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II. rész JOGSZABÁLYOK
A Kormány rendeletei
A Kormány
62/2006. (III. 27.) Korm.
rendelete
az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának
szabályairól
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 132. §-a
(1) bekezdésének a) pontjában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 7. §-ának
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Kormány
a következõket rendeli el:
1. §
(1) A Magyar Államkincstár területileg illetékes Igazgatósága (a továbbiakban: Igazgatóság) a települési önkormányzat igénylése alapján az önkormányzat által idõskorúak járadékára, rendszeres szociális segélyre, lakásfenntartási támogatásra, ápolási díjra, adósságkezelési szolgáltatásra kifizetett összeg meghatározott arányát, valamint a
közcélú munkában részt vevõk foglalkoztatási költségeihez történõ állami támogatás összegét a központi
költségvetésben meghatározott feltételek szerint az
önkormányzat részére megtéríti.
(2) Az (1) bekezdés szerinti ellátások, valamint a közcélú munka költségeinek kifizetésére az önkormányzatot
igénylése alapján – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel –
havonta elõleg illeti meg. A tárgyévben az elsõ alkalommal a tárgyhavi térítés kétszerese igényelhetõ. A tárgyév
december hónapjában elõleg nem igényelhetõ.
(3) Az Szt. 43/A. §-ának (4) bekezdésében meghatározott szakértõi díjra és az Szt. 55/A. §-ának (3) bekezdésében meghatározott elõrefizetõs gáz- vagy áramfogyasztást
mérõ készülék felszerelési költségére elõleg nem vehetõ
igénybe.
(4) A települési önkormányzat (a fõvárosban a fõvárosi
kerület) jegyzõje (a továbbiakban: jegyzõ) havonta kifizetési jogcímenként – a kifizetés, illetve a teljesítés hónapjának 10. napjáig – értesíti az Igazgatóságot a tárgyhónapban kifizetett támogatás összegérõl, az elõzõ hónapban
igényelt összeg felhasználásáról, valamint tárgyhónapot
követõ hónapra igényelt összegrõl. Az értesítés
a) az Szt. 32/B. §-ának (1) bekezdése alapján kifizetett
idõskorúak járadékáról az 1. számú melléklet,
b) a rendszeres szociális segélyrõl a 2. számú melléklet,
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c) az Szt. 38. §-a (1) bekezdésének a) pontja szerinti lakásfenntartási támogatásról a 3. számú melléklet,
d) az Szt. 44. §-a (1) bekezdésének a) és b) pontja szerinti ápolási díjjal összefüggésben igénybe vehetõ támogatásról a 4. számú melléklet,
e) az adósságkezelési szolgáltatással összefüggésben
igénybe vehetõ támogatásról, valamint az Szt. 38. §-a
(1) bekezdésének b) pontja szerinti lakásfenntartási támogatásról az 5. számú melléklet,
f) a közcélú munkában részt vevõk után igényelhetõ
foglalkoztatási támogatásról a 6. számú melléklet
szerinti adatlap felhasználásával történik.
(5) A jogcímenkénti értesítéssel egyidejûleg a jegyzõ
megküldi az Igazgatóságnak a 7. számú melléklet szerinti
összesítõ adatlapot is.
(6) A fõvárosi fõjegyzõ (a továbbiakban: fõjegyzõ) havonta kifizetési jogcímenként – a kifizetés, illetve a teljesítés hónapjának 10. napjáig – értesíti a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatóságát
(a továbbiakban: Regionális Igazgatóság) a tárgyhónapban kifizetett támogatás összegérõl, az elõzõ hónapban
igényelt összeg felhasználásáról, valamint tárgyhónapot
követõ hónapra igényelt összegrõl. Az értesítés
a) a közcélú munkában részt vevõ hajléktalan személyek után igényelhetõ foglalkoztatási támogatásról a
6. számú melléklet,
b) a hajléktalan személyek részére kifizetett
ba) idõskorúak járadékáról a 8. számú melléklet,
bb) rendszeres szociális segélyrõl a 9. számú melléklet
szerinti adatlap felhasználásával történik.

2. §
(1) Az 1. számú melléklet szerinti adatlapon kifizetett
összegként a folyósított idõskorúak járadékának alapösszegét vagy az alapösszegre történõ kiegészítés összegét
kell feltüntetni. A járadék alapösszege az Szt. 32/B. §-a
(1) bekezdésének
a) a) pontja szerinti jogosult esetén az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 80%-a,
b) b) pontja szerinti jogosult esetén az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 95%-a,
c) c) pontja szerinti jogosult esetén az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 130%-a.
(2) A 2. számú melléklet szerinti adatlapon a kifizetett
összegként az Szt. 37/A. §-ának (1) bekezdése szerint
megállapított rendszeres szociális segélynek a tárgyhónapban folyósított összegét kell feltüntetni.
(3) A 3. számú melléklet szerinti adatlapon kifizetett
összegként az Szt. 38. §-a (1) bekezdésének a) pontja szerint megállapított lakásfenntartási támogatásnak tárgyhónapban folyósított összegét kell feltüntetni.
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(4) A 4. számú melléklet szerinti adatlapon kifizetett
összegként a folyósított ápolási díj alapösszegét vagy az
erre az összegre történõ kiegészítés összegét kell feltüntetni. Az ápolási díj alapösszege az Szt. 44. §-a (1) bekezdésének
a) a) pontjában foglalt esetben az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 100%-a,
b) b) pontjában foglalt esetben az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 130%-a.
(5) Az 5. számú melléklet szerinti adatlapon kifizetett
összegként a megállapított adósságcsökkentési támogatásnak, illetõleg lakásfenntartási támogatásnak a tárgyhónapban folyósított összegét kell feltüntetni.
(6) A 6. számú melléklet szerinti adatlapon a közcélú
munka támogatásának napi összegeként a költségvetési
törvényben meghatározott összeget kell figyelembe venni.

3. §
(1) Az ellátást igénybe vevõ által az Szt. 17. §-a alapján
visszafizetett idõskorúak járadékának, rendszeres szociális segélynek, az Szt. 41. §-a (1) bekezdésének a) és
b) pontja szerinti ápolási díjnak, az Szt. 38. §-a (1) bekezdésének a) és b) pontja szerinti lakásfenntartási támogatásnak, valamint az Szt. 55/A. §-a (1) bekezdésének b) pontja
szerinti adósságcsökkentési támogatásnak – a kifizetés
idõpontjában hatályos rendelkezéseknek megfelelõen – a
központi költségvetés által megtérített aránya szerinti
összeget az önkormányzatnak vissza kell térítenie oly módon, hogy a visszafizetett összeggel csökkenteni kell a
tárgyhónapra jutó elõleg összegét.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltakat kell megfelelõen alkalmazni
a) amennyiben az adósságkezelési szolgáltatás keretében biztosított elõrefizetõs gáz- vagy áramfogyasztást
mérõ készülék felszerelési költségeit részben vagy egészben visszafizetik,
b) az adósságcsökkentési támogatásnak az Szt.
55/B. §-ának (1) bekezdése szerinti visszakövetelése esetén.
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(3) A Belügyminisztérium az (1)–(2) bekezdés szerinti
összesített adatokat tájékoztatásul havonta megküldi a
szociális ágazat irányításáért felelõs minisztérium részére.
(4) A Belügyminisztérium minden hónap 18-áig rendelkezik a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)
felé a 6–9. számú melléklet szerint igényelt támogatásoknak a települési önkormányzatok részére történõ átutalásáról.

5. §
(1) A 6. számú mellékleten a foglalkoztatottak létszámaként – figyelemmel az Szt. 37/H. §-ának (5) bekezdésében foglaltakra – kizárólag a közcélú munka keretében
foglalkoztatott személyek számát lehet feltüntetni.
(2) A 6. számú mellékleten a közcélú foglalkoztatással
kapcsolatos kifizetési kötelezettséggel terhelt napként
azoknak a napoknak a számát kell feltüntetni, amelyekre
a) munkabér (illetõleg ezzel egy tekintet alá esõ bérjellegû juttatás), távolléti díj kifizetése történt, illetve betegszabadság igénybevételére került sor;
b) a társadalombiztosítási szabályok alapján táppénz
kifizetése történt, feltéve, hogy a munkáltató a táppénzkiadásokhoz hozzájárult.
(3) A jegyzõ, illetõleg a fõjegyzõ a 6. számú mellékleten
a közcélú foglalkoztatással kapcsolatban kifizetéssel terhelt napok számát a munkáltatók havonta adott jelentései
alapján vezetett kimutatásnak megfelelõen tünteti fel. A
kimutatásnak a foglalkoztatott személyazonosító adatain
kívül a foglalkoztatásával kapcsolatban kifizetéssel terhelt
napok számát jogcímenkénti megosztásban – így különösen munkanap, fizetett szabadság, fizetett munkaszüneti
nap, betegszabadság, táppénz – kell tartalmaznia.
(4) Közcélú munkának minõsül a települési önkormányzat által foglalkoztatott munkavállalók által az Szt.
37/H. §-ának (2) bekezdése szerint végzett azon tevékenység is, amelyet a települési önkormányzat a más helyi önkormányzattal kötött megállapodás alapján lát el.

4. §

6. §

(1) Az Igazgatóság az 1–7. számú melléklet szerinti
adatlapon – ide nem értve az 1. § (6) bekezdésének a) pontja szerint a fõjegyzõ által kitöltött adatlapot – beérkezett
adatokat összesíti és az összesített adatokat a Belügyminisztérium részére megyénként, településsoros bontásban
– elektronikus úton – minden hónap 15-éig megküldi.

Az igényelt támogatásokkal az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. törvényben foglaltak szerint kell elszámolni.

(2) A Regionális Igazgatóság a fõjegyzõ által megküldött, a 6., 8–9. számú melléklet szerinti adatlap adatait
minden hónap 15-éig a Belügyminisztérium részére
– elektronikus úton – továbbítja.

7. §
Az Szt. 92/D. §-ának (2) bekezdésében szereplõ egyhavi illetmény a kifizetés hónapjában a dolgozót megilletõ
– pótlékok nélküli – illetmény összegével egyezik meg.
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8. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel –
2006. július 1-jén lép hatályba.
(2) E rendelet 4. §-ának (2) bekezdése, a 2. számú melléklet 4. és 5. pontjának d) alpontjai, valamint a 9. számú
melléklet 3. és 4. pontjának d) alpontjai 2007. január 1-jén
lépnek hatályba.
(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti az egyes pénzbeli szociális ellátások folyósításának
és elszámolásának szabályairól szóló 30/1993. (II. 17.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) azzal, hogy a 2006. év
július hónapjában történõ igénylések esetében az R. 2006.
június 30-án hatályos mellékleteit kell alkalmazni.
(4) A fõjegyzõ az e rendelet 1. §-ának (6) bekezdése szerinti értesítést 2006. évben a Belügyminisztérium részére
küldi meg. Az értesítésben szereplõ adatokról a Belügyminisztérium a 4. § (3) bekezdése szerint tájékoztatja a szociális ágazat irányításáért felelõs minisztériumot.
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(5) E rendelet hatálybalépését követõen az Szt. 2006. június 30-án hatályos 17. §-ának (4)–(7) bekezdése végrehajtásáról rendelkezõ R. 6. §-ában foglaltakat a folyamatban lévõ ügyekben sem kell alkalmazni. E rendelkezés alkalmazásában folyamatban lévõ ügynek kell tekinteni az e
rendelet hatálybalépésekor az Szt. 2006. június 30-án hatályos 17. §-ának (7) bekezdése szerinti határozattal le nem
zárt ügyet. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló
1997. évi LXXXI. törvény 79. §-ának (4) bekezdése szerint a nyugdíjfolyósító szerv által folyósításra kerülõ,
visszamenõleges idõre járó ellátásból visszatartott összeget – amennyiben a folyósító szerv részére a határozat
2006. július 15-ig nem érkezik meg – a jogosult személy
részére e rendelet hatálybalépését követõ 30 napon belül ki
kell fizetni.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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1. számú melléklet a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez
Adatlap
a kifizetett idõskorúak járadéka címén igénybe vehetõ támogatás igényléséhez
........... év ........................ tárgyhónap
1. Megye megnevezése: ....................................................................................................
2. Önkormányzat megnevezése: ........................................................................................
3. KSH kódja: ....................................................................................................................
(2 számjegyû megyekód + 5 számjegyû településazonosító)
4. A tárgyhónapban támogatásban részesülõk száma:
a) bentlakásos intézményben lakók száma:
b) 75. életévét betöltött egyedülállók száma:
c) 75. életévét be nem töltött egyedülállók száma:
[az a) pontban kell feltüntetni a bentlakásos intézményben lakó egyedülálló jogosultakat]
d) az a); b); c) pontba nem tartozó jogosultak száma:
Összesen:
ebbõl az Szt. 3. §-ának (3) bekezdése szerinti jogosulti körbe tartozó személyek száma:
5. A tárgyhónapra történt kifizetés:
a) bentlakásos intézményben lakók részére:
b) 75. életévét betöltött egyedülállók részére
c) 75. életévét be nem töltött egyedülállók részére:
d) az a); b); c) pontba nem tartozó jogosultak részére:
Összesen:
ebbõl az Szt. 3. §-ának (3) bekezdése szerinti személyek részére kifizetett összeg:
6. A tárgyhavi kifizetés után járó térítés:
a) az intézményben lakók részére történõ kifizetés:
[megegyezik az 5/a) pontban feltüntetett összeggel]
b) egyéb esetekben:
[az 5/b); 5/c) és 5/d) pontok együttes összegének 90%-a]
Összesen:
7. Az igényelt elõleg összege:
a) a tárgyhónapra járó térítés:
[a 6. pont „összesen”-jével egyezik meg]
b) a tárgyhónapra járó térítés és az elõzõ havi elõleg különbözete (elõjel nélkül):
[a január havi igénylés kivételével a 7/a) pont és az elõzõ havi 7/c) pontban szereplõ
összegek különbözete abszolút értékben, januárban a 7/a) pontban szereplõ összeget
kell beírni]
c) az elõleg összege:
[a 7/a) és 7/b) pontok összege az alábbiak szerint:
– ha a tárgyhónapra járó térítés nagyobb mint az elõzõ havi elõleg összege, akkor a
7/a) pont összegéhez hozzá kell adni a 7/b) pont összegét,
– ha a tárgyhónapra járó térítés kisebb, mint az elõzõ havi elõleg összege, akkor a
7/a) pont összegébõl ki kell vonni a 7/b) pont összegét.
Január havi igényléskor a 7/a) pont összegének kétszeresét kell beírni.]
8. A tárgyhónapban történt visszafizetés:
[a 3. § (1) bekezdése szerint visszafizetett összegnek és az önkormányzat által elismert,
a tárgyhónapot megelõzõen tévesen igényelt térítésnek az együttes összege]
9. Az igényelt elõleg nettó összege:
[7/c) pont összegét csökkenteni kell a 8. pont összegével]
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Dátum: ........... év ........................ hó ......... nap
P. H.
…................……
a jegyzõ aláírása
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a polgármester aláírása
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2. számú melléklet a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez
Adatlap
a kifizetett rendszeres szociális segély címén igénybe vehetõ támogatás igényléséhez
........ év .............. tárgyhónap
1. Megye megnevezése:.........................................................................................................................
2. Önkormányzat megnevezése: ............................................................................................................
3. KSH kódja: ........................................................................................................................................
(2 számjegyû megyekód + 5 számjegyû településazonosító)
4. A tárgyhónapban támogatásban részesülõk száma:
a) az Szt. 37/A. § (1) bekezdés a) pontja alapján támogatásban részesülõk száma:
b) az Szt. 37/A. § (1) bekezdés b) pontja alapján támogatásban részesülõk száma:
[a c) pontban szereplõ segélyezettek számát figyelmen kívül kell hagyni]
c) az Szt. 37/E. § (3) bekezdése alapján támogatásban részesülõk száma:
d) az Szt. 37/A. § (1) bekezdés c) pontja alapján támogatásban részesülõk száma:
Összesen:
ebbõl az Szt. 3. §-ának (3) bekezdése szerinti jogosulti körbe tartozó személyek száma:
5. A tárgyhónapra történt kifizetés:
a) az Szt. 37/A. § (1) bekezdés a) pontja alapján segélyben részesülõk számára:
b) az Szt. 37/A. § (1) bekezdés b) pontja alapján segélyben részesülõk számára:
[a c) pontban szereplõ összeget figyelmen kívül kell hagyni]
c) az Szt. 37/E. § (3) bekezdése alapján segélyben részesülõk számára:
d) az Szt. 37/A. § (1) bekezdés c) pontja alapján segélyben részesülõk számára:
Összesen:
ebbõl az Szt. 3. §-ának (3) bekezdése szerinti személy részére kifizetett összeg:
6. A tárgyhavi kifizetés után járó térítés: [5. pont „összesen”-jének 90%-a]
7. Az igényelt elõleg összege:
a) a tárgyhónapra járó térítés: [6. pont összegével megegyezik]
b) a tárgyhónapra járó térítés és az elõzõ havi elõleg különbözete (elõjel nélkül):
[a január havi igénylés kivételével, a 7/a) pont és az elõzõ havi 7/c) pontban szereplõ
összegek különbözete abszolút értékben; januárban a 7/a) pontban szereplõ összeget
kell beírni]
c) az elõleg összege:
[a 7/a) és 7/b) pont összege az alábbiak szerint:
– ha a tárgyhónapra járó térítés nagyobb, mint az elõzõ havi elõleg összege, akkor a
7/a) pont összegéhez hozzá kell adni a 7/b) pont összegét,
– ha a tárgyhónapra járó térítés kisebb, mint az elõzõ havi elõleg összege, akkor a
7/a) pont összegébõl ki kell vonni a 7/b) pont összegét.
Január havi igényléskor a 7/a) pont összegének kétszeresét kell beírni.]
8. A tárgyhónapban történt visszafizetés:
[a 3. § (1) bekezdése szerint visszafizetett összegnek és az önkormányzat által elismert, a
tárgyhónapot megelõzõen tévesen igényelt térítésnek az együttes összege]
9. Az igényelt elõleg nettó összege:
[a 7/c) pont összegét csökkenteni kell a 8. pont összegével]
Dátum: ............................. év ...................... hó ....... nap.
P. H.
…..........……

…....................……

a jegyzõ aláírása

a polgármester aláírása
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3. számú melléklet a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez
Adatlap
a lakásfenntartási támogatás címén igénybe vehetõ támogatás igényléséhez
......... év ........... tárgyhónap
1. Megye megnevezése: ....................................................................................................
2. Önkormányzat megnevezése: ........................................................................................
3. KSH kódja: ....................................................................................................................
(2 számjegyû megyekód + 5 számjegyû településazonosító)
4. A tárgyhónapban támogatásban részesülõk száma:
az Szt. 38. § (1) bekezdés a) pontja alapján támogatásban részesülõk száma:
ebbõl az Szt. 3. §-ának (3) bekezdése szerinti jogosulti körbe tartozó személyek száma:
5. A tárgyhónapra történt kifizetés:
az Szt. 38. § (1) bekezdés a) pontja alapján támogatásban részesülõk számára:
ebbõl az Szt. 3. §-ának (3) bekezdése szerinti jogosultak részére kifizetett összeg:
6. A tárgyhavi kifizetés után járó térítés: [az 5. pont összegének 90%-a]
7. Az igényelt elõleg összege:
a) a tárgyhónapra járó térítés: [a 6. pont összegével egyezik meg]
b) a tárgyhónapra járó térítés és az elõzõ havi elõleg különbözete (elõjel nélkül):
[a január havi igénylés kivételével a 7/a) pont és az elõzõ havi 7/c) pontban szereplõ
összegek különbözete abszolút értékben; januárban a 7/a) pontban szereplõ összeget
kell beírni]
c) az elõleg összege:
[a 7/a) és a 7/b) pontok összege az alábbiak szerint:
– ha a tárgyhónapra járó térítés nagyobb, mint az elõzõ havi elõleg összege, akkor a
7/a) pont összegéhez hozzá kell adni a 7/b) pont összegét,
– ha a tárgyhónapra járó térítés kisebb, mint az elõzõ havi elõleg összege, akkor a
7/a) pont összegébõl ki kell vonni a 7/b) pont összegét.
Január havi igényléskor a 7/a) pont összegének kétszeresét kell beírni.]
8. A tárgyhónapban történt visszafizetés:
[a 3. § (1) bekezdése szerint visszafizetett összegnek és az önkormányzat által elismert, a
tárgyhónapot megelõzõen tévesen igényelt térítésnek az együttes összege]
9. Az igényelt elõleg nettó összege:
[a 7/c) pont összegét csökkenteni kell a 8. pont összegével]
Dátum: ..................... év ....................... hó ...... nap
P. H.
….................……
a jegyzõ aláírása

…........................……
a polgármester aláírása
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4. számú melléklet a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez
Adatlap
a kifizetett ápolási díjjal összefüggésben igénybe vehetõ támogatás igényléséhez
......... év ........... tárgyhónap
1. Megye megnevezése: .....................................................................................................
2. Önkormányzat megnevezése: .........................................................................................
3. KSH kódja: ....................................................................................................................
(2 számjegyû megyekód + 5 számjegyû településazonosító)
4. A tárgyhónapban támogatásban részesülõk száma:
a) az Szt. 44. § (1) bekezdés a) pont szerinti összegû támogatásban részesülõk száma:
b) az Szt. 44. § (1) bekezdés b) pont szerinti összegû támogatásban részesülõk száma:
Összesen:
ebbõl az Szt. 3. § (3) bekezdése szerinti jogosulti körbe tartozó személyek száma:
5. A tárgyhónapra kifizetett ápolási díj összege:
a) az Szt. 44. § (1) bekezdés a) pont szerint kifizetett összeg:
b) az Szt. 44. § (1) bekezdés b) pont szerint kifizetett összeg:
[a 4/a) és 4/b) pontokban szereplõ személyek részére kifizetett támogatás nyugdíjjárulékkal együttes összege]
Összesen:
6. A tárgyhónapra kifizetett nyugdíjbiztosítási járulék összege:
a) az Szt. 44. § (1) bekezdés a) pont szerint kifizetett összeg után:
b) az Szt. 44. § (1) bekezdése b) pont szerint kifizetett összeg után:
Összesen: [a 4/a) illetõleg a 4/b) pontokban szereplõ személyek ellátása után fizetett nyugdíjbiztosítási járulék összege]
7. A tárgyhónapra történt kifizetés összesen: [az 5. és 6. pont „összesen”-jének összege]
ebbõl az Szt. 3. §-ának (3) bekezdése szerinti személyekre tekintettel kifizetett összeg:
8. A tárgyhavi kifizetés után járó térítés: [a 7. pont összegének 90%-a]
9. Az igényelt elõleg összege:
a) a tárgyhónapra járó térítés: [a 8. pont összegével egyezik meg]
b) a tárgyhónapra járó térítés és az elõzõ havi elõleg különbözete (elõjel nélkül):
[a január havi igénylés kivételével a 9/a) pont és az elõzõ havi 9/c) pontban szereplõ
összegek különbözete abszolút értékben; januárban a 9/a) pontban szereplõ összeget
kell beírni]
c) az elõleg összege:
[a 9/a) és a 9/b) pontok összege az alábbiak szerint:
– ha a tárgyhónapra járó térítés nagyobb, mint az elõzõ havi elõleg összege, akkor a
9/a) pont összegéhez hozzá kell adni a 9/b) pont összegét,
– ha a tárgyhónapra járó térítés kisebb, mint az elõzõ havi elõleg összege, akkor a
9/a) pont összegébõl ki kell vonni a 9/b) pont összegét.
Január havi igényléskor a 9/a) pont összegének kétszeresét kell beírni.]
10. A tárgyhónapban történt visszafizetés:
[a 3. § (1) bekezdése szerint visszafizetett összegnek és az önkormányzat által elismert, a tárgyhónapot megelõzõen tévesen igényelt térítésnek az együttes összege]
11. Az igényelt elõleg nettó összege:
[a 9/c) pont összegét csökkenteni kell a 10. pont összegével]
12. Az Szt. 43/A. § (4) bekezdése szerinti, a tárgyhónapot megelõzõ hónapban kifizetett
szakértõi díjak összege: [a kifizetett összeg 100%-a visszaigényelhetõ]
13. Az igényelt elõleg nettó összege és a kifizetett szakértõi díj együttes összege:
[11. és 12. pont összege]
Dátum: ..................... év ....................... hó ...... nap
P. H.
……............…
a jegyzõ aláírása

