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I. rész
Jogszabályok

A Kormány 136/2010. (IV. 27.) Korm. rendelete
egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjá-
ban foglalt feladatkörében eljárva a következõket rendeli
el:

1. §

(1) Nem lép hatályba
a) az egyes gyámügyi igazgatást érintõ kormányrende-

leteknek az új Polgári Törvénykönyv Második Könyvének
hatálybalépésével összefüggõ módosításáról szóló
106/2010. (IV. 9.) Korm. rendelet,

b) a Szerzõi Jogi Szakértõ Testület szervezetérõl és mû-
ködésérõl szóló 156/1999. (XI. 3.) Korm. rendelet módosí-
tásáról szóló 99/2010. (IV. 2.) Korm. rendelet,

c) egyes egészségügyi tárgyú kormányrendeleteknek az
új Polgári Törvénykönyvrõl szóló 2009. évi CXX. törvény
hatályba lépéséhez kapcsolódó módosításáról szóló
125/2010. (IV. 21.) Korm. rendelet,

d) az egyes közlekedési, hírközlési és energiaügyi tár-
gyú rendeleteknek a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 2009.
évi CXX. törvénnyel összefüggõ módosításáról szóló
127/2010. (IV. 21.) Korm. rendelet,

e) az önkormányzati miniszter feladatkörébe tartozó
egyes kormányrendeleteknek a Polgári Törvénykönyvrõl
szóló 2009. évi CXX. törvény hatálybalépésével összefüg-
gõ módosításáról szóló 128/2010. (IV. 21.) Korm. rende-
let.

(2) Nem lép hatályba
a) a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény

végrehajtásáról szóló 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet
módosításáról szóló 98/2010. (IV. 2.) Korm. rendelet 3.
§-a és

b) az igazságügyi és rendészeti miniszter feladatkörébe
tartozó egyes kormányrendeleteknek a Polgári Törvény-
könyvrõl szóló 2009. évi CXX. törvény Második Könyvé-
nek hatálybalépésével összefüggõ módosításáról szóló
126/2010. (IV. 21.) Korm. rendelet 1-8. §-a, valamint
10. §-a.

2. §

(1) A lakossági vezetékes gázfogyasztás és távhõfel-
használás szociális támogatásáról szóló 289/2007. (X. 31.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (3) bekezdés b)
pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Gázfogyasztás esetén a támogatás)

„b) a jogosultsági idõszak 2010. január 1-jétõl 2010. jú-
nius 30-áig terjedõ részidõszakában legfeljebb 43 400 MJ,
nagycsaládos háztartás esetében legfeljebb 86 800 MJ”

(hõmennyiségre jár.)
(2) Hatályát veszti
a) az R. 3. § (3) bekezdés c) pontja,
b) a lakossági vezetékes gázfogyasztás és távhõfelhasz-

nálás szociális támogatásáról szóló 289/2007. (X. 31.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 112/2010. (IV. 9.)
Korm. rendelet 3. § (4) bekezdése.

(3) A krízishelyzetbe került személyek támogatásáról
szóló 136/2009. (VI. 24.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdé-
sében az „április 15-éig” szövegrész helyébe az „április
30-áig” szöveg, 6. § (1) bekezdésében az „április 30-áig”
szövegrész helyébe a „május 15-éig” szöveg lép.

3. §

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

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 139/2010. (IV. 28.) Korm. rendelete
egyes egészségügyi tárgyú kormányrendeletek

jogharmonizációs célú módosításáról

A Kormány a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól
szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés
a) pontjában,
a 3. § tekintetében a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásai-
ról szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés
d) pontjában,
a 4. § tekintetében az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkot-
mány 40. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkör-
ében eljárva, valamint a kötelezõ egészségbiztosítás ellá-
tásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (5) bekez-
désében
kapott felhatalmazás alapján,
az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatáro-
zott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. §

A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló
1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló
217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 12/A. § (6) bekezdésé-
ben a „Közösségi rendelet” szövegrész helyébe a „szociá-
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lis biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végre-
hajtásáról szóló uniós rendeletek” szöveg lép.

2. §

Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási
Alapból történõ finanszírozásának részletes szabályairól
szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdés
b) pontjában a „szociális biztonsági rendszereknek a Kö-
zösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalko-
zókra és családtagjaikra történõ alkalmazásáról szóló
1408/71/EGK rendelet” szövegrész helyébe a „szociális
biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehaj-
tásáról szóló uniós rendeletek” szöveg lép.

3. §

A külföldi gyógykezelésekkel kapcsolatos egyes kérdé-
sekrõl szóló 227/2003. (XII. 13.) Korm. rendelet 10. §
(1) bekezdésében az „az Európai Közösség migráns mun-
kavállalóinak, önálló vállalkozóinak, valamint ezek csa-
ládtagjainak szociális biztonságáról szóló közösségi ren-
deleteinek” szövegrész helyébe az „a szociális biztonsági
rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló
uniós rendeletek” szöveg lép.

4. §

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztárról szóló
317/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés
a) pont ag) alpontjában a „szociális biztonsági rendszerek-
nek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra és család-
tagjaikra történõ alkalmazásáról szóló, 1971. június 14-i
1408/71/EGK tanácsi rendelet” szövegrész helyébe
a „szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és an-
nak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek” szöveg lép.

5. §

Ez a rendelet 2010. május 1-jén lép hatályba, és 2010.
május 2-án hatályát veszti.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 140/2010. (IV. 28.) Korm. rendelete
egyes szociális tárgyú kormányrendeletek

módosításáról

A Kormány
az 1. alcím tekintetében az Alkotmány 35. § (2) bekezdésé-
ben megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Al-

kotmány 35. § (1) bekezdés g) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva,
a 2. alcím tekintetében a családok támogatásáról szóló
1998. évi LXXXIV. törvény 51. § a) és c) pontjában,
a 3. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekez-
dés d) pontjában,
a 4. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekez-
dés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján
az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatáro-
zott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési
kedvezményeirõl szóló
164/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

1. §

(1) A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési
kedvezményeirõl szóló 164/1995. (XII. 27.) Korm. rende-
let (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdés d) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:

(E rendelet hatálya – amennyiben nemzetközi szerzõdés
eltérõen nem rendelkezik – a (2) bekezdésben foglalt kivé-
tellel kiterjed az ellátás igénylésének idõpontjában a Ma-
gyar Köztársaság területén élõ súlyos mozgáskorlátozott)

„d) a közlekedési támogatás tekintetében a szociális
biztonsági rendszerek koordinációjáról szóló közösségi
rendeletekben meghatározott jogosulti körbe tartozó sze-
mélyre, amennyiben az ellátás igénylésének idõpontjában
az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás-
hoz és tartózkodáshoz való jogát a Magyar Köztársaság te-
rületén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és
lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint beje-
lentett lakóhellyel rendelkezik.”

(2) Az R. 1. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(4) E rendelet alkalmazásában a munkaviszonyban ál-
lóval esik egy tekintet alá az a súlyos mozgáskorlátozott
személy is, aki a társadalombiztosítás ellátásaira és a ma-
gánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fe-
dezetérõl szóló 1997. évi LXXX. törvény 4. § b) és
d) pontja szerinti egyéni vagy társas vállalkozó, valamint
az, aki a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek
ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény alapján munkanél-
küli járadékban, álláskeresési járadékban, álláskeresési se-
gélyben, vállalkozói járadékban vagy képzési támogatás-
ként nyújtott keresetpótló juttatásban részesül.”

2. §

Az R. 20/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
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„20/A. § (1) E rendelet 1. § (1) bekezdés c) pontja
az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok te-
rületén történõ szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való
jogáról, valamint az 1612/68/EGK rendelet módosításáról,
továbbá a 64/221/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK,
a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK,
a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv
hatályon kívül helyezésérõl szóló, 2004. április 29-i
2004/38/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 24.
cikkének való megfelelést szolgálja.

(2) E rendelet 1. § (1) bekezdés d) pontja
1. a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen

belül mozgó munkavállalókra és családtagjaikra történõ
alkalmazásáról szóló, 1971. június 14-i 1408/71/EGK ta-
nácsi rendelet 2. cikke, és

2. a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról
szóló 2004. április 29-i 883/2004/EK európai parlamenti
és tanácsi rendelet 2. cikke

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít
meg.”

3. §

Az R. 1. § (3) bekezdés d) pontjában a „munkanélküli”
szövegrész helyébe az „álláskeresõ” szöveg lép.

2. A családok támogatásáról szóló 1998. évi
LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998.
(XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

4. §

A családok támogatásáról szóló 1998. évi
LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998.
(XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Cstvhr.) 1. §
(5) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A családtámogatási ellátásra való jogosultságot)
„d) az a személy, aki a saját háztartásában nevelt gyer-

meket örökbe kívánja fogadni, és az erre irányuló eljárás
már folyamatban van – ideértve a Cst. 20/B. §-a szerinti
örökbefogadó szülõt is –, a gyámhivatal kötelezõ gondo-
zásba történõ kihelyezést elrendelõ határozata,”
(bemutatásával vagy másolatának csatolásával igazolja.)

5. §

(1) A Cstvhr. 3. § a) pont aj) alpontja helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:

(A Cst. 39. §-a alapján – írásban – be kell jelenteni a csa-
ládi pótlék folyósításának, szüneteltetésének idõtartama
alatt)

„aj) az ellátásra jogosult Cst. 45. § (2) bekezdés c) pont-
ja szerinti adatában bekövetkezett változást, továbbá – ha

az adatváltozás házasságkötésre, új élettársi vagy bejegy-
zett élettársi kapcsolat létesítésére tekintettel következett
be – a házastárs, bejegyzett élettárs vagy élettárs Cst. 45. §
(2) bekezdés a) és e) pontjában meghatározott adatát;”

(2) A Cstvhr. 3. § b) pontja helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

(A Cst. 39. §-a alapján – írásban – be kell jelenteni)
„b) a gyermekgondozási támogatás folyósításának,

szüneteltetésének idõtartama alatt
ba) a gyermek tartós betegségére, illetve súlyos fogya-

tékosságára okot adó körülmény megszûnését,
bb) ha az ellátásra jogosult – ide nem értve a kiskorú

szülõ gyermekének gyámját – a gyermek egyéves kora
elõtt, nagyszülõ esetében a gyermek hároméves kora elõtt
folytat keresõtevékenységet,

bc) ha a gyermekgondozási segélyre jogosult nagyszü-
lõ a gyermek hároméves kora után folytat keresõtevékeny-
séget, kivéve, ha a keresõtevékenység a Cst. 21/A. §-ában
megjelölt módon és idõtartamban történik,

bd) ha a gyermekgondozási segélyre a Cst. 20/B. §-a
alapján jogosult személy heti 20 órát meghaladó idõtar-
tamban folytat keresõtevékenységet,

be) ha az ellátásra jogosult a Cst. 27. § (1) bekezdés
a) pontjában megjelölt rendszeres pénzellátás valamelyi-
kében részesül, vagy ha házastársa, bejegyzett élettársa,
élettársa terhességi-gyermekágyi segélyben vagy gyer-
mek- gondozási díjban részesül,

bf) a gyermek napközbeni ellátását biztosító intéz-
ményben történõ elhelyezését, ide nem értve a 22. §
(1)–(4) bekezdésében megjelölt eseteket,

bg) az ellátásra jogosult elõzetes letartóztatásba vételét
vagy szabadságvesztés büntetésének megkezdését,

bh) az ellátásra jogosult három hónapot meghaladó,
egybefüggõ külföldi tartózkodásának tényét,

bi) nagyszülõ által igénybe vett gyermekgondozási se-
gély esetében mindazokat a körülményeket, amelyek akár
a nagyszülõ vonatkozásában, akár a szülõ vonatkozásában
a segélyre való jogosultság elvesztését vonják maguk után,

bj) az ellátásra jogosult nevének, fizetési számlaszámá-
nak vagy lakcímének megváltozását,

bk) a gyermeknek az ellátásra jogosult háztartásából
történõ kikerülését, továbbá – gyermeknevelési támogatás
esetében – ha a háztartásba a 2. életévét még be nem töltött
kiskorú kerül,

bl) ha a gyermeknevelési támogatásra jogosult személy
folytat keresõtevékenységet, kivéve, ha a keresõtevékeny-
ség a Cst. 24. §-ában megjelölt módon és idõtartamban tör-
ténik, valamint

bm) az EGT-államban történõ munkavállalás vagy ön-
álló vállalkozói tevékenység folytatásának tényét;”

6. §

A Cstvhr. 8. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Elsõ egyetemi szintû alapképzésben vesz részt

az a hallgató is, aki az alapfokozat megszerzését követõen
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– folyamatos képzésben – elsõ mesterképzésben, vagy aki
elsõ egységes, osztatlan képzésben vesz részt.”

7. §

A Cstvhr. a következõ 8/A. §-sal egészül ki:
„8/A. § A tanulói vagy hallgatói jogviszony fennállásá-

nak igazolására benyújtott, nem magyar nyelven kiállított
irat nem hiteles magyar fordítás csatolásával is elfogadha-
tó. A hatóság honlapján közzéteszi azon nyelvek listáját,
amely nyelven a tanulói vagy hallgatói jogviszony fennál-
lásának igazolására kiállított irat magyar nyelvû fordítását
egyáltalán nem kell csatolni.”

8. §

A Cstvhr. 19. §-a következõ (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Amennyiben a gyermekgondozási segély iránti kérel-

met örökbefogadó szülõ nyújtja be, a hatóság megvizsgálja,
hogy a Cst. 20/B. § (2) bekezdésében foglaltak alkalmazásá-
nak van-e helye és amennyiben annak feltételei fennállnak,
a gyermekgondozási segélyre való jogosultságot a Cst.
20/B. § (2) bekezdése szerinti idõtartamra állapítja meg.”

9. §

A Cstvhr. 27/E. § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(1) A megállapított ellátás folyósítása belföldre forint-
ban, míg EGT-államba a kifizetés helye szerinti állam hi-
vatalos pénznemében, a szociális biztonsági rendszerek
koordinációjáról szóló közösségi rendeletben, valamint
az annak felhatalmazása alapján a szociális biztonsági
rendszerek koordinációját ellátó igazgatási bizottság által
hozott határozatban foglaltak szerint történik.”

10. §

A Cstvhr. 27/F. § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(1) A szociális biztonsági rendszerek koordinációjáról
szóló közösségi rendeletek alkalmazása szempontjából
pénzbeli családi ellátás a családi pótlék, a gyermekgondo-
zási segély, a gyermeknevelési támogatás és a gyermek-
gondozási díj.”

11. §

A Cstvhr. 27/H. § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(1) A Cst. 35. § (4) bekezdése szerinti különbözet meg-
állapítása iránti eljárásban a Regionális Igazgatóság jár el.

Különbözet kifizetésére akkor kerül sor, ha az ügyfél csa-
ládja számára a magyar jogszabályok szerint nyújtható
pénzbeli családi ellátások összege magasabb, mint az az
összeg, amit ilyen jogcímen a családnak más EGT-állam
folyósít.”

12. §

A Cstvhr. 32. § (2) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(2) E rendelet 27/E–27/H. §-a
1. a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen

belül mozgó munkavállalókra és családtagjaikra történõ
alkalmazásáról szóló, 1971. június 14-i 1408/71/EGK ta-
nácsi rendelet 1. cikk u) pontja, valamint 76. cikke,

2. a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen
belül mozgó munkavállalókra és családtagjaikra történõ
alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK rendelet végrehajtásá-
ra vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 1972.
március 21-i 574/72/EGK tanácsi rendelet 107. cikke,

3. a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról
szóló 2004. április 29-i 883/2004/EK európai parlamenti
és tanácsi rendelet 1. cikk z) pontja, valamint 68. cikke, és

4. a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról
szóló 883/2004/EK rendelet végrehajtására vonatkozó el-
járás megállapításáról szóló 2009. szeptember 16-i
987/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 60. és
90. cikke

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít
meg.”

13. §

A Cstvhr. 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. mel-
léklete lép.

14. §

A Cstvhr. 8. számú melléklete címében az „Az
1408/71/EGK Tanácsi rendelet” szövegrész helyébe az „A
szociális biztonsági rendszerek koordinációjáról szóló kö-
zösségi rendeletek” szöveg lép.

15. §

Hatályát veszti a Cstvhr. 27/F. § (2) bekezdése és
27/H. § (2) bekezdése.

3. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások
igénylésének és megállapításának, valamint folyósításá-
nak részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm.
rendelet módosítása
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16. §

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylé-
sének és megállapításának, valamint folyósításának rész-
letes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet
15. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Ha az egészségkárosodott személy esetében
a (2) bekezdés szerinti szakvélemény vagy szakhatósági
állásfoglalás idõbeli hatálya lejárt és az egészségkároso-
dott személy az idõbeli hatály lejárta elõtt újabb szakható-
sági állásfoglalást nem nyújtott be, a jegyzõ – szakhatósági
állásfoglalás kiadása céljából – megkeresi a szakértõi bi-
zottságot.”

4. A szociális szolgáltatók és intézmények mûködésé-
nek engedélyezésérõl és ellenõrzésérõl szóló
321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

17. §

Hatályát veszti a szociális szolgáltatók és intézmények
mûködésének engedélyezésérõl és ellenõrzésérõl szóló
321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 8. § (5) bekezdésében
és 9. § (5) bekezdés b) pontjában a „kizáró vagy” szöveg-
rész.

5. Záró rendelkezések

18. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel –
2010. május 1-jén lép hatályba, és 2011. január 2-án hatá-
lyát veszti.

(2) A 4. §, az 5. § (2) bekezdés, valamint a 8. § 2011. ja-
nuár 1-jén lép hatályba.

19. §

E rendelet 1. § (1) bekezdése, 2. §-a, 9–12. §-a és 14. §-a

1. a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen
belül mozgó munkavállalókra és családtagjaikra történõ
alkalmazásáról szóló, 1971. június 14-i 1408/71/EGK ta-
nácsi rendelet 1. cikk u) pontja, valamint 2. és 76. cikke,

2. a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen
belül mozgó munkavállalókra és családtagjaikra történõ
alkalmazá- sáról szóló 1408/71/EGK rendelet végrehajtá-
sára vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 1972.
március 21-i 574/72/EGK tanácsi rendelet 107. cikke,

3. a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról
szóló 2004. április 29-i 883/2004/EK európai parlamenti
és tanácsi rendelet 1. cikk z) pontja, valamint 2. és 68. cik-
ke, továbbá

4. a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról
szóló 883/2004/EK rendelet végrehajtására vonatkozó el-
járás megállapításáról szóló 2009. szeptember 16-i
987/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 60. és
90. cikke

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Bajnai Gordon s. k.,

miniszterelnök
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1. melléklet a 140/2010. (IV. 28.) Korm. rendelethez
„1. számú melléklet a 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelethez

A családi pótlék iránti kérelem adattartalma

1.
A kérelmezõvel és az ellátás folyósításával kapcsolatos adatok:
1.1.
a jogosultság jogcíme;
1.2.
a kérelmezõ
1.2.1.
neve
1.2.2.
születéskori neve
1.2.3.
születési helye, ideje
1.2.4.
anyja neve
1.2.5.
lakcíme
1.2.6.
TAJ száma
1.2.7.
állampolgársága;
1.3.
a kérelmezõ házastársának, bejegyzett élettársának, élettársának
1.3.1.
neve
1.3.2.
lakcíme
1.3.3.
TAJ száma;
1.4.
a kérelmezõ, illetve házastársa, bejegyzett élettársa, élettársa által az EU (EGT) valamelyik tagállamában folytatott

keresõ vagy vállalkozási tevékenységre vonatkozó adat;
1.5.
a családi pótlék megállapításának kérelmezett kezdõ idõpontja;
1.6.
a családi pótlék folyósítása módjának megválasztására vonatkozó nyilatkozat;
1.7.
a kérelmezõ bankszámlaszáma (fizetési számlaszáma), vagy – postai úton (pénzforgalmi számláról történõ készpénz-

kifizetés kézbesítése útján) történõ folyósítás kérelmezése esetén – a folyósítási cím.
2.
A gyermek(ek)re vonatkozó adatok
2.1.
azon gyermek(ek)nek, aki(k) után a kérelmezõ a családi pótlék megállapítását kéri
2.1.1.
a neve
2.1.2.
a születési helye
2.1.3.
a születési ideje
2.1.4.
az anyja neve
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2.1.5.

a TAJ száma

2.1.6.

a háztartásba kerülés idõpontja

2.1.7.

a gyermek családi jogállása;

2.2.

nyilatkozat a gyermek(ek) tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos állapotáról;

2.3.

a családi pótlék összegének megállapításánál figyelembe veendõ gyermek(ek)

2.3.1.

neve

2.3.2.

születési helye

2.3.3.

születési ideje

2.3.4.

anyja neve

2.3.5.

TAJ száma

2.3.6.

a beszámítás jogcíme.

3.

A jogosultság megállapításához szükséges egyéb adatok és nyilatkozatok

3.1.

nyilatkozat arról, hogy a 2. pont szerinti azon gyermek(ek) után, akikre tekintettel a kérelmezõ a családi pótlék megál-
lapítását kéri, folyósít vagy folyósított-e valamely szerv valamely személy számára családi pótlékot, illetve nyújtott-e be
valamely személy családi pótlék iránti kérelmet; amennyiben igen, a jogosult (kérelmezõ) neve, valamint a folyósító
(eljáró) szerv megnevezése, címe;

3.2.

nyilatkozat a kérelmezõ egyedülállóságának tényérõl;

3.3.

nyilatkozat az egyedülállóság jogcímérõl, kezdetérõl;

3.4.

nyilatkozat arról, hogy a családi pótlék összegének megállapításánál figyelembe veendõ valamely gyermek rendelke-
zik-e rendszeres jövedelemmel, és ha igen, a rendszeres jövedelemmel rendelkezõ gyermek(ek) neve;

3.5.

nyilatkozat a kérelemhez csatolt iratokról, illetve, amennyiben a kérelmezõ az anyakönyvi nyilvántartásban, gyámha-
tósági nyilvántartásban vagy a jegyzõi szociális nyilvántartásban szereplõ adatot nem igazolta, annak a hatóságnak
a megnevezése és címe, amely az eljáró hatóság által adatszolgáltatási kérelemmel megkereshetõ;

3.6.

nyilatkozat a családi pótlék folyósítását érintõ változások – azok bekövetkezésétõl számított 15 napon belül történõ –
bejelentésére elõírt kötelezettségnek, valamint annak tudomásul vételérõl, hogy a kötelezettség elmulasztása esetén
a jogalap nélkül kifizetett összeg visszakövetelésének van helye;

3.7.

a kérelmezõ vagy a törvényes képviselõ aláíróhelye.”
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A Kormány 143/2010. (IV. 28.) Korm. rendelete
az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatalról szóló

273/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a közigazgatási hatósági eljárás és szolgál-
tatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
174/A. § (1) bekezdésének a) és b) pontjában kapott felha-
talmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés
b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a kö-
vetkezõket rendeli el:

1. §

Az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatalról szóló
273/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.)
12. §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül ki:

„(2) A Kormány a kártyaterem mûködési engedélyének
kiadása iránti eljárásban

a) a kártyaterem helye szerinti települési önkormány-
zat, a fõváros területén a kerületi önkormányzat jegyzõjét
– annak elbírálása tekintetében, hogy az önkormányzat te-
rületén létesítendõ kártyaterem az Szjtv. 29/B. § (6) bekez-
désében foglaltaknak megfelel-e, továbbá a kártyaterem
adott helyszínen történõ üzemeltetését az önkormányzat
rendelete az Szjtv. 2. § (4) bekezdés a) pontjában foglalt
vagy más helyi közösségi érdekre tekintettel nem tiltja-e –,
valamint

b) ha arra az építményre, amelyben a kártyatermet
mûködtetni kívánják, ugyanerre a rendeltetésre vonat-
kozóan a kérelem benyújtását megelõzõ hat hónapon be-
lül használatbavételi engedélyt vagy fennmaradási en-
gedélyt nem adtak ki, az építésügyi hatóságot – a telepü-
lésrendezési és általános építésügyi követelményeknek
való megfelelés kérdésében – szakhatóságként jelöli
ki.”

2. §

Az R. 12. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:

[(3) A Kormány a játékterem mûködési engedélyének
kiadása iránti eljárásban]

„a) a játékterem helye szerinti települési önkormány-
zat, a fõváros területén a kerületi önkormányzat jegyzõ-
jét – annak elbírálása tekintetében, hogy az önkormány-
zat területén létesítendõ játékterem az Szjtv. 26. §
(12) bekezdésében, az Szjtv. 26/B. § (2) bekezdés
f) pontjában és az Szjtv. 29/B. § (6) bekezdésében fog-
laltaknak megfelel-e, továbbá a játékterem adott hely-
színen történõ üzemeltetését az önkormányzat rendelete
az Szjtv. 2. § (4) bekezdés a) pontjában foglalt vagy más
helyi közösségi érdekre tekintettel nem tiltja-e –, vala-
mint”

[szakhatóságként jelöli ki.]

3. §

Az R. 12. § (4) bekezdés a) pontjában az „annak elbírá-
lása kérdésében” szövegrész helyébe „annak elbírálása te-
kintetében” szöveg lép.

4. §

Az R. 12. § (5) bekezdésében a „játékterem, illetve já-
tékkaszinó mûködési engedély” szövegrész helyébe a „já-
tékterem, játékkaszinó, vagy kártyaterem mûködési enge-
dély” szöveg lép.

5. §

Ez a rendelet 2010. május 1-jén lép hatályba, és 2010.
május 2-án hatályát veszti.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 150/2010. (IV. 30.) Korm. rendelete
az oktatási és kulturális ágazathoz tartozó,

a közalkalmazotti foglalkoztatást és egyes hatósági
eljárásokat szabályozó kormányrendeletek

módosításáról*

A Kormány
az 1–16. § tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (2) bekezdésében,
a (3) bekezdés c) és f) pontjában,
a 7. § tekintetében az elõadó-mûvészeti szervezetek támo-
gatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló
2008. évi XCIX. törvény 47. § (1) bekezdés b) pontjában,
a 17–19. § tekintetében a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX törvény 94. § (3) bekezdés l) pontjában,
a 20. § tekintetében a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX törvény 94. § (3) bekezdés e) és g) pontjában,
a 21–23. § tekintetében a kulturális örökség védelmérõl
szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés b) pont-
jában, továbbá
a 24. § tekintetében a szakképzési hozzájárulásról és a kép-
zés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi
LXXXVI. törvény 28. § (6) bekezdésében
foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) be-
kezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
a következõket rendeli el:

* A rendelet mellékletei a 2010. április 30-án megjelent Magyar Közlöny
66. számában fellelhetõk.
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1. §

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXI-
II. törvény végrehajtásáról a mûvészeti, a közmûvelõdési
és a közgyûjteményi területen foglalkoztatott közalkalma-
zottak jogviszonyával összefüggõ egyes kérdések rende-
zésére címû 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet (a továb-
biakban: rendelet) 1. § (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(2) E rendelet szabályait kell alkalmazni az (1) bekez-
dés hatálya alá nem tartozó költségvetési szerveknél
– a közoktatási intézményeket kivéve – foglalkoztatott
azon közalkalmazottakra is, akik az 1. mellékletben felso-
rolt mûvészeti, közgyûjteményi, közmûvelõdési munka-
körök, vagy a 4. mellékletben felsorolt kulturális, közmû-
velõdési, és közgyûjteményi munkakörök valamelyikét
töltik be.”

2. §

(1) A rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(2) A honvédelmi ágazatba tartozó közgyûjteményi in-
tézményben foglalkoztatott közalkalmazottak esetében
a nemzetbiztonsági ellenõrzéshez kötött munkakört ma-
gyar állampolgársággal rendelkezõ személy töltheti be.”

(2) A rendelet 2. §-a a következõ (3) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(3) Közmûvelõdési és közgyûjteményi intézmény ve-
zetésére irányuló magasabb vezetõ beosztás ellátásával
csak olyan közalkalmazott bízható meg, aki a munkaköre
ellátásához szükséges magyar nyelvtudással rendelkezik.”

3. §

(1) A rendelet 2/A. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyé-
be a következõ rendelkezések lépnek:

(Nem kötelezõ pályázatot kiírni)
„a) kulturális intézményben az 1. mellékletben szerep-

lõ egyéb közalkalmazotti munkakörök közül a gazdasági,
mûszaki, igazgatási ügyintézõ, az ügyviteli alkalmazott és
a mûszaki, fenntartási, üzemviteli alkalmazott, szakmun-
kás, segédmunkás, kisegítõ alkalmazott munkakörök
esetén,

b) az elõadó-mûvészeti intézményeknél az 1. mellék-
letben meghatározott mûvészi és mûvészeti, továbbá
az elõadás létrehozásához, megvalósulásához közvetlenül
kapcsolódó egyéb munkakörökben foglalkoztatott közal-
kalmazottak esetében,”

(2) A rendelet 2/A. § (2) bekezdése a következõ f) pont-
tal egészül ki:

(Nem kötelezõ pályázatot kiírni)

„f) az 1. mellékletben meghatározott alkotómûvészeti
intézményekben ellátott mûvészeti szakmai munkakörök
esetén.”

4. §

A rendelet a következõ 2/B. §-sal és az azt megelõzõ hi-
vatkozással egészül ki:

„[A Kjt. 20/A. § (4) bekezdéséhez]
2/B. § A honvédelmi ágazatba tartozó közgyûjteményi

intézményben a pályázati felhívást a Honvédelmi Minisz-
térium honlapján, a magasabb vezetõ és vezetõ megbízás-
ra, valamint a magasabb vezetõ és vezetõ kinevezésre irá-
nyuló pályázati felhívást a Magyar Közlöny melléklete-
ként megjelenõ Hivatalos Értesítõben (a továbbiakban: hi-
vatalos lap) is közzé kell tenni. A pályázati felhívásnak
a Kjt.-ben meghatározottakon kívül tartalmaznia kell
az állás betöltésének várható idõpontját is.”

5. §

(1) A rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(1) A gyakornoki idõ kikötése, valamint a munka-
erõ-kölcsönzés szempontjából a munkáltató alaptevé-
kenységi körébe tartozó munkakörök:

a) elõadó-mûvészeti intézményben az 1. melléklet sze-
rinti mûvészi és mûvészeti munkakörök,

b) alkotómûvészeti intézményben az 1. mellékletben
szereplõ mûvészeti szakmai munkakörök,

c) közgyûjteményi intézményben az 1. mellékletben
szereplõ muzeális intézményi, könyvtári, kép- és hangar-
chívumi, levéltári szakmai munkakörök,

d) közmûvelõdési intézményben az 1. mellékletben
szereplõ közmûvelõdési szakmai munkakörök,

e) a honvédelmi ágazathoz tartozó közgyûjteményi in-
tézményben a 4. mellékletben szereplõ kulturális, közmû-
velõ- dési, és közgyûjteményi szakmai munkakörök.”

(2) A rendelet 4. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

(Nem kell gyakornoki idõt kikötni:)
„a) elõadó-mûvészeti intézménynél az 1. melléklet sze-

rinti mûvészi és mûvészeti munkakörökben,”

6. §

A rendelet 5. §-a és az azt megelõzõ hivatkozás helyébe
a következõ rendelkezés és hivatkozás lép:

„[A Kjt. 22/B. §-ához]
5. § Az elõadó-mûvészeti intézményben a 3. melléklet

1.1.1.–1.1.9. pontjában felsorolt vezetõk tekintetében
a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény
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vezetõ állású munkavállalókra vonatkozó rendelkezései
alkalmazásával munkaviszonyt kell létesíteni.”

7. §

A rendelet a következõ 6/A–6/H. §-sal és az azt megelõ-
zõ hivatkozással egészül ki:

„[A Kjt. 23. § (2) és (3) bekezdéséhez]
6/A. § (1) Közmûvelõdési intézményben az intézmény

vezetésére irányuló magasabb vezetõ beosztás ellátásával
csak olyan közalkalmazott bízható meg, aki

a) rendelkezik
aa) felsõfokú közmûvelõdési végzettséggel és szak-

képzettséggel vagy
ab) nem szakirányú egyetemi végzettséggel és felsõfo-

kú szakirányú munkaköri szakvizsgával,
b) a kulturális szakemberek szervezett képzési rendsze-

rérõl, követelményeirõl és a képzés finanszírozásáról
szóló 1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet szerint akkreditált
vezetési-szervezési, pénzügyi-gazdasági, államháztartási
ismereteket is nyújtó közmûvelõdési intézmény-vezetõ
tanfolyam eredményes elvégzését okirattal igazolja,

c) a felsõfokú közmûvelõdési végzettségének és szak-
képzettségének vagy az ab) alpontban megnevezett szak-
vizs- gájának megfelelõ feladatkörben legalább öt éves
szakmai gyakorlatot szerzett, és

d) kiemelkedõ közmûvelõdési tevékenységet végez.
(2) Közmûvelõdési intézményben egyéb magasabb ve-

zetõ beosztás ellátásával csak olyan közalkalmazott bízha-
tó meg, aki

a) rendelkezik
aa) szakirányú egyetemi végzettséggel és szakképzett-

séggel, vagy
ab) nem szakirányú egyetemi végzettséggel és felsõfo-

kú szakirányú munkaköri szakvizsgával, vagy
ac) fõiskolai közmûvelõdési képzettséggel,
b) a végzettségének és szakképzettségének vagy

az ab) alpontban megnevezett szakvizsgájának és egyben
az intézmény alaptevékenységének megfelelõ jogviszony-
ban legalább öt éves szakmai gyakorlatot szerzett, és

c) kiemelkedõ szakmai tevékenységet végez.
(3) Közmûvelõdési intézményben vezetõ beosztás ellá-

tásával csak olyan közalkalmazott bízható meg, aki
a) rendelkezik
aa) szakirányú felsõfokú végzettséggel és szakképzett-

séggel, vagy
ab) nem szakirányú felsõfokú végzettséggel és felsõfo-

kú szakirányú munkaköri szakvizsgával, és
b) a végzettségének és szakképzettségének vagy

az ab) alpontban megnevezett szakvizsgájának és egyben
az intézmény alaptevékenységének megfelelõ jogviszony-
ban legalább három éves szakmai gyakorlatot szerzett.

6/B. § (1) Könyvtárban magasabb vezetõ beosztás ellá-
tásával csak olyan közalkalmazott bízható meg, aki

a) rendelkezik
aa) szakirányú egyetemi végzettséggel és szakképzett-

séggel, vagy
ab) nem szakirányú egyetemi végzettséggel és felsõfo-

kú szakirányú munkaköri
szakvizsgával, vagy
ac) fõiskolai könyvtárosi képzettséggel,
b) rendelkezik idegennyelv-ismerettel, amelynek iga-

zolása történhet különösen legalább államilag elismert
komplex típusú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal
egyenértékû okirat, a szakmai gyakorlat külföldi teljesíté-
sérõl szóló igazolás bemutatásával,

c) a felsõfokú szakirányú végzettségének és szakkép-
zettségének vagy az ab) alpontban megnevezett szakvizs-
gájának és egyben az intézmény alaptevékenységének
megfelelõ jogviszonyban legalább öt éves szakmai gya-
korlatot szerzett, és

d) kiemelkedõ szakmai vagy szakirányú tudományos
tevékenységet végez.

(2) Könyvtárban vezetõ beosztás ellátásával csak olyan
közalkalmazott bízható meg, aki

a) rendelkezik
aa) szakirányú felsõfokú végzettséggel és szakképzett-

séggel, vagy
ab) nem szakirányú felsõfokú végzettséggel és felsõfo-

kú szakirányú munkaköri
szakvizsgával, és
b) a felsõfokú szakirányú végzettségének és szakkép-

zettségének vagy az ab) alpontban megnevezett szakvizs-
gájának és egyben az intézmény alaptevékenységének
megfelelõ jogviszonyban legalább három éves szakmai
gyakorlatot szerzett.

(3) Az (1) bekezdés b) és d) pontjában foglalt követel-
ményt a városi és a községi könyvtár vezetõje esetén nem
kötelezõ alkalmazni.

(4) Könyvtárban magasabb vezetõ beosztáshoz a 2009
után szerzett fõiskolai könyvtárosi képzettség esetén
az (1) bekezdés c) pontjától eltérõen legalább tíz éves
szakmai gyakorlat, vezetõ beosztáshoz a (2) bekezdés
b) pontjától eltérõen legalább öt éves szakmai gyakorlat
szükséges.

6/C. § (1) Kép- és hangarchívumban magasabb vezetõ
beosztás ellátásával csak olyan közalkalmazott bízható
meg, aki

a) rendelkezik
aa) szakirányú egyetemi végzettséggel és szakképzett-

séggel, és
ab) tárgyalásszintû idegennyelv-ismerettel, amelynek

igazolása történhet különösen legalább államilag elismert
komplex típusú középfokú nyelvvizsga-bizonyítvány
vagy azzal egyenértékû okirat, a szakmai gyakorlat külföl-
di teljesítésérõl szóló igazolás bemutatásával,

b) a végzettségének és szakképzettségének és egyben
az intézmény alaptevékenységének megfelelõ jogviszony-
ban legalább öt éves szakmai gyakorlatot szerzett, és
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c) kiemelkedõ szakmai vagy szakirányú tudományos
tevékenységet végez.

(2) Kép- és hangarchívumban vezetõ beosztás ellátásá-
val csak olyan közalkalmazott bízható meg, aki

a) rendelkezik szakirányú felsõfokú végzettséggel és
szakképzettséggel, és

b) a végzettségének és szakképzettségének és egyben
az intézmény alaptevékenységének megfelelõ jogviszony-
ban legalább három éves szakmai gyakorlatot szerzett.

6/D. § (1) Levéltárban magasabb vezetõ beosztás ellátá-
sával csak olyan közalkalmazott bízható meg, aki

a) rendelkezik
aa) szakirányú egyetemi végzettséggel és szakképzett-

séggel, és
ab) tárgyalásszintû idegennyelv-ismerettel, amelynek

igazolása történhet különösen legalább államilag elismert
komplex típusú középfokú nyelvvizsga-bizonyítvány
vagy azzal egyenértékû okirat, a szakmai gyakorlat külföl-
di teljesítésérõl szóló igazolás bemutatásával,

b) végzettségének és szakképzettségének vagy az in-
tézmény alaptevékenységének megfelelõ jogviszonyban
legalább öt éves szakmai gyakorlatot szerzett, és

c) kiemelkedõ szakirányú tudományos tevékenységet
végez.

(2) Levéltárban vezetõ beosztás ellátásával csak olyan
közalkalmazott bízható meg, aki

a) rendelkezik szakirányú egyetemi végzettséggel és
szakképzettséggel,

b) a végzettségének és szakképzettségének vagy az in-
tézmény alaptevékenységének megfelelõ jogviszonyban
legalább három éves szakmai gyakorlatot szerzett, és

c) szakirányú tudományos tevékenységet végez.
6/E. § (1) Múzeumban magasabb vezetõ beosztás ellátá-

sával csak olyan közalkalmazott bízható meg, aki
a) rendelkezik
aa) szakirányú egyetemi végzettséggel és szakképzett-

séggel, és
ab) tárgyalásszintû idegennyelv-ismerettel, amelynek

igazolása történhet különösen legalább államilag elismert
komplex típusú középfokú nyelvvizsga-bizonyítvány
vagy azzal egyenértékû okirat, a szakmai gyakorlat külföl-
di teljesítésérõl szóló igazolás bemutatásával,

b) a végzettségnek és szakképzettségnek és egyben
az intézmény alaptevékenységének megfelelõ jogviszony-
ban legalább öt éves szakmai gyakorlatot szerzett, és

c) kiemelkedõ szakirányú tudományos tevékenységet
végez.

(2) Közérdekû muzeális gyûjteményben és közérdekû
muzeális kiállító helyen magasabb vezetõ beosztás ellátá-
sával az a közalkalmazott bízható meg, aki:

a) rendelkezik
aa) szakirányú egyetemi végzettséggel és szakképzett-

séggel, vagy
ab) 2009 elõtt szerzett szakirányú fõiskolai végzettség-

gel és szakképzettséggel, és

b) a végzettségnek és szakképzettségnek és egyben
az intézmény alaptevékenységének megfelelõ jogviszony-
ban legalább három éves szakmai gyakorlatot szerzett.

(3) Múzeumban vezetõ beosztás ellátásával csak
az a közalkalmazott bízható meg, aki

a) rendelkezik
aa) szakirányú egyetemi végzettséggel és szakképzett-

séggel, vagy
ab) 2009 elõtt szerzett szakirányú fõiskolai végzettség-

gel és szakképzettséggel,
b) a végzettségnek és szakképzettségnek és egyben

az intézmény alaptevékenységének megfelelõ jogviszony-
ban legalább három éves szakmai gyakorlatot szerzett, és

c) szakirányú tudományos tevékenységet végez.
(4) Közérdekû muzeális gyûjteményben és közérdekû

muzeális kiállító helyen vezetõ beosztás ellátásával csak
az a közalkalmazott bízható meg, aki

a) rendelkezik
aa) szakirányú egyetemi végzettséggel és szakképzett-

séggel, vagy
ab) 2009 elõtt szerzett szakirányú fõiskolai végzettség-

gel és szakképzettséggel, és
b) a végzettségnek és szakképzettségnek és egyben

az intézmény alaptevékenységének megfelelõ jogviszony-
ban legalább három éves szakmai gyakorlatot szerzett.

6/F. § (1) Alkotómûvészeti intézményben a magasabb
vezetõ és a vezetõ beosztás ellátásával csak olyan közal-
kalmazott bízható meg, aki

a) rendelkezik szakirányú felsõfokú végzettséggel és
szakképzettséggel, és

b) a végzettségnek és szakképzettségnek vagy az intéz-
mény alaptevékenységének megfelelõ jogviszonyban leg-
alább öt éves szakmai gyakorlatot szerzett.

(2) Elõadó-mûvészeti intézményben magasabb vezetõ
beosztás ellátásával csak az bízható meg, aki

a) rendelkezik szakirányú felsõfokú végzettséggel és
szakképzettséggel, és

b) a végzettségnek és szakképzettségnek vagy az intéz-
mény alaptevékenységének megfelelõ jogviszonyban leg-
alább öt éves szakmai gyakorlatot szerzett.

(3) Elõadó-mûvészeti intézményben vezetõ beosztás
ellátásával csak az a közalkalmazott bízható meg, aki

a) rendelkezik szakirányú felsõfokú végzettséggel és
szakképzettséggel, és

b) a végzettségnek és szakképzettségnek vagy az intéz-
mény alaptevékenységének megfelelõ jogviszonyban leg-
alább öt éves szakmai gyakorlatot szerzett.

6/G. § A 6/A–6/F. § rendelkezései nem terjednek ki
a gazdasági, mûszaki, igazgatási magasabb vezetõ és veze-
tõ beosztásokra.

6/H. § (1) Könyvtárban jogszabályban elõírt felsõfokú
szakirányú munkaköri szakvizsgával egyenértékû az Or-
szágos Képzési Jegyzékben (a továbbiakban: OKJ) meg-
határozott segédkönyvtáros megnevezésû szakképesítés
megszerzését igazoló bizonyítvány.
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(2) Levéltárban jogszabályban elõírt felsõfokú szakirá-
nyú munkaköri szakvizsgával egyenértékû az OKJ-ben
meghatározott segédlevéltáros megnevezésû szakképesí-
tés megszerzését igazoló bizonyítvány.

(3) Muzeális intézményben a muzeológus és segédmu-
zeológus munkakör betöltéséhez jogszabályban elõírt fõ-
iskolai végzettségnek a 2009 elõtt szerzett szakirányú fõis-
kolai végzettséget és szakképzettséget kell tekinteni.

(4) Közmûvelõdési intézményben jogszabályban elõírt
felsõfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával egyenérté-
kû az OKJ-ben meghatározott felsõfokú közmûvelõdési
szakember, a felsõfokú kulturális menedzser és a felsõfokú
közmûvelõdési menedzser megnevezésû szakképesítés
megszerzését igazoló bizonyítvány.”

8. §

(1) A rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(1) Közgyûjteményi és közmûvelõdési intézményben
magasabb vezetõ beosztás ellátására történõ megbízás
a pályázat elnyerését követõen legfeljebb öt év határozott
idõre szól.”

(2) A rendelet 7. § (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(4) Az intézményvezetõ és az intézmény gazdasági ve-
zetõ megbízás ellátására vonatkozó pályázati felhívás a hi-
vatalos lapban közzétehetõ. A pályázat benyújtásának ha-
táridejét minden esetben a Kormányzati Személyügyi
Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK)
internetes oldalán történõ közzétételtõl kell számítani.”

(3) A rendelet 7. § (9) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(9) Magasabb vezetõ megbízásához – amennyiben
nem a fenntartó a munkáltatói jogkör gyakorlója – szüksé-
ges a fenntartó egyetértése is. Nincs szükség ilyen egyetér-
tésre a közgyûjteményi, közmûvelõdési intézmény fõosz-
tály- vezetõjének megbízása esetében.”

9. §

A rendelet 12. § (4) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(4) Közgyûjteményi és közmûvelõdési intézmény
2. melléklet szerinti tudományos munkakörben foglalkoz-
tatott:

a) tudományos munkatársnak minõsülõ közalkalma-
zottja a heti munkaidõkeret 80%-ának,

b) a tudomány(ok) kandidátusa, Ph.D., illetve DLA fo-
kozattal rendelkezõ közalkalmazottja a heti munkaidõke-
ret 70%-ának,

c) tudományok doktora fokozattal rendelkezõ közal-
kalmazottja a heti munkaidõkeret 60%-ának

megfelelõ idõtartamban köteles a munkavégzés helyén
tartózkodni.”

10. §

A rendelet 19. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„19. § A magasabb vezetõ, valamint a vezetõ beosztá-

sok körét és a vezetõi pótlék minimális mértékét a 3. mel-
léklet tartalmazza.”

11. §

A rendelet a következõ 20/A. §-sal egészül ki:
„20/A. § (1) A honvédelmi ágazatba tartozó közgyûjte-

ményi intézményben foglalkoztatott közalkalmazottak
munkaköreinek elnevezését, fizetési osztályokba sorolá-
sát, a magasabb vezetõi, valamint a vezetõi munkaköreit,
a magasabb vezetõi megbízásait a 4. melléklet tartalmaz-
za.

(2) A honvédelmi ágazatba tartozó közgyûjteményi in-
tézmények munkaköri jegyzéke kizárólag az e rendelet
4. melléklete szerinti munkaköri megnevezéseket tartal-
mazhatja.”

12. §

(1) A rendelet 22. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)
„a) kulturális intézmény: a mûvészeti, a közmûvelõdési

intézmény és a közgyûjtemények (muzeális intézmény, le-
véltár, könyvtár, kép- és hangarchívum);”

(2) A rendelet 22. § (1) bekezdés c)–e) pontja helyébe
a következõ rendelkezések lépnek:

(E rendelet alkalmazásában:)
„c) elõadó-mûvészeti intézmény: az az elõadó-mûvé-

szeti szervezet, amelyik költségvetési szerv formájában
mûködik;

d) alkotómûvészeti intézmény: a képzõ-, ipar- és fotó-
mûvészeti galéria, a kiállítási intézmény, az alkotótelep,
illetve az alkotóház;

e) közgyûjteményi intézmény: az állam, a helyi önkor-
mányzat, valamint az országos kisebbségi önkormányzat,
a köztestület és a közalapítvány tulajdonában (fenntartásá-
ban) mûködõ, vagy általuk alapított könyvtár, levéltár,
muzeális intézmény, kép-, és hangarchívum;”

(3) A rendelet 22. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)
„g) szakirányú felsõfokú végzettség: felsõfokú oktatási

intézményben szerzett, az intézmény alaptevékenységé-
nek megfelelõ diploma, oklevél, vagy a jogász, illetve
a közgazdász szakképzettséget tanúsító oklevél.”
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(4) A rendelet 22. § (1) bekezdés a következõ h) ponttal
egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)
„h) felsõfokú közmûvelõdési szakképzettségek: felsõ-

fokú oktatási intézményben szerzett népmûvelõ, közmû-
velõdési elõadó, mûvelõdésszervezõ, mûvelõdési mene-
dzser, mûvelõdési (és felnõttképzési) menedzser, andragó-
gus (mûvelõdésszervezõ szakirány), kulturális mediátor
diploma, oklevél.”

13. §

A rendelet 23. §-a a következõ (6)–(8) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(6) Az 5. § a 2010. május 2-át követõen kiírt pályáza-
tok alapján betöltendõ vezetõi munkakörök esetén alkal-
mazandó.

(7) A 6/A. § (1) bekezdés b) pontjában elõírt követel-
mény olyan megbízás esetén alkalmazandó, amely 2011.
január 1-je után jön létre.

(8) A 3. melléklet 1.1.1–1.1.9. pontjában megállapított
vezetõi pótlékok a 2010. május 2-át követõen kiírt pályá-
zatok alapján betöltendõ vezetõi munkakörök esetén nem
alkalmazandók.”

14. §

(1) A rendelet 1. számú melléklete helyébe az 1. mellék-
let lép.

(2) A rendelet 2. számú melléklete helyébe a 2. mellék-
let lép.

(3) A rendelet 3. számú melléklete helyébe a 3. mellék-
let lép.

(4) A rendelet 4. számú melléklete helyébe a 4. mellék-
let lép.

15. §

A rendelet
a) 12. § (3) bekezdésében és a 22. § (1) bekezdés

b) pontjában az „elõadómûvészeti” szövegrész helyébe
az „elõadó-mûvészeti” szöveg lép,

b) 4. §-át megelõzõ, az „[A Kjt. 22. § (4)–(5) és (9) be-
kezdéséhez]” hivatkozás helyébe az „[A Kjt. 22. § (4), (5)
és (10) bekezdéséhez és 54. § (3) bekezdéséhez]” hivatko-
zás lép.

16. §

Hatályát veszti a rendelet
a) 2/A. § (2) bekezdés d) pontja,
b) 2/A. § (3) bekezdése,
c) 3. §-át megelõzõ hivatkozás,
d) 6. §-a és azt megelõzõ hivatkozás,

e) 7. §-át megelõzõ hivatkozás,
f) 7. § (8) bekezdése,
g) 10. §-át megelõzõ hivatkozás,
h) 11. §-át megelõzõ hivatkozás,
i) 12. § (1) bekezdése,
j) 13. §-a és az azt megelõzõ hivatkozás,
k) 15. §-át megelõzõ hivatkozás,
l) 21. §-át megelõzõ hivatkozás,
m) 22. § (2) és (4) bekezdése.

17. §

A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
végrehajtásáról a közoktatási intézményekben címû
138/1992. (X. 8). Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.)
3/A. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

(Nem állapítható meg próbaidõ annak a részére sem,
aki)

„a) a Kt. 18. § (5)–(6) bekezdésében meghatározott
munkakörben eltöltött legalább öt év szakmai gyakorlattal
rendelkezik, feltéve, hogy pedagógus-munkakörre szóló
kinevezése mellett magasabb vezetõi megbízást kap.”

18. §

A Vhr. 5. § (19) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(19) A munkáltató kiemelkedõ tevékenysége alapján,
megbízása lejártát követõen az intézményvezetõnek cím-
zetes óvodavezetõi, illetõleg címzetes igazgatói címet
adományozhat.”

19. §

(1) A Vhr. 18. § (5) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(5) E rendelet 5. § (2)–(5), (7)–(14) és (16)–(17) bekez-
désében meghatározottakat a közoktatási intézmény szer-
vezeti és szakmai tekintetben önálló intézményegysége
vezetõjének megbízása tekintetében is alkalmazni kell, az-
zal az eltéréssel, hogy

a) a pályáztató feladatait a közoktatási intézmény igaz-
gatója (fõigazgatója) gyakorolja,

b) alkalmazni kell továbbá az intézményegység által el-
látott feladatoknak megfelelõ intézményre vonatkozó jog-
szabályokban foglaltakat,

c) nem kell alkalmazni a 14/C. § (2) bekezdésének
d) pontját.”

(2) A Vhr. 18. § (6) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(6) A közoktatási intézmény intézményegysége, tagin-
tézménye alapfeladatára létesített munkakörre benyújtott
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pályázat elbírálásakor az intézményegység, tagintézmény
vezetõjét egyetértési jog illeti meg.”

(3) A Vhr. 18. § (9) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(9) A közoktatási intézmény szakmailag nem önálló
tagintézménye vezetõjének megbízása tekintetében
az (5) bekezdés a) pontjában és a (6) bekezdésben foglalta-
kat megfelelõen alkalmazni kell. Alkalmazni kell továbbá
az 5. § (2), (5) és (14) bekezdésében foglaltakat is.”

20. §

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végre-
hajtásáról szóló 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet 12/A. §
(3) bekezdése a következõ e) ponttal egészül ki:

(Ha a közoktatási intézmény nem helyi önkormányzati
fenntartásban mûködik, a jegyzõ, fõjegyzõ a közoktatási
intézmény mûködési engedélyének, illetve – ha arra nincs
szükség – a nyilvántartásba vétellel kapcsolatos határoza-
tának jogerõsítõ záradékkal ellátott példányát – a jogerõre
emelkedést követõ öt munkanapon belül – az Oktatási Hi-
vatal által meghatározott formában és módon megküldi
a KIR részére, mellékelve hozzá:)

„e) a közoktatási intézmény egységes szerkezetû alapí-
tó okiratát.”

21. §

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról szóló
308/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.)
1. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következõ rendelke-
zés lép, egyidejûleg a következõ f) ponttal egészül ki:

(A Kormány)
„e) a kulturális javak kivitelérõl szóló, 2008. december

18-i 116/2009/EK tanácsi rendeletben és a kulturális javak
kivitelérõl szóló, 3911/92/EGK tanácsi rendelet végrehaj-
tására vonatkozó rendelkezésekrõl szóló, 1993. március
30-i 752/93/EGK bizottsági rendeletben meghatározott
feladatok ellátására,

f) elõadó-mûvészeti államigazgatási szervként”
[a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalt (a továbbiakban:

Hivatal), mint országos illetékességû központi hivatalt je-
löli ki.]

22. §

Az R. a következõ 5. §-sal egészül ki:
„5. § E rendelet 1. § (1) bekezdés e) pontja és 2. § (5) be-

kezdése a kulturális javak kivitelérõl szóló 2008. decem-
ber 18-i 116/2009/EK tanácsi rendelet és a kulturális javak

kivitelérõl szóló, 3911/92/EGK tanácsi rendelet végrehaj-
tására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló
1993. március 30-i 752/93/EGK bizottsági rendelet végre-
hajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.”

23. §

Az R. 2. § (5) bekezdésében az „a)-b) pontjaiban” szö-
vegrész helyébe az „a), b) és e) pontjaiban” szöveg lép.

24. §

A Nemzeti Tehetség Program finanszírozásáról szóló
152/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet 1. §-a a következõ
(5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum ja-
vaslatának mérlegelésével a Közalapítvány kuratóriuma
az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott források terhé-
re meghívásos pályázatot is hirdethet.”

25. §

E rendelet 2010. május 2-án lép hatályba, és a hatályba-
lépését követõ napon hatályát veszti.

26. §

E rendelet 21–23. §-a a kulturális javak kivitelérõl szóló
2008. december 18-ai 116/2009/EK tanácsi rendelet és
a kulturális javak kivitelérõl szóló, 3911/92/EGK tanácsi
rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megálla-
pításáról szóló 1993. március 30-ai 752/93/EGK bizottsá-
gi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket ál-
lapítja meg.

Bajnai Gordon s. k.,

miniszterelnök
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A Kormány 157/2010. (V. 6.) Korm. rendelete
az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005.

(VIII. 2.) Korm. rendelet
és a szakiskolai tanulmányi ösztöndíjról szóló

328/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében meg-
állapított eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alkotmány
35. § (1) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott fel-
adatkörében eljárva, valamint – a 7. § tekintetében –
a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének
támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény 28. §
(5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján és az Al-
kotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladat-
körében eljárva a következõket rendeli el:

1. §

Az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005.
(VIII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. §
(2) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés
lép:

(Az Ösztöndíjprogram az alábbi alprogramokból áll:)
„c) Út a szakmához ösztöndíj, amelynek célja a részt

vevõ szakiskolai tanulók sikeres tanulmányainak elõsegí-
tése, tanulási nehézségeinek leküzdése [a továbbiakban
az a)–c) pontok együtt: esélyegyenlõségi ösztöndíjak]; va-
lamint”

2. §

(1) A Rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(1) Az esélyegyenlõségi ösztöndíjak esetében pályáz-
hat az a Magyar Köztársaság területén mûködõ közoktatá-
si intézménnyel tanulói jogviszonyban álló magyar állam-
polgár vagy külföldi állampolgár, aki halmozottan hátrá-
nyos helyzetû vagy védelembe vett vagy családba fogadott
vagy átmeneti nevelésbe vett vagy ideiglenes hatállyal el-
helyezett vagy utógondozásban vagy utógondozói ellátás-
ban részesül vagy hátrányos helyzetû, és abban a tanévben,
amelyre az ösztöndíj vonatkozik nappali rendszerû iskolai
oktatás keretében:

a) az Út a középiskolába ösztöndíj esetében 7–8. évfo-
lyamon tanul;

b) az Út az érettségihez ösztöndíj esetében érettségit
adó középiskolában érettségit adó képzésben 9–12. évfo-
lyamon, illetve 6 vagy 8 évfolyammal mûködõ középisko-
lában 7–12. évfolyamon vagy két tanítási nyelvû oktatás-
ban 9–13. évfolyamon vagy nyelvi elõkészítõ évfolyamon
9–13. évfolyamon tanul;

c) az Út a szakmához ösztöndíj esetében

ca) szakiskolai képzésben általános mûveltséget meg-
alapozó nevelés-oktatás keretében – 9–10. évfolyamon –
tanul,

cb) a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
27. § (8) bekezdésében meghatározott felzárkóztató okta-
tásban vesz részt, vagy

cc) szakiskola valamely szakképzõ évfolyamán az ösz-
töndíjas jogviszony tanévében hiányszakmát tanul.”

(2) A Rendelet 3. § (5) bekezdés b) pontja helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

(Az esélyegyenlõségi ösztöndíjak esetében mentorként
pályázhat:)

„b) az Út a szakmához ösztöndíj esetében
ba) a szakiskolában, szakközépiskolában oktató, tanári

képzésben vagy tanítói képzésben szakképzettséget szer-
zett személy vagy szakoktató, vagy a pedagógusképzést
folytató felsõoktatási intézmény olyan, szakiskolában,
szakközépiskolában oktató hallgatója, aki tanári képzés-
ben az utolsó két félév valamelyikének teljesítését a pályá-
zat meghirdetését követõ félévben kezdi meg, valamint
a mûködõ tanoda tanára;

bb) a szociálpedagógus;
bc) a gyógypedagógus.”

3. §

A Rendelet 4. § (7) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(7) Az Út a tudományhoz alprogramban a közoktatási
intézmény pályázatában igényelheti, hogy ösztöndíjban
részesülhessen a kutatócsoportban részt vevõ tanuló és
mentor; ebben az esetben a kiskorú vagy egyébként cse-
lekvõképtelen vagy korlátozottan cselekvõképes tanuló
Ösztöndíjprogramban való részvételéhez szükséges a ta-
nuló törvényes képviselõjének írásbeli hozzájárulása.
A mentor kizárólag abban az esetben részesülhet ösztön-
díjban, ha a kutatócsoportban részt vevõ valamennyi tanu-
ló ösztöndíjban részesül. Az igényelt ösztöndíj havi legki-
sebb és legnagyobb összegét a pályázati felhívás határozza
meg azzal, hogy az igényelt ösztöndíjak kutatócsoporton
belüli együttes összege nem haladhatja meg a megítélt tá-
mogatásnak a pályázati felhívásban meghatározott
százalékát.”

4. §

A Rendelet 7. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

(Az esélyegyenlõségi ösztöndíjak esetében a mentor
feladata, hogy segítse a tanulót a tanulásban és a pályavá-
lasztásban. Ennek megfelelõen a mentor a pályázat be-
nyújtásával egyidejûleg vállalja, hogy amennyiben a pá-
lyázaton nyer, különösen a következõ feladatokat köteles
ellátni:)
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„b) rendszeresen és személyesen kapcsolatot tart az ál-
tala mentorált tanulóval, ezen belül legalább heti 3 órában
– önállóan vagy több tanuló esetén csoportosan – foglalko-
zik a mentorált tanuló felkészítésével, a vonatkozó tanév
rendjérõl szóló miniszteri rendeletben meghatározott taní-
tási szünetek kivételével;”

5. §

(1) A Rendelet 9. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

(A mentor ösztöndíjának a pályázati felhívásban meg-
határozott részére – a (3) bekezdésben foglaltakat kivéve –
akkor válik jogosulttá, ha)

„a) az Út a középiskolába ösztöndíj esetében az általa
mentorált 7. évfolyamos tanuló felsõbb évfolyamba lép,
a 8. évfolyamos tanuló pedig középiskolába vagy szakis-
kolába nyer felvételt;”

(2) A Rendelet 9. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

(A mentor ösztöndíjának a pályázati felhívásban meg-
határozott részére – a (3) bekezdésben foglaltakat kivéve –
akkor válik jogosulttá, ha)

„c) az Út a szakmához ösztöndíj esetében az általa
mentorált tanuló a felzárkóztató oktatást sikeresen befeje-
zi, vagy felsõbb évfolyamba lép, vagy sikeres szakmai
vizsgát tesz.”

(3) A Rendelet 9. § (13) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(13) Amennyiben a tanuló vagy a mentor tekinteté-
ben az ösztöndíjra való jogosultság valamely feltétele –
a 3. § (1) bekezdésben meghatározott, a szociális rászo-
rultságot alátámasztó feltételek kivételével – megszû-
nik, a közoktatási intézmény a tanulóval, valamint an-
nak mentorával megkötött ösztöndíjszerzõdést – több
tanulót mentoráló mentor esetén az érintett tanulóra vo-
natkozó részben – egyoldalúan megszünteti, és errõl
a pályáztató szervet 8 munkanapon belül értesíti: a köz-
oktatási intézmény az ösztöndíjszerzõdést azon hónap
utolsó napjával szünteti meg, amely hónapban az ösz-
töndíjra való jogosultság feltétele megszûnik.
Amennyiben a 3. § (1) bekezdésben meghatározott,
a szociális rászorultságot alátámasztó valamely feltétel
megszûnik az ösztöndíjas jogviszony idõtartama alatt,
az az ösztöndíjas jogviszony fennállását nem érinti.
Amennyiben a tanuló vagy a mentor tekintetében az ösz-
töndíjra való jogosultság valamely feltétele az ösztöndí-
jas jogviszony létrejöttét megelõzõen szûnik meg – ide-
értve a 9. § (8) bekezdésében meghatározott, az ösztön-
díjas jogviszony folytatására vonatkozó rendelkezése-
ket is – a közoktatási intézmény a tanulóval, valamint
annak mentorával az ösztöndíjszerzõdést nem köti meg,
és errõl a pályáztató szervet 8 munkanapon belül értesí-
ti.”

6. §

A Rendelet 12. §-a a következõ 10. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„10. Hiányszakma: a szakképzési hozzájárulásról és

a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi
LXXXVI. törvény 13. § (2) bekezdés j) pontjában megha-
tározottak szerint a regionális fejlesztési és képzési bizott-
ság által meghatározott, a gazdaság által igényelt szakké-
pesítés.”

7. §

A szakiskolai tanulmányi ösztöndíjról szóló 328/2009.
(XII. 29.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés d) pontja helyé-
be a következõ rendelkezés lép:

(Nem részesülhet ösztöndíjban)
„d) a tanuló az adott tanévben a Kt. 76. § (2) bekezdés

c), e) és f) pontjában meghatározott fegyelmi büntetés ese-
tén az arról szóló határozat jogerõre emelkedésének napjá-
tól.”

8. §

E rendelet a kihirdetését követõ 3. napon lép hatályba és
2011. június 30-án hatályát veszti.

9. §

E rendeletet a hatálybalépését követõen meghirdetett
pályázatokra és a hatálybalépését követõen létrejött ösz-
töndíjas jogviszonyokra kell alkalmazni.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 159/2010. (V. 6.) Korm. rendelete
a repülõtér létesítésének, fejlesztésének

és megszüntetésének,
valamint a leszállóhely létesítésének

és megszüntetésének szabályairól

A Kormány a légiközlekedésrõl szóló 1995. évi
XCVII. törvény 73. § (1) bekezdés j), o) és u) pontjában,
valamint az épített környezet alakításáról és védelmérõl
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés
s) pontjában,

a 44. § tekintetében a légiközlekedésrõl szóló 1995. évi
XCVII. törvény 73. § (1) bekezdés o) pontjában,
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a 45. § tekintetében a légiközlekedésrõl szóló 1995. évi
XCVII. törvény 73. § (1) bekezdés u) pontjában,

a 46. § (1)–(2) és (4) bekezdése tekintetében a légiköz-
lekedésrõl szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § (1) bekez-
dés a) pontjában,

a 46. § (3) bekezdése tekintetében az épített környezet
alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. tör-
vény 62. § (1) bekezdés a) és l) pontjában,

a 46. § (4) és (5) bekezdése tekintetében a közigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjá-
ban kapott felhatalmazás alapján,

az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatá-
rozott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. §

(1) E rendeletet
a) a repülõtér, valamint az azon lévõ, az építésügyi ható-

sági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építésze-
ti-mûszaki dokumentációk tartalmáról szóló miniszteri
rendelet szerint építésügyi hatósági engedélyhez kötött,
az 1. mellékletben felsorolt általános építmények (a továb-
biakban együtt: repülõtér) elvi létesítési és elvi építési en-
gedélyezésére, létesítési és építési engedélyezésére, hasz-
nálatbavételi engedélyezésére, és az 1. mellékletben felso-
rolt általános építmények fennmaradási engedélyezésére,
fejlesztésére, valamint megszüntetésére és bontására irá-
nyuló hatósági eljárásban és

b) a leszállóhely létesítési engedélyezésére és megszün-
tetésére irányuló hatósági eljárásban
kell alkalmazni.

(2) E rendelet hatálya nem terjed ki:
a)

az állami repülések céljára szolgáló repülõtér, az azon lévõ
honvédelmi és katonai célú építmények elvi létesítési en-
gedélyezésére, létesítési engedélyezésére, használatbavé-
teli engedélyezésére, fejlesztésére és megszüntetésére irá-
nyuló, valamint az állami rendeltetésû leszállóhely létesí-
tési engedélyezésére, fejlesztésére és megszüntetésére irá-
nyuló építésügyi hatósági eljárásra, továbbá

b) a repülõtéren lévõ mûemléki építményekkel kapcso-
latos építési tevékenységek építésügyi hatósági engedé-
lyezésére.

(3) E rendelet alkalmazásában ICAO elõírás: a nemzet-
közi polgári repülésrõl Chicagóban, az 1944. évi december
hó 7. napján aláírt Egyezmény Függelékeinek kihirdetésé-
rõl szóló 2007. évi XLVI. törvény mellékleteként kihirde-
tett 14. Függelékben meghatározott, a repülõtérre vonat-
kozó követelmény.

(4) A rendeletben a nemzetközi polgári repülésrõl Chi-
cagóban, az 1944. évi december hó 7. napján aláírt Egyez-

mény Függelékeinek kihirdetésérõl szóló 2007. évi
XLVI. törvényben meghatározott fogalmakat és rövidíté-
seket kell alkalmazni.

2. §

(1) A létesítés, fejlesztés és megszüntetés engedélyezé-
séhez teljesítendõ követelmények alapján a repülõterek
a következõ osztályokba tartoznak:

a) I. osztály: nemzetközivé nyilvánított kereskedelmi
repülõtér;

b) II. osztály: kereskedelmi repülõtér és a c)–f) pontba
nem tartozó nem kereskedelmi repülõtér;

c) III. osztály: olyan polgári célú nem nyilvános repülõ-
tér, amelyrõl vállalati célú légiközlekedési tevékenység
végezhetõ;

d) IV. osztály: olyan polgári célú nem nyilvános repü-
lõtér, amelyrõl a légijármû szabadidõs alkalmazása és
légijármûvel folytatott munkavégzés végezhetõ, és
amely motor, vagy hajtómû nélküli légijármûveket moz-
gásszám korlátozás nélkül, motoros légijármûveket
a zajgátló védõövezet kijelölésérõl rendelkezõ határo-
zatban meghatározott maximális mûveletszámig jogo-
sult kiszolgálni;

e) V. osztály: olyan polgári célú nem nyilvános repülõ-
tér, amelyrõl kizárólag légi mentés végezhetõ;

f) VI. osztály: olyan polgári célú nem nyilvános repü-
lõtér, amelyrõl a polgári repülés területén közös szabá-
lyokról és az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség lét-
rehozásáról, valamint a 91/670/EK tanácsi rendelet,
1592/2002/EK rendelet és a 2004/36/EK irányelv hatá-
lyon kívül helyezésérõl szóló, 2008. február 20-i
216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
II. melléklet e)–j) pontjában meghatározott légijármû
szabadidõs alkalmazása végezhetõ, és amely motoros
légijármûveket a zajgátló védõövezet kijelölésérõl ren-
delkezõ határozatban meghatározott maximális mûve-
letszámig, motor vagy hajtómû nélküli légijármûveket
mozgásszám korlátozás nélkül jogosult kiszolgálni.

(2) A létesítés engedélyezéséhez teljesítendõ követel-
mények alapján a leszállóhelyek a következõ osztályokba
tartoznak:

a) „A” osztály: országos vagy helyi jelentõségû rendez-
vényen részt vevõ légijármûvek le- és felszállására kijelölt
terület, amelyen a használni tervezett legnagyobb méretû,
súlyú, légijármû számára kielégítõ hosszúsági, szélességi
mérettel és akadálymentességgel rendelkezõ repülési sáv
rendelkezésre áll;

b) „B” osztály: légijármûvel folytatott munkavégzés
céljára szolgáló, le- és felszállásra kijelölt olyan terület,
amelyen a használó légijármû számára, a légiüzemeltetési
utasításában meghatározott, hosszúsági, szélességi méret-
tel és akadálymentességgel rendelkezõ repülési sáv ren-
delkezésre áll, és ahol a le- és felszállást biztonságosan
végre lehet hajtani.
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3. §

(1) Repülõtér elvi létesítéséhez, elvi építéséhez, létesí-
téséhez, építéséhez, használatbavételéhez, fennmaradásá-
hoz, fejlesztéséhez és megszüntetéséhez, bontásához, va-
lamint leszállóhely létesítéséhez és megszüntetéséhez
– a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a légiközle-
kedési hatóság engedélye szükséges.

(2) A repülõtérre vonatkozó az (1) bekezdés szerinti ha-
tósági engedélyek fajtái:

a) elvi létesítési és elvi építési engedély,
b) létesítési és építési engedély,
c) használatbavételi engedély,
d) az 1. mellékletben felsorolt általános építmények ese-

tében fennmaradási engedély,
e) megszüntetési és bontási engedély.
(3) A légiközlekedési hatóság által az ügyfél kérelemére

egy eljárásban megadható hatósági engedélyek fajtái:
a) elvi létesítési és elvi építési engedély (a továbbiakban

együtt: elvi létesítési engedély),
b) létesítési és építési engedély (a továbbiakban együtt:

létesítési engedély),
c) megszüntetési és bontási engedély (a továbbiakban:

megszüntetési engedély).
(4) A légiközlekedési hatóságnak be kell jelenteni:
a) olyan felújítást vagy karbantartást, amely nem jár

együtt a rendeltetésszerû használat korlátozásával, és nem
okoz eltérést a létesítési és használatbavételi engedélyben
foglaltakhoz képest,

b) olyan felújítást vagy karbantartást, amely nem minõ-
sül a repülõtér fejlesztésének, ugyanakkor a rendeltetés-
szerû használat idõleges korlátozásával jár, és nem okoz
eltérést a létesítési és használatbavételi engedélyben fog-
laltakhoz képest,

c) az engedélyezett tevékenységnek megfelelõ mûszaki
jellemzõkkel és paraméterekkel rendelkezõ eszköz, beren-
dezés cseréjét, valamint

d) ha a létesítési engedély idõbeli hatályának tartama
alatt az engedélyes helyébe a polgári jog szerinti jogutódja
lép.

(5) A leszállóhelyre vonatkozó hatósági engedélyek faj-
tái:

a) létesítési engedély,
b) megszüntetési engedély.

II. FEJEZET
AZ ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSOK KÖZÖS SZA-

BÁLYAI

4. §

(1) Az engedély iránti kérelmet írásban kell elõterjeszte-
ni.

(2) A kérelemhez – a 6. § (2) bekezdésben foglaltak
figyelembevételével – csatolni kell:

a) az egyes engedélyek esetén elõírt mellékleteket,
b) a kérelmezõ létesítési, megszüntetési jogosultságá-

nak igazolását, és
c) az igazgatási szolgáltatási díj és az 1. mellékletben

felsorolt általános építmények esetében az illeték (a továb-
biakban együtt: díj) befizetésének igazolását.

5. §

Az e rendelet szerinti eljárásban a közigazgatási hatósá-
gi eljárás általános szabályairól szóló törvényben megha-
tározott feltételek külön vizsgálata nélkül ügyfélnek minõ-
sül:

a) a környezetvédelmi engedélyezés alá tartozó esetek-
ben a környezetvédelmi engedélyben vagy az engedéllyel
jóváhagyott dokumentációban megállapított hatásterüle-
ten,

b) az a) pontba nem tartozó esetekben a repülõterek kör-
nyezetében létesítendõ zajgátló védõövezetek kijelölésé-
nek, hasznosításának és megszüntetésének szabályairól
szóló kormányrendelet szerinti zajgátló védõövezet terüle-
tén

lévõ ingatlan tulajdonosa és az, akinek az ingatlanra vo-
natkozó jogát az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezték.

