a hazai és közösségi elõírásoknak;

rb) a kedvezményezettek támogatásra jogosult költsé-
geinek összesítése, valamint a támogatás teljes összegének
kifizetéséhez szükséges dokumentumok elõkészítése;

rc) rendelkezés adott intézkedésre nyitott forintlebo-
nyolítási (bank) számla felett;

rd) a támogatás – a kedvezményezettet illetõ – igazolt
összegének átutalására vonatkozó megbízásnak a Magyar
Államkincstár részére történõ továbbítása;

re) az ÖM-mel vagy az ÖM által kijelölt szervezettel a
helyszíni ellenõrzések végzése a projekt pályáztatásának
és pénzügyi lebonyolításának megvalósítására vonatko-
zóan;

rf) az ÖM felelõsségi körébe tartozó fejezeti kezelésû
elõirányzat számviteli nyilvántartásainak vezetése, ne-
gyedéves mérlegjelentés, féléves, éves beszámoló készíté-
se, éves beszámoló könyvvizsgálóval való auditáltatása;

rg) a saját szervezetére vonatkozó, az ÖM által jóvá-
hagyott finanszírozási és ellenõrzési szabályzatok elkészí-
tése;

rh) az ÖM által meghatározott, továbbá a pályázatok le-
bonyolítása során felmerült rendszeres és eseti jellegû
adatszolgáltatási igény teljesítése;

ri) az adatkezeléssel kapcsolatosan a jogszabályokkal
és a tényleges mûködéssel összhangban lévõ, a pályázati
adat- és dokumentumkezelés, feldolgozás, továbbítás és
nyilvántartás folyamatát szabályozó eljárás rendjének
írásban történõ kidolgozása, különös tekintettel a pályáza-
tokkal kapcsolatos adatok, információk és dokumentumok
kezelésére vonatkozó, aktualizált informatikai biztonsági
szabályzatra;

rj) a kedvezményezett által elkövetett szerzõdésszegés-
bõl és visszafizetési kötelezettséggel nyújtott támogatá-
sokból eredõ követelések kezelése;

s) Az elõirányzatkezelés / támogatás teljes kezelési költ-
sége: fedezetet nyújt a pályázat, támogatás elõkészítésé-
vel, és jogi ellenjegyzésével, nyilvántartásával, pályázat-,
támogatás kezeléssel, az elõirányzat mûködtetésével, fel-
használásával, szerzõdések elõkészítésével, nyilvántartá-
sával, könyvvezetésével, a pályázatok szakmai, mûszaki
és pénzügyi (elszámolásainak, beszámolóinak) ellenõrzé-
sével kapcsolatban felmerülõ személyi és tárgyi kiadásai-
ra, költségeire;

t) behajthatatlan követelés: fejezeti kezelésû elõirány-
zatot érintõ követelés akkor írható le, ha a követelés be-
hajthatatlanná válik. Behajthatatlan követelésnek az ál-
lamháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési
kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000.
(XII. 24.) Korm. rendelet 5. §-ának 3. pontja szerinti köve-
telés minõsül. A behajthatatlan követelés csak miniszteri
engedély alapján írható le. Behajthatatlan követelést a
könyvviteli mérlegben nem lehet kimutatni, azt hitelezési
veszteségként a saját tõkével szemben le kell írni;

u) követelések értékelése: a követelések értékelését az
ÖM számviteli politikájában meghatározott módon kell el-
végezni.

II. Az elõirányzatok rendeltetésszerû
felhasználásával, támogatási szerzõdések tartalmával

összefüggõ lényeges elõírások

3. a) A kötelezettségvállaló gondoskodik az elõirányzat
– felhasználási céljainak, jogcímeinek megfelelõ – fel-
használásáról. A kötelezettségvállaló a kötelezettségválla-
lásokhoz kapcsolódó naprakész nyilvántartást köteles ve-
zetni. A fejezeti kezelésû elõirányzat kezelésével megbí-
zott szervezeti egységnek olyan analitikus nyilvántartást
kell vezetni a kötelezettségvállalásokról elõirányzaton-
kénti bontásban, amely biztosítja a PEF vagy az ÖM által
megbízott végrehajtó szervezet által vezetett kötelezett-
ségvállalási nyilvántartás egyeztetési lehetõségét, és lehe-
tõvé teszi a szakmai teljesítés igazolás megtörténtének
mindenkori tételes ellenõrzését. A pénzügyi feladatokat
ellátó szervezeti egység/szervezet (a PEF vagy a végrehaj-
tó szervezet) és a szakmai szervezeti egységek által veze-
tett kötelezettségvállalásokat negyedévente, legkésõbb a
tárgynegyedévet követõ hónap utolsó napjáig az érintett
szervezeti egységeknek, szervezeteknek egyeztetni kell,
az egyeztetés tényét, eredményét mindkét fél részérõl alá-
írt kimutatáson dokumentálni szükséges. A kötelezettség-
vállalás eredeti dokumentumaiból (azok kötelezõ mellék-
leteivel együtt) egy-egy példányt, a dokumentumokban
bekövetkezõ változásokat és a kötelezettségvállalás eset-
leges meghiúsulását, az érvénybelépést követõ 8 napon
belül kell a PEF-nek az érintett szakterület vezetõjétõl
megkapnia, kivéve azon esetet, ha a fejezeti kezelésû elõ-
irányzatot teljes jogkörrel végrehajtó/közremûködõ szer-
vezet kezeli. Ez utóbbi szabály nem vonatkozik a minisz-
ter által nyújtott egyedi támogatási döntésekkel hozott, kö-
telezettségvállalásokhoz kapcsolódó eredeti dokumentu-
mokra, illetve azokban bekövetkezett változásokra.

Az ÖM fejezeti kezelésû elõirányzatai kizárólag a költ-
ségvetési vagy más szakterülettel összefüggõ törvényben,
illetve alacsonyabb szintû jogszabályban meghatározott
célokra használhatók fel. A kötelezettségvállaló felelõs-
séggel tartozik az elõirányzat terhére történõ felhasználás
cél- és szabályszerûségének betartásáért és betartatásáért,
a támogatási források hatékony felhasználásáért.

b) Az elõirányzat feletti szakmai felügyeletet gyakorló
szervezeti egységnek/szakállamtitkárságnak – az éves be-
számoló elkészítéséhez – a tárgyévet követõ év február
20-ig szöveges értékelést kell adnia a fejezeti kezelésû elõ-
irányzatok felhasználásáról. Ugyancsak tájékoztatni kell a
PEF fõosztályvezetõjét az általa meghatározott idõpontig
a zárszámadási eljárás keretében – a Pénzügyminisztérium
által meghatározott követelmények figyelembevételével –
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a megvalósított szakmai célokról, illetve a fejezeti kezelé-
sû elõirányzatok költségvetési alapokmányokban nevesí-
tett feladatainak végrehajtásáról. Az éves beszámoló és a
zárszámadás tartalmára vonatkozó követelményekrõl a
PEF fõosztályvezetõje az érintett szakterületeket elõzete-
sen tájékoztatja.

Az elõirányzat felett szakmai felügyeletet gyakorló
szervezeti egységnek a kötelezettségvállalással nem ter-
helt, illetve szerzõdéssel lekötött maradványokat – a tárgy-
évet követõ év január 31-éig – írásban kell egyeztetni a
PEF fõosztályvezetõje által kijelölt ügyintézõkkel.

A PEF a beérkezett beszámolókat értékeli, megfelelõsé-
gük esetén azokat elfogadja. Amennyiben a szöveges érté-
kelés nem felel meg az éves beszámoló, illetve zárszám-
adás tartalmára vonatkozó szabályoknak, a beszámolásra
kötelezett a PEF felhívását követõ 5 napon belül pontosít-
ja, illetve azt újra megküldi a PEF-nek.

4. A fejezeti kezelésû elõirányzatok maradványai fel-
használása az Áht. 24/B. § (4) bekezdésében és az Ámr.
57/A. §-ában foglalt idõpont figyelembevétele alapján tör-
ténik. A fejezeti kezelésû elõirányzatoknak az éves beszá-
molóban szereplõ maradványa a következõ évben – a PEF
fõosztályvezetõjének hatáskörében elvégzett elõirány-
zat-módosítás után – változatlan rendeltetéssel, az elõzõ
évben keletkezett, de pénzforgalmilag csak a következõ
évben teljesülõ kötelezettségvállalások teljesítésére – a
pénzügyminiszter által jóváhagyott összeg erejéig – hasz-
nálható fel. Az elõirányzat-maradvány felhasználására
ugyanazok az eljárási szabályok vonatkoznak, mint az ere-
detileg megállapított elõirányzatra.

5. A fejezeti kezelésû elõirányzatokat érintõ, esetlege-
sen szükségessé váló elõirányzat-átcsoportosításokra az
Ámr. 46–49. §-ában meghatározottak szerint kerülhet sor.

6. a) Ha jogszabály eltérõen nem rendelkezik, a tárgyévi
fejezeti kezelésû elõirányzat terhére csak akkor vállalható
kötelezettség, ha a szakmai és pénzügyi teljesítés ezen uta-
sításban meghatározott finanszírozási formák tekintetében
a tárgyévet követõ év június 30-áig megtörténik. [Ámr.
57/A. § (1) bek.]

b) Az Áht. 12/B. §-ában meghatározott hosszú távú kö-
telezettségvállalásra a hosszú távú kötelezettségek vállalá-
sának egyes szabályairól szóló 24/2007. (II. 28.) Korm.
rendeletben foglaltak szerint kerülhet sor.

c) A PEF fõosztályvezetõje köteles gondoskodni a feje-
zeti kezelésû elõirányzatokat érintõ hosszú távú kötele-
zettségvállalások összesítésérõl, nyilvántartásáról és an-
nak negyedévenkénti, legkésõbb a tárgynegyedévet köve-
tõ 30 napon belül a Kincstár felé való jelzésérõl, továbbá
köteles a Kincstár felé bejelenteni a hosszú távú kötele-
zettségvállalás alapját jelentõ szerzõdést, legkésõbb a
megkötés napját követõ 15 napon belül.

d) A sportszakállamtitkár a Sporttevékenység támoga-
tása – az alcímhez tartozó elõirányzatoknál – alcímnél, a
támogatási szerzõdések esetében – a 2010. évi költségve-
tés terhére – összesen 400 millió forintig saját hatáskörben
vállalhat tárgyéven túli kötelezettséget a PPP-finanszíro-
zású kötelezettségek kivételével.

7. A fejezeti kezelésû elõirányzatok támogatási rendjé-
rõl szóló jogszabályokban meghatározott tevékenységek
ellátását FEUVE keretében kell ellenõrizni. Az ellenõrzési
rendszernek különös tekintettel ki kell terjednie az Áht.
13/A. és 15. §-ában, valamint az Ámr. 81. §, 83–84. § és
87. §-ában foglalt tevékenységek, ellenõrzési feladatok
betartását.

8. Az ÖM fejezetéhez tartozó fejezeti kezelésû elõirány-
zatok közül a pályázati rendszer keretében történõ felhasz-
nálás alá esõ fejezeti kezelésû elõirányzatok vonatkozásá-
ban az Ámr. 79. § (2) bekezdés, a 83. § (2) bekezdés b), c)
és j) pontjai, 85. § (2) és (7) bekezdései, a 87. § (7) és
(8) bekezdései és a 90. § (2) és (3) bekezdéseiben foglal-
taknak kell eleget tenni.

III. A támogatási szerzõdések megkötésének
további feltételei, támogatások folyósítása,

az ellenõrzési rendszer mûködtetése

9. a) A támogatási szerzõdések megkötésének további
feltétele, hogy a támogatott juttassa el a támogató és a vég-
rehajtó szervezet részére az alábbi okiratokat:

– a szervezet képviselõjének közjegyzõi okiratba fog-
lalt aláírási címpéldányát, továbbá

30 napnál nem régebbi:
– a kedvezményezett jogi státuszáról, mûködésének

igazolásáról szóló okiratot, vagy annak másolatát.
– az Áht. 15. §-át figyelembe véve – a támogatott által a

rendezett munkaügyi feltételek igazolására alkalmas ira-
tokról szóló 1/2006. (II. 2.) FMM rendelet szerinti iga-
zolást,

– köztartozásról szóló nemleges adóhatósági igazolást,
– áfa levonásáról szóló nyilatkozatot,
– a közpénzekbõl nyújtott támogatások átláthatóságá-

ról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben elõírt összefér-
hetetlenségrõl szóló nyilatkozatot,

– az állami sportcélú támogatások felhasználásáról
és elosztásáról szóló 2/2009. (I. 16.) ÖM rendelet 6. §
(2)–(3) bekezdéseiben elõírt okiratok.

E dokumentumok a támogatási szerzõdés elengedhetet-
lenül szükséges kötelezõ mellékleteit képezik.

A támogatások folyósítását a Támogató (amely lehet az
ÖM, vagy az ÖM által megbízott vagy jogszabály által ki-
jelölt szervezet) vagy az általa megbízott végrehajtó szer-
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vezet végzi a támogatási szerzõdésben meghatározottak
szerint.

A támogatás folyósításának feltétele az utófinanszíro-
zott támogatás alá nem esõ támogatások esetében – az
azonnali beszedésre vonatkozó banki felhatalmazó levél
(az Ámr. 83. § (2) bekezdés f) pontjában és 87. § (4) bekez-
désében meghatározott esetekre), illetve a támogatási ren-
deletben elõírt más elfogadható biztosíték megléte.

Nem folyósítható támogatás az Áht.-ban, Ámr.-ben, je-
len utasításban vagy ezen utasításban nevesített fejezeti
kezelésû elõirányzatok felhasználásáról szóló más jogsza-
bályokban (ún.: támogatási rendeletekben) megfogalma-
zott tiltó feltételek fennállása esetén.

b) Támogatási szerzõdésben szereplõ összeg folyósítá-
sára a szerzõdésben rögzített feltételrendszer és az Ámr.
90–92. §-ai maradéktalan betartásának ellenõrzését köve-
tõen kerülhet sor. Amennyiben a kedvezményezett áfale-
vonási joggal rendelkezik, és jogosultságának érvényesí-
tésérõl írásban nyilatkozik a támogató felé, úgy az Ámr.
83. § (1) bekezdése b) pontjának 3–4. alpontjában megha-
tározott összeggel csökkentve igényelhetõ. A támogatás
csak abban az esetben fizethetõ az általános forgalmi adót
is tartalmazó összköltségének a saját résszel csökkentett
összege után, ha a támogatottnak – külön jogszabály sze-
rint – a támogatásból finanszírozott beszerzése kapcsán
áfalevonási joga nincs. A támogatás a támogatási szerzõ-
désben rögzített pénzügyi és idõbeli ütemezésben folyósít-
ható csak.

c) Feladatfinanszírozás esetén az Ámr. vonatkozó ren-
delkezései (70–77. §-ai) szerint kell eljárni.

10. a) A támogatási szerzõdés keretében végzett tevé-
kenységet – különös tekintettel a támogatás rendeltetés-
szerû és a támogatási szerzõdésnek megfelelõ felhaszná-
lásra – a támogatást nyújtó (ha a támogató nem azonos az
ÖM-mel, akkor az ÖM is) vagy az általa erre feljogosított
végrehajtó szervezet, továbbá jogszabályban feljogosított
egyéb szervek ellenõrizhetik.

b) A kedvezményezett köteles a támogatás forrásainak
felhasználását ellenõrzés céljából elkülönítetten és napra-
készen számvitelileg nyilvántartani, és az ellenõrzésre fel-
jogosított szervek megkeresésére az ellenõrzés lefolytatá-
sához szükséges tájékoztatást megadni.

c) Amennyiben a támogatott az ellenõrzéssel érintett a
10. a)–b) pontokban meghatározott kötelezettségeit nem
teljesíti, az ellenõrzéseket akadályozza, illetõleg az ellen-
õrzéshez szükséges tájékoztatást nem adja meg, az odaítélt
támogatás visszavonandó.

11. a) A szakmai teljesítésigazolást végzõknek a fele-
lõssége, hogy dokumentált módon ellenõrizzék vagy el-
lenõriztessék a szakmai és pénzügyi beszámolók megfele-
lõségét, ami ki kell hogy terjedjen szakmai beszámoló ala-
ki és tartalmi elemeire, különös tekintettel a támogatott ál-

tal vállalt feladatok teljes körû feladatellátására, a feladat-
ellátás színvonalára, a vállalt feladatok határidõre történõ
elvégzésére.

Ha a szakmai teljesítésigazoló a pályázati kiírásban, a
támogatási szerzõdésben elõírtak megsértését vagy jog-
szabálysértésre utaló körülményt tapasztal, akkor haladék-
talanul értesíteni köteles a kötelezettségvállalót, a PEF,
JOF vezetõit, hogy a szükséges lépéseket egyeztetett mó-
don megtegyék.

A szakmai teljesítést igazoló – a teljesítés igazolásával
egyidejûleg – aláírásával nyilatkozik a szakmai beszámoló
megfelelõségérõl.

Egy program vagy projekt akkor tekinthetõ befejezett-
nek, ha a támogatási szerzõdésben meghatározott feladat,
cél szerzõdésszerûen teljesült (projekt fizikai megvalósítá-
sa), és a kedvezményezett utolsó beszámolóját és kifizetési
igénylését a szakmai teljesítésigazolást végzõ jóváhagyta.

Egy program vagy projekt akkor tekinthetõ lezártnak,
ha a támogatási szerzõdésben vállalt valamennyi kötele-
zettség – hatósági engedélyhez kötött tevékenység esetén
a hatósági engedélyekben foglaltaknak megfelelõen – tel-
jesült, és a támogatási döntés kedvezményezettjének a kö-
telezettségek megvalósulásának eredményeirõl szóló elõ-
zetesen benyújtott záró beszámolóját a támogató jóvá-
hagyta és/vagy a záró jegyzõkönyv elkészült.

A pénzügyi beszámoló tartalmát, az elszámolási szabá-
lyokat az érintett fejezeti elõirányzatról szóló támogatási
rendelet tartalmazza.

b) Az ÖM Ellenõrzési Fõosztály úgy köteles az éves el-
lenõrzési tervét elõkészíteni, hogy az – a négyéves kor-
mányzati cikluson belül – terjedjen ki valamennyi fejezeti
kezelésû elõirányzat legalább négyévenkénti egyszeri el-
lenõrzésére. Az éves ellenõrzési beszámolónak az idõará-
nyosan elvégzett ellenõrzésekre ki kell terjednie.

c) A szakállamtitkárok titkárságainak az utasítás 12.
b) pontjában foglaltak szerint kell eljuttatniuk a PEF fõ-
osztályvezetõje részére – fejezeti kezelésû elõirányzaton-
kénti bontásban – a kötelezettségvállalásra és szakmai tel-
jesítésigazolásra jogosultak nevét, beosztását, aláírás min-
táját. (A PEF részére küldendõ rendelkezési jogosultság
gyakorlásáról szóló nyomtatvány kötelezõ formátumát je-
len utasítás 3. sz. melléklete tartalmazza.) A JOF vezetõjé-
nek az utasítás 12. c) pontjában foglaltak szerint kell eljut-
tatnia a PEF fõosztályvezetõje részére a jogi ellenjegyzés-
re jogosultak nevét, beosztását, aláírás mintáját. Az év
közben bekövetkezett rendelkezési jogosultság változá-
sokról a szakállamtitkárok titkárságainak azonnali ha-
tállyal kell értesíteni a PEF fõosztályvezetõjét a fent leírt
tartalommal, jelen utasítás 3. sz. melléklete szerinti nyom-
tatvány újbóli kitöltésével. A jelzett dokumentumokat a
PEF fõosztályvezetõje az utalványozásra, utalvány ellen-
jegyzésre, érvényesítésre jogosultak számára továbbítja.
E dokumentumokról készített másolati példányok alapján
vagy a dokumentumok digitálisan rögzített, közös infor-
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matikai területen tárolt változata alapján kell az érvényesí-
tést végzõknek meggyõzõdniük a kötelezettségvállaló,
szakmai teljesítést igazoló, jogi ellenjegyzést végzõ sze-
mély aláírásának hitelességérõl, a joggyakorlás szabály-
szerûségérõl. Az utalványozók, utalvány-ellenjegyzõk, ér-
vényesítõk rendelkezési jogosítványait az utasítás 12.
c) pontjában foglaltak szerint meg kell erõsítenie a PEF fõ-
osztályvezetõjének, e rendelkezési jogosultságokkal ren-
delkezõ személyek aláírásmintáit – az évközi esetleges
változások figyelembevételével – a PEF fõosztályvezetõ-
jének titkárságán kell tárolni.

IV. A fejezeti kezelésû elõirányzatok célja
és az elõirányzat feletti rendelkezési jogkörök

megnevezése

Ha jelen utasítás e fejezete nem nevesít fejezeti kezelésû
elõirányzat tekintetében külön kötelezettségvállalót, pénz-
ügyi, jogi ellenjegyzõt, érvényesítõt, utalványozót, utal-
vány ellenjegyzõt, akkor azon a következõ feladatkört el-
látó személyeket kell érteni. E fejezet vonatkozik az ÖM
fejezeti számlákra (az ÖM fejezeti maradványelszámolási
számlára, az ÖM fejezeti befizetési számlára, az ÖM feje-
zeti elosztási számlára és az ÖM Fejezeti letéti számlára.)

Kötelezettségvállaló: pályázati vagy pályázaton kívüli
egyéb kötelezettségvállalásnál a miniszter vagy jelen uta-
sításban – fejezeti elõirányzatonkénti bontásban – megje-
lölt munkakört betöltõ személy;

Szakmai teljesítést igazoló: jelen utasításban megjelölt
szakállamtitkár, fõosztályvezetõ, intézményvezetõ vagy
az általuk kijelölt vezetõ állású személy vagy munkatárs.

Pénzügyi ellenjegyzõ: PEF fõosztályvezetõje, vagy az
általa írásban megbízott személyek;

Jogi ellenjegyzõ a mintaszerzõdéstõl eltérõ szerzõdés
esetén: jelen utasítás 2. g) pontjában nevesített munkakö-
röket betöltõ személyek;

Érvényesítõ: PEF fõosztályvezetõ által írásban kijelölt
ügyintézõk;

Utalványozó: PEF fõosztályvezetõje, vagy az általa
írásban kijelölt személyek;

Utalvány-ellenjegyzõ: PEF fõosztályvezetõje, vagy az
általa írásban kijelölt személyek.

ÁHT 241045 Lakóépületek és környezetük felújítá-
sának a támogatása

Az elõirányzat felhasználható a panel, a blokk, az ala-
gútzsalu, az öntött, a vasbetonvázas és az egyéb elõre
gyártott technológia felhasználásával épült lakóépület
energiatakarékos korszerûsítésére, felújítására, így: utóla-
gos hõszigetelési feladatokra és épületgépészeti rendsze-
rek korszerûsítésére, felújítására, megújuló energiafel-
használás növelésére, továbbá egycsatornás gyûjtõkémé-
nyek korszerûsítésére, felújítására. Az elõirányzat felhasz-

nálható továbbá a távhõvel ellátott lakóépületek hõfogyasz-
tása szabályozási lehetõségének megteremtésére indított
program (ÖKO-program) finanszírozására is. Az elõirány-
zat terhén elszámolható a kincstári tranzakciós díj is.

Pályázati döntéseknél1:
Kötelezettségvállaló: a pályázatok eredményérõl a mi-

niszter dönt. A miniszteri döntésnek megfelelõen a minta-
szerzõdések alapján az egyedi szerzõdések kötelezettség-
vállalója – az önkormányzati és lakásügyi szakállamtitkár
felhatalmazásával – az ÉMI Kht. vezérigazgatója, illetve
az ÉMI Kht. vezérigazgatója által javasolt vezetõ állású
személy.

A mintaszerzõdésektõl eltérõ támogatási szerzõdések
aláírása esetén:

a) a 100 M Ft-ot elérõ támogatási összegû támogatási
szerzõdéseket a miniszter írja alá, az ÖM Lakásügyi Fõ-
osztály (továbbiakban: Kezelõ) javaslatára, az SZPKO jo-
gi és a PEF pénzügyi ellenjegyzését követõen,

b) az 50 M Ft és 100 M Ft közötti támogatási összegû tá-
mogatási szerzõdéseket az önkormányzati és lakásügyi
szakállamtitkár írja alá a Kezelõ javaslatára, az SZPKO jo-
gi és a PEF pénzügyi ellenjegyzését követõen,

c) az 50 M Ft-ot el nem érõ támogatási összegû támoga-
tási szerzõdéseket a Lakásügyi Fõosztály vezetõje írja alá
az SZPKO jogi és a PEF pénzügyi ellenjegyzését köve-
tõen.

Pénzügyi ellenjegyzõ: a pályázatok eredményérõl szóló
döntés pénzügyi ellenjegyzõje a PEF fõosztályvezetõje, a
miniszteri döntésnek megfelelõen létrejövõ szerzõdések
pénzügyi ellenjegyzõje az ÉMI Kht. vezérigazgatója által
javasolt, a PEF fõosztályvezetõje által jóváhagyott sze-
mély.

Szakmai teljesítést igazoló: az ÉMI Kht. vezérigazgató-
ja, az ÉMI Kht. lakásinnovációs divízió mûszaki vezetõje
egy pályázati referenssel, vagy az ÉMI Kht. vezetõje által
megbízott két pályázati referens együtt.

Utalványozó: – az önkormányzati és lakásügyi szakál-
lamtitkár egyetértésével – az ÉMI Kht. vezérigazgatója ál-
tal javasolt, a PEF fõosztályvezetõje által jóváhagyott sze-
mély.

Utalvány-ellenjegyzõ: az ÉMI Kht. vezérigazgatója ál-
tal javasolt, a PEF fõosztályvezetõje által jóváhagyott sze-
mély.

Érvényesítõ: az ÉMI Kht. vezérigazgatója által javasolt,
a PEF fõosztályvezetõje által jóváhagyott személy.

Pályázati rendszer mûködtetésénél:
Kötelezettségvállaló: az önkormányzati és lakásügyi

szakállamtitkár, vagy felhatalmazásával az általa írásban
megbízott vezetõ állású munkakört betöltõ személy.

1 A távhõvel ellátott lakóépületek hõfogyasztása szabályozási lehetõségé-
nek megteremtésére indított program finanszírozásáról szóló 2259/2007.
(XII. 23.) Korm. határozat alapján elkülönített források felhasználását is be-
leértve.
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Szakmai teljesítést igazoló: az önkormányzati és lakás-
ügyi szakállamtitkár, a Lakásügyi Fõosztály vezetõje vagy
azon vezetõ állású munkakört ellátó személy, akit az ön-
kormányzati és lakásügyi szakállamtitkár kijelöl.

Utalványozó: – az önkormányzati és lakásügyi szakál-
lamtitkár egyetértésével – az ÉMI Kht. vezérigazgatója ál-
tal javasolt, a PEF fõosztályvezetõje által jóváhagyott sze-
mély.

Utalvány-ellenjegyzõ: az ÉMI Kht. vezérigazgatója ál-
tal javasolt, a PEF fõosztályvezetõje által jóváhagyott sze-
mély.

Érvényesítõ: az ÉMI Kht. vezérigazgatója által javasolt,
a PEF fõosztályvezetõje által jóváhagyott személy.

Az elõirányzat szakmai kezelésének részletes szabályait
jelen utasítás 1. sz. melléklete tartalmazza.

ÁHT 251767 Lakbértámogatás

Az elõirányzat fedezetet biztosít a lakbér megfizetésé-
hez vissza nem térítendõ központi lakbértámogatás nyújtá-
sára, az önkormányzat által felvett hitel felhasználásával a
tulajdonába került bérlakásban, továbbá a nem önkor-
mányzati vagy nem állami tulajdonban lévõ bérlakásban
lakó, jövedelmi helyzetük alapján rászoruló, gyermeket
nevelõ személyek részére – a bérlakás fekvése szempont-
jából illetékes települési önkormányzat útján – a 12/2001.
(I. 31.) Korm. rendeletben meghatározott feltételek sze-
rint.