…....................……
a polgármester aláírása
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5. számú melléklet a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez
Adatlap
az adósságkezelési szolgáltatással összefüggésben igénybe vehetõ támogatás igényléséhez
......... év ........... tárgyhónap
1. Megye megnevezése: ....................................................................................................
2. Önkormányzat megnevezése: .........................................................................................
3. KSH kódja: ....................................................................................................................
(2 számjegyû megyekód + 5 számjegyû településazonosító)
4. A tárgyhónapban adósságcsökkentési támogatásban részesülõk száma összesen:
ebbõl
a) egyösszegû támogatásban részesülõk száma:
b) az Szt. 55. § (6) bekezdése szerinti támogatásban részesülõk száma:
5. A tárgyhónapra adósságcsökkentési támogatásra történt kifizetés:
ebbõl
a) egyösszegû támogatásban részesülõknek kifizetett összeg:
b) az Szt. 55. § (6) bekezdése szerinti támogatásban részesülõknek kifizetett összeg:
6. A tárgyhavi kifizetés után járó térítés: [az 5. pont összegének 90%-a]
7. Az adósságcsökkentési támogatásra igényelt elõleg összege:
a) a tárgyhónapra járó térítés: [a 6. pont összegével egyezik meg]
b) a tárgyhónapra járó térítés és az elõzõ havi elõleg különbözete (elõjel nélkül):
[a január havi igénylés kivételével a 7/a) pontban és az elõzõ havi 7/c) pontban szereplõ összegek különbözete, abszolút értékben; januárban a 7/a) pontban szereplõ
összeget kell beírni]
c) az elõleg összesen:
[a 7/a) és a 7/b) pontok összege az alábbiak szerint:
– ha a tárgyhónapra járó térítés nagyobb, mint az elõzõ havi elõleg összege, akkor a
7/a) pont összegéhez hozzá kell adni a 7/b) pont összegét,
– ha a tárgyhónapra járó térítés kisebb, mint az elõzõ havi elõleg összege, akkor a
7/a) pont összegébõl ki kell vonni a 7/b) pont összegét.
Január havi igényléskor a 7/a) pont összegének kétszeresét kell beírni.]
8. Tárgyhónapban adósságcsökkentési támogatásra történt visszafizetés:
[a 3. § (1) bekezdése szerint visszafizetett összegnek és az önkormányzat által elismert, a tárgyhónapot megelõzõen tévesen igényelt térítésnek az együttes összege]
9. Az adósságcsökkentési támogatásra igényelt elõleg nettó összege:
[a 7/c) pont összegét csökkenteni kell a 8. pont összegével]
10. A tárgyhónapban az Szt. 38. § (1) bekezdés b) pontja szerint lakásfenntartási támogatásban
részesülõk száma:
11. A tárgyhónapra lakásfenntartási támogatásra történt kifizetés:
12. A tárgyhavi kifizetés után járó térítés: [az 11. pont összegének 90%-a]
13. Lakásfenntartási támogatásra igényelhetõ elõleg összege:
a) a tárgyhónapra járó térítés: [a 12. pont összegével egyezik meg]
b) a tárgyhónapra járó térítés és az elõzõ havi elõleg különbözete (elõjel nélkül):
[a január havi igénylés kivételével a 13/a) pontban és az elõzõ havi 13/c) pontban szereplõ összegek különbözete, abszolút értékben; januárban a 13/a) pontban szereplõ
összeget kell beírni]
c) az elõleg összesen:
[a 13/a) és a 13/b) pontok összege az alábbiak szerint:
– ha a tárgyhónapra járó térítés nagyobb, mint az elõzõ havi elõleg összege, akkor a
13/a) pont összegéhez hozzá kell adni a 13/b) pont összegét,
– ha a tárgyhónapra járó térítés kisebb, mint az elõzõ havi elõleg összege, akkor a
13/a) pont összegébõl ki kell vonni a 13/b) pont összegét.
Január havi igényléskor a 13/a) pont összegének kétszeresét kell beírni.]
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14. A tárgyhónapban lakásfenntartási támogatásra történt visszafizetés:
[a 3. § (1) bekezdése szerint visszafizetett összegnek és az önkormányzat által elismert,
a tárgyhónapot megelõzõen tévesen igényelt térítésnek az együttes összege]
15. A lakásfenntartási támogatásra igényelt elõleg nettó összege:
[a 13/c) pont összegét csökkenteni kell a 14. pont összegével]
16. Az Szt. 55/A. § (3) bekezdése szerint az elõrefizetõs fogyasztásmérõk felszerelésének
a tárgyhónapot megelõzõ hónapban az önkormányzat által kifizetett költsége:
17. A kifizetés után járó térítés (a 16. pontban szereplõ összeg 90%-a):
18. Az Szt. 55/A. § (3) bekezdése szerinti támogatásban részesülõk száma, akik esetében
a 16. pont szerint történt a kifizetés:
19. A tárgyhónapban történt visszafizetés:
[a 3. § (1) bekezdése szerint visszafizetett összegnek és az önkormányzat által elismert,
a tárgyhónapot megelõzõen tévesen igényelt térítésnek az együttes összege]
20. Az elõrefizetõs fogyasztásmérõk felszerelési költségének megtérítése:
[a 17. pont összegét csökkenteni kell a 19. pont összegével]
21. Az igényelt elõleg és térítés összesen: (a 9. és a 15., továbbá a 20. pontban szereplõ összegek együttesen)

2739
............ Ft
............ Ft
........... Ft
........... Ft
........... fõ
......... Ft
.
........... Ft
........... Ft

Dátum: ..................... év ....................... hó ...... nap
P. H.
…...............……
a jegyzõ aláírása

….................................……
a polgármester aláírása

6. számú melléklet a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez
Adatlap
az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatással összefüggõ támogatás igényléséhez
........ év .............. tárgyhónap
1. Megye megnevezése: .........................................................................................................................
2. Önkormányzat megnevezése: ............................................................................................................
3. KSH kódja: ........................................................................................................................................
[2 számjegyû megyekód + 5 számjegyû településazonosító]
4. A tárgyhónapban foglalkoztatottak száma:
a) teljes munkaidõben foglalkoztatottak száma:
b) részmunkaidõben foglalkoztatottak száma:
c) alkalmi munkavállalói könyvvel foglalkoztatottak száma:
Összesen:
5. A foglalkoztatási napok száma a tárgyhónapban:
a) foglalkoztatási jogviszonyban töltött napok száma:
aa) teljes munkaidõben foglalkoztatottak jogviszonyának napjai:
ab) részmunkaidõben foglalkoztatottak jogviszonyának napjai:
ac) alkalmi munkavállalói könyvvel foglalkoztatottak jogviszonyának napjai:
Összesen:
b) Az 5. pontban szereplõ napok közül azon napok száma, melyre a foglalkoztatással
kapcsolatban kifizetési kötelezettség volt
ba) teljes munkaidõben foglalkoztatottak jogviszonya utáni kifizetési
kötelezettséggel terhelt napok száma:
bb) részmunkaidõben foglalkoztatottak jogviszonya utáni kifizetési
kötelezettséggel terhelt napok száma:
bc) alkalmi munkavállalói könyvvel foglalkoztatottak jogviszonya utáni kifizetési
kötelezettséggel terhelt napok száma:
Összesen:

...............
...............
..............
...............
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.............
.............
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6. A foglalkoztatási támogatás jogcímén igényelt térítés összege:
a) a foglalkoztatással kapcsolatban kifizetési kötelezettséggel terhelt napok száma:
[az 5/b) pont összesen sorának összegével megegyezik]
b) a foglalkoztatási támogatás után térítés: [a 6/a) pont összege szorozva a támogatás napi
összegével]
7. A foglalkoztatási támogatás jogcímén számított elõleg összege:
a) a tárgyhónapra járó térítés: [megegyezik a 6/b) pont összegével]
b) a tárgyhónapra járó térítés és az elõzõ havi elõleg különbözete (elõjel nélkül):
[január havi igénylés kivételével, a 7/a) pont és az elõzõ havi 7/c) pontban szereplõ
összegek különbözete, abszolút értékben; januárban a 7/a) pontban szereplõ összeget
kell beírni]
c) az elõleg összesen:
[a 7/a) és 7/b) pontok összege az alábbiak szerint:
– ha a tárgyhavi kifizetés nagyobb, mint az elõzõ havi elõleg összege, akkor a
7/a) pont összegéhez hozzá kell adni a 7/b) pont összegét,
– ha a tárgyhavi kifizetés kisebb, mint az elõzõ havi elõleg összege, akkor a 7/a) pont
összegébõl ki kell vonni a 7/b) pont összegét]
Január havi igényléskor a 7/a) pont összegének kétszeresét kell beírni.]
8. A foglalkoztatási támogatás tárgyévi elõleg igénylésének alakulása:
a) tárgyévben foglalkoztatási támogatás jogcímén igényelhetõ összeg:
(a települési önkormányzatot a tárgyévben a közcélú foglalkoztatás támogatása jogcímén megilletõ összeg)
b) tárgyhónapot megelõzõen a tárgyévben foglalkoztatási támogatás címén igényelt
elõlegek összege:
c) tárgyévben még rendelkezésre álló keretösszeg:
[8/a) és 8/b) pont különbsége]
9. Foglalkoztatási támogatás jogcímén igényelt havi elõleg:
[ha a 7/c) pont összege kisebb, mint a 8/c) pont összege, akkor az igényelhetõ elõleg összege megegyezik a 7/c) pont összegével, ha azonban a 8/c) pont összege kisebb, mint a
7/c) pont összege, akkor az igényelhetõ elõleg a 8/c) pont összegével egyezik meg]
Dátum: ................................ év ...................... hó ....... nap.
P. H.
…....................……

……..............................…

a (fõ)jegyzõ aláírása

a (fõ)polgármester aláírása
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7. számú melléklet a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez
Összesítõ adatlap
az egyes szociális ellátásokhoz kapcsolódó támogatások igényléséhez
......... év ........... tárgyhónap
1. Megye megnevezése: ..........................................................................................................
2. Önkormányzat megnevezése: .............................................................................................
3. KSH kódja: .........................................................................................................................
(2 számjegyû megyekód + 5 számjegyû településazonosító)
4. Idõskorúak járadéka
(megegyezik az 1. számú melléklet 9. pontjában feltüntetett összeggel)
5. Rendszeres szociális segély:
(megegyezik a 2. számú melléklet 9. pontjában feltüntetett összeggel)
6. Lakásfenntartási támogatás:
(megegyezik a 3. számú melléklet 9. pontjában feltüntetett összeggel)
7. Ápolási díj:
(megegyezik a 4. számú melléklet 13. pontjában feltüntetett összeggel)
8. Adósságkezelési szolgáltatás:
(megegyezik az 5. számú melléklet 21. pontjában feltüntetett összeggel)
9. Igényelt összeg:
(4–8. pontban szereplõ összegek együttesen, ha az együttes összeg kisebb nullánál, akkor
az önkormányzatot visszafizetési kötelezettség terheli)
Dátum: ..................... év ....................... hó ...... nap
P. H.
……..............…
a jegyzõ aláírása

……....................…
a polgármester aláírása
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8. számú melléklet a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez
Adatlap
a hajléktalan személyek részére kifizetett idõskorúak járadéka címén igénybe vehetõ támogatás igényléséhez
........... év ........................ tárgyhónap
1. Fõvárosi önkormányzat: ........................................................................................
2. KSH kódja: ........................................................................................
(2 számjegyû megyekód + 5 számjegyû településazonosító)
3. A tárgyhónapban támogatásban részesülõk száma:
a) 75. életévét betöltött egyedülállók száma:
b) 75. életévét be nem töltött egyedülállók száma:
c) az a); b) pontba nem tartozó jogosultak száma:
Összesen:
4. A tárgyhónapra történt kifizetés:
a) 75. életévét betöltött egyedülállók részére:
b) 75. életévét be nem töltött egyedülállók részére:
c) az a); b) pontba nem tartozó jogosultak részére:
Összesen:
5. Az igényelt elõleg összege:
a) tárgyhavi kifizetés összesen:
[a 4. pont „összesen”-jével egyezik meg]
b) tárgyhavi kifizetés és az elõzõ havi elõleg különbözete (elõjel nélkül)
[a január havi igénylés kivételével az 5/a) pont és az elõzõ havi 5/c) pontban szereplõ
összeg különbözete abszolút értékben, januárban az 5/a) pontban szereplõ összeget
kell beírni]
c) az elõleg összege:
[az 5/a) és 5/b) pontok összege az alábbiak szerint
– ha a tárgyhavi kifizetés nagyobb, mint az elõzõ havi elõleg összege, akkor az
5/a) pont összegéhez hozzá kell adni az 5/b) pont összegét;
– ha a tárgyhavi kifizetés kisebb mint az elõzõ havi elõleg összege, akkor az 5/a) pont
összegébõl ki kell vonni az 5/b) pont összegét.
Január havi igényléskor az 5/a) pont összegének kétszeresét kell beírni.]
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Dátum: ........... év ........................ hó ......... nap
P. H.
…..............……

….....................……

a fõjegyzõ aláírása

a fõpolgármester aláírása
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9. számú melléklet a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez
Adatlap
a hajléktalan személyek részére kifizetett rendszeres szociális segély címén igénybe vehetõ
támogatás igényléséhez
........ év ........... tárgyhónap
1. Fõvárosi Önkormányzat: ............................................................................................................................................
2. KSH kódja: .................................................................................................................................................................
(2 számjegyû megyekód + 5 számjegyû településazonosító)
3. A tárgyhónapban támogatásban részesülõk száma:
a) az Szt. 37/A. § (1) bekezdés a) pontja alapján támogatásban részesülõk száma:
b) az Szt. 37/A. § (1) bekezdés b) pontja alapján támogatásban részesülõk száma:
[a c) pontban szereplõ segélyezettek számát figyelmen kívül kell hagyni]
c) az Szt. 37/E. § (3) bekezdése alapján támogatásban részesülõk száma:
d) az Szt. 37/A. § (1) bekezdés c) pontja alapján támogatásban részesülõk száma:
Összesen:
4. A tárgyhónapra történt kifizetés:
a) az Szt. 37/A. § (1) bekezdés a) pontja alapján segélyben részesülõk számára:
b) az Szt. 37/A. § (1) bekezdés b) pontja alapján segélyben részesülõk számára:
[a c) pontban szereplõ összeget figyelmen kívül kell hagyni]
c) az Szt. 37/E. § (3) bekezdése alapján segélyben részesülõk számára:
d) az Szt. 37/A. § (1) bekezdés c) pontja alapján segélyben részesülõk számára:
Összesen:
5. A tárgyhavi kifizetések után járó térítés: [megegyezik az 5. pont összegével]
6. Az igényelt elõleg összege:
a) a tárgyhónapra járó térítés: [6. pont összegével megegyezik)
b) a tárgyhónapra járó térítés és az elõzõ havi elõleg különbözete (elõjel nélkül):
[a január havi igénylés kivételével, 6/a) pont és az elõzõ havi 6/c) pontban szereplõ
összegek különbözete abszolút értékben; januárban a 7/a) pontban szereplõ összeget
kell beírni]
c) az elõleg összege:
[a 6/a) és 6/b) pontok összege az alábbiak szerint:
– ha a tárgyhavi kifizetés nagyobb mint az elõzõ havi elõleg összege, akkor a 6/a) pont
összegéhez hozzá kell adni a 6/b) pont összegét,
– ha a tárgyhavi kifizetés kisebb mint az elõzõ havi elõleg összege, akkor a 6/a) pont
összegébõl ki kell vonni a 6/b) pont összegét.
Január havi igényléskor a 6/a) pont összegének kétszeresét kell beírni.]
Dátum: ......................... év .............................. hó .......... nap
P. H.
……...............…

……........................…

a fõjegyzõ aláírása

a fõpolgármester aláírása
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A Kormány
63/2006. (III. 27.) Korm.
rendelete
a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások
igénylésének és megállapításának, valamint
folyósításának részletes szabályairól
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 132. §-a
(1) bekezdésének b) és d) pontjában, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 7. §-ának (1) bekezdésében, valamint a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. §-a (2) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következõket rendeli el:

2006/33. szám

(2) Ha az ellátást megállapító szerv az Szt. 10. §-ának
(2) bekezdésében foglalt jogkörében a jövedelmet vélelmezi, akkor az egy fõre jutó együttes havi fenntartási költség számításánál csak a saját jövedelemmel rendelkezõ
személyeket – ide nem értve az Szt. 4. § (1) bekezdése
d) pontjának db)–dc) alpontjában meghatározott, a
18. életévet betöltött vér szerinti, örökbe fogadott vagy nevelt gyermeket, továbbá fogyatékos gyermeket – lehet
figyelembe venni.
(3) A havi vélelmezett jövedelem nem haladhatja meg a
család (háztartás) által lakott lakás és a tulajdonában álló
vagyontárgyak egy fõre jutó együttes havi fenntartási költségének háromszorosát.
(4) A (2) bekezdés szerinti fenntartási költségnek minõsülnek a közüzemi díjak, a lakbér, a közös költség, a telefondíj, a kötelezõ és önkéntes biztosítás díjai, az adó- és
adójellegû befizetések, valamint a hiteltörlesztés.

I. Fejezet
ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK
1. §
(1) A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások megállapítása iránti kérelem tartalmazza
a) az ellátást igénylõ személynek az Szt. 18. §-ának a),
c) és h) pontjában szereplõ adatait,
b) az igényelt szociális ellátás jogosultsági feltételeire
vonatkozó adatokat, nyilatkozatokat.
(2) Ha az ellátást hajléktalan személy igényli, a kérelmében nyilatkoznia kell arról, hogy az ellátás folyósítását
milyen címre (bankszámlára) kéri.
(3) A jogosultság megállapításához szükséges, az
(1) bekezdés b) pontja szerinti adatok igazolására az ellátást igénylõ személy csak akkor köteles, ha a közigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 36. §-ának
(2)–(3) bekezdésében foglaltak szerint az adat, illetve igazolás nem szerezhetõ be.

2. §
A kérelem elbírálására – ha az Szt. vagy e rendelet másként nem rendelkezik – az a szociális hatáskört gyakorló
szerv köteles, amelynek illetékességi területén a kérelmezõ lakcíme van. Az igénylõ lakcíme az a lakóhely vagy tartózkodási hely, ahol életvitelszerûen lakik.

3. §
(1) A jövedelemtõl függõ szociális ellátások esetében a
jövedelem típusának megfelelõ igazolás vagy annak fénymásolata a jövedelemrõl tett nyilatkozat melléklete.

4. §
Az Szt. 4. §-a (1) bekezdésének b) pontja alkalmazásában azt az ingatlant kell a személy által lakottnak tekinteni,
amelyben a személy lakóhelyként vagy tartózkodási helyként életvitelszerûen tartózkodik.

5. §
Ha az ellátást megállapító szerv az 1. számú melléklet
szerinti vagyonnyilatkozatban foglaltakat vitatja,
a) az ingatlan fekvése szerinti illetékhivatal megkeresésével,
b) egyéb vagyontárgyak vonatkozásában a vám- és
pénzügyõrség vagy független szakértõ bevonásával
állapítja meg a forgalmi értéket.

6. §
(1) A megállapított pénzbeli és természetbeni szociális
ellátások folyósításáról – a (2) bekezdésben meghatározott
kivétellel – a települési, a fõvárosban a fõvárosi kerületi
önkormányzat jegyzõje (a továbbiakban: jegyzõ) gondoskodik.
(2) A hajléktalan személyek rendszeres szociális segélyének, valamint idõskorúak járadékának folyósításáról a
fõvárosi fõjegyzõ (a továbbiakban: fõjegyzõ) gondoskodik.
(3) Az idõskorúak járadékát, a rendszeres szociális segélyt, az ápolási díjat (a továbbiakban együtt: havi rendszeres szociális ellátás), a havi rendszerességgel adott lakásfenntartási támogatást, adósságcsökkentési támogatást
és átmeneti segélyt utólag, minden hónap 5-éig kell
folyósítani.
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(4) Ha a havi rendszeres szociális ellátás és a havi rendszerességgel adott átmeneti segély nem a teljes hónapra
jár, az ellátás összege az ellátás havi összege harmincad részének és az ellátási napok számának szorzata.
(5) A kérelmezõt a havi rendszerességgel járó
a) lakásfenntartási támogatás a kérelem benyújtása hónapjának elsõ napjától illeti meg,
b) adósságcsökkentési támogatás, valamint az Szt.
38. §-a (1) bekezdésének b) pontja szerinti lakásfenntartási
támogatás a támogatásról rendelkezõ határozatban megjelölt idõponttól illeti meg azzal, hogy a jogosultság kezdõ
hónapjában a havi támogatás teljes összegét kell folyósítani.
(6) A nem havi rendszerességgel adott lakásfenntartási
támogatást és adósságcsökkentési támogatást a jogosultnak a lakásfenntartási kiadásokkal, illetve az adósságtörlesztéssel kapcsolatos fizetési kötelezettsége felmerülésének idõpontjában kell folyósítani.
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(2) Lakcímváltozás esetén a havi rendszeres szociális
ellátásra jogosult személy kérelmére vagy az új lakcím
szerint illetékes jegyzõ megkeresésére az ügyben keletkezett iratokat haladéktalanul, de legkésõbb 5 napon belül
meg kell küldeni a jogosult új lakcíme szerint illetékes
jegyzõnek.
(3) Ha a havi rendszeres szociális ellátásra való jogosultság az új lakcímen is változatlanul fennáll, illetõleg az
Szt. 43/B. §-ának (1) bekezdésében szabályozott ápolási
díj esetében a jogosultságot megállapították, akkor az új
lakcím szerint illetékes jegyzõ a havi rendszeres szociális
ellátást a lakcímváltozást követõ hónap elsõ napjáról folyósítja, feltéve, hogy a havi rendszeres szociális ellátás
iránti kérelmet a lakcímváltozást követõ 30 napon belül
benyújtják.
(4) Az új lakcím szerint illetékes jegyzõ a havi rendszeres szociális ellátást az Szt. szerinti összegben, illetõleg az
önkormányzat rendeletében meghatározott összegben folyósítja.

7. §
10. §
(1) A havi rendszeres szociális ellátás összegének változásáról – a (2) bekezdés szerinti eltéréssel – határozatban
kell rendelkezni.
(2) Nem kell határozatot hozni, ha
a) az idõskorúak járadéka,
b) az ápolási díj, továbbá
c) a családi jövedelemszámításnál figyelembe veendõ
közeli hozzátartozó nélküli személy számára folyósított
rendszeres szociális segély
összege kizárólag az öregségi nyugdíj legkisebb összegének emelkedése miatt változik, és az ellátásban részesülõ
személynek egyéb jövedelme nincs.
(3) A havi rendszeres szociális ellátás Szt. 25. §-ának
(5) bekezdése szerinti felülvizsgálata esetén csak a támogatás összegének meghatározásához szükséges jövedelmi
adatok kérhetõek be.

(1) A pénzbeli és természetbeni szociális ellátás folyósításának megszüntetésérõl határozatot kell hozni.
(2) Az Szt.-ben szabályozott esetekben a hajléktalan
személyek részére folyósított idõskorúak járadékának és
rendszeres szociális segélynek a megszüntetésérõl a fõjegyzõ hoz határozatot. A fõjegyzõ a határozat egy példányának megküldésével tájékoztatja mindazokat, akik a jogosultság megállapításáról értesültek.

11. §

(1) Ha az Szt. 38. §-ának (3) bekezdése szerinti egy
négyzetméterre jutó elismert havi költség összege változik, a változás idõpontjától a lakásfenntartási támogatást
az új összegnek megfelelõen kell folyósítani.
(2) A lakásfenntartási támogatás összegének (1) bekezdés szerinti változásáról határozatot nem kell hozni.

Az Szt. 3. §-ának (3) bekezdése szerinti személy esetében a kérelem elbírálásához szükséges
a) a tartózkodási engedély;
b) a tartózkodási jogcímet igazoló egyéb irat, így különösen
ba) igazolás a munkaviszony, munkavégzésre irányuló
egyéb jogviszony, illetve önálló vállalkozói tevékenység
alapján fennálló biztosítási jogviszonyról,
bb) igazolás a tanulói, illetve hallgatói jogviszony
fennállásáról;
c) a rokoni kapcsolatot igazoló irat vagy annak másolata, amennyiben hozzátartozóként válik jogosulttá az ellátásra.

9. §

12. §

(1) Ha a havi rendszeres szociális ellátásra jogosult személy lakcíme az ellátás folyósításának idõtartama alatt
megváltozik, a változás hónapjára járó ellátást a korábban
folyósító szerv teljes összegben folyósítja.

(1) Ha a szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához az Szt. 10. §-ának (4) bekezdése szerinti eljárás lefolytatására van szükség, a jegyzõ megkeresi a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatósá-

8. §
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gát (a továbbiakban: Regionális Igazgatóság). A megkeresés idegen nyelvû fordításáról, valamint a beszerzett igazolás magyar nyelvre történõ fordításáról a Regionális
Igazgatóság gondoskodik.
(2) A Regionális Igazgatóság eljárásának idõtartamára a
szociális hatáskört gyakorló szerv az eljárást felfüggeszti.

13. §
Ha a jövedelemszámításnál a nem forintban megszerzett jövedelmet is figyelembe kell venni, az átszámítás a
kérelem benyújtásának napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos devizaárfolyamon történik.