6. §

(1) A kérelmezõ létesítési, megszüntetési jogosultsága
a következõ iratokkal igazolható:

a) létesítés kérelmezése esetén az érintett földrészlet-
re vonatkozó tulajdon-, vagyonkezelõi, földhasználati
jogát feltüntetõ egy hónapnál nem régebbi hiteles tulaj-
doni lap másolattal, hagyatékátadó végzéssel, bírósági
vagy államigazgatási határozattal, vagy – haszonélve-
zettel terhelt ingatlan esetében – a haszonélvezõ hozzá-
járuló nyilatkozatával vagy az ezt pótló jogerõs bírósági
ítélettel,

b) az a) pont alá nem tartozó minden egyéb munka ese-
tében – a tulajdonjogra, vagyonkezelõi vagy földhasznála-
ti jogra vonatkozó nyilatkozatával és – haszonélvezettel
terhelt ingatlan esetében – a haszonélvezõ hozzájáruló
nyilatkozatával vagy az ezt pótló bírósági ítélettel,

c) idegen tulajdonban álló ingatlanon történõ létesítés
esetében az ingatlannal rendelkezni jogosult hozzájáruló
nyilatkozatával vagy az ezt pótló bírósági ítélettel, vagy
a kisajátítási eljárás útján megszerzett ingatlan birtokba
adását vagy a kisajátítási határozat azonnali végrehajtását
elrendelõ határozattal, továbbá

d) közös tulajdonban álló ingatlanon történõ létesítés
kérelmezése esetén – a tulajdonostárs hozzájáruló nyilat-
kozatával vagy az ezt pótló bírósági ítélettel.

(2) Ha a kérelmezõ az engedély iránti kérelemhez
az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott tulajdoni lap
másolatot nem csatolja, a légiközlekedési hatóság – az ügy
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elbírálásához szükséges adatok szolgáltatása iránt – meg-
keresi az ingatlan-nyilvántartást vezetõ szervet.

7. §

(1) Az e rendelet szerinti engedély iránti kérelem mel-
lékleteként benyújtott olyan munkarészekhez és tervek-
hez, amelynek elkészítését jogszabály tervezési jogosult-
sághoz nem köti, csatolni kell az adott szakterületen mû-
ködõ szakértõ véleményét.

(2) A légiközlekedési hatóság a tervezõ jogosultságát,
valamint a szakértõi tevékenység folytatását a névjegyzé-
ket vagy nyilvántartást vezetõ szerv által mûködtetett
elektronikus névjegyzékbõl közvetlenül vagy belföldi jog-
segély keretében ellenõrzi.

8. §

A légiközlekedési hatóság környezetvédelmi vagy egy-
séges környezethasználati engedély-köteles repülõtér ese-
tében a létesítési engedély iránti kérelemre indult eljárásá-
ban a környezetvédelmi hatóságot a kérelem másolatának
megküldésével értesíti az eljárás megindításáról.

9. §

A légiközlekedési hatóság, ha
a) a kérelem hiányos, a kérelem beérkezésétõl számított

10 munkanapon belül, vagy
b) az ügyfél az a) pont szerinti hiányokat pótolta, de ké-

relme a mellékletek mûszaki tartalma tekintetében hiá-
nyos, az a) pont szerinti hiánypótlást követõ 15 munkana-
pon belül
hiánypótlásra hívja fel a kérelmezõt.

10. §

(1) Az eljárásban szakhatóságként kijelölt hatóság
az ügyfélnek az eljárás megindulása elõtt benyújtott ké-
relmére – az állásfoglalás közlésétõl számított hat hóna-
pig felhasználható – elõzetes szakhatósági állásfogla-
lást ad ki.

(2) Az elõzetes szakhatósági állásfoglalás akkor fogad-
ható el, ha a légiközlekedési hatósághoz és a szakhatóság-
ként kijelölt hatósághoz benyújtott kérelem és a hozzá tar-
tozó dokumentáció tartalma azonos.

11. §

Az engedély iránti kérelem elbírálása során a légiközle-
kedési hatóság helyszíni szemlét tart.

III. FEJEZET
ELVI LÉTESÍTÉS ENGEDÉLYEZÉSE

1. A kérelem tartalma

12. §

(1) A II.–IV. osztályú repülõtér kialakításához elvi léte-
sítési engedélyt kell kérni.

(2) Az elvi létesítési engedély iránti kérelemnek tartal-
maznia kell:

a) a repülõtér tervezett besorolását, jellegét, a Nemzet-
közi Polgári Repülési Szervezet (a továbbiakban: ICAO)
szerinti tervezési kategóriáját, és

b) a tervezett forgalomra vonatkozó információkat.
(3) Az elvi létesítési engedély iránti kérelemhez – a 4. §

(2) bekezdés b)–c) pontjában foglaltakon túlmenõen, vala-
mint a (4) bekezdésben foglaltak figyelembevételével –
mellékelni kell:

a) a kérelmezõ gazdasági társaság esetében a társasági
szerzõdést, illetve alapító okiratot, alapszabályt, a cégki-
vonatot és az üzleti tervet;

b) a futópályák tervezett kiépítésérõl, pályairányokról,
méretekrõl, a futópályák akadályviszonyairól szóló doku-
mentumokat;

c) a repülõtéren tervezett épületek elhelyezésének elvi
vázlatát;

d) a repülõtér tervezett mûszerezettségének terveit és
a berendezések elhelyezésének elvi vázlatát;

e) a közmûszolgáltató nyilatkozatát a közmûszolgálta-
tás biztosításának lehetõségérõl;

f) a repülõtér területén vagy azt 50 méternél kisebb tá-
volságra megközelítõ nyomvonalas létesítmény üzemben
tartójának nyilatkozatát;

g) a repülõtér úthálózati és tömegközlekedési kapcsola-
taira vonatkozó terveket;

h) a repülõtér építési telkét és üzemi területét ábrázoló
térképeket, az ingatlan-nyilvántartási térkép adattartalmá-
nak alapulvételével;

i) a létesítendõ repülõtér tûzvédelmének megvalósítási
tervének megfelelõ tûzvédelmi koncepciót; valamint

j) az 1. mellékletben felsorolt általános építmények ese-
tében

ja) az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telek-
alakítási és az építészeti-mûszaki dokumentációk tartal-
máról szóló 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 5. mellékle-
te szerinti építészeti-mûszaki dokumentációt 4 példány-
ban,

jb) az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi
hatósági ellenõrzésrõl szóló kormányrendelet szerinti ter-
vezõi nyilatkozatot,

jc) amennyiben a településrendezési és az építésze-
ti-mûszaki tervtanácsokról szóló kormányrendelet szerint
tervtanácsi vélemény is szükséges, a tervtanácsi véle-
ményt.
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(4) Ha a kérelmezõ a kérelemhez a (3) bekezdés a) pont-
ja szerinti társasági szerzõdést, alapító okiratot vagy alap-
szabályt, valamint cégkivonatot eredeti vagy közjegyzõ
által hitelesített példányát nem csatolja, a légiközlekedési
hatóság – az ügy elbírálásához szükséges adatok szolgálta-
tása iránt – megkeresi a cégnyilvántartást vezetõ szervet.

2. A kérelem elbírálása

13. §

Az elvi létesítési engedély iránti kérelem elbírálása so-
rán a légiközlekedési hatóság vizsgálja, hogy

a) a repülõtér megfelel-e a jogszabályokban elõírt szak-
mai és mûszaki követelményeknek, vagy az azoktól eltérõ-
en tervezett mûszaki megoldás engedélyezhetõ-e,

b) a repülõtér elhelyezése, rendeltetése és a földrészlet
kialakítása megfelelõ-e, illetve alkalmas-e a rendeltetés-
szerû használatra, továbbá

c) megfelel-e az Országos Területfejlesztési Koncepci-
óban, az érintett területre vonatkozó területrendezési terv-
ben, valamint településrendezési eszközökben foglaltak-
nak.

3. A határozat tartalma

14. §

(1) Az elvi létesítési engedély megadásáról vagy megta-
gadásáról szóló határozatnak – a közigazgatási hatósági
eljárás általános szabályairól szóló törvényben foglaltakon
túlmenõen – tartalmaznia kell

a) a határozattal érintett ingatlan címét, helyrajzi szá-
mát, továbbá a területet határoló sarokpontok Egységes
Országos Vetületi rendszerben vagy geodéziai világrend-
szerben (a továbbiakban: WGS’84 rendszer) meghatáro-
zott koordinátáit,

b) az engedély megadásának esetleges feltételeit és min-
den olyan eseti hatósági elõírást, amelyet az elvi létesítési
engedéllyel kapcsolatban az általános érvényû hatósági
elõírásokon és határozatokon felül vagy azoktól eltérõen
alkalmazni kell, valamint

c) az engedély hatályának idõtartamát, amely nem ha-
ladhatja meg az egy évet. Az engedély idõbeli hatálya, ha
a vonatkozó jogszabályok idõközben nem változtak meg,
egy ízben legfeljebb egy évvel meghosszabbítható.

(2) Az elvi létesítési engedély a létesítési engedély meg-
adását illetõen a légiközlekedési hatóságot az (1) bekez-
désben foglaltak keretei között és az (5) bekezdés figye-
lembevételével köti azokban a kérdésekben, amelyekrõl
az elvi létesítési engedélyben kifejezetten rendelkezett, ki-
véve, ha a vonatkozó jogszabályok a létesítési, engedélye-
zési eljárás megindítását megelõzõen megváltoztak.

(3) Az 1. mellékletben felsorolt általános építmények
tekintetében az eljárás lefolytatására és az elvi létesítési
engedélyre az épített környezet alakításáról és védelmérõl

szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 35. § (2) és (3) bekezdé-
sének az elvi építési engedélyre vonatkozó elõírásait alkal-
mazni kell.

(4) Az elvi létesítési engedély hatályát veszti, ha
a) a jogerõre emelkedésétõl számított egy év elteltéig
aa) létesítési engedélyt a repülõtérre nem kértek, vagy
ab) az elvi létesítési engedély meghosszabbítását nem

kérték, vagy
b) az igénybe venni tervezett területre idõközben létesí-

tési engedélyt adtak ki.
(5) Az elvi létesítési engedély idõbeli hatálya alatt más

kérelmezõnek az engedélyben meghatározott területen re-
pülõtér létesítésére elvi létesítési engedély nem adható.

IV. FEJEZET
LÉTESÍTÉS ÉS FENNMARADÁS

ENGEDÉLYEZÉSE

4. A kérelem tartalma

15. §

A létesítési engedélyt a megvalósítani kívánt repülõtér
egészére kell kérni.

16. §

(1) A létesítési engedély iránti kérelem tartalmazza –
az I., V. és VI. osztályú repülõtér létesítési engedély iránti
kérelem kivételével – az elvi létesítési engedély számát,
keltét.

(2) A létesítési engedély iránti kérelemhez – a 4. §
(2) bekezdés b)–c) pontjában foglaltakon túlmenõen –
mellékelni kell:

a) a létesítési engedélyhez szükséges dokumentációt –
ha e § eltérõen nem rendelkezik – 12 példányban,

b) a tervezõi nyilatkozatot,
c) ha környezetvédelmi engedélyezés alá tartozik, a kör-

nyezetvédelmi engedélyt,
d) termõföld esetében a termõföld más célú hasznosítá-

sának engedélyezésérõl szóló jogerõs földhivatali határo-
zatot,

e) az 1. mellékletben felsorolt általános építmények ese-
tében

ea) az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telek-
alakítási és az építészeti-mûszaki dokumentációk tartal-
máról szóló 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 5. mellékle-
te szerinti építészeti-mûszaki dokumentációt 4 példány-
ban,

eb) az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi
hatósági ellenõrzésrõl szóló kormányrendelet szerinti ter-
vezõi nyilatkozatot,

ec) amennyiben a településrendezési és az építésze-
ti-mûszaki tervtanácsokról szóló kormányrendelet szerint
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tervtanácsi vélemény is szükséges, a tervtanácsi véle-
ményt.

(3) A létesítési engedélyhez szükséges dokumentáció –
a (4)–(5) bekezdésben foglalt kivétellel – tartalmazza

a) a futópályák tervezett kiépítésére vonatkozó, a terve-
zett pályairányoknak és méreteknek, a futópályák akadály-
viszonyainak, zajgátló és biztonsági védõövezet kijelölé-
sének terveit;

b) a repülõtér építési telkét és üzemi területét, továbbá
a zajgátló védõövezetét ábrázoló térképeket [a légi megkö-
zelítési, felszállási sáv, megközelítési felület, felszállás
utáni emelkedési felület, akadálysíkok, a repülõtér mBf ér-
téke, azonosító ARP pontja, a futópálya küszöbpontok
(WGS’84 rendszerben)];

c) a tervezett távközlési összeköttetések és azok beren-
dezéseinek terveit;

d) a repülõtéren létesülõ – repülésirányító, repülésmete-
orológiai, biztonsági, tûzvédelmi, repülõgép-, utas- és lé-
giáru földi kiszolgálási, légiáru kezelési, repülõgép üzem-
anyag kiszolgálási, repülõgép karbantartó és javító – szak-
szolgálatok mûködéséhez szükséges létesítmények terve-
it;

e) a hõmérsékleti viszonyok, látástávolság relatív gya-
korisága a vízszintes látástávolság és a felhõalap adatpárra
vonatkozóan a legközelebbi észlelõs állomás adatai alap-
ján, csapadékviszonyok, szélviszonyok, valamint a repülé-
sek végrehajtása szempontjából mérvadó egyéb meteoro-
lógiai körülmények jellemzését;

f) a repülési eljárások terveit, a – kommunikációs, navi-
gációs és lokációs – földi irányítástechnikai berendezések
leírását és azok koordinátáit WGS’84 rendszerben, a repü-
lõtér mûködéséhez szükséges objektumok és egyéb beren-
dezések terveit;

g) a polgári légiközlekedés védelmének szabályairól és
a Légiközlekedés Védelmi Bizottság jogkörérõl, feladatai-
ról és mûködésének rendjérõl szóló rendelet szerinti repü-
lõtér védelmi program (terv) tervezetét és kényszerhelyze-
ti terv tervezetét;

h) a repülõtérrend tervezetét;
i) a repülõtér mûködéséhez szükséges objektumok és

egyéb berendezések terveit;
j) a repülõtéri irányítói körzet (CTR/MCTR) és közel-

körzeti irányítói körzet (TMA/MTMA) vagy egyéb polgá-
ri irányító körzet (CTA) vagy a forgalom függvényében
repüléstájékoztató körzet (TIZ) kijelölésének a Nemzeti
Légtér Koordinációs Bizottság által jóváhagyott terveze-
tét; valamint

k) a repülõtér ICAO szerinti tervezési kategóriájának
megfelelõ tûzoltó védelmi kategória biztosításáról szóló
megvalósítási tervét.

(4) Az V. osztályú repülõtér létesítési engedélyhez
szükséges dokumentáció a (3) bekezdés a)–c), e), valamint
h)–k) pontban meghatározottakat tartalmazza. A doku-
mentációt 5 példányban kell mellékelni.

(5) A VI. osztályú repülõtér létesítési engedélyhez szük-
séges dokumentáció a (3) bekezdés a)–c), e), valamint h)

és k) pontban meghatározottakat tartalmazza. A dokumen-
tációt 5 példányban kell mellékelni.

(6) A légiközlekedési hatóság – az ügyfelek meghatáro-
zásához szükséges adatok szolgáltatása iránt – megkeresi
az ingatlan-nyilvántartást vezetõ szervet.

17. §

(1) A tervezõi nyilatkozat tartalmazza
a) a felelõs tervezõ és a szakági tervezõk nevét, címét,

jogosultságuk számát,
b) az általuk tervezett építési tevékenység vagy doku-

mentáció (rész) megnevezését, a kérelmezõ nevét, megne-
vezését,

c) a tervezett építési tevékenység
ca) helyét, az ingatlan címét, helyrajzi számát,
cb) megnevezését, rövid tartalmi leírását, jellemzõit,
cc) környezetének meghatározó jellemzõit, védettségi

minõsítését, valamint
d) az a) pontban megnevezett tervezõk aláírását.
(2) A tervezõnek nyilatkoznia kell továbbá arról is,

hogy
a) az általa tervezett építészeti-mûszaki megoldás meg-

felel a vonatkozó jogszabályoknak, általános érvényû és
eseti elõírásoknak,

b) a jogszabályokban meghatározottaktól eltérés enge-
délyezése szükséges-e,

c) a vonatkozó nemzeti szabványtól eltérõ mûszaki
megoldás alkalmazása esetén a szerkezet, eljárás vagy szá-
mítási módszer a szabványossal legalább egyenértékû, és

d) a repülõtér tervezésekor alkalmazott mûszaki megol-
dás az országos építési szakmai követelményeknek megfe-
lel,

e) egyeztetett-e a szakhatóságokkal és az érintett köz-
mûszolgáltatókkal, mi az egyeztetés tartalma,

f) a betervezett építési célú termékeknek – jogszabály-
ban meghatározott esetekben – mi a vonatkozó jóváha-
gyott mûszaki specifikáció típusa és száma,

g) a tervezett építési tevékenység kulturális örökségi
elemmel érintett-e, érintettség esetén a védettség minõsíté-
se, valamint

h) a tervezett építési tevékenység természetvédelmi ol-
talom alatt álló területet érint-e, érintettség esetén a védett-
ség minõsítése.

5. A kérelem elbírálása

18. §

A létesítési engedély iránti kérelem elbírálása során a lé-
giközlekedési hatóság köteles meggyõzõdni arról, hogy

a) a kérelmezõ rendelkezik-e építési jogosultsággal,
b) a tervezett építkezés, a helyszínrajz és a repülõtér mû-

szaki tervei megfelelnek-e az általános és eseti jellegû mû-
szaki elõírásoknak, az ICAO elõírásoknak, a 2. melléklet-
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ben foglaltaknak, a repülõtérre irányadó egyéb feltételek-
nek vagy az azoktól eltérõ tervezett mûszaki megoldás en-
gedélyezett vagy engedélyezhetõ-e,

c) a repülõtérrel érintett földrészlet a helyénél, rendelte-
tésénél, kialakításánál és méreteinél fogva alkalmas-e
a tervezett repülõtér elhelyezésére, valamint a földrészlet
jogszabályoknak megfelelõ kialakítása megtörtént-e,

d) a repülõtér rendeltetésszerû használhatóságához
szükséges járulékos építmények, továbbá a közlekedési,
közmû- és energiahálózathoz való csatlakozás meg-
valósítása biztosított-e, valamint

e) a zajgátló védõövezet kijelölése megtörtént-e.

6. A létesítési engedély tartalma

19. §

(1) A légiközlekedési hatóság a létesítési engedélyt ak-
kor adja meg, ha a tervezett repülõtér a 18. §-ban foglalt
követelményeknek megfelel.

(2) A létesítési engedély megadásáról vagy megtagadá-
sáról hozott határozatnak – a közigazgatási hatósági eljá-
rás általános szabályairól szóló törvényben foglaltakon
túlmenõen – tartalmaznia kell:

a) a repülõtér besorolását, és ICAO szerinti tervezési ka-
tegóriáját,

b) az engedély megadásának esetleges feltételeit és min-
den olyan eseti hatósági elõírást, amelyet a repülõtérrel
kapcsolatban az általános érvényû hatósági elõírásokon és
határozatokon felül vagy azoktól eltérõen alkalmazni kell,

c) a más jogszabályokban elõírt engedélyek beszerzésé-
nek kötelezettségére történõ figyelemfelhívást,

d) az 1. mellékletben felsorolt általános építmények ese-
tében az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi
hatósági ellenõrzésrõl szóló kormányrendelet szerint a ki-
vitelezési dokumentációra, a bejelentési kötelezettségre és
az építtetõi fedezetkezelésre vonatkozó rendelkezést is.

(3) A légiközlekedési hatóság a létesítési engedélyt
a zajgátló védõövezetet kijelölõ jogerõs határozat hiányá-
ban is megadja, ha a kérelmezõ tudomásul veszi azt, hogy
a repülõtér üzemben tartási engedélye megadásának felté-
tele a zajgátló védõövezetet kijelölõ jogerõs és végrehajt-
ható határozat megléte.

7. A létesítési engedély hatálya és a jogutódlás

20. §

(1) A repülõtér létesítési engedélye hatályát veszti, ha
a) a jogerõssé válásának napjától számított három éven

belül az építési tevékenységet nem kezdték el, és a hatályát
nem hosszabbították meg, vagy

b) az építési tevékenységet az a) pontban meghatározott
határidõn belül megkezdték, de az a megkezdéstõl számí-
tott öt éven belül a repülõtér használatbavételi engedély

megadására nem válik alkalmassá vagy használatbavételi
engedély iránti kérelmet nem nyújtanak be.

(2) A kérelmezõ – a létesítési engedély idõbeli hatályá-
nak lejárta elõtt elõterjesztett – kérelmére mindaddig, amíg
az engedély megadásakor fennálló szabályok vagy kötele-
zõ hatósági elõírások nem változnak meg, vagy ha e válto-
zások az engedély tartalmát nem érintik, a légiközlekedési
hatóság a létesítési engedély hatályát három évre legfel-
jebb három alkalommal meghosszabbíthatja.

(3) A létesítési engedély nem mentesíti a kérelmezõt
az építési tevékenység megkezdéséhez a más jogszabá-
lyokban elõírt hatósági engedélyek megszerzésének köte-
lezettsége alól.

21. §

(1) A létesítési engedélyezési eljárás során hozott hatá-
rozat a hozzá tartozó, jóváhagyási záradékkal és bélyegzõ-
lenyomattal ellátott mûszaki dokumentációban foglaltak-
kal együtt érvényes.

(2) A légiközlekedési hatóság a létesítési engedély meg-
adása esetén a határozat jogerõre emelkedése után az enge-
délyezésre benyújtott mûszaki tervek egy példányát a mû-
szaki tervnyilvántartásában helyezi el, engedélyezési zára-
dékkal és bélyegzõlenyomattal ellátott egy példányát a ké-
relmezõknek kiadja. A légiközlekedési hatóság kérelemre
a mûszaki dokumentáció azon további példányait is ellátja
engedélyezési záradékkal, amelyeket a kérelmezõ e célból
nyújtott be.

22. §

A létesítési engedély idõbeli hatályának tartama alatt
az engedélyes helyébe a polgári jog szerinti jogutódja lép-
het.

8. Eltérés a létesítési engedélytõl

23. §

(1) A létesítési engedélytõl és az ahhoz tartozó helyszín-
rajztól és mûszaki tervektõl való eltéréshez a légiközleke-
dési hatóság engedélye szükséges, kivéve azt az eltérést,
amely

a) nem érinti a repülõtér helyszínrajzi elhelyezését, ren-
deltetését,

b) nem változtatja meg befogadó vagy teljesítõ képessé-
gét, geometriai paramétereit,

c) nem változtatja meg az alkalmazott berendezéseket,
és

d) nem létesítési engedélyköteles.
(2) Az eltérés engedélyezése iránti kérelemhez 7 pél-

dányban kell csatolni az eltérés jellegétõl függõen
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a) a helyszínrajzi elhelyezés változása esetén módosított
helyszínrajzot,

b) a módosított mûszaki tervrészletet,
c) – a mûszaki leírás változása esetén – a módosított mû-

szaki leírást, vagy
d) – ha az eltérés a repülõtér védelmi szintjének és mód-

jának megváltozását érinti – az elõírásoktól eltérõ más
megoldás részletes leírását, amelybõl megállapítható
az egyenértékû védelmi szint biztosítása.

(3) A légiközlekedési hatóság újonnan készített – teljes
körû – mûszaki tervek bemutatására kötelezheti a kérelme-
zõt, ha a módosítás az engedélyezett mûszaki tervek több
részletére terjed ki.

(4) Az eltérés engedélyezése során – az eltérés jellegétõl
függõen – a létesítési engedély módosítható.

9. A fennmaradási engedély

24. §

Az 1. mellékletben felsorolt általános építmények tekin-
tetében a fennmaradási engedélyezésre vonatkozóan
az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósá-
gi ellenõrzésrõl szóló kormányrendelet elõírásait kell al-
kalmazni.

V. FEJEZET
HASZNÁLATBAVÉTEL ENGEDÉLYEZÉSE

25. §

(1) A repülõtér csak a légiközlekedési hatóságtól a hasz-
nálatbavétel elõtt kérelmezett használatbavételi engedély
alapján vehetõ használatba.

(2) Külön-külön is lehet használatbavételi engedélyt ké-
relmezni:

a) a létesítési engedélyben eredetileg már több meg-
valósulási szakaszra bontott építkezés esetén az egyes
megvalósulási szakaszokban megépített építményekre,

b) a rendeltetésszerû és biztonságos használatra önma-
gukban alkalmas építményrészekre vagy más önálló ren-
deltetési egységekre.

(3) Ha a használatbavételi eljárást megelõzõen a repülõ-
tér vagy egyes berendezései, építményrészei mûszaki át-
adásra kerülnek, akkor errõl a légiközlekedési hatóságot 8
nappal azt megelõzõen értesíteni kell. A légiközlekedési
hatóság a mûszaki átadáson – szükség esetén – részt vesz
és megállapításait közli, amelyeket a használatbavételi en-
gedély kiadásakor figyelembe kell venni.

10. A kérelem tartalma

26. §

A használatbavételi engedély iránti kérelemhez – a 4. §
(2) bekezdés b)–c) pontjában foglaltakon túlmenõen –
mellékelni kell:

a) a megvalósulási dokumentációt 12 példányban,
b) a felelõs mûszaki vezetõ nyilatkozatát arról, hogy

az építési munkát a létesítési engedélynek, az ahhoz tarto-
zó helyszínrajznak és mûszaki terveknek, továbbá az eset-
leg engedélyezett eltérésnek megfelelõen, a szakmai, mi-
nõségi és biztonsági elõírások megtartásával szakszerûen
végezték, valamint a repülõtér rendeltetésszerû és bizton-
ságos használatra alkalmas,

c) ha a repülõteret a jogerõs és végrehajtható létesítési
engedélytõl, valamint a jóváhagyott mûszaki dokumentá-
ciótól eltérõen alakították ki, de az eltérés nem engedély-
hez kötött, a felelõs mûszaki vezetõ eltérésre vonatkozó
nyilatkozatát 1 példányban,

d) az érintett közmûszolgáltató nyilatkozatát arról, hogy
az eljárással érintett repülõtér közmûszolgáltatása biztosított,

e) az építési tevékenységgel érintett épített vagy szerelt
égéstermék-elvezetõ esetén a kéményseprõ-ipari közszol-
gáltató nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az érintett
épített vagy szerelt égéstermék-elvezetõ mûszaki megol-
dása megfelel-e a szakszerûség követelményeinek,

f) a létesítési engedélyben elõírt mellékleteket,
g) az 1. mellékletben felsorolt általános építmények eseté-

ben az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakí-
tási és az építészeti-mûszaki dokumentációk tartalmáról
szóló 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 5. melléklete szerinti
építészeti-mûszaki dokumentációt 4 példányban.

11. A kérelem elbírálása

27. §

(1) A használatbavételi engedély iránti kérelem elbírá-
lása során a légiközlekedési hatóság köteles meggyõzõdni
arról, hogy

a) az építési tevékenységet a létesítési engedélynek,
az ahhoz tartozó mûszaki dokumentációnak, továbbá
az engedélyezett eltérésnek megfelelõen végezték-e el,

b) a repülõtér a létesítési engedélyben megjelölt rendel-
tetésének megfelelõ és biztonságos használatra alkalmas
állapotban van-e,

c) a repülõtér zavartalan használatához szükséges járulé-
kos építmények – így különösen: parkolók, hulladék-, gön-
gyölegtárolók – megvalósultak-e, a felvonulási épület elbon-
tásra került-e, a környezetrendezést elvégezték-e, valamint

d) a zajgátló védõövezetet kijelölõ határozatban foglal-
tak végrehajtása megtörtént-e.

(2) A használatbavételi engedély csak akkor adható
meg, ha a repülõtér a rendeltetésszerû és biztonságos hasz-
nálat követelményeinek megfelel.

12. A határozat tartalma

28. §

(1) A használatbavételi engedély megadásáról hozott
határozatnak – a közigazgatási hatósági eljárás általános
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szabályairól szóló törvényben foglaltakon túlmenõen –
tartalmaznia kell:

a) a létesítési engedély számát és keltét,
b) a repülõtérrel érintett földterület helyrajzi számát,
c) a repülõtér besorolását,
d) az engedély állandó vagy ideiglenes jellegét,
e) a biztonságos használatot nem veszélyeztetõ kisebb

hibák és hiányosságok esetében – határidõ kitûzésével –
a megállapított hibák és hiányosságok megszüntetése ér-
dekében szükséges további munkálatok elvégzésére vo-
natkozó kötelezést,

f) felhívást arra, hogy a használatba vételi engedély jog-
erõre emelkedésével egyidejûleg az üzemben tartási enge-
délyre vagy annak módosítására irányuló kérelmet kell be-
nyújtani.

(2) A légiközlekedési hatóság a használatbavételi enge-
dély megadását az észlelt hibák és hiányosságok megszün-
tetéséig – a repülõtérre vagy annak egy részére – a hiá-
nyosságok jellegétõl függõen megtagadhatja, és a repülõ-
tér használatbavételét megtilthatja.

(3) A repülõtér rendeltetésszerû és biztonságos haszná-
latra önállóan alkalmas részére vagy az (1) bekezdés
e) pontjában meghatározott esetben legfeljebb két évig ha-
tályos ideiglenes használatbavételi engedély adható.
Az ideiglenes használatbavételi engedély a 20. § (1) be-
kezdés b) pontjában meghatározott idõtartam lejártával
hatályát veszti.

VI. FEJEZET
A BEJELENTÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

29. §

(1) A 3. § (3) bekezdése szerinti bejelentés tartalmazza:
a) a tevékenységgel érintett ingatlan címét, helyrajzi

számát;
b) a bejelentés fajtáját, amely lehet:
ba) felújítás vagy karbantartás a rendeltetésszerû hasz-

nálat korlátozása nélkül,
bb) felújítás vagy karbantartás a rendeltetésszerû hasz-

nálat korlátozásával,
bc) csere,
bd) jogutódlás;
c) a bejelentés tárgyát és annak rövid leírását;
d) a bejelentés tárgyával összefüggésben korábban ke-

letkezett hatósági döntések megnevezését, iktatószámát és
keltét.

(2) A bejelentéshez – a 4. § (2) bekezdés b)–c) pontjá-
ban foglaltakon túlmenõen, a bejelentés tartalmától függõ-
en – mellékelni kell a mûszaki tervdokumentációt 5 pél-
dányban.

(3) A bejelentést a tevékenység tervezett megkezdését
megelõzõen 10 munkanappal kell megtenni. A tevékeny-
ség akkor kezdhetõ meg, ha a légiközlekedési hatóság a te-

vékenység megkezdését annak tervezett idõpontjáig nem
tiltotta meg.

30. §

A légiközlekedési hatóság a bejelentésben foglaltakat
nyilvántartásba veszi és a tevékenység folytatásának vagy
megvalósításának jogszerûségét a repülõtér üzemben tar-
tási engedélyérõl szóló miniszteri rendelet szerinti repülõ-
térszemle keretében ellenõrzi.

VII. FEJEZET
MEGSZÜNTETÉS ENGEDÉLYEZÉSE

31. §

A repülõtér megszüntetésére vonatkozó eljárást a légi-
közlekedési hatóság a tulajdonos kérelmére folytatja le.

13. A kérelem tartalma

32. §

A repülõtér megszüntetésére vonatkozó kérelemhez –
a 4. § (2) bekezdés b) és c) pontjában foglaltakon túlmenõ-
en – mellékelni kell:

a) a megszüntetés indokolását,
b) a megszüntetéshez szükséges mûszaki dokumentáci-

ót 12 példányban, amely tartalmazza a megszûnõ repülõtér
elbontása utáni helyszínrajzot és az elbontott repülõtérbõl
származó maradványok, anyagok elhelyezésének tervét,

c) a területnek a repülõtér létesítése elõtti állapotára tör-
ténõ helyreállításának tervét vagy az ettõl eltérõ megoldás
tervét és indokolását,

d) ha a kérelmezõ nem azonos az üzemben tartóval,
az üzemben tartó hozzájáruló nyilatkozatát,

e) az 1. mellékletben felsorolt általános építmények ese-
tében az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telek-
alakítási és az építészeti-mûszaki dokumentációk tartal-
máról szóló 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 5. mellékle-
te szerinti építészeti-mûszaki dokumentációt 4 példány-
ban.

14. A kérelem elbírálása

33. §

A kérelem elbírálása során a légiközlekedési hatóság
vizsgálja:

a) a repülõtér megszüntetésének következményeit,
b) az esetleges továbbüzemeltetés feltételeit,
c) a repülõtér üzemeltetésében érdekeltek vélemé-

nyét,
d) a benyújtott helyreállítási tervet.
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15. A határozat tartalma

34. §

A megszüntetésrõl rendelkezõ határozatnak – a köz-
igazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló tör-
vényben foglaltakon túlmenõen – tartalmaznia kell:

a) a megszüntetésre kerülõ repülõtér földrajzi megjelö-
lését, minõsítését, osztályba sorolását, az érintett földterü-
let helyrajzi számát;

b) a megszüntetés során szükséges bontási tevékenység
végzésével kapcsolatban szükségessé váló járulékos épít-
mények, építménybontás, tereprendezés, környezetrende-
zés engedélyezésére vagy kötelezettségére vonatkozó ren-
delkezést.

VIII. FEJEZET
A REPÜLÕTÉR FEJLESZTÉSE

35. §

(1) A repülõtér fejlesztésének minõsül:
a) a repülõtér magasabb osztályba sorolása, ICAO elõ-

írás szerinti átminõsítése,
b) a futópályák számának növelése, mûszaki jellemzõi-

nek megváltoztatása, füves repülõtéren szilárd burkolatú
futópálya kiépítése, a meglévõ futópálya hosszának
hosszabbítása, gurulóút hálózat bõvítése,

c) a fénytechnikai rendszer és irányítástechnikai beren-
dezések telepítése,

d) az utas- és áru- kezelésére alkalmas létesítmények ka-
pacitásának növelése,

e) a több megvalósulási szakaszra bontott építkezés ese-
tében a további szakaszokban megépítendõ építmény épí-
tése.

(2) A repülõtér fejlesztéséhez a légiközlekedési hatóság
engedélye szükséges. A fejlesztés engedélyezése során
a légiközlekedési hatóság a II., IV., valamint V. Fejezet-
ben foglaltak szerint jár el, azzal, hogy a tervezett fejlesz-
tésnek megfelelõ zajgátló védõövezet kijelölésérõl rendel-
kezõ jogerõs határozat hiányában a kérelmet el kell utasí-
tani.

IX. FEJEZET
NEMZETKÖZI REPÜLÕTÉRRE VONATKOZÓ

SZABÁLYOK

36. §

A kereskedelmi repülõtér nemzetközi repülõtérré törté-
nõ fejlesztésének és nemzetközi repülõtér fejlesztésének,
megszüntetésének engedélyezésére a II. és VIII. Fejeze-
tekben foglaltakat az e fejezetben foglalt eltérésekkel kell
alkalmazni.

37. §

(1) A kereskedelmi repülõtér nemzetközi repülõtérré
történõ fejlesztésének és nemzetközi repülõtér fejlesztésé-
nek, megszüntetésének engedélyezésre irányuló kérelmet
a légiközlekedési hatósághoz kell benyújtani.

(2) A légiközlekedési hatóság megvizsgálja, hogy
az engedély megadásának feltételei fennállnak-e, az enge-
dély iránti kérelmet és annak mellékleteit az engedély
megadására vonatkozó véleményével együtt a miniszter-
nek terjeszti fel.

(3) A miniszter a nemzetközi repülõtérré nyilvánítási el-
járás során megvizsgálja, hogy

a) a repülõtér fejlesztésének és megszüntetésének enge-
délyezése összhangban áll a magyar közlekedéspolitikával
és a légiközlekedési politikával,

b) megfelel-e az Országos Területfejlesztési Koncepci-
óban, az érintett területre vonatkozó területrendezési terv-
ben, valamint településrendezési eszközökben foglaltak-
nak, és

c) a repülõtéren az állandó határátkelõhely, valamint
a vámhatóságnak az Európai Unió külsõ vámhatárán mû-
ködõ alsó fokú szerve mûködéséhez szükséges feltételek
biztosítottak-e.

X. FEJEZET
LESZÁLLÓHELY LÉTESÍTÉSE,

MEGSZÜNTETÉSE

38. §

A leszállóhely létesítésének, megszüntetésének engedé-
lyezésére a II. és IV. Fejezetekben foglaltakat az e fejezet-
ben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

16. A kérelem tartalma

39. §

(1) A leszállóhely létesítésérõl és megszüntetésérõl a lé-
giközlekedési hatóság egy eljárásban dönt.

(2) A leszállóhely létesítésének és megszüntetésének
engedélyezése iránti kérelmet a légiközlekedési hatóság
által rendszeresített és a honlapján közzétett nyomtatvá-
nyon kell benyújtani, amely a következõket tartalmazza:

a) a terület helye, beépítettsége,
b) a terület hasznos hossza,
c) a terület hasznos szélessége,
d) a talaj felülete,
e) akadályok a terület közelében, égtájanként, távolság

és magasság megadásával,
f) a leszállóhely tervezett osztálya,
g) szélkorlátozás,

10. szám B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 955



h) a terület kijelölõ személy neve, aláírása, az aláírás he-
lye, idõpontja, ha az nem azonos a kérelmezõvel,

i) a terület tulajdonosának hozzájárulása a leszállóhely
létesítéséhez, aláírása, az aláírás helye, idõpontja.

(3) Elektronikus kapcsolattartás esetén a (2) bekezdés
szerinti nyomtatvány nem tartalmazza a területet kijelölõ
személynek, a terület tulajdonosának aláírását, az aláírás
helyét, idõpontját.

(4) A kérelmet
a) az „A” osztályú leszállóhely esetében 15 munkanap-

pal,
b) a „B” osztályú leszállóhely esetében legalább 2 mun-

kanappal
a tervezett használat megkezdését megelõzõen kell be-

nyújtani a légiközlekedési hatóságnak.
(5) A légiközlekedési hatóság a „B” osztályú leszálló-

hely engedélyezése során nem tart helyszíni szemlét.

17. A kérelem elbírálása

40. §

(1) A kérelem elbírálása során a légiközlekedési hatóság
vizsgálja, hogy

a) az „A” osztályba tartozó leszállóhely fizikai jellem-
zõi, valamint akadálymentességi követelményei megfelel-
nek-e a merevszárnyú és segédmotoros sárkányrepülõk és
légijármûvek vonatkozásában az ICAO elõírásban megha-
tározottaknak,

b) a „B” osztályba tartozó leszállóhely méretei és aka-
dálymentességi követelményei megfelelnek-e az alkalma-
zott légijármû típus üzemeltetési engedélyében meghatá-
rozott feltételeknek.

(2) Közterület használata esetén, valamint ha a leszálló-
hely kijelölése belterületet érint, a kérelem elbírálása során
a légiközlekedési hatóság kikéri a leszállóhely szerint ille-
tékes települési – a fõvárosban a leszállóhely szerinti ille-
tékes kerületi és a Fõvárosi – önkormányzat jegyzõjének
a véleményét.

(3) Leszállóhely nem engedélyezhetõ
a) az I–II. osztályú repülõterek telekhatárától mért ol-

dalirányban 2 km-es, megközelítési irányban 4,5 km-es tá-
volságon belül,

b) a III–IV. osztályú repülõtér telekhatárától mért oldal-
irányban 1 km-es, megközelítési irányban 2 km-es távolsá-
gon belül és a forgalmi körök alatt, valamint

c) a földi irányítástechnikai berendezések 0,5 km sugarú
körzetén belül.

(4) A légiközlekedési hatóság az engedélyt akkor ad-
ja meg, ha a leszállóhely az (1) bekezdésben, valamint
3. mellékletben foglalt követelményeknek megfelel.

(5) A légiközlekedési hatóság a létesítést
a) az „A” osztályú leszállóhely esetében a rendezvény

elõkészítése és utómunkálatai közötti idõtartamra,

b) a „B” osztályú leszállóhely esetében ugyanazon
a helyszínen vagy közvetlen környezetében legfeljebb két-
heti idõtartamra, évente legfeljebb 6 alkalommal
engedélyezi.

18. A határozat tartalma

41. §

A leszállóhely létesítésérõl és megszüntetésérõl rendel-
kezõ határozat – a közigazgatási hatósági eljárás általános
szabályairól szóló törvényben foglaltakon túlmenõen –
tartalmazza:

a) a leszállóhely leírását, rendeltetését, osztályát,
b) az engedély megadásának esetleges feltételeit és min-

den olyan eseti hatósági elõírást, amelyet a leszállóhellyel
kapcsolatban az általános érvényû hatósági elõírásokon és
határozatokon felül vagy azoktól eltérõen alkalmazni kell,

c) a leszállóhely létesítési engedélyének idõbeli hatá-
lyát,

d) a leszállóhely létesítési engedély hatályának lejártát
követõen szükséges tereprendezés, környezetrendezés en-
gedélyezésére vagy kötelezettségére vonatkozó rendelke-
zést,

e) más jogszabályokban elõírt engedélyek beszerzésé-
nek kötelezettségére történõ figyelemfelhívást.

XI. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

19. Hatálybalépés

42. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

20. Átmeneti rendelkezések

43. §

(1) Ezt a rendeletet – a (2)–(5) bekezdésben foglalt elté-
résekkel – a hatálybalépését követõen indult és megismé-
telt eljárásokban kell alkalmazni.

(2) A rendelet hatálybalépését megelõzõen a légiközle-
kedési hatóság által engedélyezett ideiglenes fel- és leszál-
lóhelyet 2010. december 31-éig a légiközlekedési hatóság
kérelemre a rendeletben meghatározott repülõtérosztályok
valamelyikének megfelelõ repülõtérré minõsíti, azzal,
hogy azon ideiglenes le- és felszállóhelyek esetében,
amelyrõl kizárólag légi mentést végeznek, az igazgatási
szolgáltatási díjat nem kell megfizetni. A minõsítésre a re-
pülõtér létesítésére vonatkozó rendelkezéseket kell alkal-
mazni.

(3) E rendelet hatálybalépését megelõzõen a légiközle-
kedési hatóság által engedélyezett ideiglenes fel- és leszál-
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lóhelyek az engedélyben meghatározott határidõig, de leg-
feljebb 2010. december 31-éig mûködhetnek.

(4) A légiközlekedési hatóság a repülõtér üzemben tar-
tási engedélyérõl szóló miniszteri rendelet szerinti repülõ-
tér szemle keretében ellenõrzi, hogy a légiközlekedési ha-
tóság által az e rendelet hatálybalépését megelõzõen ki-
adott üzemben tartási engedéllyel rendelkezõ repülõtér
az e rendeletben meghatározott mely repülõtér osztályra
vonatkozó feltételeket teljesíti és hivatalból, legkésõbb
2011. december 31-éig az e rendeletben meghatározott,
a teljesített feltételeknek megfelelõ repülõtérosztályba so-
rolja, azzal, hogy az átsorolással felmerülõ eljárási költsé-
get a légiközlekedési hatóság viseli.

(5) E rendelet hatálybalépését megelõzõen a légiközle-
kedési hatóság által kiadott, jogerõs repülõtér létesítési en-
gedélyt – az e rendeletben foglalt feltételek fennállása ese-
tén – a légiközlekedési hatóság e rendelet szerint meg-
hosszabbítja.

21. Módosuló jogszabályok

44. §

A légi közlekedésrõl szóló 1995. évi XCVII. törvény
végrehajtásáról szóló 141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet
22. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„22. § (1) Légi jármûvel fel- és leszállni – a (2) bekez-
désben foglalt kivétellel – repülõtéren vagy leszállóhelyen
szabad.

(2) A fel- és leszállás nem repülõtéren vagy leszállóhe-
lyen is történhet a következõ esetekben:

a) állami légi jármû fel- és leszállása,
b) baleseti segélynyújtás érdekében szükséges fel- és

leszállás,
c) a légi jármû tulajdonságai miatt a leszállás helye elõ-

zetesen nem határozható meg,
d) a leszállás a biztonság érdekében, veszélyhelyzetben

szükséges.
(3) A (2) bekezdés szerinti fel- és leszállással okozott

kárt meg kell téríteni.”

45. §

A repülõterek környezetében létesítendõ zajgátló védõ-
övezetek kijelölésének, hasznosításának és megszünteté-
sének szabályairól szóló 176/1997. (X. 11.) Korm. rende-
let 6. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) Új repülõtér létesítése vagy meglevõ repülõtér for-
galmi viszonyainak fejlesztés miatti jelentõs mértékû meg-
változása esetén a zajgátló védõövezet kijelölésére vonat-
kozó kérelmet legkésõbb a létesítési engedély iránti kére-
lem benyújtásával egyidejûleg kell a légiközlekedési ható-
sághoz benyújtani. Az V. osztályú repülõtér kivételével
nem engedélyezhetõ a létesítés, ha az fokozottan zajos te-
rület kijelölésével járna együtt. Nem engedélyezhetõ a fej-

lesztés az I-III. osztályú repülõterek esetében, ha meglévõ
A jelû övezet fokozottan zajos területe, IV. osztályú repü-
lõtér esetében bármely övezet fokozottan zajos területe nö-
vekedne a zajgátló védõövezet elsõ kijelöléséhez képest.”

46. §

(1) A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006.
(XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 5/A. §
(3) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés
lép:

(A katonai légügyi hatóság feladatai a következõk:)
„c) az állami repülések célját szolgáló repülõterek, va-

lamint a kizárólag az állami repülések célját szolgáló földi
léginavigációs berendezések üzemben tartásának szakmai
ellenõrzése,”

(2) Az R. az 5/A. §-t követõen a következõ alcímmel és
5/B. §-sal egészül ki:

„A repülõtérrel, a repülõtér területén lévõ légiközleke-
dési rendeltetésû építményekkel és a leszállóhellyel kap-
csolatos hatósági eljárásokban eljáró hatóság kijelölése

5/B. § (1) A Kormány
a) a repülõtér elvi létesítésének engedélyezésére, léte-

sítésének engedélyezésére, használatbavételének engedé-
lyezésére, megszüntetésére és fejlesztésére irányuló eljá-
rásban eljáró hatóságként,

b) a leszállóhely létesítésére és megszüntetésére irá-
nyuló eljárásban eljáró hatóságként, valamint

c) a repülõtér területén lévõ, a repülõtér létesítésének,
fejlesztésének és megszüntetésének szabályairól szóló
kormányrendelet hatálya alá tartozó általános építmények-
kel kapcsolatos eljárásokban építésügyi hatóságként

a Hatóságot jelöli ki.
(2) Az (1) bekezdés szerinti eljárásokban elsõ fokú eljá-

rásban a Légiközlekedési Igazgatóság, másodfokú eljárás-
ban a Központi Hivatal jár el.”

(3) Az R. 7/A. § (3) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(3) Elsõ fokú építésfelügyeleti hatóságként a légiköz-
lekedési építmények vonatkozásában – az állami repülé-
sek céljára szolgáló honvédelmi és katonai célú építmé-
nyek kivételével – a Légiközlekedési Igazgatóság jár el.”

(4) Az R. 8/B. § (2) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(2) A Kormány a polgári repülõtér elvi létesítésének
engedélyezésére, létesítésének engedélyezésére, haszná-
latbavételének engedélyezésére, a repülõtér létesítésének,
fejlesztésének és megszüntetésének szabályairól szóló
kormányrendelet hatálya alá tartozó általános építmények
fennmaradásának engedélyezésére, megszüntetésére és
fejlesztésére irányuló eljárásban

a) – abban a kérdésben, hogy a repülõtér megfelel-e
a fegyveres biztonsági õrség mûködtetéséhez, nemzetközi
repülõtér esetében a határellenõrzéshez szükséges feltéte-
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leknek, továbbá teljesülnek-e a repülõtérre vonatkozó biz-
tonsági alapkövetelmények – elsõ fokú eljárásban a repü-
lõtér fekvése szerint illetékes rendõr-fõkapitányságot, Bu-
dapesten és Pest megyében a Repülõtéri Rendõr Igazgató-
ságot, másodfokú eljárásban az Országos Rendõr-fõkapi-
tányságot,

b) a katasztrófa- és tûzvédelemmel összefüggõ létesíté-
si és használati szabályoknak való megfelelés kérdésében
elsõ fokú eljárásban az Országos Katasztrófavédelmi Fõ-
igazgatóság Repülõtéri Katasztrófavédelmi Igazgatóságát,
másodfokú eljárásban az Országos Katasztrófavédelmi
Fõigazgatóságot,

c) – abban a kérdésben, hogy a repülõtér tervezett
meteorológiai mûszerezettsége, a mûszerek mennyisé-
ge, elhelyezése, illetve mérési pontossága megfelel-e
a nemzetközi polgári repülésrõl szóló, Chicagóban,
1944. évi december 7. napján aláírt Egyezmény alapján
a Meteorológiai Világszervezet és a Nemzetközi Pol-
gári Repülési Szervezet által megállapított elõ-
írásoknak, a futópályák tervezett kiépítése az uralkodó
széliránynak megfelelõ-e, hiteles éghajlati adatokból,
megfelelõ szakismerettel készült-e az engedélyezési
dokumentációnak a repülések végrehajtása szempont-
jából mérvadó meteorológiai körülményeket bemutató
része – elsõ fokú eljárásban az Országos Meteorológiai
Szolgálatot,

d) termõföldön megvalósuló tevékenység esetén –
a termõföld minõségi védelme kérdésében – elsõ fokú eljá-
rásban a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi
szervét, másodfokú eljárásban a Mezõgazdasági Szakigaz-
gatási Hivatalt,

e) – az egészségkárosító kockázatok és esetleges ha-
tások, valamint a repülõtér környezetében a légiközle-
kedésbõl adódó zaj és rezgés okozta, egészségre gyako-
rolt hatások vizsgálatával kapcsolatos szakkérdésben –
elsõ fokú eljárásban az Állami Népegészségügyi és
Tisztiorvosi Szolgálat kistérségi, fõvárosi kerületi inté-
zetét, másodfokú eljárásban az Állami Népegészség-
ügyi és Tisztiorvosi Szolgálat regionális intézetét,

f) ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi
engedély és egységes környezethasználati engedély nem
szükséges, az V. osztályú repülõtér kivételével – annak el-
bírálása kérdésében, hogy a tevékenység a természet vé-
delmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelmé-
nyeknek, a tájvédelem jogszabályban rögzített követelmé-
nyeinek, a környezeti zaj és rezgés elleni védelemre vonat-
kozó szabályoknak, a felszín alatti vizek és ivóvízbázisok
védelmére vonatkozó szabályoknak, valamint a tájvéde-
lem jogszabályban rögzített követelményeinek a kérelem-
ben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett meg-
felel-e – elsõ fokú eljárásban a környezetvédelmi, termé-
szetvédelmi és vízügyi felügyelõséget, másodfokú eljárás-
ban az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõséget,

g) nemzetközi forgalom számára tervezett repülõtér
esetében – annak elbírálása kérdésében, hogy biztosítot-

tak-e a vámeljárás feltételei – a Vám- és Pénzügyõrség Or-
szágos Parancsnokságát,

h) – annak elbírálása kérdésében, hogy a tervezett tevé-
kenység a kulturális örökség védelme jogszabályban rög-
zített követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint
vagy további feltételek mellett megfelel-e,

ha) amennyiben a repülõtér létesítésére, valamint a re-
pülõtér fejlesztése esetén a futópályák számának növelésé-
re, mûszaki jellemzõinek megváltoztatására, füves repülõ-
téren szilárd burkolatú futópálya kiépítésére, a meglévõ
futópálya hosszának hosszabbítására, gurulóút hálózat bõ-
vítésére, továbbá a több megvalósulási szakaszra bontott
építkezés esetében a további szakaszokban megépítendõ
építmény építésére irányuló tevékenység régészeti lelõhe-
lyen vagy régészeti védõövezet területén valósul meg,
vagy

hb) ha a tevékenység mûemléki területen vagy mûem-
léket érintõen valósul meg,

elsõ fokú eljárásban a Kulturális Örökségvédelmi Hiva-
tal területi szervét, másodfokú eljárásban a Kulturális
Örökségvédelmi Hivatal központi szervét,

i) a repülõtér területén lévõ, a repülõtér létesítésének,
fejlesztésének és megszüntetésének szabályairól szóló
kormányrendelet hatálya alá tartozó általános építmények-
kel kapcsolatos eljárásokban – a helyi építési szabályzat-
nak, a szabályozási tervnek, az általános érvényû kötelezõ
építésügyi elõírásoknak, valamint az épített környezet ala-
kításáról és védelmérõl szóló törvényben foglalt feltéte-
leknek való megfelelés kérdésében – az elsõ fokú eljárás-
ban a repülõtér fekvése szerinti regionális államigazgatási
hivatalt, a másodfokú eljárásban az építésügyért felelõs
minisztert
szakhatóságként jelöli ki.”

(5) Az R. 8/B. §-a a következõ (7)–(8) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(7) A Kormány a nyilvános repülõtérre, leszállóhelyre
vonatkozó hatósági engedélyezési eljárásban – annak kér-
désében, hogy a tervezett tevékenység az állami célú légi-
közlekedés biztonságát, így különösen a honvédelemért
felelõs miniszter által létrehozott légi kutató-mentõ szol-
gálat hatáskörébe tartozó feladatok ellátását, a Magyar
Köztársaság légterének védelmét ellátó szolgálatok tevé-
kenységét, vagy a Magyar Honvédség, illetve a szövetsé-
ges fegyveres erõk állami célú légiközlekedéssel kapcso-
latos feladatainak ellátását akadályozza-e – a honvédele-
mért felelõs minisztert szakhatóságként jelöli ki.

(8) A Kormány a leszállóhely létesítésére és megszünte-
tésére irányuló eljárásban

a) a katasztrófa- és tûzvédelemmel összefüggõ létesíté-
si és használati szabályoknak való megfelelés kérdésében
elsõ fokú eljárásban az Országos Katasztrófavédelmi Fõ-
igazgatóság Repülõtéri Katasztrófavédelmi Igazgatóságát,
másodfokú eljárásban az Országos Katasztrófavédelmi
Fõigazgatóságot, valamint

b) – annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység
a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jo-
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gi követelményeknek, a tájvédelem jogszabályban rögzí-
tett követelményeinek, a környezeti zaj és rezgés elleni vé-
delemre vonatkozó szabályoknak, a felszín alatti vizek és
ivóvízbázisok védelmére vonatkozó szabályoknak, vala-
mint a tájvédelem jogszabályban rögzített követelményei-
nek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek
mellett megfelel-e – elsõ fokú eljárásban a környezetvé-
delmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõséget, má-
sodfokú eljárásban az Országos Környezetvédelmi, Ter-
mészetvédelmi és Vízügyi Felügyelõséget

szakhatóságként jelöli ki.”

22. Hatályon kívül helyezés

47. §

Hatályát veszti
a) a repülõtér létesítésének, fejlesztésének és megszün-

tetésének szabályairól szóló 103/1999. (VII. 6.) Korm.
rendelet,

b) az R. 5. § (5) bekezdés 5. és 13. pontja, valamint
5/A. § (3) bekezdés i) pontja.

48. §

(1) A 44–47. § az e rendelet hatálybalépését követõ na-
pon hatályát veszti.

(2) A 43. § (2)–(4) bekezdése 2012. január 1-jén hatá-
lyát veszti.

(3) Ez a § 2012. január 2-án hatályát veszti.

Bajnai Gordon s. k.,

miniszterelnök
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1. melléklet a 159/2010. (V. 6.) Korm. rendelethez

A repülõtér területén lévõ általános építmények

1. Terminál, utasforgalmi vagy cargo épület
2. Utasfolyosó és utashíd
3. Hangár
4. Szertár
5. Raktár
6. Irányító toronyépület
7. Iroda
8. Öltözõ
9. Kerítés
10. Tûzivíztározó tó
11. Navigációs berendezések antennái
2. melléklet a 159/2010. (V. 6.) Korm. rendelethez

Repülõtér létesítési engedélyéhez szükséges feltételek

A nemzetközi polgári repülésrõl Chicagóban, az 1944. évi december hó 7. napján aláírt Egyezmény Függelékeinek ki-
hirdetésérõl szóló 2007. évi XLVI. törvény mellékleteként kihirdetett 14. Függelékében foglaltak alapján

1.
Az I. osztályú repülõtér
A repülõtérnek a 2. pontban meghatározottakon túlmenõen a következõ feltételeket kell biztosítani:
1.1.
az állandó határátkelõhely,
1.2.
a vámhatóságnak az Európai Unió külsõ vámhatárán mûködõ alsó fokú szerve mûködéséhez szükséges feltételek,
1.3.
fegyveres biztonsági szolgálat.



2.
A II. osztályú repülõtér
2.1.
A repülõtér mentési, mûszaki mentési és tûzvédelmi szintjét az ICAO által elõírtak alapján kell meghatározni.
2.2.
A repülõtéren a nagyközönség számára nyitva álló területet vagy területeket kell kijelölni.
2.3.
A repülõtérnek az e rendeletben meghatározottakon túlmenõen a következõ feltételeket kell biztosítania:
2.3.1.
szilárd burkolat (futópálya, gurulóút, elõtér);
2.3.2.
légiforgalmi irányító vagy a tervezett forgalom függvényében repüléstájékoztató szolgálat;
2.3.3.
tanúsított repülésmeteorológiai szolgáltató által felügyelt (fenntartott) repülésmeteorológiai szolgálat, rendszeres

METAR és TAF készítés;
2.3.4.
ellenõrzött légtér vagy ha a tervezett forgalom nem indokolja, TIZ;
2.3.5.
precíziós mûszeres futópálya (legalább CAT I.);
2.3.6.
repülõtéri rendõri szolgálat;
2.3.7.
üzemanyag kiszolgálás;
2.3.8.
utas, cargo terminál és – ha az ICAO elõírás szerint szükséges – General Aviation terminál;
2.3.9.
utas és árukezelõ eszközök, létesítmények;
2.3.10.
utasbiztonsági ellenõrzés, poggyászkezelés;
2.3.11.
tûzoltó szolgálat;
2.3.12.
AFTN és SITA kapcsolat;
2.3.13.
közzétett üzemidõ és szolgáltatások;
2.3.14.
SRA;
2.3.15.
téli üzemhez szükséges hó eltakarító és más eszközök.
2.4.
Repülõtérrend.
3.
A III–IV. osztályú repülõtér
3.1.
A repülõtéren legalább egy repülési sávot, munkaterületet kell kijelölni, amely magában foglal egy természetes talajú

vagy szilárd burkolattal ellátott futópályát.
3.2.
A repülõtéren, a repülési sávon kívül létesíteni kell elõteret vagy állóhelyeket (mozgásterület), valamint a légijár-

mû személyzete, és a repülõteret üzemeltetõ szolgálatok számára megfelelõ elhelyezést nyújtó kiszolgáló létesít-
ményt.

3.3.
Természetes talajú repülõtéren állandósított geodéziai alpontok létesítéséhez vonatkoztatva kell a biztonsági védõ-

övezetet kijelölni. Szilárd burkolatú futópálya esetén a biztonsági védõövezet kiinduló pontjai a futópálya
középvonalában a futópálya mindkét végén jelölt pontok.

3.4.
Repülõtérrend.
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4.
Az V–VI. osztályú repülõtér
4.1.
A repülõtéren legalább egy repülési sávot, munkaterületet kell kijelölni, amely magában foglal a repülõtéren fogadni

tervezett géptípusnak megfelelõ, egy természetes talajú vagy szilárd burkolattal ellátott futópályát.
4.2.
Repülõtérrend.

3. melléklet a 159/2010. (V. 6.) Korm. rendelethez

Leszállóhely létesítéshez szükséges dokumentáció tartalma

1.
A tervezett leszállóhely telkét és üzemi területét ábrázoló térképek, a légi megközelítési, felszállási sávot, megközelí-

tési felületet, felszállás utáni emelkedési felületet, akadálysíkokat bemutató tervek.
2.
Leszállóhely „A” létesítési kategória
2.1.
„A” létesítési kategóriájú leszállóhelynek rendelkeznie kell legalább egy repülési sávval és ezen belül egy kijelölt

vagy kiépített futópályával.
2.2.
Leszállóhely létesítésérõl és kijelölésérõl szóló engedély iránti kérelemhez a földi megközelítés ábrázolását feltüntetõ

térképet, valamint a leszállóhelyrõl készült térképet, vagy vázlatot, amelyen a futópálya vagy futópályák, továbbá a gu-
rulóutak, parkolók, az üzemanyagtároló helye, sétarepülés céljára történõ igénybevétel esetén az utasok várakozásának
és közlekedésének lehetõsége, valamint a környezetben lévõ akadályok és egyéb tájékoztatások kellõen fel vannak
tüntetve.

2.3.
A kérelemhez csatolni kell a leszállóhely használatának szabályairól, a közlekedésrõl, valamint a közönség elhelyezé-

sérõl szóló szabályozást, a leszállóhely használatának rendjét.
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Az önkormányzati miniszter 11/2010. (IV. 28.) ÖM
rendelete

a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél,
a tûzoltóságoknál, valamint az ez irányú

szakágazatban foglalkoztatottak szakmai képesítési
követelményeirõl és szakmai képzéseirõl szóló
10/2008. (X. 30.) ÖM rendelet módosításáról

A munkavédelemrõl szóló 1993. évi XCIII. törvény
88. § (3) bekezdés a) pontjában,
a tûz elleni védekezésrõl, a mûszaki mentésrõl és a tûzoltó-
ságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (2) bekezdés
4. pontjában,
a polgári védelemrõl szóló 1996. évi XXXVII. törvény
42. § (2) bekezdés d) pontjában,
a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgá-
lati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. §
(7) bekezdésében és
a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetérõl
és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek el-
leni védekezésrõl szóló 1999. évi LXXIV. törvény 53. §
c) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az önkormányzati miniszté-
rium feladat- és hatáskörérõl szóló 132/2008. (V. 14.)
Korm. rendelet 1. § c) pontjában meghatározott feladatkö-
römben eljárva a következõket rendelem el:

1. §

A hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, a tûzoltósá-
goknál, valamint az ez irányú szakágazatban foglalkozta-
tottak szakmai képesítési követelményeirõl és szakmai
képzéseirõl szóló 10/2008. (X. 30.) ÖM rendelet (a továb-
biakban: R) 1. § f)–g) pontja helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

[E rendelet hatálya kiterjed:]
„f) a tûzoltó egyesületek szaktevékenységet ellátó tag-

jaira,
g) a gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemé-

lyeknél, a jogi személyeknél, a jogi és természetes szemé-
lyek jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezeteinél
(a továbbiakban: gazdálkodó szervezetek), a katasztrófa-
védelem, a polgári védelem és a tûzvédelem szakágazatok-
ban, illetve a tûzvédelmi szolgáltatás területén foglalkoz-
tatókra és foglalkoztatottakra.”

2. §

(1) Az R 2. § a) pontja helyébe a következõ rendelkezés
lép:

[E rendelet alkalmazásában:]
„a) tûzoltó alaptanfolyam: a tûzoltó egyesületek

szaktevékenységet ellátó, valamint az önkéntes és léte-

sítményi tûzoltók alapfokú felkészítésére szervezett,
legalább 40 órás tanfolyam;”

(2) Az R 2. §-a a következõ f) ponttal egészül ki:
[E rendelet alkalmazásában:]
„f) képzéssel kapcsolatos egyéb költség: a képzéshez

kapcsolódó utazási, élelmezési, szállás, tanszer, tankönyv,
jegyzet, bizonyítvány, a vizsgabizottság mûködésével
kapcsolatos költségek, a képzéshez külsõ szervektõl térí-
téssel igénybevett technikai eszközök költségei, valamint
a képzéshez szükséges foglalkozás-egészségügyi alkal-
massági vizsgálatok költségei.”

3. §

Az R 4. §-át megelõzõ alcím és a 4. § helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:

„Az önkéntes és létesítményi tûzoltóságok, valamint
a tûzoltó egyesületek szaktevékenységet ellátó tagjainak
szakmai képesítési követelményei

4. § (1) Az önkéntes és a létesítményi tûzoltóságok pa-
rancsnokainak, valamint ezen szervezetek tûzoltás, mû-
szaki mentés vezetésére jogosult tagjainak legalább
az 1. melléklet 3. pontja szerinti középszintû szakmai ké-
pesítéssel kell rendelkezniük.

(2) Az önkéntes, és létesítményi tûzoltóságok (1) be-
kezdésben nem érintett beosztásaiban lévõ, valamint
a tûzoltó egyesületek szaktevékenységet ellátó tagjai-
nak képesítési követelményét a 4. melléklet tartalmaz-
za.

(3) Az önkéntes és létesítményi tûzoltóságok mûszaki
eszközeinek és felszereléseinek kezelését szolgáló képzé-
sek köre megegyezik a hivatásos önkormányzati tûzoltók
részére elõírt képzésekével.

(4) Az önkéntes és létesítményi tûzoltóságok fõfoglal-
kozású beosztott tûzoltóinak tûzoltó szakképzettség-
gel, vagy a 2003. január 1. elõtt megszerzett, az e ren-
delet 3. melléklet 2.1.1. pontja szerinti képesítéssel kell
rendelkezniük.”

4. §

Az R 13. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„13. § (1) A hivatásos katasztrófavédelmi szervek és

a hivatásos tûzoltóság tagjai, az önkéntes tûzoltóság tiszt-
ségviselõi, valamint az önkéntes tûzoltó egyesületek szak-
tevékenységet irányító tagjai a katasztrófák elleni védeke-
zésért felelõs miniszter által rendeletben elõírt képesítés –
KOK-ban történõ – megszerzése során tandíjmentességet
élveznek.

(2) Az (1) bekezdésben felsoroltak 2. § f) pontjában fel-
sorolt képzéssel kapcsolatos egyéb költségeit a beiskolázó
szerv vagy a képzésben résztvevõ viseli.

(3) E költségek megállapítására a szakképzést végzõ
szervezet vezetõje jogosult.”
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5. §

Az R 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

6. §

Az R 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

7. §

Az R 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

8. §

Az R 4. mellékletének helyébe a 4. melléklet lép.

9. §

Az R 6. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

10. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ tizenötödik na-
pon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az R 2. melléklet 4.1.1.7. pont tizen-
harmadik gondolatjeles bekezdése, 4.2.3.1.13. pontja,
4.2.3.3.13. pontja, 4.2.3.4.13. pontja, 4.2.3.5.7. pont máso-
dik gondolatjeles bekezdése, 4.2.3.5.13. pontja,
4.2.3.6.13. pontja, 4.2.3.7.13. pontja, 4.2.3.8.13. pontja és
4.2.3.10.13. pontja.

(3) Ez a rendelet a hatálybalépését követõ napon hatá-
lyát veszti.

Varga Zoltán s. k.,
önkormányzati miniszter
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1. melléklet a 11/2010. (IV. 28.) ÖM rendelethez

Az R 1. melléklet 2.1.3. alpont hatodik gondolatjeles bekezdése helyébe a következõ szöveg lép:
„– rendészeti igazgatás szak, katasztrófavédelmi szakirány BSc (fõiskolai szintû)”

2. melléklet a 11/2010. (IV. 28.) ÖM rendelethez

1. Az R 2. melléklet 3. pont felvezetõ mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:
„3. A KOK által szervezhetõ továbbképzések, tanfolyamok:”
2. Az R 2. melléklet 3. pont második gondolatjeles bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„– tûzvizsgálói tanfolyam,”
3. Az R 2. melléklet 3. pont hetedik gondolatjeles bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„– Egységes Digitális Rádiórendszer kezelõi tanfolyam,”
4. Az R 2. melléklet 4.1.1.5.1. pont második gondolatjeles bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„– a hiányzás nem haladhatja meg a képzési programban meghatározott órakeret 10%-át.”
5. Az R 2. melléklet 4.1.1.5.2. pont negyedik gondolatjeles bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„– a hiányzás nem haladhatja meg a képzési programban meghatározott órakeret 10%-át.”
6. Az R 2. melléklet 4.1.1.5.3. pont harmadik gondolatjeles bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„– a hiányzás nem haladhatja meg a képzési programban meghatározott órakeret 10%-át.”
7. Az R 2. melléklet 4.2.1.1. pontja a következõ harmadik gondolatjeles bekezdéssel egészül ki:
„– legalább egy év készenléti szolgálatban eltöltött idõ.”
8. Az R 2. melléklet 4.2.1.2. pont második gondolatjeles bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„– a kezelõi feladatok ellátásához szükséges foglalkozás-egészségügyi alkalmasság, ami magába foglalja a magas-

ban végzett tûzoltási és mentési feladatok végzésére való egészségügyi alkalmasságot,”
9. Az R 2. melléklet 4.2.3.1.6. pont negyedik gondolatjeles bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„– a képzési programban elõírt gyakorlati és önképzési feladatok igazolt teljesítése.”
10. Az R 2. melléklet 4.2.3.2. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„4.2.3.2. Tûzvizsgálói tanfolyam”
11. Az R 2. melléklet 4.2.3.2.2. pontja az alábbi második gondolatjeles bekezdéssel egészül ki:
„– A felsõ szintû szakmai végzettség megszerzését követõen legalább egy év szolgálati helyen eltöltött gyakorlati idõ.”



12. Az R 2. melléklet 4.2.3.2.6. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„4.2.3.2.6. A vizsgára bocsátás feltételei:
– A tanfolyamon történõ részvétel.
– A hiányzási óraszám nem haladhatja meg a képzés óraszámának 10%-át.
– Valós tûzesemény vizsgálati dokumentációjának elkészítése, és az adatvédelmi szabályok megtartásával történõ

megküldése (fiktív adatokkal) a KOK Tanulmányi Osztályára.
– A vizsgára a tanfolyam befejezésétõl számított 6 hónapon belül lehet jelentkezni.”
13. Az R 2. melléklet 4.2.3.5.2. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„4.2.3.5.2. A beiskolázás feltételei:
Az állam által elismert középfokú végzettség, alapfokú szakmai képzettség és a feladat ellátásához szükséges foglal-

kozás-egészségügyi alkalmasság.”
14. Az R 2. melléklet 4.2.3.5.5. pont harmadik gondolatjeles bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„– veszélyes anyagok azonosítása, adatbázisok kezelése,”
15. Az R 2. melléklet 4.2.3.7. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:.
„4.2.3.7. Egységes Digitális Rádiórendszer (EDR) kezelõi tanfolyam”

3. melléklet a 11/2010. (IV. 28.) ÖM rendelethez

1. Az R 3. mellékletének címe helyébe a következõ szöveg lép:
„A hivatásos katasztrófavédelmi szervek, a tûzoltóságok, a katasztrófavédelmi, tûzvédelmi és polgári védelmi képzés

irányítását és felügyeletét ellátó központi közigazgatási szervezetek és ez irányú tevékenységet végzõ szervezeti egysé-
gei, tagjai, az oktatást folytató intézmények tagjai, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak által 2002.
január 31. elõtt megszerzett szakmai képesítések szintje az alkalmazó szervek, illetve munkakörök szerint”

2. Az R 3. melléklet 2.1.3. hetedik gondolatjeles bekezdése helyébe a következõ szöveg lép:
„– a 2002. december 31. elõtt megszerzett tûzoltó technikusi képesítés ugyanezen idõpontig megszerzett állami felsõ-

fokú végzettséggel együtt,”

4. melléklet a 11/2010. (IV. 28.) ÖM rendelethez
„4. melléklet a 10/2008. (X. 30.) ÖM rendelethez

Az önkéntes tûzoltóságok, a létesítményi tûzoltóságok, valamint a tûzoltó egyesületek tûzoltási szakfeladatot ellátó
tagjainak képesítési követelményei

1.1.
Nem fõfoglalkozású, beosztott állományú önkéntes és létesítményi tûzoltó: tûzoltó alaptanfolyami képesítés.
1.2.
Fõfoglalkozású, beosztott állományú önkéntes és létesítményi tûzoltó: tûzoltó szakképesítés, vagy a 3. melléklet

2.1.1. pontja szerinti képesítés.
1.3.
Tûzoltó egyesületek szaktevékenységre igénybe vehetõ tagjai:
1.3.1.
Tûzoltás-irányító: legalább tûzoltó szakképesítés.
1.3.2.
Beosztott tûzoltó, sugárvezetõ, híradó-ügyeletes: tûzoltó alaptanfolyami képesítés.
1.3.3.
Gépkocsivezetõ, szerkezelõ: tûzoltó szakképesítés, valamint a beosztásnak megfelelõ szaktanfolyam, a megkülön-

böztetett jármûvek vezetésére jogosító alkalmasságnak való megfelelés, a jelen rendelet 9. számú melléklet 1.1.2. pont-
jában meghatározott képzési kategóriában való részvétel és az 1.3.2. képzési követelmény teljesítése.”