A gazdálkodást érintõ jogosítványok elkülönülnek azon
szempontból, hogy pályázati rendszer mûködtetése vagy
pályázati döntés meghozatalát követõen gyakorolják õket.
A pályázatokról szóló döntést a miniszter hozza, annak
technikai végrehajtásáról az ÉMI Kht. vezérigazgatója in-
tézkedik.

Pályázati döntéseknél:
Kötelezettségvállaló: a pályázatok eredményérõl a mi-

niszter dönt. A miniszteri döntésnek megfelelõen a minta-
szerzõdések alapján az egyedi szerzõdések kötelezettség-
vállalója – az önkormányzati és lakásügyi szakállamtitkár
felhatalmazásával – az ÉMI Kht. vezérigazgatója, illetve
az ÉMI Kht. vezérigazgatója általa javasolt vezetõ állású
személy.

A mintaszerzõdésektõl eltérõ támogatási szerzõdések
aláírása esetén:

a) a 100 M Ft-ot elérõ támogatási összegû támogatási
szerzõdéseket a miniszter írja alá, az ÖM Lakásügyi Fõ-
osztály (továbbiakban: Kezelõ) javaslatára, az SZPKO
jogi és a PEF pénzügyi ellenjegyzését követõen,

b) az 50 M Ft és 100 M Ft közötti támogatási összegû tá-
mogatási szerzõdéseket az önkormányzati és lakásügyi
szakállamtitkár írja alá a Kezelõ javaslatára, az SZPKO
jogi és a PEF pénzügyi ellenjegyzését követõen,

c) az 50 M Ft-ot el nem érõ támogatási összegû támoga-
tási szerzõdéseket a Lakásügyi Fõosztály vezetõje írja alá

az SZPKO jogi és a PEF pénzügyi ellenjegyzését köve-
tõen.

Pénzügyi ellenjegyzõ: a pályázatok eredményérõl szóló
döntés pénzügyi ellenjegyzõje a PEF fõosztályvezetõje, a
miniszteri döntésnek megfelelõen létrejövõ szerzõdések
pénzügyi ellenjegyzõje az ÉMI Kht. vezérigazgatója által
javasolt, a PEF fõosztályvezetõje által jóváhagyott sze-
mély.

Szakmai teljesítést igazoló: az ÉMI Kht. vezérigazgató-
ja, az ÉMI Kht. lakásinnovációs divízió mûszaki vezetõje
egy pályázati referenssel, vagy az ÉMI Kht. vezetõje által
megbízott két pályázati referens együtt.

Utalványozó: – az önkormányzati és lakásügyi szakál-
lamtitkár egyetértésével – az ÉMI Kht. vezérigazgatója ál-
tal javasolt, a PEF fõosztályvezetõje által jóváhagyott sze-
mély.

Utalvány ellenjegyzõ: az ÉMI Kht. vezérigazgatója által
javasolt, a PEF fõosztályvezetõje által jóváhagyott sze-
mély.

Érvényesítõ: az ÉMI Kht. vezérigazgatója által javasolt,
a PEF fõosztályvezetõje által jóváhagyott személy.

Pályázati rendszer mûködtetésénél:
Kötelezettségvállaló: az önkormányzati és lakásügyi

szakállamtitkár, vagy felhatalmazásával az általa írásban
megbízott vezetõ állású munkakört betöltõ személy.

Szakmai teljesítést igazoló: az önkormányzati és lakás-
ügyi szakállamtitkár, a Lakásügyi Fõosztály vezetõje vagy
azon vezetõ állású munkakört ellátó személy, akit az ön-
kormányzati és lakásügyi szakállamtitkár kijelöl.

Utalványozó: – az önkormányzati és lakásügyi szakál-
lamtitkár egyetértésével – az ÉMI Kht. vezérigazgatója ál-
tal javasolt, a PEF fõosztályvezetõje által jóváhagyott sze-
mély.

Utalvány-ellenjegyzõ: az ÉMI Kht. vezérigazgatója ál-
tal javasolt, a PEF fõosztályvezetõje által jóváhagyott sze-
mély.

Érvényesítõ: az ÉMI Kht. vezérigazgatója által javasolt,
a PEF fõosztályvezetõje által jóváhagyott személy.

Az elõirányzat szakmai kezelésének részletes szabályait
jelen utasítás 1. sz. melléklete tartalmazza.

ÁHT 030164 Turisztikai célelõirányzat

Az elõirányzat felhasználását és kezelését a Turisztikai
Célelõirányzat felhasználásának és kezelésének részletes
szabályairól szóló 14/2002. (XI. 16.) MeHVM rendelet
szabályozza.

Az elõirányzat felhasználási és támogatási jogcímei:
– a fejlesztést megalapozó megvalósíthatósági tanulmá-

nyok és rendezési tervek, koncepciók, projektek kidolgo-
zása;

– turisztikai terület- és termékfejlesztés támogatása;
– idegenforgalmi, illetõleg az idegenforgalom szem-

pontjából jelentõs beruházások, infrastrukturális fejleszté-
sek és szolgáltatások támogatása;
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– a turisztikai szakemberképzés támogatása, bármely ál-
lamilag elismert vagy akkreditált idegenforgalmi képzést
szervezõ és folytató szervezetnek a képzés érdekében
szükséges oktatási anyagok, segédanyagok finanszírozá-
sa, a gyakorlati képzés támogatása;

– szállodák és vendéglátóhelyek, valamint más turiszti-
kai szolgáltatók környezetvédelmi és minõségbiztosítási
programjainak támogatása;

– az Európai Unió forrásaiból meghirdetett programok-
ban és nemzetközi szervezetekben való részvétel támoga-
tása;

– a turisztikai termékfejlesztési beruházásokhoz igény-
be vett hitel kamatterhének támogatása;

– a turizmussal összefüggõ marketing- és promóciós te-
vékenység, az ehhez kapcsolódó személyi és tárgyi kiadá-
sok finanszírozása bel- és külföldön;

– az országos és nemzetközi szempontból jelentõs ren-
dezvények, illetve az azokon történõ részvétel támogatása;

– regionális feladatokhoz kapcsolódó információs rend-
szer mûködtetése és fejlesztése;

– a Magyar Turizmus Zrt., a Magyar Gazdaságfejleszté-
si Központ Zrt. (mint a Vállalkozói Támogatásközvetítõ
Zrt. jogutódja), az Országos Idegenforgalmi Bizottság mû-
ködési költségeinek, valamint a pályázatkezelõ és ellenõr-
zõ szervezetek szerzõdésben meghatározott költségeinek
fedezése;

– képzési célú támogatás;
– beruházások támogatása;
– kulturális értékek megóvásának támogatása;
– más jogszabályban vagy a Kormány által meghatáro-

zott egyéb turizmusfejlesztési célok végrehajtása.
Kötelezettségvállaló: a pályázaton kívüli támogatási

döntéseknél a miniszter, minden egyéb esetben a turiszti-
kai szakállamtitkár vagy felhatalmazásával az általa írás-
ban megbízott vezetõ állású munkakört betöltõ személy.

Szakmai teljesítést igazoló: turisztikai szakállamtitkár,
Turisztikai Fõosztály vezetõje, fõosztályvezetõ helyettese,
a turisztikai szakállamtitkár által kijelölt – végrehajtó szer-
vezet vezetõje által javasolt – munkatársak.

Utalványozó: a végrehajtó szervezet gazdasági vezetõje
által javasolt, a turisztikai szakállamtitkár egyetértésével,
a PEF fõosztályvezetõje által jóváhagyott személy.

Utalvány-ellenjegyzõ: – a szakállamtitkár egyetértésé-
vel – a végrehajtó szervezet gazdasági vezetõje által java-
solt, a PEF fõosztályvezetõje által jóváhagyott személy.

Érvényesítõ: a szakállamtitkár egyetértésével – a végre-
hajtó szervezet gazdasági vezetõje által javasolt, a PEF fõ-
osztályvezetõje által jóváhagyott személy.

ÁHT 283012 Távhõszolgáltatás korszerûsítése és
kompenzáció

Az elõirányzat felhasználásáról fejezeten belüli vagy fe-
jezetek közötti elõirányzat átcsoportosítás útján a Magyar
Köztársaság 2009. évi költségvetésérõl szóló 2008. évi
CII. törvény 49. § (26) bekezdésében foglaltak szerint

a) a távhõt felhasználó lakóépületeknél és lakásoknál a
távhõfogyasztás szabályozhatóvá és mérhetõvé tétele, to-
vábbá

b) a lakossági távhõfogyasztók számára a távhõfogyasz-
tás kedvezményes igénybevétele céljából a Kormány ren-
delkezik.

Kötelezettségvállaló: a miniszter vagy felhatalmazásá-
val az általa írásban megbízott vezetõ állású munkakört
betöltõ személy.

ÁHT 269823 Lakástámogatás

Az elõirányzat célja, hogy forrást biztosítson a hivatá-
sos állományhoz tartozó intézmények dolgozóinak lakás-
vásárlásához, felújításához, korszerûsítéséhez, bõvítésé-
hez nyújtandó munkáltatói kölcsönhöz. A támogatási
összegek programfinanszírozás keretében kerülnek átcso-
portosításra az intézményekhez.

Kötelezettségvállaló: a közjogi és koordinációs szakál-
lamtitkár vagy felhatalmazásával az általa írásban megbí-
zott vezetõ állású munkakört betöltõ személy.

Szakmai teljesítést igazoló: közjogi és koordinációs
szakállamtitkár, PEF fõosztályvezetõje, fõosztályvezetõ
helyettese vagy a közjogi és koordinációs szakállamtitkár
által írásban megbízott vezetõ állású munkakört betöltõ
személy.

ÁHT 264478 Nemzetközi kötelezettségek teljesítése

Az elõirányzatból finanszírozandó a nemzetközi szer-
vezeti tagságból adódó tagdíjak, illetve ugyanezen szerve-
zeteknek fizetendõ tagállami hozzájárulásból adódó –
megállapodáson, vagy a nemzetközi szervezet belsõ elõ-
írásán alapuló – egyéb költségek.

Kötelezettségvállaló: a nemzetközi szervezeteknél a
tagsági jogosítványt gyakorló szakterületért felelõs szak-
államtitkárok javaslatát figyelembe véve a Nemzetközi
Fõosztály vezetõje.

Szakmai teljesítést igazoló: a szakterületért felelõs
szakállamtitkárok, az ÖM Nemzetközi Fõosztályának a
vezetõje, illetve az általuk írásban megbízott vezetõ állású
munkakört betöltõ személyek.

ÁHT 273390 Hozzájárulás a hivatásos állomány
kedvezményes nyugellátásához

A fejezeti kezelésû elõirányzat célja, hogy hozzájárulást
biztosítson az ÖM felügyelete alá tartozó hivatásos állo-
mány korkedvezményes nyugellátásához. A támogatási
elõirányzat technikai jellegû, amelyet az Országos Nyug-
díjbiztosítási Fõigazgatóság rendelkezése alapján a Nyug-
díjbiztosítási Alap számlájára kell havi rendszerességgel
átutalni, a költségvetési törvény felhatalmazása alapján.

Kötelezettségvállaló: PEF fõosztályvezetõje, fõosztály-
vezetõ által megbízott PEF-munkatársak.
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ÁHT 268956 Kincstári tranzakciós díj elszámolása

Az elõirányzatból finanszírozható a Magyar Állam-
kincstár által felszámított tranzakciós díj, valamint a ren-
delkezésre tartási díjnak az érintett fejezeti kezelésû elõ-
irányzatra nem terhelt összege. Amennyiben ezen díjak
összege meghaladja a rendelkezésre álló forrást, úgy ezen
díjak az adott fejezeti kezelésû elõirányzat soron érvénye-
síthetõek.

Kötelezettségvállaló: PEF fõosztályvezetõje, fõosztály-
vezetõ által megbízott PEF-munkatársak.

ÁHT 229814 Tûzvédelmi bírság és a biztosítók tûz-
védelmi hozzájárulása

Az elõirányzat felhasználását a tûz elleni védekezésrõl,
a mûszaki mentésrõl és a tûzoltóságról szóló 1996. évi
XXXI. törvény írja elõ, a felhasználás szabályait a tûzvé-
delmi bírságnak, valamint a biztosítók tûzvédelmi hozzá-
járulásának a központi költségvetésbe történõ befizetése
és elszámolása rendjérõl, valamint felhasználásának és el-
lenõrzésének módjáról szóló 180/1998. (XI. 6.) Korm.
rendelet tartalmazza.

A bevételi elõirányzat felhasználható a hivatásos és az
önkéntes tûzoltóságok részére a laktanya-építési beruhá-
záshoz, a tûzoltáshoz és mûszaki mentéshez, valamint ka-
tasztrófák elleni védekezésért felelõs miniszter által fel-
ügyelt tûzjelzési és monitoring lakossági riasztó-tájékoz-
tató eszközök létesítésére és az általa alapított, a szakága-
zat képzési feladatait ellátó oktatási intézmény részére tûz-
oltó célú szakképzéshez szükséges technikai eszközök,
felszerelések fejlesztésének, felújításának céljára. Az elõ-
irányzat terhén elszámolható a kincstári tranzakciós díj is.

A felhasználás alapját az önkormányzati miniszter által
jóváhagyott hároméves szakmai program képezi, amely
alapján az Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság
(a továbbiakban: OKF) éves ütemtervet készít. Az éves
ütemtervet a közjogi és koordinációs szakállamtitkár
hagyja jóvá, ez képezi a program terhén történõ pénzügyi
lehívások, beszámolási rend alapját. Az átutalást az OKF
gazdasági fõigazgató-helyettese kezdeményezi a PEF felé.

Az OKF felel a belsõ pénzügyi-számviteli eljárási rend-
jében foglaltak szerint az elõirányzatnak a célszerinti, sza-
bályszerû felhasználásáért, illetve az elõirányzat felhasz-
nálásról szóló beszámoló elkészítéséért, és a PEF részére
tárgyévet követõ év február 20-ig történõ megküldéséért.

Kötelezettségvállaló: a közjogi és koordinációs szakál-
lamtitkár vagy az általa megbízott személy az elõirányzat-
átutalás tekintetében.

ÁHT 277767 Magyar Polgári Védelmi Szövetség tá-
mogatása

Az elõirányzatot a Magyar Polgári Védelmi Szövetség
(a továbbiakban: MPVSZ) az OKF fõigazgatója által jóvá-
hagyott terv alapján a lakosság-, az ifjúság, a polgári vé-
delmi szervezetek, valamint a polgármester segítõk folya-

matos felkészítésére, a polgári védelem mozgalom dinami-
zálása projekt idõarányos végrehajtására, továbbá az
MPVSZ az éves munkatervében meghatározott az állam-
polgárok élet- és vagyonbiztonságának védelméhez való
hozzájárulás érdekében használhatja fel.

Kötelezettségvállaló: a közjogi és koordinációs szakál-
lamtitkár vagy felhatalmazásával az általa írásban megbí-
zott vezetõ állású munkakört betöltõ személy.

Szakmai teljesítést igazoló: a Kormányzati Koordináció
Bizottság titkárságának véleménye alapján a közjogi és
koordinációs szakállamtitkár, PEF fõosztályvezetõje, fõ-
osztályvezetõ-helyettese, vagy azon vezetõ állású munka-
kört ellátó személy, akit a közjogi és koordinációs szakál-
lamtitkár kijelöl.

ÁHT 029054 Önkéntes tûzoltó egyesületek támo-
gatása

Az elõirányzat az önkéntes tûzoltó egyesületek részére
pályázati rendszerben biztosítandó támogatás forrásául
szolgál, mely összeg az egyesületek mûködésének, az ön-
kéntes tûzoltók oktatásának, képzésének, a technikai ellá-
tás javításának támogatásául szolgál.

Az elõirányzat átcsoportosításra kerül az OKF részére,
mely felel az elõirányzatnak a célszerinti, szabályszerû fel-
használásáért, illetve az elõirányzat-felhasználásról szóló
beszámoló elkészítéséért. Az elõirányzat átcsoportosítását
követõen az OKF belsõ szabályainak megfelelõen történik
a döntési hatáskörök gyakorlása.

Kötelezettségvállaló: a közjogi és koordinációs szakál-
lamtitkár vagy az általa írásban megbízott vezetõ állású
munkakört betöltõ személy az elõirányzat átcsoportosítás
tekintetében.

ÁHT 277090 Szakszervezetek támogatása

Az elõirányzat azon érdekképviseletek részére nyújt tá-
mogatást, amelyek az Önkormányzati Minisztérium Ága-
zati Érdekegyeztetõ Tanácsa munkavállalói oldalának tag-
jai, és az Önkormányzati Minisztérium, valamint az irányí-
tása alá tartozó szervek vonatkozásában reprezentatívnak
minõsülnek. Ahol a foglalkoztatási törvény nem kíván
meg reprezentativitást, támogatásra az az érdekképviselet
jogosult, amelynek az ÖM-nél közszolgálati jogviszony-
ban álló tagja van és a minisztériumnál mûködik.

Kötelezettségvállaló: a miniszter vagy az ÖM Humán-
erõforrás és Civilkapcsolati Fõosztály vezetõje.

Szakmai teljesítést igazoló: az ÖM Humánerõforrás és
Civilkapcsolati Fõosztály vezetõje vagy az általa írásban
megbízott személy.

ÁHT 277790 Magyar Tûzoltó Szövetség támogatása

Az elõirányzat a Magyar Tûzoltó Szövetség és megyei
szervezetei mûködéséhez, az általuk szervezett rendezvé-
nyek támogatásához és az egyéb kiemelt feladataik végre-
hajtásához járul hozzá.
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Az elõirányzat átcsoportosításra kerül az OKF részére,
mely felel az elõirányzatnak a célszerinti, szabályszerû fel-
használásáért, illetve az elõirányzat-felhasználásról szóló
beszámoló elkészítéséért. Az elõirányzat átcsoportosítását
követõen az OKF belsõ szabályainak megfelelõen történik
a döntési hatáskörök gyakorlása.

Kötelezettségvállaló: a közjogi és koordinációs szakál-
lamtitkár vagy az általa írásban megbízott vezetõ állású
munkakört betöltõ személy az elõirányzat-átcsoportosítás
tekintetében.

ÁHT 281934 Létesítményi és Önkéntes Tûzoltósá-
gok Országos Szövetségének támogatása

Az elõirányzat a Létesítményi és Önkéntes Tûzoltósá-
gok Országos Szövetségének mûködéséhez, az általuk
szervezett rendezvények támogatásához és az egyéb ki-
emelt feladataik végrehajtásához járul hozzá.

Az elõirányzat átcsoportosításra kerül az OKF részére,
mely felel az elõirányzatnak a célszerinti, szabályszerû fel-
használásáért, illetve az elõirányzat felhasználásról szóló
beszámoló elkészítéséért. Az elõirányzat átcsoportosítását
követõen az OKF belsõ szabályainak megfelelõen történik
a döntési hatáskörök gyakorlása.

Kötelezettségvállaló: a közjogi és koordinációs szakál-
lamtitkár vagy az általa írásban megbízott vezetõ állású
munkakört betöltõ személy az elõirányzat átcsoportosítás
tekintetében.

ÁHT 281945 Önkéntes tûzoltósággá váló tûzoltó
egyesületek támogatása

Az elõirányzat az önkéntes tûzoltósággá váló tûzoltó
egyesületek átalakulásához nyújt támogatást.

Az elõirányzat átcsoportosításra kerül az OKF részére,
mely felel az elõirányzatnak a célszerinti, szabályszerû fel-
használásáért, illetve az elõirányzat felhasználásról szóló
beszámoló elkészítéséért. Az elõirányzat átcsoportosítását
követõen az OKF belsõ szabályainak megfelelõen történik
a döntési hatáskörök gyakorlása.

Kötelezettségvállaló: a közjogi és koordinációs szakál-
lamtitkár vagy az általa írásban megbízott vezetõ állású
munkakört betöltõ személy az elõirányzat-átcsoportosítás
tekintetében.

ÁHT 257434 A hét önkormányzati érdekszövetség
mûködésének támogatása

Az elõirányzat célja az önkormányzati érdekszövetsé-
gek mûködésének a támogatása.

Kötelezettségvállaló: az önkormányzati és lakásügyi
szakállamtitkár vagy felhatalmazásával az általa írásban
megbízott vezetõ állású munkakört betöltõ személy.

Szakmai teljesítést igazoló: az önkormányzati és lakás-
ügyi szakállamtitkár vagy azon vezetõ állású munkakört
ellátó személy, akit az önkormányzati és lakásügyi szakál-
lamtitkár kijelöl.

ÁHT 270745 Központi informatikai kötelezettségek
finanszírozása

Az elõirányzat célja az ÖM informatikai rendszerének
bevezetése, fejlesztése során felmerülõ költségek, különös
tekintettel a vezetõi információs rendszer gazdálkodással
összefüggõ fejlesztéseinek, valamint az ÖM középtávú
ágazati stratégiájával összhangban végrehajtandó egyéb
informatikai fejlesztéseinek finanszírozása.

Kötelezettségvállaló: a közjogi és koordinációs szakál-
lamtitkár vagy felhatalmazásával az általa írásban megbí-
zott vezetõ állású munkakört betöltõ személy.

Szakmai teljesítést igazoló: közjogi és koordinációs
szakállamtitkár, PEF fõosztályvezetõje, fõosztályvezetõ
helyettese, vagy azon vezetõ állású munkakört ellátó sze-
mély, akit a közjogi és koordinációs szakállamtitkár ki-
jelöl.

ÁHT 199474 Hivatásos állomány életbiztosítása

Az elõirányzat fedezetet nyújt az ÖM felügyelete alá
tartozó OKF és szervei hivatásos, köztisztviselõi és közal-
kalmazotti állományának tagjai, az önkormányzati tûzol-
tók hivatásos és közalkalmazotti állományának tagjai, a
tûzoltó szakiskola oktatói és alkalmazottai, az önkéntes
tûzoltók, valamint a berendeltek csoportos élet- és baleset-
biztosítására, illetve ezzel kapcsolatos kiadásokra.

Kötelezettségvállaló: a közjogi és koordinációs szakál-
lamtitkár vagy felhatalmazásával az általa írásban megbí-
zott vezetõ állású munkakört betöltõ személy.

Szakmai teljesítést igazoló: közjogi és koordinációs
szakállamtitkár, PEF fõosztályvezetõje, fõosztályvezetõ
helyettese, vagy azon vezetõ állású munkakört ellátó sze-
mély, akit a közjogi és koordinációs szakállamtitkár ki-
jelöl.

ÁHT 248612 Címzetes fõjegyzõi címek adományo-
zása

Az elõirányzat a 44/2001. (XII. 27.) BM rendelet a cím-
zetes fõjegyzõi cím adományozásának, megszûnésének és
visszavonásának eljárási szabályairól szóló jogszabály fi-
gyelembevételével – az ÖM Igazgatásához átcsoportosí-
tott – adományozott juttatás.

Kötelezettségvállaló: miniszter.
Szakmai teljesítést igazoló: az önkormányzati és lakás-

ügyi szakállamtitkár.

ÁHT 270756 Duna Palota Kulturális Közhasznú
Társaságnak nyújtott támogatás

Az elõirányzat fedezetet nyújt az ÖM és a Duna Palota
Kulturális Közhasznú Társasággal létrejövõ közhasznú
szerzõdés keretében ellátandó közhasznú feladatok finan-
szírozására.

Kötelezettségvállaló: a közjogi és koordinációs szakál-
lamtitkár vagy felhatalmazásával az általa írásban megbí-
zott vezetõ állású munkakört betöltõ személy.
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Szakmai teljesítést igazoló: közjogi és koordinációs
szakállamtitkár, PEF fõosztályvezetõje, fõosztályvezetõ
helyettese, vagy azon vezetõ állású munkakört ellátó sze-
mély, akit a közjogi és koordinációs szakállamtitkár ki-
jelöl.

ÁHT 233893 Társadalmi szervezetek és segítõk tá-
mogatása

Az elõirányzat célja olyan önszervezõdésû civil szerve-
zetek (alapítványok, egyesületek, társadalmi szervezetek,
(kivéve pártok, egyházak, munkaadói és munkavállalói ér-
dekszövetségek) támogatása, amelyek tevékenysége az
ÖM és szervei által ellátott feladatok rendszeréhez illesz-
kedõen eredményesen segíti az állami és az önkormányza-
ti szerveket feladataik ellátásában, vagy más fontos ehhez
kapcsolódó társadalmi igényt elégítenek ki. Az elõirányzat
felhasználható e civil szervezetek projektjeinek, program-
jainak és az ezzel összefüggõ mûködési költségek finan-
szírozására, összhangban az elõirányzat céljaival. A támo-
gatások odaítélésérõl a miniszter saját hatáskörben dönt,
melyre a Humánerõforrás és Civilkapcsolati Fõosztály ve-
zetõje tesz javaslatot.

Elsõbbséget élveznek azok a pályázatok, egyedi támo-
gatási kérelmek melyek:

– emberi és kisebbségi jog- és érdekvédelem,
– kistérségi és településiközösség-fejlesztés, ifjúsági és

nyugdíjas szervezett szabadidõs tevékenység,
– állami, önkormányzati és civil együttmûködési for-

mák fejlesztése, ehhez szakértõi hálózatok mûködtetése,
– kistérségi és települési esélyegyenlõségi kezdemé-

nyezések, ehhez kapcsolódó, ismeretterjesztõ programok,
– kiemelt ünnepek és hagyományõrzõ programok meg-

valósítását célozzák.
Kötelezettségvállaló: az ÖM Humánerõforrás és Civil-

kapcsolati Fõosztály vezetõje vagy az általa írásban meg-
bízott vezetõ állású munkakört betöltõ személy.

Szakmai teljesítést igazoló: az ÖM Civilkapcsolati és
Esélyegyenlõségi Osztály vezetõje, továbbá akit a kötele-
zettségvállalásra jogosult írásban megjelöl.

ÁHT 251223 Rádiós Segélyhívó és Infokommuniká-
ciós Országos Egyesület

A dunai, tiszai és balatoni információs és segélyhívó
rendszerek állami feladatként jelentkezõ mûködtetését az
egyesület végzi. Az elõirányzat célja alapvetõen a nevezett
rendszerek mûködtetése, karbantartása és korszerûsítése
költségeinek finanszírozása.

Kötelezettségvállaló: közjogi és koordinációs szakál-
lamtitkár vagy felhatalmazásával az általa írásban megbí-
zott vezetõ állású munkakört betöltõ személy.

Szakmai teljesítést igazoló: közjogi és koordinációs
szakállamtitkár, PEF fõosztályvezetõje, fõosztályvezetõ
helyettese, vagy azon vezetõ állású munkakört ellátó sze-
mély, akit a közjogi és koordinációs szakállamtitkár ki-
jelöl.

ÁHT 232061 Önkéntes tûzoltóságok normatív támo-
gatása

Az elõirányzat célja az önkéntes tûzoltóságok folyama-
tos készenléti szolgálatának biztosítása. Az elõirányzat
felhasználásáról a költségvetési törvényben meghatározott
normatívák alapján az OKF rendelkezik.

A támogatás folyósítása idõarányosan történik. A támo-
gatás felhasználásáról az önkéntes (köztestületi) tûzoltó-
ság az OKF felé köteles elszámolni. A felhasználásról tör-
ténõ adatszolgáltatásért, beszámolásért az OKF fõigazga-
tójának gazdasági helyettese és a szakmailag illetékes
szerv vezetõje együttesen felelõs.

Kötelezettségvállaló: az OKF fõigazgatója és az általa
megbízott vezetõ állású munkakört betöltõ személy.

ÁHT 237099 „Segítsünk az árvízkárosultakon!”

A PEF elkülönített nyilvántartást vezet az állampolgá-
rok, gazdasági társaságok e célú adományairól. A befolyt
összegek felhasználására rendkívüli katasztrófahelyzetek
során kerülhet sor a miniszter rendelkezése alapján.

Kötelezettségvállaló: miniszter vagy az általa kijelölt
szakállamtitkár.

Szakmai teljesítést igazoló: miniszter, a miniszter által
megjelölt szakállamtitkár, vagy azon vezetõ állású sze-
mély, akit a miniszter vagy a miniszter által kötelezettség-
vállalási jogkörrel felruházott szakállamtitkár kijelöl.