II. Fejezet
EGYES ELLÁTÁSOKRA VONATKOZÓ RÉSZLETES
SZABÁLYOK
Idõskorúak járadéka
14. §
(1) Az idõskorúak járadékának megállapítása iránti kérelmet a 2. számú melléklet szerinti formanyomtatványon
kell benyújtani.
(2) Az Szt. 4. §-a (1) bekezdésének l) pontja alkalmazásában a házastársak akkor tekinthetõk különélõnek, ha a
lakcímük különbözõ.
(3) Ha a kérelmet a házastárs (élettárs) nem írja alá, akkor az ügyben eljáró szerv megvizsgálja ennek okát, és a
vizsgálat eredményének figyelembevételével dönt a kérelemrõl.

Rendszeres szociális segély
15. §
(1) A rendszeres szociális segély megállapítása iránti
kérelmet a 3. számú melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. A kérelem elbírálásához szükséges
a) az 1. számú melléklet szerinti vagyonnyilatkozat,
továbbá
b) a közös háztartásban élõ gyermek(ek)re vonatkozóan
ba) ha a tankötelezett korhatárt már betöltötték, a tanulói, hallgatói jogviszony fennállásáról szóló igazolás, valamint
bb) a tartósan beteg, illetve a testi, érzékszervi, értelmi,
beszéd- vagy más fogyatékos állapotot igazoló irat.
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(2) Az Szt. 37/A. §-ának (2) bekezdésében meghatározott egészségkárosodott személy esetében az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenõen a kérelem elbírálásához
szükséges
a) az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Országos
Orvosszakértõi Intézete (a továbbiakban: OOSZI) orvosi
bizottságának a munkaképesség legalább 67%-os mértékû
csökkenésérõl készült szakvéleménye, vagy
b) a Magyar Államkincstár illetékes Területi Igazgatóságának igazolása arról, hogy a kérelmezõ vakok személyi
járadékában, illetve fogyatékossági támogatásban részesül.
(3) Az Szt. 37/A. §-ának (3) bekezdése alapján nem foglalkoztatottnak minõsülõ személy (a továbbiakban: nem
foglalkoztatott személy) esetében – az (1) bekezdésben
foglaltakon túlmenõen – a kérelem elbírálásához szükséges
a) a megyei, fõvárosi munkaügyi központ, illetõleg annak kirendeltsége (a továbbiakban együtt: munkaügyi központ) igazolása a munkanélküli járadék, illetve az álláskeresési járadék, álláskeresési segély (a továbbiakban
együtt: álláskeresési támogatás) folyósítása idõtartamának
lejártáról, valamint arról, hogy a nem foglalkoztatott személy álláskeresést ösztönzõ juttatásban nem részesül,
vagy
b) a jövedelempótló támogatás folyósítási idõtartamának lejártáról szóló határozat, vagy
c) az Szt. 37/A. §-a (3) bekezdésének b) pontja szerinti
esetben a munkaügyi központ igazolása arról, hogy az álláskeresési támogatásra való jogosultsága nem áll fenn, továbbá a munkaviszonyban töltött azon napjainak számáról, amelyeket a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) szerint az álláskeresési támogatás megállapításánál figyelembe kell venni,
d) az Szt. 37/A. §-a (3) bekezdésének c) és d) pontja
szerinti együttmûködés (a továbbiakban: megelõzõ
együttmûködés) esetén a munkaügyi központ vagy a lakcím szerint illetékes települési önkormányzat által kijelölt
szerv (a továbbiakban: együttmûködésre kijelölt szerv)
igazolása annak teljesítésérõl,
e) az Szt. 37/A. §-a (3) bekezdésének d) pontjában
meghatározott ellátások megszüntetésérõl szóló határozat,
továbbá
f) az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat másolata.
(4) Az Szt. 37/A. §-a (1) bekezdésének c) pontjában
meghatározott támogatott álláskeresõ személy esetében
– az (1) bekezdésben foglaltakon túl – a kérelem elbírálásához szükséges a munkaügyi központ igazolása arról,
hogy a kérelmezõ álláskeresési támogatásban részesül. Az
igazolásnak tartalmaznia kell az álláskeresési támogatás
havi összegét és a folyósítás lejártának várható idõpontját.
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(5) Az (1) bekezdés b) pontjának bb) alpontja szerinti
a) tartósan beteg állapot fennállása a magasabb összegû családi pótlék, a rokkantsági járadék, a saját jogú rokkantsági nyugdíj folyósítását igazoló irattal,
b) testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- vagy más fogyatékos állapot fennállása a magasabb összegû családi pótlék, a vakok személyi járadéka, a fogyatékossági támogatás folyósítását igazoló irattal
igazolható.
(6) Ha az egészségkárosodott személy esetében az
egészségkárosodást megállapító vizsgálatra még nem került sor, a jegyzõ – a kérelmezõ egyetértésével – az OOSZI
illetékes orvosi bizottságánál kezdeményezi a vizsgálat lefolytatását. A szakvélemény megérkezéséig az eljárás
felfüggeszthetõ.

16. §
(1) A megelõzõ együttmûködésen
a) a munkaügyi központtal történõ együttmûködés esetében az Flt. szerinti együttmûködést,
b) az együttmûködésre kijelölt szervvel történõ együttmûködés esetében az együttmûködésre kijelölt szervnél
történõ nyilvántartásba vételt, valamint a felajánlott – az
Szt. 37/H. § (6) bekezdése szerint megfelelõ –
munkalehetõség elfogadását
kell érteni.
(2) A 15. § (3) bekezdésének d) pontja szerinti, a megelõzõ együttmûködés teljesítésérõl kiadott igazolásnak
tartalmaznia kell az együttmûködés kezdõ és befejezõ
idõpontját.

17. §
(1) A nem foglalkoztatott személynek a rendszeres szociális segély megállapítása iránti kérelmében nyilatkoznia
kell arról, hogy az együttmûködésre kijelölt szervvel az
Szt. 37/D. §-a szerinti együttmûködést vállalja.
(2) A nem foglalkoztatott személy esetében a rendszeres
szociális segély megállapításáról szóló határozatban rendelkezni kell
a) az együttmûködési kötelezettség tartalmi elemeirõl,
b) arról, hogy a nem foglalkoztatott személy a határozat jogerõre emelkedését követõ 15 napon belül köteles az
együttmûködésre kijelölt szervnél megjelenni, valamint
c) az együttmûködés hiányának az Szt. szerinti következményeirõl.
(3) A (2) bekezdés szerinti határozatot a jegyzõ megküldi az együttmûködésre kijelölt szervnek.
(4) Az együttmûködésre kijelölt szerv a megállapított
rendszeres szociális segély folyósításának idõtartama alatti együttmûködés keretében
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a) figyelemmel kíséri a (2) bekezdés szerinti határozatban megállapított határidõ betartását, és annak megszegése esetén megvizsgálja a mulasztás okát, továbbá a nem
foglalkoztatott személyt a jogerõs határozat alapján – a
szervnél történõ megjelenésekor – nyilvántartásba veszi,
b) tájékoztatja a nem foglalkoztatott személyt az Szt.
37/D. §-ának (3) bekezdése szerinti beilleszkedést segítõ
program elkészítésének menetérõl, a programok típusairól, az együttmûködés eljárási szabályairól,
c) a nyilvántartásba vételtõl számított hatvan napon belül a nem foglalkoztatott személy bevonásával, valamint
az e) pont szerinti esetben a munkaügyi központ közremûködésével kidolgozza az egyéni élethelyzethez igazodó
beilleszkedést segítõ programot, és arról a segélyben
részesülõ személlyel írásban megállapodást köt,
d) folyamatosan kapcsolatot tart a nem foglalkoztatott
személlyel és legalább háromhavonta személyes találkozás útján figyelemmel kíséri a beilleszkedést segítõ
programban foglaltak betartását,
e) az Szt. 37/D. §-a (3) bekezdésének d) pontja szerinti
esetben kapcsolatot tart a munkaügyi központtal,
f) legalább évente írásos értékelést készít a beilleszkedést elõsegítõ program végrehajtásáról, és amennyiben
szükséges – a nem foglalkoztatott személy bevonásával –
módosítja a programot.
(5) Az együttmûködésre kijelölt szerv
a) jelzi a jegyzõnek, ha a nem foglalkoztatott személy
együttmûködési kötelezettségének nem tesz eleget,
valamint
b) a (4) bekezdés f) pontja szerinti éves értékelés megküldésével tájékoztatja a jegyzõt a beilleszkedést segítõ
program végrehajtásáról.
(6) Az együttmûködésre kijelölt szerv a nem foglalkoztatott személlyel történõ kapcsolattartásáról a személyes
gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és mûködésük feltételeirõl szóló 1/2000. (I. 7.)
SZCSM rendeletben a családsegítésre meghatározott esetnaplót vezet.
(7) A nem foglalkoztatott személynek folyósított rendszeres szociális segély megszüntetésérõl szóló határozatot
az együttmûködésre kijelölt szerv részére meg kell
küldeni.
(8) A felajánlott, az Szt. 37/H. §-ának (6) bekezdése szerinti megfelelõ munkalehetõségrõl a nem foglalkoztatott
személyt a munkakezdés idõpontjánál legalább öt munkanappal korábban tájékoztatni kell.

18. §
(1) Ha a támogatott álláskeresõ személy részére rendszeres szociális segélyt állapítanak meg, a segély összegét
módosítják, vagy a folyósítást megszüntetik, az errõl szóló
határozatot haladéktalanul meg kell küldeni az álláskeresési támogatást megállapító munkaügyi központ részére.
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(2) A munkaügyi központ az álláskeresési támogatásban részesülõ rendszeres szociális segélyezett személy
esetében
a) a támogatás összegének megváltoztatásáról,
b) a támogatás folyósításának megszüntetésérõl és ennek okáról,
c) a támogatásnak az Flt. 29. §-ának (1) bekezdésében
foglalt okok valamelyike miatti szüneteltetésérõl,
d) a c) pont szerinti szüneteltetés idõtartamának lejártát
követõen a támogatás továbbfolyósításáról
az errõl szóló határozat megküldésével köteles értesíteni a
rendszeres szociális segélyt folyósító szervet.
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22. §

(1) Azon személy részére, akinél az adósságkezelési
szolgáltatás keretében elõrefizetõs gáz- vagy áramfogyasztást mérõ készülék (a továbbiakban: készülék) mûködik, a lakásfenntartási támogatást részben vagy egészben a készülék mûködtetését lehetõvé tevõ eszköz
(a továbbiakban: kódhordozó) formájában kell nyújtani.
(2) A kódhordozó formájában nyújtott lakásfenntartási
támogatás igénybevételének és a készülék mûködtetésének szabályait a települési önkormányzat és a szolgáltató
közötti megállapodás tartalmazza.

19. §

(3) A készülék leszerelése esetén a lakásfenntartási támogatás kódhordozó formájában történõ nyújtását meg
kell szüntetni.

A rendszeres szociális segélynek a keresõtevékenység
melletti továbbfolyósítása esetén az érintett személy az
Szt. 37/E. §-a (4) bekezdésének b) pontjában elõírt kötelezettségét a munkáltatója által kiadott irattal, ennek hiányában nyilatkozatával igazolhatja.

23. §

Lakásfenntartási támogatás
20. §
(1) A lakásfenntartási támogatás iránti kérelemnek az
1. § (1) bekezdésének a) pontjában foglaltakon túl tartalmaznia kell a támogatást kérõ nyilatkozatát
a) a lakásban tartózkodásának jogcímérõl,
b) a kérelmezõvel közös háztartásban élõk számáról,
valamint
c) annak a lakásnak a nagyságáról, amelyre tekintettel a
támogatást igényli.
(2) A lakásfenntartási támogatás megállapításához
a) a háztartás tagjainak jövedelmére vonatkozó, az önkormányzat rendeletében meghatározott jövedelemnyilatkozat, jövedelemigazolás, továbbá
b) a lakás nagyságának hitelt érdemlõ módon történõ
igazolása
szükséges.
(3) Az Szt. 38. § (1) bekezdésének b) pontjában szabályozott lakásfenntartási támogatás megállapítása iránt kérelmet nem kell benyújtani.

(1) Amennyiben az adósságkezelési szolgáltatás megszûnése miatt az Szt. 38. §-a (1) bekezdésének b) pontja
szerinti lakásfenntartási támogatásra való jogosultság
megszûnik, hivatalból meg kell vizsgálni, hogy fennállnak-e az Szt. 38. §-a (1) bekezdésének a) vagy c) pontja
szerinti lakásfenntartási támogatásra való jogosultság feltételei. Az ügyintézési határidõt az Szt. 38. §-a (1) bekezdésének b) pontja szerinti lakásfenntartási támogatásra
való jogosultság megszûnésének napjától kell számítani.
(2) Annak az (1) bekezdés szerinti személynek, aki a lakásfenntartási támogatást részben vagy egészben kódhordozó formájában kapta, és az Szt. 38. §-a (1) bekezdésének
a) vagy c) pontja szerinti lakásfenntartási támogatásra való
jogosultság feltételei fennállnak, a támogatás részben
vagy egészben továbbra is nyújtható kódhordozó formájában.

24. §
Ha az Szt. 38. §-a (1) bekezdésének a) pontja szerinti lakásfenntartási támogatásban részesülõ személy lakcíme a
támogatás folyósításának idõtartama alatt megváltozik,
vagy a jogosult meghal, a változás, illetve a haláleset hónapjára járó támogatást a korábban illetékes folyósító
szerv teljes összegben folyósítja, de a támogatás további
folyósítását meg kell szüntetni.

21. §
Ápolási díj
Ha a lakásfenntartási támogatás megállapítására természetbeni juttatásként kerül sor, akkor a folyósítás a szolgáltató részére történik. Ebben az esetben a jogosultságot
megállapító határozatban arról is rendelkezni kell, hogy a
támogatást mely lakásfenntartási kiadás(ok)hoz nyújtják.

25. §
(1) Az ápolási díj megállapítása iránti kérelmet a 4. számú melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújta-
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ni. A kérelemhez – figyelemmel az 1. § (3) bekezdésében
foglaltakra – mellékelni kell
a) a háziorvos által kiállított, 5. számú melléklet szerinti igazolást és szakvéleményt,
b) az Szt. 42. §-a (1) bekezdésének aa)–ac) pontjában
meghatározott tény fennállása esetén az intézmény vezetõje által kiállított, 6. számú melléklet szerinti igazolást, továbbá
c) az Szt. 43/B. §-ában foglalt esetben az önkormányzat
rendeletében meghatározott egyéb iratokat.
(2) Ha a kérelmet az ápolt személy nem írja alá, akkor az
ügyben eljáró szerv megvizsgálja ennek okát, és a vizsgálat eredményének figyelembevételével dönt a kérelemrõl.

26. §
(1) Ha az ápolási díj megállapítását a fokozott ápolást
igénylõ súlyosan fogyatékos személy gondozására tekintettel kérik, akkor az eljárás során az ápolt személy lakcíme szerinti megyei, fõvárosi szociális módszertani intézmény (a továbbiakban: módszertani intézmény) vezetõjének szakvéleményét kell kérni. Ebben az esetben az
ügyintézési határidõ 60 nap.
(2) Az (1) bekezdés szerinti szakvélemény elkészítését a
jegyzõ kezdeményezi a módszertani intézmény vezetõjénél. A jegyzõ a megkereséshez csatolja
a) az ápolást végzõ és az ápolt személy személyazonosító adatait,
b) az ápolást végzõ személy nyilatkozatát a vizsgálat
szükségességének tudomásul vételérõl,
c) az ápolt személy hozzájárulását a fokozott ápolást
igénylõ állapot fennállásának helyszíni vizsgálatához,
d) a háziorvos által kiállított, 5. számú melléklet szerinti igazolás és szakvélemény másolatát.
(3) A módszertani intézmény az ápolás helyszínén történõ vizsgálat idõpontjáról az ápolást végzõ személyt a vizsgálat lefolytatását legalább három munkanappal megelõzõen értesíti.
(4) A módszertani intézmény vezetõje szakvéleményét
az ápolás helyszínén végzett szakértõi vizsgálat megállapításaira, valamint az ápolt személy önkiszolgáló képességére vonatkozó hivatalos iratra (kórházi zárójelentés stb.)
alapozva készíti el, és a 7. számú melléklet szerinti formanyomtatványon küldi meg a jegyzõ által kitûzött határidõben.
(5) A módszertani intézmény vezetõje a helyszíni vizsgálat elvégzésére legalább középfokú iskolai végzettséggel és egészségügyi szakképesítéssel rendelkezõ, személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményben foglalkoztatott szakembert jelölhet ki, illetve kérhet fel.
Amennyiben a helyszíni szakértõi vizsgálatot felkérés
alapján végzik, a vizsgálatot végzõ személyt díjazás illeti
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meg, amely vizsgálatonként nem lehet kevesebb, mint a
vizsgálat idõpontjában érvényes szakértõi díj 50%-a.
(6) A módszertani intézmény által kiadott szakvélemény érvényességének idõtartama alatt a háziorvosi igazolást és szakvéleményt is érvényesnek kell tekinteni.
(7) A jegyzõ a szakértõi vélemény és a szakértõi díjról
szóló számla beérkezését követõ öt munkanapon belül
gondoskodik az Szt. 43/A. §-ának (4) bekezdésében foglaltak szerinti szakértõi díjnak a módszertani intézmény
számlájára történõ átutalásáról.

27. §
(1) Az ápolást végzõ személynek a házi segítségnyújtás
keretében segítség nyújtható, illetve az ápolt személy átmenetileg, de egybefüggõen legfeljebb egy hónapos
idõtartamban ellátható, ha
a) az ápolt személy egészségi állapota ezt indokolja,
b) az ápolást végzõ személy akadályoztatása miatt az
ápolási tevékenységet nem tudja ellátni.
(2) Az Szt. 42. §-a (2) bekezdésének b) pontja alkalmazásában az ápolási kötelezettség nem teljesítésének minõsül, ha az ápolást végzõ személy több egymást követõ napon – ide nem értve az (1) bekezdésben foglalt esetet –
nem gondoskodik az ápolt személy alapvetõ gondozási,
ápolási igényének kielégítésérõl, az ellátott és lakókörnyezete megfelelõ higiénés körülményének biztosításáról, az
esetleges vészhelyzet kialakulásának megelõzésérõl.

28. §
(1) A háziorvos által kiállított szakvélemény felülvizsgálata során a módszertani intézmény az általa készített
szakvéleményben – a gondozási szükséglet megjelölésével – nyilatkozik, hogy az ápolt egészségi állapota indokolttá teszi-e az állandó és tartós gondozást.
(2) A módszertani intézmény vezetõje a szakvéleményhez szükséges helyszíni vizsgálat elvégzésére felsõfokú
egészségügyi végzettségû, az egészségügyi ágazatban
vagy személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményben dolgozó személyt jelölhet ki, illetve kérhet fel.

29. §
(1) A módszertani intézmény vezetõjének a fokozott
ápolást igénylõ súlyosan fogyatékos állapot vizsgálatára
vonatkozó szakvéleménye felülvizsgálata során a megyei
szociális és gyámhivatal által kijelölt szakértõ szakvéleményét a 8. számú melléklet szerint készíti el.
(2) Az (1) bekezdés szerinti szakvélemény elkészítésére
felsõfokú egészségügyi vagy szociális végzettségû, a fo-
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gyatékos személyek szociális ellátásában dolgozó, vagy a
fogyatékos személyek szociális ellátása témakörben
szakvizsgával rendelkezõ személy kérhetõ fel.
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(3) A felülvizsgálatban nem vehet részt az a személy
vagy intézmény, aki vagy amely a megtámadott szakértõi
vélemény elkészítésében közremûködött.

Ha a kérelmezõ szociális körülményei indokolttá teszik,
a temetési segély a temetés költségeinek kifizetésére elõre
is adható. Ilyen esetben a határozatban meg kell jelölni azt
a határidõt, ameddig a kérelmezõ köteles a temetés igazoló
számláit bemutatni.

30. §

Köztemetés

(1) Az Szt. 42. §-ának (4) bekezdésében meghatározott
esetben az ápolási díj folyósítása és felülvizsgálata során a
társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi
LXXXI. törvény szerint folyósított saját jogú nyugellátás
összegét figyelmen kívül kell hagyni.

34. §

(2) Az Szt. 18. §-a szerinti nyilvántartásból az ápolási
díjban részesült személyre vonatkozó adatokat – eltérõ kérésének hiányában – az ellátásra vonatkozó jogosultság
megszûnésétõl számított 50 év után törölni kell.

Átmeneti segély

(1) A halálesetrõl való tudomásszerzést követõen az eljáró szerv megvizsgálja, hogy van-e, illetõleg fellelhetõ-e
az elhunyt személy eltemettetésére köteles személy
[1999. évi XLIII. törvény 20. § (1) bek.].
(2) Amennyiben az (1) bekezdésben megjelölt személy
fellelhetõ, határidõ tûzésével fel kell szólítani, hogy gondoskodjék az elhunyt személy eltemettetésérõl.
(3) A köztemetés költsége magában foglalja az egészségügyi intézményben végzett halottkezelési tevékenység
és a halottszállítás díját is.

31. §
Közgyógyellátás
(1) Ha az átmeneti segély iránti kérelem elbírálása során
az eljáró szerv megítélése szerint egy adott idõszakon belül több alkalommal is indokolt átmeneti segély folyósítása, akkor a határozatban – a konkrét idõpontok és összegek
megjelölésével – az adott év folyamán többszöri kifizetésrõl is lehet rendelkezni.
(2) Amennyiben az átmeneti segély iránti kérelem rendkívüli gyógyszersegély megállapítására irányul, a kérelmet haladéktalanul el kell bírálni.

Temetési segély
32. §
(1) A temetési segély megállapítása iránti kérelemhez
csatolni kell a temetés költségeirõl – a kérelmezõ vagy a
vele azonos lakcímen élõ közeli hozzátartozója nevére –
kiállított számla eredeti példányát.
(2) A megállapított temetési segély összegét vagy a kérelem elutasításának tényét az arról szóló határozat számával együtt a temetési számlára rá kell vezetni és a számlát a
kérelmezõ részére vissza kell adni.
(3) Ha a temetési segély megállapítását nem a haláleset
helye szerint illetékes települési önkormányzattól kérik, a
kérelem elbírálásához szükséges az elhunyt személy halotti anyakönyvi kivonata is.

35. §
(1) A közgyógyellátásra való jogosultság megállapítása
iránti kérelmet – a (7) bekezdésben foglalt kivétellel – a
9. számú melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. A kérelemnek az 1. § (3) bekezdésének a) pontja
szerinti adatokon túl tartalmaznia kell a kérelmezõ nyilatkozatát a közgyógyellátás iránti igény megalapozottságát
alátámasztó tényekrõl.
(2) A kérelem elbírálásához a havi rendszeres gyógyító
ellátásokról a 10. számú melléklet alapján kiállított háziorvosi igazoláson túl szükséges az Szt. 50. §-ának
a) (1) bekezdése szerinti igény esetén az Szt. 50. §-a
(1) bekezdésének c)–h) pontjában foglaltak fennállását,
b) (2) bekezdése szerinti igény esetén a jövedelemnyilatkozatban foglaltak megalapozottságát,
c) (3) bekezdése szerinti igény esetén az önkormányzat
rendeletében foglalt feltételek fennállását
igazoló irat.
(3) Ha a közgyógyellátásra való jogosultság megállapítását az Szt. 50. §-ának (1) bekezdése alapján kérik,
a) a háziorvosnak az igazoláson csak az Szt. 49. §-a
(2) bekezdésének a) pontja szerinti gyógyító ellátást kell
feltüntetnie,
b) nem kell csatolni a háziorvos igazolását, ha a kérelmezõ nyilatkozik arról, hogy egyéni gyógyszerkeret megállapítására nem tart igényt.
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(4) A háziorvosi igazoláson kizárólag a kérelmezõ személyes szükségletének kielégítéséhez szükséges gyógyító
ellátást lehet feltüntetni.
(5) A háziorvosi igazoláson fel kell tüntetni azokat a
szakorvos által havonta rendszeresen rendelt gyógyító ellátásokat is, melyekrõl a szakorvos tájékoztatta a háziorvost.
(6) A háziorvosi igazolást zárt borítékban a kérelmezõ
nevének és TAJ-számának feltüntetésével kell csatolni a
kérelemhez. A borítékon a „háziorvosi igazolás közgyógyellátás igénybevételéhez” szövegrészen túl fel kell tüntetni
a háziorvos nevét is.
(7) Az Szt. 50. §-a (1) bekezdésének a) pontja szerinti
átmeneti és tartós nevelésbe vett kiskorú esetében a nevelésbe vételt elrendelõ gyámhivatal hivatalból kezdeményezi a gondozás helye szerint illetékes jegyzõnél a közgyógyellátásra való jogosultság megállapítását. Ebben az
esetben a gyámhivatal gondoskodik a háziorvosi igazolás
beszerzésérõl és azt a nevelésbe vételt elrendelõ jogerõs
határozattal együtt továbbítja az illetékes jegyzõnek.
(8) Ha az átmeneti és tartós nevelésbe vett kiskorú közgyógyellátásra való egyéves jogosultsága a hivatalból történõ megállapítást követõen lejár, a közgyógyellátás iránti
kérelem benyújtására a gyám jogosult. A közgyógyellátás
iránti kérelem benyújtására egyebekben az (1)–(6) bekezdés rendelkezéseit kell megfelelõen alkalmazni azzal,
hogy az eljárást a gyermek gondozási helye szerint illetékes jegyzõ folytatja le.