5. melléklet a 11/2010. (IV. 28.) ÖM rendelethez

Az R 6. melléklet 1.3. pont nyolcadik gondolatjeles bekezdése helyébe a következõ szöveg lép:
„– a 2002. elõtt tûzoltótechnikus-képzõ szakon, valamint a kétéves nappali vagy hároméves levelezõ tisztképzõ sza-

kon,”
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Az önkormányzati miniszter 12/2010. (IV. 30.)
ÖM rendelete

a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvénynek
a kisebbségi választói jegyzék

összeállítása során történõ végrehajtásáról

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

1. §

Minden településen önálló helyi választási iroda
(a továbbiakban: HVI) mûködik. Körjegyzõséghez tartozó
településeken a HVI feladatait közös HVI látja el.

2. §

(1) A kisebbségi választói jegyzéket a HVI vezetõje pa-
píron vagy helyi számítógépen vezeti.

(2) A kisebbségi választói jegyzékbe vételét kérõ polgár
állampolgárságának és választójogának ellenõrzését, vala-
mint a HVI vezetõjének a 8. §-ban és a 10. § (1) bekezdés-
ben meghatározott feladata ellátását a Közigazgatási és
Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala
(a továbbiakban: KEKKH) által – állami feladatként – mû-
ködtetett, a KEKKH számítóközpontjára és a KEKKH
számítóközpontjával hálózati kapcsolatban lévõ számító-
gépes munkaállomásokra épülõ informatikai rendszer
(a továbbiakban: informatikai rendszer) segíti.

3. §

(1) Az Országos Választási Iroda (a továbbiakban: OVI)
gondoskodik a választási eljárásról szóló 1997. évi C. tör-
vény (a továbbiakban: Ve.) 115/E. § (1) bekezdésében
meghatározott tájékoztató, a Ve. 11. számú melléklete sze-
rinti kérelemnyomtatvány, valamint az azok kézbesítésé-
hez szükséges, a választópolgárok nevét és lakcímét tartal-
mazó etikettek elkészítésérõl.

(2) Az OVI a kérelemnyomtatványokat, a tájékoztatót,
valamint az azok továbbításához szükséges etiketteket és
borítékokat a fõvárosi és Pest megyei HVI-k részére köz-
vetlenül, a többi HVI részére a területi választási irodák
(a továbbiakban: TVI) útján május 15-ig megküldi.

4. §

(1) A HVI gyûjtõládát helyez el a polgármesteri hivatal
épületében a kisebbségi választói jegyzékbe való felvétel

iránti kérelmek elhelyezésére, gondoskodik a gyûjtõláda
biztonságos õrzésérõl, annak naponkénti ürítésérõl.

(2) A HVI vezetõje a személyes adatok védelme érdeké-
ben megállapítja a gyûjtõládában lévõ, és a levélben érke-
zett kérelmek kezelésével kapcsolatos technikai szabályo-
kat.

(3) A HVI vezetõje által a kisebbségi választói jegyzék-
be történõ betekintésrõl vezetett nyilvántartás tartalmazza
a betekintés idõpontját és jogalapját, a betekintõ nevét és
lakcímét. A betekintés tényét a HVI vezetõje aláírásával
igazolja.

5. §

A KEKKH biztosítja a HVI vezetõje részére az informa-
tikai rendszerben a személyiadat- és lakcímnyilvántartás,
valamint a választójoggal nem rendelkezõ nagykorú pol-
gárok nyilvántartásának elérését a kisebbségi választói
jegyzékbe felvételét kérõ polgár állampolgársága és vá-
lasztójoga ellenõrzéséhez.

6. §

(1) A HVI vezetõje legkésõbb a kérelem beérkezését
követõ munkanapon – a július 15-én beérkezõ kérelem
esetén a beérkezés napján – határozattal dönt a kérelmezõ
kisebbségi választói jegyzékbe vételérõl. A határozatot
a HVI a kérelmezõ lakcímére haladéktalanul megküldi.

(2) Ha a választópolgár több kisebbség választói jegy-
zékébe is kéri felvételét, a HVI vezetõje a kérelmezõ vala-
mennyi kérelmét elutasítja. Ha a már kisebbségi választói
jegyzékbe vett választópolgár kéri egy másik kisebbség ki-
sebbségi választói jegyzékébe történõ felvételét, a HVI ve-
zetõje törli a kisebbségi választói jegyzékbõl, és megta-
gadja a kisebbségi választói jegyzékbe való felvételét
az újabb kérelem alapján.

7. §

A kérelmezõket a HVI vezetõje a kérelmek elbírálásá-
nak sorrendjében veszi fel a megfelelõ kisebbség kisebb-
ségi választói jegyzékébe.

8. §

A kisebbségi választói jegyzékben szereplõ választó-
polgárok számáról a HVI – a kisebbségi választás kitûzé-
séig – minden hét elsõ munkanapján információt szolgáltat
az OVI részére. A kisebbségi választói jegyzékben szerep-
lõ választópolgárok számát az OVI internetes honlapján
települési bontásban nyilvánosságra hozza, melynek ada-
tait hetente frissíti.
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9. §

(1) Ha a választópolgárok száma a Ve. 10. § (1) bekez-
désében megállapított 1200 fõt meghaladja, a HVI vezetõ-
je további szavazókört alakít ki.

(2) Egy szavazóhelyiségben több kisebbség is szavaz-
hat.

10. §

(1) A HVI vezetõje július 15-én a kisebbségi választói
jegyzékbe felvett polgár állampolgárságát és választójogát
– a személyiadat- és lakcímnyilvántartás, valamint a vá-
lasztójoggal nem rendelkezõ nagykorú polgárok nyilván-
tartása alapján – ellenõrzi.

(2) A HVI vezetõje törli a kisebbségi választói jegyzék-
bõl a választópolgárt, ha

a) lakcímét megszünteti vagy azt érvénytelenítik,
b) más településre költözött,
c) meghalt,
d) magyar állampolgársága vagy választójoga meg-

szûnt.
(3) A HVI vezetõje a kisebbségi választói jegyzéken át-

vezeti
a) a névváltozást,
b) a településen belüli lakcímváltozást, és
c) a személyi azonosító megváltozását.

11. §

(1) Az OVI vezetõje felelõs az e rendeletben foglalt fel-
adatok pénzügyi feladat- és költségtervének elkészítésé-
ért. A feladat- és költségtervet a KEKKH elnökének egyet-
értésével kell elkészíteni. A feladat- és költségterv jóváha-
gyásáról az önkormányzati miniszter (a továbbiakban: mi-
niszter) dönt.

(2) A HVI és a TVI vezetõje, továbbá a KEKKH elnöke
az e rendeletben foglalt feladatai tekintetében

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

b) felelõs a pénzeszközök célhoz kötött felhasználásáért
és ellenõrzéséért,

c) gyakorolja a választás pénzeszközei feletti kötele-
zettségvállalási és utalványozási jogot, valamint – szerve-
zeti és mûködési szabályzatának megfelelõen – felhatal-
mazást ad az ellenjegyzési jog gyakorlására,

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

12. §

A miniszter az Önkormányzati Minisztérium költségve-
tési fejezetében az e rendeletben foglalt feladatok lebonyo-

lítására rendelkezésre álló összeget megállapodás alapján
fejezetek közötti költségvetési elõirányzat- átcsoportosí-
tással biztosítja a KEKKH részére.

13. §

A KEKKH az e rendeletben foglalt feladatok pénzügyi fe-
dezetének a HVI-t megilletõ részét május 15-ig elõlegként
folyósítja a TVI részére, az illetékes fõvárosi, megyei köz-
gyûlés hivatalának bankszámlájára. A TVI a pénzügyi fede-
zetnek a HVI-t megilletõ részét a települési önkormányzat
polgármesteri hivatala (körjegyzõség esetén a körjegyzõség)
bankszámlájára folyósítja 5 munkanapon belül.

14. §

(1) A kisebbségi választói jegyzék összeállításával kap-
csolatos feladatok normatívái a következõk:

a) nyomtatványok borítékolása: 6,25 Ft választópolgá-
ronként,

b) postázási feladatok költsége: 40 Ft választópolgáron-
ként.

(2) A pénzügyi fedezet számításánál a választópolgárok
száma megegyezik az országgyûlési képviselõk általános
választása elsõ fordulójában a pénzügyi támogatás alapja-
ként megállapított választópolgárszámmal.

15. §

A választás céljára biztosított pénzeszközöket számvi-
telileg elkülönítetten kell kezelni. A költségvetési szerv
a számvitelében a pénzeszközök felhasználásáról felada-
tonként számol el, és a tényleges pénzforgalomról (bevé-
tel, kiadás) fõkönyvében a választási feladatokkal kapcso-
latos szakfeladaton nyilvántartást vezet. A szakfeladaton
meg kell jeleníteni mind a kapott támogatásértékû bevé-
telt, mind a saját forrás terhére teljesített kiadásokat.

16. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.

17. §

(1) Hatályát veszti a választási eljárásról szóló 1997. évi
C. törvénynek a kisebbségi választói jegyzék összeállítása so-
rán történõ végrehajtásáról szóló 25/2006. (V. 5.) BM rendelet.

(2) E § hatályát veszti a rendelet hatálybalépését követõ
napon.

Varga Zoltán s. k.,
önkormányzati miniszter
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Az önkormányzati miniszter 13/2010. (IV. 30. )
ÖM rendelete

a katasztrófavédelmi szerveknél és a hivatásos
önkormányzati tûzoltóságoknál rendszeresített

hivatásos beosztások meghatározásáról szóló 19/2008.
(III. 28.) ÖTM rendelet,

valamint a belügyminiszter irányítása alá tartozó
szervek és az önkormányzati tûzoltóság

hivatásos szolgálati viszonyban álló tagjaival
kapcsolatos munkáltatói jogkörök

szabályozásáról, valamint e szerveknél rendszeresített
hivatásos beosztások meghatározásáról szóló 11/1997.

(II. 18.) BM rendelet módosításáról

A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak
szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény
342. § (4) és (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alap-
ján, az önkormányzati miniszter feladat- és hatáskörérõl
szóló 132/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § c) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva – a fegyveres szer-
vek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról
szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (5) bekezdése alap-
ján a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter feladat- és
hatáskörérõl szóló 29/2008. (II. 19.) Korm. rendelet 1. §
(1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében
eljáró Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszterrel egyet-
értésben – és

a 2. § és a 2. melléklet tekintetében a fegyveres szervek
hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról
szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (2) bekezdés 1. és
2. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az önkormány-
zati miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 132/2008. (V.

14.) Korm. rendelet 1. § c) pontjában meghatározott fel-
adatkörömben eljárva
a következõket rendelem el:

1. §

A katasztrófavédelmi szerveknél és a hivatásos önkor-
mányzati tûzoltóságoknál rendszeresített hivatásos beosz-
tások meghatározásáról szóló 19/2008. (III. 28.) ÖTM ren-
delet melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. §

A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek és
az önkormányzati tûzoltóság hivatásos szolgálati viszony-
ban álló tagjaival kapcsolatos munkáltatói jogkörök szabá-
lyozásáról, valamint e szerveknél rendszeresített hivatásos
beosztások meghatározásáról szóló 11/1997. (II. 18.) BM
rendelet 1 számú melléklete a 2. melléklet szerint módo-
sul.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatály-
ba, és az azt követõ napon hatályát veszti.

Varga Zoltán s. k.,
önkormányzati miniszter
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1. melléklet a 13/2010. (IV. 30.) ÖM rendelethez

1. A katasztrófavédelmi szerveknél és a hivatásos önkormányzati tûzoltóságoknál rendszeresített hivatásos beosztások meghatározásáról szóló 19/2008. (III. 28.)
ÖTM rendelet melléklete helyébe a következõ melléklet lép:

„KATASZTRÓFAVÉDELEM (polgári védelem, hivatásos állami tûzoltóság)
Vezetõi munkakörök

A B C D E F G H

1. Szerv Vezetõ szint Munkakör (beosztás) Rendfokozati
maximum

Képesítési és egyéb követelmények

2. Állami iskolai
végzettség

Szakmai
iskolai
végzettség

Speciális
rendészeti
végzettség

Speciális
követelménye
k

3. Központi a Hszt. 245/H. § (2) bek.
szerinti illetményre jogosult

Fõigazgató tábornok egyetem szakirányú
felsõfokú

RSZV pszichológiai
alkalmasság

4. a Hszt. 245/H. § (2) bek.
szerinti illetményre jogosult

Fõigazgató-helyettes

5. fõosztályvezetõi illetményre jogosult Fõosztályvezetõ ezredes egyetem
vagy fõiskola6. Hivatalvezetõ

7. Szóvivõ

8. fõosztályvezetõ-helyettesi illetményre jogosult Fõosztályvezetõ-helyettes alezredes

9. osztályvezetõi illetményre jogosult Osztályvezetõ alezredes

10. Titkárságvezetõ

11. Területi fõosztályvezetõi illetményre jogosult Igazgató (fõvárosi polgári védelmi) tábornok egyetem RSZV

12. Igazgató (megyei katasztrófavédelmi) ezredes egyetem
vagy fõiskola13. Igazgató (KOK, repülõtéri

katasztrófavédelmi)

14. fõosztályvezetõ-helyettesi illetményre jogosult Igazgatóhelyettes (fõvárosi polgári védelmi)

15. Igazgatóhelyettes (megyei katasztrófavédelmi)

16. Igazgatóhelyettes (KOK, repülõtéri
katasztrófavédelmi)

17. osztályvezetõi illetményre jogosult Osztályvezetõ alezredes

18. Karmester

19. Szakcsoportvezetõ (KOK)

20. Helyi osztályvezetõi illetményre jogosult Tûzoltóparancsnok (Országház) RSZV

21. Kirendeltség-vezetõ (polgári védelmi)
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I. Besorolási osztály

A B C D E F G H

1.

Szerv Beosztási kategória Munkakör (beosztás)
Rendfokozati

maximum

Képesítési és egyéb követelmények

2.
Állami iskolai

végzettség
Szakmai iskolai

végzettség

Speciális
rendészeti
végzettség

Speciális
követelmények

3. Központi VI. Osztályvezetõ-helyettes alezredes egyetem vagy
fõiskola

szakirányú fel-
sõfokú

RSZV pszichológiai
alkalmasság

4. Alosztályvezetõ

5. Kiemelt fõreferens

6. Munkabiztonsági fõfelügyelõ

7. Vezetõ ügyeletes

8. V. Csoportvezetõ
mentésszervezési, megelõzésiveszélyhelyzet-kezelési, mentési,
lakosságvédelmi, oktatási, képzési, ellenõrzési, hatósági, enge-
délyezési, balesetelhárítási, minõsített idõszaki

alezredes egyetem vagy
fõiskola

szakirányú fel-
sõfokú

pszichológiai
alkalmasság

9. Kiemelt fõelõadó
mentésszervezési, megelõzési veszélyhelyzet-kezelési, mentési,
lakosságvédelmi, oktatási, képzési, ellenõrzési, hatósági, enge-
délyezési, balesetelhárítási, minõsített idõszaki

10. IV. Fõelõadó
mentésszervezési, megelõzési veszélyhelyzet-kezelési, mentési,
lakosságvédelmi, oktatási, képzési, ellenõrzési, hatósági, enge-
délyezési, balesetelhárítási, minõsített idõszaki

õrnagy

11. III. Elõadó
mentésszervezési, megelõzési veszélyhelyzet-kezelési, mentési,
lakosságvédelmi, oktatási, képzési, ellenõrzési, hatósági, enge-
délyezési, balesetelhárítási, minõsített idõszaki

százados

12. II. Fogalmazó
mentésszervezési, megelõzési veszélyhelyzet-kezelési, mentési,
lakosságvédelmi, oktatási, képzési, ellenõrzési, hatósági, enge-
délyezési, balesetelhárítási, minõsített idõszaki

13. I. Szerzõdéses

14. Pályakezdõ hadnagy

15. Területi VI. Osztályvezetõ-helyettes alezredes egyetem vagy
fõiskola

szakirányú fel-
sõfokú

RSZV pszichológiai
alkalmasság

16.

17.

18. Alosztályvezetõ

19. Nevelési parancsnok

20. Kiemelt fõreferens
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A B C D E F G H

21. V. Csoportvezetõ
veszélyhelyzet-kezelési, felderítési,
-megelõzési, hatósági, mentés- és
védelemszervezési, alkalmazási és
irányítási, ellenõrzési, lakosságvédelmi,
óvóhelyi, iskola rendszerû szakképzési
intézmény, (szaktanári, oktatói, kiképzõi)

alezredes egyetem
vagy fõ-
iskola

szakirá-
nyú fel-
sõfokú

pszicho-
lógiai al-
kalmas-
ság

22. Kiemelt fõtanár

23. Kiemelt fõelõadó
veszélyhelyzet-kezelési, felderítési, – meg-
elõzési, hatósági, mentés- és védelemszer-
vezési, alkalmazási és irányítási, ellenõrzé-
si, lakosságvédelmi, óvóhelyi, iskola rend-
szerû szakképzési intézmény, (szaktanári,
oktatói, kiképzõi)

24. Kiemelt fõellenõr

25. Ügyeletvezetõ

26. Karmester-helyettes

27. IV. Fõelõadó
veszélyhelyzet-kezelési, felderítési,
-megelõzési, hatósági, mentés- és
védelemszervezési, alkalmazási és
irányítási, ellenõrzési, lakosságvédelmi,
óvóhelyi, iskola rendszerû szakképzési
intézmény, (szaktanári, oktatói, kiképzõi)

õrnagy

28. Fõtanár

29. Ügyeletes

30. III. Elõadó
veszélyhelyzet-kezelési, felderítési,
-megelõzési, hatósági, mentés- és
védelemszervezési, alkalmazási és
irányítási, ellenõrzési, lakosságvédelmi,
óvóhelyi, iskola rendszerû szakképzési
intézmény, (szaktanári, oktatói, kiképzõi)

százados

31. Tanár

32. Ügyeletes

33. Oktató

34. II. Fogalmazó
veszélyhelyzet-kezelési, felderítési
-megelõzési, hatósági, mentés- és
védelemszervezési, alkalmazási és
irányítási, ellenõrzési, lakosságvédelmi,
óvóhelyi, iskola rendszerû szakképzési
intézmény, (szaktanári, oktatói, kiképzõi)

35. I. Szerzõdéses

36. Pályakezdõ hadnagy

37. Helyi V. Szolgálatparancsnok (Repülõtér) alezredes

38. Szolgálatparancsnok (Országház)

39. IV. Szolgálatparancsnok-helyettes (Repülõtér) õrnagy

40. III. Hírközpontvezetõ (Repülõtér) százados

41. II.

42. I. Szerzõdéses

43. Pályakezdõ hadnagy

II. Besorolási osztály

A B C D E F G H

1.

Szerv Beosztási kategória Munkakör (beosztás)
Rendfokoz

ati
maximum

Képesítési és egyéb követelmények

2. Állami
iskolai

végzettség

Szakmai
iskolai

végzettség

Speciális
rendészeti
végzettség

Speciális
követelmén

yek
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A B C D E F G H

3. Területi IV. Szolgálatvezetõ fõtörzs-
zászlós

középis-
kola

szakirá-
nyú kö-
zépfokú

pszicholó-
giai alkal-
masság

4. Technikai ügyeletes

5. Szolgálatparancsnok-helyettes

6. Szakoktató

7. Ügyeletes

8. III. Segédelõadó
veszélyhelyzet-kezelési, felderítési, -megelõ-
zési, hatósági, mentés- és védelemszervezési,
alkalmazási és irányítási, ellenõrzési, lakosság-
védelmi, óvóhelyi, iskola rendszerû szakképzé-
si intézmény, (szaktanári, oktatói, kiképzõi)

9. Mûmester

10. Kiképzõ

11. Technikus
veszélyhelyzet-kezelési, felderítési, -megelõ-
zési, hatósági, mentés- és védelemszervezési,
alkalmazási és irányítási, ellenõrzési, lakosság-
védelmi, óvóhelyi, iskola rendszerû szakképzé-
si intézmény, (szaktanári, oktatói, kiképzõi)

12. Ügyeletes

13. II. Gépjármûvezetõ** fõtörzs-
õrmester

középis-
kola vagy
szakiskola

szakirá-
nyú alap-
fokú

14. I. Szerzõdéses

15. Pályakezdõ õrmester

16. Helyi IV. Szolgálatvezetõ fõtörzs-
zászlós

középis-
kola

szakirá-
nyú kö-
zépfokú

17. Szerparancsnok (Repülõtér)

18. III. Különleges szerkezelõ (Repülõtér)

19. II. Beosztott tûzoltó** fõtörzs-
õrmester

középis-
kola vagy
szakiskola

szakirá-
nyú alap-
fokú

20. Gépjármûvezetõ**

21. I. Szerzõdéses

22. Pályakezdõ õrmester
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[HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TÛZOLTÓSÁG
Vezetõi munkakörök]

A B C D E F G H

1.

Szerv Vezetõ szint Munkakör (beosztás)
Rendfoko

zati
maximum

Képesítési és egyéb követelmények

2. Állami
iskolai

végzettség

Szakmai
iskolai

végzettség

Speciális
rendészeti
végzettség

Speciális
követelmé

nyek

3. Területi fõosztályvezetõi illetményre jo-
gosult

Tûzoltóparancsnok (fõvárosi) tábornok egyetem szakirá-
nyú fel-
sõfokú

RSZV pszicho-
lógiai al-
kalmas-
ság

4. Tûzoltóparancsnok-helyettes
(fõvárosi hatósági) (fõvárosi
mentési)

ezredes egyetem
vagy fõ-
iskola

5. Igazgató (fõvárosi gazdasági)

6. fõosztályvezetõ-helyettesi illet-
ményre jogosult

Fõosztályvezetõ (fõvárosi)
(megelõzési régióvezetõ
fõvárosi)

7. Szolgálatvezetõ (fõvárosi)
Fõosztályvezetõ-helyettes
(fõvárosi)

alezredes

8. osztályvezetõi illetményre jogo-
sult

Osztályvezetõ

9. Helyi fõosztályvezetõi illetményre jo-
gosult

Tûzoltóparancsnok
(megyeszékhelyi)

ezredes

10. Mentési parancsnok
(Közép-Pesti Tûo. Ment. Pk.)

11. fõosztályvezetõi illetményre jo-
gosult

Tûzoltóparancsnok
(készenléti egységgel rendelke-
zõ tûzoltóság)

alezredes

12. Mentési parancsnok (fõvárosi)

13. osztályvezetõi illetményre jogo-
sult

Tûzoltóparancsnok
(készenléti egységgel nem ren-
delkezõ tûzoltóság)

14. Osztályvezetõ
(készenléti egységgel rendelke-
zõ tûzoltóság)
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I. Besorolási osztály
A B C D E F G H

1.

Szerv Beosztási kategória Munkakör (beosztás)
Rendfoko

zati
maximum

Képesítési és egyéb követelmények

2. Állami
iskolai

végzettség

Szakmai
iskolai

végzettség

Speciális
rendészeti
végzettség

Speciális
követelmé

nyek

3. Területi VI. Osztályvezetõ-helyettes alezredes egyetem
vagy fõ-
iskola

szakirá-
nyú fel-
sõfokú

RSZV pszicho-
lógiai al-
kalmas-
ság

4. Alosztályvezetõ
5. Kiemelt fõreferens
6. Tûzoltási csoportvezetõ
7. Ügyeletvezetõ
8. V. Csoportvezetõ

tûzoltási és mûszaki mentési,
tûzmegelõzési, tûzvizsgálati, hatósági,
szakhatósági, bevetésirányítási,
biztonság-technikai, kiképzési,
hírforgalmi, szolgálatszervezési,
minõsített idõszaki, erõnlét-fejlesztési

alezredes egyetem
vagy fõ-
iskola

szakirá-
nyú fel-
sõfokú

pszicho-
lógiai al-
kalmas-
ság

9. Kiemelt fõelõadó
tûzoltási és mûszaki mentési,
tûzmegelõzési, tûzvizsgálati, hatósági,
szakhatósági, bevetés-irányítási,
biztonság-technikai, kiképzési,
szolgálatszervezési, minõsített idõszaki,
munkavédelmi, hírforgalmi,
erõnlétfejlesztési

10. Szakágvezetõ
tûzoltási és mûszaki mentési,
tûzmegelõzési, tûzvizsgálati, hatósági,
szakhatósági, bevetésirányítási,
biztonságtechnikai, kiképzési,
szolgálatszervezési

11. Háttérparancsnok
12. IV. Fõelõadó

tûzoltási és mûszaki mentési,
tûzmegelõzési, tûzvizsgálati, hatósági,
szakhatósági, bevetésirányítási,
biztonság-technikai, kiképzési,
szolgálatszervezési, készenléti,
hírforgalmi

õrnagy egyetem
vagy fõ-
iskola

szakirá-
nyú fel-
sõfokú

pszicho-
lógiai al-
kalmas-
ság

13. Mérnök
tûzoltási és mûszaki mentési,
tûzmegelõzési, tûzvizsgálati, hatósági,
szakhatósági, bevetés-irányítási,
biztonság-technikai, kiképzési,
szolgálatszervezési

14. Szakreferens
tûzoltási és mûszaki mentési,
tûzmegelõzési, tûzvizsgálati, hatósági,
szakhatósági, bevetésirányítási,
biztonság-technikai, kiképzési,
szolgálatszervezési

15. Törzstiszt
16. III. Elõadó

tûzoltási és mûszaki mentési,
tûzmegelõzési, tûzvizsgálati, hatósági,
szakhatósági, bevetésirányítási,
biztonság-technikai, kiképzési,
szolgálatszervezési

százados

17. Hírközpontvezetõ
18. II. Fogalmazó

tûzoltási és mûszaki mentési,
tûzmegelõzési, tûzvizsgálati, hatósági,
szakhatósági, bevetésirányítási,
biztonság-technikai, kiképzési,
szolgálatszervezési

19. I. Szerzõdéses
20. Pályakezdõ hadnagy
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A B C D E F G H

21. Helyi VI. Osztályvezetõ-helyettes alezredes egyetem
vagy fõ-
iskola

szakirá-
nyú fel-
sõfokú

RSZV pszicho-
lógiai al-
kalmas-
ság

22. Alosztályvezetõ
23. Kiemelt fõreferens
24. V. Csoportvezetõ

tûzoltási és mûszaki mentési, tûzmegelõzé-
si, kiképzési,

25. Kiemelt fõelõadó
tûzoltási és mûszaki mentési, tûzmegelõzé-
si, kiképzési,

26. Szolgálatparancsnok
27. IV. Fõelõadó

tûzoltási és mûszaki mentési, tûzmegelõzé-
si, kiképzési

õrnagy

28. Rohamparancsnok
29. Hajóskapitány (tûzoltóhajó)
30. Búvár-szolgálatvezetõ
31. Szolgálatparancsnok-helyettes
32. III. Elõadó

tûzoltási és mûszaki mentési, tûzmegelõzé-
si, kiképzési

százados

33. Fõgépész (tûzoltóható)
34. Merülés-vezetõ
35. II. Fogalmazó

tûzoltási és mûszaki mentési, tûzmegelõzé-
si, kiképzési

36. I. Szerzõdéses
37. Pályakezdõ hadnagy

II. Besorolási osztály

A B C D E F G H

1.

Szerv Beosztási kategória Munkakör (beosztás)
Rendfoko

zati
maximum

Képesítési és egyéb követelmények

2. Állami
iskolai

végzettség

Szakmai
iskolai

végzettség

Speciális
rendészeti
végzettség

Speciális
követelmé

nyek

3. Területi IV. Szolgálatvezetõ fõtörzs-
zászlós

középis-
kola

szakirá-
nyú alap-
fokú

pszicho-
lógiai al-
kalmas-
ság

4. III. Segédelõadó
tûzoltási és mûszaki mentési, tûzmegelõzé-
si, kiképzési, tûzvizsgáló technikus, hírfor-
galmi, készenléti

5. Hírközpont vezetõ-helyettes

6. II. Gépjármûvezetõ** fõtörzs-
õrmester

középis-
kola vagy
szakisko-
la

7. I. Szerzõdéses

8. Pályakezdõ õrmester
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9. Helyi IV. Rohamparancsnok-helyettes fõtörzs-
zászlós

középis-
kola

szakirány
középfo-
kú

10. Szolgálatparancsnok-helyettes

11. Merülésvezetõ-helyettes

12. Szerparancsnok

13. III. Technikus
tûzoltási és mûszaki mentési, tûzmegelõzé-
si, kiképzési

14. Segédelõadó
tûzoltási és mûszaki mentési, tûzmegelõzé-
si, kiképzési, speciális

15. Vegyi mentesítõ

16. Mentésvezetõ

17. Különleges szerkezelõ szakirá-
nyú alap-
fokú

18. Hírközpontkezelõ középis-
kola
vagy
szakisko-
la

19. Gépész (tûzoltóhajó)

20. Kormányos

21. Mentõszer-kezelõ

22. II. Beosztott tûzoltó** fõtörzs-
õrmester23. Búvár**

24. Gépjármûvezetõ**

25. Matróz **

26. Híradós**

27. I. Szerzõdéses

28. Pályakezdõ õrmester

Megjegyzés: a **-gal jelzett tiszthelyettesi beosztásoknál a szakirányú középfokú szakmai iskolai végzettséggel ren-
delkezõk illetmény besorolás szempontjából eggyel magasabb beosztási kategóriába sorolhatók.

RSZV: rendészeti szakvizsga”
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2. melléklet a 13/2010. (IV. 30.) ÖM rendelethez

1. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek és az önkormányzati tûzoltóság hivatásos szolgálati viszonyban ál-
ló tagjaival kapcsolatos munkáltatói jogkörök szabályozásáról, valamint e szerveknél rendszeresített hivatásos beosztá-
sok meghatározásáról szóló 11/1997. (II. 18.) BM rendelet 1. számú melléklete helyébe a következõ melléklet lép:

„1. számú melléklet a 11/1997. (II. 18.) BM rendelethez
Táblázat a tábornoki és az ezredesi rendfokozattal rendszeresített státusok megnevezésérõl, számáról és megoszlásáról
1. TÁBORNOKI RENDFOKOZATTAL RENDSZERESÍTETT STÁTUSOK
1.1. Fegyveres szervek

A B

1. Katasztrófavédelem
2. – Központi szervek (OKF):
3. = fõigazgató 1

4. = fõigazgató-helyettes (hatósági) 1

5. = fõigazgató-helyettes (veszélyhelyzet kezelési) 1

6. = fõigazgató-helyettes (gazdasági) 1

7. – Területi szervek:
8. = igazgató (fõvárosi polgári védelmi) 1

9. Hivatásos önkormányzati tûzoltóság
10. – Területi szervek
11. = tûzoltóparancsnok (fõvárosi) 1

12. Összesen: 6

1.2. Egyéb szervek

A B

1. BM egyes hivatali szervezeti egységei
2. – fõosztályvezetõ (Felügyeleti és Biztonsági Fõosztály, Védelmi Hivatal) 3

3.

4. Tábornoki rendfokozattal rendszeresített státusok összesen: 9

2. EZREDESI RENDFOKOZATTAL RENDSZERESÍTETT STÁTUSOK
Fegyveres szervek

A B

1. Katasztrófavédelem
2. – Központi szervek (OKF):
3. = fõosztályvezetõ 14

4. = hivatalvezetõ 1

5. – Területi szervek
6. = igazgató (megyei katasztrófavédelmi) 19

7. = igazgató (Katasztrófavédelmi Oktatási Központ) 1

8. = igazgató (repülõtéri katasztrófavédelmi) 1

9. = igazgató-helyettes (fõvárosi polgári védelmi) 2

10. = igazgató-helyettes (megyei katasztrófavédelmi) 19

11. = igazgató-helyettes (Katasztrófavédelmi Oktatási Központ) 2

12. = igazgató-helyettes (repülõtéri katasztrófavédelmi) 1

13. Hivatásos önkormányzati tûzoltóság
14. – Területi szervek:
15. = tûzoltóparancsnok-helyettes (fõvárosi) 2

16. = gazdasági igazgató (fõvárosi) 1

17. = fõosztályvezetõ (fõvárosi) 7

18. = fõosztályvezetõ (régióvezetõ Közép-pesti Tûzmegelõzési Régió, Észak-pesti Tûzmegelõzési
Régió, Dél-pesti Tûzmegelõzési Régió, Budai Tûzmegelõzési Régió)

4

19. – Helyi szervek:
20. = tûzoltóparancsnok (megyeszékhelyi, mentési parancsnok (Közép-pesti Tûzoltási Mentési) 19

21. Összesen: 93
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Az önkormányzati miniszter 14/2010. (IV. 30.)
ÖM rendelete

az önkormányzatok és jogi személyiségû társulásaik
európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás

kiegészítése 2010. évi támogatásának rendjérõl szóló
8/2010. (II. 26.) ÖM rendelet módosításáról

A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérõl szóló
2009. évi CXXX. törvény 5. számú melléklet 9. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az önkormányzati miniszter
feladat- és hatáskörérõl szóló 132/2008. (V. 14.) Korm.
rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva – a pénzügyminiszter feladat- és hatáskörérõl szóló
169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meg-
határozott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel
egyetértésben – a következõket rendelem el:

1. §

(1) Az önkormányzatok és jogi személyiségû társulá-
saik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás ki-
egészítése 2010. évi támogatásának rendjérõl szóló
8/2010. (II. 26.) ÖM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §
3. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)
„3. saját forrás: az önkormányzatok által – az uniós és

az EU Önerõ Alap támogatással megvalósítani tervezett
fejlesztésre, a fejlesztés teljes idõtartamára vonatkozóan –
képviselõ-testületi, közgyûlési, kisebbségi önkormányzati
határozattal jóváhagyott, vagy a képviselõ-testület, köz-
gyûlés költségvetési rendeletében foglalt felhatalmazás
alapján a polgármester nyilatkozatával, kistérségi társulás
esetében a társulási tanács határozatával jóváhagyott for-
rás; az 5. a) pont szerinti társulások esetében a saját forrás
a társulás tagönkormányzatai által a megvalósítani terve-
zett fejlesztésre képviselõ-testületi, közgyûlési határozat-
tal jóváhagyott, vagy a képviselõ-testület, közgyûlés költ-
ségvetési rendeletében foglalt felhatalmazás alapján a pol-
gármester nyilatkozatával jóváhagyott forrás, amelybe
a lakossági hozzájárulás, az egyéb szervezetek támogatása
és egyéb magánforrás nem számít bele;”

(2) Az R. 1. §-a a következõ 6. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„6. önkormányzati körön belüli pályázók: a helyi ön-

kormányzatok, kisebbségi önkormányzatok, valamint
az 5. pont szerinti települési önkormányzatok társulásai.”

2. §

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

„(1) Az EU Önerõ Alap támogatás igényelhetõ az Európai
Unió támogatásai (a továbbiakban: uniós támogatás) iránt
a 2007–2013 programozási idõszakra a (2) bekezdés szerinti
célok megvalósítása érdekében benyújtott és nyertes önkor-

mányzati, kisebbségi önkormányzati fejlesztési célú pályáza-
tokhoz szükséges saját forrás kiegészítéséhez, amennyiben:

a) az uniós forrásról szóló – legalább elsõ körös – támo-
gatói döntés 2009. évben megszületett, és

b) az uniós támogatási szerzõdés aláírására az elõzõ évi
rendeletben rögzített benyújtási határidõt követõen került sor.”

3. §

(1) Az R. 4. § (1) bekezdése b) pontjának helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

(A pályázatnak tartalmaznia kell:)
„b) önkormányzat pályázata esetében az uniós pályázat

megvalósításához biztosított saját forrás vállalását tanúsí-
tó képviselõ-testületi, közgyûlési vagy kisebbségi önkor-
mányzati határozat hitelesített kivonatát, vagy a képvise-
lõ-testület, közgyûlés költségvetési rendeletbe foglalt fel-
hatalmazása alapján a polgármester nyilatkozatát, kistér-
ségi társulás esetében a társulási tanács határozatának hi-
telesített kivonatát, a Ttv. szerinti társulás esetében vala-
mennyi, a pályázatban részt vevõ önkormányzat saját for-
rás vállalását tanúsító képviselõ-testületi vagy közgyûlési
határozatának hitelesített kivonatát vagy a képviselõ-tes-
tület, közgyûlés költségvetési rendeletbe foglalt felhatal-
mazása alapján a polgármester nyilatkozatát,”

(2) A R. 4. § (1) bekezdése e) pontjának helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

(A pályázatnak tartalmaznia kell:)
„e) a polgármester, kisebbségi önkormányzat elnöké-

nek nyilatkozatát a 2. § (3) bekezdésében és a 3. § (5) be-
kezdésében foglalt feltétel fennállásáról, valamint arról,
hogy a fejlesztés az önkormányzatok, illetve társulásaik
vagyonának gyarapodását eredményezi,”

(3) Az R. 4. § (2) bekezdésének helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti képviselõ-testü-
leti, közgyûlési, kisebbségi önkormányzati, társulási taná-
csi határozatnak vagy polgármesteri nyilatkozatnak a kö-
vetkezõket kell tartalmaznia:

a) a pályázó megnevezését,
b) a képviselõ-testület, közgyûlés, kisebbségi önkor-

mányzat, társulási tanács határozatának számát,
c) a tervezett fejlesztés
ca) pontos megnevezését,
cb) összköltségét,
cc) pénzügyi ütemezését,
cd) pénzügyi forrásainak összetételét és azok éves üte-

mezését,
d) a saját forrás biztosításának módját, amely megfelel

az 1. § 3. pontjában foglaltaknak.”

4. §

Az R. 6. § (2) bekezdésének helyébe a következõ ren-
delkezés lép:
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„(2) A rendelkezésre álló tárgyévi elõirányzat felhasz-
nálása függvényében a miniszter az igényeltnél alacso-
nyabb összegû támogatás megítélésére – kivéve a 3. §
(4) bekezdése szerinti esetet – is jogosult. Ebben az eset-
ben a támogatási szerzõdés megkötése elõtt az érintett ön-
kormányzattal, kisebbségi önkormányzattal, illetve társu-
lással egyeztetni szükséges.”

5. §

A R. 7. § d) pontjának helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Nem részesülhet támogatásban a pályázó, ha)
„d) a támogatás alapját képezõ okiratban a pályázó

mellett önkormányzati körön kívüli pályázó vagy szerzõ-
dõ fél is megjelenik, kivéve az önkormányzat tulajdoni há-
nyadát érintõ beruházásra esõ saját forrás összege után,”

6. §

Az R. a következõ 15. §-sal egészül ki:

„15. § E rendeletnek az önkormányzatok és jogi szemé-
lyiségû társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai sa-
ját forrás kiegészítése 2010. évi támogatásának rendjérõl
szóló 8/2010. (II. 26.) ÖM rendelet módosításáról szóló
14/2010. (IV. 30.) ÖM rendelettel (a továbbiakban: MR)
módosított 7. § d) pontját az MR hatálybalépésekor folya-
matban lévõ eljárásokban is alkalmazni kell.”

7. §

Az R. 1. mellékletének helyébe a Melléklet lép.

8. §

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

Varga Zoltán s. k.,
önkormányzati miniszter
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Melléklet a 14/2010. (IV. 30.) ÖM rendelethez
„1. melléklet a 8/2010. (II. 26.) ÖM rendelethez

Adatlap EU Önerõ Alap igényléséhez
I. Pályázó adatai:
1. Önkormányzat/Kisebbségi önkormányzat/Többcélú Kistérségi Társulás/neve:
2. Önkormányzati társulás (kivéve többcélú kistérségi társulás) neve:
3. Önkormányzat/Kisebbségi önkormányzat/Székhely önkormányzat/Többcélú Kistérségi
Társulás elérhetõsége:
Fax:
Tel.:
e-mail:
4. Önkormányzat/Kisebbségi önkormányzat/Székhely önkormányzat/Többcélú Kistérségi Társulás adószáma:
5. Önkormányzat/Kisebbségi önkormányzat/Székhely önkormányzat/Többcélú Kistérségi Társulás törzsszáma:
6. Az EU Önerõ Alap igénylést elõkészítõ személy(ek) neve:
7. Az EU Önerõ Alap igénylést elõkészítõ személy(ek) telefonszáma:
8. Az EU Önerõ Alap igénylést elõkészítõ személy(ek) e-mail címe:
II. A támogatandó feladat megjelölése:
1. Az elnyert uniós támogatás megjelölése:
2. Az uniós támogatási szerzõdés megkötésére jogosult szervezet megnevezése:
3. Az uniós támogatási szerzõdés/nyertes pályázat azonosítója:
4. A fejlesztésnek az uniós támogatási szerzõdésben/nyertes pályázatban megjelölt megnevezése:
5. A fejlesztés rövid leírása (a beadott uniós pályázatban megjelölt mûszaki tartalomnak megfelelõen!):
III. Nyilatkozat:
Hozzájárulok, hogy az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 18/C. § (14) bekezdésében meghatározott

adatokat a 18/C. § (12) és (13) bekezdésében felsorolt szervek a 13/A. § (5)–(8) bekezdésben, valamint a 18/C. §
(12)–(13) bekezdésben foglaltak szerint felhasználják.

Kelt: ......................., 20... év ..................... hó ........... nap

.................................................................................................
az önkormányzatot/Kisebbségi önkormányzatot/Társulást képviselõ aláírása
Az I. 2. pont szerinti társulásnak (valamennyi tagot feltüntetve) a 2. mellékletet is kell töltenie!”



A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
43/2010. (IV. 23.) FVM rendelete
a növényvédelmi tevékenységrõl*

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló
2008. évi XLVI. törvény 76. §-a (2) bekezdésének 8., 9. és
11. pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a földmûve-
lésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköré-
rõl szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának
c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a kö-
vetkezõket rendelem el:

Károsítók elleni védekezési kötelezettség

1. §

(1) A földhasználó és a termelõ
a) az adott terület rendeltetésével, hasznosítási céljával ellen-

tétesen elõforduló, tömeges jelenlétével gazdasági kárt okozó,
ember vagy állat egészségét veszélyeztetõ vagy egyéb veszély-
helyzetet okozó növény (a továbbiakban: gyomnövény),

b) a növényre, különösen kultúrnövényre, növényi ter-
mék bármely részére kifejezhetõ mennyiségi vagy minõsé-
gi veszteséggel járó, károsítást okozó állati szervezet
(a továbbiakban: kártevõ), valamint

c) a növény, különösen kultúrnövény megbetegítésére
képes, növényre, növényi termék bármely részére kifejez-
hetõ mennyiségi vagy minõségi veszteséggel járó, károsí-
tást okozó fertõzõképes szervezet (a továbbiakban: kór-
okozó) elleni védekezésre vonatkozó döntését a károsítók
gazdasági veszélyességére, emberre, állatra, környezetre
gyakorolt hatására, a károsítók várható megjelenésének,
terjedésének, járvány vagy gradáció kialakulásának
valószínûsítésére szolgáló növényvédelmi elõrejelzésre
alapozva hozza meg.

(2) A földhasználó és a termelõ a növényvédelmi tevé-
kenységet köteles:

a) a biológiai, biotechnikai, agrotechnikai, mechanikai
és kémiai védekezési eljárások, illetve ezek technológiai
rendszerei alkalmazásával,

b) a gyomnövények, kártevõk és kórokozók természetes
ellenségei és a hasznos, valamint a növénytermelés szem-
pontjából veszélyt nem jelentõ, élõ szervezetek fokozott
védelme mellett,

c) az ember egészségére, a környezet és a természet védel-
mére vonatkozó alapelvek és szabályok betartásával folytatni.

2. §

(1) A földhasználó és a termelõ köteles védekezni, különösen
a) csávázással, illetve talajfertõtlenítéssel azon károsí-

tók ellen, amelyektõl a növény a vegetációs idõben más

*A rendelet mellékletei a 2010. április 23-án megjelent Magyar Közlöny
60. számában fellelhetõk.

módon kielégítõen nem védhetõ meg, vagy amelyek a kelõ
növényben különösen nagy kárt képesek okozni,

b) mezei rágcsálók (mezei pocok, hörcsög) és egyéb
nagy kártételi veszélyt jelentõ károsítók ellen,

c) kukoricamoly ellen legkésõbb minden év április
15-éig a kukorica-, cirok- és kenderszár-maradványok ta-
lajba forgatásával vagy más módon történõ megsemmisí-
tésével, továbbá

d) parlagfû (Ambrosia artemisiifolia),
e) keserû csucsor (Solanum dulcamara),
f) selyemkóró (Asclepias syriaca),
g) aranka fajok (Cuscuta spp.),
h) raktári kártevõk ellen.
(2) Az (1) bekezdés f) és g) pontjába tartozó gyomnövé-

nyek irtását virágzásuk elõtt végre kell hajtani.
(3) Az (1) bekezdés c) pontjában foglaltak esetén, forga-

tás nélküli talajmûvelés kizárólag akkor végezhetõ, ha
a táblán az elõzõ évi növényállomány kukoricamoly fertõ-
zéstõl mentes volt.

3. §

(1) Magtermesztésre kijelölt pillangósokban az aranka
fajok fertõzését azok virágzásáig fel kell számolni. A terü-
letet a szaporításból ki kell zárni, ha a védekezés nem ered-
ményes vagy azt határidõre nem végezték el.

(2) Arankamaggal szennyezett vetõmag kereskedelmi
forgalomba nem hozható, saját vetési célra fel nem használ-
ható, azt csak a MgSzH területi szerve által határozatban ki-
jelölt helyen lehet tisztítani. A vetõmag tisztítása során ke-
letkezõ hulladékot, rostaaljat kizárólag a határozatban elõírt
módon szabad felhasználni vagy megsemmisíteni.

(3) Arankamaggal szennyezett vetõmag kizárólag ered-
ményes tisztítás után fémzárolható. A szennyezett,
a szennyezésre gyanús, a fémzárolás nélkül forgalomba
hozott vagy forgalomba hozatalra szánt magtételeket és
a szennyezett maggal vetett területre az MgSzH területi
szerve korlátozást kell elrendelni.

4. §

A termelõ köteles a szemes termény tárolására szolgáló rak-
tárteret üres állapotban megelõzõ fertõtlenítésben részesíteni,
valamint a teljes tárolási idõszakban a terményt, a tároló és fel-
dolgozó helyeket raktári károsítóktól mentesen tartani. Raktári
kártevõvel fertõzött helyrõl termény, dara, liszt, abraktakar-
mány, vetõmag és fertõzött göngyöleg – fertõtlenítési cél kivéte-
lével – nem szállítható ki és nem forgalmazható.

A növényvédõ szerekre vonatkozó általános elõírások

5. §

(1) A növényvédõ szereket csak az engedélyezett mó-
don, a munkaegészségügyi és a kémiai biztonsági szabá-
lyok maradéktalan betartásával szabad felhasználni.
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(2) Növényvédõ szereket a növényvédõ szer forgalom-
ba hozatali és felhasználási engedélyének (a továbbiak-
ban: engedélyokirat), illetve címkéjének az ember és kör-
nyezet veszélyeztetését megelõzõ elõírásai, valamint a fel-
használásra és a növényvédelmi technológiára vonatkozó
utasításai betartásával lehet felhasználni.

(3) A növényvédõ szert a forgalmazás és a felhasználás
szempontjából az MgSzH Központ I., II. és III. forgalmi
kategóriába kell sorolja.

(4) Az I. és II. forgalmi kategóriába sorolt növényvédõ
szerek forgalmazásához, vásárlásához, felhasználásához,
továbbá a növényvédõ szerrel végzett szolgáltatásához
I. vagy II. forgalmi kategóriájú növényvédõ szer forgalma-
zási, vásárlási, és felhasználási engedély (a továbbiakban
együtt: engedély) szükséges.

(5) A III. forgalmi kategóriába sorolt növényvédõ szer
vásárlása és saját célú felhasználása szakképesítéshez, en-
gedélyhez nem kötött.

(6) Növényvédõ szer forgalmazónak minõsül vala-
mennyi növényvédõ szerrel kereskedelmi tevékenységet
folytató növényvédõszer-gyártó, -formáló, -kiszerelõ,
a külföldi gyártók hazai képviselete, valamint a kereske-
delmi szolgáltatási tevékenységet folytató (növényvédõ-
szer-raktározást végzõ vállalkozó stb.), illetve telepenge-
dély alapján tevékenységet folytató raktár.

(7) E rendelet alkalmazásában növényvédõ szer forga-
lomba hozatala a növényvédõ szer készleten tartása eladás
céljára, beleértve a növényvédõ szer eladásra való felkíná-
lását, vagy ingyenes vagy ellenérték fejében történõ átadá-
sának bármely egyéb formáját, valamint a növényvédõ
szerek eladását, forgalmazását vagy átadásának egyéb
módját.

Különleges alkalmazási elõírások

6. §

(1) Növényvédõ szert csak az 5. § (2) bekezdésétõl elté-
rõ módon a növényvédõ szerek forgalomba hozatalának és
felhasználásának engedélyezésérõl, valamint a növényvé-
dõ szerek csomagolásáról, jelölésérõl, tárolásáról és szállí-
tásáról szóló külön jogszabály szerint kiadott eseti, kísér-
leti célú, valamint címkétõl eltérõ felhasználási engedély-
ben foglaltak szerint szabad felhasználni.

(2) Közterületen, lakott területrészen, üdülõterületen,
ideértve az ott áthaladó vasúti pályatestet is, házi kertben,
közösségi célt szolgáló területen (így különösen egyházi,
oktatási, egészségügyi, szociális intézmények területén)
csak az engedélyokirat szerint, II. vagy III. forgalmi kate-
góriába tartozó növényvédõ szereket szabad felhasználni.

(3) A növényvédõ szerekkel folytatott valamennyi tevé-
kenységet úgy kell megszervezni, hogy az elszóródás és
a hulladékképzõdés a lehetõ legnagyobb mértékben elke-
rülhetõ legyen.

(4) A jogellenesen forgalmazott növényvédõ szert és
annak csomagolóanyagát – a veszélyes hulladékkal kap-

csolatos tevékenységek végzésének feltételeirõl szóló kü-
lön jogszabályban meghatározott hulladék minõsítési eljá-
rás befejezõdéséig – veszélyes hulladékként kell kezelni.

7. §

Az élelmezés-egészségügyi várakozási idõ lejárta elõtti
kényszerbetakarítást a termelõ köteles az MgSzH területi
szervének bejelenteni. A kényszerbetakarításból származó
terményt más terménytõl elkülönítetten kell tárolni, és
az MgSzH területi szerve további intézkedéséig tilos fel-
használni, illetve forgalomba hozni.

8. §

(1) A permetlé elõkészítése a permetezõgép tartályában
vagy erre a célra szolgáló hígító tartályban történhet.
A permetlé készítéséhez, tárolásához faedény nem hasz-
nálható.

(2) A növényvédõ szeres kezelés befejezése után a nö-
vényvédelmi gépben maradt permetlé legalább tízszeres,
gyomirtó szer esetén legalább húszszoros hígítás-
ban – az adott készítmény engedélyokiratában javasolt
vízmennyiség betartásával – a kezelt felületre egyenlete-
sen kijuttatható.

(3) A friss fogyasztásra alkalmas szõlõ, gyümölcs, zöld-
ség, valamint zöldtakarmány termelésére szolgáló, nö-
vényvédõ szerrel kezelt területen a betakarítás idõszaká-
ban, a terület megközelítésének útvonala mellett, az élel-
mezés-egészségügyi várakozási idõ tartamára, szembetû-
nõ helyen, kellõ számú, jól látható „Vigyázat! Növényvé-
dõ szerrel kezelt terület! Idegeneknek engedély nélkül be-
lépni tilos!” feliratú, vagy ezzel azonos tartalmú táblát kell
elhelyezni.

(4) A növényvédõ szer kiürített üveg, fém, illetve mû-
anyag csomagolóeszközét legalább háromszor, az ûrtarta-
lom 10%-ának megfelelõ vízmennyiséggel ki kell öblíteni,
és a vizet az adott permetlé készítéséhez kell felhasználni.

(5) A növényvédõ szer keverõtartályában a növényvédõ
szeres kezelést követõen fel nem használt permetlé vagy
a növényvédõ szer keverésre szolgáló víz kizárólag akkor
hagyható, ha a keverõtartály illetéktelenektõl elzárható
vagy õrizhetõ. A munka során használt eszközök és egyéni
védõeszközök (a továbbiakban: védõeszköz) a 28. §-ban
foglalt elõírásoknak megfelelõ raktárban tárolhatók. A nö-
vényvédõ szerrel való munkavégzésre szolgáló védõesz-
közt más ruházattól és használati tárgytól elkülönítetten
kell tárolni.

(6) Növényvédõ szerrel való munkavégzés során
szennyezett védõeszközök a veszélyes hulladék elhelyezé-
sére vonatkozó feltételek biztosítása esetén tisztíthatók.

(7) A növényvédõ szer hulladékát a veszélyes hulladé-
kok kezelésérõl szóló külön jogszabály elõírásainak meg-
felelõen kell kezelni.
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9. §

(1) A növényvédelmi gép rendeltetésszerû, biztonságos
mûködését a növényvédelmi gép kezelõjének a munka
megkezdése elõtt ellenõrizni kell. A növényvédelmi gép-
nek és szóróberendezésnek permetezéstechnikai szem-
pontból biztosítania kell a növényvédõ szer kereszt- és
hosszirányú egyenletes, illetve veszteségmentes kijuttatá-
sát.

(2) Növényvédõ szeres permetezés 4 m/s-ig, levegõrá-
segítéses kijuttatási vagy légbeszívásos permetcsepp-kép-
zési technikával 6 m/s szélsebességig végezhetõ. Hideg-
és melegködképzés esetében 2 m/s-nál, nagyobb szélse-
bességnél, esõben és elsodródást okozó légmozgás esetén
permetezés nem végezhetõ.

(3) Két vagy több növényvédelmi gép egyidejû üzemel-
tetése esetén a növényvédelmi gépek egymás légterét nem
szennyezhetik.

(4) Az egészségkárosodás megelõzésére a mindenkori
szélirányt figyelembe kell venni.

10. §

(1) Adott területen kizárólag olyan növényvédõ szer
használható, amely az összes – a növényvédõ szerrel érint-
kezésbe kerülõ – fogyasztásra és takarmányozásra kerülõ
növényben, köztes terményben engedélyezett, amennyi-
ben nem lehet biztosítani, hogy ezekre növényvédõ szer ne
kerüljön.

(2) Az elõírt élelmezés-egészségügyi várakozási idõt
a kezelt területen lévõ fogyasztásra és takarmányozásra
kerülõ növényre (köztes terményre és aljnövényzetre is)
be kell tartani.

(3) A betakarítás elõtti – gyepterületen a legeltetés elõt-
ti – utolsó növényvédõ szeres kezelés idejét úgy kell meg-
választani, hogy az élelmezés-egészségügyi várakozási
idõ a kezelt terület egészén betartható legyen.

(4) Két vagy több növényvédõ szer egyidejû alkalmazá-
sakor az egyes felhasznált készítményekre elõírt szabá-
lyok közül a legszigorúbb felhasználási szabályokat kell
betartani.

(5) Közterületen, valamint közösségi célt szolgáló terü-
leten növényvédõ szert a 17. § (2)–(3) bekezdése szerinti
felsõfokú növényvédelmi képesítéssel és hatályos enge-
déllyel rendelkezõ személy közvetlen irányításával lehet
kijuttatni. A kezelésrõl az érintett lakosságot a helyben
szokásos módon tájékoztatni kell.

(6) Növényvédelmi tevékenység során a kiszóródott
szilárd növényvédõ szert, illetve a növényvédõ szerrel
szennyezett talajt össze kell gyûjteni. A kiömlött folyé-
kony növényvédõ szert megfelelõ anyaggal (például ho-
mok, perlit, egyéb nedvszívó anyag) fel kell itatni. A kelet-
kezett anyagot (a szennyezett talajt is beleértve) veszélyes
hulladékként kell kezelni.

Növényvédõ szeres kezelés zárt térben

11. §

(1) Zárt térben (például üvegházban, fólia alatt, gomba-
pincében, szemes- és nyerstermény tárolóban) növényvé-
delmi célra kizárólag az adott légtérben termesztett, illetve
tárolt, valamennyi kultúrára, illetve terményre engedélye-
zett növényvédõ szer használható, amennyiben nem bizto-
sítható, hogy a kezelésre nem engedélyezett kultúrákra,
terményre növényvédõ szer ne kerüljön.

(2) A növényvédõ szerrel kezelt zárt tér bejáratára,
az adott növényvédõ szerre elõírt élelmezés-egészségügyi
várakozási idõ tartamára a 8. § (3) bekezdése szerinti fel-
iratú, vagy azzal azonos tartalmú táblát kell elhelyezni.

(3) Növényvédõ szerrel kezelt térben a munkaegészség-
ügyi várakozási idõ letelte elõtt és az azt követõ szellõzte-
tés alatt bármilyen munkát végezni kizárólag az alkalma-
zott növényvédõ szer engedélyokiratában elõírt védõesz-
köz viselésével szabad.

(4) Zárt térben automata adagolással mûködõ növény-
védelmi gépet, berendezést a kezelés ideje alatt a szakmai
felügyeletet ellátó szakember nem hagyhatja õrizetlenül.
A preventív kezelésben részesített terményt az élelme-
zés-egészségügyi várakozási idõ leteltéig a kezelés feltün-
tetésével meg kell jelölni.

A környezet és természet védelme

12. §

(1) A növényvédõ szer tárolása, forgalmazása, szállítá-
sa, felhasználása fokozott veszéllyel járó tevékenység.

(2) Növényvédelmi tevékenység során növényvédõ szer
nem kerülhet a kezelendõ területen kívül más területre.

13. §

A földhasználó, illetve a termelõ felhívására – elõzetes
egyeztetést követõen – a vadakra veszélyes növényvédõ
szer használatakor az érintett területen vadgazdálkodásra
jogosult köteles közremûködni a vadak riasztásában.

14. §

(1) Vizek és vízfolyások környezetében az engedélyok-
irat szerint vízben vagy vízfolyásban nem alkalmazható,
vízi szervezetekre veszélyes növényvédõ szert csak a nö-
vényvédõ szerek forgalomba hozatalának és felhasználá-
sának engedélyezésérõl, valamint a növényvédõ szerek
csomagolásáról, jelölésérõl, tárolásáról és szállításáról
szóló rendeletben elõírt, a parttól mért biztonsági távolsá-
gok megtartásával szabad kijuttatni, illetve a permetlevet
elõkészíteni.
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(2) Tilos növényvédõ szert tárolni a Balaton, a Velen-
cei-tó, a Tisza-tó és a Fertõ-tó, valamint a fürdõzésre kije-
lölt vizek partvonalának teljes hosszában mért egy kilomé-
ter széles távolságon, természeti területeken, valamint
a védett természeti területeken és azok határától mért egy
kilométeres távolságon belül, valamint vízmûvek, víznye-
rõ helyek, víztározók védõterületén belül, továbbá ár- és
belvízveszélyes területeken. E korlátozás nem vonatkozik
a kiskereskedelmi egységek, valamint a termelõ saját fel-
használását szolgáló 25 kg alatti összes mennyiségre.

(3) Vízbázisok védõövezetein növényvédõ szerekkel
kapcsolatos tevékenységek végzését a vízbázisok, a távlati
vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesít-
mények védelmérõl szóló külön jogszabály elõírásainak
megfelelõen lehet végezni.

15. §

(1) Gazdasági növények kezelése a virágbimbó feslésé-
tõl a virágszirmok lehullásáig terjedõ idõszakban (virág-
zásban) méhekre kifejezetten veszélyes vagy kifejezetten
kockázatos növényvédõ szerrel tilos. A tilalom a virágzás
idején kívül is érvényes, ha a táblát vagy annak környékét
tömegesen virágzó mézelõ növények borítják, vagy ha
a gazdasági növényt a méhek egyéb okból látogatják.

(2) A gazdasági növényt a virágzása vagy az (1) bekez-
désben foglaltak idõtartama alatt valamely károsító ellen
nem jelölésköteles vagy méhekre mérsékelten veszélyes
vagy mérsékelten kockázatos minõsítésû növényvédõ
szerrel lehet kezelni.

(3) Méhekre mérsékelten veszélyes vagy mérsékelten
kockázatos minõsítésû növényvédõ szer kijuttatá-
sa – amennyiben ezt a növényvédõ szer engedélyokirata
lehetõvé teszi – kizárólag a házi méhek napi aktív repülé-
sének befejezését követõen, legkorábban a csillagászati
naplemente elõtt egy órával kezdhetõ meg és legkésõbb
23 óráig tarthat (ezen eljárás a továbbiakban: méhkímélõ
technológia).

(4) A vegyszeres növényvédelmi munka következmé-
nyeként vélelmezett méhelhullást a méhész az észlelést
követõen haladéktalanul köteles bejelenteni az elhullás
helye szerint illetékes MgSzH területi szervéhez.

Képesítési elõírások

16. §

(1) Az I., illetve II. forgalmi kategóriájú növényvédõ
szer saját célú felhasználására, az ezekkel folytatott szol-
gáltatási tevékenységre, illetve ezek forgalmazására, vala-
mint az ezekkel összefüggõ vásárlásra, szállításra, raktáro-
zásra csak akkor kerülhet sor, ha a tevékenységet végzõ

a) rendelkezik az 1. melléklet A része szerinti hatályos
engedéllyel, vagy

b) képzettségét és szakmai gyakorlatát az egyes növény-
védõ szerek forgalmazásával, illetve felhasználásával kap-
csolatban külföldön szerzett szakmai gyakorlaton alapuló
képesítés elismerésének részletes szabályairól szóló
8/2007. (I. 31.) FVM rendelet szerint elismerték, és rendel-
kezik az elismerés alapján kiállított, az 1. melléklet B része
szerinti hatályos engedéllyel.

(2) A kizárólag III. forgalmi kategóriájú növényvédõ
szerrel folytatott forgalmazásra, valamint az ezzel össze-
függõ raktározási és szállítási tevékenység folytatására,
valamint szolgáltatásra csak akkor kerülhet sor, ha a tevé-
kenységet végzõ

a) rendelkezik legalább II. forgalmi kategóriájú hatá-
lyos engedéllyel, vagy

b) képzettségét és szakmai gyakorlatát az egyes növény-
védõ szerek forgalmazásával, illetve felhasználásával kap-
csolatban külföldön szerzett szakmai gyakorlaton alapuló
képesítés elismerésének részletes szabályairól szóló
8/2007. (I. 31.) FVM rendelet szerint elismerték, és rendel-
kezik az elismerés alapján kiállított, az 1. melléklet B része
szerinti hatályos engedéllyel.

17. §

(1) I. forgalmi kategóriájú növényvédõ szer forgalmazá-
si, vásárlási és felhasználási engedélyre jogosult a felsõfo-
kú növényvédelmi képesítéssel rendelkezõ személy.

(2) Felsõfokú növényvédelmi képesítésnek minõsül:
a) egyetemi szintû képzésben, nappali tagozaton okle-

veles növényorvosi, növényvédelmi szakirányon szerzett
okleveles agrármérnöki, okleveles agrárkémikus agrár-
mérnöki, okleveles környezetgazdálkodási agrármérnöki,
okleveles kertészmérnöki, növényorvos MSC képzettség,
amennyiben a képzés a növényvédelmi tárgyak oktatására
legalább 600 tanórát tartalmaz, és növényvédelmi szakirá-
nyú záróvizsgával jár,

b) az egyetemi szintû szakirányú továbbképzésben ok-
leveles agrármérnök, okleveles kertészmérnök, illetve kü-
lönbözeti vizsgát tett okleveles biológus, okleveles bio-
mérnök, okleveles erdõmérnök és egyéb természettudo-
mányi egyetemi végzettségû személy által legalább
24 konzultáció hetes képzésen szerzett okleveles növény-
orvosi szakmérnök vagy okleveles növényvédelmi szak-
mérnöki végzettség, amely képesítési követelményei
az a) pontnak megfelelnek,

c) a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
(a továbbiakban: miniszter) által az a) és b) pontban foglalt
képesítésekkel egyenértékûnek elfogadott végzettség.

(3) Felsõfokú növényvédelmi képesítéssel rendelkezõ-
nek kell tekinteni a növényorvosi, növényvédelmi szak-
mérnöki, erdészeti növényvédelmi szakmérnöki, agrárké-
mikus agrármérnöki, növényvédelmi szaküzemmérnöki,
növényvédelmi üzemmérnöki, növényvédelmi és talaj-
erõ-gazdálkodási szaküzemmérnöki, növényvédelmi és
talajerõ-gazdálkodási üzemmérnöki diplomát szerzõt, va-
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lamint a növényvédelmi szakirányú záróvizsgát tett agrár-
mérnököt, kertészmérnököt, továbbá a növényvédelmi té-
mában szerzett egyetemi doktori vagy magasabb fokozat-
tal rendelkezõt, amennyiben a rendelet hatálybalépése
elõtt rendelkezett I. forgalmi kategóriájú növényvédõ szer
forgalmazási, vásárlási és felhasználási engedéllyel.

(4) A felsõfokú növényvédelmi képesítéssel rendelkezõ
személy I. forgalmi kategóriájú növényvédõ szer forgal-
mazási, vásárlási és felhasználási engedélyre jogosult, és
a növényvédõ szer forgalmi kategóriájától függetlenül jo-
gosult bármely tevékenység folytatására.

18. §

(1) II. forgalmi kategóriájú növényvédõ szer forgalma-
zási, vásárlási és felhasználási engedélyre – a (2) bekez-
désben foglaltak szerint – jogosult – a felsõfokú növény-
védelmi képesítéssel rendelkezõkön kívül – aki

a) növénytermesztõ és növényvédelmi technikus; nö-
vénytermesztési, kertészeti és növényvédelmi technikus;
kertész és növényvédelmi technikus, növényvédelmi és ta-
lajerõ-gazdálkodási technikus képesítésû,

b) növényvédõ és méregraktár-kezelõ szakképesítéssel,
illetve növényvédõ szak- és betanított munkás képesítéssel
rendelkezik,

c) növényvédelmi tantárgyakból egyetemi vagy fõisko-
lai képzés során vizsgát tett, vagy

d) legalább általános iskolát végzett, 18. életévét betöl-
tötte, és a miniszter által meghatározott növényvédelmi
alaptanfolyamot követõen eredményes vizsgát tett.

(2) A II. forgalmi kategóriájú növényvédõ szer forgal-
mazási, vásárlási és felhasználási engedéllyel rendelkezõ,

a) az (1) bekezdés a) pontjában említett személyek jogo-
sultak a II. és a III. forgalmi kategóriájú növényvédõ szer-
rel folytatott bármely tevékenységre, illetve a növényvé-
delmi munkavégzés megrendelõjének felsõfokú képesítés-
sel rendelkezõ megbízottja (a továbbiakban: szakirányító)
felügyelete és felelõssége mellett jogosultak munkavégzõ-
ként részt venni az I. forgalmi kategóriájú növényvédõ
szerrel folytatott bármely tevékenységben,

b) az (1) bekezdés b) pontjában említett személyek jo-
gosultak a III. forgalmi kategóriájú növényvédõ szerrel
folytatott bármely tevékenységre, továbbá – a szolgáltatás
kivételével – jogosultak a II. forgalmi kategóriájú növény-
védõ szerrel folytatott bármely tevékenységre, illetve
szakirányító felügyelete és felelõssége mellett jogosultak
munkavégzõként részt venni I. és II. forgalmi kategóriájú
növényvédõ szerrel folytatott bármely tevékenységben,

c) az (1) bekezdés c)–d) pontjában említett személyek
jogosultak – a szolgáltatás kivételével – a II. és a III. for-
galmi kategóriájú növényvédõ szerrel folytatott bármely
tevékenységre, illetve a szakirányító felügyelete és fele-
lõssége mellett jogosultak munkavégzõként részt venni
az I., II. és III. forgalmi kategóriájú növényvédõ szerrel
folytatott bármely tevékenységben.

19. §

Az I. és II. forgalmi kategóriájú növényvédõ szer vásár-
lására és szállítására, az arra nem jogosult személy csak
a szakirányító által a 4. melléklet szerint kiállított, egyszeri
vásárlásra jogosító növényvédelmi-növényorvosi vénnyel
jogosult.

20. §

(1) Növényvédõ szerrel végzett szolgáltatásnak minõsül
a más számára végzett védekezési munka, valamint a nö-
vényvédõ szerek felhasználására vonatkozó szaktanács-
adás.

(2) Nem minõsül az (1) bekezdés szerinti szolgáltatás-
nak a munkavállalóként, tagként a saját vállalkozás, vagy
közeli hozzátartozó és annak családi gazdasága részére
végzett növényvédelmi tevékenység.

Engedély és továbbképzés

21. §

(1) Az engedély iránti kérelemben pontosan meg kell je-
lölni a folytatni kívánt tevékenységet és a kért engedély
kategóriáját. A kérelemhez csatolni kell a jogosultságot
(képzettséget, végzettséget, ismeretet) igazoló okiratokat,
továbbá I. forgalmi kategóriájú növényvédõ szer forgal-
mazási, vásárlási és felhasználási engedélyhez az érvényes
növényvédõ mérnöki és növényorvosi kamarai tagságot
igazoló okiratot.

(2) Az engedélyt a kérelmezõ lakóhelye szerint illetékes
MgSzH területi szerve adja ki. Az engedélyben a jogosult
által nem folytatható szolgáltatói tevékenységet a „nem”
szó bejegyzésével kell megjelölni.

(3) Egy jogosult csak egy engedéllyel rendelkezhet.
Adott tevékenység a szükséges növényvédelmi képesítés
vagy végzettség birtokában is csak akkor folytatható, ha
a tevékenységet végzõ rendelkezik a tevékenységgel érin-
tett növényvédõ szer kategóriájának megfelelõ, adott tevé-
kenység végzésére jogosító engedéllyel.

(4) Az I. forgalmi kategóriájú növényvédõ szerrel foly-
tatható, adott tevékenységre jogosító engedély a II. és III.
forgalmi kategóriájú növényvédõ szerrel folytatott azonos
tevékenységre is jogosít.

(5) A II. forgalmi kategóriájú növényvédõ szerrel foly-
tatható, adott tevékenységre jogosító engedély a III. for-
galmi kategóriájú növényvédõ szerrel folytatott azonos te-
vékenységre is jogosít.

(6) Az engedély – a (8) bekezdésben foglalt feltétel tel-
jesülése esetén – határozatlan idõre hatályos, melyet
a (8) bekezdés szerinti továbbképzést igazoló tanúsítvány
alapján, az MgSzH területi szerve hatósági bélyegzõvel
igazol.
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(7) Az engedélyt az azzal való visszaélés esetén
az MgSzH területi szerve visszavonhatja, és visszavonás
esetén az engedélyt hivatalos közzététel útján hatálytala-
nítja. Visszaélésnek minõsül a növényvédõ szer forgalma-
zására, vásárlására, felhasználására, illetve a szolgáltatásra
vonatkozó elõírások megsértése.

(8) Az engedéllyel rendelkezõ személynek 5 évenkénti
vagy folyamatos, a miniszter által meghatározott feltételek
és tematika szerinti szakmai továbbképzésen kell részt
vennie. A továbbképzés szakmai ismeretanyagának elsajá-
títása nem vizsgaköteles. A továbbképzésen való részvé-
telrõl a továbbképzést végzõ intézmény tanúsítványt állít
ki, ha a kötelezett a továbbképzés óráinak legalább
90%-án részt vett.

(9) A növényvédelmi szakképesítéssel rendelkezõ men-
tesül a (8) bekezdésben elõírt továbbképzési kötelezettség
alól, ha

a) a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium,
illetve az MgSzH állományában növényvédelmi munka-
körben teljesít szolgálatot, és a miniszter által elõírt rend-
szeres továbbképzési kötelezettségeinek eleget tesz,

b) a növényvédelmi felsõoktatás szaktanára, vagy
c) a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter ál-

tal – szakoktatói, kutatói tevékenysége miatt – a tovább-
képzési kötelezettség alól felmentésben részesült.

(10) Amennyiben az engedély elveszett, vagy az enge-
déllyel rendelkezõ adataiban változás következett be, úgy
ezt a tényt 8 napon belül be kell jelenteni az MgSzH terüle-
ti szervéhez.

Növényvédõ szer felhasználása

22. §

(1) A felhasználási tevékenységet folytató felelõssége
kiterjed a növényvédõ szerek jogszabálynak megfelelõ vá-
sárlására, szállítására, tárolására és kijuttatására vonatko-
zó tájékoztatásra, kijuttatására, a keletkezett hulladék elõ-
írásszerû kezelésére, a növényvédõ szer címkeszövegében
megfogalmazott elõírások betartására, valamint az ezekkel
összefüggõ egyéb tevékenységekre. Az ebbõl származó
kötelezettségek csak más szolgáltatásra jogosultra, vagy
az idõközben megszerzett megfelelõ engedélye esetén,
a megrendelõre ruházhatók át.

(2) A 4. melléklet szerinti növényvédelmi-növényorvo-
si vény kiállításával a szakirányítónak a (1) bekezdésben
meghatározott felelõssége keletkezik, amely kiterjed vala-
mennyi növényvédelmi tevékenységre, függetlenül az ál-
tala vállalt vagy végzett ilyen tevékenységtõl.

(3) A növényvédelmi-növényorvosi vényt, mint szigorú
számadású, egyszeri vásárlásra jogosító bizonylatot, a Ma-
gyar Növényvédõ Mérnöki és Növényorvosi Kamara adja
ki tagjainak.

(4) Gázmesteri képesítéssel rendelkezõ szakember kü-
lön engedély nélkül, a hatályos gázmesteri képesítés (iga-
zolvány) bemutatásával vásárolhat és használhat fel olyan

növényvédõ szert, amelynek engedélyokiratában a fel-
használás gázmesteri képesítéshez kötött.