ÁHT 270723 Az európai parlamenti választások tá-
mogatása

Az elõirányzat fedezetet nyújt a választási eljárásról
szóló 1997. évi C. törvény alapján az európai parlamenti
választás lebonyolítására. A lebonyolítással összefüggõ
költségek az Országos Választási Iroda általi elõzetes költ-
ség kalkulációnak megfelelõ mértékben átadásra kerülnek
a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Köz-
ponti Hivatala (továbbiakban: KEKKH), a Külügyminisz-
térium, a Kormány általános hatáskörû területi államigaz-
gatási szerveinek és az ÖM igazgatás részére, azzal, hogy
az ezzel történõ elszámolásra a KEKKH útján kerül sor.
Az elõirányzat-felhasználásnál figyelemmel kell lenni az
európai parlamenti képviselõk választása költségeinek
normatíváiról, tételeirõl, elszámolási és belsõ ellenõrzési
rendjére vonatkozóan kiadásra kerülõ ÖM rendelet betar-
tására is.

Kötelezettségvállaló: a közjogi és koordinációs szakál-
lamtitkár, a Választási Fõosztály vezetõje vagy a közjogi
és koordinációs szakállamtitkár által írásban megbízott ve-
zetõ állású munkakört betöltõ személy.

Szakmai teljesítést igazoló: a közjogi és koordinációs
szakállamtitkár, a Választási Fõosztály vezetõje, vagy
azon vezetõ állású munkakört ellátó személy, akit a közjo-
gi és koordinációs szakállamtitkár – a Választási Fõosztály
vezetõjének javaslatára – kijelöl.
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ÁHT 283189 A 2010. évi országgyûlési választások
elõkészítése

Az elõirányzat fedezetet nyújt a választási eljárásról
szóló 1997. évi C. törvény alapján az országgyûlési vá-
lasztások elõkészítésébõl adódó mûködési költségek fi-
nanszírozására.

Kötelezettségvállaló: a közjogi és koordinációs szakál-
lamtitkár, a Választási Fõosztály vezetõje vagy a közjogi
és koordinációs szakállamtitkár által írásban megbízott ve-
zetõ állású munkakört betöltõ személy.

Szakmai teljesítést igazoló: a közjogi és koordinációs
szakállamtitkár, a Választási Fõosztály vezetõje, vagy
azon vezetõ állású munkakört ellátó személy, akit a közjo-
gi és koordinációs szakállamtitkár – a Választási Fõosztály
vezetõjének javaslatára – kijelöl.

ÁHT 257090 Idõközi és kisebbségi választások lebo-
nyolítása

Az elõirányzat fedezetet nyújt a választási eljárásról
szóló 1997. évi C. törvény alapján választási eljárások le-
bonyolítására, beleértve az Országos Választási Bizottság
mûködési költségének a finanszírozását is.

Az elõirányzat-felhasználásnál figyelemmel kell lenni a
helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek, vala-
mint a kisebbségi önkormányzati képviselõk választása
költségeinek normatíváiról, tételeirõl, elszámolási és belsõ
ellenõrzési rendjérõl szóló 4/2006. (VIII. 1.) ÖM rendelet
betartására is.

Kötelezettségvállaló: a közjogi és koordinációs szakál-
lamtitkár, a Választási Fõosztály vezetõje vagy a közjogi
és koordinációs szakállamtitkár által írásban megbízott ve-
zetõ állású munkakört betöltõ személy.

Szakmai teljesítést igazoló: a közjogi és koordinációs
szakállamtitkár, a Választási Fõosztály vezetõje, vagy
azon vezetõ állású munkakört ellátó személy, akit a köz-
jogi és koordinációs szakállamtitkár – a Választási Fõosz-
tály vezetõjének javaslatára – kijelöl.

ÁHT 250078 Utánpótlás-nevelési feladatok

Az elõirányzat fedezetet nyújt a Sport XXI. Nemzeti
utánpótlás-nevelési program (a továbbiakban: Sport
XXI. program), a sportiskolák, az egyéb utánpótlás-neve-
lési feladatok ellátására, valamint a Wesselényi Miklós
Sportközalapítvány utánpótlás-nevelési feladatainak ellá-
tásával összefüggésben felmerülõ mûködési költségekre,
továbbá biztosítja a fenntartó részére a Csanádi Árpád Ál-
talános Iskola és Gimnázium mûködtetésével kapcsolatos
költségeket.

Kötelezettségvállaló: sportszakállamtitkár vagy felha-
talmazásával az általa írásban megbízott vezetõ állású
munkakört betöltõ személy.

Szakmai teljesítést igazoló: sportszakállamtitkár vagy
felhatalmazásával az általa írásban megbízott vezetõ állá-
sú munkakört betöltõ személy.

ÁHT 241878 Iskolai, diák- és felsõoktatási sport tá-
mogatása

Az elõirányzat-felhasználás támogatja:
a) a diák-, szabadidõsport-rendezvényeket és progra-

mokat;
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 baj-
nokságát, valamint a Magyarországon megrendezésre ke-
rülõ egyetemi világbajnokságokat;

e) a felsõoktatási intézményekben mûködõ sportegye-
sületek 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 univerziádékon;

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 Sporttudomá-
nyi Karát, valamint a testkulturális felsõoktatási képzés
szakmai munkáját;

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

k) egyéb, iskolai, diák- és felsõoktatási sporttal össze-
függõ feladatok ellátását.

Kötelezettségvállaló: sportszakállamtitkár vagy felha-
talmazásával az általa írásban megbízott vezetõ állású
munkakört betöltõ személy.

Szakmai teljesítést igazoló: sportszakállamtitkár vagy
felhatalmazásával az általa írásban megbízott vezetõ állá-
sú munkakört betöltõ személy.

ÁHT 226109 Sportegészségügyi, doppingellenes fel-
adatok

Az elõirányzat támogatást nyújt az Országos Sport-
egészségügyi Intézet (a továbbiakban: OSEI) részére az if-
júsági és a téli olimpiai, paralimpiai felkészüléssel össze-
függõ sportegészségügyi feladatai ellátásához, így külö-
nösen az egyes válogatott kerettagok felkészülését segítõ
sportpszichológusok, gyógytornászok, masszõrök és die-
tetikusok foglalkoztatáshoz, a felkészüléshez szükséges
gyógyszerek beszerzéséhez, orvosi eszközök, mûszerek,
gépek, berendezések megvásárlásához, a területi sportor-
vosi szakrendelések kialakításához és mûködtetéséhez:

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

rek tevékenysége keretében megelõzõ, felvilágosító, neve-
lõ, ellenõrzõ tevékenységhez;

j) egyéb, a sportegészségüggyel összefüggõ feladatok
ellátásához.

Az elõirányzat támogatást nyújt az OSEI részére az
olimpiai, paralimpiai felkészüléssel összefüggõ sport-
egészségügyi feladatai ellátásához, így különösen az
egyes válogatott kerettagok olimpiai, paralimpiai felké-
szülését segítõ sportpszichológusok, gyógytornászok,
masszõrök és dietetikusok foglalkoztatáshoz, az olimpiai,
paralimpiai játékokra történõ felkészüléshez kapcsolódó,
ahhoz szükséges gyógyszerek beszerzéséhez, továbbá a
felkészülést közvetlenül segítõ orvosi eszközök, mûsze-
rek, gépek, berendezések megvásárlásához.

Az elõirányzatból támogatás nyújtható a sportszövetsé-
gek részére a válogatott kerettagok sporttevékenységével
összefüggõ sport- és egyéb egészségügyi szolgáltatások
igénybevételéhez, így különösen sportágspecifikus eszkö-
zök, berendezések, mûszerek vásárlásához, táplálkozási
tanácsadáshoz, étrend-kiegészítõk, vitaminok vásárlásá-
hoz.

Az ÖM az elõirányzat terhére támogatást nyújt az alábbi
doppingellenes feladatok ellátásához:

a) a nyilvántartott vizsgálati csoport doppingellenõr-
zése;

b) a nemzeti doppingellenes szervezet egyéb doppingel-
lenes feladatai ellátása;

c) a Nemzeti Doppingellenes Koordinációs Testület és
Terápiás Alkalmazási Kivétel Bizottság mûködése;

d) a vonatkozó nemzetközi szerzõdésekbõl eredõ köte-
lezettségek teljesítése;

e) egyéb, a doppingellenes tevékenységgel összefüggõ
feladatok ellátására.

Kötelezettségvállaló: sportszakállamtitkár vagy felha-
talmazásával az általa írásban megbízott vezetõ állású
munkakört betöltõ személy.

Szakmai teljesítést igazoló: sportszakállamtitkár vagy
felhatalmazásával az általa írásban megbízott vezetõ állá-
sú munkakört betöltõ személy.

ÁHT 025155 Versenysport támogatása

Az elõirányzat célja támogatni:
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 útján a ma-
gyar olimpiai és paralimpiai keret téli olimpiai és paralim-
piai részvételét,

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

e) a Nemzetközi Sportszövetségek Szövetségének (a to-
vábbiakban: AGFIS) Világjátékaira való felkészülés szak-
mai feladatainak ellátását, illetve a világjátékokon való
részvételt,

f) a magyar sport olimpiai eredményessége alapján ki-
emelkedõ sportszervezetek, az Stv. alapján közhasznú tár-
saságként mûködõ sportiskolák mûködését és szakmai fel-
adataik 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 külön jogszabály szerinti kiemelt biztonsági kocká-
zatú sportrendezvények közfeladatként történõ biztosítá-
sához kapcsolódó feladatokat,

i) a kiemelt hazai rendezésû sportesemények rende-
zését,

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

k) a versenysporttal összefüggõ egyéb feladatok ellátá-
sát.

Kötelezettségvállaló: sportszakállamtitkár vagy felha-
talmazásával az általa írásban megbízott vezetõ állású
munkakört betöltõ személy.

Szakmai teljesítést igazoló: sportszakállamtitkár vagy
felhatalmazásával az általa írásban megbízott vezetõ állá-
sú munkakört betöltõ személy.

ÁHT 283001 Jégkorong-utánpótlás nevelésének tá-
mogatása

Az elõirányzat támogatja a jégkorong sportágban mû-
ködõ sportszervezetek és országos sportági szakszövetség
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utánpótlás-nevelési programjait, sportrendezvényekre va-
ló felkészülését és azokon való részvételét.

Kötelezettségvállaló: sportszakállamtitkár vagy felha-
talmazásával az általa írásban megbízott vezetõ állású
munkakört betöltõ személy.

Szakmai teljesítést igazoló: sportszakállamtitkár vagy
felhatalmazásával az általa írásban megbízott vezetõ állá-
sú munkakört betöltõ személy.

ÁHT 241889 Sportteljesítmények elismerése, meg-
becsülése

Az elõirányzat az alábbi célok megvalósítását támogatja:
a) a Nemzet Sportolója címmel járó járadék folyósítása;
b) az olimpiai járadék folyósítása;
c) Gerevich Aladár-sportösztöndíj folyósítása (a sport-

ról szóló 2004. évi törvény 58. §-a alapján);
d) a sportszakmai elismerésekkel, elõállításukkal, át-

adásukkal kapcsolatos költségek biztosítása;
e) eredményességi támogatás a Wesselényi Miklós

Sportközalapítványon keresztül,
f) a Mezõ Ferenc Sportközalapítvány mûködése és ala-

pító okiratban foglalt feladatainak ellátása.
Kötelezettségvállaló: sportszakállamtitkár vagy felha-

talmazásával az általa írásban megbízott vezetõ állású
munkakört betöltõ személy.

Szakmai teljesítést igazoló: sportszakállamtitkár vagy
felhatalmazásával az általa írásban megbízott vezetõ állá-
sú munkakört betöltõ személy.

ÁHT 228543 Kiemelt nemzetközi sportesemények
támogatása

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

Kötelezettségvállaló: miniszter vagy a sportszakállam-
titkár.

Szakmai teljesítést igazoló: sportszakállamtitkár vagy
felhatalmazásával az általa írásban megbízott vezetõ állá-
sú munkakört betöltõ személy.

ÁHT 260489 Nemzeti Sporttanács támogatása

Az elõirányzat célja a Kormány mellett mûködõ javas-
lattevõ szerv, a Nemzeti Sporttanács mûködésének bizto-
sítása.

Kötelezettségvállaló: sportszakállamtitkár vagy felha-
talmazásával az általa írásban megbízott vezetõ állású
munkakört betöltõ személy.

Szakmai teljesítést igazoló: sportszakállamtitkár vagy
felhatalmazásával az általa írásban megbízott vezetõ állá-
sú munkakört betöltõ személy.

ÁHT 264667 Magyar Olimpiai Bizottság mûködési
támogatása

Az elõirányzat támogatást nyújt a Magyar Olimpiai Bi-
zottság, továbbá a budapesti székhelyû nemzetközi sport-
szövetségek, sportszervezetek adminisztratív mûködésé-
hez, szakmai feladatainak ellátásához.

Kötelezettségvállaló: sportszakállamtitkár vagy felha-
talmazásával az általa írásban megbízott vezetõ állású
munkakört betöltõ személy.

Szakmai teljesítést igazoló: sportszakállamtitkár vagy
felhatalmazásával az általa írásban megbízott vezetõ állá-
sú munkakört betöltõ személy.

ÁHT 264678 Magyar Paralimpiai Bizottság mûkö-
dési támogatása

Az elõirányzat támogatást nyújt a Magyar Paralimpiai
Bizottság adminisztratív mûködéséhez, szakmai feladatai-
nak ellátásához.

Kötelezettségvállaló: sportszakállamtitkár vagy felha-
talmazásával az általa írásban megbízott vezetõ állású
munkakört betöltõ személy.

Szakmai teljesítést igazoló: sportszakállamtitkár vagy
felhatalmazásával az általa írásban megbízott vezetõ állá-
sú munkakört betöltõ személy.

ÁHT 264689 Nemzeti Sportszövetség mûködési tá-
mogatása

Az elõirányzat támogatást nyújt a Nemzeti Sportszövet-
ség adminisztratív mûködéséhez, szakmai feladatainak el-
látásához.

Kötelezettségvállaló: sportszakállamtitkár vagy felha-
talmazásával az általa írásban megbízott vezetõ állású
munkakört betöltõ személy.

Szakmai teljesítést igazoló: sportszakállamtitkár vagy
felhatalmazásával az általa írásban megbízott vezetõ állá-
sú munkakört betöltõ személy.

ÁHT 264690 Nemzeti Szabadidõsport Szövetség mû-
ködési támogatása

Az elõirányzat támogatást nyújt a Nemzeti Szabadidõ-
sport Szövetség adminisztratív mûködéséhez, szakmai fel-
adatainak ellátásához.

Kötelezettségvállaló: sportszakállamtitkár vagy felha-
talmazásával az általa írásban megbízott vezetõ állású
munkakört betöltõ személy.

Szakmai teljesítést igazoló: sportszakállamtitkár vagy
felhatalmazásával az általa írásban megbízott vezetõ állá-
sú munkakört betöltõ személy.

ÁHT 266245 Sportegyesületek Országos Szövetsége
mûködési támogatása

Az elõirányzat támogatást nyújt a Sportegyesületek Or-
szágos Szövetsége adminisztratív mûködéséhez, szakmai
feladatainak ellátásához.
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Kötelezettségvállaló: sportszakállamtitkár vagy felha-
talmazásával az általa írásban megbízott vezetõ állású
munkakört betöltõ személy.

Szakmai teljesítést igazoló: sportszakállamtitkár vagy
felhatalmazásával az általa írásban megbízott vezetõ állá-
sú munkakört betöltõ személy.

ÁHT 264701 Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége
mûködési támogatása

Az elõirányzat támogatást nyújt a Fogyatékosok Nem-
zeti Sportszövetsége adminisztratív mûködéséhez, szak-
mai feladatainak ellátásához.

Kötelezettségvállaló: sportszakállamtitkár vagy felha-
talmazásával az általa írásban megbízott vezetõ állású
munkakört betöltõ személy.

Szakmai teljesítést igazoló: sportszakállamtitkár vagy
felhatalmazásával az általa írásban megbízott vezetõ állá-
sú munkakört betöltõ személy.

ÁHT 264712 Wesselényi Miklós Sportközalapítvány
mûködési támogatása

Az elõirányzat a Wesselényi Miklós Sport Közalapít-
vány mûködésének támogatására szolgál.

Kötelezettségvállaló: sportszakállamtitkár vagy felha-
talmazásával az általa írásban megbízott vezetõ állású
munkakört betöltõ személy.

Szakmai teljesítést igazoló: sportszakállamtitkár vagy
felhatalmazásával az általa írásban megbízott vezetõ állá-
sú munkakört betöltõ személy.

ÁHT 219883 Szabadidõsport támogatása

Az elõirányzat támogatja:
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) a Nemzeti Szabadidõsport Szövetség (a továbbiak-

ban: NSzSz), valamint tagszervezetei szakmai programjá-
nak 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.

Kötelezettségvállaló: sportszakállamtitkár vagy felha-
talmazásával az általa írásban megbízott vezetõ állású
munkakört betöltõ személy.

Szakmai teljesítést igazoló: sportszakállamtitkár vagy
felhatalmazásával az általa írásban megbízott vezetõ állá-
sú munkakört betöltõ személy.

ÁHT 277112 Sport népszerûsítésével összefüggõ ki-
adások

Az elõirányzat a sport, az egészséges, mozgásgazdag
életmód, fizikai aktivitás népszerûsítésével összefüggõ
kommunikációs, marketing tevékenységhez, tájékoztató
rendezvényekhez, programokhoz, kiadványok megjelen-
tetéséhez használható fel.

Kötelezettségvállaló: sportszakállamtitkár vagy felha-
talmazásával az általa írásban megbízott vezetõ állású
munkakört betöltõ személy.

Szakmai teljesítést igazoló: sportszakállamtitkár vagy
felhatalmazásával az általa írásban megbízott vezetõ állá-
sú munkakört betöltõ személy.

ÁHT 266267 Egészségjavítást célzó sporttevékeny-
ség (szabadidõsport- és diáksportprogramok támoga-
tása)

Az elõirányzatból támogatás nyújtható a szabadidõsport
és a diáksport területén, különösen a lakosság egészség-
ügyi helyzetének javítása, a rekreációs sport növelése és
népszerûsítése, az egészséges, mozgásgazdag életmód, a
fizikai aktivitás és ezek elõnyei iránti figyelem széles körû
felkeltése érdekében.

Kötelezettségvállaló: sportszakállamtitkár vagy felha-
talmazásával az általa írásban megbízott vezetõ állású
munkakört betöltõ személy.

Szakmai teljesítést igazoló: sportszakállamtitkár vagy
felhatalmazásával az általa írásban megbízott vezetõ állá-
sú munkakört betöltõ személy.

ÁHT 277156 Stratégiai és sporttudományi innová-
ciós folyamatok mûködtetése és projektjei

Az elõirányzat támogatja:
a) a sportszakmai képesítések modul rendszerû szakmai

és vizsgakövetelményein alapuló központi programok, ok-
tatási segédletek, valamint a szakmai vizsga szóbeli és
írásbeli tételeinek kidolgozását és kiadását;

b) továbbképzések szervezését, szakmai ismeretek ter-
jesztését;

c) szakmai-módszertani anyagok készítését és korszerû-
sítését, digitalizálását;

d) a szakképzési szakértõk részére igazolvány elkészít-
tetését;

e) a Magyar Sporttudományi Társaság, a Magyar Edzõk
Társasága, valamint a sporttudomány területén mûködõ
egyéb szervezetek mûködését, valamint a sporttudo-
mánnyal kapcsolatos szakmai feladataik ellátását;

f) sportinformációs rendszerek kialakításával, mûködte-
tésével, modulszerû továbbfejlesztésével kapcsolatos fel-
adatokat, szakértõi tevékenységet;
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g) 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;

h) tudományos és kutatási tevékenységet;
i) tanulmányok, hatástanulmányok elkészítését;
j) konferenciák és rendezvények szervezését
k) 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 fog-
lalt, 2009. évre vonatkozó feladatok megvalósítását.

Kötelezettségvállaló: sportszakállamtitkár vagy felha-
talmazásával az általa írásban megbízott vezetõ állású
munkakört betöltõ személy.

Szakmai teljesítést igazoló: sportszakállamtitkár vagy
felhatalmazásával az általa írásban megbízott vezetõ állá-
sú munkakört betöltõ személy.

ÁHT 235204 Fogyatékkal élõk sportjának támoga-
tása

Az elõirányzat 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 sport-
egészségügyi 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 Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetségét (a továb-

biakban: FONESZ) a fogyatékosok szabadidõsportjának,
valamint diáksportjának országos, megyei és helyi rendez-
vényei céljára, amely támogatást a FONESZ továbbadhat-
ja a fogyatékosok szabadidõ- valamint diáksportját me-
gyei szinten szervezõ sportszövetségeknek, a megyei (fõ-
városi) sport-szakigazgatási szerveknek, valamint a fogya-
tékosok sportja területén mûködõ sportszövetségeknek és
sportegyesületeknek;

h) egyéb, a fogyatékosok sportjának fejlesztésével
összefüggõ feladatok ellátását

Az elõirányzatból finanszírozható továbbá a fogyatéko-
sok hazai és nemzetközi versenyrendszere, valamint a mû-
helytámogatási programok.

Kötelezettségvállaló: sportszakállamtitkár vagy felha-
talmazásával az általa írásban megbízott vezetõ állású
munkakört betöltõ személy.

Szakmai teljesítést igazoló: sportszakállamtitkár vagy
felhatalmazásával az általa írásban megbízott vezetõ állá-
sú munkakört betöltõ személy.

ÁHT 270701 Sportlétesítmények PPP-konstrukció-
ban történõ fejlesztése

Az elõirányzat biztosítja a Sport XXI. Létesítményfej-
lesztési Program PPP-konstrukcióban megvalósuló pro-
jektekben a magánbefektetõ által teljesített és a szolgálta-
tási szerzõdésben részletesen meghatározott szolgáltatá-
sok ellenértékének részbeni finanszírozásául szolgáló, a
magyar államot terhelõ 2009. évi szolgáltatási díj hozzájá-
rulást, valamint a kapcsolódó járulékos költségeket.

Kötelezettségvállaló: sportszakállamtitkár vagy felha-
talmazásával az általa írásban megbízott vezetõ állású
munkakört betöltõ személy.

Szakmai teljesítést igazoló: sportszakállamtitkár vagy
felhatalmazásával az általa írásban megbízott vezetõ állá-
sú munkakört betöltõ személy.

ÁHT 277145 Állami, önkormányzati és egyéb sport-
létesítmények fejlesztése, fenntartása

Az elõirányzat támogatást nyújt:
– a Sport XXI. Létesítményfejlesztési program kereté-

ben megvalósuló állami és önkormányzati tulajdonú sport-
célú ingatlanfejlesztésekhez, a program koordinációjával
és kommunikációjával összefüggõ szakmai feladatok ellá-
tásához, továbbá az egyéb sportlétesítmény-fejlesztési,
felújítási, korszerûsítési feladatok ellátásához;

– az önkormányzati és egyéb nem állami tulajdonú
sportcélú ingatlanok üzemeltetésével, felújításával és kor-
szerûsítésével összefüggõ feladatok, továbbá a támogatá-
sok felhasználásával kapcsolatos ellenõrzõ és koordiná-
ciós feladatok ellátásához kapcsolódó költségekre.

Az elõirányzat finanszírozza:
a) a Papp László Budapest Sportaréna üzemeltetése so-

rán a magyar államot megilletõ állami és társadalmi ese-
ménynapok igénybevételével kapcsolatos koordinációs
feladatokat;

b) a Puskás Ferenc Stadion és Létesítményei magántõke
bevonásával megvalósuló fejlesztéséhez kapcsolódó pá-
lyázati koncepció kialakításához, kiírásához és lebonyolí-
tásához kapcsolódó feladatokat;

c) az olimpiai központok fejlesztését,
d) egyéb, nem vagy nem kizárólag állami forrásból

megvalósuló átfogó jellegû létesítményfejlesztési progra-
mok elõkészítõ és koordinációs feladatait, az abba illesz-
kedõ egyedi beruházások támogatását, amely beruházási
támogatás legfeljebb 7%-a fordítható koordinációs felada-
tokra,

e) a „Sikeres Magyarországért” Önkormányzati Infra-
struktúrafejlesztési Hitelprogram – „Beruházás a 21. szá-
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zad iskolájába” elnevezésû pályázat nyerteseinek fizeten-
dõ kamattámogatásokat és a pályázattal kapcsolatos kiegé-
szítõ költségeket,

f) sportvállalkozások fejlesztési célú hiteleik kamattá-
mogatását.

Kötelezettségvállaló: sportszakállamtitkár vagy felha-
talmazásával az általa írásban megbízott vezetõ állású
munkakört betöltõ személy.

Szakmai teljesítést igazoló: sportszakállamtitkár vagy
felhatalmazásával az általa írásban megbízott vezetõ állá-
sú munkakört betöltõ személy.

ÁHT 250145 Magyar Sport Háza Program

Az elõirányzat támogatást nyújt
a) a Magyar Sport Háza üzemeltetési költségeinek fi-

nanszírozásához;
b) a Magyar Sport Háza beruházáshoz kapcsolódó hitel

és kamatai költségeinek, valamint a beruházással és a be-
ruházással létrejövõ létesítmény mûködésével összefüggõ
egyéb költségek fedezéséhez;

c) a sportszövetségek mûködéséhez szükséges infra-
strukturális feladatokhoz;

d) egyéb, a Magyar Sport Házát érintõ költségek fedezé-
séhez.

Kötelezettségvállaló: sportszakállamtitkár vagy felha-
talmazásával az általa írásban megbízott vezetõ állású
munkakört betöltõ személy.

Szakmai teljesítést igazoló: sportszakállamtitkár vagy
felhatalmazásával az általa írásban megbízott vezetõ állá-
sú munkakört betöltõ személy.

ÁHT 277990 Energiaadó emelésének ellentételezése

Az elõirányzat a fejezethez tartozó költségvetési szer-
vek részére 2009. évben az energiaadó emelkedésének
kompenzálására fordítható.

Kötelezettségvállaló: közjogi és koordinációs szakál-
lamtitkár vagy felhatalmazásával az általa írásban megbí-
zott vezetõ állású munkakört betöltõ személy.

Szakmai teljesítést igazoló: közjogi és koordinációs
szakállamtitkár, PEF fõosztályvezetõje, fõosztályvezetõ
helyettese, vagy azon vezetõ állású munkakört ellátó sze-
mély, akit a közjogi és koordinációs szakállamtitkár ki-
jelöl.

ÁHT 269567 Fejezeti általános tartalék

Az elõirányzat a 2009. év során felmerülõ, de elõre nem
tervezhetõ kiadások forrásául szolgál. Az elõirányzat fel-
használásáról a közjogi és koordinációs szakállamtitkár
elõterjesztése alapján a miniszter dönt. Az elõirányzat fel-
használásával kapcsolatos adatszolgáltatásért, a beszámo-
lási kötelezettség határidõben történõ teljesítéséért a PEF
fõosztályvezetõje felel.

ÁHT 005137 Egyéb lakástámogatások

Az elõirányzat a kincstári elszámolások beszámolási és
könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló
240/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet értelmében a nemzet-
gazdasági elszámolások körébe tartozó elõirányzat.

A nem pályázati formában nyújtható lakástámogatások
az alábbi támogatási formákra terjednek ki: lakásépítési
(vásárlási) kedvezmény, megelõlegezett kedvezmény, fia-
talok otthonteremtési támogatása, mozgássérültek aka-
dálymentesítési támogatása, folyósítási költségek, lakás-
célú hitelek állami garanciái, energiatakarékos felújítás,
fix kamatok kiegészítése, lakásra megtakarítók áruvásárlá-
si kölcsönei, adó-visszatérítési támogatás, jelzáloglevéllel
finanszírozott hitelek kamattámogatása, lakásépítési (vá-
sárlási) hitelhez kapcsolódó kiegészítõ kamattámogatás,
lakóház felújításhoz és vízi közmû létesítéséhez kapcsoló-
dó hitel kamattámogatása, törlesztési támogatás, önkor-
mányzati lakástámogatási hitelek kamattámogatása, for-
góeszköz-hitelek kamattámogatása, pénzforgalom költsé-
gei, kamattérítés, lakáspolitikát megalapozó kutatások és
lakáscélú támogatások megismertetése, egyéb költségek.