36. §
(1) Az Szt. 50. §-ának (2)–(3) bekezdése szerinti kérelem esetén a jegyzõ megvizsgálja, hogy a kérelmezõ esetében fennállnak-e az Szt.-ben, illetõleg az önkormányzat
rendeletében elõírt jövedelmi feltételek. Ha ennek eredményeként a jegyzõ azt állapítja meg, hogy a jövedelmi feltételek
a) teljesülnek, akkor a szakhatósági állásfoglalás beszerzése végett a 11. számú melléklet szerinti formanyomtatvány kitöltésével és a háziorvos igazolásának megküldésével 3 munkanapon belül megkeresi az illetékes megyei egészségbiztosítási pénztárt (a továbbiakban: MEP),
b) nem teljesülnek, akkor a kérelmet további érdemi
vizsgálat nélkül elutasítja.
(2) A jegyzõ az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben
az elutasító határozattal együtt a zárt borítékban lévõ háziorvosi igazolást felbontatlanul visszaküldi a kérelmezõnek.
(3) A közgyógyellátással kapcsolatos eljárásban az eljáró jegyzõ székhelye szerinti illetékes MEP vesz részt.
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(1) A MEP a 12. számú melléklet szerinti szakhatósági
állásfoglalásban nyilatkozik a kérelmezõ esetében elismert havi rendszeres gyógyító ellátás térítési díjáról, külön
megjelölve a gyógyszerek térítési díját.
(2) Az Szt. 50. §-ának (1) bekezdése szerinti kérelem
esetén – az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérõen – a MEP
a szakhatósági állásfoglalásban csak az elismert havi rendszeres gyógyszerköltséget [Szt. 50/A. § (7) bek.] tünteti
fel.
(3) A MEP által készített szakhatósági állásfoglalást
megalapozó iratokba a kérelmezõ részére betekintési jogot
kell biztosítani, igény esetén az iratokról másolatot kell a
kérelmezõ rendelkezésére bocsátani.
(4) Ha a MEP a szakhatósági eljárás során azt állapítja
meg, hogy a kérelmezõ érvényes közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezik, akkor a szakhatósági állásfoglalás
kiadásával egyidejûleg tájékoztatja a jegyzõt a kérelmezõ
közgyógyellátásra való jogosultsága lejártának idõpontjáról.
(5) A szakhatósági állásfoglalással kapcsolatos iratokat
a MEP öt évig megõrzi.

38. §
(1) A közgyógyellátásra való jogosultságot megállapító
határozatot a jegyzõ 3 napon belül megküldi a MEP-nek.
(2) Ha a jogosult az igazolvány kézbesítését nem postai
úton kéri, akkor ezt a határozatban jelezni kell.
(3) A közgyógyellátást megállapító határozatban foglaltakat – a Ket. 101. §-ának (2) bekezdése szerint – fellebbezési jogra tekintet nélkül teljesíteni kell.
(4) A fellebbezési eljárásban a MEP által kiadott szakhatósági állásfoglalás felülvizsgálatát az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP) végzi.

39. §
(1) Az egyéni gyógyszerkeret Szt. 50/B. §-ának (2) bekezdése szerinti felülvizsgálatára irányuló kérelemhez
mellékelni kell a háziorvos 10. számú melléklet szerinti
igazolásán túl a háziorvos nyilatkozatát arról, hogy a közgyógyellátásra jogosult személy által havonta rendszeresen használt gyógyszerek térítési díjának a jogosultság
megállapítása óta eltelt idõszakban történt emelkedése
meghaladja a havi 1000 forintot.
(2) A módosított gyógyszerkeretet a közgyógyellátásra
való jogosultság lejártáig terjedõ idõszakra kell megállapítani.
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(3) A gyógyszerkeret módosítására vonatkozóan a 37. §
rendelkezéseit megfelelõen alkalmazni kell.

40. §
(1) A MEP a közgyógyellátásra jogosultak számára a
13. számú melléklet szerinti adattartalommal közgyógyellátási igazolványt (a továbbiakban: igazolvány) állít ki. A
MEP az igazolványt – a jogosult eltérõ kérésének hiányában – postai úton a jogosultság kezdõ idõpontjáig kézbesíti
a jogosult részére. A jogosult kérésére biztosítani kell az
igazolvány MEP-nél történõ személyes vagy meghatalmazott útján történõ átvételének lehetõségét.
(2) A MEP havonta, a tárgyhónapot követõ hónap
10. napjáig tájékoztatja a jegyzõt a kiadott igazolványok
igazolványszámáról.
(3) A MEP az igazolvány kiadásával egyidejûleg a hatósági nyilvántartás vezetése céljából tájékoztatja az OEP-et
a jogosultnak az Szt. 50/C. § (2) bekezdése szerinti
adatairól.
(4) A gyógyszerkeret év közbeni módosítása esetén új
igazolvány kiadására nem kerül sor, az igazolvány érvényességi idejének lejártáig használható.

41. §
(1) Közgyógyellátás keretében gyógyító ellátás csak érvényes igazolvánnyal vehetõ igénybe.
(2) A közgyógyellátás keretében
a) gyógyszert a jogosult részére
aa) a háziorvosa, illetve azon gyógyszerek esetében,
melyeket a vonatkozó jogszabályok alapján csak szakorvos írhat fel, a kezelést végzõ szakorvos,
ab) sürgõs szükség esetén a tartózkodási hely szerint
illetékes kezelõorvos statim jelzéssel legfeljebb egy, eredeti legkisebb gyári csomagolásban,
ac) a fekvõbeteg-gyógyintézet orvosa a beteg elbocsátásakor legfeljebb egy, eredeti legkisebb gyári csomagolásban,
ad) a járóbeteg-szakellátás szakorvosa vizsgálatra, kezelésre megjelent betegnek legfeljebb egy, eredeti legkisebb gyári csomagolásban,
b) gyógyászati segédeszközt a kezelõorvos,
c) az orvosi rehabilitáció céljából igénybe vehetõ gyógyászati ellátásokat a kezelõorvos
rendelhet.
(3) A (2) bekezdés alkalmazásában kezelõorvos alatt az
egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 3. §-ának
b) pontja szerinti orvost kell érteni.
(4) Ha a közgyógyellátásra jogosult személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális intézményben vagy
bentlakásos gyermek- és ifjúságvédelmi intézményben ke-
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rült elhelyezésre, a (2) bekezdésben foglaltakon túl a gyógyító ellátást részére az intézmény orvosa is rendelheti.
(5) Közgyógyellátás jogcímen történõ gyógyító ellátások rendelésekor az orvosnak egyeztetnie kell a rendelkezésre álló dokumentációban és az igazolványon szereplõ
adatokat, továbbá ellenõriznie kell az igazolvány lejáratának idõpontját. A vényen a közgyógyellátási jogcímet
megjelölni csak érvényes igazolvány bemutatásakor lehet.

42. §
(1) Közgyógyellátás keretében az Szt. 49. §-a (2) bekezdésének b)–c) pontja szerinti gyógyító ellátások akkor
szolgáltathatók ki, ha az orvos a vényen feltüntette a jogosult igazolványának a számát és a jogosult vagy a gyógyító
ellátást kiváltó személy az igazolványt bemutatja. Ebben
az esetben a szolgáltatást nyújtó ellenõrzi a vényen és az
igazolványon lévõ személyes adatok egyezõségét,
valamint az igazolvány érvényességét.
(2) Ha az ellenõrzés eredményeként a közgyógyellátásra való jogosultság nem bizonyítható, akkor a gyógyító ellátást közgyógyellátás keretében nem, hanem csak általános társadalombiztosítási támogatással lehet biztosítani.
(3) Közgyógyellátás keretében gyógyszer a gyógyszerek kiszolgáltatására vonatkozó külön jogszabály szerint
adható ki, abban az esetben, ha – az Szt. 51. §-ának (4) bekezdésében foglalt kivétellel – a jogosult részére rendelkezésre áll a gyógyszer kiváltásához szükséges összegû
gyógyszerkeret.
(4) Közgyógyellátás keretében térítésmentesen az Szt.
49. §-a (2) bekezdésének b)–c) pontja szerinti gyógyító ellátások a közfinanszírozás alapjául elfogadott ár mértékéig
szolgáltathatók ki. Ha a gyógyító ellátásért fizetendõ térítési díj magasabb összegû, mint a közfinanszírozás alapjául elfogadott ár alapján számított térítési díj, akkor a
különbözetet a jogosultnak kell megfizetnie.
(5) Közgyógyellátás keretében – a (6)–(8) bekezdés szerinti kivétellel – csak az OEP által vezetett hatósági nyilvántartásban (a továbbiakban: nyilvántartás) az elektronikus adatkapcsolat útján rögzített gyógyszerkiszolgáltatás
számolható el.
(6) Ha a gyógyszertár – a közgyógyellátás keretében
történõ gyógyszerkiadáskor a 43. § (1) bekezdése szerinti
elektronikus adatkapcsolatnak a gyógyszertár felelõsségi
körén kívüli okból eredõ üzemzavara miatt – nem tudja a
nyilvántartásban ellenõrizni a közgyógyellátási jogosultságot és a rendelkezésre álló gyógyszerkeret összegét, akkor a gyógyszert térítésmentesen kiadhatja. A hiba elhárítását követõen a gyógyszer kiadását a gyógyszertár a szolgálati idõ végéig, de legkésõbb egy héten belül elektronikus adatkapcsolaton keresztül jelzi a nyilvántartásnak az
OEP által meghatározott, az OEP internetes honlapján
közzétett formátumban.
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(7) A gyógyszertár felelõsségi körén kívüli okból eredõ
üzemzavar alatt az OEP informatikai rendszere, illetve az
adatkapcsolat létesítéséhez igénybe vett, nem a gyógyszertár ellenõrzése alatt álló távközlési rendszer üzemzavarát
kell érteni.
(8) Az OEP a (6) bekezdés szerinti tájékoztatásban foglaltakat megvizsgálja, és ha azt állapítja meg, hogy az
üzemzavar a (7) bekezdés szerinti okból történt, a kiszolgáltatott gyógyszert közgyógyellátás keretében elszámolja.

43. §
(1) Az OEP folyamatos elektronikus adatkapcsolat keretében biztosítja a gyógyszertár számára a közgyógyellátásra való jogosultság és a rendelkezésre álló gyógyszerkeret megállapítása céljából a nyilvántartásba történõ betekintést.
(2) A 2006. július 1-jét követõen hatályos rendelkezések alapján az a gyógyszertár szolgáltathat ki közgyógyellátás keretében gyógyszert, ahol biztosítottak a nyilvántartáshoz elektronikus úton történõ folyamatos hozzáférés
mûszaki feltételei és a gyógyszertár tulajdonosa vállalja,
hogy gondoskodik a szolgálati idõ alatti folyamatos üzemeltetésrõl.
(3) A (2) bekezdésben foglaltak teljesítését az OEP
megvizsgálja és igazolja, az ezt tanúsító iratot a gyógyszertárban jól látható helyre ki kell függeszteni.
(4) A (2) bekezdésben foglaltak teljesítését az OEP
évente ellenõrzi.
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(4) A MEP érvénytelenné nyilvánítja az igazolványt, ha
az
a) elveszett, vagy
b) megsemmisült, vagy
c) a jogosultság igazolására alkalmatlanná vált.
(5) Ha az igazolvány érvényessége megszûnik, akkor
a) a MEP az igazolványt bevonja és érvényteleníti, valamint
b) az OEP törli a nyilvántartásból.
(6) Az OEP a megszûnt érvényességû igazolványok
számát, a kártya sorszámát és lejárati idejét a honlapján
közzéteszi.
(7) Ha az igazolványt érvénytelenné nyilvánították, és a
közgyógyellátásra való jogosultság továbbra is fennáll,
akkor a jogosult részére a bejelentést követõ 15 napon belül új igazolványt kell kiállítani. Az új igazolvány érvényességének idõtartama megegyezik a közgyógyellátásra
való jogosultság idõtartamával.

45. §
(1) A közgyógyellátásra jogosult személynek a jegyzõnél be kell jelentenie
a) a közgyógyellátásra való jogosultságát,
b) a személyi adatait
érintõ változást.
(2) Ha a jogosultnak az igazolványon szereplõ személyi
adataiban változás következik be, akkor a jegyzõ kezdeményezésére a MEP az igazolvány bevonásával egyidejûleg új igazolványt állít ki a jogosult részére. Az új igazolvány érvényességének idõtartama megegyezik a közgyógyellátásra való jogosultság idõtartamával.

44. §
(1) Az igazolvány érvényessége a megállapított jogosultsági idõtartam lejárta elõtt megszûnik, ha
a) a közgyógyellátásra való jogosultságot megszüntették, vagy
b) az igazolványt érvénytelenné nyilvánították, vagy
c) a jogosult meghalt.
(2) Meg kell szüntetni a közgyógyellátásra való jogosultságot, ha
a) az igazolvány kiállítására jogosultság hiányában került sor, vagy
b) a jogosultság az igazolvány kiállítását követõen
megszûnt, vagy
c) a jogosult az igazolványt rosszhiszemûen, a jogszabályokkal ellentétesen használta fel.
(3) A közgyógyellátásra való jogosultság megszüntetésérõl a jegyzõ a jogerõs határozattal haladéktalanul értesíti
a MEP-et.

46. §
(1) Ha a jegyzõ a közgyógyellátásra való jogosultságot
jogosulatlan és rosszhiszemû igénybevétel miatt szüntette
meg, akkor intézkedik közgyógyellátás keretében igénybe
vett ellátás megtérítésérõl.
(2) Megtérítés címén a jogosulatlan és rosszhiszemû
igénybevétel idõpontjától felhasznált gyógyszerkeret
összegének visszafizetését kell elrendelni. A megtérítés
összegét a MEP költségvetési elszámolási számlájának javára kell teljesíteni.
(3) A jegyzõ a megtérítést elrendelõ jogerõs határozatot
a MEP részére megküldi.
(4) A megtérítést nem lehet elrendelni, ha az igénybe
vevõt a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló
1997. évi LXXXIII. törvény alapján megtérítésre már írásban kötelezték.
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47. §

(1) Az Szt. 52. §-ának (2) bekezdése szerinti egyeztetés
érdekében az OEP a nyilvántartása szerinti, megelõzõ év
december 31-i állapotnak megfelelõ adatokat – ide nem
értve a jogosult betegségének BNO kódját – a MEP-en keresztül a tárgyév január 31-éig megküldi a jegyzõ részére.
Az OEP által megküldött adatok között külön meg kell jelölni a tárgyévet megelõzõ évben kiadott és megszûnt
érvényességû közgyógyellátási igazolványokat.
(2) A jegyzõ az OEP által megküldött adatokat a tárgyév
március 31-éig egyezteti a saját nyilvántartása szerinti
adatokkal. Ha az adatok között eltérés van, szükség esetén
további egyeztetést folytat a MEP-en keresztül az OEP-pel
és gondoskodik az adatok helyesbítésérõl.

48. §
Az Szt. 53. §-ának (3) bekezdése szerinti esetben a MEP
15 napon belül gondoskodik a visszaigényelt összegnek az
önkormányzat számlájára történõ átutalásáról.
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(2) Az adósságkezelési szolgáltatás iránti kérelemnek
az 1. § (1) bekezdésének a) pontjában foglaltakon túl tartalmaznia kell a támogatást kérõ nyilatkozatát
a) a lakásban tartózkodásának jogcímérõl,
b) a kérelmezõvel közös háztartásban élõk számáról,
c) azon adósságának jogcímérõl és összegérõl, amelynek kezelését kéri,
d) arról, hogy vállalja az adósságkezelési programba
bevont adósság és a települési önkormányzat által megállapított adósságcsökkentési támogatás különbözetének
megfizetését,
e) arról, hogy vállalja az adósságkezelési tanácsadáson
való részvételt,
f) arról, hogy amennyiben részére készüléket [22. §
(1) bek.] biztosítanak, vállalja a készülék legalább egyéves
idõtartamban történõ rendeltetésszerû használatát.
(3) Az adósságkezelési szolgáltatás iránti kérelemhez
csatolni kell
a) a háztartás tagjainak jövedelmérõl tett nyilatkozatot,
b) a hitelezõ által kiállított iratot az adósság jogcímérõl
és összegérõl, vagy a közüzemi szolgáltatás kikapcsolásának tényérõl,
c) az adósságkezelési tanácsadó javaslatát a kérelmezõ
adósságkezelési szolgáltatásba történõ bevonására.

49. §
Az igazolványok elõállításának feltételeirõl, valamint a
háziorvosok 10. számú melléklet szerinti nyomtatvánnyal
történõ ellátásáról a MEP gondoskodik.

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság
50. §

52. §
(1) Ha az adós egyidejûleg többféle adósság kezelését
kéri, akkor az adósságcsökkentési támogatást a kezelt
adósságok arányának figyelembevételével kell meghatározni. Ekkor arról is rendelkezni kell, hogy a támogatást
mely típusú adósságok csökkentéséhez és milyen összegben nyújtják.
(2) Az adósságkezelési szolgáltatásban részesülõ személy nem kötelezhetõ azon adósságtípusba tartozó adósság visszafizetésére, amelyhez kapcsolódóan adósságcsökkentési támogatásban nem részesül.

(1) Az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából
történõ szociális rászorultság megállapítása iránti kérelem
az 1. § (1) bekezdésének a) pontjában foglaltakon túl tartalmazza a kérelmezõ családi állapotára vonatkozó adatot,
az 1. számú melléklet szerinti vagyonnyilatkozatot, továbbá a 2. számú melléklet II. pontja szerinti jövedelemrõl tett
nyilatkozatot.

(3) Az adósságcsökkentési támogatásban részesülõ személy az adósságcsökkentési támogatásról szóló jogerõs
határozat birtokában a hitelezõvel szerzõdést köt a tartozása megfizetésérõl.

(2) A kérelem elbírálása során meg kell vizsgálni, hogy
a kérelmezõ az egészségügyi szolgáltatás igénybevételére
más jogcímen valóban nem jogosult.

53. §

Adósságkezelési szolgáltatás
51. §
(1) Az adósságkezelési szolgáltatásra irányuló kérelmet
– az önkormányzat rendeletében foglaltaknak megfelelõen – év közben folyamatosan, vagy évente több alkalommal lehet benyújtani.

(1) Az adósságkezelési tanácsadás szakmai feladatellátási feltétele adósságkezelõi tanfolyamot végzett személy
alkalmazása. Ilyen személy hiányában az adósságkezelési
szolgáltatás legfeljebb egy évig mûködtethetõ abban az
esetben, ha a tanácsadást végzõ személy az adósságkezelési tanfolyamra idõközben jelentkezett.
(2) Az adósságkezelési tanfolyamra történõ jelentkezésrõl és elvégzésének feltételeirõl a szociális ágazat irányításáért felelõs minisztérium évente közleményt tesz közzé.
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(3) Az adósságkezelési tanácsadás keretében a tanácsadó
a) tájékoztatja az adóst az adósságkezelés formáiról,
feltételeirõl,
b) az adós hozzájárulásával megvizsgálja az adós háztartásának gazdálkodását, fizetési kapacitását és készségét, és ennek alapján javaslatot tesz az adósságkezelési
szolgáltatásba történõ bevonásra,
c) az adósság rendezésének feltételeirõl az adóssal írásos megállapodást (a továbbiakban: adósságkezelési
megállapodás) köt,
d) az adósságkezelés idõtartama alatt az adóssal kapcsolatot tart és legalább havonta egy személyes találkozás
útján folyamatosan figyelemmel kíséri az adósságkezelési
megállapodásban foglaltak betartását,
e) szükség esetén kezdeményezi az adósságcsökkentési támogatásra vonatkozó döntés módosítását.
(4) Az adósságkezelési szolgáltatás idõtartama alatt az
adós együttmûködik a tanácsadóval. Az együttmûködés
során az adós köteles
a) hozzájárulni az adósságára vonatkozó adatok és információk tanácsadó általi megismeréséhez és nyilvántartásához,
b) aktívan közremûködni az adósságkezelési megállapodás kidolgozásában,
c) havonta legalább egy alkalommal a tanácsadóval
személyesen találkozni és tájékoztatni az adósságkezelési
megállapodásban foglaltak végrehajtásáról.

54. §
(1) Az adósságkezelési szolgáltatás keretében készülék
akkor nyújtható, ha a készülékek beszerzésérõl és mûködtetésének részleteirõl az illetékes települési önkormányzat
megállapodást köt a területén mûködõ áram-, illetve gázszolgáltatóval.
(2) Amennyiben az adós a készülék leszerelését a felszereléstõl számított egy éven belül kéri, akkor a beszerzés
és felszerelés költségeit idõarányosan meg kell térítenie.
(3) Az adósnak nem kell megtérítenie a beszerzés és felszerelés költségeit, amennyiben a felszereléstõl számított
egy éven belül lakcíme megváltozik.

55. §
(1) A megállapított adósságcsökkentési támogatásnak a
követelés jogosultja részére történõ folyósításáról a jegyzõ
gondoskodik.
(2) Ha az adósságcsökkentési támogatásban részesülõ
személy lakcíme a támogatás folyósításának idõtartama
alatt megváltozik, vagy a jogosult meghal, a változás, illetve a haláleset hónapjára járó támogatást a korábban illeté-
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kes folyósító szerv teljes összegben folyósítja, de a
támogatás további folyósítását meg kell szüntetni.

56. §
(1) Az Szt. 55/B. §-a (1) bekezdése b) pontjának alkalmazásában a jogosult akkor nem teljesíti a vállalt kötelezettségét, ha fizetési kötelezettségének teljesítése során
együttvéve három havi elmaradás keletkezik.
(2) Az adósságcsökkentési támogatás visszafizetését
legfeljebb olyan összegû részletekben lehet elrendelni,
mint amilyen összegben a támogatást adták.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
57. §
(1) Ez a rendelet – a (2)–(4) bekezdés szerinti eltéréssel – 2006. április 1-jén lép hatályba.
(2) E rendelet 60. §-ának (2) bekezdése 2006. március
31-én lép hatályba.
(3) E rendelet 19. §-a, 22. §-a, 23. §-ának (2) bekezdése,
35–49. §-a, 51. §-a (2) bekezdésének f) pontja, 54. §-a,
61–62. §-a és 9–13. számú melléklete 2006. július 1-jén
lép hatályba.
(4) E rendelet 15. §-ának (4) bekezdése és 18. §-a
2007. január 1-jén lép hatályba.

58. §
(1) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti
a) a gyermeknevelési támogatás megállapításának szabályairól, valamint a szociális ellátások igényléséhez felhasználható bizonyítékokról szóló 32/1993. (II. 17.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R.),
b) az egyes pénzbeli szociális ellátások folyósításának
és elszámolásának szabályairól szóló 30/1993. (II. 17.)
Korm. rendelet 1–5. §-a és 8. §-a.
(2) E rendelet szabályait – a (3)–(4) bekezdésben foglalt
eltéréssel – a hatálybalépését követõen indult eljárásokban
kell alkalmazni. Az e rendelet hatálybalépése elõtt indult
eljárásokban, valamint a munkanélküliek jövedelempótló
támogatásának továbbfolyósítása során az R. 2006. március 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.
(3) A rendszeres szociális segély 2006. április 1-je és július 1-je közötti, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosításáról szóló
2005. évi CLXX. törvény (a továbbiakban: Sztm.)
56. §-ának (3) bekezdése szerinti megállapítása során az R.
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2006. március 31-én hatályos rendelkezéseit is alkalmazni
kell.
(4) Abban az esetben, ha a családban több személy részére folyósítanak rendszeres szociális segélyt, ideértve az
Szt. 37/C. §-a szerinti szünetelést is, az Sztm. 56. § (2) bekezdése szerinti felülvizsgálat során a jogosultaknak nyilatkozniuk kell, hogy melyikük kéri a segély megállapítását.
(5) Az e rendelet 15. §-ának (1)–(3) és (5)–(6) bekezdésében, valamint 16–17. §-ában foglalt rendelkezéseket a
rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévõ ügyekben is
alkalmazni kell.

59. §
Az Szt. 43/A. §-ának (3) bekezdése szerinti, a módszertani intézmény által 2006. január 1-jét megelõzõen kiadott
szakvélemény érvényességének idõtartama a kiadásától
számított 6 év.

60. §
(1) A közgyógyellátási igazolványról szóló 28/1993.
(II. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 10. §-ának
(8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(8) Az OEP folyamatos elektronikus adatkapcsolat
2006. június 1-jéig történõ kiépítésével biztosítja a gyógyszertár számára a jogosultság ellenõrzése céljából a hatósági nyilvántartásba történõ betekintést.”
(2) Nem lép hatályba a Kr. 10. §-ának a Kr. módosításáról szóló 49/2005. (III. 23.) Korm. rendelet 4. §-ával megállapított (10) bekezdése.