Növényvédõ szer kis- és nagykereskedelmi
forgalmazásának, raktározásának feltételei

23. §

(1) Növényvédõ szer nagykereskedelemben történõ for-
galmazása csak I. forgalmi kategóriájú hatályos növényvé-
dõ szer forgalmazási, vásárlási és felhasználási enge-
déllyel rendelkezõ személy folyamatos felügyeletével tör-
ténhet.

(2) Növényvédõ szer kiskereskedelemben történõ for-
galmazása csak a fogalmazott növényvédõ szer kategóriá-
jának megfelelõ, de legalább II. forgalmi kategóriájú hatá-
lyos növényvédõ szer forgalmazási, vásárlási és felhaszná-
lási engedéllyel rendelkezõ személy folyamatos felügyele-
tével történhet.

(3) Növényvédõ szer raktár vezetésével, illetve I. for-
galmi kategóriájú növényvédõ szerrel történõ raktári te-
vékenység végzésével szakirányító vagy annak felügye-
lete mellett legalább a 18. § (1) bekezdésének b) pontja
szerinti szakképesítéssel rendelkezõ személy bízható
meg.

(4) A II., illetve III. forgalmi kategóriájú növényvédõ
szerrel raktári tevékenységet legalább a 18. § (1) bekezdé-
sének d) pontja szerinti szakképesítéssel rendelkezõ sze-
mély végezhet.

(5) Az (1) és (2) bekezdésben elõírt feltételek nem vo-
natkoznak a szoba- és balkonnövények, valamint házikerti
dísznövények ápolására engedélyezett készkiszerelésû,
III. forgalmi kategóriájú növényvédõ szereket forgalmazó
kiskereskedelmi egységekre.

24. §

(1) A növényvédõ szer kis- és nagykereskedelmi enge-
délyezési eljárás során az MgSzH területi szerve szakható-
sági állásfoglalásának kialakításához a kérelmezõnek a ké-
relem mellékleteként

a) csatolnia kell a forgalmazni kívánt növényvédõ szer
forgalmazási kategóriájának megfelelõ szakképesítéssel
rendelkezõ felelõs személy növényvédelmi képesítésének
másolatát; megbízás, illetve munkaviszony esetén az erre
vonatkozó szerzõdés másolatát is,

b) meg kell adnia a hatályos engedély sorszámát, továb-
bá növényvédõ szer nagykereskedelmi forgalmazása ese-
tén a kamarai érvényes regisztrációs számát.

(2) A telepengedély kiadása iránti engedélyezési eljárás
során a telep fekvése szerint illetékes MgSzH területi szer-
ve szakhatósági állásfoglalásának kialakításához a kérel-
mezõnek a kérelem mellékleteként az (1) bekezdésben fel-
soroltakat kell csatolnia.
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25. §

A forgalmazásra jogosult tájékoztatási kötelezettsége
kiterjed a növényvédõ szerek vásárlására, telephelyre,
illetve telepen belüli szállítására, tárolására, értékesítésé-
re, nyilvántartására, a vásárlói jogosultság vizsgálatára,
a növényvédõ szer címkeszövegében megfogalmazott elõ-
írások betartására, és a felhasználásra.

Árusítás, szállítás, tárolás, raktározás

26. §

(1) Tilos növényvédõ szereket élelmiszerekkel és takar-
mányozás célját szolgáló anyagokkal egy légtérben árusí-
tani, tárolni és szállítani.

(2) Növényvédõ szer kizárólag eredeti csomagolásban
forgalmazható. Növényvédõ szer kiméréssel nem árusít-
ható. A kiskereskedõ köteles biztosítani a vásárolt áru to-
vábbi védõcsomagolását.

(3) A növényvédõ szereket az (1) bekezdésben foglal-
taktól eltérõ, más áruféleségektõl biztonságosan elkülöní-
tetten, felhasználási területük (gombaölõ, rovarölõ, gyom-
irtó, egyéb) szerint rendezetten kell az árusító polcokon el-
helyezni. Tilos a növényvédõ szerek önkiszolgáló rend-
szerben történõ árusítása, a szoba- és balkonnövények, va-
lamint házikerti dísznövények ápolására engedélyezett
készkiszerelésû, III. forgalmi kategóriájú növényvédõ sze-
rek kivételével.

(4) Az árusító helyen, az árusítás ideje alatt a növényvé-
dõ szer felhasználás elõírásairól, a kötelezõ tájékoztatáson
túl, a vevõt igény szerint tájékoztatni kell.

(5) A növényvédõ szereket más áruféleségekkel együtt
az árusító hely egész területén – az árusító és a vevõ által
egyaránt – tilos szállítani, melyrõl a vevõt tájékoztatni
kell.

27. §

(1) Növényvédõ szer kizárólag olyan szilárd aljzatbur-
kolatú helyen tárolható, ahol a talajvíz az év egyetlen sza-
kaszában sem emelkedik a tároló szint fölé, valamint ahol
biztosított, hogy a tárolt anyag sem közvetlenül, sem köz-
vetve nem jut a felszíni vagy felszín alatti vizekbe, továbbá
az esetlegesen kiszóródott, kiömlött anyagok összegyûjté-
se megoldható.

(2) A raktározás során be kell tartani a felszíni és felszín
alatti vizek és a földtani közeg védelmére vonatkozó külön
jogszabályban elõírt környezetvédelmi követelményeket.

(3) Növényvédõ szert emberek és állatok tartózkodásá-
ra, valamint élelmiszer és takarmány tárolására szolgáló
helyiségtõl elkülönített raktárban, vagy illetéktelen sze-
mélyek által hozzá nem férhetõ helyen és módon elhelye-
zett szekrényben, tûz- és robbanásveszélyt kizáró, egész-
séget és környezetet nem veszélyeztetõ módon szabad tá-

rolni úgy, hogy szennyezõdés esetén a környezet maradék-
talan tisztítása biztosítható legyen.

(4) A raktárnak a következõ mûszaki, biztonsági feltéte-
leknek kell megfelelnie:

a) a raktárnak a szabadból kell nyílnia, átjárás nélkül
megközelíthetõnek kell lennie, nem lehet közös fa-
la – a raktári tevékenységhez kapcsolódó helyiségek kivé-
telével – állandó vagy ideiglenes emberi vagy állati tartóz-
kodásra szolgáló építménnyel, illetve olyan helyiséggel,
ahol élelmiszerrel, gyógyszerrel, illetve takarmánnyal
kapcsolatos tevékenységet folytatnak,

b) a raktárnak a túlzott felmelegedéstõl vagy lehûléstõl
védettnek kell lennie,

c) a raktár nyílászáróinak meg kell felelniük az általános
biztonsági követelményeknek,

d) gondoskodni kell arról, hogy a csapadékvíz a helyi-
ségbe ne juthasson be,

e) gondoskodni kell a zárt raktár folyamatos szellõzteté-
sérõl,

f) a raktár padlózatának, falainak, berendezési tárgyai-
nak lemoshatónak, tisztíthatónak kell lenniük,

g) a raktár bejáratát tömör, szükség esetén fémráccsal
megerõsített, biztonsági záras, magasított küszöbû ajtóval
kell ellátni, amelynek kulcsát kizárólag a raktáros, illetve
megbízott helyettese kezelheti,

h) a raktár ajtajára, jól látható helyen és módon a „Mé-
regraktár” vagy „Növényvédõ szer raktár” és „Idegenek-
nek belépni tilos!” feliratot kell elhelyezni,

i) növényvédõ szer raktárt más célra használni csak
az egészségügyi államigazgatási szerv által elõírt mentesí-
tés után szabad.

(5) Munkaterületen az egynapi felhasználásra elõkészí-
tett növényvédõ szer biztonságosan zárható, alkalmi rak-
tárban is tárolható. Az alkalmi raktár más célra kizárólag
az esetleges növényvédõ szer szennyezõdés maradéktalan
eltávolítása után használható.

(6) Növényvédõ szer raktárban kizárólag a raktározás-
sal és a felhasználáshoz szükséges növényvédõ szer kimé-
résével összefüggõ munka végezhetõ, munkavégzõkön és
hatósági ellenõrzést végzõ személyeken kívül más nem
tartózkodhat ott.

(7) Növényvédõ szer eredeti zárt csomagolásban, vagy
a használat után ismét visszazárt eredeti csomagolásban,
illetve a növényvédõ szerek forgalomba hozatalának és
felhasználásának engedélyezésérõl, valamint a növényvé-
dõ szerek csomagolásáról, jelölésérõl, tárolásáról és szállí-
tásáról szóló külön jogszabályban meghatározott módon
átcsomagolva tárolható.

(8) Mikro és makro szervezeteket tartalmazó növényvé-
dõ szer tárolására, szállítására és felhasználására a növény-
védõ szerekre vonatkozó elõírásokat kell alkalmazni, ha
az engedélyokirat másként nem rendelkezik.

(9) A növényvédõ szer raktárban a növényvédõ szerek-
tõl elkülönítetten kell tárolni
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a) a kiürült, de növényvédõ szer átcsomagolására fel-
használható, kívül, belül szabályszerûen megtisztított és
lezárható növényvédõ szer csomagolóeszközt,

b) a sérült csomagolású, azonosíthatatlan, szennyezett
és lejárt felhasználhatósági idejû szavatosságú szereket,
ártalmatlanításra váró göngyölegeket, illetve szennyezett
védõfelszerelést.

(10) A raktárba belépni, növényvédõ szert a raktárba
be-, illetve onnan kivinni, ott bármilyen tevékenységet
folytatni kizárólag a raktáros jelenlétében és hozzájárulá-
sával, a szükséges egyéni védõeszközök használatával
szabad.

(11) A tárolt növényvédõ szer engedélyokiratában
az elõkészítõnek elõírt védõeszközöket és az elsõse-
gélynyújtáshoz szükséges felszerelést biztosítani kell.
A raktár épületében vagy annak közvetlen közelében
ezek elhelyezésére, valamint a ruhaváltásra és a tisztál-
kodásra alkalmas, elkülönített helyiségeket kell létesíte-
ni.

(12) A raktárt el kell látni a növényvédõ szerek szállítá-
sához, rakodásához, méréséhez, valamint a takarításhoz
szükséges, feltûnõ módon megjelölt, más célra nem hasz-
nálható munkaeszközökkel.

(13) A raktárban a következõ anyagokat és eszközöket
szabad tárolni:

a) sértetlen csomagolású növényvédõ szereket, termés-
növelõ anyagokat,

b) elkülönítetten kezelt kiürült, kívül és belül szabály-
szerûen megtisztított növényvédõ szer csomagolóeszkö-
zöket,

c) az ártalmatlanításra váró hulladékokat és sérült cso-
magolású vagy kiselejtezett növényvédõ szer készleteket,

d) a növényvédõ szerek szállításához, rakodásához, mé-
réséhez és a növényvédõ szer raktár takarításához szüksé-
ges munkaeszközöket,

e) az egészségügyi államigazgatási szerv és környezet-
védelmi hatóság által megadott feltételekkel egyéb vegyi
anyagot, illetve szükség szerinti csomagolásban egyéb ter-
mékeket.

(14) A kiskereskedelmi üzletek növényvédõ szert
az áruraktár elkülönített részében – más termékkel nem
érintkezõ, élelmiszertõl, takarmánytól elzárt légte-
rû – az általános biztonsági követelményeknek megfe-
lelõ, a (4) bekezdés h) pontja szerint feliratozott helyi-
ségben is tárolhatnak, az (1) bekezdésben, a (4) bekez-
dés c)–e) pontjában, továbbá a (11) bekezdés második
mondatában, a (12) bekezdésben, valamint a (13) be-
kezdés a) és c)–e) pontjában foglalt feltételek megtar-
tásával.

(15) Azon logisztikai raktárak, melyek megfelelnek
a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetérõl
és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek el-
leni védekezésrõl szóló külön jogszabályban és annak
végrehajtására kiadott jogszabályokban foglaltaknak,
mentesülnek a (4)–(5), (9) és a (12)–(14) bekezdésekben
elõírt kötelezettségek teljesítése alól.

28. §

(1) Növényvédõ szert a 27. § (7) bekezdés szerinti cso-
magolóeszközben, megfelelõen rögzítve kell szállítani.
Ezzel a tevékenységgel megfelelõ ismeretekkel és jogo-
sultsággal rendelkezõ személy bízható meg.

(2) Jármû rakfelületén növényvédõ szerrel együtt em-
bert, állatot, takarmányt, élelmiszert vagy gyógyszert szál-
lítani tilos. Egyéb árut kizárólag olyan módon lehet szállí-
tani, hogy a növényvédõ szerrel ne érintkezhessen. A nö-
vényvédõ szert úgy kell elhelyezni, hogy az a szállító jár-
mûvet és a környezetet ne szennyezze.

(3) A jármû esetleges szennyezõdése esetén a tisztítást
haladéktalanul el kell végezni. A szennyezett jármû tisztí-
tása során keletkezõ szennyvizet, hulladékot a veszélyes
hulladékokra vonatkozó környezetvédelmi elõírásoknak
megfelelõen kell kezelni és ártalmatlanítani.

(4) Növényvédõ szer szállításánál védõeszközt kell biz-
tosítani. Többféle növényvédõ szer szállításánál a munka-
védelmi szempontból legveszélyesebb készítménynek
megfelelõ védõeszközt kell biztosítani.

Nyilvántartási kötelezettség

29. §

(1) A felhasználási tevékenységet folytatónak az I. forgal-
mi kategóriába sorolt növényvédõ szer raktárkészletérõl és
felhasználásáról naprakész nyilvántartást kell vezetnie.

(2) A felhasználási tevékenységet folytatónak a II. és
III. forgalmi kategóriába sorolt növényvédõ szerek raktár-
készletérõl 25 kg-ot meghaladó összmennyiség felett, va-
lamint a növényvédõ szer felhasználásáról naprakész nyil-
vántartást kell vezetni.

(3) A kereskedõnek a növényvédõ szerek nagykereske-
delmi forgalmazásáról naprakész, kiskereskedelmi forgal-
mazásáról legalább heti összesítésû, az 5. melléklet szerin-
ti, vagy tartalmában annak megfelelõ, folyamatos nyilván-
tartást kell vezetni.

(4) A kereskedõnek az I. és II. forgalmi kategóriájú nö-
vényvédõ szerek forgalmazásáról a 6. melléklet szerinti, vagy
tartalmában annak megfelelõ nyilvántartást kell vezetni.

(5) A növényvédõ szer raktárkészletek számlabizonyla-
tait 5 évig meg kell õrizni.

(6) Az (1)–(2) bekezdés szerinti nyilvántartásnak meg-
felel a növényvédõ szer vásárlásáról kapott számlabizony-
lat és a folyamatosan vezetett készletnyilvántartó lap, vagy
a 2. melléklet szerint vezetett vagy tartalmában annak
megfelelõ permetezési napló, vagy a külön jogszabály sze-
rint a támogatási idõszak alatt kötelezõen vezetendõ Gaz-
dálkodási Napló vonatkozó nyilvántartása is.

30. §

Az értékesítési célra szánt növény, növényi termék elõ-
állítása, raktározása és feldolgozása során végzett növény-
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védõ szeres kezelésekrõl a 2. melléklet szerinti, vagy azzal
megegyezõ adattartalmú nyilvántartást (permetezési, kü-
lön jogszabály szerinti gazdálkodási napló) folyamatosan
kell vezetni, amelyet az utolsó bejegyzést követõ 3 évig
meg kell õrizni.

Jelentési, tájékoztatási kötelezettség

31. §

(1) Növényvédõ szer elvesztésének, tévesen történõ fel-
használásának, eltulajdonításának, élelmiszerbe és takar-
mányba keveredésének, ivóvízbe (kútba, forrásba, víztáro-
zóba), állóvízbe vagy vízfolyásba, illetve kezelésre nem
szánt területre jutásának észlelése esetén az MgSzH terüle-
ti szervét haladéktalanul értesíteni kell.

(2) Az MgSzH területi szerve köteles értesíteni
a) a kémiai biztonságról szóló külön jogszabály szerint

nagyon mérgezõ vagy mérgezõ, valamint tûz- és robbanás-
veszélyes növényvédõ szer elvesztésérõl, tévesen történõ
felhasználásáról, eltulajdonításáró – bûncselekményre
utaló adat, tény, körülmény megállapítása esetén – a rend-
õrséget,

b) növényvédõ szer élelmiszerbe, takarmányba kevere-
désérõl, ivóvízbe, állóvízbe vagy vízfolyásba jutásáról,
a növényvédõ szernek a kezelésre nem szánt területre jutá-
sáról – a veszélyeztetett egyidejû tájékoztatása mel-
lett – az egészségügyi államigazgatási szervet, valamint
a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügye-
lõséget.

(3) Az MgSzH Központ tájékoztatja az Európai Bizott-
ságot és a tagállamokat minden év augusztus 1-je elõtt
a növényvédõ szerek forgalmazására és felhasználására
vonatkozó hatósági ellenõrzés eredményeirõl és a megtett
intézkedésekrõl.

Növényvédelmi gépek

32. §

(1) Az 5 dm3-nél nagyobb tartállyal rendelkezõ növény-
védelmi gépeket, illetve növényvédõ szer kijuttatására
szolgáló berendezéseket (a továbbiakban: növényvédelmi
gép) – a kutatási, vizsgálati, kísérleti vagy kiállítási célo-
kat szolgáló növényvédelmi gépek kivételével – a 3. mel-
léklet szerinti típusminõsítési eljárás alá kell vetni a forga-
lomba hozatal elõtt.

(2) Adminisztratív úton kell minõsíteni azokat a nö-
vényvédelmi gépeket, amelyek nemzetközi érvényû minõ-
ségtanúsítási okirattal rendelkeznek. Az elõállító, illetve
a forgalmazó vállalat köteles a Földmûvelésügyi és Vidék-
fejlesztési Minisztérium Mezõgazdasági Gépesítési Inté-
zete (a továbbiakban: Intézet) felé nyilatkozni, hogy a nö-
vényvédelmi gépek az e rendeletben meghatározott forga-
lomba hozatali követelményeknek megfelelnek.

(3) A (2) bekezdés szerinti nyilatkozatnak tartalmaznia
kell:

a) az elõállító, forgalmazó vállalat vagy importõr nevét
és címét,

b) a géptípus és az alkalmazási terület megnevezését.
(4) A (2) bekezdés szerinti nyilatkozathoz magyar nyel-

ven mellékelni kell:
a) a használati útmutatót,
b) a géptípust leíró dokumentumokat (adatlap, mátrix),

és
c) az elbírálást segítõ egyéb dokumentumokat.

(5) Az Intézet hivatalból, illetve az MgSzH területi szer-
ve vagy Központja megkeresésére a növényvédelmi gép
alkalmasságával kapcsolatban kiegészítõ adatszolgáltatást
kérhet, valamint a növényvédelmi gép vizsgálatát rendel-
heti el.

(6) A géptípus olyan változtatása esetén, ami a növény-
védõ szerek kijuttatását befolyásolja, a (4) bekezdés sze-
rinti dokumentációt újra be kell nyújtani az Intézet felé.

(7) A típusminõsítési eljárás lefolytatásáért a növényvé-
delmi igazgatási szolgáltatási díjakról szóló külön jogsza-
bályban meghatározott díjat kell fizetni.

33. §

Az Intézet a Forgalomba Hozatalra Engedélyezett Nö-
vényvédelmi Gépek Jegyzékében tartja nyilván azokat
a géptípusokat, amelyek rendelkeznek forgalomba hozata-
li engedéllyel. Az Intézet a jegyzéket az MgSzH Központ
részére folyamatosan rendelkezésre bocsátja.

34. §

(1) Ha a típusminõsítési eljárás eredményeként egy nö-
vényvédelmi gép a 32. § (1) bekezdése szerinti követelmé-
nyeknek nem felel meg, akkor az Intézet nem adja meg
a forgalomba hozatali engedélyt, illetve a már megadott
engedélyt visszavonja.

(2) A 32. § (1) bekezdése szerint nem minõsített nö-
vényvédelmi gépet tilos forgalomba hozni.

35. §

(1) A 100 dm3-nél nagyobb tartállyal felszerelt perme-
tezõgépek idõszakos felülvizsgálata (a továbbiakban: fe-
lülvizsgálat) 2011. január 1-jétõl kötelezõ.

(2) A permetezõgépek 3. melléklet szerinti felülvizsgá-
latát a tulajdonosnak az élelmiszerláncról és hatósági fel-
ügyeletérõl szóló 2008. évi XLVI. törvény szerint elõírt
idõközönként el kell végeztetnie az Intézet erre feljogosító
tanúsítványával rendelkezõ felülvizsgáló állomáson
(a továbbiakban: állomás).
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(3) A felülvizsgálat rendjét és az állomások címjegyzé-
két az Intézet javaslatára a miniszter közleményben teszi
közzé.

36. §

(1) A permetezõgépnek minden munkavégzés alkalmá-
val meg kell felelnie a 3. melléklet szerinti permete-
zés-technikai követelményeknek. Ha a permetezõgép
a követelményeknek nem felel meg, az MgSzH területi
szerve a munkavégzést a hiba kijavításáig leállítja.

(2) A növényvédelmi gépet munkavégzés után meg kell
tisztítani.

A növényvédelmi tevékenységre vonatkozó
munkavédelmi elõírások

37. §

(1) Növényvédõ szerrel bármilyen tevékenység kizáró-
lag az egészséget nem veszélyeztetõ módon, a biztonságos
munkavégzés követelményeinek megtartásával, a munka-
védelemre vonatkozó jogszabályokban elõírt feltételek
biztosításával végezhetõ.

(2) Növényvédõ szer kijuttatásával kizárólag olyan 18.
életévét betöltött személy foglalkoztatható, aki elõírt elõ-
zetes, idõszakos és soron kívüli orvosi vizsgálatokon erre
alkalmasnak minõsült, valamint a szerek szakszerû és biz-
tonságos felhasználására vonatkozó ismeretekkel rendel-
kezik.

(3) 14–18 év közötti személyeket növényvédõ szerekkel
kapcsolatos tevékenységgel kizárólag a szakoktatás ideje
alatt, felsõfokú növényvédelmi képesítéssel rendelkezõ
szakoktató felügyelete mellett szabad foglalkoztatni.

(4) A növényvédõ szeres munka során, illetve annak
megkezdése elõtt és azt követõen nyolc órán belül nem
szabad alkoholt fogyasztani. Ettõl eltérõ elõírást a szer en-
gedélyokirata tartalmazhat. Növényvédõ szeres munka-
végzés közben étkezni, dohányozni tilos.

38. §

(1) A munkavégzése során növényvédõ szerrel közvet-
len vagy közvetett kapcsolatba kerülõ dolgozó – ideértve
a tömény növényvédõ szerrel dolgozó elõkészítõt és a fel-
használásra kész szer kijuttatóját is – az adott növényvédõ
szer engedélyokiratában elõírt védõeszközöket köteles vi-
selni.

(2) A növényvédelmi munkavégzéshez szükséges védõ-
eszközöket a munkáltató, ennek hiányában a felhasználó
köteles biztosítani, akinek gondoskodnia kell a védõesz-
közök cseréjérõl, elkülönített tisztításáról, megfelelõ mû-
szaki állapotban való tartásáról is.

(3) Növényvédõ szerrel kezelt területre belépni, illetve
ott munkát végezni a növényvédõ szer teljes száradása,
illetve a munkaegészségügyi várakozási idõ lejárta elõtt
kizárólag az alkalmazott növényvédõ szerhez elõírt védõ-
eszközben szabad.

(4) A növényvédõ szerrel szennyezett gépek, illetve
szóróberendezések javítása, tisztítása során a növényvédõ
szer engedélyokiratában elõírt egyéni védõeszközt kell vi-
selni.

39. §

(1) Csoportos növényvédelmi munkavégzéshez munkát
vezetõ dolgozót kell kijelölni, akinek legalább a 18. §
(1) bekezdés b) pontjában megnevezett képesítéssel kell
rendelkeznie.

(2) Ha nagyon mérgezõ vagy mérgezõ besorolású nö-
vényvédõ szerrel a munkát csoportosan végzik, a kijelölt
vezetõnek és legalább egy dolgozónak rendelkeznie kell
a balesetek és a mérgezések helyszíni elsõsegélynyújtásá-
ra, valamint az azt követõ intézkedésekre vonatkozó isme-
retekkel.

(3) A munkacsapat tagjait a veszélyesebb (például elõ-
készítés, hígítás, töltés) és a kevésbé veszélyes (például
szállítás, vízhordás, permetezés) tevékenységek során
a munkaegészségügyi követelményeknek megfelelõ gya-
korisággal váltani kell.

40. §

(1) A növényvédõ szerrel kapcsolatos munkavégzés so-
rán meg kell akadályozni a szernek

a) természetes párolgását, elcsepegését, elfolyását, por-
lódását, szóródását, szembe, bõrre jutását, belélegzését,
esetleges lenyelését,

b) véletlen elcserélését, élelmiszerbe, takarmányba ke-
veredését,

c) kezelésre nem szánt tárgyra, területre, növényzetre
jutását.

(2) Balesetkor, mérgezéskor vagy annak gyanúja esetén
a növényvédõ szeres munkát haladéktalanul abba kell
hagyni, és intézkedni kell a sérült szakszerû egészségügyi
ellátásáról.

41. §

(1) A munkavégzést követõen, valamint étkezés elõtt
alapos kéz- és arcmosás, valamint szájöblítés kötelezõ.
A munkaterület közelében megfelelõ tisztálkodó helyet
kell kijelölni.

(2) A növényvédõ szerrel végzett munka során, rövid
idõn belül elérhetõ helyen, megfelelõ mennyiségû ivóvíz
minõségû vizet, tisztálkodási eszközt, valamint a munkál-
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tató, ennek hiányában a felhasználó által a munkavégzés
jellegének megfelelõ, a baleseti és mérgezési elsõsegély-
nyújtáshoz szükséges eszközöket kell biztosítani.

(3) A növényvédõ szerek kiméréséhez, adagolásához,
hígításához, töltéséhez, kezeléséhez a raktárban és a mun-
kavégzés helyén feltûnõen megjelölt és biztonságos mun-
kaeszközöket kell használni, amelyeket más célra felhasz-
nálni nem szabad. Elkülönítve kell kezelni a gyomirtó sze-
rek kiméréséhez használatos eszközöket. A raktárban
a biztonságos anyagmozgatás eszközeirõl is gondoskodni
kell.

(4) A növényvédõ szeres munkavégzés gépeit és eszkö-
zeit az üzemeltetési dokumentációban vagy a technológiai
utasításban leírtak szerint kell az üzemeltetéshez, a javítás-
hoz és a tároláshoz elõkészíteni.

Csávázás, gázosítás, csalétek alkalmazása

42. §

(1) A csávázott termény egyértelmû megkülönböztetése
érdekében csávázásra olyan növényvédõ szer használha-
tó – önállóan vagy adalékkal – amely a kezelt terményt jól
megkülönböztethetõ színnel, maradandó módon megfesti.

(2) A csávázást lakóépülettõl, állat- vagy vízjárta hely-
tõl, kutaktól, álló- és folyóvizektõl, emberi táplálkozásra,
állatok takarmányozására szolgáló növényzettõl biztonsá-
gos távolságban, kell végezni. Élelmiszer, emberi fogyasz-
tásra vagy takarmányozásra használt termék tárolására
szolgáló tárolóban csávázást végezni tilos.

(3) Zárt térben végzett csávázáskor megfelelõ szellõzte-
tést kell alkalmazni.

(4) Csávázott termény tárolására, szállítására külön erre
a célra szolgáló és a csávázásra utaló, feltûnõen megjelölt cso-
magolást kell használni, amelyet más célra felhasználni tilos.

(5) Csávázott terményt, csávázási hulladékot élelmezé-
si, takarmányozási célra felhasználni tilos.

43. §

(1) A csávázott terményt zárt raktárban kell tárolni, más
anyagoktól elkülönítve. Élelmiszer, illetve takarmányozá-
si célú terménnyel közös helyiségben a csávázott terményt
tárolni nem szabad.

(2) Csávázott termény raktárhelyiségeit egyéb termény,
takarmány tárolására – külön elõírás hiányában – csak
nedves felseprést követõ lúgos vagy mosószeres vizes fel-
mosás után szabad használni. A mosószeres vizet a 47. §
(3) bekezdésében meghatározottak szerint kell kezelni.

(3) A csomagolóeszközön, ömlesztett tárolás esetén
a prizmára a „Vigyázat! Mérgezõ csávázó szerrel kezelve”
vagy ezzel azonos tartalmú feliratot kell feltüntetni.

(4) A csávázott termény csomagolóeszközének kezelé-
sére a növényvédõ szer csomagolóeszközének kezelésére
vonatkozó elõírások irányadóak.

(5) Csávázott termény – engedélyezett ártalmatlanítási
technológia hiányában – kizárólag vetésre vagy a kártevõk
elleni csalétek készítésére használható fel.

(6) Az (1), (2) és (4) bekezdés a kis kiszerelésû házi kerti fel-
használást szolgáló csávázott vetõmagvakra nem vonatkozik.

44. §

(1) A csalétek kihelyezési szándékot az engedélyokirat-
ban meghatározottak szerint kell bejelenteni. A mérgezõ
csalétket úgy kell elhelyezni, hogy gyermek, illetéktelen
felnõtt, haszonállat, illetve nem célszervezetnek minõsülõ
vadon élõ állat ne férhessen hozzá.

(2) Növényvédõ szeres gázosítást kizárólag egészség-
ügyi gázmesteri vizsgával rendelkezõ személy végezhet.

Növényvédõ szer minõségének ellenõrzése

45. §

(1) A forgalomban lévõ növényvédõ szerek minõségét,
csomagolását a gyártónál, a kiszerelõnél, a forgalmazónál
és a felhasználónál ellenõrizni kell. A minõségre vonatko-
zó vizsgálatokat éves program alapján az MgSzH labora-
tóriuma végzi.

(2) A vizsgálatokhoz az MgSzH területi szerve térítés-
mentesen mintát vehet.

(3) A lejárt felhasználhatósági idejû növényvédõ szerek
vizsgálatát a növényvédõ szerek forgalomba hozatalának
és felhasználásának engedélyezésérõl, valamint a növény-
védõ szerek csomagolásáról, jelölésérõl, tárolásáról és
szállításáról szóló külön jogszabályban foglaltak szerint
kell elvégezni.

(4) Minõségi kifogás esetén az MgSzH Központ megha-
tározza a további forgalmazás és felhasználás feltételeit,
indokolt esetben megtiltja a növényvédõ szer forgalmazá-
sát és felhasználását.

(5) A vizsgálatokhoz az engedélyokirat jogosultjának
analitikailag tiszta hatóanyag mintát kell biztosítania térí-
tésmentesen az MgSzH területi szervének igénybejelenté-
se alapján.

(6) A vizsgálat kérelemre is lefolytatható, amelyért
a növényvédelmi igazgatási szolgáltatási díjakról szóló
külön jogszabályban foglalt díjat kell fizetni. A vizsgálati
eredmény kizárólag az átadott mintára vonatkozik, ha
a mintát nem az ellenõrzõ hatóság vette.

Hulladékkezelés

46. §

(1) A veszélyes hulladékok kezelésére vonatkozó jog-
szabályt kell alkalmazni

a) az engedélyokirattal nem rendelkezõ növényvédõ
szer,
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b) a felhasználásra alkalmatlannak minõsített vagy a fel-
használásra alkalmatlan, lejárt felhasználhatósági idejû
növényvédõ szer,

c) az összekeveredett növényvédõ szer,
d) az MgSzH területi szerve által – szükség esetén a kör-

nyezetvédelmi hatóság szakértõi véleménye alap-
ján – a szennyezõdéstõl nem mentesíthetõnek minõsített
védõeszköz, munkaeszköz, növényvédõ szer raktár, tároló
elbontása során szennyezõdhetett bontásanyag, illetve
föld, növény, növényi termék, fel nem használható csává-
zott vetõmag,

e) a kiömlött növényvédõ szer felitatására, összegyûjté-
sére használt anyag, növényvédõ szerrel szennyezett talaj
kezelése során.

(2) A növényvédõ szerrel szennyezett csomagolóeszkö-
zök hulladékának kezelésére külön jogszabály rendelkezé-
seit kell alkalmazni.

(3) A növényvédõ szert tartalmazó, a növényvédelmi tech-
nológiai folyamatban nem használható mosó-, öblítõ-, tisztító
vizet, a használhatatlanná vált permetlevet, csávázólevet, hid-
rokultúrás termesztésbõl kikerülõ és egyéb használhatatlan nö-
vényvédõ szer hígításokat tartalmazó szennyvizet a veszélyes
hulladékokra vonatkozó környezetvédelmi elõírásoknak meg-
felelõen kell kezelni és ártalmatlanítani.

(4) A növényvédõ szer forgalmazó helyiség és raktár
teljes készletét a készlet tulajdonosának vagy megbízottjá-
nak legalább évente felül kell vizsgálnia. A rendeltetéssze-
rû használatra alkalmatlan tételeket selejtezni kell, és
a továbbiakban veszélyes hulladékként kell kezelni.

(5) A kiselejtezett növényvédõ szert további kezelésig
a növényvédõ szer raktár elkülönített részében kell tárolni.

Az Európai Gazdasági Térség más tagállamában
e rendelet szerinti tevékenység folytatásához

szükséges igazolás kiállítása

47. §

A toxikus termékekkel kapcsolatos tevékenységekre, ke-
reskedelemre és forgalmazásra vonatkozó átmeneti intézke-
désekre, és az ilyen termékek hivatásszerû használatával,
beleértve a közvetítõk tevékenységeit is, kapcsolatos tevé-
kenységekre vonatkozó részletes rendelkezések megállapí-
tásáról szóló, 1974. június 4-i 74/556/EGK tanácsi irányelv
2. és 3. cikkében írt feltételek teljesülésérõl az Európai Gaz-
dasági Térség más tagállamában folytatni tervezett tevé-
kenységhez szükséges igazolást az azt kérelmezõ lakóhelye
szerint illetékes MgSzH területi szerve adja ki.

Záró rendelkezések

48. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 15. napon lép ha-
tályba, és rendelkezéseit az ezt követõen indult eljárások-
ban kell alkalmazni.

(2) Az e rendelet hatálybalépése elõtt kiadott – a 21. §
szerinti – engedélyeket a 21. § (8) bekezdésben foglalt fel-
tétel teljesülése során megadott igazoló tanúsítvány kiállí-
tásakor kell felülvizsgálni az e rendeletben foglaltaknak
való megfelelés tekintetében. Ennek során a kiadott enge-
délyeket módosítani kell vagy vissza kell vonni.

(3) Hatályát veszti a növényvédelmi tevékenységrõl
szóló 5/2001. (I. 16.) FVM rendelet.

(4) A növényvédõ szerek forgalomba hozatalának és
felhasználásának engedélyezésérõl, valamint a növényvé-
dõ szerek csomagolásáról, jelölésérõl, tárolásáról és szállí-
tásáról szóló 89/2004. (V. 15.) FVM rendelet (a továbbiak-
ban: R.) „Az engedélyezéshez benyújtott dokumentáció
kezelése” alcím alatt a következõ 25/A. §-sal egészül ki:

„25/A. § (1) Az engedélyes, párhuzamos behozatal ese-
tén az importõr a növényvédõ szer elsõ forgalomba hoza-
talát megelõzõen köteles a készítmény végleg-mintáját és
a csomagolás jellemzõ bélyegeit rögzítõ képeket digitális
adathordozón a hatóság rendelkezésére bocsátani.

(2) Az engedélyezõ hatóság az (1) bekezdés szerint
nyilvántartott adatokból adatbázist hoz létre, melyet hiva-
talos honlapján a fogyasztók, felhasználók részére elektro-
nikusan hozzáférhetõvé tesz.”

(5) A R. 30. § (1) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(1) A növényvédõ szer csomagolóeszköz (a továbbiak-
ban: csomagolóeszköz) külsõ megjelenésének olyannak
kell lennie, hogy más anyaggal (gyógyszer, élelmiszer,
háztartási vegyi anyag) a növényvédõ szert ne lehessen
összetéveszteni. A csomagolóeszköz termékcímkéjén
(a továbbiakban: címkéjén) fel kell tüntetni „Gyermekek
elõl el kell zárni” feliratot, amennyiben az engedélyokirat
erre vonatkozó S-mondatot nem tartalmaz, illetve meg kell
felelnie az anyagok és keverékek osztályozásáról, címké-
zésérõl és csomagolásáról, a 67/548/EGK és
az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül
helyezésérõl, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosí-
tásáról szóló 2008. december 16-i 1272/2008/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének 4. részé-
ben foglalt elõírásnak. Címkének minõsül a növényvédõ
szer valamennyi csomagolóeszközére, vagy külsõ és belsõ
csomagolóanyagára letörölhetetlen módon rányomtatott,
vagy grafikus úton elõállított, illetve az (5) bekezdésben
szereplõ kiszerelések esetén az azt kísérõ nyomtatott vagy
szemléltetõ anyag is. A címke részének kell tekinteni a le-
vehetõ vagy elkülöníthetõ tájékoztatót (például: részletes
használati utasítás, mellékelt útmutató), valamint minden
további külsõ és belsõ csomagolás feliratozását. Ezeket
forgalomba kerülése elõtt a készítmény valamennyi kisze-
relésére be kell nyújtani nyomtatott (eredeti méretben) és
elektronikus formában.”

(6) A R. 30. § (3) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(3) A címkén a jóváhagyott címketervben szereplõ
adatokat, de – a 13. számú melléklet 4., 18. és 20. pontja
kivételével – legalább az engedélyokiratban szereplõ elõ-
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írásokat, a gyártó által adott gyártási számot vagy annak
azonosítására utaló jelzést, a csomag nettó tartalmát, vala-
mint a gyártás idejét, illetve a használati utasításra vonat-
kozó utalást kell feltüntetni. A hatóanyag(ok) és egyéb
összetevõk azon elnevezését kell feltüntetni, amelyek
az 1. számú mellékletben szerepelnek, vagy ha ott nem ta-
lálhatóak, akkor az ISO közhasználatú nevet. Ha ez utóbbi
nem áll rendelkezésre, akkor az IUPAC (International Un-
ion of Pure and Applied Chemistry) szabályok szerinti ké-
miai megnevezést kell alkalmazni. Tilos a címkén bármi-
lyen növényvédõszer-maradék határértéket feltüntetni.
Kombi csomag esetén valamennyi, a csomagolásban lévõ
növényvédõ szer gyártási idejét vagy a legrégebbi gyártási
idõt kell feltüntetni a külsõ csomagolási egységen. A cím-
kefelirat elkészítésénél a Gyûjtemény címkézésrõl szóló
fejezete szerinti követelményeknek kell eleget tenni.
A címkén fel kell tüntetni annak a személynek a nevét és
címét, aki a forgalmazott növényvédõ szer végsõ csoma-
golásáért és címkézéséért, vagy végsõ címkézéséért fele-
lõs, amennyiben nem azonos az engedélyessel.”

(7) A R. 30. §-a a következõ (8) és (9) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(8) Magyarországi forgalomba hozatalra szánt idegen
nyelvû felirattal behozott készítményt magyar nyelvû cím-
kével át kell címkézni. Többnyelvû címke alkalmazása
esetén el kell különülnie egymástól a különbözõ nyelvû
címkefeliratoknak, melyek együttes szerepeltetése nem
mehet az olvashatóság és az áttekinthetõség rovására.

(9) Csak a jóváhagyott, magyar nyelvû címkeszöveggel
megegyezõ tartalmú termékcímkével lehet átcímkézni
a terméket úgy, hogy növényvédõ szer végsõ csomagolá-
sáért, illetve címkézéséért, illetve végsõ címkézéséért fele-
lõs azt elõzetesen 15 nappal korábban bejelenti, és a fel-
használni kívánt címke egy példányát méretazonos formá-
ban mellékeli.”

(8) A (3)–(7) bekezdés a rendelet hatálybalépését köve-
tõ napon hatályát veszti. E bekezdés a hatálybalépést kö-
vetõ 2. napon hatályát veszti.

49. §

Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak való
megfelelést szolgálja:

a) a toxikus termékekkel kapcsolatos tevékenységekre,
kereskedelemre és forgalmazásra vonatkozó átmeneti in-
tézkedésekre, és az ilyen termékek hivatásszerû használa-
tával, beleértve a közvetítõk tevékenységeit is, kapcsola-
tos tevékenységekre vonatkozó részletes rendelkezések
megállapításáról szóló, 1974. június 4-i 74/556/EGK taná-
csi irányelv,

b) a toxikus termékek kereskedelmével és forgalmazá-
sával foglalkozó önálló vállalkozók és közvetítõk tevé-
kenységével kapcsolatos letelepedési és szolgáltatásnyúj-
tási szabadság megvalósításáról szóló, 1974. június 4-i
74/557/EGK tanácsi irányelv,

c) a növényvédõ szerek forgalomba hozataláról szóló,
1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelv,

d) a felszín alatti vizeknek az egyes veszélyes anyagok
által okozott szennyezés elleni védelmérõl szóló, 1979. de-
cember 17-i 80/68/EGK tanácsi irányelv.

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
46/2010. (IV. 27.) FVM rendelete

az állami alapadatok felhasználásával végzett sajátos
célú földmérési és térképészeti tevékenységrõl*

A földmérési és térképészeti tevékenységrõl szóló
1996. évi LXXVI. törvény 29. § (2) bekezdés a) és e) pont-
jában kapott felhatalmazás alapján, a földmûvelésügyi és
vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló
162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának i) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva, a következõket
rendelem el:

1. Értelmezõ rendelkezések

1. §

A rendelet alkalmazásában
1. adat: a határvonal, a határvonalat alkotó pontok;
2. alakzat: a digitális alaptérkép állami alapadatai közül

a felületszerû objektum;
3. attribútum adat: a digitális alaptérkép objektumainak

leíró adata;
4. azonosító: a felületszerû objektumok esetében a hely-

rajzi szám, alrészlet jel és minõségi osztály jel;
5. DAT adatcsere formátum: a digitális alaptérképek ké-

szítésére vonatkozó jogszabályban meghatározott adatcse-
re formátum;

6. EOV: az egységes országos vetületi rendszer;
7. EOTR: az egységes országos térképrendszer;
8. ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis: az állami

földmérési alaptérkép adatbázisa, amely az egységes in-
gatlan-nyilvántartási adatbázis geometriai részét képezi;

9. egységes ingatlan-nyilvántartási adatbázis: olyan
adatbázis, mely az ingatlanoknak az ingatlan-nyilvántar-
tásról szóló törvényben meghatározott tartalommal rendel-
kezõ adatbázisából és az ingatlan-nyilvántartási térképi
adatbázisból áll;

* A rendelet mellékletei a 2010. április 27-én megjelent Magyar Közlöny
62. számában fellelhetõk.
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10. geometriai változással érintett objektum (alakzat):
a változással érintett és az ahhoz közvetlenül csatlakozó
objektum, melynek a változás során létrejövõ új határpon-
tok miatt a geometriája megváltozik;

11. geometriai leírás: az objektumok (alakzatok) pon-
tokkal és vonalösszekötésekkel (szakaszokkal) való meg-
határozása;

12. határpont: a közigazgatási egység, az alegység,
a földrészlet, az alrészlet és a minõségi osztály határvonal
valamely pontja;

13. határvonal: a közigazgatási, az alegység, a földrész-
let, az alrészlet, valamint a minõségi osztály határpontjait
összekötõ egyenes szakaszok;

14. változási vázrajz: az ingatlan-nyilvántartási térképi
adatbázis tartalmának felhasználásával készített digitális
és papír alapú földmérési munkarész;

15. változási állomány: a változással érintett földrészle-
tek határvonalán belül csak az ingatlan-nyilvántartási tér-
képi adatbázis tartalmát érintõ, változás utáni állapotot tar-
talmazó adatállomány.

2. §

A rendelet alkalmazásában a 2007. december 31. elõtt
hatályos, analóg (papír, fólia stb. adathordozón lévõ) in-
gatlan-nyilvántartási térképek digitális átalakításával lét-
rehozott adatbázisokat a földmérési és térképészeti tevé-
kenységrõl szóló 1996. évi LXXVI. törvény (a továbbiak-
ban: Fttv.). 23. § (4) bekezdése alapján az analóg ingat-
lan-nyilvántartási térképek digitális másolatának kell te-
kinteni és az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi
CXLI. törvény 21. § (2) bekezdése alapján ingatlan-nyil-
vántartási térképként kell használni.

2. A földmérési és térképészeti adatok és munkarészek
szolgáltatása

3. §

(1) Az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis állami
alapadatainak felhasználásával készülõ sajátos célú föld-
mérési munkákhoz történõ adatszolgáltatás elõtt a földmé-
rési munkával érintett terület ingatlan-nyilvántartási ada-
tainak és attribútumainak egymással való összhangját
a földhivatalnak ellenõriznie kell. Ennek keretében vizs-
gálni kell, hogy az érintett alakzatok ingatlan-nyilvántartá-
si térképi adatbázisban tárolt mûszaki területei összhang-
ban vannak-e a nyilvántartott területekkel. A vizsgálat
szoftveres eljárással végzendõ, az adatszolgáltatás átfutási
idején belül.

(2) Az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisban tá-
rolt, felületszerû objektumok által meghatározott alakza-
tok területét mûszaki területnek kell tekinteni.

(3) Amennyiben a nyilvántartott területi adatok és az in-
gatlan-nyilvántartási térképi adatbázis adataiból számítha-

tó mûszaki területi adatok közötti különbség meghaladja
a 20. § (1) bekezdésében meghatározottak szerinti megen-
gedett eltérést, a földhivatal a 59–61. §-ban foglaltak sze-
rint köteles eljárni.

4. §

(1) Az átnézeti térképek digitális változatát az ingat-
lan-nyilvántartási térképi adatbázisból generalizálással
kell elõállítani, az állami térképre vonatkozó jogszabá-
lyokban meghatározott tartalmi és pontossági elõírások
figyelembevételével.

(2) Analóg adathordozón lévõ átnézeti térképek szol-
gáltatásakor a másolaton fel kell tüntetni a rendelkezésre
álló térkép készítésének és az adattartalom utolsó aktuali-
zálásának idõpontját.

(3) Az (1) bekezdés szerint elkészített digitális átnézeti
térkép a földhivatallal elõzetesen egyeztetett formátum-
ban, vagy szelvényenkénti kinyomtatásban szolgáltatható.

3. A változási vázrajz és fajtái

5. §

A változási állományt a változási vázrajz adataiból kell
elõállítani, amely a változással érintett földrészletek határ-
vonalán belül csak az ingatlan-nyilvántartási térképi adat-
bázis tartalmát érintõ, változás utáni állapotot tartalmazza.

6. §

(1) Közigazgatási egységek határvonalának változásá-
val összefüggõ változási vázrajz fajtái:

a) az államhatár változásával összefüggõ változási váz-
rajz, valamint

b) a közigazgatási határ – ideértve a megyehatár, a tele-
pülés, kerületenkénti ingatlan-nyilvántartási egység eseté-
ben a kerület, valamint a fekvés határát – változásával
összefüggõ változási vázrajz.

(2) Földrészlet határ változásával összefüggõ változási
vázrajz fajtái:

a) a megosztással összefüggõ változási vázrajz;
b) a telekegyesítéssel összefüggõ változási vázrajz;
c) a telekhatár-rendezéssel összefüggõ változási váz-

rajz;
d) telekcsoport újraosztásával összefüggõ változási váz-

rajz, továbbá
e) a kisajátítási változási vázrajz.
(3) Földrészleten belüli állami alapadatok változásával

összefüggõ változási vázrajz fajtái:
a) az épületek, önálló tulajdonú épületek, valamint

a közterületrõl nyíló pincék feltüntetésével vagy ábrázolá-
sának megszüntetésével összefüggõ változási vázrajz;
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b) a mûvelési ág változásával összefüggõ változási váz-
rajz.

(4) Változási vázrajzként kell kezelni az ingatlan-nyil-
vántartási térképi adatbázis tartalmában változást nem
eredményezõ alábbi változási vázrajzokat, térképeket és
vázlatokat:

a) jog bejegyzésére szolgáló változási vázrajz;
b) tény feljegyzésére szolgáló változási vázrajz;
c) kitûzési vázrajz és kitûzési vázlat;
d) felmérési vázlat, megvalósulási térkép;
e) földrészleten belüli használati megosztással össze-

függõ vázrajz.

4. A változási vázrajzok készítésére vonatkozó
általános elõírások

7. §

(1) A változási vázrajz készítése az Fttv. 21. § (1) bekez-
dése alapján szakképzettséghez kötött tevékenység.
A vázrajz készítõjének a földmérési és térképészeti tevé-
kenységrõl szóló 1996. évi LXXVI. törvény egyes rendel-
kezéseinek végrehajtásáról szóló 21/1997. (III. 12.)
FM–HM együttes rendelet 8. §-ában felsorolt szakképzett-
ségek valamelyikével kell rendelkeznie.

(2) A változási vázrajz minõségtanúsítását az Fttv. 21. §
(4) bekezdés b) pontja alapján ingatlanrendezõ földmérõi
minõsítést adó engedéllyel rendelkezõ személy végezheti.

(3) Telekalakítással és kisajátítással kapcsolatos vázraj-
zok esetében a telekalakításra, valamint a kisajátításra vo-
natkozó jogszabályoknak a készítõ jogosultságára vonat-
kozó elõírásait figyelembe kell venni.

8. §

(1) A változási vázrajzokat hitelesített állami alapada-
tok felhasználásával kell elkészíteni. A vázrajz megneve-
zése – a 6. § (4) bekezdés c)–e) pontjában említettek kivé-
telével – minden esetben: változási vázrajz.

(2) A változási vázrajzot 1:1000, 1:2000, vagy 1:4000
méretarányban kell kinyomtatni. Indokolt esetben – a jobb
áttekinthetõség érdekében – a földhivatallal egyeztetett
módon ettõl el lehet térni.

(3) A változási vázrajzon és munkarészein az alaptérkép
jelölései, valamint a 25. melléklet szerinti jelölések hasz-
nálhatóak. Amennyiben ezektõl eltérõ jelölések használa-
ta válik szükségessé, azokat – jelmagyarázatban – a váz-
rajzon külön fel kell tüntetni.

(4) A változási vázrajzot és a hozzátartozó területkimu-
tatást a rendelet mellékleteiben megadott minták szerinti
formában és tartalommal kell kinyomtatni.

(5) A kinyomtatott változási vázrajznak lehetõleg észa-
ki tájolásúnak kell lennie. Nem északi tájolás esetén
az északi irányt a vázrajzon fel kell tüntetni.

9. §

(1) A változási vázrajz címfeliratának tartalmaznia kell
a település nevét, a fekvést, az érintett helyrajzi számokat,
a változás jellegét, a vázrajz méretarányát, a vetület meg-
nevezését, továbbá a készítõ vállalkozó vagy vállalkozás
nevét, a munkaszámot vagy iktatószámot.

(2) Több közigazgatási egységre kiterjedõ változás ese-
tén a változási vázrajzot közigazgatási egységenként kell
elkészíteni. Közigazgatási egységen belüli több fekvést
érintõ változás esetén a változási vázrajzot fekvésenként
kell elkészíteni.

(3) A földrészlet határvonalának változásával és kitûzé-
sével kapcsolatos földmérési munka megkezdése elõtt
a munkavégzõnek be kell szereznie a megrendelõ írásbeli
nyilatkozatát arról, hogy az érintett földrészlet határvona-
lával kapcsolatosan volt-e, vagy jelenleg van-e folyamat-
ban bírósági eljárás.

(4) Ha a határvonal helyét korábban jogerõs bírósági
ítélettel állapították meg, akkor a munkát végzõ csak olyan
vázrajzot készíthet, amely a bíróság által megállapított ha-
tárvonalat és az ennek megfelelõ területi adatokat tartal-
mazza.

(5) Ha az adatok szolgáltatása és a munka leadása között
22 munkanapnál hosszabb idõ telik el, az adatszolgáltatás-
kor kiadott adatokat a munka leadása elõtt a földhivatalnál
egyeztetni kell. Az adatokban bekövetkezett idõközi vál-
tozásokat a munka elkészítése során a készítõnek figye-
lembe kell vennie.

10. §

(1) A változási vázrajzon a készítõnek fel kell tüntetni:
a) a készítés idõpontját;
b) a földmérõ nevét (nyomtatott betûvel) és aláírását;
c) a minõségtanúsítást végzõ nevét (nyomtatott betû-

vel), aláírását, az ingatlanrendezõ földmérõi minõsítésé-
nek számát;

d) a készítõ földmérõ vállalkozó vagy vállalkozás bé-
lyegzõlenyomatát;

e) „A feltüntetett méretek a helyszínen mért mérési ada-
tok” szövegû záradékot;

f) „A változás akaratunknak megfelelõen történt.” zára-
dékszöveg alatt az érdekelt felek aláírására fenntartott he-
lyet;

g) a minõségtanúsítási záradékot a 45. § (5) bekezdése
szerinti záradékszöveggel;

h) a földmérési záradékot az 51. § (1) és (2) bekezdése
szerint, valamint

i) a záradékolást végzõ személy nevének, aláírásának és
a földhivatal körbélyegzõjének fenntartott helyet.

(2) A 7. § (3) bekezdésében meghatározott esetekben
az építészeti-mûszaki szakterületen érvényes geodéziai
tervezési jogosultság megnevezését és számát fel kell tün-
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tetni a változási vázrajzon az ingatlanrendezõ földmérõi
minõsítés száma alatt.

(3) A változási vázrajz vizsgálatra és záradékolásra tör-
ténõ benyújtásának nem feltétele a változással érintett
földrészletek tulajdonosai aláírásának megléte a vázraj-
zon.

(4) A rendeletben elõírt és meghatározott záradékokon
kívül a változási vázrajzon más záradékot a készítõ nem
tüntethet fel.

11. §

(1) A változási vázrajzon ábrázolni kell az elõzetes vál-
tozásokkal kiegészített hatályos ingatlan-nyilvántartási
térképi adatbázisnak megfelelõ tartalommal a változás
elõtti, valamint a változás után keletkezõ állapotot. Ezen
belül ábrázolni kell a meglévõ és az új földrészletek hely-
rajzi számát, az alrészleteket és betûjelüket, a minõségi
osztályok határvonalait, a mûvelési ágakat és a minõségi
osztályok jeleit. Az épület feltüntetésérõl készített változá-
si vázrajzon ábrázolni kell az új vagy változott épületet,
az utcanevet és a házszámot.

(2) A változás utáni új földrészletek határvonalát és
a változott épületeket 0,5 mm vastag, folytonos vonallal,
a változott alrészletek határvonalát 0,5 mm vastag ponto-
zott vonallal, valamint a megszûnt határvonalakat és
egyéb térképi elemeket a megszüntetés jelével kiegészítve
kell feltüntetni, a megváltozott régi helyrajzi számokat, al-
részlet betûjeleket, utcaneveket, házszámokat át kell húzni
és az újakat fel kell tüntetni.

(3) A változási vázrajzon ábrázolni kell a változással
érintett földrészletekhez csatlakozó szomszédos földrész-
letek helyrajzi számát, valamint a szomszédos földrészle-
tek határvonalait (a változási vázrajzon mért legalább 2 cm
hosszúságban).

(4) A 16. § (3) bekezdésében meghatározott esetekben
a változási vázrajzon a földrészlet változással érintett ré-
szét, valamint ennek környezetében a szomszédos föld-
részletek határvonalát (a változási vázrajzon mért legalább
2 cm hosszúságban) kell ábrázolni. A változási állomány-
nak azonban a teljes földrészletet tartalmaznia kell.

(5) A változási vázrajzon csak a változott vonalak jel-
lemzõ terepi méreteit kell feltüntetni. Egyéb – ellenõrzõ,
beillesztéshez szükséges stb. – méreteket a mérési jegyzet-
nek, a mérési vázlatnak, vagy tömbrajznak kell tartalmaz-
nia.

12. §

(1) A változási vázrajzokhoz az ingatlan-nyilvántartási
átvezetés céljának megfelelõ területkimutatás tartozik.

(2) A területkimutatás változás elõtti része tartalmazza
a hatályos ingatlan-nyilvántartásnak megfelelõen

a) a változás elõtti helyrajzi számokat növekvõ sorrend-
ben;

b) a földrészletek, az alrészletek betûjelét, mûvelési
ágát és minõségi osztályát,

c) a földrészletek, az alrészletek és a minõségi osztályok
területi és kataszteri tiszta jövedelmi adatait (Ak), vala-
mint

d) a földrészletek területének összegét.
(3) A területkimutatás változás utáni része tartalmazza
a) a változás utáni helyrajzi számokat növekvõ sorrend-

ben,
b) a földrészletek, az alrészletek betûjelét, mûvelési

ágát és minõségi osztályát
c) a földrészletek, az alrészletek és a minõségi osztályok

területi és kataszteri tiszta jövedelmi adatait (Ak),
d) az alrészletek (a minõségi osztályok) területének és

kataszteri tiszta jövedelmének összegét földrészletenként,
e) a földrészletek területének összegét, továbbá
f) a változás utáni tervezett tulajdoni állapotot

(amennyiben a megrendelõ azt kéri, és az ehhez szükséges
adatokat biztosítja).

(4) A fõvárosban a változás elõtti és változás utáni rész
között az elesõ és hozzájövõ részterületek kimutathatóak.

13. §

(1) A változott területi adatokat a készítõnek a munkaré-
szekhez csatolt területszámítási jegyzõkönyvbõl kell át-
vennie. A területkimutatás külön munkarészként is elké-
szíthetõ, de ebben az esetben a változási vázrajzot „A vál-
tozási vázrajz a területkimutatással együtt hatályos.” zára-
dékkal kell ellátni.

(2) A külön munkarészként elkészített területkimutatá-
son – a változási vázrajz méretaránya kivételével – fel kell
tüntetni a 9. § (1) bekezdésében, valamint a 10. § (1) be-
kezdés a) pontjában foglaltakat.

5. A változási vázrajz készítésének általános
földmérési elõírásai

14. §

(1) A változási vázrajzok készítése során a terepi méré-
seket a digitális alaptérképek készítésére vonatkozó jog-
szabály tartalmi és pontossági elõírásai szerint kell végre-
hajtani. A határvonalak azonosítása során a hatályos ingat-
lan-nyilvántartási térképi adatbázis kialakításához a digi-
tálisan átalakított állami földmérési alaptérkép készítésé-
nél alkalmazott mérési, térképezési és területszámítási
pontossági elõírásokat kell figyelembe venni.

(2) A földmérési és térképészeti tevékenységrõl szóló
1996. évi LXXVI. törvény végrehajtásáról szóló 16/1997.
(III. 5.) FM rendelet (továbbiakban: FM vhr.) 34. § (1) be-
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kezdése által meghatározott esetekben a felmérést végzõ
köteles a munkát a megyei földhivatalhoz bejelenteni.

(3) A változási vázrajzok készítésének helyszíni mun-
kálatai során – fekvéstõl függetlenül – olyan mérési mód-
szert kell alkalmazni, ami az ellenõrzött és az újonnan
meghatározott pontok EOV koordinátáit eredményezi.

(4) A változás során keletkezõ új földrészlet határponto-
kat a munka keretében a természetben ki kell tûzni és meg
kell jelölni.

(5) A változási vázrajz készítéséhez használt mérõesz-
közöknek ki kell elégíteni a mérésügyrõl szóló jogszabá-
lyok idevonatkozó elõírásait.

15. §

(1) A kisajátítási változási vázrajz és a hozzá tartozó te-
rületkimutatás elkészítésénél a kisajátításról szóló jogsza-
bályok elõírásait is figyelembe kell venni.

(2) Erdõmûvelési ágban nyilvántartott földrészlet vagy
alrészlet határvonalának változása esetében figyelembe
kell venni az erdõrõl, az erdõ védelmérõl és az erdõgazdál-
kodásról szóló jogszabályok elõírásait is.

16. §

(1) Az állami alapadatok felhasználásával készülõ sajá-
tos célú földmérési munka megkezdése elõtt a munkát
végzõ az érintett terület vonatkozásában ellenõrizni köte-
les az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis adatainak
egymással, valamint a helyszíni állapottal való összhang-
ját, az attribútum adatokra is kiterjedõen.

(2) A földrészletek határvonalának azonosítását és el-
lenõrzését – függetlenül a változási vázrajz fajtájától –
minden esetben el kell végezni, a 17. és 18. § elõírásainak
figyelembevételével.

(3) Hosszan elnyúló földrészletek (utak, csatornák, víz-
folyások, vasutak, egyéb vonalas létesítmények), valamint
külterületen a 10 hektár területet meghaladó földrészletek
esetében, ha a változással érintett terület nem haladja meg
az összterület 25%-át, akkor a földrészletek adatainak és
határvonalainak azonosítását csak a változással érintett te-
rületre kell elvégezni.

(4) A földrészletek határvonalainak azonosításához és
ellenõrzéséhez fel kell használni a hatályos ingatlan-nyil-
vántartási térképi adatbázist, valamint a földhivatalban
rendelkezésre álló mérési, kitûzési adatokat is. Térképmá-
solatról méretlevétellel megállapított méreteket tilos fel-
használni.

(5) Ha az ellentmondás mértéke az ellenõrzött határvo-
nal helyzetében a 18. és 19. § szerinti megengedett legna-
gyobb eltérést meghaladja, akkor az észlelt hibát – az el-
lenõrzést dokumentáló munkarészek csatolásával – a föld-
hivatalnak írásban be kell jelenteni. A földhivatal
a 59–62. § elõírásai szerint köteles eljárni.

17. §

(1) A földrészletek határvonalának helyszíni ellenõrzé-
se során a rendelkezésre álló korábbi mérési adatokat és
az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis adataiból szá-
mítható méreteket a helyszíni ellenõrzõ mérések eredmé-
nyeivel össze kell hasonlítani. Az ellenõrzõ méreteket –
a mérési jegyzeten vagy a mérési vázlaton – a többi adattól
eltérõ módon kell dokumentálni.

(2) Az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisban ter-
vezett (szaggatott) vonallal ábrázolt, vagy erre utaló attri-
bútummal megjelölt határvonal helyzetét a tervezési mére-
tek és a területi adatok alapján kell ellenõrizni. Ha a föld-
részletet részben folytonos, részben tervezett vonalak ha-
tárolják, a folytonos vonal helyzetét általában térképi ada-
tok, a tervezett vonal helyzetét pedig a tervezési méretek,
vagy ha más adat nem áll rendelkezésre, a nyilvántartott
területi adatok felhasználásával kell ellenõrizni. Amennyi-
ben a természetbeni használat iránya eltér az adatbázisban
ábrázolt iránytól, akkor azt a munkát végzõ a természetbe-
ni állapotot tartalmazó vázrajz és a vele összhangban levõ
mérési adatok átadásával egyidejûleg köteles jelezni
a földhivatalnak.

(3) Ha a terület eredeti tervezése hibásan történt, a föld-
hivatal a 59–61. § elõírásai szerint köteles eljárni.

18. §

(1) A térképi és természetbeni állapotot azonosnak kell
tekinteni, és a terepmunkához a természetbeni állapotot,
az irodai feldolgozáshoz a térképi állapotot és a nyilván-
tartott területi adatokat kell kiinduló adatként elfogadni, ha
a természetben állandó módon megjelölt pontok esetén

a) a szabatosan felmért területen a térképi és természet-
beni állapot között az eltérés

aa) megtalálható és szabatosan megjelölt birtokhatár
esetén a földrészlethatár helyzetében a ±0,1 métert,

ab) fel nem lelhetõ birtokhatár-jelölés esetén a földrész-
lethatár helyzetében ±0,2 métert

nem lépi túl;
b) a földrészletrõl korábbi munkarészekben (felvételi

elõrajzon, mérési vázlaton stb.) számszerû mérési vagy ki-
tûzési adatok állnak rendelkezésre, az eredeti számszerû
méretek és az ellenõrzõ méretek közötti eltérés nem na-
gyobb ±0,3 méternél;

c) az EOTR földmérési alaptérkép terepi kiegészítõ mé-
rések nélküli digitális átalakításával készült térképi adat-
bázis esetén a 1. melléklet A) táblázatban megadott érték-
nél kisebb az eltérés, vagy

d) a nem EOV vetületi rendszerû alaptérkép terepi ki-
egészítõ mérések nélküli digitális átalakításával készült
adatbázis esetén a 1. melléklet B) táblázatban megadott ér-
téknél kisebb az eltérés.

(2) A természetben állandó módon meg nem jelölt pon-
tok esetén, ha az eltérés ellentétele a vizsgált hely környe-
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zetében kimutatható, akkor az (1) bekezdés a)–d) pontja
alapján a térképi és a természetbeni állapot nem tekinthetõ
azonosnak.

(3) Több földrészlet töréspontjainak folyamatos össze-
mérése a földrészletek szélességének megállapításánál
mérési vonalnak minõsül. Amennyiben a mérési vonalra
vonatkozó, a természetben mért és a grafikus térképi alapú
adatbázisból meghatározott végméret közötti különbség
(záróhiba) nem haladja meg a 1. melléklet A) és B) táblá-
zataiban szereplõ (méterben kifejezett) megengedett elté-
rés értékét, a mérési vonalon belül a részletpontok helyze-
tét a záróhiba arányos elosztásával kell meghatározni.
Az így meghatározott részletpontok esetében az (1) bekez-
dés c) és d) pontja alapján kell a térképi és természetbeni
állapot azonosságát megállapítani.

(4) Szabatosan megjelölt és meghatározott részletpon-
tok esetében a koordinátákból (mérési eredményekbõl)
számított és a terepen mért távolság közötti eltérés nem ha-
ladhatja meg a 2. melléklet C) táblázatában, méterben
megadott értéket.

19. §

(1) A digitális alaptérképek készítésérõl szóló jogsza-
bály elõírásai szerinti újfelméréssel vagy terepi mérések-
kel (tömbkontúros felméréssel) kiegészített digitális átala-
kítással készült alaptérképi adatbázisok esetén az 3. mel-
léklet táblázataiban megadott tûréshatárokat kell alkal-
mazni.

(2) Terepi kiegészítõ mérésekkel végzett digitális átala-
kítással készült térképi adatbázisok esetén a tömbbelsõk-
ben lévõ pontokra a digitálisan átalakított állami földméré-
si alaptérkép készítésénél alkalmazott mérési, térképezési
pontossági elõírásokat kell figyelembe venni.

20. §

(1) Az ingatlan-nyilvántartásban nyilvántartott terület
és az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisban tárolt
határvonalak által meghatározott alakzat mûszaki területe
összhangban van, ha az ellenõrzõ területszámítás

a) az EOTR ingatlan-nyilvántartási térkép digitális át-
alakításával elõállított ingatlan-nyilvántartási térképi adat-
bázis esetében a nyilvántartott terület és az ellenõrzéskép-
pen számított terület közötti eltérés nem lépi túl a 4. mel-
lékletben megadott értékek másfélszeresét,

b) a nem EOV vetületi rendszerû ingatlan-nyilvántartási
térkép digitális átalakításával elõállított ingatlan-nyilván-
tartási térképi adatbázis esetében a nyilvántartott és ellen-
õrzésképpen számított területi adatok közötti eltérés nem
haladja meg a 5. mellékletben feltüntetett értékek másfél-
szeresét, valamint

c) az alrészletek területszámítása esetén a megengedett
eltérés nem haladja meg a 4. és 5. mellékletben feltüntetett
értékek kétszeresét.

(2) Az eredetileg EOV koordinátákból számított nyil-
vántartott területnek az ellenõrzõ numerikus területszámí-
tásból nyert területtel m2-re kell egyeznie.

(3) A nem EOV elõtti vetületi rendszerbeli koordináták-
ból számított nyilvántartott terület és az EOV koordináták-
ból számított terület megengedett eltérését az érintett terü-
letre számítható EOV vetületi méretarányszorzó alkalma-
zásával kell megállapítani.

6. Részletmérés

21. §

(1) A változási vázrajzok elkészítéséhez szükséges rész-
letmérés során a változással érintett területen az állami
alapadatok tartalmában bekövetkezett változásokat be kell
mérni.

(2) A részletpontok csoportosítását és a tûrési osztályok
meghatározását az 3. melléklet szerint kell végezni.
A részletpontok kódolásánál a 6. mellékletben megadott
pontkódokat kell alkalmazni.

22. §

(1) A mûholdas helymeghatározáson alapuló mérések
esetében a globális mûholdas helymeghatározó rendszerek
alkalmazásával végzett pontmeghatározásokról szóló jog-
szabály elõírásait kell alkalmazni.

(2) Terepi adatrögzítõvel rendelkezõ hagyományos mé-
rõeszközök alkalmazása esetén a rögzített mérési adatokat
adathordozón kell leadni. Adatrögzítõvel nem rendelkezõ
hagyományos mérõeszközök alkalmazásával végzett mé-
rések esetében a mérési eredményeket mérési jegyzõ-
könyvben vagy mérési jegyzeten kell feltüntetni.

(3) A méréseket úgy kell dokumentálni, hogy a doku-
mentáció alapján a mérési adatokból a pontmeghatározás
nyomon követhetõ és újból számítható legyen.

(4) A mérési jegyzet a helyszínen készített alakhelyes
vázlat, amelyen fel kell tüntetni minden helyszínen mért
méretet és gyûjtött adatot.

(5) Épületfeltüntetéshez az új, vagy megváltozott épüle-
teket úgy kell bemérni, hogy a mérési adatok alkalmasak
legyenek az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisba
történõ beillesztésre.

23. §

(1) A határvonalak helyzetének ellenõrzésére mérések
és a részletmérés eredményérõl mérési és számítási vázla-
tot kell készíteni.
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(2) A mérési és számítási vázlat manuálisan vagy számí-
tógéppel készített méretarányos vázlat, amely a 12. és
16. melléklet mintájára tartalmaz minden méretet és ada-
tot, amelyek a változási vázrajz rajzi részének szerkeszté-
séhez szükségesek. A mérési és számítási vázlat a változás
típusától függõen tartalmazza:

1. a munka számát (azonosítóját),
2. az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis adatai-

val egyezõen változás elõtti állapotot és a hozzá tartozó
mérési adatokat,

3. az új állapotnak megfelelõ vonalakat,
4. a mérési eredményeket,
5. a változás elõtti és a változás utáni helyrajzi számo-

kat,
6. a mûvelési ágak, alrészletek és minõségi osztályok

jelölését,
7. a mérési vonalakat eredmény-vonallal, az ordináta

vonalakat vékony szaggatott vonallal,
8. a pontok egyedi azonosítóit,
9. a megszûnt vonalakat kettõs áthúzással érvénytele-

nítve,
10. a térkép-terepazonosság megállapításához végzett

ellenõrzõ mérések és egyéb helyszíni mérések adatait
az elõzõektõl eltérõ módon feltüntetve,

11. a település és a fekvés nevét,
12. a házszámokat és utcaneveket,
13. szükséges esetben az északi irány megjelölését,
14. a készítõ személy nevét (nyomtatott betûvel) és alá-

írását,
15. a minõségtanúsítást végzõ nevét (nyomtatott betû-

vel), aláírását,
16. a készítés dátumát és
17. a készítõ vállalkozó vagy vállalkozás bélyegzõle-

nyomatát.
(3) A mérési és számítási vázlaton feltüntethetõ a tulaj-

donosok neve, lakcíme. A földrészlet határpontok megje-
lölésének (állandósításának) módját jelkulcsi jellel kell je-
lölni (karó, kõ stb.).

(4) A mérési és számítási vázlatot a földhivatalnak le-
adandó munkarészekhez analóg formában csatolni kell.

(5) Ha a mérési és számítási vázlat több lapból áll, a váz-
latlapok elhelyezkedésérõl, kapcsolatáról áttekintõ vázla-
tot kell készíteni.

7. Területszámítás

24. §

(1) A 18. § elõírásai szerint ellenõrzött és azonosnak ta-
lált határvonalak esetében a változás elõtti mûszaki terület
az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisban tárolt ha-
tárvonalak által meghatározott alakzat területe, a változás
utáni alakzat mûszaki területe az új alakzatok koordinátái-
ból számított érték. A változás elõtti és a változás utáni
mûszaki területek összegének azonosnak kell lenni.

(2) A területszámítás során a változás elõtti ingat-
lan-nyilvántartási területet csak akkor szabad felhasználni,
ha a 20. § elõírásai teljesülnek.

(3) A változott alakzatok végleges területét a m2 -re ke-
rekített mûszaki területbõl kiindulva a területarányos rá-
osztás módszerével úgy kell meghatározni, hogy terület-
összegük a változás elõtti ingatlan-nyilvántartási területek
összegével megegyezõ legyen. A változott alakzatok vég-
leges területének meghatározását területszámítási jegyzõ-
könyvben kell dokumentálni.

(4) A földrészleten belüli alrészletek területösszegének
a földrészlet területével, az alrészleteken belül a minõségi
osztályok területösszegének pedig az alrészlet területével
kell megegyeznie.

(5) A területkimutatásban a kataszteri tisztajövedelem
(Ak érték) változás elõtti és változás utáni értékei eltérhet-
nek egymástól.

25. §

(1) Felmérési, térképezési és területszámítási hiba kija-
vításához készített változási vázrajz esetén a változás elõt-
ti és utáni területösszegek eltérhetnek. Ezekben az esetek-
ben a közigazgatási egység területelszámolását el kell ké-
szíteni.

(2) A területszámítás során a változással meghatározott
vonalpontot töréspontként kell kezelni. A vonalponttal
érintett, de egyébként nem változó földrészleteket geomet-
riai változással érintett objektumnak kell tekinteni. A terü-
letszámításba az ilyen alakzatot is be kell vonni. A változá-
si vázrajz területkimutatásába ezeket a földrészleteket nem
kell felvenni.