Az elõirányzat szakmai kezelésének részletes szabályait
jelen utasítás 1. sz. melléklete tartalmazza.

Lakástámogatásra fordított kiadások
Az elõirányzat nem pályázati formában mûködõ támo-

gatásainak felhasználását a lakáscélú állami támogatások-
ról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendeletben (továbbiak-
ban: R.) – VIII. fejezet kivételével – szabályozza.

Utalványozó: az önkormányzati és lakásügyi szakál-
lamtitkár által, a PEF fõosztályvezetõjének egyetértésével
kijelölt személyek

Utalvány-ellenjegyzõ: PEF fõosztályvezetõje, vagy az
általa írásban kijelölt személyek

A hitelintézettõl beérkezett elszámolást és elõlegigény-
lést az ÖM Lakásügyi Fõosztály kijelölt munkatársa szám-
szakilag ellenõrzi, számítógépre rögzíti, és ezt követõen a
támogatásigényt utalványozza. Az utalványt a hitelintézeti
elszámolással együtt ellenjegyzésre megküldi a Pénzügyi
és Erõforrás-gazdálkodási Fõosztályra. Az ellenjegyzett
utalványt a Pénzügyi és Erõforrás-gazdálkodási Fõosztály
továbbítja a Magyar Államkincstárnak.

Ha az ellenjegyzõ tartalmi vagy formai okok alapján
nem ért egyet az utalvány ellenjegyzésével, úgy errõl köz-
vetlen felettesét írásban tájékoztatja. Amennyiben az el-
lenjegyzésre ennek ellenére írásban utasítást kap, úgy errõl
az utasítást adó az önkormányzati minisztert – soron kí-
vül – írásban tájékoztatja.

Az ellenjegyzést követõen a nem jogszabályon alapuló
fizetési kötelezettség (pl. megállapodáson, kormányhatá-
rozaton) teljesítésére vonatkozó utalványt a PEF:

a) ellenõrzés céljából átadja az utalványozásra jogosult
Lakásügyi Fõosztály részére,

b) egyidejûleg tájékoztatásul megküldi a közjogi és ko-
ordinációs szakállamtitkárnak,

c) teljesítésre továbbítja a Magyar Államkincstárhoz.
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A Magyar Államkincstár az elõirányzat terhére az utasí-
tásban meghatározott eljárás alapján teljesít kifizetést. A
kifizetés teljesítését megelõzõen a kifizetõ az utalvány
szabályszerûségi vizsgálatán túlmenõen elõirányzati fede-
zetvizsgálatot is végez. A fedezetvizsgálat során ellenõrzi,
hogy a költségvetési törvénynek az utalványban hivatko-
zott címén a kifizetés elrendeléséig történt kiutalásokat fi-
gyelembe véve, rendelkezésre áll-e az utalványnak megfe-
lelõ összegû elõirányzat. A fedezetlen vagy nem szabály-
szerû (alaki-formai hibás) utalvány teljesítését a kifizetõ
megtagadja, és felülvizsgálatra az utalványozást végzõnek
soron kívül visszaküldi.

A kötelezettségvállalási, utalványozási és ellenjegyzési
jog gyakorlásának elõsegítésére a Magyar Államkincstár
havonta az elõirányzatokról az aktuális elõirányzat fel-
használásának adatait tartalmazó önálló jelentést ad a La-
kásügyi Fõosztály részére, aki a jelentés egy másolati pél-
dányát megküldi a Pénzügyi Erõforrás-gazdálkodási Fõ-
osztálynak.

A lakáspolitikát megalapozó kutatásokra és a lakáscé-
lú támogatások megismertetésére fordított kiadások

A R. 25/A. §-a szerint az elõirányzatból finanszírozan-
dó kiadások (továbbiakban: kutatási és kommunikációs ki-
adások) tekintetében – azzal, hogy a közbeszerzési érték-
határt elérõ beszerzéseket a közbeszerzésekrõl szóló 2003.
évi CXXIX. törvény elõírásai szerint kell lebonyolítani.

Kötelezettségvállaló: 10 millió forint összeghatárig az
ÖM Lakásügyi Fõosztály vezetõje; 10 millió forint
összeghatár felett az önkormányzati és lakásügyi szakál-
lamtitkár. Kötelezettségvállalásra az ÖM Sajtó és Kom-
munikációs Fõosztály vezetõjének elõzetes egyetértésével
kerülhet sor.

Szakmai teljesítést igazoló: az ÖM Lakásügyi Fõosztály
vezetõje, vagy az önkormányzati és lakásügyi szakállam-
titkár által írásban megbízott vezetõ állású munkakört be-
töltõ személy.

Utalványozó: az önkormányzati és lakásügyi szakál-
lamtitkár által, a PEF fõosztályvezetõjének egyetértésével
kijelölt személyek

Utalvány-ellenjegyzõ: PEF fõosztályvezetõje, vagy az
általa írásban kijelölt személyek

A kutatási és kommunikációs kiadások éves összegét az
önkormányzati miniszter jogosult meghatározni.

A kutatási és kommunikációs kiadásoknál a kötelezett-
ségvállalónak biztosítania kell, hogy az utalványozás és az
ellenjegyzés csak a rendelkezésre álló meghatározott éves
keretösszeg mértékéig történjen.

A kutatási és kommunikációs kiadások esetében a szer-
zõdéstervezetet a Lakásügyi Fõosztály vezetõje pénzügyi
és jogi ellenjegyzésre megküldi az SzPKO vezetõjének, il-
letve a fõosztályvezetõjének.

A kutatási és kommunikációs kiadások esetén az egyéb
lakástámogatások elõirányzat terhére vállalt kötelezettsé-
gek utalványozása a 2. számú melléklet szerinti utalvány-
minta alkalmazásával történik.

Az utalványozást és az ellenjegyzést végzõ szervezetek
a kötelezettségvállalásokról folyamatos analitikus nyil-
vántartást vezetnek, amelyet legalább félévente egyeztet-
nek.

V. Korábbi évek költségvetési törvényeiben
meghatározott XI. fejezethez tartozó fejezeti kezelésû

elõirányzatok célja és az elõirányzat feletti
rendelkezési jogkörök megnevezése

A 2009. évre elõirányzatosított, korábbi években vállalt
kötelezettségvállalással terhelt, korábbi évek költségveté-
si törvényeiben megjelenõ fejezeti kezelésû elõirányzatok
felhasználásának rendjét az alábbiak szerint szabályozom:

ÁHT 232940 Állami Támogatású Bérlakás Program

Az elõirányzat felhasználható a 12/2001. (I. 31.) Korm.
rendelet alapján:

– a bérlakásállomány növelésére,
– a lakóépülettömbök részbeni vagy teljes korszerûsíté-

sére, felújítására,
– az új lakóingatlanok építésére alkalmas, a 253/1997.

(XII. 23.) Korm. rendelet, illetve a települések helyi építési
szabályzatában elõírtak szerint közmûvesített építési tel-
kek növelésére,

– az ingatlan-nyilvántartásban lakásként nyilvántartott,
továbbá más célú ingatlanként nyilvántartott, de legalább
egy önálló lakást magába foglaló egyházi ingatlanok kor-
szerûsítése, felújítása érdekében.

Az elõirányzat szakmai kezelésének részletes szabályait
jelen utasítás 1. sz. melléklete tartalmazza.

Pályázati eljárás esetén:
Kötelezettségvállaló: a pályázatok eredményérõl a mi-

niszter dönt. A miniszteri döntésnek megfelelõen a minta-
szerzõdések alapján az egyedi szerzõdések kötelezettség-
vállalója – az önkormányzati és lakásügyi szakállamtitkár
felhatalmazásával – az ÉMI Kht. vezérigazgatója, illetve
az ÉMI Kht. vezérigazgatója által javasolt vezetõ állású
személy.

Pénzügyi ellenjegyzõ: a pályázatok eredményérõl szóló
döntés pénzügyi ellenjegyzõje a PEF fõosztályvezetõje, a
miniszteri döntésnek megfelelõen létrejövõ szerzõdések
pénzügyi ellenjegyzõje az ÉMI Kht. vezérigazgatója által
javasolt, a PEF fõosztályvezetõje által jóváhagyott
személy.

Szakmai teljesítést igazoló: az ÉMI Kht. vezérigazgató-
ja, az ÉMI Kht. lakásinnovációs divízió mûszaki vezetõje
egy pályázati referenssel, vagy az ÉMI Kht. vezetõje által
megbízott két pályázati referens együtt.

Utalványozó: – az önkormányzati és lakásügyi szakál-
lamtitkár egyetértésével – az ÉMI Kht. vezérigazgatója ál-
tal javasolt, a PEF fõosztályvezetõje által jóváhagyott sze-
mély.

1148 B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 6. szám



Utalvány-ellenjegyzõ: az ÉMI Kht. vezérigazgatója ál-
tal javasolt, a PEF fõosztályvezetõje által jóváhagyott sze-
mély.

Érvényesítõ: az ÉMI Kht. vezérigazgatója által javasolt,
a PEF fõosztályvezetõje által jóváhagyott személy.

ÁHT 267156 Cigányság lakáskörülményeinek javí-
tása

Az elõirányzat az Országos Cigány Önkormányzattal
2001-ben kötött támogatási szerzõdés alapján a cigányság
lakáskörülményeinek javítását szolgáló program kereté-
ben megkezdett építési beruházások befejezéséhez szük-
séges forrást teremti meg.

Kötelezettségvállaló: az önkormányzati és lakásügyi
szakállamtitkár, a Lakásügyi Fõosztály vezetõje.

Szakmai teljesítést igazoló: az önkormányzati és lakás-
ügyi szakállamtitkár, a Lakásügyi Fõosztály vezetõje,
vagy akit a szerzõdésben a kötelezettségvállalásra jogosult
megjelöl.

ÁHT 245801 Közép- és Kelet-európai Választási
Szakértõk Egyesületének (ACEEEO) támogatása

Az elõirányzat célja, hogy az egyesület keretei között
támogassa a hatékony és átlátható választási rendszerek
népszerûsítését, a közép- és kelet-európai országok, a dél-
szláv térség országai választásainak megfigyelésében való
együttmûködést, a közös professzionális szakismeret ter-
jesztését, valamint a választási rendszerek intézményesíté-
sénél felmerülõ problémák megtárgyalását és a demokrati-
kus választási gyakorlat európai terjedését szolgáló infor-
mációk megosztását.

Kötelezettségvállaló: a közjogi és koordinációs szakál-
lamtitkár vagy felhatalmazásával az általa írásban megbí-
zott vezetõ állású munkakört betöltõ személy.

Szakmai teljesítést igazoló: Választási Fõosztály veze-
tõje vagy a Választási Fõosztály vezetõje által javasolt, a
közjogi és koordinációs szakállamtitkár által megbízott
vezetõ állású személy.

ÁHT 277101 Kiemelt nemzetgazdasági beruházá-
sokkal összefüggõ többletfeladatok

Az elõirányzat az Új Magyarország Fejlesztési Terv ke-
retében megvalósuló fejlesztésekkel összefüggõ hatósági
(pl. építésügyi, egyéb hatósági engedélyezési, kisajátítási
feladatok) tevékenység megerõsítését szolgálja. Célja a ki-
emelt nemzetgazdasági beruházássá minõsített projektek
hatékony, gyors lebonyolításának elõsegítése.

Kötelezettségvállaló: az önkormányzati és lakásügyi
szakállamtitkár és írásbeli javaslatára a közjogi és koordi-
nációs szakállamtitkár vagy az érintettek felhatalmazásá-
val az általuk írásban megbízott, irányításuk alá tartozó ve-
zetõ állású munkakört betöltõ személyek.

Szakmai teljesítést igazoló: az önkormányzati és lakás-
ügyi szakállamtitkár és/vagy az érintettek felhatalmazásá-

val az általuk írásban megbízott, irányításuk alá tartozó ve-
zetõ állású munkakört betöltõ személyek együttesen.

ÁHT 232698 Katasztrófa-elhárítási célelõirányzatok

A katasztrófa-elhárítás során felmerülõ költségek és ká-
rok, peres ügyek fedezetét szolgáló elõirányzat.

Kötelezettségvállaló: közjogi és koordinációs szakál-
lamtitkár, PEF fõosztályvezetõje, PEF fõosztályvezetõ-
helyettese.

Szakmai teljesítést igazoló: közjogi és koordinációs
szakállamtitkár vagy az általa írásban felhatalmazott sze-
mély.

ÁHT 269145 Parlagfû-mentesítés végrehajtásának
támogatása

Az ÖM a Kormány általános hatáskörû területi állam-
igazgatási szervein keresztül gondoskodik a több ágazatot
érintõ, parlagfû-mentesítési célú kormányzati döntések
végrehajtásának területi összehangolásáról. A fejezeti ke-
zelésû elõirányzatnak eredeti elõirányzata nincs, módosí-
tott elõirányzata a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési
Minisztérium és az Önkormányzati Minisztérium között
megkötött, a Parlagfûmentes Magyarországért Tárcaközi
Bizottság által elfogadott programok végrehajtásának tá-
mogatása fejezeti kezelésû elõirányzat terhére, elõirány-
zat-átadási megállapodás keretében átvett támogatás. Az
átvett elõirányzat egyenlõ arányban felosztásra kerül a
Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szer-
vei között, ezen támogatás biztosítja a regionális parlag-
fû-mentesítési bizottságok mûködtetéséhez szükséges for-
rást.

Kötelezettségvállaló: a közjogi és koordinációs szakál-
lamtitkár vagy felhatalmazásával az általa írásban megbí-
zott vezetõ állású munkakört betöltõ személy.

Szakmai teljesítést igazoló: közjogi és koordinációs
szakállamtitkár, PEF fõosztályvezetõje, PEF fõosztályve-
zetõ-helyettese, vagy akit a szerzõdésben a kötelezettség-
vállalásra jogosult megjelöl.

ÁHT 279289 Õrbottyán és térsége csatorna- és
szennyvízelvezetési rendszerének kiépítése

A Kormány a központi egyensúlyi tartalék és a központi
költségvetés általános tartalékának felhasználásáról, vala-
mint a 2006. évi elõirányzat-maradvány átcsoportosításá-
ról szóló 2258/2007. (XII. 23.) Korm. határozatban döntött
Õrbottyán és térsége csatorna- és szennyvízelvezetési
rendszerének kiépítése támogatásáról. A beruházás meg-
valósításának és az állami támogatás felhasználásának fel-
tételeirõl az ÖM, a BMSK Zrt. és az önkormányzat támo-
gatási szerzõdést kötött.

Kötelezettségvállaló: a miniszter.
Szakmai teljesítést igazoló: közjogi és koordinációs

szakállamtitkár, PEF fõosztályvezetõje.
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ÁHT 279290 Egyedi önkormányzati beruházások
támogatása

A Kormány a központi egyensúlyi tartalék és a központi
költségvetés általános tartalékának felhasználásáról, vala-
mint a 2006. évi elõirányzat-maradvány átcsoportosításá-
ról szóló 2258/2007. (XII. 23.) Korm. határozatban döntött
egyes önkormányzati beruházások támogatásáról. A beru-
házások megvalósításának és az állami támogatás felhasz-
nálásának feltételeirõl az ÖM és a BMSK Zrt. 2007-ben
koordinátori szerzõdést kötött.

Kötelezettségvállaló: a miniszter, a közjogi és koordiná-
ciós szakállamtitkár, vagy felhatalmazásával az általa írás-
ban megbízott vezetõ állású munkakört betöltõ személy.

Szakmai teljesítést igazoló: közjogi és koordinációs
szakállamtitkár, PEF fõosztályvezetõje, fõosztályvezetõ-
helyettese, vagy akit a támogatási szerzõdésben a kötele-
zettségvállalásra jogosult megjelöl.

ÁHT 267189 Egyéb helyi önkormányzati beruházá-
sok támogatása

Az elõirányzat célja a rendkívüli beruházási elõirány-
zat-átcsoportosítás rendjérõl szóló 9/2006. (III. 23.) PM
rendeletben foglalt feladatok ellátása. A támogatásokról a
pénzügyminiszter egyedi döntést hozott. A Magyar Köz-
társaság mindenkori költségvetési törvényében szereplõ
felhatalmazás alapján a pénzügyminiszter fejezetek közöt-
ti átcsoportosítással biztosítja a támogatást. A döntés tech-
nikai végrehajtója a PEF. Eredeti elõirányzat az ÖM-nél
nem tervezhetõ e címen.

Kötelezettségvállaló: a közjogi és koordinációs szakál-
lamtitkár vagy felhatalmazásával az általa írásban megbí-
zott vezetõ állású munkakört betöltõ személy.

Szakmai teljesítést igazoló: közjogi és koordinációs
szakállamtitkár, PEF fõosztályvezetõje, fõosztályvezetõ-
helyettese vagy akit a szerzõdésben a kötelezettségválla-
lásra jogosult megjelöl.

ÁHT 269290 Árvízi védekezési feladatok

A 2006. tavaszi dunai és tiszai árvizek okozta károk
enyhítése érdekében Magyarország az Európai Unió Szo-
lidaritási Alapjából támogatást igényelt. A támogatást
(15 063 587 eurót) Magyarország részére az Európai Par-
lament döntése alapján az Európai Bizottság megítélte,
mely összeg e fejezeti kezelésû elõirányzat fedezetét biz-
tosítja. Az elõirányzat felhasználásáról tájékoztatni kell az
Európai Bizottságot.

Az elõirányzat csak közvetlen károk, illetve közkiadá-
sok pénzügyi fedezetére korlátozódik, valamint az alábbi
elsõdleges veszélyhelyzeti tevékenységek (rész)finanszí-
rozására szolgál:

– infrastruktúra (energiaellátás, vízellátás, közlekedés,
valamint egészségügyi és oktatási szolgáltatás),

– ideiglenes szállás és mentõszolgálat,

– megelõzõ infrastruktúra biztosítása és a kulturális
örökség védelme,

– a természeti katasztrófa által érintett terület megtisztí-
tása, a természeti területeket is ideértve.

A támogatás kedvezményezettjei az alábbi minisztériu-
mok: EüM, FVM, GKM, HM, IRM, KvVM, OKM, ÖM,
illetve a települési önkormányzatok.

Kötelezettségvállaló: a közjogi és koordinációs szakál-
lamtitkár, vagy felhatalmazásával az általa írásban megbí-
zott vezetõ állású munkakört betöltõ személy.

Szakmai teljesítést igazoló: közjogi és koordinációs
szakállamtitkár, PEF fõosztályvezetõje, PEF fõosztályve-
zetõ-helyettese, vagy akit a szerzõdésben a kötelezettség-
vállalásra jogosult megjelöl.

ÁHT 239212 Technikai azonosító maradványbefize-
téshez

A feladatfinanszírozás körébe vont fejezeti kezelésû
elõirányzatok elvonandó elõirányzat-maradványainak a
központi költségvetésbe történõ befizetéséhez szükséges
technikai jellegû elõirányzat.

Kötelezettségvállaló: PEF fõosztályvezetõje, fõosztály-
vezetõ-helyettese.

Utalványozó: PEF fõosztályvezetõje, fõosztályveze-
tõ-helyettese, vagy akit a kötelezettségvállalásra jogosult
megjelöl.

ÁHT 000934 A 2008. évi Pekingi Olimpián és Para-
limpián való részvétel támogatása

Az elõirányzat célja, hogy a Magyar Olimpiai Bizottság
valamint a Magyar Paralimpiai Bizottság útján támogatja a
magyar olimpiai és paralimpiai keret olimpiai és paralim-
piai részvételét.

Kötelezettségvállaló: sportszakállamtitkár vagy felha-
talmazásával az általa írásban megbízott vezetõ állású
munkakört betöltõ személy.

Szakmai teljesítést igazoló: sportszakállamtitkár vagy
felhatalmazásával az általa írásban megbízott vezetõ állá-
sú munkakört betöltõ személy.

ÁHT 278689 Sportági szakszövetségek olimpiai fel-
készüléssel összefüggõ támogatása

Az elõirányzat célja támogatni az olimpiai és paralim-
piai felkészülést, az országos sportági szakszövetségek és
jogi személyiséggel rendelkezõ szervezeti egységei, vala-
mint sportegyesületi mûhelyek ezzel összefüggõ szakmai
feladatainak ellátását.

Az elõirányzatból támogatás adható továbbá az olimpiai
kerettag sportolók, továbbá a felkészítésükben közremû-
ködõ sportszakemberek részére sportösztöndíj biztosításá-
hoz, illetve a nemzeti válogatottak olimpiai felkészülését
szolgáló, állami tulajdonú sportlétesítmények fejlesztésé-
hez, korszerûsítéséhez.
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Kötelezettségvállaló: sportszakállamtitkár vagy felha-
talmazásával az általa írásban megbízott vezetõ állású
munkakört betöltõ személy.

Szakmai teljesítést igazoló: sportszakállamtitkár vagy
felhatalmazásával az általa írásban megbízott vezetõ állá-
sú munkakört betöltõ személy.

ÁHT 000879 Sporttudományi feladatok

Támogatás nyújtása a Magyar Sporttudományi Társa-
ság, valamint a sporttudomány területén mûködõ egyéb
szervezetek részére sporttudománnyal kapcsolatos szak-
mai feladataik ellátásához, ezen belül kutatás, sporttudo-
mányi kiadványok megjelentetése, továbbképzések bein-
dítása, oktatás színvonalának emelése, konferenciák szer-
vezése, azokon való részvétel, a sporttudományi szerveze-
tek mûködési támogatása, támogatás nemzetközi sport-
tudományi szervezeteknek fizetendõ tagdíjhoz, egyéb, a
sporttudománnyal összefüggõ szakmai feladatok ellátásá-
hoz.

Kötelezettségvállaló: sportszakállamtitkár vagy felha-
talmazásával az általa írásban megbízott vezetõ állású
munkakört betöltõ személy.

Szakmai teljesítést igazoló: sportszakállamtitkár, vagy
felhatalmazásával az általa írásban megbízott vezetõ állá-
sú munkakört betöltõ személy.

ÁHT 264767 Szakképzés támogatása

A szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. tv. 5. §-a (1)
és (2) bekezdésében a szakképesítésért felelõs miniszter
részére meghatározott – a sportszakmai képesítésekkel
összefüggõ – feladatok végrehajtása.

Tételesen:
– a modulrendszerû szakmai és vizsgakövetelmények-

nek megfelelõ központi oktatási programok kidolgoztatá-
sa és kiadása;

– a szakmai tantárgyak korszerû tankönyveinek kidol-
goztatása és kiadása;

– központi írásbeli feladatok és szóbeli tételek kidol-
goztatása;

– multimédiás oktatócsomag készíttetése a kistérségi
testedzési és sportprogramok szervezésérõl és lebonyolítá-
sáról;

– igazolvány elkészíttetése az Országos szakképzési
szakértõi névjegyzékre – pályázat útján – felvételt nyert
szakemberek részére;

– szakmai továbbképzések;
– országos szakmai tanácskozások.
Kötelezettségvállaló: sportszakállamtitkár vagy felha-

talmazásával az általa írásban megbízott vezetõ állású
munkakört betöltõ személy.

Szakmai teljesítést igazoló: sportszakállamtitkár vagy
felhatalmazásával az általa írásban megbízott vezetõ állá-
sú munkakört betöltõ személy.

ÁHT 266234 Nemzeti Sportinformációs Rendszer

Az elõirányzat-felhasználás célja egy olyan információ-
adatbázis létrehozása, amelynek speciális adatai segítik a
sport minden területének mûködését, alapjául szolgálnak a
hosszú távú stratégiák kialakításának.

Kötelezettségvállaló: sportszakállamtitkár, vagy felha-
talmazásával az általa írásban megbízott vezetõ állású
munkakört betöltõ személy.

Szakmai teljesítést igazoló: sportszakállamtitkár, vagy
felhatalmazásával az általa írásban megbízott vezetõ állá-
sú munkakört betöltõ személy.

ÁHT 266256 Gerevich Aladár-sportösztöndíj

Az elõirányzat a Wesselényi Miklós Sport Közalapít-
vány által folyósított egységes Gerevich-sportösztöndíj
összegének kifizetésére szolgál.

Kötelezettségvállaló: sportszakállamtitkár vagy felha-
talmazásával az általa írásban megbízott vezetõ állású
munkakört betöltõ személy.

Szakmai teljesítést igazoló: sportszakállamtitkár vagy
felhatalmazásával az általa írásban megbízott vezetõ állá-
sú munkakört betöltõ személy.

ÁHT 276390 Kiemelt stratégiai célok megvalósítása

Az elõirányzat felhasználásának célja a Sportoló Nem-
zet szemléletváltás megvalósítását elõsegítõ innovatív
programok, a Sport XXI. Nemzeti Sportstratégiáról szóló
65/2007. (VII. 27.) OGY határozatban megfogalmazott
prioritások (többek között: innovatív projektek, tudomá-
nyos kutatási tevékenységek, tanulmányok, szakmai kiad-
mányok és módszertani segédletek elkészítésének és meg-
jelentetésének támogatása, konferenciák és rendezvények
szervezése), sportpolitikai stratégiai célok és feladatok tá-
mogatása.

Kötelezettségvállaló: sportszakállamtitkár vagy felha-
talmazásával az általa írásban megbízott vezetõ állású
munkakört betöltõ személy.

Szakmai teljesítést igazoló: sportszakállamtitkár vagy
felhatalmazásával az általa írásban megbízott vezetõ állá-
sú munkakört betöltõ személy.

ÁHT 277123 Sportköztestületek mûködési támoga-
tása

Az elõirányzat támogatást nyújt a Magyar Olimpiai Bi-
zottság, a Magyar Paralimpiai Bizottság, a Nemzeti Sport-
szövetség, a Nemzeti Szabadidõsport Szövetség, valamint
a Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége adminisztratív
mûködéséhez, szakmai feladatainak ellátásához.

Kötelezettségvállaló: sportszakállamtitkár vagy felha-
talmazásával az általa írásban megbízott vezetõ állású
munkakört betöltõ személy.

Szakmai teljesítést igazoló: sportszakállamtitkár vagy
felhatalmazásával az általa írásban megbízott vezetõ állá-
sú munkakört betöltõ személy.
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ÁHT 229429 Sportfolió Kht. végelszámolásával kap-
csolatos kiadások

Az elõirányzat terhére nyújtható támogatás a Sportfolió
Kht. végelszámolásával kapcsolatos költségekhez, vala-
mint a Sportfolió Kht. tulajdonában, vagyonkezelésében,
használatában álló sportlétesítmények üzemeltetéséhez.

Kötelezettségvállaló: sportszakállamtitkár vagy felha-
talmazásával az általa írásban megbízott vezetõ állású
munkakört betöltõ személy.

Szakmai teljesítést igazoló: sportszakállamtitkár vagy
felhatalmazásával az általa írásban megbízott vezetõ állá-
sú munkakört betöltõ személy.

ÁHT 248167 A 2006. évi Úszó Európa-bajnokság lé-
tesítményfejlesztési program

Az elõirányzat fedezetet nyújt a 2006. évi úszó EB meg-
valósításának létesítményfejlesztési feladatai ellátására.

Kötelezettségvállaló: a sportszakállamtitkár vagy felha-
talmazásával az általa írásban megbízott vezetõ állású
munkakört betöltõ személy.

Szakmai teljesítést igazoló: sportszakállamtitkár vagy
felhatalmazásával az általa írásban megbízott vezetõ állá-
sú munkakört betöltõ személy.

ÁHT 264645 Kiemelt hazai rendezésû sportesemé-
nyek támogatása

Az elõirányzat a megrendezendõ kiemelkedõ hazai ren-
dezésû sportesemények támogatására szolgál.

Kötelezettségvállaló: sportszakállamtitkár vagy felha-
talmazásával az általa írásban megbízott vezetõ állású
munkakört betöltõ személy.

Szakmai teljesítést igazoló: sportszakállamtitkár vagy
felhatalmazásával az általa írásban megbízott vezetõ állá-
sú munkakört betöltõ személy.