61. §
(1) Hatályát veszti
a) az egyes pénzbeli szociális ellátások folyósításának
és elszámolásának szabályairól szóló 30/1993. (II. 17.)
Korm. rendelet módosításáról rendelkezõ 3/1996. (I. 15.)
Korm. rendelet, 223/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet,
188/1997. (X. 31.) Korm. rendelet, 283/1997. (XII. 23.)
Korm. rendelet, 210/1999. (XII. 26.) Korm. rendelet,
262/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet;
b) a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV.
törvény végrehajtásáról rendelkezõ 223/1998. (XII. 30.)
Korm. rendelet 32. §-a (1) bekezdésének b)–c) pontja, valamint 32. §-ának (2)–(4) bekezdése;
c) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvénynek a rendszeres szociális segélyre vonatkozó rendelkezéseivel összefüggõ egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 64/2000. (V. 9.)
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Korm. rendelet 1–3. §-a, 7. §-a, 8. §-ának (2) bekezdése,
valamint a melléklete;
d) az egyes szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 43/2002. (III. 21.) Korm. rendelet;
e) az egyes pénzbeli szociális ellátások folyósításának
és elszámolásának szabályairól szóló 30/1993. (II. 17.)
Korm. rendelet módosításáról rendelkezõ 313/2002.
(XII. 29.) Korm. rendelet 1–7. §-a, 8. §-ának (2)–(4) bekezdése, valamint 1–5. számú melléklete;
f) az államháztartás mûködési rendjérõl szóló
217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet, valamint a Magyar
Államkincstár Részvénytársaság és az Államháztartási Hivatal átszervezése miatt szükségessé váló kormányrendeletek módosításáról rendelkezõ 89/2003. (VI. 25.) Korm.
rendelet 49. §-a és az azt megelõzõ cím, valamint
86. §-ának k) pontja;
g) az egyes szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 228/2003. (XII. 13.) Korm. rendelet
1–3. §-a és az azt megelõzõ cím, 4. §-a és az azt megelõzõ
cím, 6. §-a és az azt megelõzõ cím, 7. §-ának (2)–(3) bekezdése, valamint a melléklete;
h) az egyes szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 125/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet 1. §-a és
az azt megelõzõ cím, 3. §-a, 4–6. §-a és az azt megelõzõ
cím, 16. §-a (2) bekezdésének a) pontja, valamint 16. §-a
(3) bekezdésének a) pontja;
i) az egyes szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2005. (VII. 27.) Korm. rendelet
1–4. §-a és az azt megelõzõ cím, 5. §-a és az azt megelõzõ
cím, 6. §-a, 10. §-a (2) bekezdésének a)–b) pontja, valamint 1–9. számú melléklete;
j) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény egyes végrehajtási rendeleteinek
módosításáról rendelkezõ 322/2005. (XII. 27.) Korm. rendelet 1–3. §-a és az azt megelõzõ cím, 4–5. §-a és az azt
megelõzõ cím, 6. §-ának (2)–(3) bekezdése, 6. §-a (4) bekezdésének c) pontja, 6. §-a (5) bekezdésének a) pontja,
valamint 1–6. számú melléklete;
k) a gyermeknevelési támogatás megállapításának szabályairól, valamint a szociális ellátások igényléséhez felhasználható bizonyítékokról szóló 32/1993. (II. 17.)
Korm. rendelet módosításáról rendelkezõ 12/1994. (I. 30.)
Korm. rendelet, 72/1995. (VI. 17.) Korm. rendelet,
50/1996. (IV. 10.) Korm. rendelet, 226/1996. (XII. 26.)
Korm. rendelet, 186/1997. (X. 31.) Korm. rendelet,
280/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet;
l) a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti
alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési
díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 133/1997. (VII. 29.) Korm. rendelet 18. §-a
(2) bekezdésének b) pontja;
m) a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások
térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet mó-
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dosításáról rendelkezõ 169/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet
15. §-ának (2) bekezdése;
n) a súlyos fogyatékosság minõsítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet, valamint a családok támogatásáról szóló 1998. évi
LXXXIV. törvény végrehajtására kiadott 223/1998.
(XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról rendelkezõ
21/2003. (II. 25.) Korm. rendelet 11. § (7) bekezdése
b) pontjának bd) alpontja, valamint 11. §-ának (10) bekezdése;
o) a közgyógyellátási igazolványról szóló 28/1993.
(II. 17.) Korm. rendelet módosításáról rendelkezõ 9/1994.
(I. 30.) Korm. rendelet, 104/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet, 51/1996. (IV. 10.) Korm. rendelet, 49/2005. (III. 23.)
Korm. rendelet;
p) a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló
1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló
217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 23. §-ának (1) bekezdése;
q) a Kr. azzal, hogy 2006. június 30-án hatályos rendelkezéseit a 2006. július 1-jét megelõzõen kiállított igazolványok esetében azok érvényességéig, de legkésõbb
2007. július 1-jéig alkalmazni kell.
(2) Ha a 2006. július 1-jét megelõzõen hatályos rendelkezések szerint közgyógyellátásban részesülõ személy az
igazolványának érvényességi idõtartama alatt kéri a
2006. július 1-jén hatályba lépõ rendelkezések alapján a
közgyógyellátásra való jogosultságának újbóli megállapítását, akkor igazolványát az új jogosultság kezdõ idõpontjával vissza kell vonni.
(3) Amennyiben az Szt. 2006. június 30-án hatályos
50. §-ának (2) bekezdése szerinti jogosult személy részére
az igazolványának érvényessége alatt állít ki a MEP e rendelet szerint igazolványt, akkor az önkormányzat által már
befizetett térítésnek a közgyógyellátásra való új jogosultság kezdete és a régi igazolvány érvényességének lejárta
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közötti idõszakra számított összegét az Szt. 53. §-ának
(1) bekezdése szerint fizetendõ térítésbõl le kell vonni. Ebben az esetben az önkormányzat a különbözet összegét fizeti be a MEP részére.
(4) A jegyzõ a határozatlan idõre kiadott igazolvánnyal
rendelkezõ közgyógyellátásban részesülõ személyeket
legkésõbb 2007. március 31-éig tájékoztatja az Sztm.
56. §-ának (5) bekezdésében foglaltakról, valamint a közgyógyellátással kapcsolatban bekövetkezett jogszabályi
változásokról.
(5) A 2006. július 1-jét megelõzõen hatályos rendelkezések alapján kiadott, 2006. július 1-je és 2006. október
1-je között lejáró érvényességû igazolványok 2006. október 1-jéig az Sztm. 56. §-ának (5) bekezdésében foglaltak
szerint felhasználhatóak.
(6) A 43. § (1) bekezdése szerinti elektronikus adatkapcsolatot az OEP 2006. június 1-jéig építi ki.

62. §
A járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdõellátások árához
nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról
szóló 134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet a következõ
2/B. §-sal egészül ki:
„2/B. § Kizárólag az a gyógyszertár szolgáltathat ki, illetve számolhat el a gyógyszertárak létesítésérõl és mûködésük egyes szabályairól szóló 1994. évi LIV. törvény
2. §-ának i) pontja szerinti közfinanszírozásban részesülõ
gyógyszert, ahol biztosított a külön jogszabály szerinti,
OEP által vezetett hatósági nyilvántartáshoz elektronikus
úton történõ hozzáférés mûszaki feltétele, és a gyógyszertár mûködtetõje gondoskodik annak a gyógyszertár
szolgálati idejében történõ folyamatos üzemeltetésérõl.”
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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1. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez

Vagyonnyilatkozat

I. A kérelmezõ személyi adatai

Neve:

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

Születési neve: .................................................................................................................................................................
Anyja neve:

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

Születési hely, év, hó, nap:
Lakóhely:

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

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

Tartózkodási hely:

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

Társadalombiztosítási Azonosító Jele:

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

II. A kérelmezõ és a vele együttélõ közeli hozzátartozójának vagyona

A. Ingatlanok

1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: ................. város/község ................... út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ..........................., a szerzés
ideje: ................ év
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft
Haszonélvezeti joggal terhelt: igen

nem (a megfelelõ aláhúzandó)

2. Üdülõtulajdon és üdülõtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: ....................... város/község .................................. út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év
Becsült forgalmi érték:* .............................................. Ft
3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állandó használat): megnevezése (zártkerti építmény, mûhely, üzlet, mûterem, rendelõ, garázs stb.): ............................ címe: ...................................... város/község ........................... út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ................., a szerzés
ideje: ................ év
Becsült forgalmi érték:* .............................................. Ft

4. Termõföldtulajdon (vagy állandó használat): megnevezése: .......................... címe: ........................................ város/község .............................. út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a
szerzés ideje: ................ év
Becsült forgalmi érték:* .............................................. Ft
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II. Egyéb vagyontárgyak
Gépjármû:
a) személygépkocsi: ......................................... típus .................. rendszám
a szerzés ideje: .............................................................
Becsült forgalmi érték:** ...................................... Ft
b) tehergépjármû, autóbusz: ................................ típus ..................... rendszám
a szerzés ideje: .................................................................
Becsült forgalmi érték:** ............................................ Ft
Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplõ adatoknak a szociális
igazgatási eljárásban történõ felhasználásához, kezeléséhez.
Kelt: .......... év .............................. hó ............ nap
........................................
aláírás

Megjegyzés:
Ha a kérelmezõ vagy családtagja bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a vagyonnyilatkozat megfelelõ pontját a vagyontárgyak számával egyezõen kell kitölteni. Amennyiben a vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon
nem a Magyar Köztársaság területén van, a forgalmi értéket a vagyon helye szerinti állam hivatalos pénznemében is fel
kell tüntetni.

* Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni.
** Becsült forgalmi értékként a jármû kora és állapota szerinti értékét kell feltüntetni.

2. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez
KÉRELEM
az idõskorúak járadékának megállapítására
I. Személyi adatok
1. A kérelmezõ személyre vonatkozó személyi adatok:
Neve:
.................................................................................................................................................................
Születési neve:
...................................................................................................................................................
Anyja neve:
...................................................................................................................................................
Születési hely, év, hó, nap: .....................................................................................................................................
Lakóhely:
....................................................................................................................................................
Tartózkodási hely: ...................................................................................................................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jele:
..........................................................................................................
Telefonszám (nem kötelezõ megadni):
..........................................................................................................
Bankszámlaszám (akkor kell megadni, ha a folyósítást bankszámlára kéri)
..................................................
A folyószámlát vezetõ pénzintézet neve:
.........................................................................................................
2. A kérelmezõ családi állapota:
egyedülálló
házastársával/élettársával él együtt
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3. A házastárs/élettárs személyi adatai:
Neve:

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

Születési neve:

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

Anyja neve:

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

Születési hely, év, hó, nap: .....................................................................................................................................
Lakóhely:

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

Tartózkodási hely: ...................................................................................................................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jele:

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

II. Jövedelmi adatok:
Kérelmezõ

Házastárs/élettárs

Jövedelem típusa
havi jövedelme (forint)

Nyugdíj vagy nyugdíjszerû ellátás
Keresõ tevékenységbõl származó jövedelem
Egyéb jövedelem
Összesen
Felelõsségem tudatában kijelentem, hogy
– kérelmezõ:
életvitelszerûen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek (a megfelelõ rész aláhúzandó),
– házastárs/élettárs:
életvitelszerûen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek (a megfelelõ rész aláhúzandó),
– a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (3) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – az állami adóhatóság illetékes igazgatósága útján – ellenõrizheti.
Hozzájárulok a kérelemben szereplõ adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történõ felhasználásához.
Dátum: ..................................
....................................

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

kérelmezõ aláírása

kérelmezõ házastársának/élettársának aláírása
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Tájékoztató
a kérelem kitöltéséhez
A megfelelõ választ X-szel kell jelölni, illetve a hiányzó adatokat kitölteni.
1. Személyi adatok
Egyedülálló az a személy, aki hajadon, nõtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, kivéve, ha élettársa van.
A kérelmezõ akkor él együtt a házastársával vagy élettársával, ha a lakcímük megegyezik.
2. Jövedelemre vonatkozó adatok
Nyugdíj vagy nyugdíjszerû ellátásként kell feltüntetni az öregségi nyugdíjat, a rokkantsági nyugdíjat, a mezõgazdasági járadékot, az özvegyi nyugdíjat, a baleseti rokkantsági nyugdíjat, a hozzátartozói baleseti nyugellátást, az átmeneti járadékot, a rendszeres szociális járadékot, a bányászok egészségkárosodási járadékát, a rokkantsági járadékot, a hadigondozottak és nemzeti gondozottak pénzbeli ellátásait és egyéb hasonló jellegû juttatásokat.
Keresõ tevékenységbõl származó jövedelemnek minõsül minden olyan bevétel, amely munkavégzésbõl származik –
például: munkabér, megbízási díj, vállalkozásból származó jövedelem.
Egyéb jövedelmek között kell feltüntetni a táppénzt, a gyermekgondozási segélyt, a gyermeknevelési támogatást, a
munkaügyi központ vagy az önkormányzat által folyósított pénzbeli ellátásokat (például: álláskeresési támogatás, rendszeres szociális segély, ápolási díj), valamint azon jövedelmeket, amelyek az elõzõ két rovatban nem tüntethetõk fel.
Ha a jövedelembõl munkavállalói járulékot, személyi jövedelemadót, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékot, magán-nyugdíjpénztári tagdíjat fizetnek, akkor jövedelemnek e befizetésekkel csökkentett összegét kell a kérelemben szerepeltetni.
Nem minõsül jövedelemnek, így a jövedelembe sem kell beszámítani a temetési segélyt, az alkalmanként adott átmeneti segélyt, a lakásfenntartási támogatást, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, a nevelõszülõk számára fizetett nevelési díjat és külön ellátmányt, az anyasági támogatást, a tizenharmadik havi nyugdíjat, a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményeit, a vakok személyi járadékát és a fogyatékossági támogatást, továbbá a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatást.
A havi jövedelem kiszámításakor
– rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelõzõ három hónap
– nem rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelõzõ tizenkét hónap
alatt kapott összeg egy havi átlagát kell együttesen figyelembe venni.
A jövedelemrõl a jövedelem típusának megfelelõ iratot vagy annak másolatát a kérelemhez mellékelni szükséges.
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3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez
KÉRELEM
a rendszeres szociális segély megállapítására
I. Személyi adatok
1. A kérelmezõ személyre vonatkozó személyi adatok:
Neve:
.................................................................................................................................................................
Születési neve:
...................................................................................................................................................
Anyja neve:
...................................................................................................................................................
Születési hely, év, hó, nap: .....................................................................................................................................
Lakóhely:
....................................................................................................................................................
Tartózkodási hely: ...................................................................................................................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jele:
..........................................................................................................
Telefonszám (nem kötelezõ megadni):
..........................................................................................................
Bankszámlaszám (akkor kell megadni, ha a folyósítást bankszámlára kéri.):
..................................................
A folyószámlát vezetõ pénzintézet neve:
.........................................................................................................
2. A kérelmezõ családi állapota:
egyedülálló
házastársával/élettársával él együtt
3. A házastárs/élettárs személyi adatai:
Neve:
.................................................................................................................................................................
Születési neve:
...................................................................................................................................................
Anyja neve:
...................................................................................................................................................
Születési hely, év, hó, nap: .....................................................................................................................................
Lakóhely:
....................................................................................................................................................
Tartózkodási hely: ...................................................................................................................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jele:
..........................................................................................................
4. A kérelmezõvel együtt élõ, eltartott gyermekeinek száma összesen ............. fõ
Név

Születési hely, év, hó, nap

16. évet betöltött személy esetén az
oktatási intézmény megnevezése

* Ebben az oszlopban kell feltüntetni, ha
– a 16–20 év közötti gyermek nem jár oktatási intézménybe, de önálló keresettel még nem rendelkezik, vagy
– életkortól függetlenül a tartós betegség vagy fogyatékosság fennállását.

Megjegyzés*
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II. Jövedelemi adatok
A kérelmezõ, valamint házastársának (élettársának) és a vele egy háztartásban élõ gyermekeinek a havi jövedelme forintban:
A jövedelem típusa

Kérelmezõ

Házastársa
(élettársa)

Gyermekei

1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó
2. Társas és egyéni vállalkozásból, õstermelõi, illetve
szellemi és más önálló tevékenységbõl származó
3. Alkalmi munkavégzésbõl származó
4. Táppénz, gyermekgondozási támogatások
5. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerû rendszeres
szociális ellátások
6. Önkormányzat és munkaügyi szervek által
folyósított ellátások
7. Egyéb jövedelem
8. Összes jövedelem

III. Jogosultsági feltételekre vonatkozó adatok
A rendszeres szociális segély megállapításának jogcíme:
egészségkárosodott
csatolásra került (a megfelelõ aláhúzandó):
– az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Országos Orvosszakértõi Intézete orvosi bizottságának szakvéleménye,
– Magyar Államkincstár Területileg Illetékes Megyei Igazgatóságának igazolása.
Amennyiben a hivatal általi beszerzését kéri, akkor a fogyatékossági támogatást vagy a vakok személyi járadékát folyósító szerv neve és címe:
...................................................................................................................................................................................
nem foglalkoztatott
csatolásra került (a megfelelõ aláhúzandó):
– a megyei, fõvárosi munkaügyi központnak, illetõleg kirendeltségének igazolása
Amennyiben a hivatal általi beszerzését kéri, akkor annak a munkaügyi központnak ( kirendeltségnek) a neve és
címe, amely a munkanélküli járadékot, álláskeresési járadékot, álláskeresési segélyt folyósította, vagy amellyel
a kérelem benyújtása elõtt együttmûködött ...........................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
– az együttmûködésre kijelölt szerv igazolása a megelõzõ együttmûködés teljesítésérõl
Amennyiben a hivatal általi beszerzését kéri, akkor annak a szervnek a neve és címe, amellyel a kérelem benyújtása elõtt együttmûködött .....................................................................................................................................
– a korábban folyósított szociális ellátások megszüntetésérõl szóló határozat, vagy a folyósító szerv igazolása
Amennyiben a hivatal általi beszerzését kéri, akkor az ellátást megszûntetõ szerv neve és
címe .....................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
– iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat másolata
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támogatott álláskeresõ (Ezt a pontot csak 2007. január 1-jét követõen kell kitölteni.)
csatolásra került:
– a megyei, fõvárosi munkaügyi központnak, illetõleg kirendeltségének igazolása
Amennyiben a hivatal általi beszerzését kéri, akkor annak a munkaügyi központnak, (kirendeltségnek) a neve és
címe, amely az álláskeresési járadékot vagy álláskeresési segélyt folyósítja .....................................................
................................................................................................................................................................................
Kérem az alábbi iratok hivatal általi beszerzését:
1.
2.
3.
4.

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

Felelõsségem tudatában kijelentem, hogy
– kérelmezõ:
életvitelszerûen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek (a megfelelõ rész aláhúzandó),
– házastárs/élettárs:
életvitelszerûen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek (a megfelelõ rész aláhúzandó),
– amennyiben nem foglalkoztatottként kérem a segély megállapítását, akkor
= keresõtevékenységet nem folytatok,
= közoktatási, illetõleg felsõoktatási intézményben nappali oktatás munkarendje szerinti tanulmányokat nem
végzek,
= vállalom a beilleszkedését segítõ programban való részvételt,
– a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (3) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – az állami adóhatóság illetékes igazgatósága útján – ellenõrizheti.
Hozzájárulok a kérelemben szereplõ adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történõ felhasználásához.
Dátum: ...........................................
............................................
kérelmezõ

.....................................................
nagykorú hozzátartozók aláírása