8. Változási vázrajz készítése folyamatban lévõ új
állami földmérési alaptérkép készítése esetén

26. §

(1) Amennyiben az új állami földmérési alaptérképi
adatbázis állami átvételi vizsgálatra alkalmasságáról
a földhivatal a nyilatkozatot még nem adta ki, a változási
vázrajzot a hatályos ingatlan-nyilvántartási térképi adatbá-
zis és a hozzátartozó területi adatok, továbbá az egyéb
munkarészek alapján kell elkészíteni.

(2) Az új állami földmérési alaptérképi adatbázis állami
átvételre való alkalmasságára vonatkozó nyilatkozat ki-
adását követõen – az ingatlan-nyilvántartás átalakításának
befejezéséig és az új ingatlan-nyilvántartási térképi adat-
bázis forgalomba adásáig terjedõ idõszakban – mind az új,
mind a hatályos ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis,
valamint hozzátartozó munkarészek alapján kell a változá-
si munkarészeket elkészíteni. A kettõs munkarészek kö-
zötti összhang biztosítása a készítõ feladata.
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(3) A forgalomba nem adott munkarészekbõl szolgálta-
tott adatokat „Ingatlan-nyilvántartás átalakítása elõtti álla-
pot” figyelmeztetõ felirattal kell ellátni.

27. §

(1) Az állami földmérési alaptérképi adatbázis készíté-
séhez szükséges elsõ földhivatali adatszolgáltatás idõpont-
jától az alaptérkép készítésére vonatkozó szerzõdésben
meghatározott idõpontig az elkészült sajátos célú, új vagy
változott állami alapadatot tartalmazó, jogerõs változási
munkarészeket összegyûjtve, rendszerezve, bedolgozás
céljából a felmérést végzõ részére a földhivatal kéthavonta
köteles átadni. Az átadás-átvételt a felmérési törzskönyv-
ben dokumentálni kell. Jogerõs határozat nélkül az ingat-
lan-nyilvántartás tartalmát érintõ változási vázrajz bedol-
gozására – az épületfeltüntetési vázrajzok kivételével – in-
tézkedni nem szabad.

(2) Az állami földmérési alaptérképi adatbázis készítés
helyszíni munkáinak befejezése, vagy a munka záróhely-
színelése után érkezett változási vázrajzok átvezetésérõl –
az állami átvételt követõen – a földhivatal gondoskodik
az új állami földmérési alaptérképen.

9. Változási vázrajz az államhatár változásáról

28. §

(1) Az államhatár változásával kapcsolatos földmérési
munkákat hatósági jogkörében eljárva a FÖMI végzi.

(2) A változási vázrajzot és a kapcsolódó munkarésze-
ket a hatályos ingatlan-nyilvántartási adatokat felhasznál-
va a FÖMI készíti el a 7. és 8. mellékletekben megadott
minta szerint, melyet vizsgálatra, záradékolásra és átveze-
tésre az érintett megyei földhivatal útján ad át a földhiva-
talnak.

10. Változási vázrajz a közigazgatási egységek
és fekvések határvonalának változásáról

29. §

(1) Közigazgatási egységek és fekvések határvonalának
változásához szükséges vázrajzokat az érintett település
önkormányzatának képviselõ-testületi határozata szerint
kell elkészíteni. Az ilyen munkarészek záradékolásához
a képviselõ-testületi határozatot is csatolni kell.

(2) Közigazgatási egységek és fekvések között közvet-
lenül csak egész földrészletek csatolhatóak át. Ha az átcsa-
tolás csak a földrészlet egy részét érinti, akkor azt még
az eredeti nyilvántartási egységben meg kell osztani.

(3) Az átcsatolás után felhasználható helyrajzi számokat
az adatszolgáltatáskor a földhivatal adja meg.

(4) A változási vázrajzot a határátcsatolással érintett tel-
jes területre vonatkozóan – az Fttv. 16. § (3) bekezdésére

figyelemmel, a változással érintett közigazgatási egységek
és fekvések hatályos ingatlan-nyilvántartási térképi adat-
bázisait is figyelembe véve – a nagyobb pontosságot bizto-
sító technológiai eljárás követelményeinek betartásával,
a 7. és 8. mellékletben lévõ minta szerint kell elkészíteni.

11. Változási vázrajz földrészletek
határvonalának változásához

30. §

(1) A telekalakítási és kisajátítási eljárások esetén
a földrészletek határvonalának változásáról változási váz-
rajzot kell készíteni. A vázrajzok készítése során a telek-
alakításra, valamint a kisajátításra vonatkozó jogszabá-
lyok elõírásait is figyelembe kell venni.

(2) A változott földrészletek helyrajzi számozását
a helyrajzi számozásra vonatkozó jogszabály szerint kell
végrehajtani.

(3) A földrészlet határvonalak változási vázrajzának
mintáit a 9–11. melléklet tartalmazza.

12. Változási vázrajz épületfeltüntetéshez

31. §

(1) Az épületfeltüntetéshez készített változási vázrajzon
az új vagy változott épületet 0,5 mm vastag folytonos vo-
nallal kell ábrázolni.

(2) Az épületfeltüntetéshez készített változási vázrajz
kötelezõ tartalma a mûvelési ág feltüntetése. Az épületfel-
tüntetéshez készített változási vázrajz mintáját a 13. mel-
léklet tartalmazza.

(3) Ha a földrészletnek és a rajta lévõ épületnek nem
azonos a tulajdonosa, az épületfeltüntetéshez készített vál-
tozási vázrajzon az épületet a földrészlethez kell kapcsol-
ni. Az épületet vagy épületeket a helyrajzi számozásra vo-
natkozó jogszabály elõírásainak megfelelõen az „ABC”
nagy betûivel kell megjelölni. A vázrajzon a 14. és
15. melléklet mintájára fel kell tüntetni a földrészlet hely-
rajzi számát, összterületét és az épület betûjelét, az épület
alapterületét, rendeltetését, a helyszínen megállapítható
utcanevet és a házszámot.

(4) A (3) bekezdés szerinti épületrõl a változási vázraj-
zot abban az esetben is el kell készíteni, ha az épület az in-
gatlan-nyilvántartási térképi adatbázisban már szerepel.
Az önálló tulajdonú épület betûjelét az ingatlan-nyilván-
tartási térképi adatbázisban is fel kell tüntetni.

13. Változási vázrajz a mûvelési ág változásához

32. §

(1) Ha a változás új mûvelési ágat keletkeztet, a változá-
si vázrajzon feltüntetett változott mûvelési ágat és annak
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minõségi osztályát a földhivatalnak a záradékolási eljárás
során hivatalból kell megállapítania.

(2) Amennyiben a mûvelési ág változás a földrészlet
vagy adott alrészlet teljes területét érinti, a mûvelési ág
változásának ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisban
történõ átvezetésérõl a földhivatal gondoskodik.

14. Változási vázrajz szolgalmi és egyéb jog
bejegyzéséhez vagy jogi szempontból jelentõs tény

ingatlan-nyilvántartási feljegyzéséhez

33. §

(1) Telki szolgalmi jog és földhasználati jog ingat-
lan-nyilvántartási bejegyzéséhez szükséges változási váz-
rajzon – a 17. melléklet mintájára – 0,5 mm vastagságú,
hosszú szaggatott vonallal kell feltüntetni annak a terület-
résznek a határát, ameddig a szolgalmi jog vagy a föld-
használati jog terjed.

(2) A közös tulajdonban lévõ ingatlanra vonatkozó több
vagyonkezelõi jog, villamos-berendezések elhelyezését
biztosító használati jog, vezetékjog, vízvezetési és bánya-
szolgalmi jog bejegyzésével kapcsolatos változási vázraj-
zon – a 18. melléklet mintájára – 0,5 mm vastagságú
hosszú szaggatott vonallal kell feltüntetni annak a terület-
nek a határvonalát, amelyre a vagyonkezelõi, vagy egyéb
jog kiterjed. Az így kialakult földrészlet-részeket római
számokkal kell megjelölni.

(3) A villamos-berendezések elhelyezését biztosító
használati jog ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséhez szük-
séges változási vázrajzon a villamos-berendezéshez csat-
lakozó vezeték nyomvonalát a 19. melléklet mintájára kell
ábrázolni.

(4) Az ingatlan-nyilvántartási jogszabályokban megha-
tározott jogilag jelentõs tény feljegyzésére szolgáló válto-
zási vázrajzokat a 17. melléklet mintájára kell elkészíteni.
A változási vázrajz megnevezésében utalni kell a tárgyi
tényre. A jogilag jelentõs tény által érintett terület határvo-
nalát 0,5 mm vastagságú hosszú szaggatott vonallal kell
feltüntetni, az így kialakult földrészletrészeket római szá-
mokkal kell megjelölni.

(5) A nagy területi kiterjedésû, több földrészletet soro-
zatban, a tömbkontúron érintõ (pl. belterületen vagy kü-
lönleges külterületen történõ vezeték jogi bejegyzés ese-
tén) változási vázrajzok készítésénél a 16. § (3) bekezdésé-
ben foglalt elõírásokat figyelembe kell venni. A tömbbel-
sõkben csak azoknak a birtokhatárpontoknak az ellenõrzé-
sét kell elvégezni, amelyeket a változás érinti.

34. §

(1) A változási vázrajzon fel kell tüntetni a megjelölt te-
rületrészre vonatkozó jog, valamint tény tárgyát, területét
és annak jogosultjait.

(2) A 33. § (4) bekezdésében meghatározott esetekben
a változási vázrajzhoz tartozó területkimutatást külön
munkarészként kell elkészíteni az (1) bekezdésben megje-
lölt tartalommal a 20. és 21. melléklet mintájára.

(3) A földmérési jelek elhelyezését biztosító használati
jog ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséhez nem kell válto-
zási vázrajzot készíteni, azt az alappont ingatlan-nyilván-
tartási térképi adatbázisban tárolt adata helyettesíti. Ennek
tényét a földhivatalnak a bejegyzés alapját képezõ ügyirat-
ra fel kell jegyeznie.

(4) A 33. § szerinti változási vázrajzok esetében válto-
zási állományt nem kell készíteni. A változási vázrajz tér-
képi részét digitális állományban, vektoros formátumban
a földhivatalnak át kell adni. Az adathordozón text típusú
fájlban el kell helyezni az állomány rétegkiosztására vo-
natkozó információkat is.

15. Földrészletek felmérése

35. §

(1) A felmérés során a földrészletek és a földrészleten
belüli állami alapadatok (alrészlet, épület, építmény,
egyéb természetes vagy mesterséges tereptárgy stb.), vala-
mint az alapadatok tényleges helyzetét kell meghatározni
vízszintes, és a megrendelõ igénye esetén magassági érte-
lemben. A felmérés során a pontmeghatározások megbíz-
hatóságára az 3. melléklet szerinti tûréshatárokat kell al-
kalmazni.

(2) Az állami alapadatok felhasználásával végzett föld-
részleten belüli felmérések, valamint megvalósulási térké-
pek készítése során az adott földrészlet határvonalainak
természetbeni helyzetére ellenõrzõ méréseket kell végez-
ni.

(3) A felmérés eredményét felmérési vázrajzon vagy
megvalósulási térképen kell ábrázolni, változási állományt
nem kell készíteni.

(4) A földhivatal részére – az Fttv. 16. § (4) bekezdésé-
ben foglalt rendelkezése alapján – a felmérési vázrajz egy
kinyomtatott példányát, valamint felmérés egyéb munka-
részeit át kell adni. Megvalósulási térkép esetében a felmé-
rés eredményét elégséges adathordozón digitális, vektoros
állományban, az állomány rétegkiosztására vonatkozó in-
formációt is tartalmazó kísérõ bizonylattal átadni a földhi-
vatalnak.

(5) Az átadott munkarészeket a földhivatal nem záradé-
kolja.

36. §

(1) Az Fttv. 16. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezés
alapján az állami alapadatok felhasználásával végzett –
legalább egy felmérési tömb vagy egy közterületi földrész-
let területét érintõ – tervezési célú térképek készítése ese-
tén a közterületi földrészletek fõbb töréspontjaira ellenõr-
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zõ mérést kell végezni, a földrészletek természetbeni és jo-
gi határvonala közötti eltérések feltárása érdekében.

(2) Az ellenõrzõ mérések eredményét a határpontokat
tartalmazó vektoros adatállományban vagy pontszámok-
kal beazonosítható koordináta jegyzékben elektronikus
dokumentum formában, valamint az ellenõrzõ pontmeg-
határozás mérési adatait elektronikus formában kell a föld-
hivatalnak átadni. Az ellenõrzések eredményét tartalmazó
munkarészek kísérõ bizonylattal együtt elektronikus levél
formájában is benyújthatók a földhivatalhoz.

(3) Az átadott munkarészeket a földhivatal nem záradé-
kolja, az állami alapadatok ellenõrzõ mérése során megha-
tározott koordinátákat településenkénti bontásban, az álla-
mi alapadatoktól elkülönítve tárolja.

16. Földrészlet használati megosztása

37. §

(1) Földrészlet használati megosztása az közös tulaj-
donban lévõ földrészleten belüli használati rend tervezésé-
re, rögzítésére és dokumentálására irányuló földmérési te-
vékenység.

(2) A használati megosztást az ingatlan-nyilvántartási
adatok (térkép, tulajdoni lap) felhasználásával a 30. §
(1) bekezdésében foglalt elõírásokat figyelembevételével
kell végezni.

(3) A használati megosztási vázrajzon az elkülönülõ
használati határokat 0,5 mm vastagságú hosszú szaggatott
vonallal kell ábrázolni. A földrészlet-részeket római szá-
mokkal kell megjelölni. Fel kell tüntetni az egyes részek
területét és jogosultját. A vázrajzot az „Ez a vázrajz ingat-
lan-nyilvántartási átvezetésre nem használható!” szövegû
záradékkal kell ellátni.

17. Földrészlet határvonalának kitûzése

38. §

(1) A kitûzés a hatályos ingatlan-nyilvántartási térképi
adatbázisban tárolt földrészlet határpontjainak helyszíni
kijelölésére irányuló földmérési tevékenység.

(2) A kitûzési munkát végzõnek az Fttv. 21. § (4) bekez-
dése szerint ingatlanrendezõ földmérõi minõsítést adó en-
gedéllyel kell rendelkeznie. A kitûzési munka minõségéért
a munkát végzõ földmérõ felelõs.

(3) A kitûzési munka megkezdése elõtt a 9. § (3) és
(4) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen kell eljárnia.

(4) Kitûzési munka peres eljárás alatt levõ földrészleten
nem végezhetõ, kivéve, ha a bíróság a peres eljárást a felek
kérelmére – a kitûzési munka elvégzéséig – felfüggesztet-
te, továbbá ha az igazságügyi földmérõ szakértõ a bíróság
kirendelésére végez kitûzési munkát.

(5) Ha a földrészlet ingatlan-nyilvántartási térképi adat-
bázisban tárolt határvonala eltér a 9. § (4) bekezdés szerin-
ti jogerõsen megállapított határvonaltól, a kitûzést fel kell

függeszteni és az eltérésrõl a munkát végzõ köteles értesí-
teni a földhivatalt.

(6) Ha a földrészlet határvonalára vonatkozó bírósági
határozat nem áll a földhivatal rendelkezésére, akkor
a földhivatal hivatalból megkeresi a bíróságot, kérve
az ítélet és az annak alapját képezõ változási vázrajz meg-
küldését.

39. §

(1) Ismételt kitûzés esetén, vagy ha a szomszédos föld-
részlet kitûzése korábban már megtörtént, a korábbi mun-
karészek mérési adatait – pl. mérési és kitûzési vázlat, vál-
tozási vázrajz stb. – figyelembe kell venni, a 18. § (1) be-
kezdés b) pontjának megfelelõen.

(2) A kitûzés elõkészítésekor vizsgálni kell, hogy az in-
gatlan-nyilvántartási térképi adatbázisban szereplõ alakzat
összhangban van-e a rendelkezésre álló adatokkal és ezek
milyen mértékben használhatóak fel a földrészlet határ ki-
tûzésénél. Az alakzat és a mérési, valamint a területi ada-
tok összhangja esetén meg kell határozni a kitûzési mére-
teket, továbbá azokat a méreteket is, amelyek alkalmasak
a kitûzéshez felhasználható térkép-terep azonos pontok ki-
választásához.

(3) A kitûzés elõkészítése során észlelt felmérési, térké-
pezési vagy területszámítási hiba kijavítását a földhivatal-
nál kezdeményezni kell. Ebben az esetekben a kitûzési
munkálatokat fel kell függeszteni és csak a hiba kijavításá-
ra vonatkozó földhivatali határozat jogerõre emelkedése
után szabad azt folytatni.

(4) Az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisban ter-
vezett határvonallal ábrázolt földrészlet határok kitûzése
esetén a tervezés alapjául szolgáló munkarészeket –
amennyiben rendelkezésre állnak – az elõkészítésbe be
kell vonni. Ha a kitûzött határvonal a 3. mellékletben meg-
adott tûrési határon belül megegyezik az adatbázisban tá-
rolt határvonallal, a határvonalat az adatbázisban a kitûzé-
si méretek alapján érvényesíteni kell. Ennek megtörténtét
a vázrajzon „A kitûzött határvonal az ingatlan-nyilvántar-
tási térképi adatbázisban átvezetve!” záradékszöveg elhe-
lyezésével dokumentálni kell.

40. §

(1) A földrészlet határ helyszíni kitûzését kitûzési vázlat
alapján kell végezni. A 22. melléklet mintájára elkészített
vázlaton fel kell tüntetni a kitûzendõ és az ellenõrzés céljá-
ra felhasználható pontokat, határvonalakat, méreteket és
a felhasznált egyéb adatokat.

(2) A kitûzési vázlatot ki kell egészíteni a helyszínen
mért adatokkal, és fel kell tüntetni, hogy a kitûzött határ-
vonal töréspontjait hogyan jelölték meg.

(3) Ha a kitûzött határvonal helyzete a tényleges hasz-
nálattól a 18. és 19. § elõírásai szerint meghatározott érték-
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nél nagyobb mértékben tér el, akkor a természetben hasz-
nált határvonalat be kell mérni, annak helyét és meghatá-
rozó méreteit a kitûzési vázlaton a jogerõs állapottól eltérõ
módon fel kell tüntetni. A kitûzött és a jogi állapot közötti
terület különbségét ki kell számítani. A kitûzési vázlaton
a térképi és a természetbeni állapot közötti eltérésnek meg-
felelõ területrészt meg kell jelölni.

(4) A kitûzés során az eljáró földmérõ köteles a kitûzen-
dõ pont természetbeni helyét a 3. mellékletben megadott
tûréshatárokon belül – az alkalmazott módszertõl függet-
lenül – az eltérés arányos elosztásával meghatározni.
A természetben már megjelölt határponthoz képest a meg-
adott tûréshatáron belül újabb határjelet elhelyezni nem
szabad.

(5) A kitûzött határpontokat vízszintes értelemben cen-
timéter élességgel azonosítható jellel kell megjelölni.

41. §

(1) A kitûzésrõl a megrendelõ részére – a fõbb kitûzési
méreteket tartalmazó – kitûzési vázrajzot kell készíteni.
Ha a kitûzés során a helyszíni és térképi állapot a 3. mel-
lékletben megadott tûréshatáron túl eltér egymástól, a ki-
tûzési vázrajzon az a) vagy a b) pontja szerinti záradékot
értelemszerûen, a c) pont szerinti záradékot pedig minden
esetben fel kell feltüntetni az alábbiak szerint:

a) „A ...helyrajzi számú földrészlet tulajdonosa a vázraj-
zon jelölt területrészt nem használja. A földrészletet csak
a jogszabályban meghatározott feltételek esetén használ-
hatja (pl. a szomszédos helyrajzi számú földrészlet tulaj-
donosának hozzájárulása, jogerõs közigazgatási határozat
vagy bírósági ítélet (egyezséget jóváhagyó végzés) [23.
melléklet],

b) „A ...helyrajzi számú földrészletbõl a vázrajzon jelölt
területrész az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis sze-
rint nem tartozik a kitûzött földrészlethez.” [24. mellék-
let], valamint

c) „A kitûzött földrészlet határ pontjait ... (pl. kõvel, fa-
karóval stb.) ... jelöltem meg.”

(2) A kitûzés során keletkezett valamennyi munkarész
egy példányát – a külön jogszabály rendelkezése alapján –
a földhivatalnak meg kell küldeni.

18. A változási állomány készítésének elõírásai

42. §

(1) A változás során kialakuló objektumok szerkeszté-
sét a digitális alaptérkép készítésérõl szóló jogszabály elõ-
írásainak megfelelõen kell végrehajtani.

(2) A változási állománynak a változással érintett terü-
letre vonatkozóan csak

a) az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisban szere-
pelõ és a változás ingatlan-nyilvántartási átvezetése után is
hatályban maradó adatokat, továbbá

b) az olyan új vagy változott adatokat, amelyek a válto-
zás ingatlan-nyilvántartási átvezetése után válnak hatá-
lyossá, valamint

c) a digitális alaptérképek készítésérõl szóló jogszabály
szerinti kötelezõ attribútum adatokat
kell tartalmaznia.

(3) A változási állományt a földhivatalnak vizsgálatra
és záradékolásra DAT adatcsere formátumban kell átadni.

(4) A változási állományt tartalmazó adathordozón kü-
lön text típusú fájlban el kell helyezni

a) a készítõ nevét,
b) munka számát,
c) a munka megnevezését (település megnevezését, fek-

vését, változás típusát),
d) az érintett földrészletek helyrajzi számait, és
e) az adatállomány méretét.

43. §

(1) A változási állományok átadása esetén a záradékolás
iránti kérelemnek tartalmaznia kell

a) a készítõ nevét,
b) a munkaszámot,
c) a munka megnevezését (település megnevezését, fek-

vését, változás típusát),
d) érintett földrészletek helyrajzi számait,
e) a földhivatal által a munka megkezdésekor szolgálta-

tott és a földhivatali vizsgálatra, záradékolásra leadott
adatállomány típusát, nevét, nagyságát, formátumát,

f) a nyilatkozatot arról, hogy a feltüntetett adatállomá-
nyok szerepelnek az átadott adathordozón,

g) a földhivatali vizsgálatra, záradékolásra leadás dátu-
mát,

h) az átadó és az átvevõ személy nevét, aláírását, bé-
lyegzõlenyomatát,

i) az adathordozó vírusmentességének igazolását (vírus-
vizsgáló program nevét, vírusvizsgálat idõpontját, vírus-
vizsgálatot végzõ nyilatkozatát, aláírását), és

j) az átadott digitális adatok tartalomjegyzékét.
(2) A földhivatali vizsgálatra és záradékolásra történõ

átadáskor a földhivatal ellenõrzi, hogy a változási állo-
mány a nyilatkozatban feltüntetett nevû, típusú, nagyságú
adatállomány, és olvasásra megnyitható.

44. §

(1) A változással érintett területen az ingatlan-nyilván-
tartási térképi adatbázisban tárolt pontok pontszámait
megváltoztatni nem szabad, pontkódjaik esetleges válto-
zása esetén az 6. melléklet elõírásait kell alkalmazni.
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A változás során megszûnõ pontok megtartják eredeti
pontszámaikat.

(2) A változási állományban az új pontokat 1-tõl kezdõ-
dõen folyamatos számozással kell ellátni. Az új pontok
pontkódjait az 6. melléklet szerint kell meghatározni.

(3) A fõvárosi változási vázrajzok készítéséhez az új ha-
tárpontokat az ingatlan fekvése szerint illetékes budapesti
Körzeti Földhivatal által elõírt pontszámokkal kell megje-
lölni.

19. A változási vázrajzok belsõ vizsgálata
és minõségének tanúsítása

45. §

(1) A változási vázrajz és a hozzá tartozó munkarészek
belsõ vizsgálatát és minõségének tanúsítását az FM vhr.
31. § (1)–(5) bekezdésében foglalt elõírásoknak megfele-
lõen kell elvégezni. A belsõ vizsgálatot és annak tanúsítá-
sát, valamint a munka tényleges minõségét a földhivatal
ellenõrzi.

(2) A belsõ vizsgálat során a helyszíni munka tényleges
minõségét és az irodai munka helyességét kell ellenõrizni.
A vizsgálat elvégzését és a feltárt hibák javítását doku-
mentálni kell. A minõség tanúsítását a mûszaki leírásban
a 26. melléklet alapján és a térképi munkarészeken fel kell
tüntetni.

(3) A belsõ vizsgálat végrehajtásáról vizsgálati jegyzõ-
könyvet abban az esetben kell készíteni, ha a változás elõt-
ti és a változás utáni földrészletek együttes száma ötnél
több.

(4) Változás elõtt és után összesen ötnél kevesebb föld-
részletet érintõ munka esetén mûszaki leírást készíteni
nem kell, ilyen esetben a munka minõségét a vizsgálatot
végzõ az aláírásával tanúsítja.

(5) A belsõ vizsgálat alapján a tartalmi és pontossági
szempontból megfelelõ munka minõségét „A változási
vázrajz megfelel a 46/2010. (IV. 27.) FVM rendeletben
foglalt tartalmi és pontossági elõírásoknak.” záradék fel-
tüntetésével és a vizsgálatot végzõ személy aláírásával kell
tanúsítani.

20. A változási vázrajz kötelezõ mellékletei

46. §

A változási vázrajz vizsgálatához és záradékolásához –
a változási vázrajz fajtáitól és az alkalmazott mérési mód-
szertõl függõen – az alábbi iratokat és munkarészeket kell
a földhivatalnak átadni:

1. vizsgálat és záradékolás iránti kérelmet,
2. borítólapot vagy dossziét,
3. tartalomjegyzéket,
4. mûszaki leírást (minõségi tanúsítványt),
5. vizsgálati jegyzõkönyvet,

6. adatszolgáltatási számla számát,
7. a felhasznált alappontok helyszínelés eredményével

kiegészített pontleírásait,
8. a felhasznált és újonnan létesített alappontok és rész-

letpontok koordináta-jegyzékét és pontleírását,
9. mérési- és számítási jegyzõkönyveket kinyomtatva és

adathordozón,
10. mérési és számítási vázlatot (tömbrajzot, pontszá-

mos mérési vázlatot), tervezési és kitûzési (kiosztási) váz-
latot adathordozón PDF-formátumban, valamint ezek ki-
nyomtatott változatát,

11. mérési jegyzetet papíron,
12. területkimutatást a változási vázrajzon vagy külön

munkarészként,
13. területszámítási munkarészeket,
14. változási vázrajzot adathordozón PDF-formátum-

ban, valamint ennek kinyomtatott változatát a megrendelõ
által kért, de legalább 6 példányban,

15. a 33. § szerinti változási vázrajzok esetében a 34. §
(4) bekezdése szerinti adatállományt,

16. változási vázrajzhoz tartozó változási állományt
adathordozón,

17. épületfeltüntetéshez és bontáshoz készített vázrajz
esetén a jogerõs használatbavételi, fennmaradási vagy
bontási engedélyt, építésügyi hatósági bizonyítványt és
kérelmet az ingatlan-nyilvántartási bejegyzéshez.

21. A változási vázrajz földhivatali vizsgálata
és záradékolása

47. §

(1) A változási vázrajzok vizsgálatát és záradékolását
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiak-
ban: Ket.) elõírásai szerint kell végrehajtani. Ha a munka
során új alappont létesítésére is sor került, az alappont-sû-
rítést a megyei földhivatal külön eljárásban vizsgálja.

(2) A vizsgálat során ellenõrizni kell:
1. a munkát végzõ személy jogosultságát a munka el-

készítésére;
2. az adatszolgáltatási és a vizsgálati igazgatási szol-

gáltatási díj befizetésének igazolását;
3. ha a munka bejelentési kötelezettség alá tartozik,

a bejelentés megtörtént-e, és a készítõ figyelembe vette-e
a visszaigazolásban elõírtakat;

4. az 45. § szerinti belsõ vizsgálatot és a minõség tanú-
sítását arra jogosult személy végezte-e;

5. az alappont-sûrítésre a vonatkozó elõírások betartá-
sát;

6. a vázrajznak az e rendeletben meghatározott alaki és
tartalmi követelményeinek való megfelelõségét;

7. a változási vázrajz területkimutatásának változás
elõtti oldala egyezõségét a hatályos ingatlan-nyilvántartási

1002 B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 10. szám



állapottal, valamint a hatályos záradékkal rendelkezõ, elõ-
zetesen nyilvántartásba vett állapottal;

8. kettõs munkarész készítése esetén az új alaptérkép
szerinti állapot változás elõtti oldalának az adatszolgálta-
tás szerinti állapottal való egyezését;

9. a helyrajzi számozásra vonatkozó jogszabály elõ-
írásainak való megfelelõséget;

10. a területszámítás helyességét, a 24. § (3) bekezdésé-
ben elõírt munkarészek becsatolását;

11. a leadott digitális állományok vírusmentességét; va-
lamint

12. a leadott változási vázrajz digitális adatállománya és
a kinyomtatott változási vázrajz egyezõségét.

(3) A vizsgálat során ellenõrzõ területszámítást kell vé-
gezni.

(4) A változási munkarészek eseti helyszíni vizsgálata
során a földhivatal mintavételes eljárással gyõzõdik meg
arról, hogy a földmérési munkarészekben feltüntetett álla-
pot az 1. és a 3. melléklet táblázataiban megadott tûrésha-
táron belül megegyezik-e a természetben található állapot-
tal.

(5) Vizsgálni kell a változási állomány geometriai és to-
pológiai helyességét.

(6) Termõföldet, valamint mezõ-, erdõgazdasági mûve-
lés alatt álló földet érintõ változás esetén a változási váz-
rajzot a földmérési vizsgálattal egy eljárásban földminõsí-
tési szempontból is vizsgálni kell.

48. §

(1) Ha a 47. § (2) bekezdés 1. és 4. pontjában elõírt felté-
telek valamelyike nem teljesül, a záradékolási kérelmet el
kell utasítani.

(2) Bejelentésre kötelezett munkáknál az alappontsûrí-
tést a megyei földhivatal vizsgálja. Ha a betekintõ vizsgá-
lat alapján megállapítható, hogy az alappontsûrítés a föld-
mérési és térképészeti tevékenységrõl szóló jogszabályok
elõírásainak nem felel meg, azt további vizsgálat nélkül el
kell utasítani.

(3) Bejelentésre kötelezett munkáknál a földhivatal
vizsgálata során e rendeletben foglalt elõírásoknak meg-
felelõen jár el, függetlenül az alappontsûrítés megyei föld-
hivatali vizsgálatától.

49. §

(1) Ha a 47. § (2) bekezdés 6–10. pontjában, továbbá
a 47. § (3)–(5) bekezdésében elõírtaknak a munka nem
vagy csak részben felel meg, akkor a tételes vizsgálati
jegyzõkönyvvel együtt a földhivatal hiánypótlásra vagy
javításra visszaadja a záradékolást kérelmezõnek.

(2) A munkát a hibajavítás végrehajtása után a földhiva-
talnak felül kell vizsgálnia, ellenõrizni kell a hibajavítás
végrehajtását. Ha a készítõ nem javította ki az összes fel-

tárt hibát, vagy a hibajavítás során újabb hibák keletkez-
tek, a munkát ismételt javításra – vizsgálati jegyzõkönyv-
vel együtt – a záradékolást kérelmezõnek vissza kell adni.

(3) A munka korábban nem kifogásolt tartalmi elemeit
a hibajavítás ellenõrzése során új hibaként feltárni és an-
nak javítását elõírni nem lehet. Az olyan hibát, amelyet
az elsõ vizsgálat során nem tártak fel, a földhivatalnak kell
kijavítania. A változási vázrajz záradékolása csak a feltárt
hibák kijavítása után végezhetõ el.

(4) Ha a vizsgálatra és záradékolásra benyújtott változá-
si vázrajz, változási állomány, valamint a hozzátartozó
munkarészek átvezetésre alkalmatlanok, vagy a feltárt hi-
bák nem javíthatóak, a záradékolás iránti kérelmet el kell
utasítani.

50. §

(1) A megvizsgált és helyesnek talált változási vázrajzot
a földhivatal záradékolja.

(2) A záradékolással egyidejûleg a földhivatal a válto-
zási vázrajzot elõzetes nyilvántartásba veszi, továbbá gon-
doskodik a változás ingatlan-nyilvántartási térképi adatbá-
zisban történõ elõzetes átvezetésérõl.

(3) Ha a záradék idõbeli hatályán belül az átvezetésre
már korábban benyújtott változási vázrajzon kezelt föld-
részletek adatai idõközben megváltoztak, akkor – az ingat-
lan-nyilvántartási átvezetés elõtt – a vázrajz átdolgozása
a földhivatal feladata.

(4) Kisajátítással kapcsolatos változási munkarészeket
a kisajátításról szóló jogszabályok elõírásai szerint kell
vizsgálni és záradékolni.

51. §

(1) A földrészlethatár változással járó változási vázraj-
zokat a földhivatal „A helyrajzi számozás és a területszá-
mítás helyes. Ez a záradék a keltezéstõl számított egy évig
hatályos, késõbbi felhasználás elõtt a vázrajzot újra zára-
dékoltatni kell.” szövegû záradékkal látja el.

(2) A földhivatal a 6. § (4) bekezdése szerinti változási
vázrajzokat vizsgálat és nyilvántartásba vétel után „Az ál-
lami alapadat tartalom az ingatlan-nyilvántartási térképi
adatbázis tartalmával megegyezik. Ez a záradék a kelte-
zéstõl számított egy évig hatályos, késõbbi felhasználás
elõtt a vázrajzot újra záradékoltatni kell.” záradékszöveg-
gel látja el.

(3) A földhivatal a kitûzési, felmérési vázrajzokat, vala-
mint a használati megosztáshoz készült vázrajzokat a tele-
pülésenkénti nyilvántartásába jegyzi be. Ezeket a vázraj-
zokat záradékolni nem kell, azonban a késõbbi munkáknál
ezek adatait figyelembe kell venni.

(4) A (3) bekezdés szerinti vázrajzok esetében a földhi-
vatal az 47. § (2) bekezdés 1–8. pontjában foglalt elõ-
írásoknak való megfelelõséget vizsgálja. Ezzel egyidejû-
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leg a vázrajzokra a földhivatali nyilvántartási számot rá
kell vezetni.

52. §

(1) Épületváltozással kapcsolatos változási vázrajzok
benyújtása esetében a tulajdonos aláírásával ellátott be-
jegyzési kérelmet is mellékelni kell.

(2) A földhivatal az (1) bekezdés szerinti esetben a vál-
tozási vázrajzot a rendeletben elõírtak szerint megvizsgál-
ja, nyilvántartásba veszi, majd a vázrajz valamennyi pél-
dányát „Elõzetesen átvezetve.” záradékkal látja el, és in-
tézkedik az épület ingatlan-nyilvántartási bejegyzése
iránt.

(3) Ha az (1) bekezdésben foglalt feltételek maradékta-
lanul nem teljesülnek a földhivatal az épületváltozással
kapcsolatos változási vázrajzot elõzetes nyilvántartásba
veszi, az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisban elõ-
zetesen átvezeti, majd a vázrajz valamennyi példányát
„Elõzetesen átvezetve.” záradékkal látja el.

(4) Elõzetesként nyilvántartott épületváltozást érvény-
teleníteni nem szabad. A kiadott térképmásolaton az elõ-
zetesként nyilvántartott épületváltozás nem szerepelhet.

53. §

(1) A változási vázrajzok újrazáradékolására csak akkor
kerülhet sor, ha a változási vázrajz változás elõtti adatai
megegyeznek a hatályos ingatlan-nyilvántartási adatok-
kal. Ebben az esetekben a változási vázrajzot „A záradék
az újrazáradékolás keltezésétõl számított egy évig hatá-
lyos.” záradékszöveggel kell ellátni és a záradékolást elvé-
gezni.

(2) Ha a lejárt hatályú záradékkal rendelkezõ változási
vázrajz változás elõtti adatai megváltoztak, az újrazáradé-
kolásra nem kerülhet sor. Ebben az esetben a vázrajzot át
kell dolgozni vagy új vázrajzot kell készíteni. Az átdolgo-
zás, vagy új vázrajz készítése nem a földhivatal feladata.

54. §

(1) Ha 1 évnél régebben záradékolt, és a változások elõ-
zetes nyilvántartásából már törtölt változásról készített
változási vázrajz újrazáradékolását kérik, és a záradéko-
lásnak egyéb akadálya nincs, a változást újból záradékolni
kell, és ezzel egyidejûleg ismételten fel kell venni az elõ-
zetes változások nyilvántartásába.

(2) Ha a földhivatal azt állapítja meg, hogy felmérési,
térképezési vagy területszámítási hibával terhelt változási
vázrajzot záradékolt, akkor a záradékot hatályon kívül kell
helyezni. Ha a hibás vázrajz alapján már az ingatlan-nyil-
vántartási átvezetés megtörtént, akkor az Fttv. 11. § (7) be-
kezdése szerint kell eljárni.

22. Az állami alapadatok változásának nyilvántartása
és a változások vezetése

55. §

(1) A földhivatal az ingatlan-nyilvántartási térképi adat-
bázis tartalmában bekövetkezõ változásokat elõzetes nyil-
vántartásba veszi. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell
a változással érintett földrészletek valamennyi változás
elõtti és változás utáni adatát, valamint biztosítani kell
a változások mindkét irányban történõ nyomon követhetõ-
ségét.

(2) A változások elõzetes nyilvántartását
a) „A földrészletek változásának elõzetes nyilvántartá-

sa” címû nyomtatvány, vagy ezzel egyenértékû számítógé-
pes nyilvántartás,

b) az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis, továbbá
c) a területjegyzék és melléklete, vagy ezzel egyenérté-

kû számítógépes nyilvántartás vezetésével kell végezni.
(3) „A földrészletek változásának elõzetes nyilvántartá-

sa” címû nyomtatvány közigazgatási egységenként –
az érintett földrészletek fekvés szerinti megkülönböztetése
nélkül – idõrendben, a következõ adatokat tartalmazza:

a) a változás elõtti és utáni helyrajzi számot,
b) a változási vázrajz iktatószámát, a változási jegyzék

tételszámát,
c) a záradékolás idejét,
d) jegyzetrovatot, amelyben hivatkozni kell a tétel eset-

leges érvénytelenítésére, a helyrajzi szám további változá-
sára és a végleges átvezetésre.

(4) Az elõzetes nyilvántartásban településenként, éven-
te 1-tõl kezdõdõen, változási okiratonként kell a sorszá-
mozást végezni. A sorszámot mind a változási vázrajzon,
mind pedig a mellékletét képezõ munkarészeken fel kell
tüntetni. A változás elõtti és a változással kialakult új föld-
részletek helyrajzi számát – a megfelelõ oszlopba – soron-
ként kell beírni.

(5) A bejegyzéssel egyidejûleg a területjegyzék „Utalás
a változásokra” címû rovatában – az érintett földrészlettel
egy sorban – az elõzetes változásra utaló bejegyzéssel hi-
vatkozni kell a nyilvántartásba vétel sor- és évszámára.
További változás esetén a területjegyzék mellékletében –
a helyrajzi szám sorában – kell az elõzetes változás sor- és
évszámára utalni.

56. §

(1) Több egymásra épülõ elõzetes változás esetén a ké-
sõbb benyújtott változási vázrajzra a „Megelõzi
az E ../... számú változási vázrajz átvezetése.” záradékot
vezeti rá a földhivatal.

(2) Ha az elõzetes változással érintett földrészletre vo-
natkozóan a záradék hatályának ideje alatt a földhivatal-
hoz újabb változási vázrajz érkezik, melynek készítõje
azonos az eredeti munka készítõjével, valamint a vázrajz
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tartalmában csak módosítás történt, a változási vázrajzot
az elõzmény átdolgozásának kell tekinteni, ha az elõz-
mény benyújtását követõen a földrészletet érintõ további
változást a földhivatal nem vette nyilvántartásba.

(3) A (2) bekezdés szerint átdolgozott vázrajzot az elõz-
mény egyidejû érvénytelenítése mellett, az eredeti változá-
si vázrajzzal azonos szám alatt kell nyilvántartani. Egyéb
esetben az hatályos záradékkal rendelkezõ változási váz-
rajzot a földhivatal az „Hatályon kívül helyezi az E
../... számú vázrajz.” szövegû záradékkal hatálytalanítja.

(4) Amennyiben azonos kiinduló adatok felhasználásá-
val különbözõ tartalmú változási vázrajzokat nyújtanak be
záradékolásra, azokat elõzetes változásként egyidejûleg
kell nyilvántartani az egyik változat jogerõre emelkedésé-
ig. Ilyen változási vázrajzokat csak folyamatban lévõ bíró-
sági ügyek esetében – a bírósági végzés egyidejû csatolá-
sával – lehet benyújtani. Ezeket a változási vázrajzokat
a „Jogerõre emelkedésével hatályon kívül helyezi az E
../... számú vázrajzot (vázrajzokat).” záradékszöveggel
kell ellátni.

(5) A változások elõzetes nyilvántartását a földhivatal-
nak rendszeresen felül kell vizsgálni. Azokat a tételeket,
amelyekre vonatkozóan – a záradékolástól számított egy
éven belül – átvezetésre alkalmas okiratot (ingatlan-nyil-
vántartási kérelmet) nem nyújtottak be, törölni kell.

57. §

(1) Az elõzetesen nyilvántartott változások végleges át-
vezetését az egységes ingatlan-nyilvántartási adatbázisban
ingatlan-nyilvántartási eljárás keretében kell végrehajtani.

(2) A jogerõre emelkedett változások átvezetését
a) az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisban, vala-

mint
b) a település területjegyzékében és annak mellékleté-

ben, vagy az ezzel egyenértékû számítógépes nyilvántar-
tásban
kell végrehajtani.

(3) Az ingatlan-nyilvántartás tartalmát érintõ változási
vázrajznak a bejegyzési kérelemhez csatolt példányát át-
vezetés után az ingatlan-nyilvántartási ügyirattal együtt,
a földmérési vizsgálathoz benyújtott eredeti változási váz-
rajzot pedig a „Jogerõs .../... szám alatt” szövegû záradék-
kal, keltezéssel és aláírással ellátva a földhivatal adat- és
térképtárában kell tárolni.

(4) A jogerõs változási okirat megérkezése után – a vál-
tozás végleges átvezetésével egyidejûleg – az elõzetes
nyilvántartás sorszámát érvényteleníteni kell, valamint
a jegyzet rovatban fel kell tüntetni az ingatlan-nyilvántar-
tási határozat számát. A területjegyzékben a változási
jegyzék, vagy a területjegyzék melléklete tételszámára
való utalás bejegyzésekor az elõzetes nyilvántartás adatait
érvényteleníteni kell, a szomszédos földrészletek topoló-
giai egyezõsége mellett.

(5) Az állami alapadatok változásáról készített munka-
részeket a késõbbi visszakereshetõség érdekében nyilván-
tartásba kell venni. A változásvezetés következtében meg-
szûnõ térképi információkat meg kell õrizni, azok az ingat-
lan-nyilvántartási térképi adatbázisból fizikailag nem tö-
rölhetõek. Biztosítani kell, hogy a megszüntetett adatok
bármikor visszakereshetõek legyenek.

58. §

(1) Az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis válto-
zásvezetésének általános követelményei:

a) a változásoknak az ingatlan-nyilvántartási térképi
adatbázisában folyamatosan, idõrendi sorrendben nyomon
követhetõnek kell lennie;

b) az elõzetesen és véglegesen átvezetett változások
esetén a változás elõtti állapotnak bármikor visszaállítha-
tónak kell lennie.

(2) A földhivatalhoz beérkezõ változási vázrajzok és
változási állományok eredeti adathordozóit nyilvántartás-
ba kell venni, településenként be kell sorszámozni, és
megfelelõ tárolásukról gondoskodni kell. Az eredeti adat-
hordozó és hozzátartozó változási vázrajz azonosíthatósá-
gát biztosítani kell.

23. Felmérési, térképezési vagy területszámítási hiba
kijavítása

59. §

(1) Az Fttv. 11. § (7) bekezdése szerinti felmérési, térké-
pezési vagy területszámítási hiba kijavítását a földhivatal
az FM vhr. 3. § e) pontjában biztosított hatósági jogköré-
ben eljárva köteles lefolytatni, melynek során a rendelke-
zésére álló munkarészek mellett a helyszíni állapotot is
vizsgálnia kell.

(2) A felmérési, térképezési, területszámítási hiba kija-
vítása nem érinti és nem változtatja meg a természetbeni
határvonalat és a birtoklási viszonyokat. A hiba kijavításá-
hoz nincs szükség elõzetes hatósági, bírósági határozatra
vagy engedélyre.

(3) A hiba kijavítását nem zárja ki a hibával terhelt föld-
részleteket érintõ, folyamatban lévõ bírósági eljárás. Ha
a folyamatban lévõ bírósági eljárásról a földhivatal tudo-
mást szerzett, a hiba kijavításáról szóló határozatot az eljá-
ró bíróságnak is meg kell küldeni.

(4) A hatályos térképi ábrázolás és a földrészlet ingat-
lan-nyilvántartási adata felmérési, térképezési vagy terü-
letszámítási hiba jogcímén földhivatali hatáskörben akkor
változtatható meg, ha a hiba bizonyíthatóan az alaptérkép
vagy a változási munkarészek készítése, vagy annak átve-
zetése során elkövetett mulasztásból vagy tévedésbõl szár-
mazik.
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(5) Bejelentési kötelezettség elmulasztása miatt elma-
radt változásátvezetés nem pótolható felmérési vagy térké-
pezési hiba kijavítása jogcímén.

(6) A hiba kijavításáról szóló földhivatali határozathoz
a helyrajzi számozás és a területszámítás helyessége szem-
pontjából záradékolt változási vázrajzot kell mellékelni.
A változási vázrajzot akkor is el kell készíteni, ha a hiba
kijavítása területváltozással nem jár.

60. §

(1) Felmérési, térképezési vagy területszámítási hiba ki-
javítását földhivatali hatósági eljárásban a következõ ese-
tekben lehet végrehajtani:

a) a mérés során tévesen azonosították a határvonalat és
a helyes határvonal helyett nem megfelelõ határvonalat
mértek;

b) fotogrammetriai feldolgozás során tévesen értékelték
ki a látható határvonalat, s így a tényleges határvonal he-
lyett a térképre téves határvonal került (pl. szõlõlugas sort
tévesen kerítésvonalnak értékeltek);

c) tévesen olvasták le vagy tévesen jegyezték fel (rögzí-
tették) a mérési eredményeket;

d) a térképen tévesen ábrázolták a helyszínen mért (rög-
zített) méretet (rajzi elírás), és a téves térképi ábrázolás
alapján számították a földrészlet területét;

e) helyesen mértek és térképeztek, de a területszámítás
során számítási hibát követtek el, nem a megfelelõ geo-
metriai alakzatot (pontokat) vonták be a területszámításba,
és ez a téves adat került a tulajdoni lapon átvezetésre;

f) a területi adat átvezetésekor elírás történt;
g) az elhatárolás során nem az Fttv. 13. §-ában, valamint

az FM vhr. 26. §-ában elõírtak betartásával jártak el, és ez-
zel a földrészlet határvonalának megállapítása hibásan tör-
tént;

h) tervezett földrészlet határok hibás meghatározásából
eredõ hiba esetén, amikor

ha) téves arányok szerint történt a földrészlet határvona-
lának tervezése;

hb) a régi térképrõl hibás méretet vettek le;
hc) a felhasznált mûszaki munkarészek felmérési hibát

tartalmaztak;
hd) az eredeti térkép felmérési, térképezési vagy terület-

számítási hibával volt terhelt;
i) a felhasznált korábbi állami alapadatok hibás értékkel

történõ átvétele, vagy az ebbõl eredõ tervezési hibák ese-
tén; vagy

j) az idõközi változási munkarészek készítése és átveze-
tése során elkövetett felmérési, térképezési vagy terület-
számítási hibái, vagy a változás téves állományi rögzítésé-
bõl eredõ hibák esetén.

(2) Az (1) bekezdés g) pontja szerinti esetben a kijavítás
utáni határvonal eltérhet a természetbeni állapottól.

(3) Felmérési, térképezési vagy területszámítási hiba ki-
javítását földhivatali eljárásban – az (1) bekezdésben fog-

laltakon túlmenõen – az analóg térképek digitális átalakí-
tása, vagy a digitális alaptérképek adatbázisának készítése
során elkövetett alábbi hibák esetén lehet végrehajtani:

a) a korábbi numerikus vagy digitális adatok átvételénél
elkövetett azonosítási, számítási, adatrögzítési és vo-
nal-összekötési hibák esetén;

b) az analóg térképek digitalizálása során a digitalizá-
lás, az azonosítás és az összekötések téves végrehajtásából
származó hibák esetén;

c) tévesen ábrázolták, vagy foglalták adatállományba
a helyes mérési adatokat, vagy hibás összekötéseket haj-
tottak végre a struktúrák elõállításánál, és ezek alapján vé-
gezték a területszámítást.

61. §

(1) Ha olyan határvonallal kapcsolatban válik szüksé-
gessé felmérési, térképezési vagy területszámítási hiba ki-
javítása, amelyet jogerõs bírósági ítélettel jogerõs föld-
részlet határként megállapítottak, vagy elfogadtak, a hiba
kijavítását elrendelõ jogerõs földhivatali határozatot
az illetékes bírósággal is közölni kell.

(2) Ha a hiba kijavítása ingatlan-nyilvántartási átveze-
tést is igényel, gondoskodni kell arról, hogy az átvezetés
megtörténjen. Ilyenkor a hiba kijavításával egyidejûleg
dönt a földhivatal a bejegyzésrõl.

(3) A felmérési, térképezési vagy területszámítási hiba
kijavítására irányuló eljárásban érintett földrészletek vál-
tozási vázrajzát be kell sorolni a többi változási vázrajz kö-
zé.

(4) A felmérési és térképezési hiba kiigazítása során
a forgalomban levõ térképre vonatkozó azonosítási és pon-
tossági elõírásokat kell figyelembe venni. A digitális átala-
kítással készített alaptérképek esetén az átalakítás alapjául
szolgáló térképekre vonatkozó azonosítási és pontossági
elõírásokat kell alkalmazni.

(5) Forgalomba még nem adott ingatlan-nyilvántartási
térképi adatbázisnak az ingatlan-nyilvántartás átalakítása
elõtt történõ kijavításáról nem kell határozatot hozni,
azonban a változási munkarészeket e rendelet elõírásai
szerint el kell készíteni és a változási vázrajzok közé be
kell sorolni.

62. §

(1) Ha a határvonalak azonosítása során egy közigazga-
tási egység teljes belterületi vagy különleges külterületi
fekvését lefedõ ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis
alapján a földrészlet határok jelentõs részénél a 1. vagy a 2.
melléklet táblázataiban megadott értékeket lényegesen
meghaladó eltérések állapíthatók meg, akkor a megyei
földhivatallal egyezetett mûszaki, technológiai megoldást
kell alkalmazni mindaddig, amíg az érintett közigazgatási
egység vagy fekvés újfelmérése nem történik meg.
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(2) A megyei földhivatalnak a technológiai eljárás ki-
alakítása során figyelembe kell vennie a változási vázrajz
készítésének célját, valamint az ellentmondások feloldásá-
ra alkalmazható – gazdaságosan és rövid átfutási idõ alatt
elvégezhetõ – mûszaki megoldásokat.

24. Idõszakonként végzett helyszínelések

63. §

(1) A változott állami alapadatok átvezetésén túlmenõ-
en az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis állami ala-
padat tartalmát a földhivatal idõszakonkénti helyszínelés-
sel ellenõrzi. Az eljárás során az ellenõrzött területen vizs-
gálni kell az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis tar-
talmának és a helyszíni állapotnak az egyezõségét. A fel-
tárt eltéréseket földrészletenként tételesen rögzíteni kell.

(2) A helyszínelés célja azoknak a természetbeni válto-
zásoknak a feltárása, amelyekkel kapcsolatban az Fttv.
12. § (4) bekezdésében elõírt változás-bejelentési kötele-
zettség teljesítését elmulasztották.

(3) A helyszínelést a közigazgatási egység vagy annak
valamely fekvése teljes területére kiterjedõen kell végre-
hajtani.

(4) A helyszínelést a megyei földhivatal által összeállí-
tott (a földhivatallal egyeztetett) ütemterv szerint, de
egy-egy település tekintetében legalább 10 évenként kell
elvégezni.

64. §

(1) A helyszínelés során az ingatlan-nyilvántartási tér-
képi adatbázis állami alapadat tartalmában bekövetkezett
változásokat a 14. § (1) bekezdésében elõírtak szerint kell
felmérni.

(2) A terepi munka megszervezéséhez és végzéséhez
felhasználhatók a rendelkezésre álló, friss információt tar-
talmazó légifényképek is.

(3) A mérési eredményeket az érintett földrészletek
helyrajzi számának sorrendjében összefûzött mérési vázla-
ton vagy mérési jegyzeten kell feltüntetni.

(4) A helyszínelés során észlelt változásokról az e rendelet-
ben meghatározott változási vázrajzokat kell készíteni, vala-
mint az elõírt munkarészeket kell mellékelni. A változási váz-
rajzokat a földhivatalnak vizsgálni és záradékolni kell.

(5) Termõföldön, valamint mezõ-, erdõgazdasági mûvelés
alatt álló földön észlelt mûvelési ág változásokról eltérési jegy-
zéket kell készíteni, melyet át kell adni a földhivatal földvédel-
mi szakterületének a szükséges intézkedések megtételére.

25. Záró rendelkezések

65. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatály-
ba.

66. §

Azokat az eljárásokat, amelyekben a sajátos célú föld-
mérési és térképészeti munkához szükséges állami alap-
adatok szolgáltatása a rendelet hatálybalépése elõtt már
megtörtént, az adatszolgáltatás idõpontjában hatályos ren-
delkezések szerint kell befejezni.

67. §

(1) Az FM vhr. 21. §-ában az „a szakmai szabályzatok-
ban” szövegrész helyébe az „az állami alapadatok felhasz-
nálásával végzett sajátos célú földmérési és térképészeti
tevékenység végzésének általános elõírásairól szóló jog-
szabály” szöveg, valamint a 30. § (2) bekezdésében az „a
szakmai szabályzatban (szabvány) ” szövegrész helyébe
az „az állami alapadatok felhasználásával végzett sajátos
célú földmérési és térképészeti tevékenység végzésének
általános elõírásairól szóló jogszabály” szöveg lép.

(2) Az FM vhr. 24. § (4) bekezdésében az „földhivatali
vizsgálat és záradékolás után –„ szövegrész helyébe
az „az épületváltozások kivételével – a földhivatali vizsgá-
lat és záradékolás után” szöveg lép.

68. §

Hatályát veszti

a) a digitális földmérési alaptérképi adatállományok ké-
szítésérõl és kezelésérõl szóló 21/1995. (VI. 29.) FM ren-
delet,

b) az FM vhr. 23. §-a, 24. § (1), (3), és (5) bekezdése,
25. §-a, valamint a 34. § (1) bekezdés e) pontja.

69. §

A hatálybalépést követõ napon a 68. § hatályát veszti.
E § a hatálybalépést követõ 2. napon hatályát veszti.

Gráf József s. k.,

földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
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A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 11/2010.
(IV. 28.) KvVM rendelete

a folyók mértékadó árvízszintjeirõl*

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. §
(8) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatás-
körérõl szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §
c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a kö-
vetkezõket rendelem el:

1. §

(1) A folyók mentén, az azokba torkolló vízfolyások,
csatornák visszatöltésezett szakaszain az árvízvédelmi
mûveket, a folyók medrét vagy az árvízvédelmi mûveket
keresztezõ, e mûveket egyéb módon érintõ – nyílt ártéren,
hullámtéren lévõ – építményt, épületet, vezetéket vagy
más mûvet, létesítményt (a továbbiakban együtt: létesít-
mény) a folyókra jellemzõ hidrológiai viszonyok alapján,
az 1. mellékletben meghatározott mértékadó árvízszintek
figyelembevételével kell tervezni, méretezni és meg-
valósítani.

(2) Az 1. mellékletben meghatározott töréspontok kö-
zötti értékeket az egyenes arányosság módszerével kell ki-
számítani.

(3) Az elsõrendû árvízvédelmi mûveknél a magassági
biztonságot valamennyi folyóra egységesen 1,0 méterben
kell meghatározni. Nagyobb magassági biztonsággal kell
számolni

a) az államhatárt alkotó vagy metszõ védvonalakon –
a szomszédos országokkal egyetértésben –, és

b) Budapest, Gyõr, Szolnok, Szeged, az algyõi olajmezõ
és a Tisza-tó védvonalainál.

(4) Csökkentett biztonsági értékkel kell figyelembe
venni a Lajta bal parti csatorna, az Ipoly, a Sió, a Ná-
dor-csatorna és a Zala menti védvonalak kizárólag mezõ-
gazdasági területeket védõ szakaszait.

(5) A magassági biztonság mértékét folyó- és töltés-sza-
kaszonként részletezve a 2. és a 3. melléklet tartalmazza.

2. §

A vízügyi hatóságnak a mértékadó árvízszintekkel
összefüggõ követelményeket a tervezett létesítmények
vízjogi engedélyezésekor, szakhatósági állásfoglalásában
vagy a vízügyi hatósági ellenõrzés során érvényesítenie
kell.

* A rendelet mellékletei a 2010. április 28-án megjelent Magyar Közlöny
63. számában fellelhetõk.

3. §

Ha vízjogi engedélyezési kötelezettség alá nem tartozó
létesítményt a mértékadó árvízszintek figyelmen kívül ha-
gyásával valósítottak meg, és az az árvízvédelmi biztonsá-
got csökkenti, a vízügyi igazgatási szerv intézkedések
megtételét kezdeményezi a hatáskörrel és illetékességgel
rendelkezõ hatóságnál.

4. §

E rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.

5. §

E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követõen in-
dult hatósági eljárásokban kell alkalmazni.

6. §

Hatályát veszti a folyók mértékadó árvízszintjeirõl
szóló 15/1997. (IX. 19.) KHVM rendelet.

7. §

(1) Az e rendelet hatálybalépését követõ napon hatályát
veszti a 6. §.

(2) Ez a § az (1) bekezdésben meghatározott napot kö-
vetõ napon hatályát veszti.

Szabó Imre s. k.,

környezetvédelmi és vízügyi miniszter
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A pénzügyminiszter 16/2010. (IV. 28.) PM rendelete
az egyes szerencsejátékok engedélyezésével,

lebonyolításával és ellenõrzésével kapcsolatos
feladatok végrehajtásáról szóló 32/2005. (X. 21.) PM

rendelet módosításáról*

A szerencsejáték szervezésérõl szóló 1991. évi
XXXIV. törvény 38. § (2) bekezdés a)–e) és g) pontjaiban
kapott felhatalmazás alapján, a pénzügyminiszter feladat-
és hatáskörérõl szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet
1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következõket rendelem el:

1. §

(1) Az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebo-
nyolításával és ellenõrzésével kapcsolatos feladatok ellá-
tásáról szóló 32/2005 (X. 21.) PM rendelet (a továbbiak-
ban: Vhr.) 1. § (8) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(8) A szervezõ az e rendeletben elõírt nyomtatványok
esetén csak az állami adóhatóság által hitelesített nyomtat-
ványokat használhatja fel, és köteles azokat – a 48. §
(2) bekezdésében foglalt eltérésekkel – szigorú számadású
nyomtatványként kezelni. A szervezõ köteles a szigorú
számadású nyomtatványokat szabályszerûen, naprakészen
vezetni. Az állami adóhatóság az eljárásaiban használt for-
manyomtatványokat internetes oldalán is elérhetõvé
teszi.”

(2) A Vhr. 1. §-a a következõ új (10) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(10) Ha megállapítást nyer, hogy a (2) bekezdés szerin-
ti eszköz befolyásolását az abba beépített hardver vagy
szoftver elemek teszik lehetõvé, és az eszközt gyártója eb-
ben az állapotban mutatta be típusvizsgálatra, akkor
a (2) bekezdés szerinti eszközökre a gyártó számára új hi-
telesítési engedély 5 évig nem adható.”

2. §

(1) A Vhr. 6. § (4) bekezdés b) pontja helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

(A mérésügyi szerv azokat a pénznyerõ automatákat hi-
telesíti, illetve újrahitelesíti, amelyek)

„b) olyan, külön-külön legalább hét helyértékes beépí-
tett mechanikus vagy elektromechanikus számlálóval ren-
del- keznek, amelyek a befizetett és kifizetett érmék (ér-
mehelyettesítõ eszközök) darabszámát vagy értékét, a be-
fizetett és kifizetett forintok (játékkaszinónál forintok és
valuták) mennyiségét, továbbá az eljátszott tét (játékkaszi-
nónál a ki nem fizetett nyeremény és a befizetett készpénz)

* A rendelet mellékletei a 2010 április 28-án megjelent Magyar Közlöny
63. számában fellelhetõk.

és a megnyert nyeremény összegét nem törölhetõ mó-
don tárolják,”

(2) A Vhr. 6. § (4) bekezdése a következõ új d) ponttal
egészül ki:

(A mérésügyi szerv azokat a pénznyerõ automatákat hi-
telesíti, illetve újrahitelesíti, amelyek)

„d) b) pont szerinti számlálója a vezérlõ egységbe ke-
rült beépítésre.”

3. §

A Vhr. 24. § (1) bekezdés a) pontja a következõ új 9. al-
ponttal egészül ki:

(A pénznyerõ automata és a játékterem mûködtetése iránti
kérelmet az állami adóhatóság által rendszeresített forma-
nyomtatványon az APEH Központi Hivatalának a szervezõ
székhelye szerinti kihelyezett szerencsejáték felügyeleti fel-
adatot ellátó szervezeti egységénél vagy postai úton kell be-
nyújtani. A kérelemhez a kérelmezõnek csatolnia kell:

játékterem engedélyezése iránti kérelem esetén:)
„9. a kérelmezõ nyilatkozatát a játékterem alapterületé-

re, elektronikus kaszinó esetén az elektronikus kaszinó
alapterületére és a vendéglátásra szolgáló helyiség alapte-
rületére vonatkozóan.”

4. §

A Vhr. 26. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(6) Az Szjtv. 26. §-ának (12) bekezdésében meghatáro-
zott 200 m-es körzeten a játékterem és az ifjúsági, gyer-
mek-, oktatási vagy nevelési intézmény, ifjúsági klub, to-
vábbá egyházi, illetõleg egészségügyi intézmény (a továb-
biakban együtt: védett intézmény) közterületrõl nyíló be-
járata közötti azon legrövidebb útvonalat kell érteni, ame-
lyen a közúti közlekedés szabályairól szóló rendelet szabá-
lyait figyelembe véve közterületen gyalogosan a védett in-
tézmény megközelíthetõ.”

5. §

A Vhr. 41. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(2) A nyilvántartásba vétel iránti kérelem elõter-
jesztésekor a szervezõ köteles a havi pénzforgalmi jelentést
és a játékterem üzemeltetéséhez kapcsolódó jegyzõkönyvet
lezárni, és azt az APEH Központi Hivatalának a szervezõ
székhelye szerinti kihelyezett szerencsejáték felügyeleti fel-
adatot ellátó szervezeti egységénél bemutatni. Az állami adó-
hatóság a játékterem üzemeltetéséhez kapcsolódó jegyzõ-
könyvbe a szervezõ által bejegyzett szüneteltetés tényét és
kezdõ idõpontját ellenjegyzi, és bevonja a bizonylatok elsõ
példányát.”
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6. §

(1) A Vhr. 42. § (3) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(3) A kérelmezõ a (2) bekezdésben foglalt nyilvántar-
tásba vétel iránti kérelméhez köteles csatolni:

a) a játékterem engedélyét,
b) a 24. § (1) bekezdésének a) pont 2. alpontjában emlí-

tett jogszerû birtoklást igazoló okirat szerinti birtokba adó
fél írásbeli hozzájárulását a szezonális zárva tartáshoz, to-
vábbá

c) a játékterem fekvése szerint illetékes települési ön-
kormányzat jegyzõjének a szezonális üzemeltetés idõ-
pontjára vonatkozó igazolását vagy a szervezõ nyilatkoza-
tát arról, hogy intézkedett a jegyzõi igazolás beszerzése
iránt.”

(2) A Vhr. 42. §-a a következõ új (3a) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(3a) Amennyiben a szervezõ a (3) bekezdés szerinti ké-
relméhez nyilatkozatot csatolt arról, hogy intézkedett
a jegyzõi igazolás beszerzése iránt, akkor a jegyzõ igazolá-
sát a kérelem állami adóhatóságnál történõ elõterjesztését
követõ 30 napon belül kell benyújtani az APEH Központi
Hivatalának a szervezõ székhelye szerinti kihelyezett sze-
rencsejáték felügyeleti feladatot ellátó szervezeti egységé-
nél.”

7. §

(1) A Vhr. 44. § (3) bekezdésének a) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:

(A jackpot rendszerbe kötött pénznyerõ automaták üze-
meltetésének feltételei az (1) bekezdésben foglaltakon kí-
vül a következõk:)

„a) a jackpot rendszer rendelkezik olyan, külön-külön
legalább hét helyértékes beépített mechanikus vagy elekt-
ro- mechanikus számlálóval, amely nem törölhetõ módon
tárolja a rendszerbe kapcsolt összes gépen eljátszott tétek-
bõl összegyûjtött növekményeket és a kifizetett nyeremé-
nyeket, továbbá”

(2) A Vhr. 44. §-a a következõ új (5) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(5) A II. kategóriába sorolt pénznyerõ automaták ese-
tében a pénznyerõ automatán belüli játékhelyek, továbbá
a pénznyerõ automaták között halmozott nyereményígéret
nem engedélyezhetõ.”

(3) A Vhr. 44. §-a a következõ új (6)–(8) bekezdéssel
egészül ki.

„(6) A jackpot rendszernek biztosítania kell, hogy a be-
állítások és a nyereményadatok nyomon követhetõek és
a hatóság által ellenõrizhetõek legyenek.

(7) A jackpot rendszert a szervezõ IEK-kel hozhatja mû-
ködésbe, valamint üzemeltetheti.

(8) Több játékhelyes pénznyerõ automata esetében a já-
tékjog szerzés módja minden játékhelyen azonos módon
történhet.”

8. §

A Vhr. 45. §-a a következõ új (5) bekezdéssel egészül
ki:

„(5) A 6. § (4) bekezdés b) pontja szerinti számlálónak
és az IEK számlálójának együtt kell futnia. A pénznyerõ
automata elveszti hiteles állapotát, ha az IEK-bõl kiolva-
sott pillanatnyi számlálóállások és a 6. § (4) bekezdés
b) pontja szerinti számlálóállások közötti eltérés abszolút
értéke meghaladja az aktuális, 6. § (4) bekezdés b) pontja
szerinti számlálóállások és a hatályos hitelesítési bizonyít-
ványban rögzített, 6. § (4) bekezdés b) pontja szerinti
számlálóállások különbségének 1%-át (+/– 1 egység).”

9. §

A Vhr. 51. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(3) A szervezõ szerencsejáték-szervezõ tevékenységét
saját elhatározásából is megszüntetheti. A szervezõ tevé-
kenysége megszûnésének megállapítását – a pontos idõ-
pont megjelölésével – az állami adóhatóság által rendsze-
resített formanyomtatványon az APEH Központi Hivata-
lának a szervezõ székhelye szerinti kihelyezett szerencse-
játék felügyeleti feladatot ellátó szervezeti egységénél kö-
teles kérni. A kérelemhez csatolni köteles a kérelem idõ-
pontjában birtokában lévõ összes engedélyt. A tevékeny-
ség megszûnésének idõpontja nem lehet korábbi, mint
a kérelem benyújtását megelõzõ ügyfélfogadási nap.”

10. §

(1) A Vhr. 52. § (1) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(1) Az IEK-et a pénznyerõ automata gyártásától számí-
tott öt év elteltét követõ harminc napon belül az alábbiak
szerint kell kiolvastatni a mérésügyi szervvel:

a) a kiolvasott adatokat egyszer írható, eredetiségét
igazoló jelzéssel ellátott adathordozóra (CD, DVD) kell
elmenteni,

b) a kiolvasásról jegyzõkönyvet kell készíteni, amely
tartalmazza a kiolvasás helyét, idõpontját, a kiolvasott
pénznyerõ automata gyártási számát, a szervezõ nevét és
székhelyét, a kiolvasást végzõ személy nevét, valamint zá-
radékként, hogy a kiolvasott adatokat tartalmazó adathor-
dozók a szervezõ részére átadásra kerültek, továbbá

c) a kiolvasásról készített adathordozót a kiolvasást
végzõnek hitelesítenie kell.”
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(2) A Vhr. 52. § (3) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(3) Az üzemeltetés végleges megszüntetésének minõ-
sül, ha a pénznyerõ automata – gyártását követõ öt éven
belül – hulladékkezelés céljából átadásra kerül a hulladék-
kezelõnek. Ebben az esetben az IEK (1) bekezdés szerinti
kiolvasását az átadást megelõzõ harminc napon belül kell
teljesíteni.”

(3) A Vhr. 52. §-a a következõ új (4) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(4) Az IEK (1) bekezdés szerinti kiolvasását a pénz-
nyerõ automata engedélye érvényességének megszûnését
követõ 120 napon belül is le kell folytatni, kivéve, ha

a) ezen idõtartam alatt a szervezõ ismét engedély iránti
kérelmet nyújt be a pénznyerõ automatára, és

b) az engedélyt az állami adóhatóság megadja.”

11. §

A Vhr. „A játékkaszinó mûködtetésének személyi felté-
telei” címet megelõzõen a következõ új 53/A. §-sal egé-
szül ki:

„53/A. § (1) Az állami adóhatóság a játékkaszinó üze-
meltetésére engedéllyel rendelkezõ szervezõ kérelmére,
naptári évenként legfeljebb 5 alkalommal, esetenként leg-
feljebb 30 napos idõtartamra engedélyezheti egyes, a já-
tékkaszinó játéktervében jóváhagyott kártyajátékok más
helyszínen történõ szervezését (a továbbiakban: játékka-
szinó kitelepülése).

(2) A kérelemhez csatolni kell a játékkaszinó kitelepü-
lésének helyszíne szerinti épület, helyiség jogszerû birto-
kolását igazoló okmányt, valamint az igazgatási–szolgál-
tatási díj befizetését tanúsító igazolást (csekket vagy bank-
kivonatot).

(3) A játékkaszinó kitelepülése tekintetében alkalmazni
kell az 54–55. §-t, az 56. § (1) és (3) bekezdését, az 57. §
(1)–(2) bekezdését, az 58–59. §-t, a 62–63. §-t, a (6) bekez-
dés kivételével a 64. §-t, a 65–66. §-t, e § (1) bekezdésében
foglalt eltéréssel a 68. § (5), (6) és (8) bekezdését, valamint
a 69. §-t.”

12. §

(1) A Vhr. a következõ új IV/A. fejezettel egészül ki:
„IV/A. FEJEZET

KÁRTYATERMEK
Engedélyezés
73/A. § (1) A kártyaterem mûködtetése iránti kérelmet

az Szjtv. 29/B. § (3) bekezdése szerinti társaság az állami
adóhatóság által rendszeresített formanyomtatványon
nyújtja be.

(2) A kérelemhez a 2. § (3) bekezdésében foglaltakon
túl csatolni kell:

a) a kártyaterem 1:200 léptékû berendezési tervét,

b) a kérelmezõ nyilatkozatát a kártyaterem alapterüle-
tére és a vendéglátásra szolgáló helyiség alapterületére vo-
natkozóan,

c) a kártyateremben mûködtetni kívánt szerencsejá-
ték-eszközök jogszerû birtoklását igazoló okiratot, vala-
mint az 1. § (2) bekezdés szerint hitelesítendõ eszközök
esetében a hitelesítésérõl készült bizonyítványok egy-egy
eredeti példányát, továbbá az Európai Gazdasági Térség
területén bejegyzett informatikai rendszerek auditálására
jogosult cég által kiállított, a kártyaterem minden elsõdle-
ges adatforrásként mûködõ számítógépes rendszerének
megfelelõségét igazoló okiratot,

d) a bevezetni kívánt zsetonok valamennyi fajtájából
egy-egy érvénytelenített példányt, továbbá

e) az 53. § (2) bekezdés c) és f) pontjában foglaltakat.
(3) Az állami adóhatóság kártyaterem üzemeltetésére

vonatkozó engedélyezõ határozatának mellékletét képezi
a 15. számú melléklet szerinti mûködési engedély, amelyet
a kártyaterem bejáratánál jól látható módon ki kell füg-
geszteni. A kártyaterem mûködésének felfüggesztése,
vagy bármely okból történõ megszûnése esetén a mûködé-
si engedélyt a felfüggesztéstõl vagy a megszûnés idõpont-
jától számított nyolc napon belül az állami adóhatóság ré-
szére le kell adni.

(4) Az állami adóhatóság a kártyatermet az engedélyké-
relemben foglalt idõtartamra, de legfeljebb 15 évre enge-
délyezi.

(5) Az Szjtv. 29/B. § (6) bekezdése szerinti 200 méteres
távolság tekintetében a 26. § (2)–(7) bekezdései az irány-
adók.

A kártyaterem mûködtetésének személyi feltételei
73/B. § (1) A szervezõ legalább egy teremvezetõt, egy

pénztárost, valamint egy játékvezetõt köteles alkalmazni,
akik (vagy helyetteseik) nyitvatartási idõben folyamatosan
kötelesek a kártyateremben rendelkezésre állni.