Az ÖKO-Program finanszírozására 2007-ben a Kor-
mány által biztosított források kezelésének és felhasz-
nálásának szabályai

A Kormány a 2259/2007. (XII. 23.) Korm. határozatban
döntött a távhõvel ellátott lakóépületek hõfogyasztása sza-
bályozási lehetõségének megteremtésére indított program
(ÖKO-Program) finanszírozásáról. A pályázat kezelõje
közhasznúsági szerzõdés keretében az ÉMI Kht., a prog-
ram forrásának az elõirányzat terhére történõ egyidejû ren-
delkezésre bocsátása mellett.

A gazdálkodást érintõ jogosítványok elkülönülnek azon
szempontból, hogy pályázati döntés meghozatala, pályá-
zati rendszer mûködtetése vagy nem pályázati rendszer ke-
retében gyakorolják.

ÖKO-Program esetében a pályázati döntés megho-
zatala esetén

Kötelezettségvállaló: a pályázatok eredményérõl a mi-
niszter dönt. A miniszteri döntésnek megfelelõen a minta-

szerzõdések alapján az egyedi szerzõdések kötelezettség-
vállalója – az önkormányzati és lakásügyi szakállamtitkár
felhatalmazásával – az ÉMI Kht. vezérigazgatója, illetve
az ÉMI Kht. vezérigazgatója általa javasolt vezetõ állású
személy.

Pénzügyi ellenjegyzõ: a pályázatok eredményérõl szóló
döntés pénzügyi ellenjegyzõje az ÖM PEF fõosztályveze-
tõje, a miniszteri döntésnek megfelelõen létrejövõ szerzõ-
dések pénzügyi ellenjegyzõje az ÉMI Kht. vezérigazgató-
ja által javasolt, a PEF fõosztályvezetõje által jóváhagyott
személy.

Szakmai teljesítést igazoló: az ÉMI Kht. vezérigaz-
gatója, az ÉMI Kht. mûszaki igazgatója, az ÉMI Kht. veze-
tõje által megbízott két pályázati referens együtt, vagy az
ÉMI Kht. Lakás-innovációs divízió mûszaki vezetõje egy
pályázati referenssel együtt.

Utalványozó: – az önkormányzati és lakásügyi szakál-
lamtitkár egyetértésével – az ÉMI Kht. vezérigazgatója ál-
tal javasolt, a PEF fõosztályvezetõje személy által jóváha-
gyott személy.

Utalvány-ellenjegyzõ: az ÉMI Kht. vezérigazgatója ál-
tal javasolt, a PEF fõosztályvezetõje által jóváhagyott sze-
mély.

Érvényesítõ: az ÉMI Kht. vezérigazgatója által javasolt,
a PEF fõosztályvezetõje által jóváhagyott személy.

VI. Záró rendelkezések

12. a) Jelen utasítás a közzététele napján lép hatályba,
rendelkezéseit a folyamatban lévõ ügyekre a 2009. évi
költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

b) Az utasítás hatálybalépését követõ nyolc napon belül
az érintett szakállamtitkároknak jelen utasítás 3. sz. mel-
lékletének kitöltésével nyilatkozniuk kell, hogy mely mun-
kakört betöltõ személyeknek, milyen fejezeti kezelésû elõ-
irányzat terhére biztosítanak kötelezettségvállalási és
szakmai teljesítési igazolási jogkört.

c) Az utasítás hatálybalépését követõ nyolc napon belül
a sportszakállamtitkárnak, a JOF, PEF fõosztályvezetõi-
nek a jogi ellenjegyzésre jogosultak körérõl, a PEF fõosz-
tályvezetõjének a pénzügyi ellenjegyzésre, érvényesítésre,
utalványozásra, utalvány-ellenjegyzésre jogosultak meg-
határozásáról írásban nyilatkozni kell.

d) Miniszteri írásbeli döntés alapján átruházott kötele-
zettségvállalási, szakmai teljesítésigazolási, utalványozási
jogról – a döntést követõen haladéktalanul, jelen utasítás
3. sz. mellékletének kitöltésével – értesíteni kell a PEF fõ-
osztályvezetõjét és – a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezett-
ség teljesítése érdekében – az ÖM Humánerõforrás és Ci-
vilkapcsolati Fõosztály vezetõjét.

e) A PEF évenkénti bontásban nyilvántartást vezet – fe-
jezeti kezelésû elõirányzatonként – a rendelkezési joggya-
korlásról, illetve az azt betöltõ személyekrõl. E dokumen-
tumokat a kiállítás évének utolsó napjától számított nyolc
évig meg kell õrizni.
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f) Az utasítás hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti a lakásprogramokhoz kapcsolódó elõirányzatok fel-
használásának rendjérõl szóló 7/2006. (BK 23.) ÖTM uta-
sítás és az ennek módosításáról szóló 14/2007. (BK 18.)
ÖTM utasítás, az Egyéb lakástámogatások elõirányzat ke-
zelésének eljárási rendjérõl szóló 3/2006. (BK 16.) ÖTM
utasítás, valamint a fejezeti kezelésû elõirányzatok fel-
használásának rendjérõl szóló 8/2008. (HÉ 41.) ÖM uta-
sítás.

Dr. Gyenesei István s. k.,
önkormányzati miniszter

1. számú melléklet a 4/2009. (II. 27.) ÖM utasításhoz

A lakástámogatásokhoz kapcsolódó elõirányzatok
szakmai kezelésével kapcsolatos elõírások

1. Az elõirányzatnak az ÖM Lakásügyi Fõosztálya (a
továbbiakban: Kezelõ) a szakmai kezelõje. A Kezelõ fel-
adata az elõirányzat jogszabályszerû mûködtetése, szak-
mai kezelése és az R.-ben meghatározott jogcímek szerinti
felhasználásának biztosítása.

2. A Kezelõ a pályázatok kezelésével, valamint az elõ-
irányzat terhére nyújtott állami támogatás felhasználásá-
val kapcsolatos egyes operatív feladatok elvégzésével az
ÉMI Kht.-t (továbbiakban: Megbízott) bízza meg. A Keze-
lõ és a Megbízott közötti jogviszonyt ezen utasításban fog-
laltak figyelembevételével közhasznú szerzõdésben kell
szabályozni.

3. Az elõirányzat elõzõ költségvetési évre vonatkozó
felhasználásáról szóló beszámolót a Kezelõ – a Megbízott
elõkészítése alapján – terjeszti a miniszter elé.

4. Az elõirányzat pénzeszközeinek jogszerû felhaszná-
lása érdekében a Kezelõ és a Megbízott közötti feladat-
megosztás az alábbi alpontokban meghatározottak szerint
történik.

4.1. A Kezelõ feladatai:
a) gondoskodik a pályázatok meghirdetésérõl,
b) kialakítja az elõirányzat felhasználásának elvi, mód-

szertani szabályait, ezen belül meghatározza
ba) a rendelkezésre álló elõirányzat felhasználásának

éves ütemezését, kitûzi a Lakáspályázati Bizottság (a to-
vábbiakban: Bizottság) üléseinek idõpontjait és ellátja a
Bizottság titkársági feladatait,

bb) a pályázatok befogadásának feltételeit,
bc) a pályázatok értékelésének, összehasonlításának,

rangsorolásának szempontrendszerét és szabályait, a pá-
lyázatokról gyûjtendõ információk körét,

bd) az elõirányzat mûködtetéséhez szükséges, a Megbí-
zott által rendszeresen nyújtandó információk tartalmát,

c) megválaszolja a pályázati rendszer mûködésével,
mûködtetésével kapcsolatos leveleket, ideértve az R., a pá-

lyázati kiírás és útmutató értelmezésével kapcsolatos elvi
kérdéseket,

d) gazdálkodik az elõirányzat pénzeszközeivel (a forrá-
sokat és az ellátandó feladatokat, valamint a hozzájuk ren-
delt kereteket figyelembe véve),

e) az elõirányzat terhére vállalt kötelezettségekrõl, illet-
ve az azokat érintõ átcsoportosításokról írásban tájékoztat-
ja a Megbízottat,

f) a Megbízott által a 4.2.1. pont d) alpontja szerint elké-
szített pályázatokra vonatkozó, döntések alapjául szolgáló
háttér-információkat és mellékleteit, valamint a bizottsági
döntésre vonatkozó kezelõi javaslatot a Bizottság elé ter-
jeszti,

g) gondoskodik a pályázatok miniszteri döntésre való
elõkészítésérõl a Bizottság javaslata alapján, a felterjesz-
tés PEF által történõ ellenjegyzésérõl, amely igazolja,
hogy az elõirányzat fel nem használt, illetve le nem kötött,
a javasolt kötelezettségvállalás tárgyával összefüggõ ki-
adási elõirányzatai biztosítják a fedezetet a javasolt dön-
téshez,

h) gondoskodik a pályázati eredmények kihirdetésérõl,
i) elkészíti az SzPKO osztályvezetõje vagy az általa

megbízott jogtanácsos/ügyvéd (a továbbiakban együtt:
SzPKO), a PEF és a Megbízott közremûködésével a támo-
gatási mintaszerzõdéseket az R.-ben meghatározott célok-
nak és támogatási jogcímeknek megfelelõen és azokat át-
adja a Megbízottnak,

j) a Megbízott elõterjesztése alapján – az SzPKO véle-
ményével – döntési javaslatot készít elõ a miniszter részére
azon, már támogató döntéssel érintett pályázatok, illetve
megkötött támogatási szerzõdések tárgyában, amelyek
vagy a pályázó kérelme alapján vagy a támogatási szerzõ-
dés teljesítésének következményeként a jóváhagyott tá-
mogatás összegének módosítását eredményezik, továbbá
amelyekre vonatkozóan a Kezelõ [a 4.1. pont k) alpontja
szerint] vagy a Megbízott [a 4.2.1. pont h) alpontja szerint]
nem dönthet,

k) a Megbízott elõterjesztése alapján dönt azon, már tá-
mogató döntéssel érintett pályázatok, illetve megkötött tá-
mogatási szerzõdések módosítása tárgyában, amelyeknél a
támogatott programok mûszaki tartalma változik, illetve
pénzügyi ütemezésének módosítását eredményezik és
meghaladják a Megbízott hatáskörét, de a pénzügyi üte-
mezés változásai összességében nem haladják meg a 12
hónapot, feltéve, hogy az elõzõek a jóváhagyott támogatás
összegének módosítását nem eredményezik,

l) gondoskodik a mintaszerzõdésektõl eltérõ támogatási
szerzõdéseknek az SzPKO által történõ ellenjegyzésérõl
és aláírásáról,

m) jóváhagyja és aláírja a Megbízott által elõkészített
féléves és éves költségvetési beszámolókat,

n) szakmai értékelést készít a rendelkezésére álló pénz-
ügyi keret felhasználásával kapcsolatos éves és féléves
költségvetési beszámolókhoz a Megbízottól kapott szám-
szaki adatok alapján,
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o) gondoskodik az elõirányzat évközi és év végi mérleg-
beszámolóinak, valamint költségvetési beszámolóinak
könyvvizsgálóval történõ hitelesítésérõl,

p) közremûködik az elõirányzat év végi leltározásában.

4.2. A Megbízott közhasznú szerzõdésben meghatáro-
zandó feladatai:

4.2.1. Pályázatkezelési feladatok:
a) nyilvántartásba veszi a beérkezett pályázatokat,
b) intézkedik a pályázatok hiánypótlása érdekében,
c) befogadja és feldolgozza a pályázatokat,
d) figyelemmel a Bizottság ülésének idõpontjára is, el-

készíti a bizottsági javaslat elõkészítéséhez szükséges, pá-
lyázatokra vonatkozó, döntések alapjául szolgáló hát-
tér-információkat és mellékleteit,

e) elõkészíti a miniszter részére a támogatásról szóló
döntést tartalmazó leveleket, illetve írásban értesíti a pá-
lyázókat az egyéb miniszteri döntésekrõl,

f) mintaszerzõdések alkalmazása esetén elkészíti, és az
ÖM nevében aláírja a támogatási szerzõdéseket,

g) mintaszerzõdésektõl eltérõ támogatási szerzõdések
esetében elõkészíti, szignálja és aláírás céljából a Kezelõ-
höz továbbítja a támogatási szerzõdéseket,

h) elkészíti és az ÖM nevében aláírja azokat a támogatá-
si szerzõdésmódosításokat – beleértve ebbe a támogatással
érintett fejlesztés mûszaki ütemezésének egyes határidõit
érintõ, de összességében a hat hónapot meg nem haladó
olyan határidõ-módosításokat –, amelyek nem érintik a tá-
mogatott programok mûszaki tartalmát, továbbá nem ered-
ményezik a jóváhagyott támogatás összegének módosítá-
sát,

i) elkészíti és az ÖM nevében aláírja a 4.1. pont j) és k)
alpontok szerint meghozott döntésekkel alátámasztott tá-
mogatási szerzõdésmódosításokat,

j) eljár az ÖM nevében a támogatási szerzõdésekhez
kapcsolódó jogok és tények ingatlan-nyilvántartási be-
jegyzése, feljegyzése, valamint azok törlésének engedé-
lyezése érdekében,

k) gondoskodik a pályázati dokumentumok, támogatási
szerzõdések és az elõirányzathoz kapcsolódó bizonylatok
archiválásáról,

l) végzi az elõirányzattal, az egyes pályázókkal, illetve
pályázatokkal kapcsolatos levelezési feladatokat (abban
az esetben, ha a válasz minisztériumi, illetve Kezelõi ha-
táskörbe tartozik, illetve a levelet a Kezelõ írja alá, elkészí-
ti a körlevél-, illetve válaszlevél-tervezetet) ide nem értve
a Kezelõnek a 4.1. pontja c) alpontjában meghatározott le-
velezési feladatait.

4.2.2. Könyvelési feladatok:
a) a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény, az állam-

háztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési köte-
lezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.)
Korm. rendelet, valamint a minisztérium által kiadott feje-
zeti kezelésû elõirányzatok számviteli rendjére vonatkozó
szabályzatok elõírásainak megfelelõen

aa) alkalmazza az ÖM számviteli politikáját, számla-
rendjét, számlatükrét,

ab) alkalmazza az ÖM leltározási, értékelési, pénzkeze-
lési szabályzatát, ennek megfelelõ számítógépes progra-
mot mûködtet, azt folyamatosan karbantartja,

b) végzi az elõirányzat felhasználásával kapcsolatos
pénzforgalmi események, valamint az eredeti és módosí-
tott elõirányzatokkal és követelésekkel kapcsolatos gazda-
sági események folyamatos és naprakész könyvelését,

c) elkészíti az év végi leltárt,
d) vezeti a kötelezettségvállalások analitikus nyilván-

tartását az Ámr. 25. számú melléklete szerinti adattarta-
lommal,

e) folyamatosan egyezteti az Magyar Államkincstár
adatait a fõkönyvi nyilvántartási adatokkal, intézkedik az
esetleges eltérések megszüntetése érdekében,

f) a Kezelõ által szolgáltatott információkat is felhasz-
nálva javaslatot tesz az elõirányzat elemi költségvetésére.

4.2.3. Beszámolási és információszolgáltatási feladatok:
a) elkészíti és továbbítja a Kezelõ részére a számviteli

adatokon alapuló éves, féléves költségvetési beszámoló-
kat, valamint az idõközi mérlegjelentéseket,

b) a Kezelõvel együtt eleget tesz az elõirányzattal kap-
csolatos elemi költségvetési, mérlegkészítési, beszámolá-
si, zárszámadási és költségvetés-tervezési kötelezettség-
nek az Ámr., valamint az államháztartás szervezetei beszá-
molási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól
szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben foglaltak
alapján,

c) a Kezelõ részére döntéseinek és mûködésének támo-
gatása érdekében

ca) folyamatos adatszolgáltatást biztosít az elõirányzat
egyenlegeinek alakulásáról (kötelezettségvállalás, pályá-
zatok, illetve támogatások visszavonása, folyósítás, köte-
lezettségvállalással nem terhelt maradvány stb.),

cb) folyamatos és részletes adatszolgáltatást biztosít az
eldöntött pályázatokról,

cc) folyamatos, összefoglaló, statisztikai jellegû adat-
szolgáltatást teljesít a még el nem döntött pályázatokról,
kiegészítve az egyes pályázatok feldolgozottságával kap-
csolatos fontosabb információkkal,

d) a miniszter, államtitkár, kabinetfõnök, szakállamtit-
kár, valamint a Kezelõ kérésének megfelelõ egyedi infor-
mációs anyagokat állít össze az eldöntött pályázatokról,

e) a miniszter döntését megelõzõen a döntésre váró pá-
lyázatokra vonatkozó egyedi információkat üzleti titok-
ként köteles kezelni, azokról egyedi információs anyagot a
miniszter, államtitkár, kabinetfõnök, szakállamtitkár vala-
mint a Kezelõ írásbeli megkeresése alapján állít össze,

f) rendelkezésre áll az elõirányzat – Állami Számvevõ-
szék, Kormányzati Ellenõrzési Hivatal, fejezeti – ellenõr-
zése során és biztosítja az ellenõrzést végzõ szervezetek
számára az igényelt dokumentumokba való betekintést.
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4.2.4. Pénzügyi feladatok:
a) mûködteti az elõirányzat pénzügyi információs rend-

szerét:
aa) ennek keretében nyilvántartja a támogatási szerzõ-

déseket,
ab) vezeti az elõirányzat forrásainak terhére döntött

pénzügyi kötelezettségvállalások költségvetési évekre tör-
ténõ elkülönített nyilvántartását,

ac) a támogatási döntések és kifizetések figyelembevé-
telével folyamatosan keretnyilvántartást készít és vezet,

b) formailag és pénzügyi vonatkozásban elbírálja és iga-
zolja a szerzõdések, illetve a részteljesítések megvalósítá-
sát, ellenõrzi az utalványokhoz kapcsolódó bizonylatok
számszaki, alaki feltételeinek meglétét, elkészíti a kifize-
tésre szolgáló utalványokat,

c) az utalványozás elõtt gondoskodik az utalvány érvé-
nyesítésérõl,

d) gondoskodik a támogatás utalványozásáról: a Megbí-
zott a támogatási összeget akkor utalványozhatja, illetve
az átutalások megkezdésérõl akkor rendelkezhet, ha a kö-
telezettségvállalás a 4.2.1. pont f) alpontja, illetve 9. pont
szerint megtörtént, a támogatás folyósítása jogszabályi fel-
tételeinek meglétérõl a rendelkezésére bocsátott doku-
mentumok és bizonylatok formai, illetve számszaki meg-
felelõségérõl meggyõzõdött, és a támogatás folyósításá-
hoz szükséges valamennyi okirat, nyilatkozat, vagy egyéb
irat rendelkezésére áll,

e) gondoskodik a kedvezményezett részére a támogatás
átutalásáról,

f) gondoskodik a kedvezményezett 60 napos köztartozá-
sa fennállásáról érkezett tájékoztatás esetén a támogatások
folyósításának felfüggesztésérõl,

g) javaslatot tesz a Kezelõ felé a szerzõdésben meghatá-
rozottaktól eltérõ, nem a pályázatban megjelölt célra fel-
használt támogatások folyósításának letiltására, illetve fel-
függesztésére, a szankciók alkalmazására,

h) gondoskodik a lejárt kintlévõségek behajtásáról, be-
hajtatásáról,

i) gondoskodik a támogatási szerzõdéseket lezáró, ked-
vezményezettektõl történõ beszámolóknak a bekérésérõl.

4.2.5. Ellenõrzési feladatok:
a) az R.-ben foglaltakra tekintettel, ellenõrzi a támoga-

tási szerzõdésben foglaltak betartását, és a támogatás ren-
deltetésszerû felhasználását, illetve a szerzõdésben rögzí-
tett cél megvalósítását, amelynek folyamán munkafolya-
matba épített módon és utóellenõrzés formájában helyi ön-
kormányzatoknál, egyházaknál helyszíni ellenõrzés során
vizsgálja a támogatások felhasználásának jogszerûségét, a
támogatási összegek teljesítményarányos és forrásará-
nyos, illetve idõbeni felhasználását, a támogatási célkitû-
zések tényleges megvalósítását, valamint a támogatási
szerzõdésekben vállalt kötelezettségek teljesítését,

b) az ellenõrzések alapján kezdeményezi a szükséges
kifizetéseket és visszafizetéseket,

c) az ellenõrzési tevékenységhez külsõ szakértõt von-
hat be.

5. A Kezelõ – feladatai ellátása érdekében – külsõ szak-
értõk közremûködését is igénybe veheti, értékhatártól füg-
gõen, a közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX. tör-
vényben foglaltak szerint és a következõk szerint kell el-
járni:

a) a külsõ szakértõvel csak olyan tartalommal köthetõ
szerzõdés, amely megfelel az R. 34. § (4) bekezdésében
meghatározottaknak. Ennek megfelelõen a Kezelõ az elõ-
irányzat mûködtetésével, kezelésével, felhasználásával, a
szerzõdések elõkészítésével, nyilvántartásával és ellenõr-
zésével összefüggésben írásbeli szerzõdéssel egyéb közre-
mûködõ szervezetet is megbízhat,

b) a közremûködõvel kötendõ írásbeli szerzõdésben
rögzíteni kell mindazokat a feladatokat, amelyeket a köz-
remûködõ a Kezelõ nevében és annak megbízásából ellát.

6. A pályázati kérelmek elbírálását a Bizottság végzi.
A Bizottság tagjait, feladatkörét az R. határozza meg, a Bi-
zottság az ügyrendjét maga határozza meg. A támogatás
odaítélésérõl a miniszter a Bizottság javaslatának figye-
lembevételével, a Kezelõ elõterjesztése alapján dönt.

7. Jelen cím alkalmazásában mintaszerzõdés: az R.-ben
meghatározott céloknak és támogatási jogcímeknek meg-
felelõ tartalommal készült, az önkormányzati és lakásügyi
szakállamtitkár, az SzPKO és a PEF fõosztályvezetõje ál-
tal elõzetesen jóváhagyott minta szerint aláírásra kerülõ
szerzõdés. A mintaszerzõdések alapján az egyedi szerzõ-
déseket az ÖM nevében az ÉMI Kht. írja alá, ezen szerzõ-
désekre jogi ellenjegyzés nem szükséges.

8. A mintaszerzõdésektõl eltérõ támogatási szerzõdések
aláírása:

a) a 100 M Ft-ot elérõ támogatási összegû támogatási
szerzõdéseket a miniszter írja alá, az Kezelõ javaslatára, az
SzPKO jogi és a PEF pénzügyi ellenjegyzését követõen,

b) az 50 M Ft és 100 M Ft közötti támogatási összegû tá-
mogatási szerzõdéseket az önkormányzati és lakásügyi
szakállamtitkár írja alá a Kezelõ javaslatára, az SzPKO jo-
gi és a PEF pénzügyi ellenjegyzését követõen,

c) az 50 M Ft-ot el nem érõ támogatási összegû támoga-
tási szerzõdéseket a Lakásügyi Fõosztály vezetõje írja alá
az SzPKO jogi és a PEF pénzügyi ellenjegyzését köve-
tõen.

9. Az ÖM Ellenõrzési Fõosztálya a költségvetési szer-
vek belsõ ellenõrzésrõl szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm.
rendelet elõírásainak megfelelõen ellenõrzi az elõirányzat
felhasználását.
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2. számú melléklet a 4/2009. (II. 27.) ÖM utasításhoz

Önkormányzati Minisztérium

Ikt. sz.: / /200...

UTALVÁNY

………….…………………………….…. részére

Magyar Államkincstár

Budapest

Kérem, hogy a Magyar Államkincstár az alábbi kifizetést teljesítse:

Terhelendõ bankszámla megnevezése:

magánlakás-építéshez nyújtott támogatás száma: 10032000-01457106

…………………………………….….…….

Áht. azonosítója: 005137

Elõirányzata: XI. Önkormányzati Minisztérium fejezet

14. Lakástámogatások cím

1. Egyéb lakástámogatások alcím

Kedvezményezett megnevezése: ………….………….………….………….………….………….

bankszámlaszáma: …………….……….……-………………………….…………

Fizetendõ összeg: ………….………….…………. forint, azaz ……………………. forint.

Teljesítés határideje: ….………….………….………….………….………….………….………

Költségvetési év: ……….………….………….………….………….………….……………

Egyéb közölnivalók:

Budapest, 200… év …hó … nap Budapest, 200… év …hó … nap

…………………………………… ……………………………………
utalványozó ellenjegyzõ
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3. számú melléklet a 4/2009. (II. 27.) ÖM utasításhoz

Rendelkezési jogosultság bejelentésének nyomtatványa (1/A)

Iktatószám:
Fejezeti kezelésû elõirányzat(ok) neve:
ÁHT azonosítója/ÁHT azonosítói:

Fejezeti kezelésû elõirányzat felett kötelezettségvállalásra jogosultak:*

Név Munkakör megnevezése Aláírásminta

* Fejezeti kezelésû elõirányzatonként legalább két személyt kell megjelölni.

Rendelkezési jog hatálybalépésének napja:

Kiállítás kelte:
………………………………………

szakállamtitkár/Nemzetközi Fõosztály vezetõje

Rendelkezési jogosultság bejelentésének nyomtatványa (1/B)

Iktatószám:
Fejezeti kezelésû elõirányzat(ok) neve:
ÁHT azonosítója/ÁHT azonosítói:

Fejezeti kezelésû elõirányzat felett szakmai teljesítésigazolásra jogosultak:*

Név Munkakör megnevezése Aláírásminta

* Fejezeti kezelésû elõirányzatonként legalább két személyt kell megjelölni.

Rendelkezési jog hatálybalépésének napja:

Kiállítás kelte:
………………………………………

szakállamtitkár
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Rendelkezési jogosultság bejelentésének nyomtatványa (1/C)

Iktatószám:
Fejezeti kezelésû elõirányzat(ok) neve:
ÁHT azonosítója / ÁHT azonosítói:

Fejezeti kezelésû elõirányzat felett jogi ellenjegyzésre jogosultak:*

Név Munkakör megnevezése Aláírásminta

* Fejezeti kezelésû elõirányzatonként legalább két személyt kell megjelölni.

Rendelkezési jog hatálybalépésének napja:

Kiállítás kelte:

………………………………………………
ÖM sportszakállamtitkár/JOF vezetõje/PEF fõosztály-

vezetõje

Rendelkezési jogosultság bejelentésének nyomtatványa (1/D)

Iktatószám:
Fejezeti kezelésû elõirányzat(ok) neve:
ÁHT azonosítója/ÁHT azonosítói:

Fejezeti kezelésû elõirányzat felett pénzügyi ellenjegyzésre jogosultak:*

Név Munkakör megnevezése Aláírásminta

* Fejezeti kezelésû elõirányzatonként legalább két személyt kell megjelölni.

Rendelkezési jog hatálybalépésének napja:

Kiállítás kelte:

…………………………………………………
PEF fõosztályvezetõje
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Rendelkezési jogosultság bejelentésének nyomtatványa (1/E)

Iktatószám:
Fejezeti kezelésû elõirányzat(ok) neve:
ÁHT azonosítója/ÁHT azonosítói:

Fejezeti kezelésû elõirányzat felett utalványozásra jogosultak:*

Név Munkakör megnevezése Aláírásminta

* Fejezeti kezelésû elõirányzatonként legalább két személyt kell megjelölni.

Rendelkezési jog hatálybalépésének napja:

Kiállítás kelte:

………………………………………………
PEF fõosztályvezetõje

Rendelkezési jogosultság bejelentésének nyomtatványa (1/F)

Iktatószám:
Fejezeti kezelésû elõirányzat(ok) neve:
ÁHT azonosítója/ÁHT azonosítói:

Fejezeti kezelésû elõirányzat felett utalványozás ellenjegyzésére jogosultak:*

Név Munkakör megnevezése Aláírásminta

* Fejezeti kezelésû elõirányzatonként legalább két személyt kell megjelölni.