Tájékoztató
a kérelem kitöltéséhez
A megfelelõ választ X-szel kell jelölni, illetve a hiányzó adatokat kitölteni.
I. Személyi adatok
Egyedülálló az a személy, aki hajadon, nõtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, kivéve, ha élettársa van.
Közös háztartásban élõ eltartott gyermeknek számít:
– a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezõ,
– a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezõ, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató,
– a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezõ, felsõoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató,
– korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, illetve a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- vagy más fogyatékos
vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek. A tanulói, hallgatói jogviszonyra és az egészségi állapotra vonatkozó igazolásokat a kérelemhez csatolni kell.
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II. Jövedelmi adatok
Jövedelem: a személyi jövedelemadóról szóló törvényben jövedelemként meghatározott, belföldrõl vagy külföldrõl
származó vagyoni érték (bevétel), függetlenül attól, hogy adómentesnek vagy adókötelesnek minõsül, ideértve a bármely ország jogszabálya alapján folyósított nyugdíjat.
A jövedelmi adatok alatt havi nettó jövedelmet kell érteni, ezért a kérelemben a személyi jövedelemadóval, a társadalombiztosítási járulékkal, magánnyugdíj-pénztári tagdíjjal és a munkavállalói járulékkal csökkentett nettó jövedelmi
adatokat kell feltüntetni.
Nem minõsül jövedelemnek, így a jövedelmek között sem kell feltüntetni: a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, a lakásfenntartási támogatás, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a nevelõszülõk számára fizetett
nevelési díj és külön ellátmány, az anyasági támogatás, a tizenharmadik havi nyugdíj, valamint a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás, továbbá a
fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás.
A családtagok jövedelmét külön-külön kell feltüntetni. A családi pótlékot, az árvaellátást és a tartásdíj címén kapott
összeget annak a személynek a jövedelmeként kell figyelembe venni, akire tekintettel azt folyósítják.
A havi jövedelem kiszámításakor
– rendszeres jövedelem esetén kérelem benyújtását megelõzõ három hónap,
– nem rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelõzõ tizenkét hónap alatt kapott összeg egy havi átlagát kell együttesen figyelembe venni.
Jövedelem típusai:
1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem: különösen a munkaviszonyban, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban bírósági, ügyészségi, igazságügyi szolgálati jogviszonyban, fegyveres erõk,
rendvédelmi szervek, polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos és szerzõdéses szolgálati jogviszonyában folytatott munkavégzésre irányuló tevékenységbõl, továbbá szövetkezet tagjaként folytatott – személyes közremûködést
igénylõ – tevékenységbõl származó jövedelem.
2. Társas és egyéni vállalkozásból, õstermelõi, illetve szellemi és más önálló tevékenységbõl származó jövedelem: itt
kell feltüntetni a jogdíjat, továbbá a bérbeadó, a választott könyvvizsgáló tevékenységébõl származó jövedelmet, a gazdasági társaság magánszemély tagja által külön szerzõdés szerint teljesített mellékszolgáltatást.
3. Alkalmi munkavégzésbõl származó jövedelem: alkalmi munkavállalói könyvvel történõ foglalkoztatás révén
szerzett bevétel.
4. Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, gyermektartásdíj.
5. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerû rendszeres szociális ellátások: öregségi, rokkantsági, baleseti rokkantsági
nyugdíj, özvegyi és szülõi nyugdíj, árvaellátás és baleseti hozzátartozói nyugellátások; rendszeres szociális járadék, átmeneti járadék, bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, rokkantsági járadék, politikai rehabilitációs ellátások,
házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék.
6. Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: különösen az idõskorúak járadéka, a rendszeres
szociális segély, az ápolási díj, az adósságcsökkentési támogatás; munkanélküli járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, képzési támogatásként folyósított keresetpótló juttatás.
7. Egyéb jövedelem: például az ösztöndíj, szakképzéssel összefüggõ pénzbeli juttatások, nevelõszülõi díj, szociális
gondozói díj, végkielégítés és állampapírból származó jövedelem, ingatlan és ingó tárgyak értékesítésébõl, vagyoni értékû jog átruházásából származó jövedelem, életjáradékból, föld és más ingatlan bérbeadásából származó jövedelem, illetve minden olyan jövedelem, amely az elõzõ sorokban nem került feltüntetésre.
A jövedelemnyilatkozatban szereplõ jövedelmekrõl a jövedelem típusának megfelelõ iratot vagy annak másolatát a
kérelemhez mellékelni szükséges.
III. Jogosultsági feltételekre vonatkozó adatok
Egészségkárosodott az a személy, aki
a) munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, vagy
b) vakok személyi járadékában részesül, vagy
c) fogyatékossági támogatásban részesül.
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A kérelemhez:
– az a) pontban meghatározott esetben mellékelni kell az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Országos Orvosszakértõi Intézete orvosi bizottságának a munkaképesség legalább 67%-os mértékû csökkenésérõl készült szakvéleményét
– a b) és c) pontokban meghatározott esetekben
= vagy mellékelni kell a Magyar Államkincstár Területileg Illetékes Megyei Igazgatóságának igazolását arról,
hogy a vak személy vakok személyi járadékában, a súlyosan fogyatékos személy pedig fogyatékossági
támogatásban részesül,
= vagy meg kell adni a folyósító szerv nevét és címét, valamint ki kell tölteni az igazolás hivatal általi beszerzésre
vonatkozó kérelmet.
Nem foglalkoztatott az a személy:
a) akinek a munkanélküli járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély (a továbbiakban együtt: álláskeresési támogatás) folyósítási idõtartama lejárt, és álláskeresést ösztönzõ juttatásban, illetve képzési támogatásként keresetpótló
juttatásban nem részesül, vagy
b) akinek az álláskeresési támogatás folyósítását keresõtevékenység folytatása miatt a folyósítási idõtartam lejártát
megelõzõen szüntették meg, és a keresõtevékenységet követõen az álláskeresési támogatásra nem szerez jogosultságot,
vagy
c) aki a rendszeres szociális segély iránti kérelem benyújtását megelõzõ két évben a megyei, fõvárosi munkaügyi központtal, illetõleg annak kirendeltségével (a továbbiakban: munkaügyi központ), vagy a lakó, tartózkodási hely szerint
illetékes települési önkormányzat által kijelölt szervvel (a továbbiakban: együttmûködésre kijelölt szerv) legalább egy
év idõtartamban együttmûködött, vagy
d) akinek az ápolási díj, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, a rendszeres szociális járadék, a
bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, az átmeneti járadék, a rokkantsági nyugdíj, a baleseti rokkantsági nyugdíj folyósítását megszüntették, és közvetlenül a kérelem benyújtását megelõzõen a munkaügyi központtal, illetve annak
kirendeltségével, vagy az együttmûködésre kijelölt szervvel legalább három hónapig együttmûködött,
e) aki a rendszeres szociális segély megállapítását megelõzõen folyósított jövedelempótló támogatás, illetve rendszeres szociális segély korábbi folyósításának idõtartama alatt a munkaügyi központtal, illetõleg az önkormányzattal
együttmûködött, feltéve, hogy a rendszeres szociális segély megállapítását a kérelmezõ a segély megszüntetésétõl
számított harminchat hónapon belül kérte.
A kérelemhez vagy mellékelni kell az alábbi igazolások valamelyikét, vagy meg kell adni azon szerv nevét és címét,
ahonnan az irat beszerezhetõ. Ez utóbbi esetben az igazolás hivatal általi beszerzésre vonatkozó kérelem kitöltése is
szükséges!
– Az a) pontban meghatározott esetben: a munkaügyi központnak (kirendeltségének) az igazolása a munkanélküli járadék, az álláskeresési járadék, álláskeresési segély folyósítás idõtartamának lejártáról, valamint arról, hogy a nem foglalkoztatott személy álláskeresést ösztönzõ juttatásban nem részesül.
– A b) pontban meghatározott esetben: a munkaügyi központ (kirendeltség) igazolása arról, hogy az álláskeresési támogatásra való jogosultsága nem áll fenn, továbbá a munkaviszonyban töltött azon napjainak számáról, amelyeket az álláskeresési támogatás megállapításánál figyelembe kell venni.
– A c), d) pontokban meghatározott esetben: a munkaügyi központ (kirendeltség) vagy az együttmûködésre kijelölt
szerv igazolása a megelõzõ együttmûködés teljesítésérõl.
– A d), e) pontokban meghatározott esetben: a korábban folyósított szociális ellátások megszüntetésérõl szóló határozat, vagy a folyósító szerv igazolása, ha a korábbi ellátásokat nem a kérelmezõ jelenlegi lakcíme szerint illetékes települési önkormányzat folyósította.
Minden esetben csatolni kell az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat másolatát.
Támogatott álláskeresõ az a személy, aki álláskeresési támogatásban, illetõleg álláskeresést ösztönzõ juttatásban részesül.
A kérelemhez:
– vagy csatolni kell a munkaügyi központ (kirendeltség) igazolását arról, hogy a kérelmezõ álláskeresési támogatásban részesül,
– vagy meg kell adni azon munkaügyi központ (kirendeltség) nevét és címét, amely az ellátást folyósítja, valamint ki
kell tölteni az igazolás hivatal általi beszerzésére vonatkozó kérelmet.
A kérelmet a kérelmezõn túlmenõen a házastársának (élettársának) és a nagykorú gyermekeknek is alá kell írniuk. Ha
az ellátást kérõ vagy annak közeli hozzátartozója nem cselekvõképes, helyette a törvényes képviselõje jogosult az
aláírásra.
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4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez
KÉRELEM
az ápolási díj megállapítására
I. Az ápolást végzõ személyre vonatkozó adatok
1. Személyi adatok
Neve:
.................................................................................................................................................................
Születési neve:
...................................................................................................................................................
Anyja neve:
...................................................................................................................................................
Születési hely, év, hó, nap: .....................................................................................................................................
Lakóhely:
....................................................................................................................................................
Tartózkodási hely: ...................................................................................................................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jele:
..........................................................................................................
Adóazonosító jele: ...................................................................................................................................................
Az ápolt személlyel való rokoni kapcsolat: ...............................................................................................................
Telefonszám (nem kötelezõ megadni):
..........................................................................................................
Bankszámlaszám (akkor kell megadni, ha a folyósítást bankszámlára kéri):
..................................................
A folyószámlát vezetõ pénzintézet neve:
.........................................................................................................
2. Jogosultsági feltételekre vonatkozó adatok
a) Az ápolási díj megállapítását arra való tekintettel kérem, hogy az ápolt személy:
súlyosan fogyatékos
fokozott ápolást igénylõ súlyosan fogyatékos
18 éven aluli tartósan beteg
18. életévét betöltött tartósan beteg
Ha a fokozott ápolást igénylõ súlyosan fogyatékos személyre való tekintettel kérem a magasabb összegû ápolási díj megállapítását, egyben tudomásul veszem az ezzel kapcsolatos vizsgálat elvégzésének szükségességét.
b) Kijelentem, hogy
– keresõtevékenységet:
nem folytatok
napi 4 órában folytatok
otthonomban folytatok
– nappali tagozaton tanulói, hallgatói jogviszonyban nem állok
– rendszeres pénzellátásban
részesülök és annak havi összege: .....................
nem részesülök
– az ápolási tevékenységet:
a lakóhelyemen/tartózkodási helyemen
az ápolt személy lakóhelyén/tartózkodási helyén
végzem.
– életvitelszerûen a lakóhelyemen vagy tartózkodási helyemen élek (a megfelelõ rész aláhúzandó)
c) Az ápolt személy:
közoktatási intézmény tanulója,
óvodai nevelésben részesül,
nappali szociális intézményi ellátásban részesül,
felsõoktatási intézmény hallgatója.
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II. Az ápolt személyre vonatkozó adatok
1. Személyi adatok
Neve:
.................................................................................................................................................................
Születési neve:
...................................................................................................................................................
Anyja neve:
...................................................................................................................................................
Születési hely, év, hó, nap: .....................................................................................................................................
Lakóhely:
....................................................................................................................................................
Tartózkodási hely: ...................................................................................................................................................
Ha az ápolt személy nem cselekvõképes, a törvényes képviselõ neve:
...............................................................
A törvényes képviselõ lakcíme:
.......................................................................................................................
2. Jogosultsági feltételekre vonatkozó nyilatkozat
Egyetértek azzal, hogy az otthoni ápolásomat, gondozásomat az ápolási díjat kérelmezõ hozzátartozóm végezze.
Hozzájárulok ahhoz, hogy az önkiszolgáló képességem megítéléséhez, ezzel összefüggésben a fokozott ápolási
igény megállapításához szükséges vizsgálatokat elvégezzék. (Ezt csak akkor kell jelezni, ha az ápolt személy
súlyosan fogyatékos és fokozott ápolást igényel.)
Hozzájárulok a kérelemben szereplõ adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történõ felhasználásához.
Dátum: ..................................................................................
..........................................................
az ápolást végzõ személy aláírása

...................................................
az ápolt személy vagy törvényes képviselõje aláírása

Tájékoztató
a kérelem kitöltéséhez
A megfelelõ választ X-szel kell jelölni, illetve a hiányzó adatokat kitölteni.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 42. § (1) bekezdése értelmében
Nem jogosult ápolási díjra a hozzátartozó ha:
– keresõtevékenységet folytat és munkaideje – az otthon történõ munkavégzés kivételével – a napi 4 órát meghaladja,
– szakiskola, középiskola, illetve felsõoktatási intézmény nappali tagozatos tanulója, hallgatója,
– rendszeres pénzellátásban részesül és annak összege meghaladja az ápolási díj összegét, ide nem értve azt a táppénzt, amelyet az ápolási díj folyósításának idõtartama alatt végzett keresõtevékenységbõl adódó biztosítási jogviszony
alapján – keresõképtelenné válás esetén – folyósítanak, továbbá azt a saját jogú nyugdíjat, amelyet az ápolási díjban
részesülõ személy az Szt. 42. § (4) bekezdése alapján kap.
Rendszeres pénzellátásnak minõsül: a táppénz, a terhességi-gyermekágyi segély, a gyermekgondozási díj, az öregségi
nyugdíj, a rokkantsági nyugdíj, az öregségi járadék, a munkaképtelenségi járadék, az özvegyi járadék, a növelt összegû
öregségi, munkaképtelenségi és özvegyi járadék, az özvegyi nyugdíj – kivéve az ideiglenes özvegyi nyugdíjat, továbbá a
házastársa jogán árvaellátásra jogosult fogyatékkal élõ, illetve tartósan beteg vagy legalább két árvaellátásra jogosult
gyermek eltartásáról gondoskodó személy özvegyi nyugdíját –, a baleseti táppénz, a baleseti rokkantsági nyugdíj, a hozzátartozói baleseti nyugellátás, az Flt. alapján folyósított pénzbeli ellátás, az átmeneti járadék, a rendszeres szociális járadék, a bányászok egészségkárosodási járadéka, a rokkantsági járadék, a hadigondozottak és nemzeti gondozottak pénzbeli ellátásai, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, az idõskorúak járadéka, a munkanélküliek jövedelempótló támogatása, a rendszeres szociális segély, az ápolási díj, a nemzeti helytállásért elnevezésû pótlék, valamint a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és
családtagjaikra történõ alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK tanácsi rendelet alapján külföldi szerv által folyósított egyéb
azonos típusú ellátás.
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Fokozott ápolást igényel az a súlyosan fogyatékos személy, aki mások segítsége nélkül önállóan nem képes:
a) étkezni, vagy
b) tisztálkodni, vagy
c) öltözködni, vagy
d) illemhelyet használni, vagy
e) lakáson belül – segédeszköz igénybevételével sem – közlekedni,
feltéve, hogy esetében az a)–e) pontokban foglaltak közül legalább három egyidejûleg fennáll.
A kérelem 2. c) pontját abban az esetben kell kitölteni, ha az ápolt személy közoktatási intézmény tanulója, óvodai nevelésben részesül, nappali szociális intézményi ellátásban részesül vagy felsõoktatási intézmény hallgatója. Az errõl
szóló igazolást a kérelemhez csatolni kell.
A kérelemhez minden esetben mellékelni kell a háziorvos igazolását.

5. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez
IGAZOLÁS ÉS SZAKVÉLEMÉNY
az ápolási díj megállapításához/kötelezõ felülvizsgálatához
(Az ápolt személy háziorvosa tölti ki.)
I. Igazolom, hogy
Neve:
.................................................................................................................................................................
Születési neve:
...................................................................................................................................................
Anyja neve:
...................................................................................................................................................
Születési hely, év, hó, nap: .....................................................................................................................................
Lakóhely: .................................................................................................................................................................
Tartózkodási hely: ...................................................................................................................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jele:
..........................................................................................................
Súlyosan fogyatékos
súlyos fogyatékosságának jellege:
Tartósan beteg

látássérült

hallássérült

értelmi sérült

mozgássérült, vagy

Fenti igazolást nevezett részére
az Országos Orvosszakértõi Intézet ............ fokú Orvosi Bizottságának .................... számú szakvéleménye, vagy
a ...................... megyei gyermek szakfõorvos .................... számú igazolása, vagy ........................... fekvõbeteg-szakellátást nyújtó intézmény ....................................................... szakrendelõ intézet szakorvosa által kiadott .................... keltû igazolás/zárójelentés, vagy a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértõ Bizottság .................... számú szakvéleménye alapján állítottam ki.
II. Szakvéleményem szerint a fent nevezett személy fogyatékossága/betegsége miatt állandó és tartós gondozásra
szorul. A gondozás várható idõtartama:
3 hónapnál hosszabb, vagy
3 hónapnál rövidebb.
Dátum: ............................................................
....................................................................
háziorvos aláírása
munkahelyének címe
P. H.
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Tájékoztató
a háziorvosi igazolás és szakvélemény kitöltéséhez
A megfelelõ választ X-szel kell jelölni, illetve a hiányzó adatokat kitölteni.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 41. § (3) bekezdése szerint az ápolási díjra
való jogosultság szempontjából:
1. Súlyosan fogyatékos személy az, akinek
a) segédeszközzel vagy mûtéti úton nem korrigálható módon látóképessége teljesen hiányzik, vagy aliglátóként minimális látásmaradvánnyal rendelkezik, és ezért kizárólag tapintó-halló életmód folytatására képes,
b) hallásvesztesége olyan mértékû, hogy a beszédnek hallás útján történõ megértésére és spontán elsajátítására segédeszközzel sem képes, és halláskárosodás miatt a hangzó beszéd érthetõ ejtése elmarad,
c) értelmi akadályozottsága genetikai, illetõleg magzati károsodás vagy szülési trauma következtében, továbbá tizennegyedik életévét megelõzõen bekövetkezõ súlyos betegség miatt középsúlyos vagy annál nagyobb mértékû, továbbá
aki IQ értékétõl függetlenül a személyiség egészét érintõ (pervazív) fejlõdési zavarban szenved, és az autonómiai tesztek
alapján állapota súlyosnak vagy középsúlyosnak minõsíthetõ (BNO szerinti besorolása: F84.0-F84.9),
d) mozgásszervi károsodása, illetõleg funkciózavara olyan mértékû, hogy helyváltoztatása a külön jogszabályban
meghatározott segédeszköz állandó és szükségszerû használatát igényli, vagy állapota miatt helyváltoztatásra még segédeszközzel sem képes, vagy végtaghiánya miatt önmaga ellátására nem képes és állandó ápolásra, gondozásra szorul.
2. Tartósan beteg az a személy, aki elõreláthatólag három hónapnál hosszabb idõtartamban állandó ápolást, gondozást igényel.

6. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez
Igazolás az ápolási díj megállapításához
Igazolom, hogy ...................................................................................................................................................... (név)
Anyja neve:
.................................................................................................................................................................
Születési hely, év, hó, nap:
.....................................................................................................................................
Lakóhely:
.................................................................................................................................................................
Tartózkodási hely:
...................................................................................................................................................
„A” közoktatási intézmény tanulója,
„B” óvodai nevelésben részesül,
„C” nappali szociális intézményi ellátásban részesül,
„D” felsõoktatási intézmény hallgatója.
Az intézmény megnevezése:
.....................................................................................................................................
Az „A” pontban foglalt esetben az intézményben eltöltött idõ a kötelezõ tanórai foglalkozások idõtartamát
meghaladja

nem haladja meg.

A „B”–,,C” pontban foglalt esetben az intézmény igénybevételének, illetõleg a „D” pont szerinti esetben az intézmény
látogatási kötelezettségének idõtartama átlagosan a napi 5 órát
meghaladja

nem haladja meg.

Az „A”–,,D” pontban foglalt intézmény igénybevétele az ápolást végzõ személy rendszeres közremûködését
szükségessé teszi

nem teszi szükségessé.

Dátum: ...................................................
P. H.
.....................................................................
intézményvezetõ
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7. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez
SZAKVÉLEMÉNY
a fokozott ápolást igénylõ súlyosan fogyatékos állapot vizsgálatáról
I. Az ápolt személy személyi adatai
Neve: ..................................................................................................................................................................................
Születési neve: ...................................................................................................................................................................
Anyja neve: .........................................................................................................................................................................
Születési hely, év, hó, nap:..................................................................................................................................................
Ápolt személy lakóhelye:....................................................................................................................................................
Tartózkodási helye:.............................................................................................................................................................
II. A vizsgálat adatai
A helyszíni vizsgálat helye: ................................................................................................................................................
idõpontja:
........................................, idõtartama:
.............................................................................................
A helyszíni vizsgálatot végzõ személy neve:......................................................................................................................
munkahelye:
................................................... , munkaköre:
...............................................................................
A szakértõi vizsgálat megállapítása:
Az ápolt személy mások személyes segítsége nélkül önállóan
a) étkezni:
képes, indokolás: ..............................................................................................................................................
nem képes, indokolás: ......................................................................................................................................
b) tisztálkodni:
képes, indokolás: ..............................................................................................................................................
nem képes, indokolás: .......................................................................................................................................
c) öltözködni:
képes, indokolás: ...............................................................................................................................................
nem képes, indokolás: .......................................................................................................................................
d) illemhelyet használni:
képes, indokolás: ...............................................................................................................................................
nem képes, indokolás: .......................................................................................................................................
e) lakáson belül – segédeszköz igénybevételével vagy anélkül – közlekedni:
képes, indokolás: ........................................................................
nem képes, indokolás: ..................................................................
A vizsgálatot végzõ megjegyzése: .....................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
A szakértõi véleményhez felhasznált hivatalos irat pontos megnevezése: ........................................................................
kelte: ...................................................... megállapítása: .............................................................................................
III. Szakértõi vélemény
A fent nevezett személy esetében a fokozott ápolási igény
fennáll, indokolás: ...................................................................................................................................................
nem áll fenn, indokolás: ..........................................................................................................................................
A szakértõi vélemény érvényességi ideje: 200.... év ........................... hó .... nap
Dátum: ..................................
.................................................
a módszertani intézmény vezetõjének aláírása,
munkahelyének címe
P. H.
Megjegyzés:
– A megfelelõ választ X-szel kell jelölni, illetve a hiányzó adatot kitölteni.
– A II. pontban foglaltakat a helyszíni vizsgálatot végzõ személy tölti ki!
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8. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez
SZAKVÉLEMÉNY
a fokozott ápolást igénylõ súlyosan fogyatékos állapot
felülvizsgálatáról
I. Ápolt személy személyi adatai
Neve: ...................................................................................................................................................................................
Születési neve: ....................................................................................................................................................................
Anyja neve: .........................................................................................................................................................................
Születési hely, év, hó, nap:..................................................................................................................................................
Lakóhely: ............................................................................................................................................................................
Tartózkodási hely:...............................................................................................................................................................
II. A felülvizsgálatra vonatkozó adatok
A helyszíni vizsgálat helye: ................................................................................................................................................
idõpontja: .........................................................................................................................................
A szakértõi vizsgálat megállapítása:
Az ápolt személy mások személyes segítsége nélkül önállóan
a) étkezni:
képes, indokolás: ...............................................................................................................................................
nem képes, indokolás: .......................................................................................................................................
b) tisztálkodni:
képes, indokolás: ...............................................................................................................................................
nem képes, indokolás: .......................................................................................................................................
c) öltözködni:
képes, indokolás: ...............................................................................................................................................
nem képes, indokolás: .......................................................................................................................................
d) illemhelyet használni:
képes, indokolás: ...............................................................................................................................................
nem képes, indokolás: ...................................
e) lakáson belül – segédeszköz igénybevételével vagy anélkül – közlekedni:
képes, indokolás: ...............................................................................................................................................
nem képes, indokolás: ........................................................................................................................................
A vizsgálatot végzõ megjegyzése: ......................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
A szakértõi véleményhez felhasznált hivatalos dokumentum pontos megnevezése ............ kelte ..................... megállapítása .................................................................................................
III. Szakértõi vélemény
A fent nevezett személy esetében a fokozott ápolási igény
fennáll, indokolás: ..................................................................................................................................................
nem áll fenn, indokolás: .........................................................................................................................................
Dátum: ................................................
................................................
a vizsgálatot végzõ szakértõ aláírása,
munkahelyének címe
Megjegyzés:
A megfelelõ választ X-szel kell jelölni, illetve a hiányzó adatokat kitölteni.
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9. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez
Kérelem
a közgyógyellátás megállapítására
I. A kérelmezõ személyi adatai
Neve: ...................................................................................................................................................................................
Születési neve: ....................................................................................................................................................................
Anyja neve: .........................................................................................................................................................................
Születési hely, év, hó, nap:..................................................................................................................................................
Lakóhely: ............................................................................................................................................................................
Tartózkodási hely:...............................................................................................................................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jele:................................................................................................................................
Telefonszám (nem kötelezõ megadni): ...............................................................................................................................
II. A jogosultsági feltételekre vonatkozó adatok
A közgyógyellátás megállapítását az alábbiakra tekintettel kérem (A megfelelõ pontot kérjük bekarikázni!):
a) az alábbi ellátások valamelyikében részesülök:
(Kérjük X-szel jelölje be, hogy melyik ellátásban részesül.)
egészségkárosodásra tekintettel nyújtott rendszeres szociális segély
hadigondozotti pénzellátás
nemzeti gondozotti pénzellátás
központi szociális segély
rokkantsági járadék
I. vagy II. csoportú rokkantsági vagy baleseti rokkantsági nyugellátás
magasabb összegû családi pótlék (vagy a kérelmezõre tekintettel folyósítják)
csatolásra került (a megfelelõ aláhúzandó):
– a Nyugdíjfolyósító szerv igazolása vagy határozata a
hadigondozotti pénzellátás
nemzeti gondozotti ellátás
központi szociális segély
rokkantsági járadék
rokkantsági/baleseti rokkantsági nyugdíj
folyósításáról
– a családtámogatási kifizetõhely igazolása vagy határozata a magasabb összegû családi pótlék folyósításáról
Amennyiben az irat hivatal általi beszerzését kéri, akkor a megjelölt ellátást folyósító szerv neve és címe, az ellátás folyósítási száma:.................................................................................................................................................................
b) bentlakásos gyermek- és ifjúságvédelmi intézményben lakó, átmeneti gondozott, átmeneti vagy tartós nevelésbe
vett kiskorú személynek
csatolásra került: az intézményi elhelyezést vagy nevelésbe vételt igazoló irat.
Amennyiben az irat hivatal általi beszerzését kéri, akkor a gondozásba/nevelésbe vételt elrendelõ gyámhivatal
neve, címe:...............................................................................................................................................................
c) Jövedelmi helyzetemre és a magas gyógyszerköltségemre tekintettel
(Ez esetben ki kell tölteni a III. pontban szereplõ családtagokra vonatkozó adatokat, valamint a jövedelemnyilatkozatot.)
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III. A közeli hozzátartozókra és jövedelmükre vonatkozó adatok
a) A kérelmezõ családjában élõ közeli hozzátartozók adatai
A kérelmezõ családjában élõ közeli hozzátartozók száma: ......... fõ.
Közeli hozzátartozó neve (születési neve)

Családi kapcsolat megnevezése

Születési helye, év,
hónap, nap

Megjegyzés*

* Ebben az oszlopban kell feltüntetni, ha
– a 16–20 év közötti gyermek nem jár oktatási intézménybe, de önálló keresettel még nem rendelkezik,
– életkortól függetlenül a gyermek tartós betegségének vagy fogyatékosságának fennállását.
b) Jövedelemi adatok
A jövedelem típusa

Kérelmezõ

A családban élõ közeli hozzátartozók

1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási
jogviszonyból származó
2. Társas és egyéni vállalkozásból, õstermelõi, illetve szellemi és más önálló tevékenységbõl származó
3. Alkalmi munkavégzésbõl származó
4. Táppénz, gyermekgondozási támogatások
5. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerû rendszeres szociális ellátások
6. Önkormányzat és munkaügyi szervek
által folyósított ellátások
7. Egyéb jövedelem
8. Összes jövedelem
IV. Nyilatkozatok
a) A II/a. pont szerinti jogosultság esetén nyilatkozom arról, hogy krónikus betegségre tekintettel
kérem
nem kérem
egyéni gyógyszerkeret megállapítását. (Kérjük X-el jelölje be a megfelelõ választ.)
b) A közgyógyellátási igazolvány átvételére vonatkozó nyilatkozat:
A közgyógyellátás igazolvány kézbesítését postai úton: ........................................................... címre kérem.
A közgyógyellátási igazolványt ............ megyei egészségbiztosítási pénztárnál személyesen veszem át.
(Kérjük x-szel jelölje be a megfelelõ választ.)
c) Kijelentem, hogy
– életvitelszerûen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek (A megfelelõ rész aláhúzandó.),
– a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt adatok valódiságát a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (3) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – az állami adóhatóság
illetékes igazgatósága útján – ellenõrizheti.
Hozzájárulok a kérelemben szereplõ adatok a szociális igazgatási eljárás során történõ felhasználásához, továbbá a
közgyógyellátási nyilvántartásban szereplõ adatoknak a közgyógyellátás információs rendszerében történõ
felhasználásához.
Dátum: ........................................
………...........................
kérelmezõ aláírása