(2) A kártyaterem tekintetében alkalmazni kell az 54. §
(2)–(3) bekezdésében foglaltakat.

A kártyaterem mûködtetésének tárgyi feltételei
73/C. § (1) Kártyaterem kizárólag olyan épületben vagy

helyiségben mûködhet, melynek kialakítása biztosítja,
hogy a játék a közterületrõl, továbbá a kártyateremtõl el-
különült más helyiségbõl ne legyen látható.

(2) A kártyaterem videorendszerének meg kell felelnie
a (3)–(6) bekezdésben foglaltaknak.

(3) A videorendszerrel valamennyi, a kártyateremben
folyó játéknak és a pénztárban folyó tevékenységnek, to-
vábbá a kártyaasztalok nyitásának és zárásának, valamint
az elszámolás folyamatának megfigyelhetõnek kell lennie.
A kamerákat úgy kell beállítani, típusukat úgy kell kivá-
lasztani, hogy a tétek (zsetonok színei és olvashatósága),
a játékeszközök és kiegészítõ játékeszközök (kártya stb.),
valamint a játék menete a képernyõn egyaránt jól látható és
követhetõ legyen. A képpel együtt a hangot is továbbítani
kell.

(4) Olyan kamerákat is el kell helyezni, amelyekkel
a rendkívüli események (pl. rendbontás), valamint az al-
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kalmazott biztonsági intézkedések megfigyelhetõsége
az egész játéktérben és valamennyi játékhelyen áttekinthe-
tõ.

(5) Kamerákkal ellenõrizhetõvé kell tenni a kártyate-
rem látogatóinak belépését és a személyazonosítás folya-
matát.

(6) Valamennyi kamerának alkalmasnak kell lennie ar-
ra, hogy a közvetített kép másodperc részletezettséggel és
pontossággal tartalmazza a dátumot, az idõpontot, továbbá
elhelyezésének megfelelõen a megtett téteket, a készpénz
és a borravaló átvételét úgy, hogy a játékeszközökön tör-
tént események mindvégig láthatóak legyenek.

(7) A kártyatermekre alkalmazni kell az 55. § (4) be-
kezdésében foglaltakat azzal, hogy játékkaszinón kártya-
termet kell érteni.

A kártyaterem mûködtetésének egyéb feltételei
73/D. § (1) A kártyateremben játék kizárólag zsetonnal

folytatható. Zseton kizárólag forintért váltható.
(2) A szervezõ belépõdíjat nem állapíthat meg a látoga-

tók részére.
(3) A kártyaterembe – a kitiltást érintõ rész kivételével

– nem léphet be az 58. § (1) bekezdés a)–c) és e) pontja
szerinti személy.

(4) A kártyaterem tekintetében alkalmazni kell az 57. §
(1) bekezdését, a (2) bekezdés a), c)–e) pontját – a kitiltást
érintõ rész kivételével –, 59. §-át és 61. §-át azzal, hogy já-
tékkaszinón kártyatermet kell érteni.

Tiszta játékbevétel
73/E. § (1) A szervezõ a tiszta játékbevételt készpénzes

lebonyolítás esetén minden játék után, legkésõbb a követ-
kezõ játék megkezdéséig köteles a kártyaasztalban kizáró-
lag erre a célra fenntartott tartóban elhelyezni.

(2) A tartókat olyan biztonsági zárrendszerrel kell ellát-
ni, amely biztosítja, hogy azokat csak ellenõrzött módon
lehessen kinyitni. A tartók kinyitására a játékidõ végén
a pénztáros, a kártyaterem vezetõje vagy helyettese, vala-
mint az érintett asztal játékvezetõjének jelenlétében kerül-
het sor.

Borravalók
73/F. § (1) Kártyateremben borravaló elfogadása kizá-

rólag a kártyaasztalnál és a pénztárnál történhet.
(2) A kártyaterem egyetlen alkalmazottja sem kérhet

borravalót, vagy tanúsíthat erre utaló magatartást.
(3) A kártyaasztalnál kizárólag zsetonként, a pénztár-

nál készpénzként és zsetonként fogadható el a borravaló.
(4) A kártyaasztalnál adott borravalót a borravalótartó

mellett fel kell fektetni úgy, hogy az a videokamera által is
ellenõrizhetõ legyen, majd haladéktalanul a borra-
valótartókba kell helyezni.

(5) A borravalótartók biztonságos kezelésére a 73/E. §
(2) bekezdésének szabályait kell alkalmazni.

A játékokban való részvételhez kapcsolódó közös ren-
delkezések

73/G. § (1) Tétek megtételére zsetonon kívül más esz-
köz (pl. pénz, egyéb értéktárgy) nem alkalmazható. Zseton
csak a pénztárban vásárolható.

(2) A játékos által a kártyaasztalon elhelyezett induló
zsetonok értéke nem haladhatja meg az Szjtv. 29/B. §
(2) bekezdése szerint egyidejûleg beváltható összeget.
Amennyiben az induló zsetonmennyiség eléri az egyidejû-
leg beváltható összeg felsõ határát, további zseton vásárlá-
sára nincs lehetõség.

(3) A nevezési díj több részletben történõ teljesítésének
minõsül a további zsetonvásárlás lehetõsége (rebuy, add
on). A nevezési díj ez esetben sem haladhatja meg
az Szjtv.-ben meghatározott összeget.

(4) A kártyaterem tekintetében alkalmazni kell a 64. §
(1)–(4) és (7)–(8) bekezdését azzal, hogy játékkaszinón
kártyatermet kell érteni.

Egyes játékeszközökre vonatkozó különös rendelkezé-
sek

73/H. § (1) A kártyajáték tekintetében játékeszköznek
minõsül a mérésügyi szerv által szerencsejáték céljára
a mérésügyi jogszabályok alapján hitelesített és egyedi
azonosításra alkalmas jelzéssel ellátott, a szerencsejáték
nyerési esélyeit befolyásoló eszköz (pl. kártyakeverõ), va-
lamint a kártyaasztal.

(2) Egy kártyaasztalon egyidejûleg csak egy játékfajta
és ugyanazon játékszabállyal játszható, továbbá játék egy-
idejûleg csak egy minimum és maximum téttel folyhat.

Egyes kiegészítõ játékeszközre vonatkozó különös ren-
delkezések

73/I. § (1) A kártyajáték tekintetében kiegészítõ játék-
eszköznek minõsül minden, a kártyateremben alkalmazott
– az 1. § (2) bekezdésében nem szereplõ – játékeszköz (pl.
kártya, zseton).

(2) A kártyateremben kizárólag a játék biztonságos le-
bonyolítását garantáló kiegészítõ játékeszközöket lehet al-
kalmazni.

(3) Eltérõ zsetonokat kell alkalmazni a készpénzes és
verseny rendszerû lebonyolítás esetén.

(4) A szervezõ az ellenõrök felszólítására bármely,
a nyilvántartásában lévõ kártyát köteles helyszíni vagy to-
vábbi ellenõrzés céljából átadni.

(5) Kártyaterem tekintetében alkalmazni kell a 66. §
(3)–(5) bekezdését azzal, hogy játékkaszinón kártyatermet
kell érteni.

Játékterv és részvételi szabályzat
73/J. § (1) A játéktervben rögzíteni kell különösen:
a) a tervezett pókerjáték fajták és típusok megnevezé-

sét, játékszabályait, valamint játékonként a minimális és
maximális tét nagyságát, továbbá a nyeremény és a szerve-
zõi jutalék kiszámításának módját,

b) a kártyaasztalok darabszámát, valamint
c) a 68. § (1) bekezdés c)–i) pontjában foglaltakat az-

zal, hogy játékkaszinón kártyatermet kell érteni.
(2) A részvételi szabályzatban rögzíteni kell különö-

sen:
a) részletes tájékoztatást az Szjtv. 29/B. § (7)–(8) be-

kezdésében foglaltakról,
b) a kártyaterem által használt értékzsetonok leírását,

a zsetonok kezelésének rendjét és
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c) a 68. § (2) bekezdés a)–b), d)–e), g)–h), j)–k) és
m)–p) pontjában foglaltakat azzal, hogy játékkaszinón
kártyatermet kell érteni.

(3) Amennyiben a szervezõ el akar térni a jóváhagyott
játéktervtõl, a módosított játékterv jóváhagyására irányuló
kérelmet az állami adóhatóság által rendszeresített forma-
nyomtatványon kell elõterjeszteni és ahhoz csatolni kell
jóváhagyás és hitelesítés céljából a módosított játékterv
kettõ példányát.

(4) A szervezõ a mérésügyi szerv által kiállított hitele-
sítési bizonyítvány eredeti példányát köteles a kártyate-
remben tartani.

(5) A kártyaterem köteles a részvételi szabályzat válto-
zásait a módosítással egyidejûleg az állami adóhatósághoz
benyújtani.

(6) A kártyaterem a kártyajátékok szabályait tartalma-
zó – a részvételi szabályzat mellékletét képezõ – ismertetõt
a kártyaasztalok közelében jól látható módon köteles elhe-
lyezni A kártyaasztalokon elhelyezett táblán kell feltüntet-
ni továbbá az aktuális játék fõbb jellemzõit (fajta és típus,
minimális és maximális tétek, nyereményfelosztás rendje
stb.).

Elszámolás, nyilvántartás, adatszolgáltatás
73/K. § (1) A szervezõnek a játékbevételekrõl folyama-

tos elszámolást kell készíteni. Az elszámolásokat a szerve-
zõ köteles az állami adóhatóság által rendszeresített bi-
zonylatokon teljesíteni. A szervezõ a bizonylatok kitölté-
sére és kezelésére vonatkozó, a (2)–(4) bekezdésben, to-
vábbá a 16–21. számú mellékletben foglalt elõírásokat kö-
teles betartani.

(2) Az elszámolást kártyaasztalonként, verseny rend-
szerû lebonyolítás esetén versenyenként kell elvégezni és
bizonylatolni. Részletesen szabályozni kell az asztalnyitás
és az asztalzárás rendjét.

(3) A kártyateremben folyó szerencsejáték-szervezõ te-
vékenység meg- vagy újrakezdésekor, megszûnésekor, to-
vábbá a naptári év végén a szervezõ köteles nyitó- és záró
zsetonleltárt készíteni. A szervezõ köteles a leltár idõpont-
járól tíz nappal elõtte az állami adóhatóságot értesíteni, to-
vábbá a leltári ív egy példányát a leltárfelvételt követõ
nyolc napon belül megküldeni. A leltárívnek a következõ
adatokat kell tartalmaznia:

a) a leltárfelvétel idejét, helyét,
b) a zsetonok címletenkénti darabszámát,
c) a zsetonok értékét, továbbá
d) a pénztáros és teremvezetõ aláírását.
(4) A szervezõ köteles betartani a játékkal összefüggõ,

pénzmozgással járó mûveletekkel kapcsolatos, melléklet-
ként benyújtott bizonylatok vezetésére, kitöltésére és meg-
küldésére vonatkozó következõ elõírásokat:

a) a bizonylatokat szigorú számadás alá kell vonni,
b) a szervezõnek gondoskodnia kell a bizonylatok biz-

tonságos tárolásáról és a bizonylattömbök nyilvántartásá-
ról,

c) a bizonylatokat úgy kell tárolni, hogy a kártyaterem
nyitvatartási ideje alatt az állami adóhatóság ellenõrei azo-
kat megtekinthessék,

d) a bizonylatokat a rögzítendõ eseményekkel egyide-
jûleg kell kitölteni, e tekintetben a bizonylat dátuma
az adott játéknap,

e) hiba esetén a bizonylatot érvényteleníteni kell, és új
bizonylatot kell kiállítani,

f) a bizonylattömbben kihagyott, fel nem használt lapo-
kat áthúzással érvényteleníteni kell,

g) a bizonylat érvénytelenítésének okáról minden eset-
ben jegyzõkönyvet kell felvenni és azt a rontott bizonylat-
tal együtt a kialakított elszámolási bizonylatok beküldési
rendje szerint kell megküldeni az állami adóhatósághoz,

h) a bizonylatok elsõ példányát ellenõrzés után, bi-
zonylattípusonként, emelkedõ sorszám szerint kell össze-
állítani és kísérõ jegyzékkel ellátni,

i) az elszámolási bizonylatok elsõ példányát havonta
kétszer, legkésõbb a hónap tizenötödik, valamint adat-
szolgáltatással együtt a hónap utolsó napját követõ ötödik
munkanapig kell benyújtani az állami adóhatósághoz.

(5) A (4) bekezdés i) pontja szerinti adatszolgáltatás-
nak tartalmaznia kell a látogatók naponkénti létszámát, va-
lamint a kártyaterem havi tiszta játékbevételét, játékadó
alapját és játékadó fizetési kötelezettségét.

(6) A szervezõ köteles a rendkívüli eseményekrõl az ál-
lami adóhatóságot haladéktalanul telekommunikációs esz-
köz útján tájékoztatni, egyúttal az eseményeket és az alkal-
mazott intézkedéseket tartalmazó okiratokat a videofelvé-
telek megõrzésére vonatkozóan meghatározott ideig
megõrizni.”

(2) A Vhr. 73/B. §-a a következõ új (1a) bekezdéssel
egészül ki:

„(1a) Kártyateremben a teremvezetõnek és legalább egy
játékvezetõnek rendelkeznie kell kártyateremben vagy já-
tékkaszinóban szerzett legalább egy éves szakmai gyakor-
lattal.”

13. §

A Vhr. 77. §-a a következõ új (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A szervezõnek a kártyaterem engedélyezési eljárá-

sa esetén kártyaasztalonként 18 ezer forint igazgatási-
szolgáltatási díjat kell fizetnie.”

14. §

A Vhr. 78. § (1) bekezdése a következõ új g) ponttal
egészül ki:

(A szervezõnek a felügyeleti ellenõrzésért:)
„g) kártyatermet üzemeltetõ gazdasági társaság ne-

gyedévi tiszta játékbevételének 5 ezrelékét, de legalább
5 ezer forint”

(igazgatási-szolgáltatási díjat kell fizetnie.)
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15. §

(1) A Vhr. a következõ új 90. §-sal egészül ki:
„90. § (1) Az egyes szerencsejátékok engedélyezésével,

lebonyolításával és ellenõrzésével kapcsolatos feladatok
végrehajtásáról szóló 32/2005. (X. 21.) PM rendelet mó-
dosításáról szóló 16/2010. (IV. 28.) PM rendelettel módo-
sított 22. § (7) bekezdését a 2010. május 1-jét követõen le-
folytatott ajándéksorsolások esetében kell alkalmazni.

(2) A 3. számú melléklet II. pont 10. pontját az elsõ hi-
telesítések tekintetében a 2011. május 1-jét követõen,
az újrahitelesítések esetében pedig 2012. január 1-jét
követõen indított eljárásokban kell alkalmazni.”

(2) A Vhr. 90. §-a a következõ új (3)–(4) bekezdéssel
egészül ki:

„(3) Az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebo-
nyolításával és ellenõrzésével kapcsolatos feladatok vég-
re- hajtásáról szóló 32/2005. (X. 21.) PM rendelet módosí-
tásáról szóló 16/2010. (IV. 28.) PM rendelettel újraszabá-
lyozott 6. § (4) bekezdés b) és d) pontját, a 44. § (3) bekez-
dés a) pontját, a 3. számú melléklet IV. pontját a 2011. ja-
nuár 1-jét követõen indult új típusvizsgálat során kell al-
kalmazni.

(4) A 44. § (6)–(8) bekezdését, a 3. számú melléklet
I. pontja 8. pontjának e) pontját, I. pontja 13. pontját
a 2011. január 1-jét követõen indult új típusvizsgálat során
kell alkalmazni.”

16. §

(1) A Vhr. 3. számú melléklet I. pont 8. pontja a követ-
kezõ új e) alponttal egészül ki:

(Könyvelési mechanizmusok vizsgálata:)
„e) a számlálók manipulálhatóságának vizsgálata.”
(2) A Vhr. 3. számú melléklet I. pontja a következõ új

13. ponttal egészül ki:
(I. A pénznyerõ automata típusvizsgálata esetén:)
„13. Vezérlõegység (a játékprogramot tartalmazó elekt-

ronikai egység) vizsgálata:
a) manipulálhatóság elleni védelem (pl. csatlakozófe-

lületek, lezárhatóság),
b) program(ok) megfelelõ ellenõrizhetõsége, program-

hordozó(k) írásvédettsége,
c) a vezérlõegység nyomtatott áramköri lapjában

(a továbbiakban: alaplap) az átkötések nem megengedhe-
tõek, ezek vizsgálata.”

(3) A Vhr. 3. számú melléklet II. pontja a következõ új
10. ponttal egészül ki:

(II. A pénznyerõ automata hitelesítése esetén:)
„10. A vezérlõegység alaplapján az átkötési tilalom el-

lenõrzése.”
(4) A Vhr. 3. számú melléklet IV. pontja helyébe a kö-

vetkezõ rendelkezés lép:
„IV. Az IEK vizsgálata

1. Az IEK-nek 5 évig meg kell õriznie az éves, a ne-
gyedévi és a havi halmozott értékeket, valamint az utolsó
harmincegy nap tekintetében napi bontásban is a befize-
tett, a kifizetett és az eljátszott tétek, megnyert nyeremé-
nyek értékét, a napi legnagyobb nyereményt, valamint
a kifizetési hányad értékét. Az IEK-nek kiolvasási lehetõ-
séget és a konfigurációs adatok bevitelét egységes szabvá-
nyos csatlakozó felületen kell biztosítania a mérésügyi
szerv által meghatározott mûszaki követelményeknek
megfelelõen.

2. A jackpot rendszer IEK-ének 5 évig meg kell õriznie
napi és havi halmozott értékeket, a befizetés tekintetében
a rendszerbe kötött gépeken eljátszott tétek meghatározott
százalékú adatait (halmozott nyereményígéret), továbbá
kifizetés tekintetében a rendszer által kifizetett nyeremény
adatokat.”

17. §

A Vhr. e rendelet 1–7. melléklete szerinti új 15–21. szá-
mú mellékletekkel egészül ki.

18. §

(1) A Vhr. 1. § (9) bekezdésében az „52. § (1) és (2) be-
kezdésébe” szövegrész helyébe „52. § (1)–(3) bekezdésé-
be” szöveg, „a 73. § (1)–(3) bekezdésébe, a 74. § (1), (2) és
(4) bekezdésébe ” szövegrész helyébe a „73. § (1)–(3) be-
kezdésébe, a 73/C. §-ába, a 73/D. § (1) és (3) bekezdésébe,
a 73/E. § (2)–(3) bekezdésébe, a 73/F. §-ába, a 73/G. §
(1)–(3) bekezdésébe, a 73/H. § (2) bekezdésébe, a 73/I. §
(2)–(4) bekezdésébe, a 73/J. § (5) bekezdésébe,
a 73/K. §-ába, a 74. § (1), (2) és (4) bekezdésébe” szöveg
lép.

(2) A Vhr. 2. § (1) bekezdésében a „Játékterem” szöveg-
rész helyébe „Játékterem, kártyaterem” szöveg, a „játék-
ter- menként” szövegrész helyébe „játéktermenként, kár-
tyatermenként” szöveg lép.

(3) A Vhr. 3. § (3) bekezdés b) pontjában a „játékterem”
szövegrész helyébe „játékterem, kártyaterem” szöveg lép.

(4) A Vhr. 6. § (4) bekezdés c) pontjában az „enge-
déllyel rendelkeznek” szövegrész helyébe „engedéllyel
rendelkeznek, továbbá” szöveg lép.

(5) A Vhr. 22. § (7) bekezdésében a „15 napon belül”
szövegrész helyébe „5 napon belül” szöveg lép.

(6) A Vhr. 22/A. § (6) bekezdésében a „videotechnikai
ellenõrzési rendszerrel” szövegrész helyébe „videotechni-
kai ellenõrzési rendszerrel (a továbbiakban: videorend-
szer)” szöveg, a (8) bekezdésben és a (9) bekezdés b) pont-
jában a „videoellenõrzési rendszer” szövegrész helyébe
„videorendszer” szöveg lép.

(7) A Vhr. 24. § (1) bekezdés a) pont 8. alpontjában
a „videotechnikai rendszer” szövegrész helyébe „video-
rendszer” szöveg lép.
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(8) A Vhr. 39/A. § (1) bekezdésében a „videotechnikai
ellenõrzési rendszerrel” szövegrész helyébe „videorend-
szerrel” szöveg, a (2) bekezdésben a „videotechnikai rend-
szer” szövegrész helyébe „videorendszer” szöveg lép.

(9) A Vhr. 53. § (2) bekezdés d) pontjában a „játékkaszi-
nók számítógépes rendszerének megfelelõségét” szöveg-
rész helyébe a „játékkaszinó minden elsõdleges adatfor-
rásként mûködõ számítógépes rendszerének megfelelõsé-
gét” szöveg lép.

(10) A Vhr. 54. § (2) bekezdésében az „erkölcsi bizo-
nyítványát, valamint a képesítésre, illetve szakmai gyakor-
latra” szövegrész helyére „képesítésére, szakmai gyakor-
latára” szöveg lép.

(11) A Vhr. 55. § (7) bekezdésében a „videotechnikai
ellenõrzési rendszerrel” szövegrész helyébe „videorend-
szerrel” szöveg lép.

(12) A Vhr. 57. § (2) bekezdés a) és d) pontjában a „vi-
deoellenõrzési rendszer” szövegrész helyébe „videorend-
szer” szöveg lép.

(13) A Vhr. 58. § (1) bekezdés b) pontjában a „video-el-
lenõrzési rendszer” szövegrész helyébe „videorendszer”
szöveg lép.

(14) A Vhr. 67. § (1) bekezdésében a „6. §-t” szövegrész
helyébe „6. §-t a (4) bekezdés b) pontjának a megnyert
nyeremény számlálójára vonatkozó fordulata és d) pontja
kivételével” szöveg lép.

19. §

(1) A Vhr. 32. § (2) bekezdésében az „és legfeljebb
a jogszerû birtoklás igazolásáig” szövegrész hatályát vesz-
ti.

(2) Hatályát veszti a Vhr. 10. § (5) bekezdése, 26. (1) be-
kezdése és 54. § (1) bekezdése.

(3) A Vhr. 66. § (5) bekezdésében a „használt,” szöveg-
rész hatályát veszti.

(4) Hatályát veszti a Vhr. 90. §-a.

20. §

(1) Ez a rendelet – a (2)–(6) bekezdésben meghatározott
kivételekkel – 2010. május 1-jén lép hatályba.

(2) A (7) bekezdés 2010. május 2-án lép hatályba.
(3) A 2. §, a 7. § (1) és (3) bekezdése, a 15. § (2) bekez-

dése, valamint a 16. § (1)–(2) és (4) bekezdése 2011. janu-
ár 1-jén lép hatályba.

(4) Az 1. § (1) bekezdése 2011. május 1-jén lép hatály-
ba.

(5) A 12. § (2) bekezdése 2012. január 1-jén lép hatály-
ba.

(6) A 19. § (4) bekezdése 2015. január 1-jén lép hatály-
ba.

(7) Hatályát veszti az 1. § (2) bekezdése, a 3–6. §, a 7. §
(2) bekezdése, a 8–11. §, a 12. § (1) bekezdése, a 13–14. §,

a 15. § (1) bekezdése, a 16. § (3) bekezdése és a 17–18. § és
a 19. § (1)–(3) bekezdése.

(8) Ez a rendelet 2015. január 2-án hatályát veszti.

Dr. Oszkó Péter s. k.,
pénzügyminiszter

Határozatok

Az Alkotmánybíróság 55/2010. (V. 5.) AB határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Alkotmánybíróság jogszabály alkotmányelle-
nességének utólagos vizsgálatára irányuló indítványok
alapján meghozta a következõ

határozatot:

1. Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a fõvárosi
önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti for-
rásmegosztásról szóló 2006. évi CXXXIII. törvény 4. §
(2)–(4) bekezdése és 5. §-ának (1) bekezdése alkotmány-
ellenes, ezért azokat 2010. december 31-i hatállyal
megsemmisíti.

2. Az Alkotmánybíróság a fõvárosi önkormányzat és
a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról
szóló 2006. évi CXXXIII. törvény egésze alkotmányelle-
nességének megállapítása iránt benyújtott indítványt
elutasítja.

3. Az Alkotmánybíróság a fõvárosi önkormányzat és
a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról
szóló 2006. évi CXXXIII. törvény 3. § c) pontja, valamint
6. § (2) és (4) bekezdése alkotmányellenességének megál-
lapítására és megsemmisítésére irányuló eljárást
megszünteti.

4. Az Alkotmánybíróság a Fõvárosi Önkormányzatot és
a kerületi önkormányzatokat osztottan megilletõ bevételek
2007. évi megosztásáról szóló 6/2007. (II. 23.) Fõv. Kgy.
rendelet 1. §-a, 2. § (3) bekezdése, 3. §-a alkotmányelle-
nességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló
eljárást megszünteti.
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Az Alkotmánybíróság e határozatát a Magyar Közlöny-
ben közzéteszi.

Indokolás

I.

1. Az Alkotmánybírósághoz három indítvány érkezett,
amelyben az indítványozók a fõvárosi önkormányzat és
a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról
szóló 2006. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: Fmt.)
alkotmányosságának utólagos vizsgálatát kérik.

Az Alkotmánybíróság az indítványokat az Alkotmány-
bíróság ideiglenes ügyrendjérõl és annak közzétételérõl
szóló, módosított és egységes szerkezetbe foglalt 2/2009.
(I. 12.) Tü. határozat (ABK 2009. január, 3., a továbbiak-
ban: Ügyrend) 28. § (1) bekezdése alapján egyesítette és
egy eljárásban bírálta el.

2. Az egyik indítványozó az Fmt. egésze alkotmányelle-
nességének megállapítását és kihirdetésére visszaható ha-
tályú megsemmisítését kezdeményezte. Az indítványozó
álláspontja szerint az Országgyûlés az Alkotmány
44/C. §-ába ütközõ alkotmánysértõ módon fogadta el
a törvényt, mert – az Alkotmánybíróságnak a 47/2001.
(XI. 22.) AB határozatában kifejtett megállapításaiból is
következõen – a forrásmegosztásról szóló törvényt minõ-
sített többséggel, a jelenlevõ országgyûlési képviselõk
kétharmadának szavazatával lehetett volna elfogadni.
Az indítványban kifejtettek szerint az Fmt. alkotmányelle-
nes azért is, mert sérti az Alkotmány 2. § (1) bekezdésében
szabályozott jogállamiságból következõ jogbiztonság kö-
vetelményét. A törvény pontatlan jogi fogalmakat használ,
szabályai nincsenek összhangban más törvények rendel-
kezéseivel. Az Fmt. 5. § (1) bekezdésében és 6. § (4) be-
kezdésében foglalt rendelkezések nem felelnek meg a he-
lyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
(a továbbiakban: Ötv.) 64. § (1) bekezdésében foglalt azon
követelménynek, mely szerint a bevételi források a tényle-
gesen gyakorolt feladat- és hatáskörök arányában illetik
meg a fõvárosi és a kerületi önkormányzatokat, és nem
tesznek eleget az Ötv. 64. § (6) bekezdésében a forrásmeg-
osztás törvényi szabályozásával szemben támasztott köve-
telményeknek sem. Rámutat az indítványozó arra is, hogy
az Fmt.-nek a normatív költségvetési hozzájárulások meg-
osztására vonatkozó szabályai nem értelmezhetõk egyér-
telmûen az éves költségvetési törvények tükrében sem.
E körben az indítvány utal arra is, hogy az Ötv. 1994 évi
módosítása óta jelentõsen módosult az egyes költségvetési
törvényekben a normatív hozzájárulással támogatott fel-
adatok köre és meghatározásuk módja is, így megbomlott
az összhang az Ötv. 64–64/B. §-ában foglalt szabályok és
a költségvetési törvények normatív hozzájárulást megha-
tározó rendelkezései között is. Álláspontja szerint ezek
az ellentmondások csak 2/3-os szavazati aránnyal elfoga-
dott törvényben lettek volna feloldhatók. Az indítványozó
szerint a törvény a szövegezésébõl adódó pontatlanságok,

ellentmondások miatt súlyosan sérti a jogbiztonság köve-
telményét. Ezért az indítványozó az Fmt. egészének kihir-
detésére visszaható hatályú megsemmisítését kezdemé-
nyezi.

Ez az indítványozó indítványt nyújtott be a Fõvárosi
Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan
megilletõ bevételek 2007. évi megosztásáról szóló 6/2007.
(II. 23.) Fõv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: Kgyr.) 1. §-a,
2. § (3) bekezdése, 3. §-a alkotmányellenességének megál-
lapítása és megsemmisítése iránt. Az indítványban kifej-
tett álláspont szerint a Kgyr. ezen szabályai ellentétesek
az Ötv. 64. § (4) bekezdés a) és c) pontjában, valamint
64/B. § a) és d) pontjában és az Fmt. 5. § (1) bekezdésében
foglalt elõírásokkal, ezért sértik az Alkotmány 44/A. §
(2) bekezdését.

3. Két indítványozó hasonló indokok alapján vitatja
az Fmt. 4. § (3) bekezdése és 5. § (1) bekezdése alkotmá-
nyosságát. Az indítványozók szerint az Fmt. 4. § (3) be-
kezdése, mely szerint az Ötv. 64. § (4) bekezdés b) és
d) pontjában meghatározott adókból a kerületi önkor-
mányzat által beszedett adóbevétel 100%-a a kerületi ön-
kormányzatot illeti meg, tartalmát tekintve módosította
az Ötv. 64. § (4) bekezdését. Az Ötv. 64. § (4) bekezdése
alapján az egyéb központi adó és a helyi adókból származó
bevételek a fõvárosi önkormányzatot és a kerületi önkor-
mányzatokat osztottan megilletõ bevételek. Az Fmt. 4. §
(3) bekezdése kivonta ezeket az adóbevételeket a forrás-
megosztásból, s ezzel olyan szabályt alkotott, amely meg-
változtatta az Ötv. 64. § (4) bekezdésének tartalmát. Ehhez
pedig az Alkotmány 44/C. § alapján a jelenlevõ képviselõk
kétharmadának támogatására lett volna szükség.

Az indítványozók álláspontja szerint az Fmt. 5. § (1) be-
kezdése – azzal, hogy kötelezõen alkalmazandó megosztá-
si arányt (47%- 53%) ír elõ a fõvárosi önkormányzatot és
a kerületi önkormányzatokat osztottan megilletõ bevételi
források megosztására – korlátozta a fõvárosi közgyûlés-
nek az Ötv. 64. § (5) bekezdésében szabályozott rendelet-
alkotási jogát és ezzel burkoltan, az Alkotmány 44/C. §-a
által megkövetelt minõsített többség követelményét fi-
gyelmen kívül hagyva, módosította az Ötv. 64. § (5) be-
kezdését.

II.

Az Alkotmánybíróság a következõ jogszabályi rendel-
kezések alapján hozta meg döntését:

1. Az Alkotmánynak az indítványozók által felhívott
szabályai:

„2. § (1) A Magyar Köztársaság független, demokrati-
kus jogállam.”

„44/C. § A helyi önkormányzatokról szóló törvény elfo-
gadásához a jelen lévõ országgyûlési képviselõk kéthar-
madának szavazata szükséges. Ugyanilyen szavazat-
aránnyal elfogadott törvényben korlátozhatók az önkor-
mányzatok alapjogai.”
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2. Az Ötv.-nek az indítványozó által hivatkozott elõ-
írásai:

„64. § (1) Az önkormányzati bevételek a fõvárosi és
a kerületi önkormányzat által ténylegesen gyakorolt fel-
adat- és hatáskör arányában illetik meg a fõvárosi, illetve
a kerületi önkormányzatokat.

(2) Amennyiben törvény a fõvárosi önkormányzatot
a fõváros érdekkörét vagy gazdasági lehetõségeit megha-
ladó regionális, illetve országos feladatok ellátására köte-
lezi, az Országgyûlés biztosítja az ellátásukhoz szükséges
anyagi feltételeket, dönt a központi hozzájárulás mértéké-
rõl és módjáról.

(3) A fõvárosi önkormányzatot, illetve a kerületi önkor-
mányzatokat önállóan és közvetlenül megilletik az alábbi
bevételek:

a) a feladat ellátáshoz kapcsolódó normatív központi
hozzájárulás;

b) a címzett és céltámogatások;
c) a saját tevékenységbõl, vállalkozásból és az önkor-

mányzati vagyon hozadékából származó nyereség, oszta-
lék, kamat és bérleti díj;

d) az átvett pénzeszközök;
e) a tulajdonában levõ közterületek hasznosítása után

járó díj.
(4) A fõvárosi önkormányzatot és a kerületi önkor-

mányzatot osztottan megilletõ bevételek:
a) a magánszemélyek jövedelemadójából az állami

költségvetésrõl szóló törvény alapján a települési önkor-
mányzatokat megilletõ rész;

b) az egyéb központi adó;
c) az állandó népességhez kapcsolódó központi hozzá-

járulás, kivéve a 64/B. § a) pontban foglaltakat;
d) a helyi adókból származó bevételek.

(5) A (4) bekezdésben felsorolt bevételeknek a fõvárosi
önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti meg-
osztását a fõvárosi közgyûlés rendeletében határozza meg.
A rendelettervezet véleményezésére a kerületi önkor-
mányzatoknak legalább 30 napot kell biztosítani.

(6) A fõvárosi és a kerületi önkormányzatok közötti –
feladat- és hatáskörarányos – forrásmegosztás érdekében
normatív eljárásokat kell alkalmazni. Ezeket a normatív
eljárásokat külön törvényben kell meghatározni. Ebben
a külön törvényben kell rögzíteni a számítások során
figyelembe veendõ feladatokat is.”

„64/A. § A kerületi önkormányzat kizárólagos bevétele
a szabálysértési bírság letiltás útján befolyó összege.

64/B. § A fõvárosi önkormányzat kizárólagos bevételei:
a) a normatív központi hozzájárulás igazgatási és köz-

mûvelõdési feladatokra;
b) az önkormányzatot megilletõ vadászati jog haszon-

bérbe adásából származó bevétel, az érintett települések
önkormányzataival kötött megállapodás szerint, terület-
arányosan meghatározott része;

c) a fõvárosi önkormányzat részére törvényben megál-
lapított körben a befolyt környezetvédelmi és mûemlékvé-
delmi bírság;

d) az illetékek a külön törvényben meghatározottak
szerint;

e) a 64. § (2) bekezdése alapján járó központi támoga-
tás.”

3. Az Fmt.-nek az indítványozók által támadott szabá-
lyai:

Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az Fmt.-t
az indítványok benyújtása után két alkalommal is átfogóan
módosították. Az elsõ indítvány benyújtása után, 2007. de-
cember 30-i hatállyal módosította az egyes önkormányza-
tokat érintõ törvények módosításáról szóló 2007. évi
CLXXXII. törvény (a továbbiakban: Fmtm1.), majd 2009.
december 4-i hatállyal ismét módosította a fõvárosi önkor-
mányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmeg-
osztásról szóló 2006. évi CXXXIII. törvény módosításáról
rendelkezõ 2009. évi CXXIII. törvény (a továbbiakban:
Fmtm2.). E törvények módosították az Fmt. 4. §-át, 5. §
(1) bekezdését és 6. § (4) bekezdését is.

Az Fmt. 4. §-ának és 5. § (1) bekezdésének az eredeti,
az elsõ indítvány benyújtásakor hatályos szövege:

„4. § (1) A fõvárosi önkormányzatot és a kerületi önkor-
mányzatokat osztottan megilletõ bevételek körét az Ötv.
64. § (4) bekezdése határozza meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételek nagyságának
meghatározása a tárgyidõszakra vonatkozó – a kerületek-
kel egyeztetett – fõvárosi költségvetési koncepcióban sze-
replõ tervszámok alapján történik.”

„5. § (1) A fõvárosi önkormányzatot és a kerületi önkor-
mányzatokat a 4. § (1) bekezdés szerint osztottan megille-
tõ bevételekbõl – a személyi jövedelemadó helyben mara-
dó részébe beleértve a jövedelemdifferenciálódás mérsék-
lése miatt elvont összeg tárgyévet megelõzõ évben vissza-
igényelhetõ részét is – a fõvárosi önkormányzatot 47%,
a kerületi önkormányzatokat együttesen 53% részesedés
illeti meg.”

Az Fmt. 4. §-ának és 5. § (1) bekezdésének a további in-
dítványok benyújtásakor hatályos szövege:

„4. § (1) A fõvárosi önkormányzatot és a kerületi önkor-
mányzatokat osztottan megilletõ bevételek körét az Ötv.
64. § (4) bekezdése határozza meg.

(2) Az Ötv. 64. §-a (4) bekezdésének a) pontja szerinti
személyi jövedelemadó bevételbõl az Ötv. 64. §-a (3) be-
kezdésének a) pontja szerinti normatív hozzájárulások for-
rásául szolgáló részt normatív hozzájárulásként kell figye-
lembe venni.

(3) Az Ötv. 64. §-a (4) bekezdésének b) és d) pontja sze-
rinti adókból a kerületi önkormányzat által beszedett adó-
bevétel 100%-a a kerületi önkormányzatot illeti meg.

(4) Az (1) bekezdés szerinti bevételek nagyságának
meghatározása a tárgyidõszakra vonatkozó fõvárosi költ-
ségvetési koncepcióban szereplõ tervszámok alapján tör-
ténik.”
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„5. § (1) A fõvárosi önkormányzatot és a kerületi önkor-
mányzatokat a 4. § (1) bekezdés szerint osztottan megille-
tõ bevételekbõl – a 4. § (2)–(3) bekezdései szerinti össze-
gek kivételével és a személyi jövedelemadó helyben mara-
dó részébe beleértve a jövedelemdifferenciálódás mérsék-
lése miatt elvont összeg tárgyévet megelõzõ évben vissza-
igényelhetõ, illetve befizetendõ részét is – 2008-ban a fõ-
városi önkormányzatot 47%, a kerületi önkormányzatokat
együttesen 53% részesedés illeti meg.”

Az Fmt. 4. §-ának és 5. § (1) bekezdésének az indítvány
elbírálásakor hatályos szövege:

„4. § (1) A fõvárosi önkormányzatot és a kerületi önkor-
mányzatokat osztottan megilletõ bevételek körét az Ötv.
64. § (4) bekezdése határozza meg.

(2) Az Ötv. 64. §-a (4) bekezdésének a) pontja szerinti
személyi jövedelemadó bevételbõl az Ötv. 64. §-a (3) be-
kezdésének a) pontja szerinti normatív hozzájárulások for-
rásául szolgáló részt normatív hozzájárulásként kell figye-
lembe venni.

(3) Az Ötv. 64. §-a (4) bekezdésének b) és d) pontja sze-
rinti adókból a kerületi önkormányzat által beszedett adó-
bevétel 100%-a a kerületi önkormányzatot illeti meg.

(4) Az Ötv. 64. § (4) bekezdésének c) pontja szerinti ál-
landó népességhez kapcsolódó normatív hozzájárulások –
a településüzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális fel-
adatokhoz kapcsolódó normatív hozzájárulás kivételével –
100%-ban a feladatot ellátó önkormányzatot illetik meg.

(5) Az (1) bekezdés szerinti bevételek nagyságának
meghatározása a tárgyidõszakra vonatkozó fõvárosi költ-
ségvetési koncepcióban szereplõ tervszámok alapján tör-
ténik.”

„5. § (1) A 4. § (1) bekezdés szerint osztottan megilletõ
bevételekbõl – a 4. § (2)–(4) bekezdései szerinti összegek
kivételével és a települési önkormányzat közigazgatási te-
rületére kimutatott személyi jövedelemadónak a költség-
vetési törvényben meghatározott mértékébe (helyben ma-
radó részébe) beleértve a bázisévi jövedelemdifferenciáló-
dás mérséklésének elszámolásához kapcsolódó, az önkor-
mányzat által vagy részére fizetendõ összeget, korrigálva
a tárgyévet megelõzõ évben történt évközi lemondással,
illetve pótigényléssel, valamint a költségvetési törvényben
szabályozott, a beruházásokhoz kapcsolódó esetlegesen
visszaigényelhetõ összeget is – 2008-ban a fõvárosi önkor-
mányzatot 47%, a kerületi önkormányzatokat együttesen
53% részesedés illeti meg.”

Az Fmt. 6. § (4) bekezdésének az indítványok benyújtá-
sának idõpontjában hatályos szövege:

„(4) Az egyes kerületi önkormányzatoknak
az (1)–(3) bekezdés szerint számított részesedési aránya
a megosztott forrásokból a tárgyévet megelõzõ év forrás-
megosztásához képest – a költségvetési szervek intézmény
fenntartói jogainak átadására visszavezethetõ változásokat
figyelmen kívül hagyva – maximum 5%-kal nõhet, illetve
csökkenhet. A módszer alkalmazása miatt bekövetkezõ –
eltérések a forrásmegosztás során az egyes önkormányza-
tok részesedését növelik vagy csökkentik.”

Az Fmt. 6. § (4) bekezdésének az indítványok elbírálá-
sakor hatályos szövege:

„(4) Az egyes kerületi önkormányzatoknak
az (1)–(3) bekezdés szerint számított részesedési aránya
a megosztott forrásokból a tárgyévet megelõzõ év forrás-
megosztásához képest maximum 5%-kal nõhet, illetve
csökkenhet. A módszer alkalmazása miatt bekövetkezõ el-
térések a forrásmegosztás során az egyes önkormányzatok
részesedését növelik vagy csökkentik.”

Az Alkotmánybíróság az Fmt. hatályos rendelkezései
alapján folytatta le az alkotmányossági vizsgálatot.

III.

Az indítványok részben megalapozottak.
1. Az Alkotmánybíróság már több alkalommal vizsgálta

a fõvárosi önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat
osztottan megilletõ bevételek megosztását szabályozó tör-
vényi rendelkezések alkotmányosságát.

Az 56/1996. (XII. 12.) AB határozatában az Alkot-
mánybíróság az Ötv. 64. § (5) bekezdésében a fõvárosi
közgyûlés számára adott rendeletalkotási felhatalmazás
alkotmányosságát vizsgálta. Abban az ügyben az indítvá-
nyozó azt kifogásolta, hogy az Ötv. e szabályában adott
rendeletalkotási felhatalmazás – az Alkotmány 43. §
(1) bekezdésébe ütközõ módon – alá-, fölérendeltségi vi-
szonyt keletkeztet a fõvárosi önkormányzat és a kerületi
önkormányzatok között, és olyan társadalmi viszonyok
szabályozására ad felhatalmazást, amelyek az Alkotmány
43. § (2) bekezdése alapján kizárólagos törvényhozási
tárgynak minõsül. Az Alkotmánybíróság ezt az indítványt
elutasította. E határozatában az Alkotmánybíróság rámu-
tatott arra, hogy a jogalkotó hatáskör gyakorlására adott
felhatalmazás nem teremt hierarchikus viszonyt a jogalko-
tó és a jogszabály címzettje között. Kifejtette azt is, hogy
az Ötv. 64. §-ának (4)–(6) bekezdése – a fõvárost és a ke-
rületeket megosztottan megilletõ bevételek szabályozásá-
val – a fõváros egységes településpolitikájának biztosítá-
sa, a fõváros városfejlesztési és város-rehabilitációs prog-
ramjának meghatározása és érvényesítése érdekében,
az Ötv. 63/A. §-ában meghatározott koordinációs felada-
tok ellátásához biztosít gazdasági és jogi eszközöket a fõ-
városi önkormányzat számára. A 64. § (5)–(6) bekezdésé-
ben az Ötv. által a fõvárosi közgyûlésnek adott jogalkotási
felhatalmazás a fõvárosi önkormányzat törvényben megál-
lapított feladatainak ellátásához, az Ötv. és a költségvetési
törvény által meghatározott bevételi források feletti ren-
delkezés módját szabályozza. Ennek megfelelõen,
az Ötv.-nek indítványozó által kifogásolt 64. § (5) bekez-
désében szabályozott rendeletalkotási jogkör nem tekint-
hetõ az Alkotmány 43. § (2) bekezdésében meghatározott,
kizárólagos törvényhozási tárgykörben adott felhatalma-
zásnak. A felhatalmazás – az Alkotmány 44/A. § (2) be-
kezdésével összhangban – törvényben meghatározott fel-
adatainak ellátása érdekében, feladatkörében jogosítja fel
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a fõvárosi közgyûlést a rendeletalkotásra. (ABH 1996,
204, 210.)

A 47/2001. (XI. 22.) AB határozatában (a továbbiak-
ban: Abh1.) az Alkotmánybíróság a Magyar Köztársaság
2001. és 2002. évi költségvetésérõl szóló 2000. évi
CXXXIII. törvény 26. § (2)–(3) bekezdésében foglalt ren-
delkezések alkotmányosságát vizsgálta. E határozatában
megállapította, hogy bár a költségvetési törvény formáli-
san nem módosította az Ötv. 64. § (5) bekezdését, azzal,
hogy rendelkezései meghatározzák az osztott bevételekbõl
a kerületi önkormányzatokat minimálisan megilletõ rész
mértékét, olyan kiegészítõ feltételeket állapított meg, ame-
lyek az Ötv. 64. § (5) bekezdésében szabályozott felhatal-
mazáshoz képest korlátozzák a fõvárosi közgyûlés rende-
letalkotási hatáskörét. Így az Alkotmánybíróság úgy ítélte
meg, hogy a vizsgált rendelkezések alkotmányellenesek,
mert azok egyszerû többséget igénylõ törvényben – tartal-
mát tekintve – módosították az Ötv.-nek az Alkotmány
44/C. §-a alapján minõsített többséget igénylõ szabályát.

Ugyanakkor e határozatának rendelkezõ részében
az Alkotmány 2. § (1) bekezdését sértõ, mulasztásban
megnyilvánuló alkotmányellenesség fennállását mondta
ki amiatt, hogy az Ötv. nem állapította meg az Ötv. 64. §
(4) bekezdésében meghatározott bevételi források feladat-
arányos megosztásának – ezáltal az Alkotmány 44/A. §
(1) bekezdés a) pontja alapján a kerületi önkormányzatot
megilletõ önkormányzati alapjog védelmének – garanciáit
és felhívta az Országgyûlést, hogy 2002. december 31-ig
tegyen eleget jogalkotási kötelezettségének. (ABH 2001,
308.)

E döntésének indokolásában kifejtette:
„Az Ötv. 64. § (5) bekezdése úgy ad felhatalmazást a fõ-

városnak, hogy az jogi kötöttségek nélkül, széles mérlege-
lési jogkörben rendelkezhet az Ötv. 64. § (4) bekezdésé-
ben meghatározott bevételi források felett. Döntési sza-
badságának egyetlen eljárási feltétele van, nevezetesen az,
hogy ki kell kérnie a kerületi képviselõ-testületek elõzetes
véleményét. A vélemény azonban a közgyûlést nem köti,
szabad belátásától függ, hogy döntése során figyelembe
veszi-e vagy sem, illetõleg milyen mértékig veszi figye-
lembe. A fõvárosi önkormányzat maga is gazdasági érde-
keltséggel rendelkezik ezeknek a bevételi forrásoknak
az elosztásában. A fõvárosi önkormányzatnak ez a forrás-
megosztást befolyásoló gazdasági érdekeltsége magában
hordozza a centralizációs törekvések érvényesítésének,
a kerületi önkormányzatok önállósága csorbításának a le-
hetõségét. Lehetõséget ad arra, hogy a kerületi önkor-
mányzatokat az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés a) pontja
alapján megilletõ alapjog, a kerületi önkormányzatokat
az önkormányzati feladatok ellátásában megilletõ autonó-
mia sérüljön. Ezért az önkormányzati rendeletalkotás kö-
rébe utalt forrásmegosztás tekintetében törvényi szabá-
lyoknak kell megteremteni azokat a garanciákat, amelyek
a fõváros gazdasági érdekeivel szemben a kerületi önkor-
mányzatok Alkotmányban szabályozott alapjogait véde-
lemben részesítik, biztosítékot nyújtanak arra, hogy

az anyagi források hiánya a kerületi önkormányzatok fel-
adatellátását ne veszélyeztesse.” (ABH 2001, 308,
323–324.)

Az Abh1.-ben megállapított mulasztásban megnyilvá-
nuló alkotmányellenes helyzet megszüntetése érdekében
az Országgyûlés a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény módosításáról szóló 2003. évi
I. törvénnyel (továbbiakban: Ötvm.) egy új (6) bekezdés-
sel egészítette ki az Ötv. 64. §-át. Ebben kimondta, hogy
a forrásmegosztás – feladat- és hatáskörarányos – megosz-
tása érdekében normatív eljárásokat kell alkalmazni, és
ezeket a normatív eljárásokat külön törvényben kell meg-
határozni. A külön törvény megalkotásáig az Ötv.
116. §-ában átmeneti szabályokat állapított meg. A fõváro-
si önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti for-
rásmegosztásról szóló 2003. évi CXIV. törvényt 2003 de-
cemberében fogadta el az Országgyûlés, amelyben megha-
tározta a forrásmegosztás alapjául szolgáló normatív eljá-
rásokat. Az Alkotmánybíróság e szabályozás alkotmá-
nyosságát 125/B/2003. AB határozatában vizsgálta. Meg-
állapította, hogy ezzel a szabályozással az Országgyûlés
az Abh1.-ben megállapított mulasztásban megnyilvánuló
alkotmányellenesség megszüntetésére irányuló kötelezett-
ségének eleget tett, és úgy ítélte meg, hogy vitatott rendel-
kezései nem sértik a kerületi önkormányzatoknak az Al-
kotmány 44/A. § (1) bekezdés a), b), c) és d) pontjában
szabályozott alapjogait, sem az Alkotmány 2. § (1) bekez-
désében szabályozott jogállamiság részét képezõ jogbiz-
tonság követelményét, ezért az indítványt elutasította.
(ABH 2005, 1127, 1134–1139.)

A jelen eljárásban az indítványozók által vitatott Fmt.
hatályon kívül helyezte a 2003. évi CXIV. törvényt, és új-
raszabályozta a fõvárosi önkormányzat és a kerületi ön-
kormányzatok közötti forrásmegosztás rendjét.

2. Az indítványok alapján az Alkotmánybíróság elsõ-
ként azt vizsgálta, hogy az Fmt. elfogadása megkívánta-e
az Alkotmány 44/C. §-a által elõírt minõsített többséget.

Az Alkotmánybíróság az Abh1.-ben rámutatott arra,
hogy „a törvényhozó döntési szabadságának körébe tarto-
zik annak eldöntése, hogy az önkormányzati finanszírozá-
si rendszer mely elemeit és milyen mélységben szabályoz-
za az Alkotmány által minõsített többségû szavazatarány-
hoz kötött önkormányzati törvényben, és a finanszírozási
rendszer mely kérdéseirõl dönt minõsített többséget nem
igénylõ külön törvényben. Azonban ha a finanszírozás va-
lamely kérdését az Ötv. szabályozza, annak módosítására
is csak minõsített többségû szavazataránnyal elfogadott
törvényben kerülhet sor.” (ABH 2001, 308, 316.)

Az Országgyûlés az Ötvm. megalkotásakor az Ötv. for-
rásmegosztásra vonatkozó szabályainak érintetlenül ha-
gyása mellett úgy döntött, hogy a fõvárosi közgyûlés ren-
deletének megalkotása során az Ötv. 64. § (1) bekezdésé-
ben elõírt feladat- és hatáskörarányos forrásmegosztást
a normatív eljárások alkalmazásával kell biztosítani, és
a normatív eljárások meghatározását külön, immár egy-
szerû többséggel is elfogadható törvényre bízta. Az Or-
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szággyûlés tehát az Ötv.-nek – az Alkotmány 44/C. §-ban
foglalt minõsített többség betartásával megalkotott
Ötvm.-mel beiktatott – 64. § (6) bekezdésébe foglalt felha-
talmazás alapján alkotta meg az Fmt.-t.

Mindezekre tekintettel az Alkotmánybíróság megálla-
pította, hogy önmagában az Fmt. elfogadása – addig, amíg
annak rendelkezései az Ötv. 64. § (6) bekezdés keretei kö-
zött maradnak – nem igényli a jelenlevõ országgyûlési
képviselõk 2/3-os többségû támogatását.

Ezért az Alkotmánybíróság elutasította az Fmt. egésze
alkotmányellenességének megállapítására és megsemmi-
sítésére irányuló azon indítványt, amely az Alkotmány
44/C. §-ában foglalt minõsített többség hiányára hivatko-
zással kérte az Fmt. egésze alkotmányellenességének
megállapítását.

3. Az Alkotmánybíróságnak eljárása során vizsgálnia
kellett az Fmt. indítványozók által vitatott 4. §-a, és 5. §
(1) bekezdése alkotmányosságát is az Alkotmány
44/C. §-a alapján.

3.1. Az Alkotmánybíróság gyakorlata során számos ha-
tározatában foglalkozott az Alkotmány által minõsített
többséghez kötött törvények elfogadásának, módosításá-
nak alkotmányossági problémáival. Az 1/1999. (II. 24.)
AB határozatának rendelkezõ részében alkotmányos kö-
vetelményként állapította meg: „valamely, az Alkotmány
által meghatározott törvény elfogadásához megkívánt mi-
nõsített többség nem egyszerûen a törvényalkotási eljárás
formai elõírása, hanem olyan alkotmányos garancia,
amelynek lényeges tartalma az országgyûlési képviselõk
közötti széles körû egyetértés. A minõsített többség köve-
telménye nemcsak az adott alkotmányi rendelkezés köz-
vetlen végrehajtásaként kiadott törvény megalkotására vo-
natkozik, hanem e törvény módosítására (rendelkezései-
nek megváltoztatására, kiegészítésére) és hatályon kívül
helyezésére is. Az Alkotmány rendelkezése alapján minõ-
sített többséggel elfogadott törvényt egyszerû többséggel
elfogadott törvénnyel nem lehet módosítani, vagy hatá-
lyon kívül helyezni.” (ABH 1999, 25.)

Ugyanezen határozata indokolásában az Alkotmánybí-
róság rámutatott arra is, hogy az Országgyûlés jogkörébe
tartozik annak eldöntése, hogy az Alkotmány által minõsí-
tett többséghez kötött törvényhozási tárgyat milyen részle-
tesen szabályozza az ún. kétharmados törvény útján.
Azonban, ha a törvényhozó valamely szabályozási tárgy-
körrõl a minõsített többséggel elfogadott törvényben ren-
delkezett, a minõsített többségi eljárás alkotmányos köve-
telmény a törvény módosításakor is. Az Alkotmánybíró-
ság kimondta: „(...)a törvényalkotási eljárásban akkor sem
lehet mellõzni az Alkotmány által elõírt minõsített többség
követelményét, ha a módosítás részletszabályokról szól,
vagy az adott alapjog, illetve intézmény hatályosulását
szeretné hatékonyabb eszközökkel elérni a jogalkotó.
Az ilyen vagy más, hasonló tartalmú kezdeményezés érvé-
nyesítésének szándéka – mint a hatékony kormányzás
megvalósításának egyik eszköze – az Alkotmány tételes
szabályát nem sértheti meg. Kétségtelen, hogy ez a szabály

a törvényalkotási eljárás formai érvényességét meghatáro-
zó alkotmányos korlátot jelent az egyszerû többség akár
ésszerû törekvéseivel szemben is.” (ABH 1999, 25, 39.)

Az Alkotmánybíróság gyakorlata következetes volt
az 1/1999. (II. 24.) AB határozatban megfogalmazott al-
kotmányos követelménynek az érvényesítésében minden
olyan esetben, amikor 2/3-os törvény szabályát direkt mó-
don módosította egyszerû többséggel elfogadott törvény-
ben a törvényhozó. A 31/2001. (VII. 11.) AB határozatban
az Alkotmánybíróság rámutatott arra, hogy mindazokban
az esetekben, amikor formálisan (szövegszerûen) nem
egyértelmû a módosítás (kiegészítés, hatályon kívül helye-
zés) [...] minden esetben vizsgálandó az is, hogy mi a két-
harmados törvény által meghatározott szabályozási kon-
cepció lényegi eleme, azaz érinti-e a lényeges normatartal-
mat az egyszerû szótöbbséggel megalkotott törvény.
(ABH 2001, 252, 263–264.)

Az Ötv. 64. § (6) bekezdése felhatalmazza a tör-
vényhozót arra, hogy a fõvárosi és a kerületi önkormány-
zatok közötti forrásmegosztásra nézve egyszerû többség-
gel elfogadott törvényben szabályokat állapítson meg.
E felhatalmazás arra terjed ki, hogy a bevételi források fel-
adat- és hatáskörarányos megosztásának biztosítékaként
normatív eljárásokat állapítson meg, a felhatalmazás nem
teszi lehetõvé a forrásmegosztás Ötv.-ben foglalt szabá-
lyainak módosítását.

Erre tekintettel az Alkotmánybíróságnak azt kellett
vizsgálnia, hogy az indítványozók által vitatott szabályok
tekinthetõk-e az Ötv. 64. § (6) bekezdésében szabályozott
felhatalmazás keretei között alkotott elõírásnak, vagy
a törvényhozó e kereteken túllépve az Ötv. szabályozási
koncepcióját is érintõ, az Ötv.-t módosító rendelkezéseket
alkotott.

3.2. Két indítványozó vitatja az Fmt. 4. § (3) bekezdése
alkotmányosságát. Álláspontjuk szerint ez a szabály,
amely úgy szól, hogy az Ötv. 64. § (4) bekezdés b) és
d) pontja szerinti adókból a kerületi önkormányzat által
beszedett adóbevétel 100%-a a kerületi önkormányzatot
illeti meg, közvetlenül módosítja az Ötv. 64. § (4) bekez-
dését, így azt csak az Ötv. módosítására alkalmas tör-
vényhozási eljárás eredményeként lehetett volna elfogad-
ni.

Egy indítványozó az Fmt.-nek az indítvány benyújtása-
kor 4. §-ával összefüggésben rámutat arra, hogy az alkal-
mazhatatlan, ugyanis az Ötv. 1994 évi módosítását köve-
tõen az önkormányzatok finanszírozásának rendje jelentõ-
sen megváltozott, így nincs összhang a költségvetési tör-
vények és az Ötv.-nek a fõvárosi önkormányzatok gazdál-
kodására vonatkozó szabályai között, ezért az Ötv. e ren-
delkezései nem értelmezhetõek a költségvetési törvények
által kialakított finanszírozási renddel összhangban.
A költségvetési törvények által meghatározott finanszíro-
zási szabályok ellentmondást keletkeztetnek az Ötv. egyes
rendelkezései között is. Azzal, hogy a költségvetési tör-
vények alapján az átengedett személyi jövedelemadó egy
része normatív hozzájárulás forrásává vált ellentmondás
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keletkezett az Ötv. 64. § (3) bekezdés a) pontja (a feladat-
hoz kapcsolódó normatív hozzájárulások a fõvárosi és
a kerületi önkormányzatokat közvetlenül megilletõ bevé-
telek) és az Ötv. 64. § (4) bekezdés a) pontja (az átengedett
személyi jövedelemadó egésze osztott bevétel) között.
Ugyancsak a költségvetési törvények és az Ötv. közötti el-
lentmondásra utal az indítvány akkor, amikor rámutat arra,
hogy az Ötv. 64/B. § a) pontjában szabályozott a fõvárosi
önkormányzatot kizárólagosan megilletõ, az igazgatási és
közmûvelõdési feladatokhoz rendelt, állandó népességhez
kapcsolódó normatív hozzájárulás 1998 óta a költségveté-
si törvények szabályai alapján nem értelmezhetõ, ugyanis
a költségvetési törvények ilyen normatív hozzájárulást
nem ismernek. Ugyanakkor a településüzemeltetési, igaz-
gatási, sport- és kulturális feladatokhoz rendelt normatív
hozzájárulás tekintetében – mivel a költségvetési törvény
nem egyértelmûen használja az Ötv. 6. § (1) bekezdésében
meghatározott települési önkormányzat fogalmat – nem
állapítható meg, hogy az a fõvárosi önkormányzat kizáró-
lagos bevétele, vagy a fõvárosi és a kerületi önkormányza-
tokat közvetlenül megilletõ bevételnek minõsül-e. Állás-
pontja szerint ezek az ellenmondások csak az Ötv. módosí-
tásával, minõsített többséggel elfogadott törvényben lettek
volna feloldhatók. Az indítvány benyújtását követõen
a jogalkotó észlelve ezeket az ellentmondásokat,
az Fmtm1.-ben és az Fmtm2.-ben módosította az Fmt.
4. §-át. Az Fmt.-nek az Fmtm1. 2. § (1) bekezdése által
megállapított 4. § (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy
az Ötv. 64. §-a (4) bekezdésének a) pontja szerinti szemé-
lyi jövedelemadó bevételbõl az Ötv. 64. §-a (3) bekezdésé-
nek a) pontja szerinti normatív hozzájárulások forrásául
szolgáló részt normatív hozzájárulásként kell figyelembe
venni. Az Fmtm2. 2. §-a által megállapított 4. § (4) bekez-
dése pedig a következõ rendelkezést tartalmazza: „Az Ötv.
64. § (4) bekezdésének c) pontja szerinti állandó népesség-
hez kapcsolódó normatív hozzájárulások – a településüze-
meltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatokhoz kap-
csolódó normatív hozzájárulás kivételével – 100%-ban
a feladatot ellátó önkormányzatot illetik meg.” A tör-
vényhozó tehát az indítványozó által állított, a törvényi
szabályozás ellentmondásai miatt fennálló, a jogbiztonsá-
got súlyosan sértõ alkotmányellenes helyzetet orvosolta.
De az alkotmányellenes helyzet megoldásának nem az in-
dítványozó által alkotmányosnak tartott megoldását vá-
lasztotta, nem az Ötv. módosításával, hanem az Fmt. mó-
dosításával oldotta fel az önkormányzatok megváltozott
finanszírozási rendszere és az Ötv. szabályai között feszü-
lõ ellentmondásokat. Ezért az Alkotmánybíróság – a szo-
ros összefüggésre tekintettel [41/1991. (VII. 3.) AB hatá-
rozat, ABH 1991, 193, 194.] – kiterjesztette vizsgálatát
a 4. § egészére és érdemben vizsgálta az Fmt. 4. § (2) be-
kezdésének, valamint (4) bekezdésének alkotmányosságát
is.

A fõvárosi önkormányzatot és a kerületi önkormányza-
tokat megilletõ bevételek körét az Ötv. 64., 64/A. és
64/B. §-ai szabályozzák. Az Ötv. e rendelkezései az ön-

kormányzati feladat- és hatásköröknek a fõvárosi és a ke-
rületi önkormányzatok közötti sajátos megosztásához iga-
zodóan alakították ki a bevételi források megosztásának
rendjét. A 64. § (1) bekezdése kimondja, hogy a bevételek
a fõvárosi és kerületi önkormányzatok által ténylegesen
gyakorolt feladat- és hatáskörök arányában illetik meg
a fõvárosi és a kerületi önkormányzatokat. Az Ötv. e sza-
bályai a bevételek négy csoportját különböztetik meg.
A 64. § (3) bekezdése határozza meg azokat a tényleges
feladatellátáshoz rendelt bevételi forrásokat, amelyek a fõ-
városi önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat
önállóan és közvetlenül illetnek meg. A 64/A. § a kerületi
önkormányzatokat, a 64/B. §-a pedig a fõvárosi önkor-
mányzatot kizárólagosan megilletõ bevételi forrásokat
szabályozza. A 64. § (4) bekezdése szabályozza a fõvárosi
önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan
megilletõ bevételi források körét, amelyek felosztásáról
a 64. § (5) bekezdése alapján – a kerületi képviselõ-testüle-
tek véleményének kikérése után – a fõvárosi közgyûlés
dönt rendeletében.

Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az Fmt. –
bár 4. § (1) bekezdésében kimondja, hogy fõvárosi önkor-
mányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan meg-
illetõ bevételek körét az Ötv. 64. § (4) bekezdése határozza
meg, – a 4. § (2)–(4) bekezdésében foglalt rendelkezésével
átrendezte az Ötv.-nek a bevételek megosztására kialakí-
tott rendszerét.

Az Ötv. 64. § (4) bekezdésének a) pontja alapján a fõvá-
rosi és a kerületi önkormányzatokat osztottan megilletõ
bevételi forrásnak minõsül a magánszemélyek jövedelem-
adójából az állami költségvetésrõl szóló törvény alapján
a települési önkormányzatokat megilletõ rész, ehhez ké-
pest a Fmt. 4. § (2) bekezdése alapján a személyi jövede-
lemadó bevételbõl a normatív hozzájárulások forrásául
szolgáló rész a fõvárosi és a kerületi önkormányzatokat
önállóan és közvetlenül megilletõ bevétellé vált. A fõváros
önkormányzati rendszerére vonatkozó szabályokat tartal-
mazó VII. fejezetet az Ötv.-be beiktató 1994. évi
LXIII. törvény indokolása alapján megállapítható, hogy
a törvényi koncepció az Ötv. 64. § (4) bekezdés d) pontjá-
ban foglalt rendelkezésre vonatkozóan a következõ volt:
„A megosztott bevételek közé tartozik a fõvárosi közgyû-
lés és a kerületi képviselõ-testületek által kivetett vala-
mennyi helyi adó is, melynek felosztásáról a közgyûlés
rendelkezik a kerületi képviselõ-testületek véleményének
kikérésével.” Az Fmt. 4. § (3) bekezdése ezzel ellentétben
az Ötv. 64. § (4) bekezdés d) pontjában szabályozott helyi
adóbevételek közül kiemelte a kerületi önkormányzat által
beszedett adóbevételeket és a kerületi önkormányzatot ki-
zárólagosan megilletõ bevételként szabályozta azokat.
Az Ötv. 64. § (4) bekezdés b) pontjában osztott bevételi
forrásként szabályozott egyéb központi adók közül – Fmt.
4. § (3) bekezdésében foglalt szabályozás következtében –
ugyancsak a kerületi önkormányzatokat kizárólagosan
megilletõ bevételi forrássá váltak a kerületi önkormányza-
tok által beszedett adók. Az Fmt. 4. § (4) bekezdése, mely
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szerint az állandó népességhez kapcsolódó normatív hoz-
zájárulások 100%-ban a feladatot ellátó önkormányzatot
illetik meg, az Ötv. 64. § (4) bekezdés c) pontjában szabá-
lyozott bevételei forrásokat vette ki az osztott bevételi for-
rások körébõl, és egyúttal módosította az Ötv. 64/B. §
a) pontját is.

Megállapítható tehát, hogy az Fmt. e szabályaiban di-
rekt módon módosította az Ötv. 64. § (3) bekezdés a) pont-
jában, a 64. § (4) bekezdés a), b), c) és d) pontjában, vala-
mint 64/B. § a) pontjában foglalt rendelkezéseket. A fõvá-
rosi önkormányzatok finanszírozási rendszerére vonatko-
zó szabályozás ilyen mértékû átalakítása az Ötv. fõvárosi
önkormányzatok gazdálkodására vonatkozó szabályozási
koncepciójának lényegi átalakítását jelenti, így e szabá-
lyok elfogadására csak az Ötv. módosításával, az Alkot-
mány 44/C. §-ában szabályozott minõsített többséggel ke-
rülhetett volna sor.

3.3. Az indítványozók álláspontja szerint az Ötv. ren-
delkezéseit módosítja az Fmt. 5. § (1) bekezdése is. E sza-
bállyal kapcsolatosan az Alkotmánybíróságnak elõször
abban a kérdésben kellett állást foglalnia, hogy az – miután
az a 2008-as költségvetési évre nézve állapítja meg a fõvá-
rosi önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat meg-
illetõ részesedési hányadot – tekinthetõ-e az indítványok
elbírálásakor hatályos jogszabálynak. Az Alkotmánybíró-
ság megállapította, hogy az Fmt. 5. § (1) bekezdését 2009.
december 4-i hatállyal módosította az Fmtm2. 3. § (1) be-
kezdése. A vitatott szabály a tekintetben, hogy a 2008. év-
re állapítja meg részesedési arányokat, nem módosult, vi-
szont az Fmtm2.– a záró rendelkezések között – az 5. §
(2) bekezdésében úgy rendelkezik, hogy az Fmt. módosí-
tott 5. § (1) bekezdését már a 2007. és 2008., valamint
a 2009. évi forrásmegosztás felülvizsgálata során alkal-
mazni kell. Ebbõl arra lehet következtetni, hogy tör-
vényhozó a vitatott szabályt továbbra is alkalmazandó elõ-
írásnak tekinti. Ezért az Alkotmánybíróság annak alkot-
mányosságát érdemben vizsgálta.

Az egyik indítványozó szerint az Fmt.-nek ez az elõ-
írása ellentétes az Ötv. 64. § (1) bekezdésében szabályo-
zott feladat- és hatáskörarányos forrásmegosztás követel-
ményével és a 64. § (6) bekezdésével, mert nem normatív
eljárást határoz meg, hanem „ – mindenféle számítás és
számbavétel nélkül – százalékos arányban osztja el a bevé-
teleket”.

A másik két indítványozó álláspontja szerint, a törvény
a megosztási arányok százalékos megosztásával korlátoz-
ta a fõvárosi önkormányzat számára az Ötv. 64. § (5) be-
kezdésében biztosított rendeletalkotási jogkör gyakorlá-
sát.

Az Ötv. 64. § (1) bekezdése kogens szabályként mondja
ki, hogy az önkormányzati bevételek a fõvárosi és a kerü-
leti önkormányzat által ténylegesen gyakorolt feladat- és
hatáskör arányában illetik meg a fõvárosi, illetve a kerületi
önkormányzatokat.

Az Ötv. 64. § (6) bekezdése arra ad felhatalmazást, hogy
a törvényhozó külön törvényben az ellátott feladat- és ha-

táskörökkel arányos forrásmegosztás biztosítékaként nor-
matív eljárásokat határozzon meg, és e törvényben rögzít-
se a számítások során figyelembe veendõ feladatokat.
A 64. § (5) bekezdése pedig a fõvárosi közgyûlésre bízza,
hogy a kerületi önkormányzatok véleményének kikérése
után a törvényben meghatározott normatív eljárások fel-
használásával döntsön az osztott bevételeknek a fõvárosi
és a kerületi önkormányzatok közötti megosztásáról.

Az Ötv. szabályozási koncepciója tehát az volt, hogy
az Fmt. olyan normatív eljárásokat, módszereket, számítá-
si módokat határoz meg, amelyek alkalmazásával a fõvá-
rosi közgyûlés a ténylegesen ellátott feladatok arányában
osztja meg a bevételi forrásokat a fõvárosban mûködõ ön-
kormányzatok között.

Az Fmt. 5. § (1) bekezdésében a törvényhozó döntötte el
a feladatellátás arányait, az Ötv. rendelkezéseitõl eltérõen
– némi korrekcióval, de a ténylegesen ellátott feladatok
számbavétele nélkül – százalékos arányban rendeli a fõvá-
rosi és a kerületi önkormányzatokat osztottan megilletõ
bevételeket megosztani. Ez a szabályozás, a szabályozási
koncepció lényegi tartalmát érintõen módosítja
az Ötv.-nek a forrásmegosztásra vonatkozó szabályait,
az Ötv. által elõírtaktól eltérõ módon korlátozza a Fõvárosi
Önkormányzat Közgyûlésének rendeletalkotási jogkörét.
Ezért elfogadására csak az Alkotmány 44/C. §-ában szabá-
lyozott minõsített többséggel kerülhetett volna sor.

Mindezek alapján az Alkotmánybíróság megállapította,
az Fmt. 4. § (2)–(4) bekezdése és 5. § (1) bekezdése alkot-
mányellenes, sérti az Alkotmány 44/C. §-át és az Alkot-
mány 2. § (1) bekezdésében szabályozott jogállamiság kö-
vetelményét. Ezért az Fmt. e rendelkezéseit megsemmisí-
tette.

Az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. tör-
vény (a továbbiakban: Abtv.) 42. § (1) bekezdése alapján
az Alkotmánybíróság által megsemmisített jogszabály
az Alkotmánybíróság határozatának a Magyar Közlöny-
ben történt közzététele napján veszti hatályát. Az Abtv.
43. § (4) bekezdése alapján az Alkotmánybíróság az alkot-
mányellenes jogszabály hatályon kívül helyezésének idõ-
pontját ettõl eltérõen is meghatározhatja, ha a jogbizton-
ság, vagy az eljárás kezdeményezõjének nyomós érdeke
azt megkívánja. Tekintettel arra, hogy a fõvárosi önkor-
mányzat 4/2010. (II. 25.) Fõv. Kgy. rendeletében szabá-
lyozta a 2010 évi forrásmegosztás rendjét, és a fõvárosban
mûködõ önkormányzatok az Fmt. szabályait is figyelembe
véve készítették el a 2010. évi költségvetésüket, az Alkot-
mánybíróság az Fmt. alkotmányellenesnek ítélt szabályait
a költségvetési év végével 2010. december 31.-ével sem-
misítette meg.

4. Az egyik indítvány alapján az Alkotmánybíróság
vizsgálta azt is, hogy megállapítható-e az Fmt. 3. § c) pont-
jának, valamint 6. § (2) bekezdésének alkotmányelle-
nessége, azért mert rendelkezései nem felelnek meg az Al-
kotmány 2. § (1) bekezdésében szabályozott jogállamiság
elvébõl következõ jogbiztonság követelményének.
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Az indítványozó álláspontja szerint a jogbiztonságot
sérti, hogy az Fmt. ezen rendelkezéseinek tartalma nincs
pontosan meghatározva. E körben utal arra, hogy a 3. §
c) pontjában a rendelkezés nem rögzíti, hogy a nem lakos-
ságszám alapján járó központi normatív hozzájárulásokat
kiegészítõ támogatásokon mit kell érteni, és a 6. § (2) be-
kezdésében szereplõ bázis adatok forrását a törvény nem
határozta meg.