Rendelkezési jog hatálybalépésének napja:

Kiállítás kelte:

………………………………………………………
PEF fõosztályvezetõje
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Rendelkezési jogosultság bejelentésének nyomtatványa (1/G)

Iktatószám:
Fejezeti kezelésû elõirányzat(ok) neve:
ÁHT azonosítója/ÁHT azonosítói:

Fejezeti kezelésû elõirányzat felett érvényesítésre jogosultak:*

Név Munkakör megnevezése Aláírásminta

* Fejezeti kezelésû elõirányzatonként legalább két személyt kell megjelölni.

Rendelkezési jog hatálybalépésének napja:

Kiállítás kelte:

……………………………………………
PEF fõosztályvezetõje
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Az önkormányzati miniszter
5/2009. (III. 6.) ÖM

utasítása
az önkormányzati miniszter által adományozható

elismerések adományozásának eljárási szabályairól,
az állami kitüntetésre, tábornoki kinevezésre,

valamint társminiszteri elismerésre való felterjesztés
rendjérõl

Az önkormányzati miniszter (a továbbiakban: miniszter)
irányítása alá tartozó szerveknek az elismerésekkel kap-
csolatos egyes feladatai egységes ágazati végrehajtására
kiadom az alábbi

utasítást:

1. Az utasítás hatálya kiterjed
a) az Önkormányzati Minisztérium (a továbbiakban:

Minisztérium) hivatali szervezeteire (a továbbiakban: hi-
vatali egységek),

b) a miniszter irányítása alá tartozó önálló szervezetekre
(a továbbiakban: önálló szervek),

c) a Kormány általános hatáskörû területi államigazgatá-
si szerveire [az a)–c) pont a továbbiakban együtt: irányított
szervek].

2. Az utasítás szabályait kell megfelelõen alkalmazni
a) a helyi önkormányzatok választott tisztségviselõinek

és képviselõinek, továbbá a helyi önkormányzatok szer-
veivel és intézményeivel foglalkoztatási jogviszonyban
állók kitüntetésre elõterjesztésére és miniszteri elismeré-
sére,

b) az irányított szervektõl nyugdíjazott foglalkoztatottak
és a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról
szóló 2006. évi LV. törvény 2. §-ának aa) alpontja alapján
megosztott feladatok szerint korábbi belügyi feladatot ellá-
tó szervektõl nyugállományba helyezettek elismerésének
rendjére,

c) a miniszter feladat- és hatáskörébe utalt szakterülete-
ken kiemelkedõ teljesítményt nyújtó, illetve kiemelkedõ
eredményeket elérõ természetes személyek, jogi szemé-
lyek és jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezetek,
az irányított szervek munkáját támogató magyar és külföldi
személyek, szervezetek, közösségek tevékenységének elis-
merésével kapcsolatos eljárási rendre.

3. Állami kitüntetés, miniszteri elismerés, más miniszter
által adható elismerés adományozására, továbbá tábornoki
kinevezésre vonatkozó kezdeményezés (a továbbiakban
együtt: kezdeményezés) – a 4. és 5. pontban foglalt kivétel-
lel – a Minisztérium humánpolitikai feladatokat ellátó hi-



vatali egysége (a továbbiakban: humánpolitikai hivatali
egység) útján történik.

4. A sportszakmai elismerésre vonatkozó kezdeménye-
zést a sport-szakállamtitkárhoz kell benyújtani, ahonnan
továbbításra kerül a humánpolitikai szervezeti egység ré-
szére.

5. A Pro Turismo Díjra vonatkozó kezdeményezést a
Pro Turismo Díj bizottsághoz (a továbbiakban: Díj Bizott-
ság) kell elõterjeszteni. A Pro Turismo Díj Bizottság elnö-
ke a minisztérium turisztikai szakállamtitkára, társelnöke a
Nemzeti Turisztikai Bizottság elnöke, tagjai az elnök által
a turizmus szaktekintélyei közül felkért személyek. A Díj
Bizottság a kezdeményezésbõl elõterjesztést készít
– amelyben véleményt nyilvánít a kezdeményezés támo-
gatásáról – és azt továbbítja a humánpolitikai szervezeti
egység részére.

6. A kezdeményezést – a 7. pontban foglalt kivétellel –
a) állami kitüntetésre vonatkozóan az átadás tervezett

idejét megelõzõen legalább hat hónappal,
b) tábornoki kinevezésre vonatkozóan a tervezett kihir-

detést megelõzõen legalább három hónappal,
c) a miniszteri elismerésre vonatkozóan legalább két hó-

nappal,
d) a más miniszter által adományozható elismerésre vo-

natkozóan az adott elismerésre irányadó eljárási rendet
meghatározó jogszabályban megjelölt javaslattételi határ-
idõt megelõzõen legalább két hónappal

kell felterjeszteni, illetve megküldeni a humánpolitikai
hivatali egységhez.

7. Rendkívüli eseménnyel kapcsolatos elismeréseknél
az önkormányzati miniszter által adományozható elisme-
résekrõl, az egyes elismerésben részesíthetõk körérõl, va-
lamint az elismerésben részesítés feltételeirõl és rendjérõl
szóló 9/2009. (II. 27.) ÖM rendelet (a továbbiakban: R.)
31. §-ának (2) bekezdése irányadó, elõre nem látható ok-
ból indokolttá vált elismeréseknél a határidõktõl el lehet
tekinteni.

8. A beérkezett kezdeményezéseket – az R. 10. §-ában
meghatározott, a miniszter mérlegelési jogkörébe nem tar-
tozó elismerés kivételével – a Minisztérium Elismerési Bi-
zottsága (a továbbiakban: Bizottság) bírálja el. Az elisme-
rések odaítélésérõl a Bizottság javaslata alapján a minisz-
ter dönt.

9. A Bizottság tagjai:
a) a minisztérium államtitkára, akadályoztatása esetén

titkárságvezetõje,
b) a kabinetfõnök,
c) a miniszteri titkárság vezetõje,
d) a közjogi és koordinációs szakállamtitkár, akadá-

lyoztatása esetén titkárságvezetõje,

e) a humánpolitikai hivatali egység vezetõje,
f) a miniszteri kabinetnek az egyeztetésre kijelölt mun-

katársa.

10. A Bizottság titkára a humánpolitikai hivatali egysé-
gen belül elismerési feladatokat ellátó szervezeti egység
vezetõje.

11. A Bizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehet a
kezdeményezéssel érintett szakterületért felelõs szakál-
lamtitkár.

12. A Bizottság havonta egyszer ülésezik, és a felter-
jesztett kezdeményezéseket a miniszteri döntés elõkészíté-
se céljából véleményezi. A Bizottság véleményezési jog-
köre nem terjed ki a Díj Bizottság által tett kezdeményezé-
sek szakmai megalapozottságának vizsgálatára. A Bizott-
ság döntéseit többségi szavazattal hozza. A jelen utasítás-
ban meghatározott eljárási rendtõl eltérõ, illetve az R. 15.
mellékletében megjelölt adatokat nem tartalmazó kezde-
ményezést a Bizottság elutasítja.

13. A Bizottság által kialakított javaslatokat a humánpo-
litikai hivatali egység vezetõje a kabinetfõnök jóváhagyá-
sával, a miniszteri titkárság útján, havonta egy alkalom-
mal, a kitüntetésre, tábornoki kinevezésre, továbbá más
miniszteri elismerésre történõ javaslattétel határidejét, il-
letve a tervezett átadás idõpontját megelõzõ 14 nappal
– összesített táblázat formájában – terjeszti fel miniszteri
döntésre. A miniszter döntése alapján kerül sor az elõter-
jesztések elkészítésére, illetve – állami kitüntetésre, tábor-
noki kinevezésre, továbbá más miniszter által adományoz-
ható elismerésre vonatkozó javaslat esetén – a javaslat
megküldésére a döntésre jogosult részére.

14. A foglalkoztatási jogviszonyban eltöltött idõ után
járó pénzjutalom, a jeles születésnapok, továbbá nyugdíj-
ba vonulás alkalmából adományozható miniszteri emlék-
tárgy adományozásának tervezhetõsége érdekében az
1. pont b)–c) alpontjában meghatározott szervek az esedé-
kességet megelõzõ év november 15-éig kötelesek az erre
vonatkozó összesítést – az elismerésben részesítendõ sze-
mély és az elismerés jogcíme megjelölésével – a humánpo-
litikai hivatali egység részére megküldeni.

15. A miniszter által adományozott elismerésekkel kap-
csolatos elõkészítési, emléktárgy-biztosítási, nyilvántartá-
si, szervezési és koordinációs feladatokat a humánpolitikai
hivatali egység végzi.

16. A humánpolitikai hivatali egység az elismerési ja-
vaslatok elõkészítése, az elismerések bizonylatolása és ki-
fizetése céljából a kezdeményezõt – a mindenkori hatályos
adó- és társadalombiztosítási jogszabályok alapján –
hiánypótlásra hívhatja fel, illetve további adatokat és nyi-
latkozatokat kérhet be.
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17. Az elismerés adományozásáról egyedi miniszteri
határozatban kell rendelkezni. A kitüntetésre és egyéb el-
ismerésre vonatkozó adatokat a foglalkoztatott személyze-
ti anyagában kell nyilvántartani.

18. Az elismerésrõl szóló okmánnyal egyidejûleg iga-
zolást kell kiadni az elismerésben részesülõ részére, mely-
ben az érintett tájékoztatást kap a pénzjutalom összegérõl
(emléktárgy értékérõl), a levont jövedelemadó-elõlegrõl, a
nyugdíj- és munkavállalói járulékról, egyéb levonásról.
Az igazolás kiállításához szükséges adatokat a humánpoli-
tikai és a pénzügyi hivatali egység biztosítja.

19. A kitüntetés viselésére érdemtelenné vagy méltat-
lanná vált személyek kitüntetésének visszavonására, cím-
tõl való megfosztásra vonatkozó tájékoztatást vagy kezde-
ményezést a humánpolitikai hivatali egységhez kell to-
vábbi intézkedésre megküldeni.

20. Az utasítás a közzétételét követõ 8. napon lép ha-
tályba. Ezzel egyidejûleg hatályát veszti az önkormányzati
és területfejlesztési miniszter által adományozható elisme-
rések adományozásának eljárási szabályairól, az állami ki-
tüntetésekre, valamint társminiszteri elismerésekre való
felterjesztés rendjérõl szóló 5/2008. (BK 5.) ÖTM utasítás.

Dr. Gyenesei István s. k.,
önkormányzati miniszter

Az önkormányzati miniszter
6/2009. (III. 6.) ÖM

utasítása
az önkormányzati miniszter irányítása alatt álló
költségvetési szervek hivatásos állományú tagjai,

köztisztviselõi és közalkalmazottai részére
2009. január 1-jétõl a személyi juttatás terhére

teljesítendõ egyes kifizetésekrõl

Az önkormányzati miniszter irányítása alatt álló költ-
ségvetési szervek hivatásos, köztisztviselõi és közalkal-
mazotti állománya részére a 2009. évre vonatkozóan a sze-
mélyi juttatás terhére teljesítendõ egyes kifizetésekkel
kapcsolatban kiadom az alábbi utasítást.

I. Az utasítás hatálya

1. Az utasítás hatálya kiterjed az Önkormányzati Mi-
nisztérium költségvetési fejezeten belül az önkormányzati
miniszter irányítása alatt álló költségvetési szervekre és az

azokkal hivatásos, köztisztviselõi és közalkalmazotti jog-
viszonyban álló személyi állományra.

II. Ruházatiköltség-térítés

2.1. A ruházatiköltség-térítés mértéke 2009. évben
a) hivatásos állományúak esetén: 96 600 Ft/fõ,
b) köztisztviselõk esetén: 77 300 Ft/fõ,
c) közalkalmazottak esetén: 45 000 Ft/fõ.
A ruházatiköltség-térítést 2009. május 1.–2009. má-

jus 31. közötti idõszakban, egy összegben kell kifizetni.

2.2. A közalkalmazotti állomány részére a munkáltató
– az országos szinten reprezentatív szakszervezetekkel
egyetértésben – dönthet az éves 45 000 Ft/fõ ruházatikölt-
ség-térítés biztosítása helyett az 50 000 Ft/fõ/év összegû
egyéb természetbeni juttatás biztosításáról.

III. Kis értékû ajándék

3. A hivatásos, köztisztviselõi és közalkalmazotti sze-
mélyi állomány részére 2009. december 15-ig egyszeri
7150 Ft-os ajándék utalványt kell biztosítani.

IV. Étkezési hozzájárulás

4. A hivatásos, köztisztviselõi és közalkalmazotti sze-
mélyi állomány havonta a következõ mértékû étkezési
hozzájárulásban részesül:

a) kizárólag fogyasztásra, készételvásárlásra feljogosító
utalvány esetén 6000 Ft értékben, vagy

b) a munkáltató által az étkezõhelyi vendéglátás, mun-
kahelyi étkeztetés, közétkeztetés nyújtása, vagy kizárólag
e szolgáltatások igénybevételére jogosító utalvány adása
esetén 12 000 Ft összegben.

V. Egyéb költségtérítés

5. Az illetménynek pénzintézetnél nyitott bankszámlára
történõ – törvény által kötelezõen elõírt – átutalásából adó-
dó többletköltséget a munkáltató évi 2000 Ft összegben
köteles megtéríteni az érintettnek legkésõbb 2009. decem-
ber 31-ig.

VI. Iskolakezdési támogatás

6. A hivatásos, köztisztviselõi és közalkalmazotti sze-
mélyi állomány tagjának gyermeke szülõje útján legalább
15 000 Ft/gyermek összegû iskolakezdési támogatásban
részesül, ha az 1995. évi CXVII. törvény 1. számú mellék-
lete 8.30. pontjában meghatározott feltételek teljesülnek.
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A támogatás összege az adott intézmény költségvetési
helyzetétõl függõen, az intézmény vezetõjének döntése
alapján 21 450 Ft/gyermek összegig emelhetõ. A gyermek,
tanuló mindkét szülõ útján részesül iskolakezdési támoga-
tásban, ha a szülõkre jelen utasítás személyi hatálya kiter-
jed. A kifizetésrõl 2009. augusztus 5-ig kell rendelkezni.

VII. Az önkéntes nyugdíjpénztári befizetések
munkáltatói támogatása

7. A teljes hivatásos, köztisztviselõi és közalkalmazotti
személyi állomány önkéntes nyugdíjpénztári tagsággal
rendelkezõ részének befizetéseit a munkáltató legalább
1000 Ft/fõ/hó összeggel köteles támogatni. A személyi ál-
lomány azon tagjait, akik a jelen utasítás hatálybalépését
követõen létesítenek önkéntes nyugdíjpénztári tagságot, a
fenti támogatás belépésük igazolásától illeti meg.

VIII. Záró rendelkezések

8. A munkáltató pénzügyi, költségvetési helyzetének fi-
gyelembevételével az érdekegyeztetés helyi szintjén a
partnerek a fentiekben megállapított juttatásoknál maga-
sabb összegû juttatásokban is megállapodhatnak.

9. Jelen szabályozásban érintett költségvetési szerv ve-
zetõjének meg kell határoznia intézményének azon szer-
vezeti egységét, amely ellátja a munkáltatónál az adóköte-
les béren felüli juttatások nyilvántartását, külön jogsza-
bályban meghatározott esetekben elõforduló adófizetési,
az érintett személyek munkaviszonyának megszüntetése
esetén esetlegesen szükségessé váló adófizetési és adóbe-
vallási kötelezettséget.

10. A kötelezõ legkisebb munkabér (minimálbér) és a
garantált bérminimum megállapításáról szóló 321/2008.
(XII. 29.) Korm. rendelet alapján a minimálbér 2009. ja-
nuár 1-jétõl 71 500 forint.

11. Ez az utasítás a közzététele napján lép hatályba, ren-
delkezéseit 2009. január 1-jétõl kell alkalmazni. Az utasí-
tás hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti az önkor-
mányzati és területfejlesztési miniszter irányítása alatt álló
költségvetési szervek hivatásos állományú tagjai, köztiszt-
viselõi és közalkalmazottai részére 2008. január 1-jétõl a
személyi juttatás terhére teljesítendõ egyes kifizetésekrõl
szóló 9/2008. (BK 10.) ÖTM utasítás.

Dr. Gyenesei István s. k.,
önkormányzati miniszter
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V. rész
Közlemények

Tájékoztató
a közigazgatási alapvizsga államháztartási ismeretek

témakör 2009. március 1-jétõl hatályos
követelményrendszerérõl

Az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság elnöksége
a közigazgatási alapvizsgáról szóló 51/1993. (III. 31.)
Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 4. §-a alapján – 2009.
március 1-jei hatállyal – a közigazgatási alapvizsga állam-
háztartási ismeretek témakör

követelményrendszerét

az alábbiakban állapítja meg:

Az új követelményrendszer közzétételével a közigazga-
tási alapvizsga a Magyar Közlöny 2005. évi 123. számá-
ban közzétett követelményrendszerének államháztartási
ismeretek témakörre vonatkozó része hatályát veszti.

Az államháztartási ismeretek témakör
tartalmi követelményei

A tananyag e részének célja, hogy a köztisztviselõ is-
merje az állam mûködésének gazdasági alapjait, az állam-
háztartás egyes alrendszereit és a költségvetési gazdálko-
dás alapfogalmait.

1. Az államháztartás fogalma, funkciói
A vizsgázó ismerje az államháztartás fogalmát és funk-

cióit.

2. Az államháztartás alrendszerei
A vizsgázó tudja felsorolni az államháztartás alrendsze-

reit és azok sajátosságait. Legyen képes részletesen bemu-
tatni a központi költségvetés bevételeit és kiadásait, a tár-
sadalombiztosítási alrendszerben mûködõ alapokat és a
helyi önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási olda-
lát. Ismerje a Magyar Államkincstár szerepét az államház-
tartás alrendszereinek mûködésében.

3. A költségvetési szervek gazdálkodása
A vizsgázó ismerje a költségvetési szerv fogalmát, a

költségvetési szervek gazdálkodásának egymásra épülõ
folyamatait, azok tartalmát és a vonatkozó legfontosabb
követelményeket, jogszabályi elvárásokat.

4. Az államháztartási kontroll
A vizsgázó ismerje az államháztartási kontrollok célját,

rendszerét, a külsõ ellenõrzés (számvevõszéki ellenõrzés),
valamint a belsõ kontrollrendszerek alapjait, továbbá az

ellenõrzés, kontrollrendszerek helyi önkormányzatok kö-
rében érvényesülõ sajátosságait.

Szóbeli vizsgakérdések az államháztartási ismeretek té-
makörbõl:

1. Határozza meg az államháztartás fogalmát, mutassa
be az államháztartás funkcióit.

2. Sorolja fel az államháztartás alrendszereit, mutassa
be a központi kormányzati költségvetés államháztartási al-
rendszert (helye az államháztartás rendszerében, bevétele-
inek és kiadásainak fõ csoportjai, szerkezeti rendje).

3. Sorolja fel az államháztartás alrendszereit, melyek
közül ismertesse a társadalombiztosítási alrendszer és az
elkülönített állami pénzalapok jellemzõit.

4. Mutassa be a helyi önkormányzatok költségvetését.
5. Határozza meg a költségvetési szerv általános fogal-

mi elemeit, mutassa be a költségvetési szervek gazdálko-
dásának egymásra épülõ folyamatait (kötelezettségválla-
lás, szakmai teljesítés, érvényesítés, utalványozás).

6. Mutassa be az államháztartási kontrollok célját, rend-
szerét.

Tájékoztató
a közigazgatási szakvizsga általános államháztartási

ismeretek témakör, a pénzügyi és költségvetési
igazgatás és a közszolgáltatások szervezése

és igazgatása választható vizsgatárgyak
2009. március 1-jétõl hatályos

követelményrendszerérõl

Az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság elnöksége
a közigazgatási szakvizsgáról szóló 35/1998. (II. 27.)
Korm. rendelet 3. § (7) bekezdése alapján – 2009. már-
cius 1-jei hatállyal – a közigazgatási szakvizsga

követelményrendszerét

az alábbiakban állapítja meg:

Az új követelményrendszer közzétételével a közigazga-
tási szakvizsga a Magyar Közlöny 2007. évi 115. számá-
ban közzétett követelményrendszerének általános állam-
háztartási ismeretek témakör, pénzügyi és költségvetési
igazgatás, és a közszolgáltatások szervezése és igazgatása
választható vizsgatárgyakra vonatkozó része hatályát
veszti.

Általános államháztartási ismeretek

A tantárgy célja és rendeltetése, hogy a magyar állam-
háztartási rendszer felépítését és mûködését, valamint a
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költségvetési szervek jogállását és gazdálkodását illetõen
valamennyi felsõfokú végzettségû köztisztviselõ olyan ál-
talános jellegû ismeretanyagra tegyen szert, amely alapján
– a speciális ismeretek megszerzését követõen -alkalmassá
válik a közigazgatás valamennyi szintjén, illetve vala-
mennyi ágazatában a döntés-elõkészítési, a döntéshozata-
li, valamint a döntés-végrehajtási tevékenységek érdemi és
hatékony gyakorlására.

Követelmények

1. Az államháztartás közgazdasági szerepe és jelentõ-
sége

A vizsgázó ismerje meg az államháztartásnak a nemzet-
gazdaságban betöltött helyét és szerepét, valamint az ál-
lamháztartás és az azt befolyásoló fõbb makrogazdasági
tényezõk közötti összefüggéseket.

2. Az államháztartás rendszere, az államháztartási gaz-
dálkodás alapelvei és fõ szabályai

A vizsgázó sajátítsa el az államháztartás jogi definíció-
ját, és ismernie kell a magyar államháztartási rendszer fel-
építését, az államháztartási gazdálkodás legfontosabb kö-
zös szabályait, valamint az államháztartás körében érvény-
re jutó fontosabb alapelveket.

3. Az államháztartás bevételei és kiadásai
A vizsgázó ismerje meg a közbevételekkel, ezen belül

elsõsorban a közhatalmi bevételekkel kapcsolatos alapve-
tõ ismereteket, valamint az államháztartási kiadások funk-
cióit. A vizsgázó kapjon átfogó képet az adóigazgatásról,
ismerje meg az adóhatóságok feladatait.

4. Az államháztartási rendszer központi szintjének al-
rendszerei

A köztisztviselõ rendelkezzen az államháztartási köz-
ponti szintjére, ennek egyes alrendszereire vonatkozó
alapvetõ ismeretekkel, ismerje a központi költségvetés
szerkezetét és az alrendszerhez tartozó szervezettípusok
költségvetési döntéshozatali mechanizmusának általános
szabályait. A jelölt átfogóan ismerje a központi költségve-
tés elõkészítését és a költségvetés elfogadásának rendjét,
továbbá ismerje a költségvetés végrehajtásának ellenõrzé-
sére vonatkozó fõbb szabályokat. A köztisztviselõ legyen
képes bemutatni a költségvetési ciklus fázisait, az állami
vagyon fogalmát, fõbb tárgyait, valamint rendelkezzen
alapvetõ ismeretekkel az állami vagyon jellemzõirõl és
értse a vagyon gazdálkodás lényegét.

5. Az államháztartási rendszer helyi alrendszere
A vizsgázó ismerje meg a helyi önkormányzatok gaz-

dálkodásának alkotmányos alapjait és lássa át a helyi ön-
kormányzatok relatív gazdasági önállóságának tartalmát, a

helyi költségvetés, illetve az önkormányzati tulajdon eb-
ben betöltött szerepét. A köztisztviselõ legyen képes rövi-
den bemutatni a helyi önkormányzatok költségvetésének
fõbb bevételeit és kiadásait, valamint gazdálkodásuk leg-
fontosabb szabályait, és kapjon képet a helyi önkormány-
zati vagyon összetételét illetõen.

6. A költségvetési szervek jogállása
A vizsgázó ismerje a költségvetési szerv meghatározó

fogalmi ismérveit, tudja csoportosítani és egymástól elha-
tárolni a különféle költségvetési szerveket. A jelölt ismerje
a költségvetési szervek alapításával, mûködésével, illetve
megszüntetésével kapcsolatos legfontosabb jogi rendelke-
zéseket.

7. A költségvetési szervek gazdálkodása
A vizsgázó legyen képes bemutatni a költségvetési szer-

vek gazdálkodásának általános szabályozási keretét, ille-
tõleg legfontosabb részletes szabályait és áttekintõ módon
ismerje a gazdálkodás jogi korlátait. A vizsgázó ismerje az
elemi költségvetést és annak tartalmát, ismerje meg az el-
készítésére, elfogadására, végrehajtására, valamint a költ-
ségvetési beszámolóra vonatkozó alapvetõ szabályokat, és
sajátítsa el a kötelezettségvállalással, az érvényesítéssel,
az utalványozással, valamint az ellenjegyzéssel kapcsola-
tos ismereteket.

8. A költségvetési szervek ellenõrzése
A köztisztviselõ ismerje meg az államháztartási kontroll

céljait, rendeltetését, jelentõségét és fõbb jellemzõit, is-
merje meg a külsõ ellenõrzés, illetõleg a belsõ kontroll
fõbb jogi rendelkezéseit és legyen képes ezek egymástól
történõ elhatárolására. A jelölt ismerje meg a helyi önkor-
mányzatok pénzügyi ellenõrzésére vonatkozó speciális
szabályozást.

Tananyag

A tananyagot a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató
és Közigazgatási Képzési Központ által kiadott „Általános
közigazgatási ismeretek” címû jegyzet foglalja magában.

Ajánlott irodalom és jogszabályok

Azoknak, akik a tantárgyból vagy a tantárgyhoz tartozó
egyes témakörökbõl a vizsgakövetelményeken túlmenõ is-
mereteket akarnak szerezni, a következõ publikációkat
ajánljuk figyelmébe:

Bende-Szabó Gábor: Az államháztartás joga, In: Földes
Gábor (szerk.): Pénzügyi jog, Osiris Kiadó, Budapest,
2005.

6. szám B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 1165



Földes Gábor: A pénzügyi alkotmányosság, Társadalmi
Szemle, 1996. évi 1. szám.

Földes Gábor: A pénzügy-igazgatási jog, In: Ficzere
Lajos–Forgács Imre (szerk.): Magyar közigazgatási jog.
Különös rész európai uniós kitekintéssel. Osiris Kiadó,
Budapest, 2006.

Kusztosné Nyitrai Edit (szerk.): A helyi önkormányza-
tok és pénzügyeik, Municipium Magyarország Alapít-
vány, Budapest, 2003.

Simon István: Adójog, Osiris Kiadó, Budapest, 2007.
Simon István: Pénzügyi jog, Osiris Kiadó, Budapest,

2007.
Vígvári András: A helyi önkormányzatok vagyongaz-

dálkodása, KSZK ROP 3.1.1. Programigazgatóság, Buda-
pest, 2007.

A tantárgyhoz, illetve a tantárgy egyes témaköreihez
kapcsolódó jogszabályok:

2008. évi CII. törvény a Magyar Köztársaság 2009. évi
költségvetésérõl

2008. évi CV. törvény a költségvetési szervek jogállá-
sáról és gazdálkodásáról

2008. évi LXXV. törvény a takarékos állami gazdálko-
dásról és a költségvetési felelõsségrõl

2007. évi CVI. törvény az állami vagyonról
2003. évi XXIV. törvény a közpénzek felhasználásá-

nak, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átlát-
hatóvá tételével és ellenõrzésének bõvítésével összefüggõ
egyes törvények módosításáról („Üvegzsebtörvény”)

2000. évi C. törvény a számvitelrõl
1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról
1991. évi XVI. törvény a koncesszióról
1990. évi C. törvény a helyi adókról
1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról
1989. évi XXXVIII. törvény az Állami Számvevõszék-

rõl
311/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a Magyar Állam-

kincstárról
312/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a Kormányzati El-

lenõrzési Hivatalról
193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet a költségvetési szer-

vek belsõ ellenõrzésérõl
249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás

szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségé-
nek sajátosságairól

217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet az államháztartás
mûködési rendjérõl

Szóbeli kérdések

1. Jellemezze az államháztartás közgazdasági szerepét
és jelentõségét!

2. Mutassa be az államháztartást meghatározó makro-
gazdasági tényezõket, részletesen ismertesse a gazdasági

növekedést, az inflációt, a fizetési mérleget és ezek hatá-
sait az államháztartás egészére!