….................................................................……
kérelmezõ házastársának/élettársának aláírása
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Tájékoztató
a kérelem kitöltéséhez
Jövedelmi adatok:
Abban az esetben, ha a kérelmezõ a közgyógyellátást jövedelmi helyzetére és magas gyógyszerköltségére tekintettel
kéri, a jogosultság megállapításához szükséges az egy családban élõ közeli hozzátartozók jövedelmének vizsgálata.
Család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben
együtt élõ, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezõ közeli hozzátartozók közössége.
Közeli hozzátartozónak számít:
– a házastárs, az élettárs;
– a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülõ, illetve a szülõ házastársa vagy élettársa;
– az a vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, aki
= a húszévesnél fiatalabb, és önálló keresettel nem rendelkezik,
= a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezik, és nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat,
= a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezik, és felsõoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytat,
= korhatárra való tekintet nélkül tartósan beteg, illetve testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- vagy más fogyatékos.
A tanulói, hallgatói jogviszonyra és az egészségi állapotra vonatkozó igazolásokat a kérelemhez csatolni kell.
Lakcím: az a lakó- vagy tartózkodási hely, ahol az érintett személy életvitelszerûen lakik.
Jövedelem: a személyi jövedelemadóról szóló törvényben jövedelemként meghatározott, belföldrõl vagy külföldrõl
származó vagyoni érték (bevétel), függetlenül attól, hogy adómentesnek vagy adókötelesnek minõsül, ideértve a bármely ország jogszabálya alapján folyósított nyugdíjat.
A jövedelmi adatok alatt havi nettó jövedelmet kell érteni, ezért a kérelemben a személyi jövedelemadóval, a társadalombiztosítási járulékkal, magánnyugdíj-pénztári tagdíjjal és a munkavállalói járulékkal csökkentett nettó jövedelmi
adatokat kell feltüntetni.
Nem minõsül jövedelemnek, így a jövedelmek között sem kell feltüntetni: a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, a lakásfenntartási támogatás, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a nevelõszülõk számára fizetett
nevelési díj és külön ellátmány, az anyasági támogatás, a tizenharmadik havi nyugdíj, valamint – a személyes gondoskodásért fizetendõ személyi térítési díj megállapítása kivételével – a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás, továbbá a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás.
A családtagok jövedelmét külön-külön kell feltüntetni. A családi pótlékot, az árvaellátást és a tartásdíj címén kapott
összeget annak a személynek jövedelmeként kell figyelembe venni, akire tekintettel azt folyósítják.
A havi jövedelem kiszámításakor
– rendszeres jövedelem esetén kérelem benyújtását megelõzõ három hónap,
– nem rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelõzõ tizenkét hónap
alatt kapott összeg egy havi átlagát kell együttesen figyelembe venni.
Jövedelem típusai:
1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem: különösen a munkaviszonyban, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban bírósági, ügyészségi, igazságügyi szolgálati jogviszonyban, fegyveres erõk,
rendvédelmi szervek, polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos és szerzõdéses szolgálati jogviszonyában folytatott munkavégzésre irányuló tevékenységbõl, továbbá szövetkezet tagjaként folytatott – személyes közremûködést
igénylõ – tevékenységbõl származó jövedelem.
2. Társas és egyéni vállalkozásból, õstermelõi, illetve szellemi és más önálló tevékenységbõl származó jövedelem: itt
kell feltüntetni a jogdíjat, továbbá a bérbeadó, a választott könyvvizsgáló tevékenységébõl származó jövedelmet, a gazdasági társaság magánszemély tagja által külön szerzõdés szerint teljesített mellékszolgáltatást.
3. Alkalmi munkavégzésbõl származó jövedelem: alkalmi munkavállalói könyvvel történõ foglalkoztatás révén szerzett bevétel.
4. Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, terhességi gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, gyermektartásdíj.
5. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerû rendszeres szociális ellátások: öregségi, rokkantsági, baleseti rokkantsági
nyugdíj, özvegyi és szülõi nyugdíj, árvaellátás és baleseti hozzátartozói nyugellátások; rendszeres szociális járadék, át-
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meneti járadék, bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, rokkantsági járadék, politikai rehabilitációs ellátások,
házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék.
6. Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: különösen az idõskorúak járadéka, a rendszeres
szociális segély, az ápolási díj, az adósságcsökkentési támogatás; munkanélküli járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, képzési támogatásként folyósított keresetpótló juttatás.
7. Egyéb jövedelem: például az ösztöndíj, szakképzéssel összefüggõ pénzbeli juttatások, nevelõszülõi díj, szociális
gondozói díj, végkielégítés és állampapírból származó jövedelem, ingatlan és ingó tárgyak értékesítésébõl, vagyoni értékû jog átruházásából származó jövedelem, életjáradékból, föld és más ingatlan bérbeadásából származó jövedelem, illetve minden olyan jövedelem, amely az elõzõ sorokban nem került feltüntetésre.
A jövedelemrõl a jövedelem típusának megfelelõ iratot vagy annak másolatát a kérelemhez mellékelni szükséges.

10. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez
Háziorvosi igazolás
I. A kérelmezõ személyi adatai
Neve: ...................................................................................................................................................................................
Születési neve: ....................................................................................................................................................................
Anyja neve: .........................................................................................................................................................................
Születési hely, év, hó, nap:..................................................................................................................................................
Lakóhely: ............................................................................................................................................................................
Tartózkodási hely:...............................................................................................................................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jele:................................................................................................................................
A háziorovosi igazolás kiadására
közgyógyellátásra való jogosultság megállapítása
egyéni gyógyszerkeret felülvizsgálata
céljából kerül sor. (A megfelelõ választ X-szel kell jelölni.)
II. A társadalombiztosítás által támogatott, tartósan alkalmazott gyógyító ellátási szükségletre vonatkozó adatok
1. Havi rendszerességgel rendelt gyógyszerek:
A betegség
BNO kódja

ATC kód

Hatóanyag
megnevezése

A hatóanyag napi
mennyisége

Napi adagolás

Szakorvos
pecsétszáma*

Megjegyzés

* Ezt a rovatot akkor kell kitölteni ha a javaslatot a szakorvos tette.
A táblázatban valamennyi, a kérelmezõ által szedett, tb. támogatásba befogadott gyógyszer hatóanyagát fel kell
tüntetni.
A „Megjegyzés” rovatban kell jelezni:
– ha a hatóanyagnak megfelelõ készítmény rendelése indikációhoz kötött kiemelt támogatással történik, vagy
– a hatóanyag valamely formájával vagy bármely összetevõvel szemben esetleg fennálló érzékenységet.
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2. Gyógyászati segédeszközök és orvosi rehabilitáció céljából havonta rendszeresen rendelt gyógyító ellátások:
Szükséges eszköz, illetve kezelés
A betegség BNO kódja
ISO kód

formája, megnevezése

rendelésének, ill. alkalmazásának gyakorisága (havi
mennyisége)

Szakorvos pecsétszáma*

* Ezt a rovatot akkor kell kitölteni, ha a javaslatot a szakorvos tette.
Figyelem! Ha a közgyógyellátás iránti kérelmet az Szt. 50. § (1) bekezdése szerint nyújtják be (alanyi jogú közgyógyellátás), a 2. pontban foglaltakat nem kell kitölteni.

III. Háziorvosra (intézményi orvosra) vonatkozó adatok, a háziorvos nyilatkozata
A háziorvos neve: ...............................................................................................................................................................
Személy-specifikus orvosi bélyegzõjének száma: ..............................................................................................................
Ágazati azonosító:...............................................................................................................................................................
ÁNTSZ engedély száma: ....................................................................................................................................................
Rendelõ/munkahely neve, címe ..........................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
Telefonszáma: .....................................................................................................................................................................
Kijelentem, hogy az igazolásban feltüntetett gyógyító ellátásra vonatkozó szükséglet kizárólag a közgyógyellátást
igénylõ személy orvosi dokumentációjában igazolt kezelése alapján került megállapításra.

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

P. H.

……..................…
háziorvos aláírása
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11. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez
Szakhatósági megkeresés
......... Megyei Egészségbiztosítási Pénztár részére
I. A kérelmezõ személyi adatai
Neve: ...................................................................................................................................................................................
Születési neve: ...................................................................................................................................................................
Anyja neve: .........................................................................................................................................................................
Születési hely, év, hó, nap:..................................................................................................................................................
Lakóhely: ............................................................................................................................................................................
Tartózkodási hely:...............................................................................................................................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jele:................................................................................................................................
1. Nevezett a közgyógyellátásra való jogosultság megállapítását az
Szt. 50. § (1) bekezdésében
Szt. 50. § (2), illetve (3) bekezdésében
foglalt jogosultsági feltételek fennállására hivatkozással kérte. (A megfelelõ választ X-szel kell jelölni.)
2. Nevezett a gyógyszerkerete felülvizsgálatát kérte
(Az 1. és 2. pont közül a megfelelõ bekarikázandó.)

II. A szakhatósági megkeresést benyújtó jegyzõ adatai
Neve: ...................................................................................................................................................................................
Székhelye: ..........................................................................................................................................................................
Címe:...................................................................................................................................................................................
Telefonszáma: ....................................................................................................................................................................

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

P. H.

…...........……
a jegyzõ aláírása

Figyelem! A szakhatósági megkereséséhez zárt borítékban csatolni kell a háziorvosi igazolást.
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12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez
Szakhatósági állásfoglalás
a rendszeres gyógyító ellátás költségérõl
A közgyógyellátást kérelmezõ személyi adatai
Neve: ..................................................................................................................................................................................
Születési neve: ...................................................................................................................................................................
Anyja neve: ........................................................................................................................................................................
Születési hely, év, hó, nap:..................................................................................................................................................
Lakóhely: ...........................................................................................................................................................................
Tartózkodási hely:...............................................................................................................................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jele:................................................................................................................................
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 50/A. § (6)–(7) bekezdésében biztosított
jogkörben eljárva, szakhatóságként fent nevezett személy
közgyógyellátás iránti kérelmének elbírálásához
gyógyszerköltségének felülvizsgálatához
benyújtott háziorvosi igazolás figyelembevételével a rendszeres gyógyító ellátások költségét az alábbiak szerint
állapítom meg:
Megnevezés

Havi térítési díj (Ft)

Összes gyógyító ellátás [Szt. 49. § (2) bek. a)–c) pont]
Gyógyszer [Szt. 49. § (2) bek. a) pont]

Dátum: ..............................

P. H.

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

13. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez
A közgyógyellátási igazolvány tartalmi elemei
A közgyógyellátási igazolvány:
Chip és mágnescsík nélküli, az ISO 7810 szabványnak megfelelõ, ID–1 méretû, melegen laminált mûanyag kártya
Az igazolvány elsõ oldalán a következõk szerepelnek:
KÖZGYÓGYELLÁTÁSI IGAZOLVÁNY (nyomtatott nagy betûkkel)
A kiállított igazolvány egyedi adatai:
A közgyógyellátási igazolvány száma (KGYSZ)
A jogosult neve
Születési idõ
Társadalombiztosítási Azonosító Jel
A jogosultság kezdetének idõpontja
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A jogosultság lejártának idõpontja
Az igazolvány másik oldalán a következõk szerepelnek:
A Közgyógyellátásra jogosult személy térítésmentesen jogosult a társadalombiztosítási támogatásba befogadott
a) járóbeteg ellátás keretében rendelhetõ gyógyszerekre,
b) egyes gyógyászati segédeszközökre,
c) az orvosi rehabilitáció céljából igénybe vehetõ gyógyászati ellátásokra.
Az a) pontban foglalt esetben a jogosult gyógyszerkerete összegéig, a b)–c) pontban foglalt esetben pedig a közfinanszírozás alapjául elfogadott ár erejéig vehetõ térítésmentesen igénybe a gyógyító ellátás.
A kártya sorszáma
A jogosult aláírása

a Kormány
64/2006. (III. 27.) Korm.
rendelete
az áruk és a szolgáltatások biztonságosságáról
és az ezzel kapcsolatos piacfelügyeleti eljárásról szóló
79/1998. (IV. 29.) Korm. rendelet módosításáról
A fogyasztóvédelemrõl szóló 1997. évi CLV. törvény
55. § (1) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás
alapján a Kormány a következõket rendeli el:
1. §
Az áruk és a szolgáltatások biztonságosságáról és az ezzel kapcsolatos piacfelügyeleti eljárásról szóló 79/1998.
(IV. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 11/E. §-a a
következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az (1)–(4) bekezdésekben foglaltak együttesen alkalmazandók a 2001/95/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv 5. cikk (3) bekezdésével összhangban a gyártók
és a forgalmazók által a fogyasztókra nézve veszélyes termékekrõl a tagállamok illetékes hatóságai felé tett értesítésre vonatkozó iránymutatások megállapításáról szóló,
2004. december 14-i 2004/905/EK bizottsági határozattal
annak 2. cikke, valamint Mellékletének 1.3. pontja kivételével.”

2. §
Az R. 12. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép, ezzel egyidejûleg a § az alábbi új (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak
való megfelelést szolgálja:
a) az Európai Parlament és a Tanács 2001/95/EK irányelve (2001. december 3.) az általános termékbiztonságról,

a fogyasztóvédelemrõl szóló 1997. évi CLV. törvénnyel
együtt;
b) a Tanács 87/357/EGK irányelve (1987. június 25.) a
másnak látszó, és ezáltal a fogyasztók egészségét vagy
biztonságát veszélyeztetõ termékekre vonatkozó tagállami
jogszabályok közelítésérõl.
(4) Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:
a) a Tanács 339/93/EGK rendelete (1993. február 8.) a
harmadik országokból behozott termékek termékbiztonsági szabályoknak való megfelelõsége ellenõrzésérõl;
b) a Bizottság 2004/905/EK határozata (2004. december 14.) a 2001/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 5. cikk (3) bekezdésével összhangban a gyártók és a
forgalmazók által a fogyasztókra nézve veszélyes termékekrõl a tagállamok illetékes hatóságai felé tett értesítésre
vonatkozó iránymutatások megállapításáról.”

3. §
Ez a rendelet a kihirdetését követõ harmincadik napon
lép hatályba.

4. §
Ez a rendelet a 2001/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 5. cikk (3) bekezdésével összhangban a gyártók és a forgalmazók által a fogyasztókra nézve veszélyes
termékekrõl a tagállamok illetékes hatóságai felé tett értesítésre vonatkozó iránymutatások megállapításáról szóló,
2004. december 14-i bizottsági határozat végrehajtásához
szükséges rendelkezéseket állapítja meg.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány
65/2006. (III. 27.) Korm.
rendelete
az egészségügyi szakellátási kapacitásmódosítások
szakmai feltételeirõl, eljárási rendjének és az új
szolgáltatók befogadásának szabályairól szóló
50/2002. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról
Az egészségügyi szakellátási kötelezettségrõl, továbbá
egyes egészségügyet érintõ törvények módosításáról szóló
2001. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Tv.)
13. §-ának (3) bekezdésében és a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. §-a
(2) bekezdésének a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a Kormány a következõket rendeli el:
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2. §

A Kr. 4. §-ának (1)–(2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) Többletkapacitás befogadására pályázatot a fenntartó – fenntartó hiányában a tulajdonos – akkor nyújthat
be, ha az a Tv. 3. §-a (3) bekezdésének a)–e) pontjaiban,
valamint a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek megfelel.
(2) A pályázat két példányát az OEP-nek a szolgáltatás
teljesítési helye szerint illetékes területi szervéhez
(a továbbiakban: MEP), harmadik példányát – ide nem értve az országos ellátási területtel mûködõ egészségügyi
szolgáltató pályázatát – a területileg illetékes Regionális
Egészségügyi Tanácshoz (a továbbiakban: RET) kell benyújtani a pályázati kiírás szerinti határidõig.”

1. §
3. §
Az egészségügyi szakellátási kapacitásmódosítások
szakmai feltételeirõl, eljárási rendjének és az új szolgáltatók befogadásának szabályairól szóló 50/2002. (III. 26.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 3. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„3. § (1) Az egészségügyi miniszter (a továbbiakban:
miniszter) a Tv. 3. §-ának (2) bekezdése alapján a szakmai
prioritásokat – a stratégiai célkitûzésekre és a rendelkezésre álló pénzügyi forrásokra figyelemmel – minden év február 28-áig meghatározza és az Egészségügyi Közlönyben
közzéteszi.
(2) Az OEP az (1) bekezdés szerinti prioritások figyelembevételével elkészített pályázati kiírás tervezetet a miniszterhez felterjeszti.
(3) A miniszter – a pénzügyminiszterrel egyetértésben –
az OEP részére engedélyezheti a szakellátás többletkapacitásának befogadására a pályázat kiírását, legalább 50 napos és legfeljebb 60 napos pályázati határidõvel.
(4) A pályázati kiírás tartalmazza
a) a megpályázható szakmai prioritás(oka)t és a Tv.
3. §-ának (5) bekezdésére figyelemmel a pályázható forrás(ok) mértékét,
b) a (3) bekezdésben foglaltak figyelembevételével a
pályázat benyújtásának határidejét,
c) a befogadás tervezett idõpontját és a határozott idõre
történõ befogadás esetén annak várható idõtartamát,
d) a befogadás és finanszírozás szakmai feltételeit,
e) a pályázattal érintett szolgáltatói kör és földrajzi terület meghatározását,
f) a kizárás szempontjait,
g) befogadás esetén a szolgáltató kötelezettségeit, jogosultságát.”

A Kr. a következõ 4/A. §-sal egészül ki:
„4/A. § (1) A RET a 4. § (2) bekezdése szerinti pályázatot véleményezi, és az azonos szakmai feladatra beérkezett
több pályázat esetén – a Tv. 3. §-ának (6) bekezdésében
foglaltak szerint – a befogadásra vonatkozóan rangsort állapít meg.
(2) A RET az (1) bekezdés szerinti véleményét – ideértve a rangsort és annak indokolását is – a pályázat benyújtási határidejének leteltét követõ 20 napon belül az OEP-nek
megküldi.”

4. §
(1) A Kr. 6. §-ának c) pontja a következõ cc) alponttal
egészül ki:
[A Bizottság
c) figyelembe veszi]
„cc) a RET-ek 4/A. § szerinti véleményét, illetve rangsorolását,”
(2) A Kr. 6. §-ának e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A Bizottság]
„e) a 4. § (7) bekezdése szerinti határidõt követõ 20 napon belül javaslatot tesz a befogadásra javasolt kapacitás,
illetve szolgáltatás, illetve teljesítmény mértékére, valamint a finanszírozási szerzõdés megkötésének idõpontjára
és idõtartamára.”
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5. §

(1) A Kr. 9. §-ának (1)–(4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(1) A Tv. 3. §-ának (4) bekezdése szerinti esetekben
(a továbbiakban: támogatás), ha többletkapacitás befogadási igény merül fel, az elõzetes befogadásra a kérelmet a
támogatásra kiírt pályázat határidejének letelte elõtt legalább 75 nappal kell benyújtani a MEP-hez és a RET-hez.
A befogadási kérelem benyújtására a 4. § (1) és (3) bekezdésében foglaltak az irányadók azzal, hogy a 4. § (1) bekezdésében elõírt pályázati kiírásban foglaltaknak való
megfelelés a befogadási kérelem benyújtásának nem feltétele.
(2) A RET az (1) bekezdés szerinti befogadási kérelmet
véleményezi, és az azonos szakmai feladatra beérkezett
több kérelem esetén a befogadásokra vonatkozóan rangsort állapít meg, valamint a befogadásra javasolt egészségügyi szolgáltatások fenntartható finanszírozására a megvalósítás teljes idõszakára és az azt követõ két évre vonatkozóan pénzügyi hatásvizsgálatot készít a Magyarország
Konvergencia Programjában foglaltak figyelembevételével. A pénzügyi hatásvizsgálat – a Tv. 3. §-ának (5) bekezdésében foglaltak alapján – a javasolt befogadással
összefüggõ feltételek meghatározását, továbbá a befogadással összefüggõ, felszabaduló kapacitásra vonatkozó javaslatot is tartalmazza. A RET a rangsort és a pénzügyi hatásvizsgálatot a befogadási kérelem beérkezését követõ
30 napon belül az OEP-nek megküldi.
(3) Az OEP az 5. § szerinti Bizottságot a RET véleményének beérkezését követõen haladéktalanul összehívja, a
7. § (3) bekezdésében foglaltak figyelembevételével.
(4) A befogadási kérelem Bizottság általi véleményezésének szempontjaira a 6. § a) és c)–e) pontjaiban foglaltak
az irányadók.”
(2) A Kr. 9. §-ának (6) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(6) A miniszter az OEP általi felterjesztés megérkezését követõ 10 napon belül megküldi a befogadásra vonatkozó javaslatát a pénzügyminiszternek, és csatolja az
OEP, illetve a RET által a fenntartható finanszírozásra vonatkozóan készített pénzügyi hatásvizsgálatot.”
(3) A Kr. 9. §-ának (8) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(8) Az OEP a befogadás kérõt haladéktalanul értesíti a
döntésrõl, és a befogadással összefüggésben megállapított
feltételekrõl.”
(4) A Kr. 9. §-a a következõ (13)–(14) bekezdéssel egészül ki:
„(13) Amennyiben a befogadással összefüggésben
megállapított feltételek nem teljesülnek, az elõzetes befogadás érvényét veszti, kivéve, ha a befogadás feltételei
más módon is teljesíthetõk.
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(14) Az OEP az elõzetes befogadásokról évenkénti bontásban nyilvántartást vezet, melyet minden év február
28-áig a miniszter az Egészségügyi Közlönyben közzétesz.”

6. §
A Kr. 13. §-ának helyébe a következõ rendelkezés lép:
„13. § (1) A 2. § bc), bd), be) és bf) alpontja szerinti kapacitáslekötés-módosítás esetén a kérelmet a fenntartó/tulajdonos az OEP-nek a szolgáltatás teljesítési helye szerint
illetékes területi szervéhez nyújtja be, amely gondoskodik
a szolgáltató telephelye, illetve székhelye szerint illetékes
ÁNTSZ megyei intézetének a szakmai tervre vonatkozó
véleménye beszerzésérõl.
(2) A kérelemhez csatolni kell a 12. § (2) bekezdésének
a)–b) pontjában felsoroltakat, és a 2. § be) pontja szerinti
kapacitáslekötés-módosítás esetén a Tv. 4. §-ának (2) bekezdése szerinti hatósági bizonyítvány másolatát.
(3) A 2. § bd) alpontja szerinti kapacitáslekötés-módosítást szakmapolitikai érdekbõl a RET is kezdeményezhet a
fenntartónál/tulajdonosnál.”

7. §
A Kr. 16. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„16. § (1) Az OEP – a Tv. 4/A. §-ában foglaltak alapján – a kapacitáslekötés megszûnésével kapcsolatosan elõzetesen kikéri a megyei, illetve az országos tisztifõorvos
véleményét.
(2) A szerzõdéskötés létrejöttét akadályozó alapos indoknak minõsül különösen az, ha
a) a szerzõdéskötéshez szükséges beruházás a fenntartón/tulajdonoson kívül álló ok miatt nem készült el határidõre, illetve
b) a mûködés megkezdéséhez szükséges feltételeket a
fenntartó/tulajdonos váratlan helyzet miatt nem tudta teljesíteni.”

8. §
A Kr. 17/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„17/A. § (1) A 8. § (3) bekezdés szerinti közlemény
megjelenése elõtt lejáró finanszírozási szerzõdés meghosszabbítására a (2)–(5) bekezdésben foglaltak alapján
akkor kerülhet sor, ha a finanszírozott szakellátásra az
OEP a 3. § alapján újból kiírt pályázatot és arra a fenntartó
– fenntartó hiányában a tulajdonos – a pályázatát határidõn
belül benyújtotta.
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(2) Az OEP az (1) bekezdés szerinti pályázókról, valamint a korábban befogadott és finanszírozott többletkapacitásuk mértékérõl készített kimutatást a miniszterhez felterjeszti minden év november 14-éig.
(3) A miniszter egyetértése esetén a kimutatást – a befogadás meghosszabítására vonatkozó javaslatával együtt –
haladéktalanul a pénzügyminiszterhez továbbítja.
(4) A pénzügyminiszter a (3) bekezdés szerinti kimutatás kézhezvételétõl számított 15 napon belül értesíti a minisztert a befogadás meghosszabbításával történõ egyetértésérõl, illetve annak elutasításáról és az elutasítás indokáról.
(5) A (4) bekezdésben foglaltak alapján a MEP, illetve a
VTI a lejáró finanszírozási szerzõdéseket az (1) bekezdésben említett közlemény megjelenésétõl számított második
hónap utolsó napjáig meghosszabbítja.”