Az Fmtm2. 1. § (1) bekezdése módosította központi
hozzájárulásnak az Fmt. 3. § c) pontjában foglalt definíció-
ját, az új meghatározás az indítványozó által felvetett nor-
mavilágossági problémát nem tartalmazza. Az Fmt. 6. §
(2) bekezdését az indítvány benyújtását követõen módosí-
totta, mind az Fmtm1., mind az Fmtm2. és az Fmtm1. 8. §
(2) bekezdése egy új mellékletet csatolt a törvényhez,
amely melléklet tartalmazza a 6. § (2) bekezdésének bázis-
adatait.

Ezen indítvány alapján az Alkotmánybíróságnak vizs-
gálnia kellett az Fmt. 6. § (4) bekezdése alkotmányosságát
is. Az indítványozó álláspontja szerint ellentétes az Ötv.
64. § (1) bekezdésében szabályozott feladat- és hatáskörrel
arányos forrásmegosztás követelményével a vitatott sza-
bálynak az a rendelkezése, mely szerint a részesedési
arány elmozdulásának meghatározásakor az intézmény-
fenntartói jog átadására visszavezethetõ változásokat fi-
gyelmen kívül kell hagyni.

Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az indítvá-
nyozó által kifogásolt rendelkezést az Fmt. 6. § (4) bekez-
désének az Fmtm2. 4. § (2) bekezdése által megállapított,
hatályos szövege már nem tartalmazza, így az indítvány
e tekintetben okafogyottá vált.

Ezért az Alkotmánybíróság az Fmt. 3. § c) pontja 6. § (2)
és (4) bekezdése alkotmányosságának vizsgálata iránt in-
dított eljárást az Ügyrend 31. § e) pontja alapján megszün-
tette.

5. Ugyancsak megszüntette az Alkotmánybíróság
a Kgyr. 1. §-a, 2. § (3) bekezdése, 3. §-a alkotmányelle-
nességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló
eljárást. Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy
a Kgyr. rendelkezéseinek alkotmányossági vizsgálatára –
tekintettel arra, hogy az már nem tekinthetõ hatályos jog-
szabálynak – nem rendelkezik hatáskörrel. A Kgyr. egy,
a 2007. évi költségvetési évre rendelkezett a fõvárosi ön-
kormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan
megilletõ bevételi források megosztásáról. Bár hatályon
kívül helyezésére nem került sor alkalmazhatósága a költ-
ségvetési év leteltével megszûnt.

A jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény (a továb-
biakban: Jat.) 13. §-a szerint a jogszabály akkor veszti ha-
tályát, ha más jogszabály hatályon kívül helyezi, vagy ha
a jogszabályban meghatározott határidõ lejárt. Az Alkot-
mánybíróság a Jat.-nak ezt a szabályát a jogszabály alkal-
mazhatóságára vonatkozó rendelkezésként értelmezte.
Következetes gyakorlata szerint a szabály alkalmazására
a jogszabály által elõírt határidõ leteltével, azzal, hogy
a kifejezetten hatályon kívül nem helyezett jogszabályi

rendelkezések teljesedésbe mentek, és így már nincs mód
arra, hogy a jogalanyok a jogszabályi rendelkezések alap-
ján jogot szerezzenek, a jogszabály lényegében hatályát
veszti. [1239/B/1990. AB végzés, ABH 1991, 785–786.;
332/B/2000. AB végzés, ABH 2002, 1742, 1743.;
544/B/2003. AB végzés, ABH 2005, 1738, 1739.]

Az Alkotmánybíróság hatályon kívül helyezett jog-
szabály alkotmányellenességét nem vizsgálja, hacsak
nem annak alkalmazhatósága is eldöntendõ kérdés
(335/B/1990. AB határozat, ABH 1990, 261, 262.). Ha-
tályon kívül helyezett jogszabály alkotmányossági vizs-
gálata a konkrét normakontroll két esetében, az Abtv.
38. § (1) bekezdése szerinti bírói kezdeményezés, és
a 48. §-a szerinti alkotmányjogi panasz alapján lehetsé-
ges. Mivel jelen ügyben az indítvány Abtv. 1. § b) pontja
szerinti utólagos absztrakt normakontrollra irányul,
az Alkotmánybíróság az Ügyrend 31. § a) pontja alapján
az eljárását megszüntette.

Az Alkotmánybíróság e határozatának a Magyar Köz-
lönyben történõ közzétételét az Abtv. 41. §-a alapján ren-
delte el.

Budapest, 2010. május 4.

Dr. Paczolay Péter s. k.,

az Alkotmánybíróság elnöke

Dr. Balogh Elemér s. k., Dr. Bragyova András s. k.,

alkotmánybíró alkotmánybíró

Dr. Holló András s. k., Dr. Kiss László s. k.,

elõadó alkotmánybíró alkotmánybíró

Dr. Kovács Péter s. k., Dr. Lenkovics Barnabás s. k.,

alkotmánybíró alkotmánybíró

Dr. Lévay Miklós s. k., Dr. Trócsányi László s. k.,

alkotmánybíró alkotmánybíró

Alkotmánybírósági ügyszám: 552/B/2007.
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IV. Rész
Turisztika

Az Önkormányzati Minisztérium Turisztikai
Szakállamtitkársága felhívást tesz közzé a kínai

turistacsoportok ADS-rendszerben történõ
beutaztatása iránt érdeklõdõ utazásszervezõk részére

Az Önkormányzati Minisztérium Turisztikai Szakál-
lamtitkársága felhívja az utazásszervezõ és -közvetítõ te-
vékenységrõl szóló 213/1996 (XII. 23.) Korm. rendelet
alapján a Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal
által nyilvántartásba vett utazásszervezõk figyelmét, hogy
amennyiben az Európai Unió és Kína közötti ADS (appro-
ved destination status – jóváhagyott célország) szándék-
nyilatkozat, illetve az ahhoz kapcsolódó vízumszabályok
feltételeinek betartása mellett kínai turistacsoportok ADS
keretében történõ beutaztatását kívánják folytatni, regiszt-
rációs szándékukat 2010. május 25-éig küldhetik meg az
Önkormányzati Minisztérium Turisztikai Szakállamtitkár-
sága felé.

A regisztrációhoz az Önkormányzati Minisztérium hon-
lapjáról (www.otm.gov.hu) letölthetõ regisztrációs nyilat-

kozat és adatlap kitöltése és megküldése [elektronikusan
az eva.valent@otm.gov.hu e-mail címre, valamint fax út-
ján a (1) 225 6542 számra] szükséges a fenti határidõig.

A jelentkezõ utazási vállalkozások adatai – az Európai
Unió és Kína közötti ADS szándéknyilatkozat értelmében
– a regisztrációt követõen megküldésre kerülnek a Kínai
Turisztikai Hatóság, valamint az Európai Bizottság illeté-
kes szervei részére, mely idõponttól a jelentkezõk részére
lehetõség nyílik az ADS-rendszerben, annak feltételei sze-
rint a kínai turisták beutaztatására.

A korábbi gyakorlattól eltérõen a korábbi (2009. júliusi)
ADS-listán már szereplõ utazásszervezõk részére nem
szükséges az újbóli regisztráció; a 2010. május végén át-
adásra kerülõ, aktualizált utazási irodai listán – ellenkezõ
jelzés hiányában – továbbra is szerepelni fognak.

Amennyiben az elõzõ regisztráció óta eltelt idõszakban
a korábbi ADS-listás vállalkozás valamely adatában válto-
zás következett be, azt szintén a regisztrációs nyilatkozat
és adatlap kitöltésével kérjük jelezni.

Az Európai Unió és Kína közötti ADS szándéknyilatko-
zat hivatalos angol nyelvû szövege a Turisztikai Értesítõ
2005. októberi számában került közzétételre, illetve elér-
hetõ az Önkormányzati Minisztérium honlapján.

Budapest, 2010. május 5.
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Regisztrációs adatlap és nyilatkozat

a kínai turistacsoportok ADS-rendszerben történõ beutaztatásában érdekelt utazásszervezõk részére

Az Európai Közösség, valamint a Kínai Népköztársaság Turisztikai Hatósága (China National Tourism Administrati-
on, CNTA) között 2004. február 12-én aláírt (Magyarország vonatkozásában európai uniós csatlakozásunk, azaz 2004.
május 1-je óta alkalmazandó) ún. ADS-szándéknyilatkozat* értelmében az Európai Unió tagországai – az Európai Bi-
zottságon keresztül – rendszeresen tájékoztatják a Kínai Turisztikai Hatóságot az ADS-rendszerû utaztatásban érdekelt
utazásszervezõkrõl.

Az érvényben lévõ ADS-lista frissítésére a tagországoknak csak a kínai fél által meghatározott idõszakokban, az
Európai Bizottság által közzétett felhívás alapján van lehetõségük.

Amennyiben vállalkozása részt kíván venni a kínai turistacsoportok ADS-rendszerû beutaztatásában, és a 2009 júliusában
aktualizált ADS-listára nem kérte felvételét, vagy idõközben változás következett be valamely adatában, az alábbi nyilatkozat
és adatlap kitöltésével és megküldésével kérheti vállalkozásának nyilvántartásba vételét a frissítésre kerülõ ADS-listán.

A teljes körûen kitöltött és aláírt nyomtatványt kérjük a (1) 225 6542-es faxszámra, valamint az eva.va-
lent@otm.gov.hu e-mail címre megküldeni, legkésõbb 2010. május 25-éig.

� Új (elsõ alkalommal történõ) regisztráció � Korábbi adatok módosítása

NYILATKOZAT

Alulírott ……………………………………………………………... (utazási iroda neve és regisztrációs száma) részt kívánok
venni kínai turistacsoportok Magyarországra történõ beutaztatásában az ADS-rendszer keretében.

Az Európai Közösség, valamint a Kínai Népköztársaság Turisztikai Hatósága között aláírt ADS-szándéknyilatkozat
tartalmát megismertem, feltételeit elfogadom.

Cégszerû aláírás (bélyegzõvel): ………………………………………………………………..

*Kínai turistacsoportok jóváhagyott célországi státuszt élvezõ országokba történõ szervezett utazásával kapcsolatos vízum- és kapcsolódó rendelkezések.
A szándéknyilatkozat szövege (angol nyelvû) az Önkormányzati Minisztérium honlapján (www.otm.gov.hu) érhetõ el a Turizmus menüpontra kattintva, a
Dokumentumtár címszó alatt.



10.szám
B

E
L

Ü
G

Y
I

K
Ö

Z
L

Ö
N

Y
1025



MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
between the European Community and the National
Tourism Administration of the People’s Republic of
China, on visa and related issues concerning tourist

groups from the People’s Republic
of China (ADS)

THE NATIONAL TOURISM ADMINISTRATION OF
THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA

and
THE EUROPEAN COMMUNITY,

hereinafter referred to as ‘the Contracting Parties’,
DESIRING to facilitate organised group travel from the
People’s Republic of China to the Community,

CONSCIOUS that such travel will require matters of vi-
sa and related issues to be addressed,

CONSIDERING that such travel will contribute to
strengthening the tourism sectors in both China and the
Community,

DETERMINED to ensure that this Memorandum of
Understanding will be applied in strict conformity with the
applicable Chinese regulations and the Community’s in-
ternal market disciplines,

CONSIDERING that the provisions of this Memoran-
dum of Understanding do not apply to the United Kingdom
and Ireland, in accordance with the Protocol on the positi-
on of the United Kingdom and Ireland, and the Protocol in-
tegrating the Schengen acquis into the framework of the
European Union, annexed to the Treaty on European Un-
ion and the Treaty establishing the European Community,

CONSIDERING that the provisions of this Memoran-
dum of Understanding do not apply to the Kingdom of
Denmark, in accordance with the Protocol on the position
of Denmark annexed to the Treaty on European Union and
the Treaty establishing the European Community,

HAVE AGREED AS FOLLOWS:
(f) ‘Schengen Visa’ is the uniform visa laid down in Ar-

ticle 10 of the Schengen Application Convention.

SECTION I
SUBJECT AND DEFINITIONS

Article 1
Definitions
For the purpose of this Memorandum of Understanding:
(a) (‘Member State’ shall mean any Member State of the

Euro-pean Community, with the exception of the King-
dom of Denmark, Ireland, and the United Kingdom;

(b) (‘Chinese citizen’ shall mean any person who holds
the pass-port of the People’s Republic of China;

(c) (‘territory of the Community’ shall mean the territo-
ry in which the treaty establishing the European Commu-
nity is applicable with the exception of the territory of

Denmark, of Ireland, of the United Kingdom and of the French
over-seas departments;

(d) (‘Chinese designated travel agency’, shall mean any
travel agency selected and designated by the National To-
urism Administration of the People’s Republic of China
(CNTA);

(e) (‘courier’ shall mean the person entitled to submit vi-
sa appli-cations for a tourist group to the embassies or con-
sular offices of Member States in China according to the
proce-dure established in Article 4 paragraph 2 of this
Memorandum of Understanding;

Article 2
Purpose and scope of application
This Memorandum of Understanding shall apply to the

travel by tourist groups of Chinese citizens at their own ex-
penses from China to the territory of the Community. For
this purpose, the Community shall enjoy the status of an
approved destination (ADS).

Such travel will be organised in accordance with the
provisions and requirements set out in this Memorandum
of Under-standing.

Article 3
Tourist groups
Participants in Chinese tourist groups shall enter and le-

ave the territory of the Community as a group. They shall
travel within the territory of the Community as a group ac-
cording to the established travel programme. The mini-
mum number of parti-cipants in a tourist group should be
no less than five.

SECTION II

State’s embassy or consular office if the person who was
acting as its courier is no longer employed in that capacity
with that agency.

VISA PROCEDURE AND READMISSION
3. Visa applications
Article 4
Visa procedure
1. Chinese designated travel agenáes
(a) (The Chinese side shall designate travel agencies in

China which have been authorised by the CNTA to operate
outbound travel of Chinese citizens to the Member States.
The Member States’ embassies and consular offices shall
accredit these designated travel agencies to act as authori-
sed representatives of the visa applicants. The CNTA will
notify to the Commission and the Member States’ embas-
sies and consular offices the list of the Chinese designated
travel agencies, including their addresses, telephone num-
bers, fax numbers, emails and contact persons;

(b) (in case of any violation of EU and/or Chinese regu-
lations by a Chinese designated travel agency in operating
the outbound travel of the Chinese citizens, appropriate
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measures against such agency in accordance with the le-
gis-lation in force will be taken. This includes, where app-
ro-priate, the withdrawal of the travel agency’s designati-
on by China, or of its accreditation with the Member Sta-
tes’ embassies or consular offices in China.

2. Couriers
(a) (Each Chinese designated travel agency may appoint

up to two persons to act on its behalf and account as couri-
ers in the necessary visa application process for Chinese
tourist groups wishing to visit the territory of the Commu-
nity. The couriers are entitled to submit visa applications
for such groups to the embassies or consular offices of
Member States in China;

(b) (they shall be authorised to enter Member States’
embassies or consular offices with a badge issued by
CNTA and a photo identity badge and certificate issued by
Member States’ embassies or consular offices, to which
the CNTA shall give relevant details of the persons acting
as couriers of each travel agency. The certificate will con-
tain at least the name and address of the travel agency and
the name of the agent acting as courier;

(c) (in case a designated travel agency is no longer acc-
redited with a Member State’s embassy or consular office,
the travel agency concerned is obliged to return the badges
and certificates to the issuing Member State’s embassy or
consular office for their subsequent invalidation. Furt-
her-more, an accredited travel agency has the obligation to
return the badge and certificate to the issuing Member

(a) (When lodging visa applications for a group of cli-
ents of an accredited Chinese travel agency with the Mem-
ber States’ embassies or consular offices, the travel agenci-
es shall also submit the following documents: a communi-
cation signed by the representative of the said travel agen-
cy with infor-mation on the planned trip, payment of travel
costs, adequate insurance, the names of the tour partici-
pants, together with each participant’s passport and duly
completed application forms signed by each traveller.
Where necessary, further documents and/or information
may be requested by the Member States’ embassies or con-
sular offices;

(b) (the visa applications will be processed according to
applic-able legislation. Visas shall in principle be granted
by Member States’ embassies or consular offices in whose
terri-tory the sole or main destination of the foreseen visit
is located. Where it is impossible to determine the main
desti-nation, or where visits of equal length are foreseen,
the Member State’s embassy or consular office of the first
entry into Community territory shall be in charge of gran-
ting the visa. Member States’ embassies or consular offi-
ces may foresee personal or telephone interviews with
applicants;

(c) (the visa to be issued by the Member States’ embas-
sies or consular offices shall be a Schengen visa, limited to
a maximum of 30 days, issued in conformity with appli-
cable legislation. It shall be an individual Schengen visa
carrying the reference ‘ADS’;

(d) (if the embassies or consular offices of the Commu-
nity approve visa applications from travel agencies, other
orga-nisations or individuals that are not designated travel
agen-cies by CNTA, CNTA shall not be responsible for
any problems arising during the subsequent trip in the ter-
ritory of the Community.

Article 5
Illegal overstay and readmission
1. Chinese designated travel agencies and the participa-

ting Community travel agencies are required to report, wit-
hout delay, to their respective authorities, the CNTA and
the compe-tent authority of the Member State having issu-
ed the visa, any ADS tourist missing from the group as
well as any ADS tourist not having returned to China.

Official Journal of the European Union
20.3.2004

2. In case of any illegal overstay of any ADS tourist, the
related travel agencies of the Contracting Parties shall
work immediately with the competent departments of the
Contracting Parties to help sending back and receiving the
tourist, who shall be readmitted by the Government of the
People’s Republic of China. Documentary evidence shall
be provided to prove his or her identity as a Chinese citizen
for the purpose of readmission. The airfare shall be borne
by the tourist. If the tourist cannot afford it, the costs asso-
ciated with his or her repatriation have to be borne by the
competent authority of the Member State concerned,
which will then ask the relevant Chinese designated travel
agency to pay back the airfare by receipt. In this case, the
related Chinese travel agency shall repay the airfare cost to
the competent authority of the Member State concerned
within 30 days after the readmission of the tourist and re-
cover the costs from the tourist.

SECTION III
IMPLEMENTATION AND INFORMATION

EXCHANGE

Article 6
Approved Destination Status Committee
1. In order to ensure the sound operation of this Memor-

andum of Understanding, the Contracting Parties shall ex-
change information and data in good time, and work clo-
sely together. In order to monitor the correct implementati-
on of the Memorandum of Understanding, a consultative
mechanism will be established.

2. To this end, the Contracting Parties shall set up an
Approved Destination Status Committee (hereinafter re-
ferred to as the Committee) which will, in particular, have
the task:
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(a) (to monitor the application of this Memorandum of
Under-standing and to draft a report on the implementation
of the Memorandum of Understanding every year;

(b) (to decide on implementing arrangements necessary
for the uniform execution of it;

(c) (to have regular exchanges of information;
(d) (to recommend amendments to this Memorandum of

Understanding to the Contracting Parties.
3. The Committee shall be composed of Representatives

of the Contracting Parties. The Community shall be repre-
sented by the Commission of the European Communities.
China shall
be represented by the National Tourism Administration of
the People’s Republic of China.

4. The Committee shall meet whenever necessary at the
request of one of the Contracting Parties.

5. The Committee shall establish its rules of procedure.

SECTION IV
FINAL PROVISIONS

Article 7
ADS arrangements of Member States
Any similar Memorandum of Understanding or arrange-

ment between China and a Member State shall no longer
be applied as of the entry into force of this Memorandum
of Under-standing.

Article 8
Entry into force, duration and termination
1. This Memorandum of Understanding shall be ratified

or approved by the Contracting Parties in accordance with
their respective procedures.

2. This Memorandum of Understanding shall enter into
force on the first day of the second month after the date on
which the Contracting Parties notify each other that the
proce-dures referred to in the first paragraph have been
completed.

3. This Memorandum of Understanding shall remain in
force indefinitely, unless terminated in accordance with
para-graph 4 of this Article.

4. Each Contracting Party may terminate this Memoran-
dum of Understanding by giving written notice to the other
Contracting Party. This Memorandum of Understanding
shall cease to apply three months after the date of such no-
tification.

5. This Memorandum of Understanding may be
amended by written agreement of the Contracting Par-
ties. Amendments shall enter into force after the Cont-
racting Parties have notified each other of the comple-
tion of their internal procedures necessary for this pur-
pose.

6. This Memorandum of Understanding shall be legally
binding on the two Contracting Parties.

Official Journal of the European Union

Hecho en Pekín el doce de febrero de 2004, en dos
ejemplares, en lengua alemana, danesa, española, finesa,
francesa, griega, inglesa, italiana, neerlandesa, portugue-
sa, sueca y china, siendo cada uno de estos textos igual-
mente auténtico.

Udfaerdiget i Beijing den tolvte február 2004 i to ek-
semplarer pá dansk, engelsk, finsk, fransk, graesk, itali-
ensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svensk, tysk og ki-
nesisk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed.

Geschehen zu Peking am zwölften Február 2004 in zwei
Urschriften in dánischer, deutscher, englischer, finnischer,
französischer, griechischer, italienischer, niederlándis-
cher, portugiesischer, schwedischer, spanischer und chine-
sischer Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermaEen ver-
bindlich ist.

‘Eyive oio nodvo oric. SwSoca 0£|3pouapíou 2004,
orr|v c^ikt], y^ikií, yeppaviKii, SaviKT], £\\r|viKii, lona-
viKT], na\iKii, o\\av6iKii, nopxoYaXiiaí, oour|6iKii,
9iv\av6iKii Kai kiveCikt] yUooa, Kai KaOéva anó xa ev
\óy(o K£ÍU£va ávai e^íoou auÖEViiKÓ.

Doné at Beijing on the twelfth day of February 2004, in
duplicate in the Danish, Dutch, English, Finnish, French,
Germán, Greek, Italian, Portuguese, Spanish, Swedish and
Chinese languages, each of these texts being equally aut-
hentic.

Fait à Pékin le douze février 2004 en deux exemplaires,
en langue allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoi-
se, franchise, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise,
suédoise et chinoise, chacun de ces textes faisant égale-
ment foi.

Fatto a Pechino addì dodici febbraio 2004, in duplice
copia nelle lingue danese, olandese, inglese, finlandese,
francese, tedesca, greca, italiana, portoghese, spagnola,
svedese e cinese, ciascuna delle quali fa ugualmente fede.

Gedaan te Peking, de twaalfde februári 2004, in twee
exemplaren opgesteld in de Deense, de Duitse, de Engelse,
de Finse, de Franse, de Griekse, de Italiaanse, de Neder-
landse, de Portugese, de Spaanse, de Zweedse en de Chi-
nese taal, ziinde allé teksten gelijkeliik authentiek.

Feito em Pequim, em doze de Fevereiro de 2004, em
duplo exemplar nas línguas alemá, dinamarquesa, espan-
hola, finlandesa, francesa, grega, inglesa, italiana, neerlan-
desa, portuguesa, sueca e chinesa, todos os textos fazendo
igualmente fé.

Tehty Pekingissá kahdentenatoista páiváná helmikuuta
2004 kahtena kappaleena englannin, espanjan, hollannin,
italian, kreikan, portugalin, ranskan, ruotsin, saksan, suo-
men, tanskan ja kiinan kielellá, ja jokainen teksti on yhtá
todistusvoimainen.

Utfárdat i Peking den tolfte februári 2004 i tvá
exemplar pá danska, engelska, finska, franska, grekis-
ka, italienska, nederlándska, portugisiska, spanska,
svenska, tyska och kinesiska spráken, vilka álla texter
ár lika giltiga.
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Por la Comunidad Europea
For Det Europaeiske Faellesskab
Für die Europáische Gemeinschaft
Tia inv EuptúTTmiq KoivÓTnia
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunitá europea
Voor de Europese Gemeenschap
Pela Comunidade Europeia
Euroopan yhteisön puolesta
Pá Europeiska gemenskapens vágnar

Por la Administración Nációnál de Turismo de la Re-
pública Popular China

For Folkerepublikken Kinas nationale turistadministra-
tion

Für die Staatliche Tourismusverwaltung der Volksre-
publik China

Tia inv Eöviiq Aioknori Toupiouoú ing AaÍK^ AnuoK-
paiiag ing Kívac.

For the National Tourism Administration of the Peop-
le’s Republic of China

Par l’administration nationale du tourisme de la Répub-
lique populaire de Chine

Per l’amministrazione nazionale del turismo della Re-
pubblica popolare cinese

Voor de overheidsdienst voor toerisme van de Volksre-
publiek China

Pela Administracao Nációnál de Turismo da República
Popular da China

Kiinan kansantasavallan kansallisen matkailuhallinnon
puolesta

För Folkrepubliken Kinas nationella turistförvaltning

Official Journal of the European Union

ANNEX
PROTOCOL ON THE NEW MEMBER STATES

In accordance with the Act of Accession, the Member
States acceding to the European Union on 1 May 2004
(Czech Republic, Estonia, Cyprus, Latvia, Lithuania,
Hungary, Malta, Poland, Slovenia, and Slovakia) do not
yet issue Schengen visas.

Therefore, by derogation from Article 4(3) of the Me-
morandum of Understanding, and until the Council Decisi-
on foreseen in Article 3(2) of the Act of Accession takes
effect, the Member State concerned shall issue national vi-
sas limited to its own territory.

Official Journal of the European Union

JOINT DECLARATION ON IMPLEMENTATION
ARRANGEMENTS

1. Travel agencies
The Community recommends Member States and their

tourism service providers to furnish to CNTA a list of the
travel agencies in their territory, including their addresses,
telephone numbers, fax numbers, emails and contact per-
sons. These lists should be updated regularly and transmit-
ted to CNTA.

The Contracting Parties furthermore understand that
both Contracting Parties’ travel agencies shall be entitled
to select their own business partners from the other Cont-
racting Party and conclude contracts with them. The said
travel agencies are responsible for all business arrange-
ments covering the tour such as the tour programmes,
costs, services, and payments in the tour contract with their
respective business partners.

2. Protection of Chinese tourist rights
The legitimate rights and interests of the Chinese citi-

zens travelling to the territory of the Community in tourist
groups shall be protected by the pertinent legislations of
the Community, Member States and China. In case of vio-
lation, those regulations shall be applied to the relevant
agencies.

The Community encourages the Member States and the-
ir tourism service providers to set up hotlines for consulta-
tion and emergency assistance to Chinese tourists.

3. Tour leaders and tour guides
The Contracting Parties understand that accredited Chi-

nese travel agencies shall appoint a tour leader or tour le-
aders for each group.

The tour leader shall ensure that Chinese tourist groups
travelling to the territory of the Community in accordance
with this Memorandum of Understanding enter and leave
the territory of the Community as a group. The tour leader
will be required to carry copies of all tickets and passports
throughout the trip.
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The Contracting Parties take note that, in addition to the
obligatory tour leader provided by the Chinese travel
agencies, Community travel agencies may provide tour
guides for each Chinese tourist group for the duration of
the stay on the territory of the Community.

These tour guides may accompany the group from the ti-
me it enters to the time it leaves the territory of the Com-
munity, on the conditions provided by the law applicable
in each Member State, and endea-vour to solve any prob-
lems that may arise in consultation with the Chinese tour
leader.

4. Information requirements
The Community encourages the Member States and the-

ir tourism service providers to make relevant information
available to the Chinese designated travel agencies, in par-
ticular regarding travel possibili-ties to and within the ter-
ritory of the Community, important travel services for Chi-
nese travellers and their prices and information which ser-
ves to protect the travellers’ legitimate rights.

5. Documentary evidence
The Contracting Parties agree that documentary eviden-

ce referred to in Article 5(2) of this Memorandum of Un-
derstanding, shall include passports, visa applications, EU
immigration control records, travel agency documents, or
photocopies thereof.

Official Journal of the European Unión
JOINT DECLARATION CONCERNING

DENMARK

The Contracting Parties take note that this Memoran-
dum of Understanding does not apply to the territory of the
Kingdom of Denmark. In such circumstances the National
Tourism Administration of the People’s Republic of China
and the authorities of Denmark state their willingness to
conclude, without delay, an Approved Destination Status
arrangement in the same terms as this Memorandum of
Understanding.

JOINT DECLARATION CONCERNING THE
UNITED KINGDOM AND IRELAND

The Contracting Parties take note that this Memoran-
dum of Understanding does not apply to the territory of the
United Kingdom and Ireland. In such circumstances it is
desirable that the National Tourism Admin-istration of the
People’s Republic of China and the authorities of the Uni-
ted Kingdom and of Ireland conclude an Approved Desti-
nation Status arrangement in similar terms as this Memo-
randum of Under-standing.

JOINT DECLARATION CONCERNING ICELAND
AND NORWAY

The Contracting Parties take note of the close relations-
hip between the European Community and Iceland and
Norway, particularly by virtue of the Agreement of 18
May 1999 concerning the association of these countries
with the implementation, application and development of
the Schengen acquis. In such circum-stances it is appropri-
ate that the National Tourism Administration of the Peop-
le’s Republic of China concludes an Approved Destination
Status arrangement with Iceland and Norway in similar
terms as this Memorandum of Understanding.

V. Rész
Közlemények

Ügyészségi szolgálati igazolvány érvénytelenítése

Dr. Jelenszky Márton szigetvári városi ügyészségi ve-
zetõ ügyész 012988-, dr. Orosz Anikó budapesti XI. és
XXII. kerületi ügyészségi ügyész 012377, Fodor Attiláné
fõvárosi fõügyészségi irodavezetõ 100137, valamint Gaz-
dagné Török Judit Veszprém megyei fõügyészségi tisztvi-
selõ 100498 számú szolgálati igazolványát a Legfõbb
Ügyészség Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Fõ-
osztálya érvénytelenítette.
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Bakonycsernye Község Önkormányzatának egyszerûsített mérlege
2009.

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 1 687 282 – 1 687 282 1 643 268 – 1 643 268
I. Immateriális javak 431 – 431 194 – 194
II. Tárgyi eszközök 1 287 072 – 1 258 072 – 1 258 177 – 1 258 177
III. Befektetett pénzügyi eszközök 3 879 – 3 879 3 879 – 3 879
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott

eszközök 395 900 – 395 900 381 018 – 381 018
B) FORGÓESZKÖZÖK 43 602 – 43 602 72 078 – 72 078

I. Készletek – – – – – –
II. Követelések 9 484 – 9 484 9 918 – 9 918
III. Értékpapírok 8 147 – 8 147 25 997 – 25 997
IV. Pénzeszközök 23 459 – 23 459 33 244 – 33 244
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 2 512 – 2 512 2 919 – 2 919

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 1 730 884 – 1 730 884 1 715 346 – 1 715 346

D) SAJÁT TÕKE 1 685 972 – 1 685 972 1 631 422 – 1 631 422
1. Induló tõke 49 090 – 49 090 49 090 – 49 090
2. Tõkeváltozások 1 636 882 – 1 636 882 1 582 332 – 1 582 332
3. Értékelési tartalékok – – – – – –

E) TARTALÉKOK 17 085 – 17 085 53 166 – 53 166
I. Költségvetési tartalékok 17 085 – 17 085 53 166 – 53 166
II. Vállalkozási tartalék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 27 827 – 27 827 30 758 – 30 758
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 11 469 – 11 469 8 629 – 8 629
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 7 472 – 7 472 13 145 – 13 145
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 8 886 – 8 886 8 984 – 8 984

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 1 730 884 – 1 730 884 1 715 346 – 1 715 346

Egyszerûsített pénzforgalmi jelentés
2009.

E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

1. Személyi juttatások 48 962 50 451 46 476
2. Munkaadót terhelõ járulék 17 847 17 625 14 113
3. Dologi és egyéb folyó kiadások 97 497 105 193 87 123
4. Mûködési célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás 58 028 69 615 69 469
5. Társadalom, szocpol. és egyéb jut. 27 926 20 504 20 199
6. Felújítás 21 904 24 421 13 901
7. Felhalmozási kiadások 695 1 583 1 459
8. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen 272 859 289 392 252 740
9. Hitelek, kölcsönök kiadásai 2 840 2 900 2 900
10. Értékpapírok kiadása – 26 000 17 849
11. Finanszírozási kiadások összesen 2 840 28 900 20 749
12. Pénzforgalmi kiadások 275 699 318 292 273 489
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E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

13. Pénzforgalom nélküli kiadások – – –
14. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások – – 407
15. Kiadások összesen 275 699 318 292 273 896
16. Intézményi mûködési bevételek 39 273 51 163 41 191
17. Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei 152 318 149 370 153 793
18. Felhalmozási és tõke jellegû bevétel 5 217 31 427 29 494
19. 18.-ból önkormányzat sajátos felhalmozási és tõkebevételei 10 062 10 062 10 524
20. Támogatások, kiegészítések 61 225 60 122 59 012
21. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 97 157 83
22. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen 258 130 292 239 283 573
23. Hitelek kölcsönök 484 796 –
24. Értékpapír bevételei – 8 147 –
25. Finanszírozási bevételek összesen 484 8 943 –
26. Pénzforgalmi bevételek 258 614 301 182 283 573
27. Pénzforgalom nélküli bevételek 17 085 17 110 17 110
28. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek – – 98
29. Bevételek összesen 275 699 318 292 300 781
30. Költségvetési bevételek és kiadások különbsége – – –
31. Finanszírozási mûveletek eredménye – – –

Egyszerûsített pénzmaradvány-kimutatás
2009.

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

1. Záró pénzkészlet 23 459 – – 33 234 – 33 234
2. Forgatási célú értékpapírok záró-

állománya – – – 25 997 – 25 997
3. Rövid lejáratú likvidh. és mûködési célú

kötvénykib. záró egyenlege – – – – – –
4. Forgatási célú finanszírozási

mûveletek egyenlege – – – 25 997 – 25 997
5. Egyéb aktív és passzív pénzügyi

elszámolások összevont záróegyenlege –6 374 – – –6 065 – –6 065
6. Elõzõ év(ek)ben képzett tartalékok maradványa – – – 11 239 – 11 239
7. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi

eredménye – – – – – –
8. Elõzõ év(ek)ben képzett tartalékok maradványa – – – 11 239 – 11 239
9. Tárgyévi helyesbített pénzmaradványt 17 085 – – 41 927 – 41 927

10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt – – – – –
11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt – – – –149 – –149
12. Költségvetési kiutalás
kiutalatlan intézményi támogatás miatt – – – – – –
13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt 25 – – 1 564 – 1 564
14. Finanszírozásból származó korrekciók 25 – – 1 415 – 1 415
15. Költségvetési pénzmaradvány 17 110 – – 43 342 – 43 342
16. Módosított pénzmaradvány 17 110 – – 43 342 – 43 342
17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 17 110 – – 27 169 – 27 169
18. Szabad pénzmaradvány – – – 16 173 – 16 173
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Hitelesítõ záradék:

A könyvvizsgálat során Bakonycsernye Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerûsített éves költségvetési be-
számolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati
standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendõ és megfelelõ bizonyosságot szereztem arról,
hogy az egyszerûsített éves költségvetési beszámolót a számviteli törvényben, illetve az államháztartás szervezetei be-
számolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben foglaltak és
az általános számviteli elvek szerint készítették el.

Véleményem szerint az egyszerûsített éves költségvetési beszámoló az önkormányzat 2009. évi költségvetése teljesí-
tésérõl, a 2009. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl megbízható és valós képet ad.

Marosi Gizella s. k.,
könyvvizsgáló

Báránd Község Önkormányzatának egyszerûsített mérlege
2009.

E Ft-ban

Megnevezés Elõzõ év Tárgyév

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 660 736 699 195
1. Szellemi termékek 401 –
I. Immateriális javak összesen 401 –
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni ért. jogok 597 682 612 332
2. Gépek, berendezések, felszerelések 10 085 8 430
3. Jármûvek – 4 012
4. Beruházások, felújítások 40 448 64 301
5. Beruházásra adott elõleg 2 000 –
II. Tárgyi eszközök összesen 650 215 689 075
1. Egyéb tartós részesedések 10 120 10 120

III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen 10 120 10 120
B) FORGÓESZKÖZÖK 12 680 17 676

1. Anyagok 1 662 1 666
I. Készletek összesen 1 662 1 666
1. Követelések áruszállításból és szolg. (vevõk) 1 713 2 939
2. Adósok 4 030 4 323
II. Követelések összesen 5 743 7 262
1. Költségvetési bankszámlák 1 1 051

IV. Pénzeszközök összesen 1 1 051
1. Költségvetési aktív függõ elszámolások 322 322
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások 4 952 7 375
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen 5 274 7 697

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 673 416 716 871

D)SAJÁT TÕKE 592 157 600 360
1. Induló tõke 61 722 61 722
2. Tõkeváltozások 530 435 538 638

E)TARTALÉKOK –5 254 –815
1. Költségvetési tartalékok elszámolása –5 254 –815

– ebbõl tárgyévi költségvetési tartalék elsz. –5 254 –815
I. Költségvetési tartalékok összesen –5 254 –815

F)KÖTELEZETTSÉGEK 86 513 117 326
1. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 1 241 1 732
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen 1 241 1 732
1. Rövid lejáratú hitelek 70 027 89 011
2. Kötelezettségek áruszállításból, szolg. (szállítók) 830 951

– ebbõl: tárgyévi költségvetést terhelõ száll. köt. 830 951
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E Ft-ban

Megnevezés Elõzõ év Tárgyév

3. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 2 886 16 069
– iparûzésiadó-feltöltés miatti kötelezettség 1 943 1 636
– helyiadó-túlfizetés 889 1 328
– támogatási program elõlege – 11 652
– egyéb hosszú lej. köt. köv. évet terh. törl. 640 996
– tárgyévi kv.-t terhelõ egyéb rövid lejáratú köt. 414 457

II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen 74 743 106 031
1. Költségvetési passzív függõ elszámolások – –
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások 10 529 9 563

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 10 529 9 563

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 673 416 716 871

Egyszerûsített pénzforgalmi jelentés
2009.

E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

1. Személyi juttatások 90 669 86 075 86 589
2. Munkaadót terhelõ járulék 32 697 28 136 27 537
3. Dologi és egyéb folyó kiadások 89 130 114 384 119 066
4. Mûködési célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás 129 344 164 421 164 225
5. Felújítás 11 350 46 441 32 416
6. Beruházások 7 041 9 317 9 063
7. Kölcsönök nyújtása – 6 340 6 340
8. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen 360 231 455 114 445 236
9. Finanszírozási kiadások összesen 70 027 70 027 70 027

10. Pénzforgalmi kiadások 430 258 525 141 515 263
11. Pénzforgalom nélküli kiadások 32 040 9 500 5 254
12. Kiadások összesen 462 298 534 641 520 517
13. Intézményi mûködési bevételek 38 868 44 721 45 204
14. Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei 121 811 123 010 123 657
15. Költségvetési támogatás 165 638 191 236 191 236
16. Támog., átvett pénzeszk. 11 556 61 982 59 768
17. Felhalmozási bevételek 11 824 13 690 10 826
18. Pénzforgalmi bevételek 349 697 434 639 430 691
19. Finanszírozási bevételek 112 601 100 002 89 011
20. Bevételek összesen 462 298 534 641 519 702
21. Bevételek és kiadások különbsége – – –815
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Egyszerûsített pénzmaradvány-kimutatás
2009.

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
nem auditált
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

1. Záró pénzkészlet 1 1 051 – 1 051
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámo-

lások egyenlege –5 255 –1 866 – –1 866
3. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány –5 254 –815 – –815
4. Finanszírozásból származó korrekciók –371 –3 468 – –3 468
5. Módosított pénzmaradvány –5 625 –4 283 – –4 268

Hitelesítõ záradék:

A könyvvizsgálat során Báránd Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerûsített, összevont éves költségvetési be-
számolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati
standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendõ és megfelelõ bizonyosságot szereztem arról,
hogy az egyszerûsített, összevont éves költségvetési beszámolót a számviteli törvényben, továbbá a vonatkozó kor-
mányrendeletben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el.

Véleményem szerint az egyszerûsített, összevont éves költségvetési beszámoló az önkormányzat 2009. évi költségve-
tése teljesítésérõl, a 2009. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl, valamint a mûködés
eredményérõl megbízható és valós képet ad.

Gyapjas István s. k.,
könyvvizsgáló

Bekecs Község Önkormányzatának egyszerûsített mérlege
2009.

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 871 016 – 871 016 885 475 – 885 475
I. Immateriális javak 2 035 – 2 035 1 261 – 1 261
II. Tárgyi eszközök 559 251 – 559 251 582 986 – 582 986
III. Befektetett pénzügyi eszközök 21 139 – 21 139 22 747 – 22 747
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott

eszközök 288 591 – 288 591 278 481 – 278 481
B) FORGÓESZKÖZÖK 84 072 – 84 072 107 364 – 107 365

I. Készletek 505 – 505 505 – 505
II. Követelések 63 172 – 63 172 77 521 – 77 521
III. Értékpapírok – – – – – –
IV. Pénzeszközök 6 860 – 6 860 8 116 – 8 116
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 13 535 – 13 535 21 223 – 21 223

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 955 088 – 955 088 992 840 – 992 840
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E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

D) SAJÁT TÕKE 856 712 – 856 712 882 992 – 882 992
1. Induló tõke 48 120 – 48 120 48 120 – 48 120
2. Tõkeváltozások 808 592 – 808 592 834 872 – 834 872
3. Értékelési tartalékok – – – – – –

E) TARTALÉKOK 8 254 – 8 254 18 260 – 18 260
I. Költségvetési tartalékok 8 254 – 8 254 18 260 – 18 260
II. Vállalkozási tartalék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 90 122 – 90 122 91 588 – 91 588
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 32 933 – 32 933 32 933 – 32 933
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 45 048 – 45 048 47 576 – 47 576
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 12 141 – 12 141 11 079 – 11 079

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 955 088 – 955 088 992 840 – 992 840

Egyszerûsített pénzforgalmi jelentés
2009.

E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

1. Személyi juttatások 156 310 166 373 160 826
2. Munkaadót terhelõ járulék 50 033 46 549 43 612
3. Dologi és egyéb folyó kiadások 80 590 95 356 92 254
4. Mûködési célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás 45 588 51 247 51 333
5. Államháztartáson kívülre végleges mûködési pénzeszközátadások 681 741 711
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai – – –
7. Felújítás 3 900 27 259 27 259
8. Felhalmozási kiadások 27 200 13 924 14 029
9. Felhalmozási célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás 3 023 1 613 1 608

10. Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás – – –
11. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása – – –
12. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása – – –
13. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen 367 325 403 062 391 632
14. Hosszú lejáratú hitelek 5 600 – –
15. Rövid lejáratú hitelek 5 000 10 109 10 109
16. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok kiadásai – – –
17. Forgatási célú hitelviszonyt megt. értékpapírok kiadásai – – –
18. Finanszírozási kiadások összesen 10 600 10 109 10 109
19. Pénzforgalmi kiadások 377 925 413 171 401 741
20. Pénzforgalom nélküli kiadások – – –
21. Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások – – –
22. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások – – 7 688
23. Kiadások összesen 377 925 413 171 409 429
24. Intézményi mûködési bevételek 19 550 27 004 26 360
25. Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei 126 730 132 593 131 503
26. Mûködési célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások 5 167 12 210 12 235
27. Államháztartáson kívülrõl végleges mûködési pénzeszközátvétel – – –
28. Felhalmozási és tõke jellegû bevétel 15 000 5 033 5 033
29. 28.-ból önkormányzat sajátos felhalmozási és tõkebevételei – – –
30. Felhalmozási célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások 1 000 42 411 42 541

1036 B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 10. szám



E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

31. Államháztartáson kívülrõl végleges felhalmozási pénzeszközátvétel – – –
32. Támogatások, kiegészítések 161 490 176 966 176 966
33. 32.-bõl önkormányzatok költségvetési támogatása 161 490 176 966 176 966
34. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése – – –
35. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése – – –
36. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen 328 937 396 217 394 638
37. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 19 622 – –
38. Rövid lejáratú hitelek felvétele 29 366 8 109 17 109
39. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei – – –
40. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei – – –
41. Finanszírozási bevételek összesen 48 988 8 109 17 109
42. Pénzforgalmi bevételek 377 925 404 326 411 747
43. Pénzforgalom nélküli bevételek – 8 845 8 254
44. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek – – –
45. Kiegyenlítõ, átfutó, függõ bevételek – – –1 062
46. Bevételek összesen 377 925 413 171 418 939
47. Költségvetési bevételek és kiadások különbsége –38 388 2 000 11 260
48. Finanszírozási mûveletek eredménye 38 388 –2 000 7 000
49. Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége – – –
50. Aktív és passzív pénzügyi mûveletek egyenlege – – –8 750

Egyszerûsített pénzmaradvány-kimutatás
2009.

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

1. Záró pénzkészlet 6 860 – 6 860 8 116 – 8 116
2. Forgatási célú pénzügyi mûveletek egyenlege 1 394 – 1 394 10 144 – 10 144
3. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámo-

lások egyenlege – – – – – –
4. Elõzõ évben képzett tartalékok marad-

ványa – – – – – –
5. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi

vállalkozási maradványa – – – – – –
6. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 8 254 – 8 254 18 260 – 18 260
7. Finanszírozásból származó korrekciók 591 – 591 –922 – –922
8. Pénzmaradványt terhelõ elvonások – – – – – –
9. Költségvetési pénzmaradvány 8 845 – 8 845 17 338 – 17 338

10. A vállalkozási maradványból alap
tevékenység ellátására felhasznált összeg – – – – – –

11. Költségvetési pénzmaradványt külön
jogszabály alapján módosító tétel – – – – – –

12. Módosított pénzmaradvány 8 845 – 8 845 17 338 – 17 338
13. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból

folyósított pénzeszköz maradványa – – – – – –
14. Kötelezettséggel terhelt pénz-

maradvány – – – 17 338 – 17 338
15. Szabad pénzmaradvány – – – – – –
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Hitelesítõ záradék:

A könyvvizsgálat során Bekecs Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerûsített éves költségvetési beszámolóját,
annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardok-
ban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendõ és megfelelõ bizonyosságot szereztem arról, hogy az
egyszerûsített éves költségvetési beszámolót a számviteli törvényben, illetve az államháztartás szervezetei beszámolási
és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben foglaltak és az általá-
nos számviteli elvek szerint készítették el.

Véleményem szerint az egyszerûsített éves költségvetési beszámoló az önkormányzat 2009. évi költségvetése teljesí-
tésérõl, a 2009. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl megbízható és valós képet ad.

Az önkormányzati ingatlankataszter nyilvántartásban, valamint a zárszámadáshoz készített vagyonkimutatásban sze-
replõ értékadatok az egyszerûsített éves költségvetési beszámoló adataival összhangban vannak.

Gyõrffi Dezsõ s. k.,
könyvvizsgáló

Budapest Fõváros XX. kerület
Pesterzsébet Önkormányzatának egyszerûsített mérlege

2009.

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 23 454 099 – 23 454 099 22 964 671 – 22 964 671
I. Immateriális javak 205 762 – 205 762 181 233 – 181 233
II. Tárgyi eszközök 22 302 755 – 22 302 755 21 843 740 – 21 843 740
III. Befektetett pénzügyi eszközök 773 072 – 773 072 765 540 – 765 540
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott

eszközök 172 510 – 172 510 174 158 – 174 158
B) FORGÓESZKÖZÖK 1 218 537 – 1 218 537 1 795 887 – 1 795 887

I. Készletek 2 496 – 2 496 1 225 – 1 225
II. Követelések 394 902 – 394 902 282 051 – 282 051
III. Értékpapírok – – – – – –
IV. Pénzeszközök 444 064 – 444 064 910 452 – 910 452
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 377 075 – 377 075 602 159 – 602 159

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 24 672 636 – 24 672 636 24 760 558 – 24 760 558

D) SAJÁT TÕKE 20 565 288 – 20 565 288 19 376 012 –424 036 18 951 976
1. Induló tõke 1 521 548 – 1 521 548 1 521 548 – 1 521 548
2. Tõkeváltozások 19 043 740 – 19 043 740 17 854 464 –424 036 17 430 428
3. Értékelési tartalékok – – – – – –

E) TARTALÉKOK 565 090 – 565 090 956 803 – 956 803
I. Költségvetési tartalékok 565 090 – 565 090 956 803 – 956 803
II. Vállalkozási tartalék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 3 542 258 – 3 542 258 4 427 743 424 036 4 851 779
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 2 704 829 – 2 704 829 3 037 889 424 036 3 461 925
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 581 380 – 581 380 1 147 075 – 1 147 075
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 256 049 – 256 049 242 779 – 242 779

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 24 672 636 – 24 672 636 24 760 558 – 24 760 558
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Egyszerûsített pénzforgalmi jelentés
2009.

E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

1. Személyi juttatások 4 242 351 4 379 394 4 311 460
2. Munkaadót terhelõ járulék 1 325 315 1 306 403 1 283 318
3. Dologi és egyéb folyó kiadások 2 355 890 3 159 184 3 123 645
4. Mûködési célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás 41 680 165 703 163 372
5. Államháztartáson kívülre végleges mûködési pénzeszközátadások 66 465 126 842 122 382
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai 215 751 451 288 426 687
7. Felújítás 147 144 86 764 87 369
8. Felhalmozási kiadások 318 642 533 298 509 500
9. Felhalmozási célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás 4 500 3 992 3 992

10. Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás 43 135 47 402 17 202
11. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 27 176 21 431 21 431
12. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása – – –
13. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen 8 788 049 10 281 701 10 070 358
14. Hosszú lejáratú hitelek 19 871 42 320 38 564
15. Rövid lejáratú hitelek – – –
16. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok kiadásai – – –
17. Forgatási célú hitelviszonyt megt. értékpapírok kiadásai – – –
18. Finanszírozási kiadások összesen 19 871 42 420 38 564
19. Pénzforgalmi kiadások 8 807 920 10 324 021 10 108 922
20. Pénzforgalom nélküli kiadások 1 116 670 1 295 253 –
21. Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások – – –
22. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások – – 225 084
23. Kiadások összesen 9 924 590 11 619 274 10 334 006
24. Intézményi mûködési bevételek 703 381 913 113 876 286
25. Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei 4 827 865 4 939 436 4 939 331
26. Mûködési célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások 264 700 396 541 513 391
27. Államháztartáson kívülrõl végleges mûködési pénzeszközátvétel – 7 930 7 928
28. Felhalmozási és tõke jellegû bevétel 107 000 392 907 392 907
29. 28.-ból önkormányzat sajátos felhalmozási és tõkebevételei 47 000 383 788 383 788
30. Felhalmozási célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások 1 500 287 015 284 920
31. Államháztartáson kívülrõl végleges felhalmozási pénzeszközátvétel 99 998 1 341 1 341
32. Támogatások, kiegészítések 2 721 511 3 058 378 3 058 379
33. 32.-bõl önkormányzatok költségvetési támogatása 2 721 511 3 044 920 3 044 921
34. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 84 096 28 725 28 730
35. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése – – –
36. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen 8 810 051 10 025 386 10 103 213
37. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 394 123 532 628 532 628
38. Rövid lejáratú hitelek felvétele 350 000 467 017 177 823
39. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei – – –
40. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei – – –
41. Finanszírozási bevételek összesen 744 123 999 645 710 451
42. Pénzforgalmi bevételek 9 554 174 11 025 031 10 813 664
43. Pénzforgalom nélküli bevételek 370 416 694 243 427 252
44. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek – – –
45. Kiegyenlítõ, átfutó, függõ bevételek – – –13 228
46. Bevételek összesen 9 924 590 11 619 274 11 227 688
47. Költségvetési bevételek és kiadások különbsége –724 252 –957 325 460 107
48. Finanszírozási mûveletek eredménye 724 252 957 325 671 887
49. Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége – – –
50. Aktív és passzív pénzügyi mûveletek egyenlege – – –238 312
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Egyszerûsített pénzmaradvány-kimutatás

2009.

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

1. Záró pénzkészlet 443 517 – 443 517 909 947 – 909 947

2. Forgatási célú pénzügyi mûveletek egyenlege – – – –313 029 – –313 029

3. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámo-
lások egyenlege 121 573 – 121 573 359 885 – 359 885

4. Elõzõ évben képzett tartalékok marad-
ványa 375 418 – 375 418 141 981 – 141 981

5. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi
vállalkozási maradványa – – – – – –

6. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 189 672 – 189 672 814 822 – 813 822

7. Finanszírozásból származó korrekciók 5 269 – 5 269 29 789 – 29 789

8. Pénzmaradványt terhelõ elvonások – – – –651 – –651

9. Költségvetési pénzmaradvány – – – – – –

10. A vállalkozási maradványból alaptevékenység
ellátására felhasznált összeg – – – – – –

11. Költségvetési pénzmaradványt külön
jogszabály alapján módosító tétel – – – – – –

12. Módosított pénzmaradvány 194 941 – 194 941 843 960 – 843 960

13. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból
folyósított pénzeszköz maradványa – – – – – –

14. Kötelezettséggel terhelt pénz-
maradvány1 130 363 – 130 363 822 943 – 822 943

15. Szabad pénzmaradvány 90 081 – 90 081 21 017 – 21 017

Hitelesítõ záradék:

A könyvvizsgálat során Pesterzsébet Önkormányzatának 2009. évi egyszerûsített éves költségvetési beszámolóját,
annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardok-
ban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendõ és megfelelõ bizonyosságot szereztem arról, hogy az
egyszerûsített éves költségvetési beszámolót a számviteli törvényben, illetve az államháztartás szervezetei beszámolási
és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben foglaltak és az általá-
nos számviteli elvek szerint készítették el.

Véleményem szerint az egyszerûsített éves költségvetési beszámoló az önkormányzat 2009. évi költségvetése teljesí-
tésérõl, a 2009. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl megbízható és valós képet ad.

Véleményem szerint Pesterzsébet Önkormányzata 2009. évi költségvetése végrehajtásáról (zárszámadási) szóló ren-
delettervezete is megfelel a jogszabályi elõírásoknak, rendeletalkotásra alkalmas.

Vántsa Katalin s. k.,
könyvvizsgáló

1040 B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 10. szám



Ceglédbercel Község Önkormányzatának egyszerûsített mérlege
2009.

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 2 165 427 – 2 165 427 2 242 499 – 2 242 499
I. Immateriális javak 1 160 – 1 160 1 207 – 1 207
II. Tárgyi eszközök 2 163 790 – 2 163 790 2 241 030 – 2 241 030
III. Befektetett pénzügyi eszközök 477 – 477 262 – 262
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott

eszközök – – – – – –
B) FORGÓESZKÖZÖK 99 334 – 99 334 121 534 – 121 534

I. Készletek 1 108 – 1 108 1 521 – 1 521
II. Követelések 14 734 – 14 734 15 119 – 15 119
III. Értékpapírok 48 228 – 48 228 67 197 – 67 197
IV. Pénzeszközök 21 794 – 21 794 24 098 – 24 098
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 13 470 – 13 470 13 599 – 13 599

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 2 264 761 – 2 264 761 2 364 033 – 2 364 033

D) SAJÁT TÕKE 2 220 995 – 2 220 995 2 168 022 – 2 168 022
1. Induló tõke 47 056 – 47 056 47 056 – 47 056
2. Tõkeváltozások 2 173 939 – 2 173 939 2 120 966 – 2 120 966
3. Értékelési tartalékok – – – – – –

E) TARTALÉKOK 14 536 – 14 536 86 252 – 86 252
I. Költségvetési tartalékok 14 536 – 14 536 86 252 – 86 252
II. Vállalkozási tartalék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 29 230 – 29 230 109 759 – 109 759
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 4 984 – 4 984 4 984 – 4 984
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 3 518 – 3 518 86 133 – 86 133
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 20 728 – 20 728 18 642 – 18 642

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 2 264 761 – 2 264 761 2 364 033 – 2 364 033

Egyszerûsített pénzforgalmi jelentés
2009.

E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

1. Személyi juttatások 226 323 240 397 230 860
2. Munkaadót terhelõ járulék 69 651 74 654 68 079
3. Dologi és egyéb folyó kiadások 122 519 146 675 163 795
4. Mûködési célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás 13 874 29 537 29 318
5. Államháztartáson kívülre végleges mûködési pénzeszközátadások 6 652 9 853 2 335
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai – – –
7. Felújítás – – 228
8. Felhalmozási kiadások 1 200 43 751 43 302
9. Felhalmozási célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás 3 150 – 2 504

10. Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás – – –
11. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása – – –
12. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása – – –
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E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

13. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen 443 369 544 867 540 421
14. Hosszú lejáratú hitelek – – –
15. Rövid lejáratú hitelek – – –
16. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok kiadásai – – –
17. Forgatási célú hitelviszonyt megt. értékpapírok kiadásai – – 15 624
18. Finanszírozási kiadások összesen – – 15 624
19. Pénzforgalmi kiadások 443 369 544 867 556 045
20. Pénzforgalom nélküli kiadások 68 265 66 789 –
21. Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások – – –
22. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások – – 129
23. Kiadások összesen 511 634 611 656 556 174
24. Intézményi mûködési bevételek 76 330 82 587 94 483
25. Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei 199 305 199 304 212 226
26. Mûködési célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások 6 605 19 461 19 442
27. Államháztartáson kívülrõl végleges mûködési pénzeszközátvétel – 607 607
28. Felhalmozási és tõke jellegû bevétel 13 770 27 187 21 343
29. 28.-ból önkormányzat sajátos felhalmozási és tõkebevételei – – –
30. Felhalmozási célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások – 5 654 5 654
31. Államháztartáson kívülrõl végleges felhalmozási pénzeszközátvétel – – 7 926
32. Támogatások, kiegészítések 160 113 206 809 206 809
33. 32.-bõl önkormányzatok költségvetési támogatása 160 113 206 809 206 809
34. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése – – –
35. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése – – –
36. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen 456 123 541 609 560 564
37. Hosszú lejáratú hitelek felvétele – – –
38. Rövid lejáratú hitelek felvétele – – –
39. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei – – –
40. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei 55 511 55 511 –
41. Finanszírozási bevételek összesen 55 511 55 511 –
42. Pénzforgalmi bevételek 511 634 597 120 560 564
43. Pénzforgalom nélküli bevételek – 14 536 14 536
44. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek – – –
45. Kiegyenlítõ, átfutó, függõ bevételek – – –2 086
46. Bevételek összesen 511 634 611 656 573 014
47. Költségvetési bevételek és kiadások különbsége –55 511 –55 511 34 679
48. Finanszírozási mûveletek eredménye 55 511 55 511 –15 624
49. Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége – – –
50. Aktív és passzív pénzügyi mûveletek egyenlege – – –2 215

Egyszerûsített pénzmaradvány-kimutatás
2009.

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

1. Záró pénzkészlet 21 794 – 21 794 24 098 – 24 098
2. Forgatási célú értékpapírok záró-

állománya – – – 67 197 – 67 197
3. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások

összevont záró egyenlege –7 258 – –7 258 –5 043 – –5 043
4. Elõzõ év(ek)ben képzett tartalékok maradványa – – – 48 228 – 48 228
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E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

5. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi
eredménye – – – – – –

6. Tárgyévi helyesbített pénzmaradványt 14 536 – 14 536 38 024 – 38 024
7. Finanszírozásból származó korrekciók –961 – –961 203 – 203
8. Pénzmaradványt terhelõ elvonások – – – – – –
9. Vállalkozási tevékenység eredményébõl

alaptevékenység ellátsára felhasznált összeg – – – – – –
10. Kötelezettséggel pénzmaradványt

külön jogszabály alapján módosító tétel – – – – – –
11. Módosított pénzmaradvány 13 575 – 13 575 38 227 – 38 227
12. A 10. sorból az egészségbiztosítási

alapból folyósított pénzmaradvány – – – – – –
13. A 10. sorból kötelezettséggel terhelt

pénzmaradvány – – – – – –
14. A 10. sorból szabad pénzmaradvány 13 575 – 13 575 38 227 – 38 227

Hitelesítõ záradék:

A könyvvizsgálat során Ceglédbercel Községi Önkormányzatának 2009. évi egyszerûsített éves költségvetési beszá-
molóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati stan-
dardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendõ és megfelelõ bizonyosságot szereztem arról,
hogy az egyszerûsített éves költségvetési beszámolót a számviteli törvényben, illetve az államháztartás szervezetei be-
számolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben foglaltak és
az általános számviteli elvek szerint készítették el.

Véleményem szerint az egyszerûsített éves költségvetési beszámoló az önkormányzat 2009. évi költségvetése teljesí-
tésérõl, a 2009. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl megbízható és valós képet ad.

Kovács Józsefné s. k.,
könyvvizsgáló

Darnózseli Község Önkormányzatának egyszerûsített mérlege
2009.

E Ft-ban

Megnevezés Elõzõ év Tárgyév

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 593 479 638 733
I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök
III. Befektetett pénzügyi eszközök
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott

eszközök
B) FORGÓESZKÖZÖK 38 354 40 480

I. Készletek
II. Követelések

III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 631 833 679 213
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E Ft-ban
Megnevezés Elõzõ év Tárgyév

D)SAJÁT TÕKE 581 479 625 042
1. Induló tõke
2. Tõkeváltozások
3. Értékelési tartalékok

E)TARTALÉKOK 27 220 29 616
I. Költségvetési tartalékok

II. Vállalkozási tartalék
F)KÖTELEZETTSÉGEK 22 931 24 555

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 3 523 2 237
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 10 079 13 500

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 631 833 679 213

Egyszerûsített pénzforgalmi jelentés
2009.

E Ft-ban

Megnevezés Elõzõ év Tárgyév

1. Személyi juttatások 134 288 126 899
2. Munkaadót terhelõ járulék 42 707 37 435
3. Dologi és egyéb folyó kiadások 91 402 83 392
4. Felújítás 3 302 –
5. Felhalmozási kiadások 8 197 62 568
6. Hitelek és kölcsönök visszafiz. – 8 324
7. Pénzforgalmi kiadások 260 705 330 304
8. Pénzforgalom nélküli kiadások – –
9. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások 5 591 1 364
10. Kiadások összesen 266 296 331 668
11. Intézményi mûködési bevételek 19 993 35 621
12. Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei 77 386 78 233
13. Felhalmozási és tõke jellegû bevétel 6 825 9 871
14. Önk. költségvetési támogatása 141 190 110 808
15. Hitelek és kölcsönök visszatérülése 20 202
16. Értékpapírok bevételei – –
17. Pénzforgalmi bevételek 288 559 334 543
18. Pénzforgalom nélküli bevételek 1 760 32 908
19. Kiegyenlítõ, átfutó függõ bevételek 199 –511
20. Bevételek összesen 290 120 366 940
21. Költségvetési bevételek és kiadások különbsége 26 857 38 381
22. Finanszírozási mûveletek eredménye 2 757 1 234

Egyszerûsített pénzmaradvány-kimutatás
2009.

E Ft-ban

Megnevezés Elõzõ év Tárgyév

1. Záró pénzkészlet 30 183 31 019
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámo-

lások egyenlege –3 288 –1 875
3. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 26 898 29 144
6. Finanszírozásból származó korrekciók 3 009 3 591

10. Módosított pénzmaradvány 29 907 32 735
Ebbõl kötelezettséggel terhelt pénzm. 29 907 17 508
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Hitelesítõ záradék:

A könyvvizsgálat során Darnózseli Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerûsített éves költségvetési beszámo-
lóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standar-
dokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendõ és megfelelõ bizonyosságot szereztem arról, hogy az
egyszerûsített éves költségvetési beszámolót a számviteli törvényben, illetve az államháztartás szervezetei beszámolási
és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben foglaltak és az általá-
nos számviteli elvek szerint készítették el.

Véleményem szerint az egyszerûsített éves költségvetési beszámoló az önkormányzat 2009. évi költségvetése teljesí-
tésérõl, a 2009. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl megbízható és valós képet ad.

Dr. Hamar Péter s. k.,
könyvvizsgáló

Dunavecse Város Önkormányzatának egyszerûsített mérlege
2009.

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 1 385 392 – 1 385 392 1 361 078 – 1 361 078
I. Immateriális javak 14 478 – 14 478 8 709 – 8 709
II. Tárgyi eszközök 881 123 – 881 123 879 182 – 879 182
III. Befektetett pénzügyi eszközök 22 925 – 22 925 23 095 – 23 095
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott

eszközök 466 866 – 466 866 450 092 – 450 092
B) FORGÓESZKÖZÖK 27 760 – 27 760 89 557 – 89 557

I. Készletek – – – – – –
II. Követelések 11 957 – 11 957 20 419 – 20 419
III. Értékpapírok – – – – – –
IV. Pénzeszközök 13 862 – 13 862 68 803 – 68 803
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 1 941 – 1 941 335 – 335

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 1 413 152 – 1 413 152 1 450 635 – 1 450 635

D) SAJÁT TÕKE 1 289 665 – 1 289 665 1 325 521 – 1 325 521
1. Induló tõke 107 098 – 107 098 107 098 – 107 098
2. Tõkeváltozások 1 182 567 – 1 182 567 1 218 423 – 1 218 423

E) TARTALÉKOK –1 944 – –1 944 25 930 – 25 930
I. Költségvetési tartalékok –1 944 – –1 944 25 930 – 25 930

II. Vállalkozási tartalék – – – – – –
F) KÖTELEZETTSÉGEK 125 431 – 125 431 99 184 – 99 184

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 32 876 – 32 876 30 245 – 30 245
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 74 808 – 74 808 52 198 – 52 198
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 17 747 – 17 747 16 741 – 16 741

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 1 413 152 – 1 413 152 1 450 635 – 1 450 635

10. szám B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 1045



Egyszerûsített pénzforgalmi jelentés
2009.

E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

1. Személyi juttatások 233 643 250 855 243 048
2. Munkaadót terhelõ járulék 77 584 79 602 75 599
3. Dologi és egyéb folyó kiadások 209 417 231 900 234 518
4. Mûködési célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás 30 443 51 841 49 023
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai – – –
6. Felújítás 13 740 76 531 20 894
7. Felhalmozási kiadások 500 6 703 9 369
8. Hitelek, kölcsönök kiadásai 40 295 40 295 13 828
9. Értékpapírok kiadásai – – –

10. Pénzforgalmi kiadások 605 622 737 727 646 279
11. Pénzforgalom nélküli kiadások 5 677 – –
12. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások – – –1 606
13. Kiadások összesen 611 299 737 727 644 673
14. Intézményi mûködési bevételek 34 445 34 532 36 580
15. Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei 225 071 219 153 217 396
16. Felhalmozási és tõke jellegû bevétel 7 000 7 705 15 416
17. 16.-ból önkormányzat sajátos felhalmozási és tõkebevételei 7 000 7 705 14 780
18. Támogatások, kiegészítések 313 816 437 115 431 228
19. 18.-bõl önkormányzatok költségvetési támogatása 150 504 198 059 198 059
20. Hitelek, kölcsönök bevételei 30 967 34 210 –
21. értékpapírok bevételei – – –
22. Pénzforgalmi bevételek 611 299 732 715 700 620
23. Pénzforgalom nélküli bevételek – 5 012 5 012
24. Kiegyenlítõ, átfutó, függõ bevételek – – –1 001
25. Bevételek összesen 611 299 737 727 704 631

Egyszerûsített pénzmaradvány-kimutatás
2009.

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

1. Záró pénzkészlet 13 857 – 13 857 68 803 – 68 803
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámo-

lások egyenlege –15 801 – –15 801 –16 406 – –16 406
3. Elõzõ évben képzett tartalékok marad-

ványa – – – –26 467 – –26 467
4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi

eredménye – – – – – –
5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány –1 944 – –1 944 25 930 – 25 930
6. Finanszírozásból származó korrekciók 5 631 – 5 631 1 879 – 1 879
7. Pénzmaradványt terhelõ elvonások –813 – –813 –626 – –626
8. A vállalkozási tevékenység eredményébõl

alaptevékenység ellátására felhasznált összeg – – – – – –
9. Költségvetési pénzmaradványt külön

jogszabály alapján módosító tétel – – – – – –
10. Módosított pénzmaradvány 2 874 – 2 874 27 183 – 27 183
11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból

folyósított pénzeszköz maradványa – – – – – –
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Hitelesítõ záradék:

A könyvvizsgálat során Dunavecse Város Önkormányzatának 2009. évi egyszerûsített éves költségvetési beszámoló-
ját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standar-
dokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendõ és megfelelõ bizonyosságot szereztem arról, hogy az
egyszerûsített éves költségvetési beszámolót a számviteli törvényben, illetve az államháztartás szervezetei beszámolási
és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben foglaltak és az általá-
nos számviteli elvek szerint készítették el.

Véleményem szerint az egyszerûsített éves költségvetési beszámoló az önkormányzat 2009. évi költségvetése teljesí-
tésérõl, a 2009. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl megbízható és valós képet ad.

Somogyi Lajos s. k.,
könyvvizsgáló

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának egyszerûsített mérlege
2009.

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 30 624 089 – 30 624 089 32 995 493 – 32 995 493
I. Immateriális javak 155 727 – 155 727 132 664 – 132 664
II. Tárgyi eszközök 27 184 649 – 27 184 649 29 276 222 – 29 276 222
III. Befektetett pénzügyi eszközök 899 529 – 899 529 986 388 – 986 388
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott

eszközök 2 384 184 – 2 384 184 2 600 219 – 2 600 219
B) FORGÓESZKÖZÖK 3 860 950 – 3 860 950 2 514 626 – 2 514 626

I. Készletek 2 379 – 2 379 15 032 – 15 032
II. Követelések 636 866 – 636 866 701 304 – 701 304
III. Értékpapírok 19 973 – 19 973 – – –
IV. Pénzeszközök 2 999 241 – 2 999 241 1 749 235 – 1 749 235
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 202 491 – 202 491 49 055 – 49 055

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 34 485 039 – 34 485 039 35 510 119 – 35 510 119

D) SAJÁT TÕKE 23 393 079 – 23 393 079 24 755 201 – 24 755 201
1. Induló tõke 803 372 – 803 372 803 372 – 803 372
2. Tõkeváltozások 22 589 707 – 22 589 707 23 951 829 – 23 951 829
3. Értékelési tartalékok – – – – – –

E) TARTALÉKOK 2 730 285 – 2 730 285 1 246 125 – 1 246 125
I. Költségvetési tartalékok 2 706 852 – 2 706 852 1 219 102 – 1 219 102
II. Vállalkozási tartalék 23 433 – – 27 023 – 27 023

F) KÖTELEZETTSÉGEK 8 361 675 – 8 361 675 9 508 793 – 9 508 793
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 7 220 273 – 7 220 273 7 953 280 – 7 953 280
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 669 955 – 669 955 1 003 348 – 1 003 348
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 471 447 – 471 447 552 165 – 552 165

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 34 485 039 – 34 461 606 35 510 119 – 35 510 119
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Egyszerûsített pénzforgalmi jelentés
2009.

E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

1. Személyi juttatások 4 263 544 4 552 317 4 268 625
2. Munkaadót terhelõ járulék 1 330 482 1 354 026 1 253 227
3. Dologi és egyéb folyó kiadások 3 618 762 4 521 327 4 184 952
4. Mûködési célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás 215 852 878 017 867 756
5. Államháztartáson kívülre végleges mûködési pénzeszközátadások 267 894 388 093 357 546
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai 435 22 410 20 535
7. Felújítás 123 474 344 366 307 183
8. Felhalmozási kiadások 661 444 4 485 180 2 220 335
9. Felhalmozási célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás 500 187 119 187 118

10. Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás – 24 603 5 000
11. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása – 5 000 4 900
12. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása – – –
13. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen 10 482 387 16 762 458 13 677 177
14. Hosszú lejáratú hitelek 8 390 8 390 8 390
15. Rövid lejáratú hitelek – 378 200 378 199
16. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok kiadásai – – –
17. Forgatási célú hitelviszonyt megt. értékpapírok kiadásai – – –
18. Finanszírozási kiadások összesen 8 390 386 590 386 589
19. Pénzforgalmi kiadások 10 490 777 17 149 048 14 063 766
20. Pénzforgalom nélküli kiadások 1 124 795 993 357 –
21. Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások – – –
22. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások – – –153 436
23. Kiadások összesen 11 615 572 18 142 405 13 910 330
24. Intézményi mûködési bevételek 1 072 189 1 686 594 1 722 441
25. Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei 4 330 391 4 584 224 4 584 198
26. Mûködési célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások 785 246 864 611 1 449 309
27. Államháztartáson kívülrõl végleges mûködési pénzeszközátvétel – 16 090 17 669
28. Felhalmozási és tõke jellegû bevétel 482 500 147 210 147 209
29. 28.-ból önkormányzat sajátos felhalmozási és tõkebevételei 1 500 6 315 6 315
30. Felhalmozási célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások – 922 964 406 499
31. Államháztartáson kívülrõl végleges felhalmozási pénzeszközátvétel 1 500 6 315 6 315
32. Támogatások, kiegészítések 3 022 757 3 325 589 3 325 589
33. 32.-bõl önkormányzatok költségvetési támogatása 3 022 757 3 325 589 3 325 589
34. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése – 5 000 4 159
35. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése – – –
36. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen 9 694 583 11 558 597 11 663 388
37. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 984 331 1 877 166 625 985
38. Rövid lejáratú hitelek felvétele – 289 218 289 218
39. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei 938 158 749 995 –
40. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei – – 19 973
41. Finanszírozási bevételek összesen 1 922 489 2 916 379 935 176
42. Pénzforgalmi bevételek 11 617 072 14 474 976 12 598 564
43. Pénzforgalom nélküli bevételek – 3 686 388 3 681 786
44. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek – – –
45. Kiegyenlítõ, átfutó, függõ bevételek – – 60 688
46. Bevételek összesen 11 617 072 18 161 364 16 341 038
47. Költségvetési bevételek és kiadások különbsége –1 912 599 –2 510 830 1 667 997
48. Finanszírozási mûveletek eredménye 1 914 099 2 529 789 548 587
49. Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége – – –
50. Aktív és passzív pénzügyi mûveletek egyenlege – – 214 124

1048 B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 10. szám



Egyszerûsített pénzmaradvány-kimutatás

2009.