3. Mutassa be az államháztartás rendszerét!
4. Mutassa be a költségvetés jóváhagyásának parla-

menti rendjét, foglalja össze a költségvetési ciklusokat!
5. Mutassa be az államháztartási rendszer központi

költségvetés alrendszerét!
6. Mutassa be az államháztartási rendszer társadalom-

biztosítási alrendszerét!
7. Ismertesse az elkülönített állami pénzalapok alrend-

szerét!
8. Mutassa be az államháztartási rendszer helyi önkor-

mányzati alrendszerét!
9. Ismertesse a költségvetési szerv fogalmát és jogállá-

sát!
10. Csoportosítsa a költségvetési szerveket, feladatel-

látáshoz gyakorolt funkciók szerint és elõirányzatok feletti
rendelkezési jog szerint, mutassa be ezek fõbb jellemzõit!

11. Mutassa be a költségvetési szervek gazdálkodásá-
nak fontosabb szabályait!

12. Mutassa be az államháztartási kontroll rendszerét!

Pénzügyi és költségvetési igazgatás

A tantárgy célja, hogy a vizsgázónak legyen átfogó is-
merete a pénz fogalmáról, a pénzfolyamatokról, valamint a
jövedelmi áramlásoknak a modern piacgazdaságban betöl-
tött funkcióiról; a kötelezõ tantárgyi ismeretekre is alapoz-
va legyen áttekintése az államháztartás rendszerérõl és
mûködésérõl, ismerje a közfeladatok ellátásának, a köz-
pénzekkel való gazdálkodásnak az alapelveit, elõzmé-
nyeit, európai tendenciáit. Ismerje meg az európai közös
pénzhez elvezetõ út fõbb állomásait, és az euró létébõl, va-
lamint általában az európai uniós tagságból fakadó követ-
kezményeket.

Követelmények

1. A magyar pénzügyi és költségvetési politika fejlõdési
útja napjainkig

A jelöltnek részletes ismereteket kell szereznie a ma-
gyar pénzügyi rendszerben, az állampénzügyekben bekö-
vetkezõ szerkezeti változásokról, a közpénzekkel való
gazdálkodás intézményeinek és gondolatának fejlõdésé-
rõl, a pénzügyi és költségvetési igazgatás általános elvei-
rõl és az európai fejlõdési tendenciáiról.

2. Az állampénzügyek és a pénzpolitika intézményei és
gyakorlata

A jelöltnek részletes ismereteket kell szereznie az ál-
lamháztartás alkotóelemeirõl, a közöttük végbemenõ
pénzáramlásokról; a fõbb bevételi tételek pénzpolitikai és
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pénzügyi igazgatási elveirõl, az államháztartás fõbb kiadá-
si tételeinek szerkezetérõl, a kiadások funkcióiról, az ál-
lamkincstár intézményérõl, az állami vagyon privatizáció-
jával, értékesítésével, kezelésével kapcsolatos jogszabá-
lyokról, pénzügyi elvekrõl, a magyar állami költségvetés
elkészítésének menetérõl a költségvetés tervezési folya-
matáról, ellenõrzésérõl és könyvvizsgálatáról, a közva-
gyon gazdaságpolitikai és igazgatási kérdéseirõl, a köz-
ponti költségvetés, a helyi önkormányzatok gazdálkodása-
inak alapelveirõl, az elkülönített állami alapok létesítésé-
nek indokairól, valamint a monetáris politika céljairól, in-
tézményeirõl, a jegybank jogállásáról és feladatairól.

3. Költségvetési és pénzügyi rendszerünk nemzetközi
kapcsolódásai

A jelöltnek általános tájékozottsággal kell rendelkeznie
a magyar gazdaság külsõpénzügyi kapcsolatait tekintve
legfontosabb szereplõk ügyében (az EU pénzügyi alapjai,
az IMF és Világbank, az EBRD, EIB, OECD), a globalizá-
ció jelenségét, a nemzetközi pénz- és tõkemozgások nagy
trendjeit illetõen, az Európai Unió és a magyar költség-
vetés közötti kapcsolat kialakulásáról és jelenlegi állapo-
táról.

4. A költségvetési és pénzügyi folyamatok ellenõrzésé-
nek és felügyeletének intézményei

A jelöltnek tájékozottnak kell lennie a költségvetési
gazdálkodás igazgatási kérdéseirõl, a pénzügyi rendszer
fõbb szereplõi (bankok, biztosítók, nyugdíjalapok) rendel-
tetésérõl, a pénzügyi piacok állami és fél-állami intézmé-
nyeirõl (export-import bank, fejlesztési bank, állami ga-
ranciaalapok), a tõkepiac fõbb intézményeirõl, a pénzügyi
szolgáltatások végzésének jogi alapjait, a pénz-, tõke- és
biztosítási piac felügyeletének intézményeit illetõen, vala-
mint a pénzügyi igazgatás és jogi szabályozás európai uni-
ós és egyéb nemzetközi összefüggései vonatkozásában.

Tananyag

A tananyagot a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató
és Közigazgatási Képzési Központ által kiadott “Pénzügyi
és költségvetési igazgatás” címû jegyzet foglalja magában.

Ajánlott irodalom és jogszabályok

Azoknak, akik a tantárgyból vagy a tantárgyhoz tartozó
egyes témakörökbõl a vizsgakövetelményeken túlmenõ is-
mereteket akarnak szerezni, a következõ publikációkat
ajánljuk a figyelmébe:

Bod Péter Ákos: Bevezetés a pénzügyek és a pénzpoliti-
ka világába, Mundus Magyar Egyetemi Kiadó 2008.

Bod Péter Ákos–Báger Gusztáv: Gazdasági kormány-
zás – változás és alkalmazkodás a magyar gazdaságirányí-
tás intézményrendszerében, AULA Kiadó 2008.

Bod Péter Ákos: A pénz világa – a világ pénze,
KJK-KERSZÖV, Budapest, 2001.

Dr. Bende-Szabó Gábor–Dr. Perger Éva: Államháztar-
tási ismeretek, KSZK, Budapest, 2007.

Földes Gábor: A pénzügy-igazgatási jog In: Ficzere
Lajos–Forgács Imre (szerk.): Magyar közigazgatási jog –
Különös rész európai uniós kitekintéssel, Osiris Kiadó,
Budapest, 2006.

Simon István: Adójog, Osiris Kiadó, Budapest, 2007.
Simon István: Pénzügyi jog, Osiris Kiadó, Budapest,

2007.

A tantárgyhoz, illetve a tantárgy egyes témaköreihez
kapcsolódó jogszabályok:

2008. évi CIV. törvény a pénzügyi közvetítõrendszer
stabilitásának erõsítésérõl

2008. évi CIII. törvény a pénzügyi szolgáltatásokat
érintõ egyes törvények módosításáról

2008. évi LVI. törvény a hitelintézetekrõl és a pénzügyi
vállalkozásokról szóló

1996. évi CXII. törvény betétbiztosítási összeghatár
emelését célzó módosításról

2007. évi CVI. törvény az állami vagyonról
2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról
2001. évi CXX. törvény a tõkepiacról
2001. évi LVIII. törvény a Magyar Nemzeti Bankról
2000. évi C. törvény a számvitelrõl
1999. évi CXXIV. törvény a Pénzügyi Szervezetek Ál-

lami Felügyeletérõl
1997. évi LXXXII. törvény a magánnyugdíjról és a ma-

gánnyugdíjpénztárakról
1996. évi CXII. törvény a hitelintézetekrõl és a pénz-

ügyi vállalkozásokról
1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról
1991. évi XLIX. törvény a csõdeljárásról és a felszámo-

lási eljárásról

Szóbeli kérdések

1. Mutassa be a pénz funkcióit, és e funkciók érvénye-
sülését a tervgazdaságban, majd a piacgazdasági körülmé-
nyek között!

2. Ismertesse a pénzügyi és költségvetési igazgatás
funkcióit, elveit!

3. Mutassa be az államháztartás alkotóelemeit és a kö-
zöttük fennálló kapcsolódásokat!

4. Vázolja fel a magyar költségvetési tervezés és parla-
menti jóváhagyás menetét!

5. Jellemezze a költségvetés fõbb tervezési eljárásait,
technikáit!
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6. Ismertesse a magyar államháztartás fõbb bevételi,
kiadási tételeit!

7. Foglalja össze az államháztartási hiány meghatáro-
zásának, mérésnek, a hiány-finanszírozásnak fontosabb
kérdéseit!

8. Ismertesse a magyar kincstári rend alapintézménye-
it!

9. Mutassa be az állampénzügyek igazgatási szervezet-
rendszerét!

10. Vázolja fel a magyar pénzügyi rendszer szerkeze-
tét, jellemzõit!

11. Mutassa be az MNB jogállását! Fejtse ki a jegybank
monetáris politikai feladatkörét, ismertesse a jegybanki
eszköztárat!

12. Jellemezze a határon átnyúló szolgáltatások közül a
pénz- és tõkemozgások fõbb fajtáit!

13. Ismertesse a magyar gazdaság szempontjából lé-
nyeges nemzetközi pénzügyi szervezeteket!

14. Vázolja fel hazánk és az Európai Unió pénzügyi és
költségvetési kapcsolatát!

15. Mutassa be az uniós tagság hatásait a költségvetés
szerkezetének és egyenlegének vonatkozásában!

16. Mutassa be az adóigazgatás alapelveit, ismertesse
az APEH jogállását és feladatkörét!

17. Mutassa be a közkiadások teljesítésének alapjait,
ismertesse a Magyar Államkincstár és az Államadósság
Kezelõ Központ feladatait!

18. Vázolja a pénzügyi szektor felügyeletének indo-
kait, mutassa be a PSZÁF jogállását és feladatkörét!

19. Vázolja a pénzügyi piacok biztonságos mûködését
és az ügyfelek védelmét szolgáló intézményeket!

20. Mutassa be a pénzügyi igazgatás és jogi szabályo-
zás európai uniós és egyéb nemzetközi összefüggéseit!

Közszolgáltatások szervezése és igazgatása

A tantárgy célja, hogy módot adjon a köztisztviselõknek
a közigazgatási ismereteik és tapasztalataik új típusú, átfo-
gó alkalmazására és koncepciózus kiterjesztésére. Legyen
képes a közfeladatok ellátását a társadalmi szükségletek és
folyamatok oldaláról értelmezni, és ezzel összefüggésben
ismerje meg az állami-közhatalmi vagy menedzseri esz-
közrendszer általánosítható sajátosságait. A köztisztvise-
lõk ismerjék föl a saját gyakorlatukban alkalmazott techni-
kák más ágazatokban alkalmazott megoldásokkal való
kapcsolatait, továbbá a generalizálható szabályszerûsége-
ket. Az eddiginél jobban legyenek képesek “konvertálni”
ismereteiket más közszolgáltatási feladatok ellátását biz-
tosító szakterületek igazgatására és az ezekkel összefüggõ,
átfogó kormányzati feladatok szervezésére. Ennek érdeké-
ben kapjanak képet a közfeladatok szervezésének modern
folyamatairól, valamint a hazai közigazgatásban alkalma-
zott funkcionális eszközrendszer általánosítható jellemzõ-

irõl. Érzékeljék a hagyományos ágazati szakigazgatás
meghaladásának fejleményeit, az új típusú eszközrendszer
sajátosságait és alkalmazásának konfliktusait. Kapjanak
ösztönzést és fogódzókat a késõbbi önálló és önképzõ to-
vábbgondoláshoz.

Követelmények

1. A társadalmi közfeladatok állami ellátásának hagyo-
mányos szervezése és az újabb kihívások

A vizsgázónak legyen átfogó képe a közfeladatok ellá-
tásának fõbb modelljeirõl. Legyen tisztában az államigaz-
gatás lehetséges szerepeivel a modern társadalomban,
mégpedig ne csupán a klasszikus államigazgatási jog “kü-
lönös részi” logikája szerint, hanem a közfeladat-ellátás
menedzselési feltételei oldaláról. Ennek érdekében nagy
vonalakban ismerje a vonatkozó történeti és nemzetközi
modellek mibenlétét.

2. A közszolgáltatások rendszere
A köztisztviselõ ismerje meg a különbözõ közszolgálta-

tási területeken az állami szerepvállalás és szolgáltatás-
szervezés alakulásának fõ tendenciáit. Legyen képes értel-
mezni a fontosabb ágazati szabályozások intézmény- és
eszközrendszerre vonatkozó részeit. Tudja értékelni pél-
dák szintjén a releváns szolgáltatásszervezési modellele-
meket. Ennek keretében ismerje meg a rendszerváltás utá-
ni igazgatási ágazatok fõ szervezõdési formáit, a fõbb ága-
zatok szervezeti rendszerét és feladatainak irányultságá-
ban bekövetkezett változásokat, tendenciákat, valamint a
kulcsfontosságú igazgatási megoldásokat, jogintézménye-
ket. A vizsgázó legyen tisztában az egyes humán közszol-
gáltatási területek fõbb fejlõdési irányaival. Erre az isme-
retre azonban itt csak átfogóan van szükség. Elsõsorban
azt a készséget kérjük számon, hogy a jelölt a közfel-
adat-ellátás szervezési megoldásainak elhatárolási képes-
ségével, a választható szolgáltatásszervezési lehetõségek
felismerésével rendelkezik-e. A piacgazdaságra való átté-
rés, illetve az Európai Unióhoz csatlakozás perspektívája
új követelményeket támasztott a közüzemi szektorral
szemben. Az állam irányában elvárás, hogy érdekeltségei
és a fogyasztói érdekek védelmi szerepe mellett biztosítsa
a versenyfeltételeket. A szolgáltatásszervezési környezet
megváltozása a közhatalmi és tulajdonosi szerepeket új
módon jelöli ki. A vizsgázónak ismernie kell nagy vona-
lakban az egyes közüzemi területeken kialakuló feltétel-
rendszereket és az ott kódolt közigazgatási kihívásokat.

3. Közigazgatási funkciók a közszolgáltatások szervezé-
sében

A jelöltnek részletesebben ismernie kell a különbözõ
közszolgáltatási ágazatokban egyaránt vagy nagyobb rész-
ben közösen elõforduló közigazgatási funkciók mibenlé-
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tét, valamint a gyakorlásuk során alkalmazott eszközrend-
szer sajátosságait. Különösen ennek az ismeretanyagnak a
célja, hogy a közigazgatás, illetve a kormányzati igazgatás
mind szélesebb területén konvertálható ismeretekkel ren-
delkezzen az adott szakterületen tevékenykedõ köztisztvi-
selõ is. A jelölt ismerje a közszolgáltatások szervezésében
a központi, területi és települési szintek közötti munka-
megosztást. Ugyancsak rendelkezzen ismeretekkel az ön-
kormányzati és az államigazgatási feladatmegosztás ter-
mészetérõl és tartalmáról. A vizsgázó ismerje a közszol-
gáltatások fõbb munkaszervezeti formáit, mûködési sajá-
tosságaikat, jogi szabályozási megoldásait. A jelölt legyen
tájékozott a fontosabb közös szabályozási és menedzselési
közfunkciók megoldásairól. Rendelkezzen olyan alapis-
meretekkel, amelyek a továbbiakban számára szükség sze-
rint az önálló tájékozódást és elmélyülést lehetõvé teszik.

4. A közszolgáltatások gazdasági szabályozása
A jelölt ismerje a közszolgáltatások szervezése körében

a gazdasági szabályozó eszközök szerepét, jelentõségét és
hatásmechanizmusát. Legyen tisztában mindezek ágazat-
és igazgatáspolitikai jelentõségével. Fontos a konfliktusok
felismerési képességének megalapozása is.

5. Kapcsolódó uniós szabályozási intézmények
A vizsgázó ismerje a közszolgáltatások szervezési me-

chanizmusában zajló változások uniós motivációit. Tud-
jon a legfontosabb szabályozási megoldásokról, képes le-
gyen azokat értelmezni és ismeretei körében elhelyezni.

Tananyag

A tananyagot a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató
és Közigazgatási Képzési Központ által kiadott „Közszol-
gáltatások szervezése és igazgatása” címû jegyzet foglalja
magában.

Ajánlott irodalom és jogszabályok

Azoknak, akik a tantárgyból vagy a tantárgyhoz tartozó
egyes témakörökbõl a vizsgakövetelményeken túlmenõ is-
mereteket akarnak szerezni, a következõ publikációkat
ajánljuk a figyelmébe:

Balázs István–Kökényesi József (szerk.): Kormányzati
mûködés, helyi költségvetés, közüzemi igazgatás, Köz-
igazgatási Füzetek, Magyar Közigazgatási Intézet, Buda-
pest, 1993. évi 7. szám

Horváth M. Tamás: Helyi közszolgáltatások szerve-
zése, Dialóg-Campus, Budapest-Pécs, 2002.

Horváth M. Tamás: Közmenedzsment, Dialóg-Campus,
Budapest–Pécs, 2005.

Péteri Gábor (szerk.): Piac – verseny – szerzõdés, „He-
lyi demokrácia és újítások” Alapítvány, Budapest, 1996.

A tantárgyhoz, illetve a tantárgy egyes témaköreihez
kapcsolódó jogszabályok:

2008. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekrõl szóló
2003. évi CXXIX. törvény módosításáról

2008. évi CV. törvény a költségvetési szervek jogállásá-
ról és gazdálkodásáról

2008. évi CII. törvény a Magyar Köztársaság 2009. évi
költségvetésérõl

A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetését meg-
alapozó egyes törvények módosításáról szóló 2008. évi
LXXXII. számú törvényben módosított jogszabályok

2005. évi CXXXIX. törvény a felsõoktatásról
1998. évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról
1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekrõl
1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osz-

talékadóról
1996. évi LVII. törvény a tisztességtelen piaci magatar-

tás és a versenykorlátozás tilalmáról
1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról
1991. évi XVI. törvény a koncesszióról
1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról
328/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet az államháztartás

szervezetei beszámolási és könyvvezetési sajátosságairól
szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet, valamint a
kincstári elszámolások beszámolási és könyvvezetési kö-
telezettségének sajátosságairól szóló 240/2003. (XII. 17.)
Korm. rendelet módosításáról

327/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet az államháztartás
mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren-
delet módosításáról

Szóbeli kérdések

1. Mutassa be a közszolgáltatások szervezésének há-
rom nagy európai modelljét és ismertesse a közszolgáltatá-
sok rendszerét!

2. Sorolja fel a nem hagyományos közszolgáltatás-
szervezési formákat, és ismertesse a kiszervezés, köz-ma-
gán fejlesztési megállapodások és a társulások jellemzõit!

3. Sorolja fel a nem hagyományos közszolgáltatás-
szervezési formákat és ismertesse a feladat-ellátási megál-
lapodások, önkéntesség és önsegítés, finanszírozás politi-
kai eszközök jellemzõit!

4. Mutassa be a közoktatási és kulturális szolgáltatások
igazgatásának fõbb jellemzõit! Vázolja a fenntartói irányí-
tás feladatait!

5. Mutassa be az egészségügyi és szociális közszolgál-
tatások igazgatásának fõbb jellemzõit!

6. Mutassa be a mûszaki, infrastrukturális közszolgál-
tatások általános jellemzõit!
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7. Ismertesse az egyes közüzemi szolgáltatások jellem-
zõit!

8. Ismertesse az egyes kommunális szolgáltatások jel-
lemzõit!

9. Mutassa be a közüzemi társasági és vállalkozási for-
mákat a közszolgáltatások szervezésében!

10. Mutassa be a humán szolgáltatások szervezeteit!
11. Ismertesse a közbeszerzési eljárásban a közbeszer-

zés alanyaira és tárgyára vonatkozó fõbb szabályokat!
12. Ismertesse a közbeszerzési eljárások fajtáit!
13. Mutassa be a közbeszerzésekkel kapcsolatos jogor-

voslatra vonatkozó fõbb szabályokat!
14. Ismertesse a természetes monopólium funkciók

fõbb szabályozását az egyes közszolgáltatásokban (szabá-
lyozó hatóságok)!

15. Mutassa be a közszolgáltatások szabályozási rend-
szerét és a közszolgáltatási feladatok tervezését!

16. Milyen finanszírozási rendszereket ismer a köz-
szolgáltatások szervezésében? Ismertesse ezek lényegét!

17. Ismertesse a közszolgáltató tevékenységek állami
szabályozásának fõbb követelményeit és a közszolgáltatói
monopóliumok sajátosságait!

18. Ismertesse a közszolgáltatásokkal kapcsolatos
alapvetõ költséggazdálkodási és árképzési szempontokat,
feladatokat és mutassa be a költségtípusokat!

19. Ismertesse a határköltség, átlagköltség, szükséges
költség és monopolista ár jellemzõit!

20. Ismertesse az EU szabályozási kereteit és intézmé-
nyeit a közszolgáltatások körében!
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VI. rész
Hivatalos értesítõ

pályázati felhívásokról

Bárdudvarnok Község
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot hirdet
jegyzõi állás betöltésére

A munkakör betölthetõ a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény, valamint a köztisztviselõk
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.) alapján.

A közszolgálati jogviszony idõtartama: határozatlan
idejû közszolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
A vezetõi megbízás idõtartama: a vezetõi megbízás ha-

tározatlan idõre szól.
A munkavégzés helye: Somogy megye, 7478 Bárdud-

varnok, Bárd u. 36.

A munkakörhöz tartozó fõbb tevékenységi körök:
– a polgármesteri hivatal vezetése,
– az önkormányzat mûködésével kapcsolatos feladatok

ellátásáról való gondoskodás,
– a munkáltatói jogok gyakorlása a köztisztviselõk

felett.

Jogállás, illetmény és juttatások: a jogállásra és az illet-
ményre a Ktv. ide vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– cselekvõképesség,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi

doktori képesítés vagy okleveles közigazgatási menedzser
szakképesítés,

– jogi vagy közigazgatási szakvizsga, ezek hiányában
az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság elnöksége ál-
tal teljeskörûen közigazgatási jellegûnek minõsített tudo-
mányos fokozat alapján adott minõsítés;

– legalább kétéves szakmai tapasztalat,
– nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefoly-

tatásához való hozzájárulásról.

A pályázathoz csatolni kell:
– iskolai végzettséget tanúsító bizonyítvány(ok) máso-

latát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– szakmai tevékenységet is bemutató részletes önélet-

rajzot,
– vezetõi programot,

– hozzájáruló nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a
pályázat elbírálásában részt vevõ személyek a teljes pályá-
zati iratanyagba betekinthetnek, valamint a személyével
kapcsolatos döntés nyilvános képviselõ-testületi ülésen
kerüljön megtárgyalásra.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– vezetõi gyakorlat,
– B kategóriás jogosítvány,
– felhasználói szintû számítógépes ismeret,
– németnyelv-ismeret.

A pályázat benyújtásának határideje: a Hivatalos Értesí-
tõben történõ megjelenéstõl (2009. március 6.) számított
30. nap.

A pályázat elbírálására a beadási határidõ leteltét köve-
tõ, soron következõ képviselõ-testületi ülésen kerül sor.

A képviselõ-testület a pályázati eljárás eredménytelen-
né nyilvánításának jogát fenntartja.

A munkakör legkorábban 2009. július 1-jétõl tölt-
hetõ be.

A pályázat benyújtásának helye és módja: kizárólag
postai úton, a pályázatnak Bárdudvarnok Község Önkor-
mányzata címére, Forintos László polgármester nevére
való megküldésével (7478 Bárdudvarnok, Bárd u. 36.).

Kérjük a borítékon feltüntetni a „Pályázat jegyzõi mun-
kakör betöltésére” jeligét.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalának jegyzõje

pályázatot hirdet
személyügyi ügyintézõ munkakör betöltésére

Az állás betölthetõ a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján.

A közszolgálati jogviszony idõtartama: határozatlan
idejû közszolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
A munkavégzés helye: 1082 Budapest, Baross u. 63–67.

Az ellátandó feladatok:
Személyzeti és munkaügyi feladatok ellátásának bizto-

sítása. Kinevezések, átsorolások, jogviszony-megszünte-
tések elkészítése, személyi anyagok folyamatos karbantar-
tása, közszolgálati alapnyilvántartás naprakész vezetése,
minõsítések lebonyolítása, teljesítményértékelések koor-
dinálása. Társadalombiztosításhoz kapcsolódó feladatok:
családi pótlék; gyes, gyed; nyugdíj-elõkészítés; nyugdíja-
zás.

A köztisztviselõk szakmai továbbképzésének biztosítá-
sa, éves oktatási terv elkészítése, kötelezõ közigazgatási
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vizsgákra való beiskolázás biztosítása, tanulmányi szerzõ-
dések elkészítése.

Közszolgálati szabályzatban szereplõ egyéb juttatások-
kal kapcsolatos feladatok ellátása.

Álláspályázatok lebonyolítása, csoportkoordinációs
feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások: a kinevezés határozat-
lan idõre szól, 6 hónapos próbaidõ kikötésével. A java-
dalmazás a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény szabályai, valamint a vonatkozó helyi ren-
delet és a Közszolgálati Szabályzat alapján történik.

Pályázati feltételek:
– büntetlen elõélet,
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– egyetemi szintû jogász vagy humánszervezõ szak-

képzettség,

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– közigazgatási alap- és szakvizsga, illetve
– közigazgatásban szerzett foglalkoztatással kapcsola-

tos szakmai gyakorlat, vezetõi ismeret.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– részletes szakmai önéletrajz, mely tartalmazza:

= a jelentkezõ legfontosabb személyi adatait,
= eddigi munkaköreinek, tevékenységének leírását,
= jelenlegi munkakörét, beosztását;

– a képesítést igazoló dokumentumok másolata;
– motivációs levél.

A munkakör betölthetõségének idõpontja: a pályázat el-
bírálását követõen azonnal.

A pályázat benyújtásának határideje: 2009. március 24.
A betöltendõ munkakörrel kapcsolatos bõvebb felvilá-

gosítás a 459-2156-os telefonszámon kérhetõ.
A pályázatok benyújtásának módja: a pályázatokat pos-

tán vagy személyesen a józsefvárosi önkormányzat jegy-
zõjének címezve, zárt borítékban kérjük benyújtani a pol-
gármesteri hivatal személyügyi csoportjánál (cím: 1082
Budapest, Baross u. 65–67. I. em 109.; tel.: 459-2152).

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja,
rendje: a pályázatokról az elõkészítõ bizottság által felállí-
tott rangsor figyelembevételével a jegyzõ a polgármester
egyetértésével dönt. A pályázat eredményérõl a pályázók
legkésõbb az elbírálástól számított 8 napon belül írásban
tájékoztatást kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: a beadási határidõt
követõ 15 napon belül.

KÖZIGÁLLÁS-publikálás idõpontja: 2009. március 9.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalának jegyzõje

pályázatot hirdet
gazdálkodási ügyosztályvezetõ munkakör

betöltésére

Az állás betölthetõ: a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján.

A közszolgálati jogviszony idõtartama: határozatlan
idejû közszolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
A munkavégzés helye: 1082 Budapest, Baross u. 63–67.

Az ellátandó feladatok:
– a Gazdálkodási Ügyosztályhoz tartozó pénzügyi,

adóügyi, lakásügyi és vagyongazdálkodási irodák tevé-
kenységének koordinálása, ellenõrzése,

– az önkormányzat vagyoni, pénzügyi, gazdálkodási,
adóügyi igazgatási feladatainak irányítása,

– az önkormányzat érdekeltségébe tartozó gazdasági
társaságokkal kapcsolatos feladatok koordinálása.

Jogállás, illetmény és juttatások: a kinevezés határozat-
lan idõre szól, 6 hónapos próbaidõ kikötésével. A java-
dalmazás a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény szabályai, valamint a vonatkozó helyi ren-
delet és a Közszolgálati Szabályzat alapján történik.

Pályázati feltételek:
– büntetlen elõélet,
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– egyetemi vagy fõiskolai szintû közgazdasági felsõok-

tatásban szerzett szakképzettség és/vagy jogász végzett-
ség,

– legalább 1 éves vezetõi gyakorlat,
– legalább 3 év közigazgatásban szerzett gyakorlat,
– vagyonnyilatkozat tétele.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– közigazgatási alap- és szakvizsga, illetve
– önkormányzati gazdálkodásban eltöltött szakmai gya-

korlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– részletes szakmai önéletrajz, mely tartalmazza:

= a jelentkezõ legfontosabb személyi adatait,
= eddigi munkaköreinek, tevékenységének leírását,
= jelenlegi munkakörét, beosztását;

– a képesítést igazoló dokumentumok másolata;
– a gazdálkodási ügyosztály-vezetõi munkakör ellátá-

sával kapcsolatos szakmai elképzelések.

A munkakör betölthetõségének idõpontja: a pályázat el-
bírálását követõen azonnal.
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A pályázat benyújtásának határideje: 2009. március 24.
A betöltendõ munkakörrel kapcsolatos bõvebb felvilá-

gosítást dr. Iván Roland ad a 459-2294-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: a pályázatokat pos-

tán vagy személyesen a józsefvárosi önkormányzat jegy-
zõjének címezve, zárt borítékban kérjük benyújtani a pol-
gármesteri hivatal személyügyi csoportjánál (cím: 1082
Budapest, Baross u. 65–67. I. em 109.; tel.: 459-2152).

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja,
rendje: a pályázatokról az elõkészítõ bizottság által felállí-
tott rangsor figyelembevételével a jegyzõ a polgármester
egyetértésével dönt. A pályázat eredményérõl a pályázók
legkésõbb az elbírálástól számított 8 napon belül írásban
tájékoztatást kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: a beadási határidõt
követõ 15 napon belül.

KÖZIGÁLLÁS-publikálás idõpontja: 2009. március 9.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalának jegyzõje

pályázatot hirdet
gyermekvédelmi irodavezetõ munkakör betöltésére

Az állás betölthetõ: a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján.

A közszolgálati jogviszony idõtartama: határozatlan
idejû közszolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
A munkavégzés helye: 1082 Budapest, Baross u. 63–67.

Az ellátandó feladatok:
A gyermekvédelmi iroda irányítása, vezetése.
A gyámügyi és gyermekvédelmi feladatok jegyzõi ha-

táskörben való ellátásának biztosítása az 1997. évi XXXI.
tv.-ben foglaltaknak megfelelõen.

Az önkormányzat gyermekvédelemmel kapcsolatos fel-
adatainak ellátása érdekében:

– javaslattétel, elõterjesztések készítése a képviselõ-
testület és annak állandó bizottságai számára,

– a feladatokhoz kapcsolódó önkormányzati rendele-
tek/tervezetek, módosítások, elõkészítése.

Jogállás, illetmény és juttatások: a kinevezés határozat-
lan idõre szól, 6 hónapos próbaidõ kikötésével. A java-
dalmazás a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény szabályai, valamint a vonatkozó helyi ren-
delet és a Közszolgálati Szabályzat alapján történik.

Pályázati feltételek:
– büntetlen elõélet,
– magyar állampolgárság,

– cselekvõképesség,
– egyetemi szintû jogász, vagy egyetemi/fõiskolai szin-

tû szakirányú szakképzettség,
– legalább 2 éves vezetõi gyakorlat,
– legalább 5 év közigazgatásban szerzett gyakorlat,
– vagyonnyilatkozat tétele.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– közigazgatási alap- és szakvizsga, illetve
– gyámügyi és gyermekvédelmi igazgatási területen el-

töltött szakmai gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– részletes szakmai önéletrajz, mely tartalmazza:

= a jelentkezõ legfontosabb személyi adatait,
= eddigi munkaköreinek, tevékenységének leírását,
= jelenlegi munkakörét, beosztását;

– a képesítést igazoló dokumentumok másolata;
– a gyermekvédelmi irodavezetõi munkakör ellátásá-

val kapcsolatos szakmai elképzelések.

A munkakör betölthetõségének idõpontja: a pályázat el-
bírálását követõen azonnal.

A pályázat benyújtásának határideje: 2009. március 24.
A betöltendõ munkakörrel kapcsolatos bõvebb felvilá-

gosítást dr. Balla Katalin ad a 459-2277-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: a pályázatokat pos-

tán vagy személyesen a józsefvárosi önkormányzat jegy-
zõjének címezve, zárt borítékban kérjük benyújtani a pol-
gármesteri hivatal személyügyi csoportjánál (cím: 1082
Budapest, Baross u. 65–67. I. em 109.; tel.: 459-2152).

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja,
rendje: a pályázatokról az elõkészítõ bizottság által felállí-
tott rangsor figyelembevételével a jegyzõ a polgármester
egyetértésével dönt. A pályázat eredményérõl a pályázók
legkésõbb az elbírálástól számított 8 napon belül írásban
tájékoztatást kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: a beadási határidõt
követõ 15 napon belül.

KÖZIGÁLLÁS-publikálás idõpontja: 2009. március 9.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalának jegyzõje

pályázatot hirdet
pénzügyi irodavezetõ munkakör betöltésére

Az állás betölthetõ a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján.

A közszolgálati jogviszony idõtartama: határozatlan
idejû közszolgálati jogviszony.
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Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
A munkavégzés helye: 1082 Budapest, Baross u. 63–67.

Az ellátandó feladatok:
Az önkormányzat pénzügyi igazgatási feladatainak irá-

nyítása. A költségvetési beszámolók szabályszerûségé-
nek, analitikák vezetésének, zárásának, és a pénzügyi iro-
dán végzett egyéb feladatok ellenõrzése.

Költségvetési koncepció, átmeneti és éves költségvetés-
rõl szóló rendelettervezet (módosítások), valamint a költ-
ségvetési beszámoló, zárszámadás elkészítése. A költség-
vetési és végrehajtási rendelet végrehajtásának biztosítása.

Jogállás, illetmény és juttatások: a kinevezés határozat-
lan idõre szól, 6 hónapos próbaidõ kikötésével. A java-
dalmazás a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény szabályai, valamint a vonatkozó helyi ren-
delet és a Közszolgálati Szabályzat alapján történik.

Pályázati feltételek:
– büntetlen elõélet,
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– egyetemi szintû közgazdasági felsõoktatásban szer-

zett szakképzettség,
– legalább 2 éves vezetõi gyakorlat,
– legalább 5 év közigazgatásban szerzett gyakorlat,
– vagyonnyilatkozat tétele.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– közigazgatási alap- és szakvizsga, illetve
– önkormányzati gazdálkodásban és/vagy pénzügyi

igazgatásban eltöltött szakmai gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– részletes szakmai önéletrajz, mely tartalmazza:

= a jelentkezõ legfontosabb személyi adatait,
= eddigi munkaköreinek, tevékenységének leírását,
= jelenlegi munkakörét, beosztását;

– a képesítést igazoló dokumentumok másolata;
– a pénzügyi irodavezetõi munkakör ellátásával kap-

csolatos szakmai elképzelések.

A munkakör betölthetõségének idõpontja: a pályázat el-
bírálását követõen azonnal.

A pályázat benyújtásának határideje: 2009. március 24.
A betöltendõ munkakörrel kapcsolatos bõvebb felvilá-

gosítás a 459-2156-os telefonszámon kérhetõ.
A pályázatok benyújtásának módja: a pályázatokat pos-

tán vagy személyesen a józsefvárosi önkormányzat jegy-
zõjének címezve, zárt borítékban kérjük benyújtani a pol-
gármesteri hivatal személyügyi csoportjánál (cím: 1082
Budapest, Baross u. 65–67. I. em 109.; tel.: 459-2152).

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja,
rendje: a pályázatokról az elõkészítõ bizottság által felállí-

tott rangsor figyelembevételével a jegyzõ a polgármester
egyetértésével dönt. A pályázat eredményérõl a pályázók
legkésõbb az elbírálástól számított 8 napon belül írásban
tájékoztatást kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: a beadási határidõt
követõ 15 napon belül.

KÖZIGÁLLÁS-publikálás idõpontja: 2009. március 9.

Dunavecse Város
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot hirdet
aljegyzõi munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi

doktori képesítés, vagy okleveles közigazgatási mene-
dzser szakképesítés,

– jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy az Orszá-
gos Közigazgatási Vizsgabizottság (OKV) elnöksége által
a teljeskörûen közigazgatási jellegûnek minõsített tudo-
mányos fokozat alapján adott mentesítés,

– legalább két év közigazgatási gyakorlat,
– büntetlen elõélet,
– magyar állampolgárság.

A pályázat elbírálásánál – sorrendiség nélkül – elõnyt
jelent:

– ugyanazon munkahelyen eltöltött legalább 2 év jegy-
zõi, aljegyzõi gyakorlat,

– polgármesteri hivatalban betöltött egyéb vezetõi
(pl. osztályvezetõ) gyakorlat,

– szabálysértési, birtokvédelmi gyakorlat,
– számítógép-kezelõi képzettség.

A pályázathoz csatolni kell:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– iskolai végzettséget, szakvizsgát tanúsító oklevél má-

solatát,
– szakmai tevékenységet bemutató részletes önélet-

rajzot,
– a munkakör ellátására vonatkozó elképzeléseket,
– nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázó vál-

lalja a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget,
– nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy személyes ada-

tainak a pályázatban részt vevõ személyek általi megisme-
réséhez hozzájárul,

– nyilatkozatot arról, hogy hozzájárul-e pályázatának
nyilvános ülésen való tárgyalásához vagy sem.

Ellátandó feladatok: a jegyzõ helyettesítése, valamint
szabálysértési, birtokvédelmi ügyek intézése, gyermekvé-
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delmi törvénybõl eredõ jegyzõi feladatok ellátása, a ható-
sági osztály vezetése, munkájának koordinálása.

A kinevezés határozatlan idõre történik, hat hónapos
próbaidõ kikötésével.

Illetmény és egyéb juttatások megállapítása a köztiszt-
viselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, vala-
mint a helyi közszolgálati szabályzat alapján történik.

A pályázat benyújtásának határideje: a pályázati felhí-
vásnak a Hivatalos Értesítõben történõ megjelenését
(2009. március 13.) követõ 30. nap.

A pályázatot zárt borítékban Dunavecse város polgár-
mesteréhez (6087 Dunavecse, Fõ út 43.) „Pályázat aljegy-
zõi álláshely betöltésére” jeligével kell benyújtani.

A pályázati feltételek közül a szakvizsga alól a képvise-
lõ-testület szükség esetén felmentést adhat.

A pályázat elbírálásának határideje: a képviselõ-testü-
letnek a pályázat benyújtási határidejét követõ ülése.

Az állás a testületi döntést követõen azonnal betölthetõ.
A pályázatról további felvilágosítás kérhetõ Molnár

Gyula polgármestertõl és Kovács Éva jegyzõtõl személye-
sen vagy telefonon: (78) 437-116.

Keszthely Város Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala

pályázatot hirdet
aljegyzõi állás betöltésére

Az ellátandó feladatok ismertetése:
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.

36. § (1) bekezdése alapján a jegyzõ helyettesítése és a
jegyzõ által meghatározott feladatok ellátása.

Pályázati feltételek:
– büntetlen elõélet,
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi

doktori képesítés, vagy okleveles közigazgatási mene-
dzser szakképesítés,

– jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy az Orszá-
gos Közigazgatási Vizsgabizottság elnöksége által a tel-
jeskörûen közigazgatási jellegûnek minõsített tudomá-
nyos fokozat alapján keletkezett mentesség,

– legalább 2 évi közigazgatási gyakorlat,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagba a pályázat

elbírálásában részt vevõk betekinthetnek, valamint arról,
hogy a pályázó pályázatának nyílt vagy zárt ülésen történõ
elbírálását kéri.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent a közigazgatásban
szerzett vezetõi gyakorlat.

Az aljegyzõi kinevezés határozatlan idõtartamra szól
6 hónap próbaidõ kikötésével.

Pályázni csak részletes szakmai önéletrajz és az aljegy-
zõi feladatok ellátásának elképzeléseit tartalmazó prog-
ram, diplomamásolat és 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítvány benyújtásával lehet.

Illetmény, egyéb juttatás: a köztisztviselõk jogállásáról
szóló 1992. XXIII. törvény, valamint a helyi közszolgálati
szabályzat alapján.

A pályázat benyújtásának határideje: 2009. április 30.
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határ-

idõ lejártát követõ elsõ képviselõ-testületi ülés.
Az állás betölthetõ: az elbírálást követõen azonnal.
A pályázatot Keszthely város polgármestere címére

(8360 Keszthely, Fõ tér 1.) kell benyújtani.
Érdeklõdni lehet a (83) 505-530-as telefonszámon.

Kistarcsa város jegyzõje
pályázatot hirdet

behajtási ügyintézõ munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, cselekvõ-

képesség,
– a köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995.

(II. 3.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében az I/16. fel-
adatkörnél a II. besorolási osztályban elõírt középiskolai
végzettség, képesítés.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– adóhatóságnál, illetve behajtási területen szerzett

szakmai gyakorlat,
– közigazgatási alapvizsga, szakvizsga,
– számítógépes ismeret,
– Onkado-program ismerete.

A pályázathoz csatolni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– képesítést tanúsító okiratok fénymásolatát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot arról, hogy az elbírálásban részt vevõk

megismerhetik a pályázó anyagát.

Ellátandó feladatok: az önkormányzat nyilvántartásá-
ban szereplõ adóhátralék beszedése; adófelderítés és adó-
behajtás, nyilvántartások vezetése.

Illetmény és juttatások a köztisztviselõk jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. törvényben meghatározottak, illet-
ve a helyi rendeletben meghatározottak szerint.
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A kinevezés határozatlan idõre szól, hat hónap próba-
idõvel.

A pályáztató a pályáztatás eredménytelenné nyilvání-
tási jogát fenntartja.

A munkakör betölthetõ: az elbírálást követõen azonnal.
A pályázat benyújtásának határideje: a Hivatalos Értesí-

tõben való megjelenéstõl (2009. március 13.) számított
15. nap.

Elbírálás határideje: a benyújtást követõ 15. nap.
Az elbírálás eredményérõl a pályázó írásban tájékozta-

tást kap.
A pályázatot a polgármesteri hivatal címére (2143 Kis-

tarcsa, Szabadság út 48.) kell eljuttatni zárt borítékban.
Jelige: „Behajtási ügyintézõ pályázat”.

Az álláshellyel kapcsolatban további felvilágosítás a
(28) 507-138-as telefonszámon kapható.

Mány Község Önkormányzata
Polgármesteri Hivatalának jegyzõje

pályázatot hirdet
szociális és gyámhatósági ügyintézõi – 6 órás –

munkakör betöltésére

Ellátandó feladatok: a jegyzõi és önkormányzati hatás-
körbe tartozó szociális ügyek, a jegyzõi gyámhatósági
ügyek intézése, valamint az önkormányzat honlapjának
szerkesztése.

A munkakör betöltésének feltételei:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség,
– a köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995.

(II. 3.) Korm. rendelet által elõírt, a munkakör betöltéséhez
szükséges képesítések,

– felhasználói szintû számítógépes ismeret.

Elõnyt jelent:
– felsõfokú iskolai végzettség,
– magasabb szintû informatikai végzettség.

Illetmény és egyéb juttatások megállapítása a köztiszt-
viselõk jogállásáról szóló, többször módosított 1993. évi
XXIII. törvény alapján, valamint Mány Község Önkor-
mányzata Polgármesteri Hivatalának közszolgálati sza-
bályzata alapján történik.

A pályázathoz csatolni kell:
– a részletes szakmai önéletrajzot,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– az iskolai végzettségeket igazoló okiratok másolatát.

A pályázat benyújtásának határideje: a Hivatalos Értesí-
tõben való megjelenéstõl (2009. március 13.) számított
15. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határ-
idõt követõ 3 napon belül.

A munkakör betölthetõ: az elbírálást követõen, azonnal.
A munkakör határozatlan idõtartamra szól, 6 hónap pró-

baidõ kikötésével.
A pályázatokról a kinevezési jogkört gyakorló jegyzõ

dönt. A pályázók az eredményrõl legkésõbb a pályázat el-
bírálását követõ 8 napon belül írásban tájékoztatást kap-
nak.

A pályázatot zárt borítékban, dr. Majoros Ildikó jegyzõ
nevére címezve kell benyújtani „Pályázat szociális ügy-
intézõi munkakörre” jelige feltüntetésével. Cím: 2065
Mány, Rákóczi u. 67.

A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvání-
tásának jogát fenntartja.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kér-
hetõ a jegyzõtõl a (22) 350-143-as telefonszámon.

Szigethalom Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

aljegyzõi állás betöltésére

Pályázati feltételek:
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi

doktori képesítés vagy okleveles közigazgatási menedzser
szakképesítés,

– jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy az Orszá-
gos Közigazgatási Vizsgabizottság (OKV) elnöksége által
a teljeskörûen közigazgatási jellegûnek minõsített tudo-
mányos fokozat alapján adott mentesítés,

– legalább 2 év közigazgatási gyakorlat,
– büntetlen elõélet,
– magyar állampolgárság, cselekvõképesség.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent a közigazgatásban
szerzett vezetõi gyakorlat, valamint gyakorlott szintû szá-
mítógépes ismeret.

Az állás betöltésének feltétele a köztisztviselõk jogállá-
sáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 22/A. §-ában megha-
tározott vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése.

A pályázathoz csatolni kell:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– iskolai végzettséget, szakvizsgát tanúsító oklevél má-

solatát,
– szakmai tevékenységet bemutató részletes önélet-

rajzot,
– a munkakör ellátására vonatkozó elképzeléseket,
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– nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázó vál-
lalja a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget,

– nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy személyes ada-
tainak a pályázatban részt vevõ személyek általi megisme-
réséhez hozzájárul,

– nyilatkozatot arról, hogy hozzájárul-e pályázatának
nyilvános ülésen való tárgyalásához vagy sem.

A teljes pályázati anyag CD-n tárolt formában is csato-
landó.

Ellátandó feladatok: a jegyzõ helyettesítése, a jegyzõ ál-
tal meghatározott feladatok ellátása.

A kinevezés határozatlan idõre történik, hat hónapos
próbaidõ kikötésével.

Az illetmény megállapítása a köztisztviselõk jogállásá-
ról szóló 1992. évi XXIII. tv. alapján történik.

A munkakör betölthetõségének idõpontja: a munkakör
legkorábban 2009. május 1-jétõl tölthetõ be.

A pályázat benyújtásának határideje: a pályázati fel-
hívásnak a Hivatalos Értesítõben történõ megjelenését
(2009. március 6.) követõ 30. nap.

A pályázati eljárás, illetve a pályázatok elbírálása a köz-
tisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény
10. §-ának elõírásai szerint történik.

A pályázat elbírálásának ideje, módja: a benyújtott pá-
lyázatokról a képviselõ-testület a pályázat benyújtására
elõírt határidõt követõ legközelebbi ülésén – a jegyzõ ja-
vaslata alapján – dönt. Az elbírálás elõtt az ügyrendi és ko-
ordinációs bizottság vizsgálja meg a pályázatokat abból a
szempontból, hogy azok a pályázati feltételeknek megfe-
lelnek-e.

A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvání-
tásának jogát fenntartja.

A pályázat benyújtásának módja: a pályázatot Sziget-
halom Város Önkormányzatának jegyzõjéhez kell benyúj-
tani postai úton, lezárt borítékban a következõ címre: 2315
Szigethalom, Kossuth Lajos u. 10. A borítékon kérjük fel-
tüntetni: „Pályázat aljegyzõi munkakörre”.

A pályázatról további felvilágosítás kérhetõ a 06 (24)
403-656-os telefonszámon Ágics Viktória jegyzõtõl.

Tabdi Község Önkormányzata
Polgármesteri Hivatalának jegyzõje

pályázatot hirdet
adóügyi ügyintézõi munkakör betöltésére

Közigazgatási szerv: polgármesteri hivatal, 6224 Tabdi,
Kossuth Lajos utca 9.

Munkavégzés helye: 6224 Tabdi, Kossuth Lajos utca 9.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
Kinevezés: határozatlan idõre, 6 hónap próbaidõ kiköté-

sével.
A munkakör betölthetõ: 2009. június 1-jétõl.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet (cselekvõképesség),
– középiskolai végzettség és közgazdasági szakkép-

zettség vagy pénzügyi-számviteli szakképesítés, vagy
– középiskolai végzettség és az OKJ szerint gazdasági

elemzõ és statisztikai ügyintézõ, banki ügyintézõ, számí-
tógép-kezelõi és számítástechnikaiszoftver-üzemeltetõi
szakképesítés.

A pályázathoz csatolni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget és szakmai képzettséget igazoló

okiratok másolatát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

A munkakör betöltése eskütételi és vagyonnyilatko-
zat-tételi kötelezettséggel jár.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– közigazgatásban vagy önkormányzati adóhatóságnál

szerzett szakmai gyakorlat,
– közigazgatási alapvizsga megléte,
– felhasználói szintû számítógépes ismeretek.

Ellátandó fõbb feladatok:
– iparûzésiadó-, kommunálisadó-, gépjármûadóügyek,

adók és adók módjára behajtandó köztartozások teljes kö-
rû intézése,

– adóigazolások, adó- és értékbizonyítványok kiadása,
– fakivágási, gyümölcstelepítési ügyek.

Illetmény és egyéb juttatások: a köztisztviselõk jogállá-
sáról szóló 1992. évi XXII. törvény szerint.

A pályázat benyújtásának határideje: a Hivatalos Értesí-
tõben történõ megjelenéstõl (2009. március 13.) számított
20 napon belül.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határ-
idõt követõ 30 napon belül.

A pályázatot zárt borítékban Tabdi község jegyzõjéhez
(6224 Tabdi, Kossuth Lajos utca 9.) kell benyújtani, a bo-
rítékra rá kell írni: „Pályázat adóügyi munkakör betölté-
sére”.

A pályázók az elbírálásról az azt követõ 8 napon belül
írásban kapnak tájékoztatást.
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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 közzétett
pályázatokat jelenteti meg (utóközlés), ennek értelmében a benyújtási határidõ meghatározásánál a Hivatalos Értesítõ-
ben 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.
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

Hack Péter

A BÜNTETÕHATALOM FÜGGETLENSÉGE
ÉS SZÁMONKÉRHETÕSÉGE

címû kiadványát

A könyv a büntetõhatalom gyakorlását abból a szempontból vizsgálja, hogy a bíróság és az ügyészség függetlensége
és számonkérhetõsége hogyan befolyásolja az igazságszolgáltatás tevékenységét. Az író három, egymással szorosan
összefüggõ témakört dolgoz fel. Az elsõ a bírói függetlenség és számonkérhetõség kérdése, valamint ezek szervezeti
biztosítékai. A második témakör az ügyészség szerepét és alkotmányos státuszát érinti. A harmadik a büntetõeljárási
törvény elkészültének folyamatát rekonstruálja abból a szemszögbõl, hogy miként befolyásolta a bírói és ügyészi
szervezet a kodifikációt.
Hack Péter ebben a kötetben azt szeretné bizonyítani, hogy a jogalkotó által megfogalmazott eljárási szabályok, illetve
az igazságszolgáltatás szervezeteit szabályozó joganyag csak részben határozzák meg azt, hogy a büntetõ igazságszol-
gáltatás hogyan zajlik. Annak megértéséhez, hogy mi hogyan mûködik ezen a rendszeren belül, tisztában kell lennünk
azokkal a szervezeti érdekekkel is, amelyek az eljárás egyes szereplõinek szerepfelfogását, döntéseinek hátterét meg-
határozzák. Ez a megközelítés indokolja, hogy a szerzõ mûvében azon tényezõk elemzésére koncentráljon, amelyek
akadályozzák, hogy ezek a szervezetek optimálisan teljesítsék feladatukat.

A kötet 382 oldal terjedelmû, ára 4830 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti
Közlöny Könyvesházban (tel.: 321-2136, fax: 321-5275), valamint a Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti
Közlönyboltban (tel.: 318-8411), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail:
megrendeles@mhk.hu).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS

Megrendelem
Hack Péter

A BÜNTETÕHATALOM FÜGGETLENSÉGE
ÉS SZÁMONKÉRHETÕSÉGE

címû, 382 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 4830 forint áfával) ................................ példányban, és kérem, juttassák el
az alábbi címemre:

A megrendelõ (cég) neve: ...............................................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ............................................................................... ............................................................

Utca, házszám: ................................................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: .......................................................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ..........................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon
belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy
postai úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

Dr. Kiss Eliza

BorJogász
címû kötetét

A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó olyan jogi kézikönyvet tesz a szakértõ olvasó asztalára, amely a Kiadótól meg-
szokott pontossággal és a teljesség igényével ad eligazítást a jogterület és a szakhivatalok világában. A könyv szerzõje
dr. Kiss Eliza jogász és közigazgatási szakember, akinek a magyar borászat iránti elhivatottsága a borásztársadalom
széles köre elõtt közismert.
A BorJogász-ból a magyar szõlész és a borosgazda tudni fogja, mi a „jogi csízió” szakmájának ügyes-bajos
dolgaiban, így a kiadvány reményeink szerint minden magyar gazda polcán helyet kaphat, de remélhetõleg
haszonnal forgatják majd az agrár-szakigazgatásban dolgozók, az agrár-felsõoktatásban tevékenykedõk,
a kutatóintézetek munkatársai és mindenki, aki szeretne megfelelõ támpontot kapni a jogterületen történõ
eligazodáshoz.

A kötet 390 oldal terjedelmû, ára 4977 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám
alatti Közlöny Könyvesházban (tel.: 321-2136, fax: 321-5275), valamint a Budapest VIII., Somogyi
Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban (tel.: 318-8411), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS

Megrendelem

Dr. Kiss Eliza

BorJogász

címû, 390 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 4977 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:

A megrendelõ (cég) neve: .................................................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ..............................................................................................................................................

Utca, házszám: ..................................................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: .........................................................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ............................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon
belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy postai
úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette a

KOSSUTH-, ÁLLAMI ÉS SZÉCHENYI-DÍJASOK
1948–2008

címû könyvet

Másodszor rendezte kötetté a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó a Kossuth-, Állami és Széchenyi-díjjal
kitüntetettek névsorát, illetve a díjakkal kapcsolatos jogszabályokat, dokumentumokat. A 2008-as kiadásnak
tehát szerves, tartalmi elõzménye az 1998-ban, a Kossuth-díj alapításának 50. évfordulója alkalmából meg-
jelent, de kereskedelmi forgalomba nem került, A Kossuth-díj, az Állami Díj és a Széchenyi-díj fél év-
százada címû kislexikon. Annak elõtte, 1988-ban látott napvilágot az Akadémiai Kiadó és a Magyar Nép-
köztársaság Minisztertanácsának közös gondozásában a Kossuth-díjasok és állami díjasok almanachja
1948–1985 címû munka. A sorrendben harmadik, összegzõ könyv idõszerûségét is az évforduló adja: hatvan
évvel ezelõtt, 1948-ban adták át az elsõ Kossuth-díjakat.
A könyv közreadásában az a szándék vezette a kiadót és a szerkesztõket, hogy az olvasó teljes áttekintést
kapjon hat évtized Kossuth-, állami és Széchenyi-díjasairól, e rangos elismerések alapításának és oda-
ítélésének körülményeirõl.

A két kötet 550 oldal terjedelmû, ára 19 900 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám
alatti Közlöny Könyvesházban (tel.: 321-2136, fax: 321-5275), valamint a Budapest VIII., Somogyi
Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban (tel.: 318-8411), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS

Megrendelem a

KOSSUTH-, ÁLLAMI ÉS SZÉCHENYI-DÍJASOK
1948–2008

címû, 550 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 19 900 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:

A megrendelõ (cég) neve: .................................................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ..............................................................................................................................................

Utca, házszám: ..................................................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: .........................................................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ............................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon
belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy postai
úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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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 (1085 Budapest, Somogyi Béla utca 6., 1394 Budapest 62.,
Pf. 357, fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

Példányonként megvásárolható a Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban (tel.: 318-8411).

2009. évi éves elõfizetési díj: 39 564 Ft áfával, féléves elõfizetési díj: 19 782 Ft áfával. Egy példány ára: 1775 Ft áfával.

HU ISSN 0865–5154

09.0657 – 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.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