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

1. Záró pénzkészlet 2 900 741 – 2 900 741 1 630 705 – 1 630 705

2. Forgatási célú pénzügyi mûveletek
egyenlege – – – – – –

3. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások
összevont záróegyenlege –170 456 – –170 456 –384 580 – –384 580

4. Elõzõ év(ek)ben képzett tartalékok
maradványa –266 438 – –266 438 –308 695 – –308 695

5. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi
eredménye 14 822 – 14 822 3 591 – 3 591

6. Tárgyévi helyesbített pénzmaradványt 2 981 901 – 2 981 901 1 551 229 – 1 551 229

7. Finanszírozásból származó korrekciók –72 343 – –72 323 –7 301 – –7 301

8. Pénzmaradványt terhelõ elvonások – – – –436 – –436

9. Vállalkozási tevékenység eredményébõl
alaptev. ellátására felhasznált összeg – – – – – –

10. Költségvetési pénzmaradvány – – – – – –

11. Módosított pénzmaradvány 2 909 558 – 2 909 558 1 543 492 – 1 543 492

12. 10.-bõl egészségbiztosítási alapból
folyósított pénzeszköz maradványa – – – 41 563 – 41 563

13. 10.-bõl kötelezettséggel terhelt
pénzmaradvány 2 692 788 – 2 692 788 844 114 – 850 094

14. 10.-bõl szabad pénzmaradvány 216 770 – 216 770 648 075 – 651 835

Hitelesítõ záradék:

A könyvvizsgálat során Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009. évi egyszerûsített éves költségvetési be-
számolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati
standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendõ és megfelelõ bizonyosságot szereztem arról,
hogy az egyszerûsített éves költségvetési beszámolót a számviteli törvényben, illetve az államháztartás szervezetei be-
számolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben foglaltak és
az általános számviteli elvek szerint készítették el.

Véleményem szerint az egyszerûsített éves költségvetési beszámoló az önkormányzat 2009. évi költségvetése teljesí-
tésérõl, a 2009. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl megbízható és valós képet ad.

Dr. Rocskai János s. k.,

könyvvizsgáló
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Érsekvadkert Község Önkormányzatának egyszerûsített mérlege
2009.

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 1 769 661 – 1 769 661 1 725 206 – 1 725 206
I. Immateriális javak – – – – – –
II. Tárgyi eszközök 638 062 – 638 062 635 659 – 635 659
III. Befektetett pénzügyi eszközök 4 131 – 4 131 4 131 – 4 131
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott

eszközök 1 127 468 – 1 127 468 1 085 416 – 1 085 416
B) FORGÓESZKÖZÖK 49 972 – 49 972 58 219 – 58 219

I. Készletek 1 233 – 1 233 1 404 – 1 404
II. Követelések 23 028 – 23 028 32 020 – 32 020
III. Értékpapírok – – – – – –
IV. Pénzeszközök 20 351 – 20 351 19 779 – 19 779
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 5 360 – 5 360 5 016 – 5 016

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 1 819 633 – 1 819 633 1 783 425 – 1 783 425

D) SAJÁT TÕKE 1 788 658 – 1 788 658 1 745 386 – 1 745 386
1. Induló tõke 53 399 – 53 399 53 399 – 53 399
2. Tõkeváltozások 1 735 259 – 1 735 259 1 691 987 – 1 691 987

E) TARTALÉKOK 14 426 – 14 426 15 081 – 15 081
I. Költségvetési tartalékok 14 426 – 14 426 15 081 – 15 081
II. Vállalkozási tartalék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 16 549 – 16 549 22 958 – 22 958
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek – – – 2 000 – 2 000
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 5 264 – 5 264 11 244 – 11 244
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 11 285 – 11 285 9 714 – 9 714

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 1 819 633 – 1 819 633 1 783 425 – 1 783 425

Egyszerûsített pénzforgalmi jelentés
2009.

E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

1. Személyi juttatások 211 561 225 852 222 735
2. Munkaadót terhelõ járulék 67 314 69 127 64 719
3. Dologi és egyéb folyó kiadások 148 065 155 049 148 760
4. Egyéb támogatás 43 771 50 293 49 730
5. Államháztartáson kívülre végleges mûködési pénzeszközátadások 1 800 1 800 2 544
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai 310 310 358
7. Felújítás 4 000 6 645 6 546
8. Felhalmozási kiadások 28 132 20 186 18 796
9. Felhalmozási célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás 5 861 5 361 3 790

10. Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás 1 000 1 268 1 268
11. Pénzforgalmi kiadások összesen 511 814 535 971 519 246
12. Hitelek, kölcsönök 1 100 1 100 1 100
13. Értékpapírok kiadásai – – –
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E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

14. Finanszírozási kiadások összesen 1 100 1 100 1 100
15. Pénzforgalmi kiadások 512 914 537 071 520 346
16. Pénzforgalom nélküli kiadások 8 000 – –
17. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások – – –344
18. Kiadások összesen 520 914 537 071 520 002
19. Intézményi mûködési bevételek 48 340 51 611 49 698
20. Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei 177 726 178 647 175 438
21. Mûködési célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások 18 184 22 630 28 192
22. Államháztartáson kívülrõl végleges mûködési pénzeszközátvétel 398 398 373
23. Felhalmozási és tõke jellegû bevétel 7 039 7 039 5 000
24. 23.-ból önkormányzat sajátos felhalmozási és tõkebevételei 7 039 7 039 5 000
25. Felhalmozási célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások 11 818 8 252 8 252
26. Államháztartáson kívülrõl végleges felhalmozási pénzeszközátvétel 1 000 3 394 3 373
27. Támogatások, kiegészítések 221 617 246 675 246 675
28. 27.-bõl önkormányzatok költségvetési támogatása 221 617 246 675 246 675
29. Pénzforgalmi bevételek 486 122 518 646 517 001
30. Hosszú lejáratú hitelek felvétel 13 050 4 000 4 000
31. Rövid lejáratú hitelek felvétele 5 751 – –
32. Finanszírozási mûveletek eredménye 18 801 4 000 4 000
33. Pénzforgalmi bevételek 504 923 522 646 521 001
34. Pénzforgalom nélküli bevételek 15 991 14 425 14 425
35. Kiegyenlítõ, átfutó, függõ bevételek összesen – – –1 571
36. Bevételek összesen 520 914 537 071 533 855
37. Bevételek és kiadások különbsége –17 071 –2 900 12 180
38. 17 701 2 900 2 900
39. Aktív és passzív pénzügyi mûv eredm. – – –1 227

Egyszerûsített pénzmaradvány-kimutatás
2009.

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

1. Záró pénzkészlet 20 351 – 20 351 19 779 – 19 779
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámo-

lások egyenlege –5 925 – –5 925 –4 698 – –4 698
3. Elõzõ évben képzett tartalékok marad-

ványa – – – – – –
4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi

eredménye – – – – – –
5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 14 426 – 14 426 15 081 – 15 081
6. Finanszírozásból származó korrekciók – – – 746 – 746
7. Pénzmaradványt terhelõ elvonások 13 579 – 13 579 15 827 – 15 827
8. A vállalkozási tevékenység eredményébõl

alaptevékenység ellátására felhasznált összeg – – – – – –
9. Költségvetési pénzmaradványt külön

jogszabály alapján módosító tétel – – – – – –
10. Módosított pénzmaradvány 13 579 – 13 579 15 827 – 15 827
11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból

folyósított pénzeszköz maradványa – – – – – –
12. A 10. sorból kötelezettséggel terhelt pénz-

maradvány 777 – 777 4 617 – 4 617
13. A 10. sorból szabad pénzmaradvány 12 802 – 12 802 11 210 – 11 210
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Hitelesítõ záradék:

A könyvvizsgálat során Érsekvadkert Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerûsített éves költségvetési beszá-
molóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati stan-
dardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendõ és megfelelõ bizonyosságot szereztem arról,
hogy az egyszerûsített éves költségvetési beszámolót a számviteli törvényben, illetve az államháztartás szervezetei be-
számolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben foglaltak és
az általános számviteli elvek szerint készítették el.

Véleményem szerint az egyszerûsített éves költségvetési beszámoló az önkormányzat 2009. évi költségvetése teljesí-
tésérõl, a 2009. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl megbízható és valós képet ad.

Mesterné Berta Ildikó s. k.,
könyvvizsgáló

Gomba Község Önkormányzatának egyszerûsített mérlege
2009.

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 1 688 640 – 1 688 640 1 699 686 – 1 699 686
I. Immateriális javak – – – 1 445 – 1 445
II. Tárgyi eszközök 1 025 759 – 1 025 759 1 057 377 – 1 057 377
III. Befektetett pénzügyi eszközök 186 – 186 240 – 240
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott

eszközök 662 695 – 662 695 640 624 – 640 624
B) FORGÓESZKÖZÖK 317 470 – 317 470 136 184 – 136 184

I. Készletek 122 – 122 103 – 103
II. Követelések 280 418 – 280 418 110 694 – 110 694
III. Értékpapírok – – – – – –
IV. Pénzeszközök 32 576 – 32 576 17 476 – 17 476
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 4 354 – 4 354 7 911 – 7 911

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 2 006 110 – 2 006 110 1 835 870 – 1 835 870

D) SAJÁT TÕKE 1 770 631 1 050 1 771 681 1 789 709 – 1 789 709
1. Induló tõke 23 390 – 23 390 23 390 – 23 390
2. Tõkeváltozások 1 747 241 1 050 1 748 291 1 766 319 – 1 766 319
3. Értékelési tartalékok – – – – – –

E) TARTALÉKOK 12 580 – 12 580 11 322 – 11 322
I. Költségvetési tartalékok 12 580 – 12 580 11 322 – 11 322
II. Vállalkozási tartalék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 222 899 –1 050 221 849 34 839 – 34 839
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 609 – 609 – – –
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 197 940 –1 050 196 890 20 774 – 20 744
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 24 350 – 24 350 14 065 – 14 065

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 2 006 110 – 2 006 110 1 835 870 – 1 835 870
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Egyszerûsített pénzforgalmi jelentés
2009.

E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

1. Személyi juttatások 98 726 99 024 91 752
2. Munkaadót terhelõ járulék 31 280 28 936 26 106
3. Dologi és egyéb folyó kiadások 59 850 68 495 66 479
4. Mûködési célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás 22 505 25 070 25 029
5. Államháztartáson kívülre végleges mûködési pénzeszközátadások 14 257 11 558 11 060
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai – – –
7. Felújítás 10 626 17 021 16 521
8. Felhalmozási kiadások 8 482 43 803 40 172
9. Felhalmozási célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás – – –

10. Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás 24 109 16 642 15 318
11. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása – – –
12. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása – – –
13. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen 269 835 310 549 292 437
14. Hosszú lejáratú hitelek 189 797 185 710 185 710
15. Rövid lejáratú hitelek – – –
16. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok kiadásai – – –
17. Forgatási célú hitelviszonyt megt. értékpapírok kiadásai – – –
18. Finanszírozási kiadások összesen 189 797 185 710 185 710
19. Pénzforgalmi kiadások 459 632 496 259 478 147
20. Pénzforgalom nélküli kiadások 33 680 7 299 –
21. Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások – – –
22. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások – – 3 557
23. Kiadások összesen 493 312 503 558 481 704
24. Intézményi mûködési bevételek 22 288 28 813 31 324
25. Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei 134 780 147 549 147 552
26. Mûködési célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások 12 353 9 624 9 634
27. Államháztartáson kívülrõl végleges mûködési pénzeszközátvétel 1 136 2 516 879
28. Felhalmozási és tõke jellegû bevétel – 12 600 1 890
29. 28.-ból önkormányzat sajátos felhalmozási és tõkebevételei – – –
30. Felhalmozási célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások 10 998 10 649 10 022
31. Államháztartáson kívülrõl végleges felhalmozási pénzeszközátvétel 233 067 172 407 168 430
32. Támogatások, kiegészítések 71 861 94 820 94 820
33. 32.-bõl önkormányzatok költségvetési támogatása 71 861 94 820 94 820
34. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése – – 338
35. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése – – –
36. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen 486 483 478 978 464 889
37. Hosszú lejáratú hitelek felvétele – 12 000 12 000
38. Rövid lejáratú hitelek felvétele – – –
39. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei – – –
40. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei – – –
41. Finanszírozási bevételek összesen – 12 000 12 000
42. Pénzforgalmi bevételek 486 483 490 978 476 889
43. Pénzforgalom nélküli bevételek 6 829 12 580 12 580
44. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek – – –
45. Kiegyenlítõ, átfutó, függõ bevételek – – –903
46. Bevételek összesen 493 312 503 558 488 566
47. Költségvetési bevételek és kiadások különbsége 189 797 173 710 185 032
48. Finanszírozási mûveletek eredménye –189 797 –173 710 –173 710
49. Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége – – –
50. Aktív és passzív pénzügyi mûveletek egyenlege – – –4 460
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Egyszerûsített pénzmaradvány-kimutatás
2009.

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

1. Záró pénzkészlet 19 893 – 19 893 14 175 – 14 175
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámo-

lások egyenlege –7 313 – –7 313 –2 853 – –2 853
3. Elõzõ évben képzett tartalékok marad-

ványa – – – – – –
4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi

eredménye – – – – – –
5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 12 580 – 12 580 11 322 – 11 322
6. Finanszírozásból származó korrekciók –695 – –695 485 – 485
7. Pénzmaradványt terhelõ elvonások – – – – – –
8. A vállalkozási tevékenység eredményébõl

alaptevékenység ellátására felhasznált összeg – – – – – –
9. Költségvetési pénzmaradványt külön

jogszabály alapján módosító tétel 11 885 – 11 885 11 807 – 11 807
10. Módosított pénzmaradvány 11 885 – 11 885 11 807 – 11 807
11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból

folyósított pénzeszköz maradványa – – – – – –
12. A 10. sorból kötelezettséggel terhelt pénz-

maradvány 6 989 – 6 989 1 235 – 1 235
13. A 10. sorból szabad pénzmaradvány 4 896 – 4 896 10 572 – 10 572

Hitelesítõ záradék:

A könyvvizsgálat során Gomba Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerûsített éves költségvetési beszámolóját,
annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardok-
ban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendõ és megfelelõ bizonyosságot szereztem arról, hogy az
egyszerûsített éves költségvetési beszámolót a számviteli törvényben, illetve az államháztartás szervezetei beszámolási
és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben foglaltak és az általá-
nos számviteli elvek szerint készítették el.

Véleményem szerint az egyszerûsített éves költségvetési beszámoló az önkormányzat 2009. évi költségvetése teljesí-
tésérõl, a 2009. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl megbízható és valós képet ad.

Tóth János s. k.,
könyvvizsgáló
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Jánoshida Község Önkormányzatának egyszerûsített mérlege
2009.

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 720 556 – 720 556 787 576 – 787 576
I. Immateriális javak 2 201 – 2 201 5 327 – 5 327
II. Tárgyi eszközök 716 033 – 716 033 781 068 – 781 068
III. Befektetett pénzügyi eszközök 2 322 – 2 322 1 181 – 1 181
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott

eszközök – – – – – –
B) FORGÓESZKÖZÖK 489 373 – 489 373 468 239 – 468 239

I. Készletek 1 069 – 1 069 362 – 362
II. Követelések 11 217 – 11 217 9 310 – 9 310
III. Értékpapírok 149 992 – 149 992 – – –
IV. Pénzeszközök 313 765 – 313 765 450 490 – 450 490
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 13 330 – 13 330 8 077 – 8 077

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 1 209 929 – 1 209 929 1 255 815 – 1 255 815

D) SAJÁT TÕKE 302 485 – 302 485 216 896 – 216 896
1. Induló tõke 76 296 – 76 296 76 296 – 76 296
2. Tõkeváltozások 226 189 – 226 189 140 600 – 140 600
3. Értékelési tartalékok – – – – – –

E) TARTALÉKOK 303 360 – 303 360 425 272 – 425 272
I. Költségvetési tartalékok 303 360 – 303 360 425 272 – 425 272
II. Vállalkozási tartalék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 604 084 – 604 084 613 647 – 613 647
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 552 312 – 552 312 561 226 – 561 226
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 28 037 – 28 037 44 110 – 44 110
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 23 735 – 23 735 8 311 – 8 311

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 1 209 929 – 1 209 929 1 255 815 – 1 255 815

Egyszerûsített pénzforgalmi jelentés
2009.

E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

1. Személyi juttatások 282 718 245 839 224 823
2. Munkaadót terhelõ járulék 87 164 87 459 66 646
3. Dologi és egyéb folyó kiadások 222 208 219 759 196 539
4. Mûködési célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás 16 265 44 429 38 267
5. Államháztartáson kívülre végleges mûködési pénzeszközátadások 6 691 6 376 4 435
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai 35 551 39 448 43 126
7. Felújítás 20 710 21 068 19 209
8. Felhalmozási kiadások 7 965 63 803 53 108
9. Felhalmozási célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás – – –

10. Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás – 610 610
11. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 1 500 890 610
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E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

12. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása – 315 315
13. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen 680 772 729 996 647 688
14. Hosszú lejáratú hitelek 8 372 8 372 8 372
15. Rövid lejáratú hitelek 1 518 1 518 –
16. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok kiadásai – – –
17. Forgatási célú hitelviszonyt megt. értékpapírok kiadásai – – –
18. Finanszírozási kiadások összesen 9 890 9 890 8 372
19. Pénzforgalmi kiadások 690 662 739 886 656 060
20. Pénzforgalom nélküli kiadások 26 174 440 817 15 409
21. Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások – – –
22. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások – – –5 253
23. Kiadások összesen 716 836 1 180 703 666 216
24. Intézményi mûködési bevételek 73 364 128 207 128 865
25. Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei 112 608 114 760 114 790
26. Mûködési célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások 101 019 97 856 78 508
27. Államháztartáson kívülrõl végleges mûködési pénzeszközátvétel – – –
28. Felhalmozási és tõke jellegû bevétel 12 500 12 500 12 383
29. 28.-ból önkormányzat sajátos felhalmozási és tõkebevételei 12 500 12 500 12 383
30. Felhalmozási célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások 17 776 – –
31. Államháztartáson kívülrõl végleges felhalmozási pénzeszközátvétel – – –
32. Támogatások, kiegészítések 272 997 308 621 294 143
33. 32.-bõl önkormányzatok költségvetési támogatása 272 997 308 621 294 143
34. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 425 425 497
35. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése 155 155 312
36. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen 590 844 662 524 629 498
37. Hosszú lejáratú hitelek felvétele – – –
38. Rövid lejáratú hitelek felvétele 99 818 82 300 23 466
39. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei – – –
40. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei – 149 992 149 992
41. Finanszírozási bevételek összesen 99 818 232 292 173 458
42. Pénzforgalmi bevételek 690 662 894 816 802 956
43. Pénzforgalom nélküli bevételek 26 174 285 887 15 409
44. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek – – –
45. Kiegyenlítõ, átfutó, függõ bevételek – – –15 424
46. Bevételek összesen 716 836 1 180 703 802 941
47. Költségvetési bevételek és kiadások különbsége –89 928 –222 402 –18 190
48. Finanszírozási mûveletek eredménye 89 928 222 402 165 086
49. Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége – – –
50. Aktív és passzív pénzügyi mûveletek egyenlege – – –10 171

Egyszerûsített pénzmaradvány-kimutatás
2009.

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

1. Záró pénzkészlet 313 765 – 313 765 450 490 – 450 490
2. Forgatási célú pénzügyi mûveletek egyenlege – – – –24 984 – –24 984
3. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámo-

lások egyenlege –10 405 – –10 405 –234 – –234

1056 B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 10. szám



E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

4. Elõzõ évben képzett tartalékok marad-
ványa 2 065 – 2 065 2 894 434 359 437 253

5. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi
maradványa – – – – – –

6. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 301 295 – 301 295 422 378 –434 359 –11 981
7. Finanszírozásból származó korrekciók –15 408 – –15 408 4 421 – 4 421
8. Pénzmaradványt terhelõ elvonások – – – – – –
9. Költségvetési pénzmaradvány 285 887 – 285 887 426 799 –434 359 –7 560

10. A vállalkozási maradványból alaptevékenység
ellátására felhasznált összeg – – – – – –

11. Költségvetési pénzmaradványt
külön jogszabály alapján módosító tétel – – – – – –

12. Módosított pénzmaradvány 285 887 – 285 887 426 799 –434 359 –7 560
13. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból

folyósított pénzeszköz maradványa – – – – – –
14. – kötelezettséggel terhelt pénz-

maradvány 285 887 – 285 887 426 799 –434 359 –7 560
15. – szabad pénzmaradvány – – – – – –

Hitelesítõ záradék:

A könyvvizsgálat során Jánoshida Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerûsített éves költségvetési beszámoló-
ját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standar-
dokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendõ és megfelelõ bizonyosságot szereztem arról, hogy az
egyszerûsített éves költségvetési beszámolót a számviteli törvényben, illetve az államháztartás szervezetei beszámolási
és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben foglaltak és az általá-
nos számviteli elvek szerint készítették el.

Véleményem szerint az egyszerûsített éves költségvetési beszámoló az önkormányzat 2009. évi költségvetése teljesí-
tésérõl, a 2009. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl megbízható és valós képet ad.

Az önkormányzati ingatlankataszter-nyilvántartásban, valamint a zárszámadáshoz készített vagyonkimutatásban sze-
replõ értékadatok az egyszerûsített éves költségvetési beszámoló adataival összhangban vannak.

Krajcsné Dezsõfi Katalin s. k.,
könyvvizsgáló

Kóka Község Önkormányzatának egyszerûsített mérlege
2009.

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 1 299 089 – 1 299 089 1 284 072 – 1 284 072
I. Immateriális javak 858 – 858 1 575 – 1 575
II. Tárgyi eszközök 1 280 165 – 1 280 165 1 264 869 – 1 264 869
III. Befektetett pénzügyi eszközök 17 160 – 17 160 17 260 – 17 260
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E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott
eszközök 906 – 906 368 – 368

B) FORGÓESZKÖZÖK 60 287 –614 59 673 86 990 – 86 990
I. Készletek 80 – 80 42 – 42
II. Követelések 14 310 –614 13 696 17 213 – 17 213
III. Értékpapírok – – – – – –
IV. Pénzeszközök 35 582 – 35 582 58 198 – 58 198
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 10 315 – 10 315 11 537 – 11 537

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 1 359 376 –614 1 358 762 1 371 062 – 1 371 062

D) SAJÁT TÕKE 1 175 087 –1044 1 174 043 1 196 828 – 1 196 828
1. Induló tõke 70 360 – 70 360 70 360 – 70 360
2. Tõkeváltozások 1 104 727 –1 044 1 103 683 1 126 468 – 1 126 468

E) TARTALÉKOK 25 631 – 25 631 46 800 – 46 800
I. Költségvetési tartalékok 25 631 – 25 631 46 800 – 46 800

II. Vállalkozási tartalék – – – – – –
F) KÖTELEZETTSÉGEK 158 658 430 159 088 127 434 – 127 434

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 113 117 – 113 117 87 717 – 87 717
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 25 275 430 25 705 16 782 – 16 782
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 20 266 – 20 266 22 935 – 22 935

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 1 359 376 –614 1 358 762 1 371 062 – 1 371 062

Egyszerûsített pénzforgalmi jelentés
2009.

E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

1. Személyi juttatások 198 999 209 207 198 020
2. Munkaadót terhelõ járulék 65 617 67 462 57 559
3. Dologi és egyéb folyó kiadások 132 264 126 171 111 207
4. Mûködési célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás 25 129 45 110 42 749
5. Államháztartáson kívülre végleges mûködési pénzeszközátadások 26 750 27 732 28 016
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai – – –
7. Felújítás 3 960 4 860 7 394
8. Felhalmozási kiadások 8 864 13 404 12 409
9. Felhalmozási célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás 100 100 100

10. Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás 5 028 5 028 2 369
11. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása – – –
12. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása – – –
13. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen 466 711 499 074 459 823
14. Hosszú lejáratú hitelek 11 890 28 290 28 290
15. Rövid lejáratú hitelek 30 000 – –
16. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok kiadásai – – –
17. Forgatási célú hitelviszonyt megt. értékpapírok kiadásai – – –
18. Finanszírozási kiadások összesen 41 890 28 290 28 290
19. Pénzforgalmi kiadások 508 601 527 364 488 113
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E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

20. Pénzforgalom nélküli kiadások 23 900 25 145 –
21. Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások – – –
22. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások – – 1 222
23. Kiadások összesen 532 501 552 509 489 335
24. Intézményi mûködési bevételek 61 954 74 345 73 818
25. Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei 228 545 223 402 221 366
26. Mûködési célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások 22 411 18 293 18 502
27. Államháztartáson kívülrõl végleges mûködési pénzeszközátvétel – – –
28. Felhalmozási és tõke jellegû bevétel 28 000 28 000 3 579
29. 28.-ból önkormányzat sajátos felhalmozási és tõkebevételei 27 000 9 000 1 958
30. Felhalmozási célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások – – –
31. Államháztartáson kívülrõl végleges felhalmozási pénzeszközátvétel 20 120 100
32. Támogatások, kiegészítések 161 525 191 903 191 903
33. 32.-bõl önkormányzatok költségvetési támogatása 161 525 191 903 191 903
34. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 46 46 14
35. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése – – –
36. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen 502 501 536 109 509 282
37. Hosszú lejáratú hitelek felvétele – – –
38. Rövid lejáratú hitelek felvétele 30 000 – –
39. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei – – –
40. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei – – –
41. Finanszírozási bevételek összesen 30 000 – –
42. Pénzforgalmi bevételek 532 501 536 109 509 282
43. Pénzforgalom nélküli bevételek – 16 400 19 917
44. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek – – –
45. Kiegyenlítõ, átfutó, függõ bevételek – – 2 669
46. Bevételek összesen 532 501 552 509 531 868
47. Költségvetési bevételek és kiadások különbsége 11 890 28 290 69 376
48. Finanszírozási mûveletek eredménye –11 890 –28 290 –28 290
49. Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége – – –
50. Aktív és passzív pénzügyi mûveletek egyenlege – – 1 447

Egyszerûsített pénzmaradvány-kimutatás
2009.

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

1. Záró pénzkészlet 35 582 – 35 582 58 198 – 58 198
2. Forgatási célú pénzügyi mûveletek egyenlege – – – – – –
3. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámo-

lások egyenlege –9 951 – –9 951 –11 398 – –11 398
4. Elõzõ évben képzett tartalékok marad-

ványa –14 205 – –14 205 7 871 – 7 871
5. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi

eredménye – – – – – –
6. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 39 836 – 39 836 38 929 – 38 929
7. Finanszírozásból származó korrekciók –2 343 – –2 343 3 262 – 3 262
8. Pénzmaradványt terhelõ elvonások – – – – – –
9. Költségvetési pénzmaradvány 37 493 – 37 493 42 191 – 42 191
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E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

10. A vállalkozási tevékenység eredményébõl
alaptevékenység ellátására felhasznált összeg – – – – – –

11. Költségvetési pénzmaradványt
külön jogszabály alapján – – – – – –

12. Módosított pénzmaradvány 37 493 – 37 493 42 191 – 42 191
13. A 12. sorból az egészségbiztosítási alapból

folyósított pénzeszköz maradványa – – – – – –
14. Kötelezettségvállalással terhelt pénz-

maradvány 724 14 655 15 379 2 595 – 2 595
15. Szabad pénzmaradvány 36 769 –14 655 22 114 39 596 – 39 596

Hitelesítõ záradék:

A könyvvizsgálat során Önkormányzatának 2009. évi egyszerûsített éves költségvetési beszámolóját, annak részeit és
tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak sze-
rint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendõ és megfelelõ bizonyosságot szereztem arról, hogy az egyszerûsített éves
költségvetési beszámolót a számviteli törvényben, illetve az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési
kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben foglaltak és az általános számviteli elvek
szerint készítették el.

Véleményem szerint az egyszerûsített éves költségvetési beszámoló az önkormányzat 2009. évi költségvetése teljesí-
tésérõl, a 2009. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl megbízható és valós képet ad.

Baloghné Kovács Magdolna s. k.,
könyvvizsgáló

Kunhegyes Város Önkormányzatának egyszerûsített mérlege
2009.

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 2 412 581 –18 641 2 393 940 2 480 378 – 2 480 378
I. Immateriális javak 3 092 – 3 092 3 406 – 3 406
II. Tárgyi eszközök 2 141 663 –1 55 533 1 986 130 2 254 806 – 2 254 806
III. Befektetett pénzügyi eszközök 173 121 –500 172 621 125 957 – 126 957
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott

eszközök 94 705 137 392 232097 96 209 – 96 209
B) FORGÓESZKÖZÖK 1 142 483 5 1 142 488 1 024 120 – 1 024 120

I. Készletek 1 106 – 1 106 1 154 – 1 154
II. Követelések 47 295 – 47 295 86 690 – 86 690
III. Értékpapírok 506 074 5 506 079 25 100 – 25 100
IV. Pénzeszközök 555 071 – 555 071 823 548 – 823 548
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E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 32 937 – 32 937 87 628 – 87 628

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 3 555 064 –18 636 3 536 428 3 504 498 – 3 504 498

D) SAJÁT TÕKE 1 217 748 –18 636 1 199 112 1 029 076 – 1 029 076
1. Induló tõke 90 403 – 90 403 90 403 – 90 403
2. Tõkeváltozások 1 127 345 –18 636 1 108 709 938 673 – 938 673
3. Értékelési tartalékok – – – – – –

E) TARTALÉKOK 532 067 – 532 067 677 628 – 677 628
I. Költségvetési tartalékok 532 067 – 532 067 677 628 – 677 628
II. Vállalkozási tartalék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 1 805 249 – 1 805 249 1 797 794 – 1 797 794
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 1 408 991 – 1 408 991 1 414 716 – 1 414 716
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 340 317 – 340 317 332 243 – 332 243
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 55 941 – 55 941 50 835 – 50 835

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 3 555 064 –18 636 3 536 428 3 504 498 – 3 504 498

Egyszerûsített pénzforgalmi jelentés
2009.

E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

1. Személyi juttatások 472 247 582 521 535 634
2. Munkaadót terhelõ járulék 156 661 175 282 158 378
3. Dologi és egyéb folyó kiadások 397 390 396 715 390 901
4. Mûködési célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás 215 629 219 279 198 386
5. Államháztartáson kívülre végleges mûködési pénzeszközátadások 47 515 35 223 34 851
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 350 2 959 2 634
7. Felújítás 10 357 98 988 94 926
8. Felhalmozási kiadások 83 170 91 690 80 629
9. Felhalmozási célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás 44 473 42 918 42 879

10. Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás 2 050 3 876 3 216
11. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 500 6 213 5 713
12. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása 500 6 213 5 713
13. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen 1 432 842 1 661 877 1 553 860
14. Hosszú lejáratú hitelek 8 731 8 731 8 347
15. Rövid lejáratú hitelek 208 797 – 2 174
16. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok kiadásai – – –
17. Forgatási célú hitelviszonyt megt. értékpapírok kiadásai – – –
18. Finanszírozási kiadások összesen 217 528 8 731 10 521
19. Pénzforgalmi kiadások 1 650 370 1 670 608 1 564 381
20. Pénzforgalom nélküli kiadások 736 495 822 695 –
21. Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások – – –
22. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások – – 55 114
23. Kiadások összesen 2 386 865 2 493 303 1 619 495
24. Intézményi mûködési bevételek 78 678 95 340 191 108
25. Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei 438 150 429 495 431 262
26. Mûködési célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások 61 462 97 511 93 849
27. Államháztartáson kívülrõl végleges mûködési pénzeszközátvétel – 1 531 1 531
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E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

28. Felhalmozási és tõke jellegû bevétel 51 596 31 220 5 878
29. 28.-ból önkormányzat sajátos felhalmozási és tõkebevételei – – 2 804
30. Felhalmozási célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások 20 000 5 526 5 479
31. Államháztartáson kívülrõl végleges felhalmozási pénzeszközátvétel – – –
32. Támogatások, kiegészítések 515 537 680 078 667 108
33. 32.-bõl önkormányzatok költségvetési támogatása 515 537 680 078 667 108
34. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 172 172 4
35. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése 89 89 4
36. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen 1 165 684 1 340 962 1 396 223
37. Hosszú lejáratú hitelek felvétele – – –
38. Rövid lejáratú hitelek felvétele 378 644 182 050 –
39. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei – – –
40. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei – 506 074 506 074
41. Finanszírozási bevételek összesen 378 644 688 124 506 074
42. Pénzforgalmi bevételek 1 544 328 2 029 086 1 902 297
43. Pénzforgalom nélküli bevételek 842 036 468 880 198 788
44. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek – – –
45. Kiegyenlítõ, átfutó, függõ bevételek – – –5 142
46. Bevételek összesen 2 386 364 2 497 966 2 095 943
47. Költségvetési bevételek és kiadások különbsége –161 617 –674 730 41 151
48. Finanszírozási mûveletek eredménye 161 116 679 393 495 553
49. Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége – – –
50. Aktív és passzív pénzügyi mûveletek egyenlege – – –60 256

Egyszerûsített pénzmaradvány-kimutatás
2009.

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

1. Záró pénzkészlet 555 035 – 555 035 823 476 – 823 476
2. Forgatási célú pénzügyi mûveletek

eredménye – – – –183 140 – –183 140
3. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámo-

lások egyenlege –22 968 – –22 968 37 010 – 37 010
4. Elõzõ évben képzett tartalékok marad-

ványa –6 504 – –6 504 633 859 – 633 859
5. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi

eredménye – – – – – –
6. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 538 571 – 538 571 43 487 – 43 487
7. Finanszírozásból származó korrekciók –70 340 – –70 340 –6 959 – –5 959
8. Pénzmaradványt terhelõ elvonások – – – – – –
9. Költségvetési pénzmaradvány – – – – – –

10. Költségvetési pénzmaradványt
külön jogszabály alapján –7 355 – –7 355 –7 052 – –7 052

11. Módosított pénzmaradvány 460 876 – 460 876 29 476 – 29 476
12. A 11. sorból az egészségbiztosítási alapból

folyósított pénzeszköz maradványa – – – 2 695 – 2 695
13. 11.-bõl kötelezettséggel terhelt pénz-

maradvány 460 876 – 460 876 25 781 – 26 871
14. 11.-bõl szabad pénzmaradvány – – – – –
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Hitelesítõ záradék:

A könyvvizsgálat során Kunhegyes Város Önkormányzatának 2009. évi egyszerûsített éves költségvetési beszámoló-
ját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standar-
dokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendõ és megfelelõ bizonyosságot szereztem arról, hogy az
egyszerûsített éves költségvetési beszámolót a számviteli törvényben, illetve az államháztartás szervezetei beszámolási
és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben foglaltak és az általá-
nos számviteli elvek szerint készítették el.

Véleményem szerint az egyszerûsített éves költségvetési beszámoló az önkormányzat 2009. évi költségvetése teljesí-
tésérõl, a 2009. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl megbízható és valós képet ad.

Gellén Olivérné s. k.,
könyvvizsgáló

Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának egyszerûsített mérlege
2009.

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
nem auditált
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 1 126 210 1 123 127 – 1 123 127
I. Immateriális javak 2 760 3 866 – 3 866
II. Tárgyi eszközök 1 118 830 1 114 261 – 1 114 261
III. Befektetett pénzügyi eszközök 4 620 5 000 – 5 000
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott

eszközök – – – –
B) FORGÓESZKÖZÖK 344 949 35 609 – 35 609

I. Készletek – – – –
II. Követelések 4 075 6 649 – 6 649
III. Értékpapírok 60 004 – – –
IV. Pénzeszközök 242 984 396 384 – 396 384
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 37 886 35 609 – 35 609

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 1 471 159 1 561 769 – 1 561 769

D) SAJÁT TÕKE 1 164 360 1 102 082 – 1 101 082
1. Induló tõke 1 033 038 1 033 038 – 1 033 038
2. Tõkeváltozások 131 322 68 044 – 68 044
3. Értékelési tartalékok – – – –

E) TARTALÉKOK 278 491 430 573 – 430 573
I. Költségvetési tartalékok 278 491 430 573 – 430 573
II. Vállalkozási tartalék – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 28 308 30 114 – 30 114
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek – – – –
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 25 929 28 694 – 28 694
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 2 379 1 420 – 1 420

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 1 471 159 1 561 769 – 1 561 769
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Egyszerûsített pénzforgalmi jelentés
2009.

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
nem auditált
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

1. Személyi juttatások 655 581 648 982 665 839 623 439
2. Munkaadót terhelõ járulék 190 654 190 951 190 826 174 179
3. Dologi és egyéb folyó kiadások 398 605 401 317 466 910 441 395
4. Mûködési célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás 1 026 214 1 032 722 1 130 716 1 140 281
5. Államháztartáson kívülre végleges mûködési pénzeszközátadások 36 977 50 410 69 610 64 433
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 925 4 000 4 000 4 141
7. Felújítás 32 840 – 31 021 19 060
8. Felhalmozási kiadások 23 357 10 097 40 771 28 378
9. Felhalmozási célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás – – – –

10. Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás 71 934 89 100 70 100 57 318
11. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása – – – –
12. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása 555 – – –
13. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen 2 440 542 2 427 579 2 669 793 2 552 624
14. Hosszú lejáratú hitelek – – –
15. Rövid lejáratú hitelek 151 – – –
16. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok kiadásai – – – –
17. Forgatási célú hitelviszonyt megt. értékpapírok kiadásai 10 000 – 54 995 152 715
18. Finanszírozási kiadások összesen 100 151 – 54 995 152 715
19. Pénzforgalmi kiadások 2 540 693 2 427 579 2 724 788 2 705 339
20. Pénzforgalom nélküli kiadások – 16 171 301 010 –
21. Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások – – – –
22. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások –4894 – – 35 609
23. Kiadások összesen 2 535 799 2 443 750 3 025 798 2 740 948
24. Intézményi mûködési bevételek 164 794 150 386 229 183 263 827
25. Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei – – – –
26. Mûködési célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások 76 049 – – 90 951
27. Államháztartáson kívülrõl végleges mûködési pénzeszközátvétel 19 972 – – –
28. Felhalmozási és tõke jellegû bevétel 18 400 – 42 67
29. 28.-ból önkormányzat sajátos felhalmozási és tõkebevételei – – – –
30. Felhalmozási célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások 31 845 – – –
31. Államháztartáson kívülrõl végleges felhalmozási pénzeszközátvétel 90 286 89 100 70 100 60 053
32. Támogatások, kiegészítések 2 095 322 2 199 303 2 229 232 2 229 805
33. 32.-bõl önkormányzatok költségvetési támogatása – – – –
34. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése – – – –
35. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése 675 – – –
36. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen 2 497 343 2 438 789 2 528 557 2 644 703
37. Hosszú lejáratú hitelek felvétele – – – –
38. Rövid lejáratú hitelek felvétele – – – –
39. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei – – – –
40. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei 39 996 – 114 998 214 036
41. Finanszírozási bevételek összesen 39 996 – 114 998 214 036
42. Pénzforgalmi bevételek 2 537 339 2 438 789 2 643 555 2 858 739
43. Pénzforgalom nélküli bevételek 110 742 4 961 382 243 144 089
44. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek – – – –
45. Kiegyenlítõ, átfutó, függõ bevételek 1 341 – – 1 420
46. Bevételek összesen 2 649 422 2 443 750 3 025 798 3 004 248
47. Költségvetési bevételek és kiadások különbsége 167 543 – –60 003 236 168
48. Finanszírozási mûveletek eredménye –60 155 – 60 003 61 321
49. Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége – – – –
50. Aktív és passzív pénzügyi mûveletek egyenlege 6 235 – – –34 189
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Egyszerûsített pénzmaradvány-kimutatás
2009.

E Ft-ban

Megnevezés Elõzõ év Tárgyév

1. Záró pénzkészlet 242 984 396 384
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámo-

lások egyenlege 35 507 34 189
3. Elõzõ évben képzett tartalékok marad-

ványa –12 800 –
4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi

eredménye – –
5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 291 291 430 573
6. Finanszírozásból származó korrekciók – –
7. Pénzmaradványt terhelõ elvonások – –
8. A vállalkozási tevékenység eredményébõl

alaptevékenység ellátására felhasznált összeg – –
9. Költségvetési pénzmaradványt külön

jogszabály alapján módosító tétel – –
10. Módosított pénzmaradvány 291 291 430 573
11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból

folyósított pénzeszköz maradványa – –
12. A 10. sorból kötelezettséggel terhelt pénz-

maradvány 22 442 48 874
13. A 10. sorból szabad pénzmaradvány 268 849 381 699

Szentes Város Önkormányzatának egyszerûsített mérlege
2009.

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK – – – – – –
I. Immateriális javak 37 931 – 37 931 41 351 – 41 351

II. Tárgyi eszközök 25 785 187 – 25 785 187 26 559 319 – 26 559 319
III. Befektetett pénzügyi eszközök 154 390 – 154 390 130 919 – 130 919
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott

eszközök
4 574 683 – 4 574 683 4 427 196 – 4 427 196

B) FORGÓESZKÖZÖK – – – – – –
I. Készletek 19 540 – 19 540 24 514 – 24 514

II. Követelések 517 761 – 517 761 540 012 – 540 012
III. Értékpapírok – – – – – –
IV. Pénzeszközök 42 712 – 42 712 300 686 – 300 686
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 1 257 441 – 1 257 441 717 484 – 717 484

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 32 389 645 0 32 389 645 32 741 481 0 32 741 481
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E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

D) SAJÁT TÕKE – – – – – –
1. Indulótõke 1 801 573 – 1 801 573 1 801 573 – 1 801 573
2. Tõkeváltozások 25 957 830 – 25 957 830 26 476 564 – 26 476 564
3. Értékelési tartalék – – – – – –

E) TARTALÉKOK – – – – – –
I. Költségvetési tartalékok 1 093 236 – 1 093 236 792 203 – 792 203

II. Vállalkozási tartalékok – – 0 – – 0
F) KÖTELEZETTSÉGEK – – – – – –

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 1 888 930 – 1 888 930 2 073 907 – 2 073 907
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 1 441 159 – 1 441 159 1 380 267 – 1 380 267

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 206 917 – 206 917 225 967 – 225 967

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 32 389 645 0 32 389 645 32 750 481 0 32 750 481

Egyszerûsített éves pénzforgalmi jelentés
2009.

E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

01. Személyi juttatások 2 037 481 2 313 802 2 259 081
02. Munkaadókat terhelõ járulékok 633 892 667 716 647 210
03. Dologi és egyéb folyó kiadások 1 940 359 2 275 697 2 150 750
04. Mûködési célú, támogatás értékû kiadások, egyéb támogatások 403 829 527 153 650 230
05. Államháztartáson kívülre végleges mûködési pénzeszközátadások 231 378 265 373 258 912
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai – 68 56
07. Felújítás 3 607 003 3 417 245 624 924
08. Felhalmozási kiadások 3 096 676 4 126 845 675 501
09. Felhalmozási célú támogatás értékû kiadások, egyéb támogatások 545 249 578 754 264 806
10. Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközát-

adások – – –
11. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 12 000 15 630 7 646
12. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása – 3 000 2 298
13. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+…+12) 12 507 867 14 191 283 7 541 414
14. Hosszú lejáratú hitelek 4 634 4 634 4 634
15. Rövid lejáratú hitelek – 885 794 –
16. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok kiadásai – – –
17. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok kiadásai – – –
18. Finanszírozási kiadások összesen (14+…+17) 4 634 890 428 4 634
19. Pénzforgalmi kiadások (13+18) 12 512 501 15 081 711 7 546 048
20. Pénzforgalom nélküli kiadások 281 030 – –
21. További (lebonyolítási) célú kiadások – – –
22. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások – – –539 957
23. Kiadások összesen (19+…+22) 12 793 531 15 081 711 7 006 091
24. Intézményi mûködési bevételek 1 141 531 1 352 514 1 320 844
25. Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei 2 015 078 2 058 850 2 022 207
26. Mûködési célú támogatás értékû bevételek, egyéb támogatások 449 062 568 274 685 481
27. Államháztartáson kívülrõl végleges mûködési pénzeszközátvéte-

lek 102 101 79 992 60 846
28. Felhalmozási és tõke jellegû bevételek 342 455 288 756 280 699
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E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

29. 28.-ból: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tõkebevételei 165 693 186 973 194 133
30. Felhalmozási célú támogatás értékû bevételek, egyéb támogatá-

sok 4 751 224 3 980 864 252 611
31. Államháztartáson kívülrõl végleges felhalmozási pénzeszközát-

vételek 165 693 186 973 194 077
32. Támogatások, kiegészítések 1 716 324 2 203 265 2 203 265
33. 32.-bõl: önkormányzatok költségvetési támogatása 1 716 324 2 203 265 2 203 265
34. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 10 880 12 009 8 020
35. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése – 1 129 1 191
36. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen

(24+…+28+30+31+32+34+35) 10 694 348 10 732 626 7 029 241
37. Hosszú lejáratú hitelek felvétele – 3 127 240 165 085
38. Rövid lejáratú hitelek felvétele 94 171 8 000 –
39. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei 1 820 890 49 569 22 150
40. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei – – –
41. Finanszírozási bevételek összesen (37+…+40) 1 915 061 3 184 809 187 235
42. Pénzforgalmi bevételek (36+41) 12 609 409 13 917 435 7 216 476
43. Pénzforgalom nélküli bevételek 341 438 1 313 328 1 128 168
44. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek – – –
45. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó bevételek – – 14 531
46. Bevételek összesen (42+…+45) 12 950 847 15 230 763 8 359 175
47. Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43–13–20)

[költségvetési hiány (–), költségvetési többlet(+)] –1 753 111 –2 145 329 615 995
48. Finanszírozási mûveletek eredménye (41–48) 1 910 427 2 294 381 182 601
49. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások különbsé-

ge (44–21) – – –
50. Aktív és passzív pénzügyi mûveletek egyenlege (45–22) 0 0 554 488

Egyszerûsített pénzmaradvány-kimutatás
2009.

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

1. Záró pénzkészlet 30 855 – 30 855 284 310 – 284 310
2. Forgatási célú pénzügyi mûveletek egyenlege – – 0 – – 0
3. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások

összevont záró egyenlege
1 062 381 – 1 062 381 507 893 – 507 893

4. Elõzõ év(ek)ben képzett tartalékok maradványa
(–)

– – 0 – – 0

5. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredmé-
nye (–)

– – – – – –

6. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány
(1±2–3–4)

1 093 236 – 1 093 236 792 203 – 792 203

7. Finanszírozásból származó korrekciók (±) –3 309 – –3 309 –11 132 – –11 132
8. Pénzmaradványt terhelõ elvonások (±) – – 0 –20 153 – –20 153
9. A vállalkozási tevékenység eredményébõl alapte-

vékenység ellátására felhasznált összeg
– – – – – –

10. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály
alapján módosító tétel (±)

– – 0 20 153 – 20 153

10. szám B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 1067



E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

11. Módosított pénzmaradvány
(5±6±7±8±9)

1 089 927 – 1 089 927 781 071 – 781 071

12. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból folyó-
sított pénzeszköz maradványa

3 093 – 3 093 4 261 – 4 261

13. A 10. sorból kötelezettséggel terhelt pénzmarad-
vány

1 086 834 – 1 086 834 776 810 – 776 810

14. A 10. sorból szabad pénzmaradvány – – 0 – – 0

Egyszerûsített eredménykimutatás
2009

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

1. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt
bevételei

– – – – – –

2. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt
kiadásai (–)

– – – – – –

3. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredmé-
nye (1–2)

– – – – – –

4. Vállalkozási tevékenységet terhelõ értékcsökke-
nési leírás (–)

– – – – – –

5. Alaptevékenység ellátására felhasznált és felhasz-
nálni tervezett eredmény (–)

– – – – – –

6. Pénzforgalmi eredményt külön jogszabály alapján
módosító egyéb tétel (±)

– – – – – –

7. Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgal-
mi eredménye (3–4–5±6)

– – – – – –

8. Vállalkozási tevékenységet terhelõ befizetés – – – – – –
9. Tartalékba helyezhetõ összeg – – – – – –

Hitelesítõ záradék:

A könyvvizsgálat során Szentes Város Önkormányzata 2009. évi egyszerûsített éves beszámolóját, annak részeit és
tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak sze-
rint felülvizsgáltuk és ennek alapján elegendõ és megfelelõ bizonyosságot szereztünk arról, hogy az egyszerûsített éves
beszámolót a számviteli törvényben foglaltak, illetve az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötele-
zettségének sajátosságairól szóló hatályos 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben foglaltak és az általános számviteli el-
vek szerint készítették el.

A 2009. évi egyszerûsített éves költségvetési beszámoló Szentes Város Önkormányzata vagyoni, pénzügyi és jövedel-
mi helyzetérõl, valamint a mûködés eredményérõl megbízható és valós képet ad.

Váriné Kádár Margit s. k.,
könyvvizsgáló
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Szigethalom Város Önkormányzatának egyszerûsített mérlege
2009.

E Ft-ban

Megnevezés Elõzõ év Tárgyév

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 4 931 548 5 284 453
I. Immateriális javak 7 448 7 124

II. Tárgyi eszközök 3 212 861 3 642 178
III. Befektetett pénzügyi eszközök 30 289 17 216
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott

eszközök 1 680 950 1 617 935
B) FORGÓESZKÖZÖK 522 005 327 918

I. Készletek 1 871 2 082
II. Követelések 36 967 39 615

III. Értékpapírok – –
IV. Pénzeszközök 428 674 229 228
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 54 493 56 993

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 5 453 553 5 612 371

D)SAJÁT TÕKE 3 684 406 4 163 495
1. Induló tõke 31 393 31 393
2. Tõkeváltozások 3 653 013 4 132 102
3. Értékelési tartalékok – –

E)TARTALÉKOK 406 695 201 327
I. Költségvetési tartalékok 406 695 201 327

II. Vállalkozási tartalék – –
F)KÖTELEZETTSÉGEK 1 362 452 1 247 549

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 1 107 320 1 078 163
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 178 660 84 492

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 76 472 84 894

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 5 453 553 5 612 371

Egyszerûsített pénzforgalmi jelentés
2009.

E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

1. Személyi juttatások 893 082 947 801 922 701
2. Munkaadót terhelõ járulék 275 822 280 600 265 958
3. Dologi és egyéb folyó kiadások 653 693 712 459 673 882
4. Mûködési célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás 58 997 99 370 99 370
5. Államháztartáson kívülre végleges mûködési pénzeszközátadások – 17 731 17 731
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai 7 660 7 960 7 959
7. Felújítás 351 735 433 278 416 829
8. Felhalmozási kiadások 98 146 157 289 140 448
9. Felhalmozási célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás – – –
10. Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás 10 000 31 455 30 226
11. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása – – –
12. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása – – –
13. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen 2 349 135 2 687 943 2 575 104
14. Hosszú lejáratú hitelek 122 159 175 658 175 658
15. Rövid lejáratú hitelek – – –
16. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok kiadásai – – –
17. Forgatási célú hitelviszonyt megt. értékpapírok kiadásai – – –
18. Finanszírozási kiadások összesen 122 159 175 658 175 658
19. Pénzforgalmi kiadások 2 471 294 2 863 601 2 750 762
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20. Pénzforgalom nélküli kiadások 70 460 11 168 –
21. Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások – – –
22. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások – – 2 500
23. Kiadások összesen 2 541 754 2 874 769 2 753 262
24. Intézményi mûködési bevételek 256 212 306 264 317 788
25. Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei 974 777 941 931 977 092
26. Mûködési célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások 59 095 82 573 93 463
27. Államháztartáson kívülrõl végleges mûködési pénzeszközátvétel – 7 432 5 882
28. Felhalmozási és tõke jellegû bevétel 11 990 16 575 18 663
29. 28.-ból önkormányzat sajátos felhalmozási és tõkebevételei 11 000 11 000 11 000
30. Felhalmozási célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások – 144 004 131 229
31. Államháztartáson kívülrõl végleges felhalmozási pénzeszközátvétel 209 340 182 441 191 258
32. Támogatások, kiegészítések 683 863 797 837 797 837
33. 32.-bõl önkormányzatok költségvetési támogatása 683 863 797 837 797 837
34. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 379 259 112
35. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése – – –
36. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen 2 195 656 2 479 316 2 533 324
37. Hosszú lejáratú hitelek felvétele – – –
38. Rövid lejáratú hitelek felvétele 131 098 16 330 –
39. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei – 12 070 12 070
40. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei – – –
41. Finanszírozási bevételek összesen 131 098 28 400 12 070
42. Pénzforgalmi bevételek 2 326 754 2 507 716 2 545 394
43. Pénzforgalom nélküli bevételek 215 000 367 053 367 053
44. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek – – –
45. Kiegyenlítõ, átfutó, függõ bevételek – – 8 441
46. Bevételek összesen 2 541 754 2 874 769 2 920 888
47. Költségvetési bevételek és kiadások különbsége –8 939 147 258 325 273
48. Finanszírozási mûveletek eredménye 8 939 –147 258 –163 588
49. Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége – – –
50. Aktív és passzív pénzügyi mûveletek egyenlege – – 5 941

Egyszerûsített pénzmaradvány-kimutatás
2009.

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

1. Záró pénzkészlet 428 169 – – – – 228 742
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámo-

lások egyenlege –21 474 – – – – –27 415
3. Elõzõ évben képzett tartalékok marad-

ványa – – – – – 57 630
4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi

eredménye – – – – – –
5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 406 695 – – – – 143 697
6. Finanszírozásból származó korrekciók – – – – – 17 338
7. Pénzmaradványt terhelõ elvonások – – – – – –
8. Költségvetési pénzmaradvány 424 683 – – – – 161 035
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E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

9. A vállalkozási tevékenység eredményébõl
alaptevékenység ellátására felhasznált összeg – – – – – –

10. Költségvetési pénzmaradványt külön
jogszabály alapján módosító tétel – – – – – –

11. Módosított pénzmaradvány 424 683 – – – – 161 035
12. Az egészségbiztosítási alapból

folyósított pénzeszköz maradványa – – – – – –
13. Kötelezettséggel terhelt pénz-

maradvány 424 683 – – – – 161 035
13. Szabad pénzmaradvány – – – – – –

Hitelesítõ záradék:

A könyvvizsgálat során Szigethalom Város Önkormányzatának 2009. évi egyszerûsített éves költségvetési beszámo-
lóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standar-
dokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendõ és megfelelõ bizonyosságot szereztem arról, hogy az
egyszerûsített éves költségvetési beszámolót a számviteli törvényben, illetve az államháztartás szervezetei beszámolási
és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben foglaltak és az általá-
nos számviteli elvek szerint készítették el.

Véleményem szerint az egyszerûsített éves költségvetési beszámoló az önkormányzat 2009. évi költségvetése teljesí-
tésérõl, a 2009. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl megbízható és valós képet ad.

Dr. Benedek József s. k.,
könyvvizsgáló

Tápiószõlõs Község Önkormányzatának egyszerûsített mérlege
2009.

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 671 507 – 671 507 919 470 – 919 470
I. Immateriális javak 3 261 – 3 261 756 – 756
II. Tárgyi eszközök 665 246 – 665 246 915 614 – 915 614
III. Befektetett pénzügyi eszközök 3 000 – 3 000 3 100 – 3 100
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott

eszközök – – – – – –
B) FORGÓESZKÖZÖK 32 168 – 32 168 110 212 – 110 212

I. Készletek 2 341 – 2 341 1 726 – 1 726
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E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

II. Követelések 14 261 – 14 261 78 975 – 78 975
III. Értékpapírok – – – – – –
IV. Pénzeszközök 3 013 – 3 013 10 898 – 10 898
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 12 553 – 12 553 18 613 – 18 613

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 703 675 – 703 675 1 029 682 – 1 029 682

D) SAJÁT TÕKE 652 149 – 652 149 818 025 70 456 888 481
1. Induló tõke 59 458 – 59 458 59 458 – 59 458
2. Tõkeváltozások 592 691 – 592 691 758 567 70 456 829 023
3. Értékelési tartalékok – – – – – –

E) TARTALÉKOK –18 940 – –18 940 –12 503 –70 456 –82 959
I. Költségvetési tartalékok –18 940 – –18 940 –12 503 –70 456 –82 959
II. Vállalkozási tartalék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 70 466 – 70 466 224 160 – 224 160
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek – – – – – –
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 35 960 – 35 960 182 146 – 182 146
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 34 506 – 34 506 42 014 – 42 014

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 703 675 – 703 675 1 029 682 – 1 029 682

Egyszerûsített pénzforgalmi jelentés
2009.

E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

1. Személyi juttatások 209 819 214 623 205 460
2. Munkaadót terhelõ járulék 68 955 67 418 61 158
3. Dologi és egyéb folyó kiadások 147 399 173 399 168 733
4. Mûködési célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás 35 661 42 272 37 205
5. Államháztartáson kívülre végleges mûködési pénzeszközátadások 1 070 1 070 1 372
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai – – –
7. Felújítás 244 504 237 199 227 293
8. Felhalmozási kiadások 15 634 21 058 48 442
9. Felhalmozási célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás 1 997 1 997 1 153
10. Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás – – 100
11. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása – – –
12. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása 500 500 1 641
13. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen 725 539 759 536 752 557
14. Hosszú lejáratú hitelek – – –
15. Rövid lejáratú hitelek – – –
16. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok kiadásai – – –
17. Forgatási célú hitelviszonyt megt. értékpapírok kiadásai – – –
18. Finanszírozási kiadások összesen – – –
19. Pénzforgalmi kiadások 725 539 759 536 752 557
20. Pénzforgalom nélküli kiadások 300 – –
21. Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások – – –
22. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások – – 6 060
23. Kiadások összesen 725 839 759 536 758 617
24. Intézményi mûködési bevételek 79 274 110 269 111 954
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E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

25. Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei 142 705 145 134 144 096
26. Mûködési célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások 6 658 19 482 21 833
27. Államháztartáson kívülrõl végleges mûködési pénzeszközátvétel 1 600 4 166 4 166
28. Felhalmozási és tõke jellegû bevétel 2 600 2 600 495
29. 28.-ból önkormányzat sajátos felhalmozási és tõkebevételei – – 400
30. Felhalmozási célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások 221 061 181 931 187 149
31. Államháztartáson kívülrõl végleges felhalmozási pénzeszközátvétel – – –
32. Támogatások, kiegészítések 184 238 236 804 236 804
33. 32.-bõl önkormányzatok költségvetési támogatása 184 238 236 804 236 804
34. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése – – 180
35. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése 2 353 2 353 2 298
36. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen 640 489 702 739 708 975
37. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 44 357 44 357 –
38. Rövid lejáratú hitelek felvétele 40 993 12 440 50 019
39. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei – – –
40. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei – – –
41. Finanszírozási bevételek összesen 85 350 56 797 50 019
42. Pénzforgalmi bevételek 725 839 759 536 758 994
43. Pénzforgalom nélküli bevételek – – 645
44. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek – – –
45. Kiegyenlítõ, átfutó, függõ bevételek – – –370
46. Bevételek összesen 725 839 759 536 759 269
47. Költségvetési bevételek és kiadások különbsége –85 350 –56 797 –42 937
48. Finanszírozási mûveletek eredménye 85 350 56 797 50 019
49. Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége – – –
50. Aktív és passzív pénzügyi mûveletek egyenlege – – –6 430

Egyszerûsített pénzmaradvány-kimutatás
2009.

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

1. Záró pénzkészlet – – – 7 – 7
2. Forgatási célú pénzügyi mûveletek egyenlege – – – – –70 456 –70 456
3. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámo-

lások egyenlege –18 940 – –18 940 –12 510 – –12 510
4. Elõzõ évben képzett tartalékok marad-

ványa –6 326 – –6 326 – –37 661 –37 661
5. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi

eredménye – – – – – –
6. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány –12 614 – –12 614 –12 503 –32 795 –45 298
7. Finanszírozásból származó korrekciók 758 – 758 1 346 – 1 346
8. Pénzmaradványt terhelõ elvonások – – – – – –
9. Költségvetési pénzmaradvány –11 856 – –11 856 –11 157 –32 795 –43 952
10. A vállalkozási tevékenység eredményébõl

alaptevékenység ellátására felhasznált összeg – – – – – –
11. Költségvetési pénzmaradványt külön

jogszabály alapján módosító tétel – – – – – –
12. Módosított pénzmaradvány –11 856 – –11 856 –11 157 –32 795 –43 952
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E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

13. Az egészségbiztosítási alapból
folyósított pénzeszköz maradványa – – – – – –

14. Kötelezettséggel terhelt pénz-
maradvány – – – –11 157 – –43 952

15. Szabad pénzmaradvány – – – – – –

Hitelesítõ záradék:

A könyvvizsgálat során Tápiószõlõs Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerûsített éves költségvetési beszámo-
lóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standar-
dokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendõ és megfelelõ bizonyosságot szereztem arról, hogy az
egyszerûsített éves költségvetési beszámolót a számviteli törvényben, illetve az államháztartás szervezetei beszámolási
és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben foglaltak és az általá-
nos számviteli elvek szerint készítették el.

Véleményem szerint az egyszerûsített éves költségvetési beszámoló az önkormányzat 2009. évi költségvetése teljesí-
tésérõl, a 2009. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl megbízható és valós képet ad.

Kiss Ferenc s. k.,
könyvvizsgáló

Tiszaroff Község Önkormányzatának egyszerûsített mérlege
2009.

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 1 151 035 – 1 151 035 1 124 127 – 1 124 127
I. Immateriális javak 2 307 – 2 307 4 729 – 4 729
II. Tárgyi eszközök 1 084 553 – 1 084 553 1 063 132 – 1 061 132
III. Befektetett pénzügyi eszközök 9 144 – 9 144 8 667 – 8 667
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott

eszközök 55 031 – 55 031 47 599 – 47 599
B) FORGÓESZKÖZÖK 34 597 – 34 597 41 291 – 41 291

I. Készletek 241 – 241 327 – 327
II. Követelések 7 690 – 7 690 8 274 – 8 274
III. Értékpapírok – – – – – –
IV. Pénzeszközök 21 039 – 20 039 18 222 – 18 222
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 5 267 – 5 267 14 468 – 14 468

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 1 185 632 – 118 632 1 165 418 – 1 165 418

D) SAJÁT TÕKE 1 157 214 – 1 157 214 1 131 718 – 113 171 822
1. Induló tõke 58 732 – 58 732 58 732 – 58 732
2. Tõkeváltozások 1 098 482 – 1 098 482 1 072 986 – 1 072 986
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E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

3. Értékelési tartalékok – – – – – –
E) TARTALÉKOK 10 999 – 10 999 13 310 – 13 310

I. Költségvetési tartalékok 10 999 –10 999 13 310– 13 310
II. Vállalkozási tartalék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 1 752 – 1 752 1 010 – 1 010
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek – – – – – –
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 1 752 – 1 752 1 010 – 1 010
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 15 667 – 15 667 19 380 – 19 380

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 1 185 632 – 1 185 632 1 165 418 – 1 165 418

Egyszerûsített pénzforgalmi jelentés
2009.

E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

1. Személyi juttatások 51 957 113 399 110 324
2. Munkaadót terhelõ járulék 17 942 30 165 28 894
3. Dologi és egyéb folyó kiadások 72 754 83 132 81 987
4. Mûködési célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás 17 692 16 268 10 805
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 126 067 66 179 59 180
6. Felújítás 2 570 14 706 10 689
7. Felhalmozási kiadások 12 290 34 034 36 211
8. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen 301 272 357 883 338 090
9. Hitelek és kölcsönök kiadásai – – –
10. Értékpapírok kiadásai – – –
11. Forgatási célú hitelviszonyt megt. értékpapírok kiadásai – – –
12. Pénzforgalmi kiadások – – –
13. Pénzforgalom nélküli kiadások 1 924 – –
14. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások – – 8 841
15. Kiadások összesen 303 196 357 883 346 931
16. Intézményi mûködési bevételek 32 842 41 095 54 345
17. Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei 109 160 80 818 72 277
18. Felhalmozási és tõke jellegû bevétel 4 500 4 500 3 785
19. 18.-ból önkormányzat sajátos felhalmozási és tõkebevételei 4 500 4 500 14 225
20. Támogatások, kiegészítések 181 978 217 096 199 554
21. 20.-ból önkormányzatok költségvetési támogatása 163 730 176 308 173 808
22. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen 295 638 339 009 340 401
23. Hitelek és kölcsönök bevételei – – –
24. Értékpapírok bevételei – – –
25. Finanszírozási bevételek összesen – – –
26. Pénzforgalmi bevételek – – –
27. Pénzforgalom nélküli bevételek – 7 952 10 377
28. Kiegyenlítõ, átfutó, függõ bevételek – – 3 713
29. Bevételek összesen 303 196 346 961 354 491
30. Költségvetési bevételek és kiadások különbsége 7 558 18 874 –
31. Finanszírozási mûveletek eredménye 7 558 18 874 –
32. Aktív és passzív pénzügyi mûveletek egyenlege – – –
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Egyszerûsített pénzmaradvány-kimutatás
2009.

E Ft-ban

Megnevezés Elõzõ év Tárgyév

1. Záró pénzkészlet 21 039 18 222
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámo-

lások egyenlege –10 040 –4 912
3. Elõzõ évben képzett tartalékok marad-

ványa – 622
4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi

eredménye – –
5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány – 12 688
6. Pénzmaradványt terhelõ elvonások – –
7. A vállalkozási tevékenység eredményébõl

alaptevékenység ellátására felhasznált összeg – –
8. Költségvetési pénzmaradványt külön

jogszabály alapján módosító tétel – –
9. Módosított pénzmaradvány 7 952 169 975

10. A 8. sorból az egészségbiztosítási alapból
folyósított pénzeszköz maradványa 7 952 169 975

11. A 8. sorból kötelezettséggel terhelt pénz-
maradvány 7 952 14 475

12. A 8. sorból szabad pénzmaradvány – 2 500

Hitelesítõ záradék:

A könyvvizsgálat során Önkormányzatának 2009. évi egyszerûsített éves költségvetési beszámolóját, annak részeit és
tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak sze-
rint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendõ és megfelelõ bizonyosságot szereztem arról, hogy az egyszerûsített éves
költségvetési beszámolót a számviteli törvényben, illetve az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési
kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben foglaltak és az általános számviteli elvek
szerint készítették el.

Véleményem szerint az egyszerûsített éves költségvetési beszámoló az önkormányzat 2009. évi költségvetése teljesí-
tésérõl, a 2009. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl megbízható és valós képet ad.

Nagyné Gyõri Sára s. k.,
könyvvizsgáló

Tájékoztató

A Belügyi Közlöny havonta kétszer, minden hónap elején és közepén jelenik meg.
Lapzárta: a megjelenés elõtti 15. munkanap déli 12 óra.
Felhívjuk figyelmüket, hogy a köztisztviselõi pályázatoknak a hivatalos lapokban történõ elsõdleges megjelentetõje

a Hivatalos Értesítõ (a Magyar Közlöny melléklete). A Belügyi Közlöny a Hivatalos Értesítõben már közzétett pályáza-
tokat jelenteti meg (utóközlés), ennek értelmében a benyújtási határidõ meghatározásánál a Hivatalos Értesítõben törté-
nõ közzététel napját kell figyelembe venni.

A pályázatokat a belugyi.kozlony@otm.gov.hu e-mail címre kérjük megküldeni.
A pénzügyi beszámolók megjelentetése térítés ellenében történik.
Közzététel díja: 62 400 Ft + áfa.
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

A magyar jogtudomány klasszikusai sorozatában

Beöthy Zsigmond

ELEMI MAGYAR KÖZJOG

címû kötetét

Az Elemi magyar közjog – amely az elsõ magyar nyelvû közjogi összegzés – 1846-ban látott
napvilágot. Két részre tagolódik: Magyarország polgári alkotmányára és közigazgatására, s ezen belül
a 104 paragrafusra tagozódó institúciók világos szerkezetben, kifejezõ fogalmakkal jelenítik meg az
intézményrendszert. Azért is becses értékû e szintézis, mert a klasszikusan átmeneti, polgári
átalakulás elõtti monarchiát mutatja be a szerzõ, Beöthy Zsigmond (1819–1896), aki kezdetben
közigazgatási pályán tevékenykedett, majd pályafutását 1883-ban, nyugállományba vonulásakor
királyi táblai tanácselnökként fejezte be. Szakirodalmi munkásságáért számos kitüntetésben
részesült. E közjogi kuriózumot a magyar jogtörténet, jogi kultúra iránt érdeklõdõk figyelmébe
ajánljuk.

A kötet 142 oldal terjedelmû, ára 3150 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti
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

Beöthy Zsigmond

ELEMI MAGYAR KÖZJOG

címû, 142 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 3150 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:

A megrendelõ (cég) neve: .................................................................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ...............................................................................................................................................................

Utca, házszám: .......................................................................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: .......................................................................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: .......................................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, 8 napon belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap-
és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy postai úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

dr. Oros Paulina fordításában

Marta Sgubin

Jacqueline Kennedy szakácsnõje voltam

címû könyvét

A szerzõ huszonöt év alatt szinte tagjává vált a Kennedy családnak, akik leginkább mégis a
fõzõtudományát becsülték.

Ez a könyv a legemlékezetesebb eseményeken feltálalt fogások receptjeivel lepi meg az
olvasót, miközben kedves történetei rendhagyó memoárként a család mindennapjaiba is
betekintést adnak, kellemes kikapcsolódást kínálva mindenkinek, aki érdeklõdik hírességek
élete és szokásai iránt.

A kötet 224 oldal terjedelmû, ára 4200 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u.
sarkán) szám alatti Közlöny Könyvesházban (tel.: 321-2136, fax: 321-5275), valamint a
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban (tel.: 318-8411), illetve
megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail:
megrendeles@mhk.hu).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem a

Marta Sgubin

Jacqueline Kennedy szakácsnõje voltam

címû, 224 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 4200 forint áfával) ......... példányban, és kérem,
juttassák el alábbi címemre:

A megrendelõ (cég) neve: ..................................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ............................................................................... ...............................................

Utca, házszám: .......................................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: .......................................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: .......................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla
kézhezvétele után, 8 napon belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a
számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy postai úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

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 igazságszolgáltatás 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 meghatározzák. 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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Szerkeszti az Önkormányzati Minisztérium Szerkesztõbizottsága, 1903 Budapest, József A. u. 2–4.

Telefon: 441-1333, fax: 441-1271, 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.
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10.1536 – Nyomta a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató.

A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

Bárd Károly

Emberi jogok
és büntetõ igazságszolgáltatás

Európában
A tisztességes eljárás büntetõügyekben

– emberijog-dogmatikai
értekezés

címû könyvét

A tisztességes eljárás elméleti kérdései és gyakorlati érvényesülése iránt érdeklõdõk elõtt – eddig megjelent
kötetei révén – már jól ismert szerzõ a könyv borítóján ekképpen ajánlja az olvasók figyelmébe tanulmányát:
„A könyv írásának kezdetén elsõsorban az foglalkoztatott, hogy mennyiben járulhat hozzá a strasbourgi
Emberi Jogi Bíróság az európai államok igazságszolgáltatási rendszereinek közelítéséhez. A vizsgálat során
aztán olyan alapvetõ kérdésekkel szembesültem, mint az igazságszolgáltatás szerepe a demokráciában, a
tisztességes eljáráshoz való jog helye az alapjogok rendszerében vagy a jogokról való lemondás és annak
korlátai. Elsõsorban a strasbourgi esetjog alapján elemzem a tisztességes eljárás azon elemeit, amelyek
értelmezésében mind a mai napig bizonytalanság észlelhetõ a magyar joggyakorlatban: mit kíván a bírói
pártatlanság, hogyan teremthetõ meg az összhang a véleménynyilvánítás szabadsága és a bíróságok
tekintélyének megõrzése iránti érdek között, mi legyen a törvénysértõen megszerzett bizonyítékok sorsa,
meddig terjed a hallgatás joga? Nos, ezekrõl a kérdésekrõl szól a könyv. Meg sok minden másról…..”

A kötet 320 oldal terjedelmû, ára 7938 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

Bárd Károly

Emberi jogok
és büntetõ igazságszolgáltatás

Európában

címû, 320 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 7938 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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