9. §
(1) Ez a rendelet 2006. április 1-jén lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a Kr.
2. §-ának d) pontja, 6. §-ának a) pontjából „és a népegészségügyi célkitûzések alapján kiemelt feladatok” szövegrész, 10. §-ának (1) bekezdése, 15. §-ának (2) és
(4)–(6) bekezdése, 16/A. §-a, 17. §-ának (2) bekezdése, az
1. számú melléklet II. pontjának 2. pontja és a 2. számú
melléklet I. pontjának 3. pontja hatályát veszti.
(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a Kr.
2. §-ának c) pontjában a „költséghatékonyabb” szövegrész
helyébe a „költséghatékony” szövegrész, 4. §-a (3) bekezdésének f) pontjában „a gyógyintézet szakmai tervét” szövegrész helyébe „nyilatkozatot arról, hogy a gyógyintézet
szakmai terve összhangban van a többletkapacitás befogadására benyújtott pályázatban foglaltakkal”, a (7) bekezdésében az „OEP december 31-éig” szövegrész helyébe az
„OEP a RET véleményének beérkezésétõl számított 15 napon belül” szövegrész, 5. §-ának (2) bekezdésében az
„Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium”
szövegrész helyébe az „Egészségügyi Minisztérium” szö-
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vegrész, (3) bekezdésében „az egészségügyi, szociális és
családügyi miniszter (a továbbiakban: miniszter)” szövegrész helyébe „a miniszter” szövegrész, és az „egy évre”
szövegrész helyébe a „visszavonásig” szövegrész,
7. §-ának (1) bekezdésében a „pályázat által érintett ellátási területen – külön jogszabály szerint –” szövegrész helyébe „pályázat által érintett ellátási területen mûködõ
RET-ek 1-1 képviselõje és – a külön jogszabály szerint –”
szövegrész és a (4) bekezdésében a „január 31-ig” szövegrész a „11. § (3) bekezdésében” szövegrész helyébe a
„11. § (3)–(4) bekezdésében” helyébe „és a RET által
megállapított rangsort a Bizottság utolsó ülését követõ
15 napon belül” szövegrész, 8. §-ának (1) bekezdésében a
„február 15-éig” szövegrész helyébe „az OEP általi felterjesztés megérkezését követõ 15 napon belül” szövegrész,
és a (2) bekezdésében a „február 28-áig” szövegrész helyébe „az (1) bekezdés szerinti javaslat beérkezését követõ
15 napon belül” szövegrész, 9. §-ának (5) bekezdésében a
„pályázatokat” szövegrész helyébe a „befogadási kérelmeket” szövegrész, és a „március 15-ig” szövegrész helyébe
„a Bizottság elsõ ülését követõ 5 munkanapon belül” szövegrész, (7) bekezdésében az „április 10-ig” szövegrész
helyébe „a (6) bekezdés szerinti javaslat beérkezését követõ 15 napon belül” szövegrész, 10. §-ának (2) bekezdésében „Az (1) bekezdés szerinti esetben” szövegrész helyébe
„A Tv. 3. §-ának (7) bekezdése szerinti esetben akkor, ha a
megfelelõ ellátás biztosítása a meglévõ kapacitásokkal
vagy struktúramódosítással, vagy átmeneti – a beutalást és
elõjegyzést érintõ – rendelkezéssel nem oldható meg,”
szövegrész, 13. §-a (2) bekezdésében az „a)–c) pontjában”
szövegrész helyébe az „a)–b) pontjában” szövegrész,
14. §-ának (2) bekezdésében szövegrész, 17. §-ának
(1) bekezdésében a „(2) bekezdésének d) pontja” helyébe a
„(3) bekezdésének a) pontja” szövegrész lép.
(4) Többletkapacitás befogadására 2005. október 31-éig
benyújtott pályázatok elbírálása a Kr.-nek e pályázatok benyújtásakor hatályban lévõ rendelkezése alapján történik.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány
66/2006. (III. 27.) Korm.
rendelete
a 2005–2007 közötti idõszakban az üvegházhatású
gázok kibocsátási egységeinek kereskedelmére
vonatkozó Nemzeti Kiosztási Terv és Nemzeti
Kiosztási Lista kihirdetésérõl, valamint a kibocsátási
egységek kiosztásának részletes szabályairól
Az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelmérõl szóló 2005. évi XV. törvény (a továbbiakban: Üht.) 20. §-a (5) bekezdésének a) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következõket rendeli el:

Általános rendelkezések
1. §
(1) A 2005. január 1. és 2007. december 31. közötti idõszakra (a továbbiakban: elsõ kereskedési idõszak) vonatkozó Nemzeti Kiosztási Tervet (a továbbiakban: Kiosztási
Terv) e rendelet 1. melléklete tartalmazza. Az elsõ kereskedési idõszakra vonatkozó Nemzeti Kiosztási Listát
(a továbbiakban: Kiosztási Lista) e rendelet 2. melléklete
tartalmazza.
(2) E rendelet szabályait a Kiosztási Tervben meghatározott új belépõ tartalékba tartozó kibocsátási egységek kiosztására, valamint a létesítmények bezárása vonatkozásában kell alkalmazni.
(3) A rendelet alkalmazásában:
a) a létesítmény bezárása:
aa) a létesítményben folytatott tevékenység megszûntetése,
ab) a létesítmény kapacitásának az Üht. 1. mellékletében meghatározott küszöbérték alá csökkentése végleges
jelleggel, vagy
ac) a létesítményben folytatott tevékenység hat hónapot meghaladó szüneteltetése (beleértve a karbantartást
is), anélkül hogy azt az üzemeltetõ az aa) pont szerint meg
kívánná szûntetni vagy a létesítmény kapacitását végleges
jelleggel az ab) pont szerinti küszöbérték alá kívánná
csökkenteni. Nem minõsül bezárásnak a létesítményben
folytatott tevékenység hat hónapot meghaladó szüneteltetése, amennyiben azt a tevékenység idõszakos jellege indokolja (így különösen a mezõgazdasági termékek feldolgozása);
b) új belépõ tartalék: a kibocsátási egységeknek a Kiosztási Terv 13. pontjában meghatározott tartaléka;
c) környezetvédelmi hatóság: az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõség.
(4) A rendeletben használt egyéb fogalmak tekintetében
az egyes létesítmények üvegházhatású gázkibocsátásának
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engedélyezésérõl, nyomon követésérõl és jelentésérõl
szóló 272/2004. (IX. 29.) Korm. rendelet és az Üht. meghatározásai irányadóak.

Az új belépõ tartalékba tartozó kibocsátási egységek
kiosztása
2. §
(1) Az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek
kereskedelmérõl szóló 2005. évi XV. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 143/2005. (VII. 27.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 10. §-ában foglalt, az új
belépõ tartalékba tartozó kibocsátási egységek kiosztására
vonatkozó szabályokat az elsõ kereskedési idõszakban az
alábbi eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) Az új belépõ tartalék 2006. évi keretének kiosztására
a környezetvédelmi és vízügyi miniszter (a továbbiakban:
miniszter) 2006. október 31-ig felhívást tesz közzé a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium hivatalos lapjában, illetve honlapján. A 2007. évi keret kiosztására a miniszter a felhívást 2007. október 31-ig teszi közzé.
(3) Az új belépõ tartalékba tartozó kibocsátási egységek
kiosztását az alábbi csoportok bármelyikébe tartozó, jogerõs kibocsátási engedéllyel rendelkezõ azon létesítmény
üzemeltetõje kérelmezheti, amely
a) tevékenységét 2005. január 1. után kezdi meg és nem
szerepel a Kiosztási Listában;
b) szerepel a Kiosztási Listában, de 2005. január 1-jét
követõen beépített kapacitását a Kiosztási Terv 13.1.1.
pontja szerint bõvíti;
c) szerepel a Kiosztási Listában, de 2005. január 1-jét
követõen a fenti b) pont alá nem tartozó, külön jogszabály
szerinti kötelezõ olyan beruházást valósít meg, amely
szén-dioxid kibocsátását a legutolsó hitelesített éves kibocsátáshoz képest legalább 10%-kal növeli;
d) az 1. § (3) bekezdés ac) pontja szerint szüneteltetett
tevékenységét 2005. január 1-jét követõen ismételten
megkezdi.
(4) Az új belépõ tartalékba tartozó kibocsátási egységek
kiosztására való jogosultságot megalapozó, a Vhr. 10. §
(1) bekezdésében megjelölt esemény az üzembe helyezés
napja.
(5) A (3) bekezdés b), c) és d) pontjában meghatározott
esetekben kibocsátási egységek kiosztását csak az ott megjelölt eseményekhez kapcsolódó kibocsátások tekintetében lehet kérelmezni.
(6) Amennyiben az új belépõ tartalék éves mennyisége
nem elegendõ az üzemeltetõk kérelmének maradéktalan
teljesítésére, a miniszter a Kiosztási Terv 13.1.2. pontja
szerint az egyes üzemeltetõk részére kiosztatható kibocsátási egységek mennyiségét arányosan csökkenti.
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jogosult az új belépõ tartalékban szereplõ kibocsátási egységekre.

3. §
(1) A létesítmény üzemeltetõje köteles a létesítmény bezárását tizenöt napon belül a környezetvédelmi hatóság
számára bejelenteni a bezárást megalapozó esemény napjának megjelölésével (bezárás napja). A környezetvédelmi
hatóság a bezárás tényérõl haladéktalanul értesíti a minisztert.
(2) Az 1. § (3) bekezdés aa) és ab) pontjában meghatározott esetekben a környezetvédelmi hatóság a kibocsátási
engedélyt az (1) bekezdés szerinti bejelentés alapján
visszavonja. A bezárásra tekintet nélkül a bezárás napjáig
fennálló nyomon követési, jelentéstételi és a kibocsátási
egységek visszaadására vonatkozó kötelezettségét az üzemeltetõnek a vonatkozó jogszabályok szerint teljesítenie
kell.
(3) Amennyiben az üzemeltetõ a bezárás bejelentésére
irányuló kötelezettségének nem tesz eleget, a környezetvédelmi hatóság az üzemeltetõt határozatban – e kötelezettsége teljesítéséig – bírság megfizetésére kötelezi. A bírság
napi tétele az elsõ kereskedési idõszak alatt az üzemeltetõ
részére, a létesítmény vonatkozásban kiosztott minden
egyes kibocsátási egység után ötszáz forint.
(4) Az üzemeltetõ az (5) bekezdés esetét kivéve nem jogosult kibocsátási egységekre a bezárás napját követõ év
január 1-jétõl az elsõ kereskedési idõszak végéig. A ki nem
osztott kibocsátási egységek az új belépõ tartalékba kerülnek.
(5) A bezárt létesítmény üzemeltetõje legkésõbb az
(1) bekezdés szerinti bejelentéssel egyidejûleg kezdeményezheti a miniszternél, hogy a részére a bezárás miatt ki
nem osztott kibocsátási egységek teljes mennyisége az
elsõ kereskedési idõszak során általa üzembe helyezett, az
Üht. 1. melléklete szerinti tevékenységet folytató új vagy
rekonstruált meglévõ létesítmény kibocsátásai kapcsán az
üzemeltetõ számláján kerüljön jóváírásra (kibocsátási
egységek megtartása).
(6) Nem jogosult a kibocsátási egységek megtartására
az üzemeltetõ, ha annak jogellenes tevékenysége eredményezte a létesítmény bezárását.
(7) A miniszter – a gazdasági és közlekedési miniszterrel egyetértésben – a kibocsátási egységek megtartását határozatban akkor hagyja jóvá, ha az új létesítmény üzembe
helyezésére a bezárás napját követõ hat hónapon belül sor
kerül. E határidõ az üzemeltetõ kérelmére, indokolt esetben, egy alkalommal hat hónappal meghosszabbítható. A
villamos energia termelõi engedélyköteles tevékenységek
kapcsán a kibocsátási egységek megtartásáról a miniszter
a Magyar Energia Hivatal szakvéleményére figyelemmel
határoz.
(8) A kibocsátási egységek megtartása esetén az üzemeltetõ a (5) bekezdés szerinti új létesítmény kapcsán nem

4. §
(1) E rendelet a kihirdetését követõ 5. napon lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az egyes
létesítmények üvegházhatású gázkibocsátásának engedélyezésérõl, nyomon követésérõl és jelentésérõl szóló
272/2004. (IX. 29.) Korm. rendelet 7. §-a az alábbi (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Nem alkalmazható az 5. § (2) bekezdésében megjelölt jogkövetkezmény, amennyiben az üzemeltetõ a 4. §
(1) bekezdése szerinti jelentéstételi kötelezettségének a
2005. évi kibocsátások tekintetében határidõre nem tesz
eleget. Ez a rendelkezés nem érinti az üzemeltetõnek a kibocsátási egységek határidõre történõ visszaadására fennálló, külön jogszabályban meghatározott kötelezettségét.”
(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelmérõl
szóló 2005. évi XV. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 143/2005. (VII. 27.) Korm. rendelet 1. melléklete helyébe az alábbi melléklet lép:
„1. melléklet
a 143/2005. (VII. 27.) Korm. rendelethez
Az új belépõ tartalékba tartozó kibocsátási egységek
kiosztása iránti kérelem tartalmi elemei
és a csatolandó dokumentumok köre
I. A kérelem tartalma
I.1. A kérelmezõ üzemeltetõ azonosító adatai (név,
székhely, levelezési cím, cégjegyzék szám, adóazonosító
jel, telefonszám, faxszám, email cím, a cég jegyzésére jogosult képviselõ neve és beosztása);
I.2. a kiosztási kérelem által érintett létesítmény azonosító adatai [létesítmény neve, levelezési címe, a környezethasználati engedély száma (ha van), a kibocsátási engedély száma];
I.3. a létesítmény termelési szintjét jellemzõ adatok
(így például a közbensõ és a végsõ termék mennyiségi adatai, a termeléshez felhasznált anyagok és tüzelõanyagok
mennyiségi adatai);
I.4. a létesítmény berendezéseinek technológiai jellemzõi (így különösen a kapacitás és az alkalmazott technológia jellemzõi);
I.5. az elsõ kereskedési idõszakra tervezett termelési
szint;
I.6. az elsõ kereskedési idõszak alatt felhasználni tervezett anyagok és tüzelõanyagok, továbbá ezeknek a
szén-dioxid kibocsátást befolyásoló jellemzõi.
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II. A kérelemhez csatolandó dokumentumok

II.1. 30 napnál nem régebbi cégkivonat;
II.2. az egységes környezethasználati engedély másolata (ha van), a kibocsátási engedély másolata;
II.3. az I.3. pont szerinti termelési szintek, valamint a
termeléshez felhasznált anyagok és tüzelõanyagok
mennyiségét igazoló dokumentumok, elsõsorban termék
eladási és tüzelõanyag beszerzési szerzõdések;
II.4. a létesítmény berendezéseinek az I.4. pont szerinti
technológiai jellemzõit igazoló dokumentumok, elsõsorban a létesítmény berendezéseinek gyártója által kiadott
mûszaki dokumentumok és a létesítmény mûszaki tervei;
II.5. a felhasználni kívánt anyagok szén-dioxid kibocsátását befolyásoló jellemzõit igazoló dokumentumok,
elsõsorban független laboratóriumi mérések, valamint a
szállító által végzett mérések.”
(4) E rendelet az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének
létrehozásáról és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2003. október 13-i 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 11. cikke (1) és (3)–(4) bekezdéseinek való megfelelést szolgálja.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet
a 66/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez
A 2005–2007. évi idõszakra vonatkozó
Nemzeti Kiosztási Terv
1. Bevezetés
A jelen melléklet Magyarország Nemzeti Kiosztási Tervét (a továbbiakban: Kiosztási Terv) tartalmazza, amely az
Európai Unió kibocsátási egységkereskedelmi rendszerében (a továbbiakban: ETS) részt vevõ létesítmények számára térítésmentesen kiosztásra kerülõ, illetve ellenérték
fejében kiosztható kibocsátási egységek mennyiségét, valamint a teljes mennyiség létesítmények közötti szétosztásának szabályait határozza meg a 2005–2007 idõszakra
nézve az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek
kereskedelmérõl szóló 2005. évi XV. törvény (a továbbiakban: Üht.) 2. mellékletének és a Kiosztási Terv elkészítésére vonatkozó bizottsági közleménynek1 megfelelõen.

2. A kibocsátási egységkereskedelemi rendszerben
részt vevõ ágazatokra jutó kibocsátási egységek mennyiségének meghatározása
A kiosztható kibocsátási egységek teljes mennyiségének meghatározása három lépcsõben történt.
Elsõ lépésben a nemzeti szintû kibocsátások alakulása
került felmérésre 2004-ben abból a célból, hogy megállapítható legyen, hogy Magyarország várhatóan képes-e teljesíteni addicionális intézkedések nélkül a Kiotói Jegyzõkönyv kapcsán tett vállalását.
A második lépésben elkészített ágazati kibocsátási elõrejelzések szükséglet alapú módon mutatták be, hogy az
ETS által érintett ágazatok elõrejelzett tevékenységi szintje várhatóan mekkora kibocsátási szintet eredményez. Ez
alapján került elõzetesen meghatározásra a kiosztásra kerülõ teljes kibocsátási egységmennyiség.
A harmadik lépésben az egyes létesítmények üvegházhatású gázkibocsátásának engedélyezésérõl, nyomon követésérõl és jelentésérõl szóló 272/2004. (IX. 29.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 4. melléklete
alapján az érintett létesítményektõl begyûjtött adatoknak
megfelelõen sor került a Kiosztási Terv adatainak pontosítására, annak a Kormány által történt elfogadását és az
Európai Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) által történt
jóváhagyását követõen. A pontosítás szükségességét indokolta az érintett létesítmények körének változása, mely a
Bizottság döntése értelmében a teljes kiosztható kibocsátási egységmennyiségre is hatással van, valamint az érintett létesítmények által felhasznált, szén-dioxid kibocsátást eredményezõ alapanyagok és tüzelõanyagok mennyiségi és minõségi adatairól alkotott, a korábbinál pontosabb
kép.
A 2005 és 2007 közötti idõszakban kiosztásra kerülõ
teljes mennyiség összetevõi:
– a meglévõ létesítmények számára ingyenesen kiosztásra kerülõ kibocsátási egységmennyiség;
– a térítés ellenében kiosztandó mennyiség; és
– az új belépõ tartalékból részesedõ létesítmények számára ingyenesen kiosztásra kerülõ, elkülönített egységmennyiség (új belépõ tartalék).

ahol:
LK:

∑PK05–07ágazat:
1
Communication from the Commission on guidance to assist Member
States in the implementation of the criteria listed in Annex III to Directive
2003/87/EC establishing a scheme for greenhouse gas emission allowance
trading within the Community and amending Council Directive 96/61/EC,
and on the circumstances under which force majeure is demonstrated;
Brussels, 7.1.2004, COM(2003)830 final.
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∑KK05–07létesítmény:

A Kiosztási Terv keretében 2005
és 2007 között létrehozott összes
kibocsátási
egységmennyiség
[tonna CO2]
Az érintett ágazatok részére 2005
és 2007 között elõre jelzett és a
Kormányrendelet alapján pontosított kibocsátásának összessége
[tonna CO2]
A létesítmények számára 2005 és
2007 között összesen ingyenesen
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ÚBT:

AUK:

MAGYAR KÖZLÖNY
kiosztható
kibocsátási
egységmennyiség
Az új belépõ tartalékból részesedõ létesítmények részére elkülönített kibocsátási egységmennyiség [tonna CO2], amely az összes
kibocsátási
egységmennyiség
2%-a (azaz ÚBT = ∑PK05–07ágazat ×
0,02)
A térítés ellenében elkülönített
kibocsátási egységmennyiség,
ami az összes kibocsátási egységmennyiség 2,5%-a (azaz
AUK = ∑PK05–07ágazat × 0,025)

3. Intézkedések az ETS ágazatokon kívül, energiapolitika
Energiatakarékosság
Az ETS ágazatok közül a lakossági szektorra vonatkozó
legfontosabb intézkedés az energiahatékonyság növelésének támogatása.
Megújuló energiaforrások
A jelenlegi kötelezõ átvételi rendszer 2010-ig jogszabályban rögzített, preferenciális hatósági árral támogatja a
megújuló energiaforrásokból történõ villamos energia termelését. A kiosztás alapjául szolgáló elõrejelzés ennek
megfelelõen a megújuló energiaforrásokból történõ villamosenergia-termelés részarányának növekedésével számol. A megújuló energia-forrásokról szóló 2001/77/EK
irányelv értelmében Magyarországnak a megújuló energiaforrásokból termelt villamos energia részarányát a belföldi fogyasztáshoz képest 2010-re 3,6%-ra kell növelnie.
A Kiotói Jegyzõkönyvben meghatározott rugalmassági
mechanizmusok
Mivel Magyarország az elõrejelzések szerint kizárólag
hazai intézkedések révén is képes teljesíteni kiotói vállalását, ezért – költségvetési forrásokból támogatott módon –
nem tervezi igénybe venni a Kiotói Jegyzõkönyvben foglalt rugalmassági mechanizmusokat nemzeti szintû kötelezettségei teljesítéséhez. Ugyanakkor, mint beruházásokat
fogadó ország ezután is elõsegíti egyedi addicionális kibocsátáscsökkentõ projektek megvalósulását az Együttes
Végrehajtás (Joint Implementation) mechanizmus keretében.
A magyar rendszerirányító által a villamosenergia-termelésre vonatkozóan készített középtávú becslésre erõsen
támaszkodik a villamos energia szektor kibocsátási prognózisa, mely az energiapolitikai megfontolásokat is figyelembe veszi. Emellett a villamosenergia-termelõ ágazatra
készített elõrejelzés figyelembe veszi azt a tényt is, hogy a
korszerûtlen és környzetszennyezõ erõmûvi blokkok a
környezetvédelmi követelmények szigorodása következtében fokozatosan leállnak, illetve tüzelõanyag-váltást
hajtanak végre.
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A környezetbarát energiatermelés elõsegítése érdekében a 2001-es villamos energia törvény alapján bevezetésre került a hõvel kapcsoltan termelt villamos energia támogatott hatósági áron történõ kötelezõ átvétele.
A kiosztható teljes egységmennyiség és a Kiotói Jegyzõkönyvben vállalt célok összhangja
A kiotói vállaláshoz való viszony vizsgálatát szolgáló
modell egy, az ágazati kapcsolatok mérlegén alapuló általános egyensúlyi modell. Makrogazdasági vizsgálat a modell feltételezésein és keretein belül kimutatta a nemzeti
szintû kibocsátások várható alakulását a kiotói vállaláshoz
viszonyítva. A modell alkalmazásával készült prognózis a
2001. évi emissziók alapján származtatott üvegházhatású
gáz (a továbbiakban: „ÜHG”) kibocsátási együtthatókkal
dolgozott és a kibocsátó ágazatokra terjedt ki. Az ágazati
adatszolgáltatások ezzel szemben már tartalmazták a
2001–2004 közötti idõszakban történt jogszabályi, piaci és
egyéb, a gazdaságra ható változások hatását, valamint a
második kereskedési idõszak szokásos üzemrendûnek feltételezhetõ (business-as-usual) mûködése alapján várható,
termelési volumenben, és kibocsátási szintben kifejezhetõ
teljesítmény-értékeket. A változások leginkább az alkalmazott koefficiensek (kibocsátási fajlagosok) idõben változó voltában testesültek meg, míg a makrogazdasági modell statikus koefficienseket használt.
A makrogazdasági modell eredményei, továbbá az
ENSZ által létrehozott Éghajlatváltozási Kormányközi
Tanácsadó Testület (a továbbiakban: „IPCC”) által alkalmazott módszertan alapján átszámolt ÜHG adatok alapján
a tárgyidõszakban a bruttó kibocsátás növekedése alatta
marad Magyarország kiotói vállalásának, amely kb.
113 millió tonna szén-dioxid egyenérték. A kiosztható kibocsátási egységek teljes mennyisége tehát összhangban
áll a Kiotói Jegyzõkönyvben a Magyar Köztársaság által
vállalt kibocsátás-csökkentési céllal.
4. A kiosztandó mennyiség és az ágazati várható kibocsátások viszonya
A kiosztható kibocsátási egységek teljes mennyisége
egyenlõ az érintett ágazatokra elõrejelzett, a szokásos üzletmenet alapú tevékenységi szintjéhez tartozó kibocsátás
mennyiségek összegével, korrigálva – a 2. pontban említett módon – a Bizottság iránymutatásának megfelelõen.
Az ágazati elõrejelzésekbõl elõzetesen levezetett összes
kibocsátások felmérése az IPCC módszertanának, valamint a vonatkozó közösségi jogszabálynak, a Bizottság
nyomon követési és jelentési határozatának megfelelõen
történt. Az ágazati mennyiségek a Kormányrendelet alapján beérkezett adatok alapján kerültek pontosításra.
5. A kibocsátási egységek térítés ellenében történõ kiosztása
Az ETS-t megalapozó 2003/87/EK irányelv (a továbbiakban: Irányelv) 10. cikkével összhangban az összes kiosztható kibocsátási egységmennyiségének 2,5%-a térítés
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ellenében kerül kiosztásra. Az árbevételbõl befolyó összeg
Kormány által meghatározott hányadát a kibocsátáscsökkentéssel összefüggõ tevékenységekre, illetve a megújuló
energiaforrások támogatására kell a költségvetésnek fordítania.
6. A kibocsátási egységek ágazati szintû meghatározása
A teljes kiosztásra kerülõ kibocsátási egységmennyisége elõzetesen az egyes ágazatok számára készült makrogazdasági elõrejelzések alapján került meghatározásra. Az
ágazatok számára kiosztásra kerülõ kibocsátási egységmennyiség a Kormányrendelet alapján begyûjtött, ellenõrzött és szükség esetén hitelesítési dokumentumokkal alátámasztott adatok alapján került pontosításra. Ennek megfelelõen az egyes ágazatok számára a tartalékok levonását
követõen meghatározott kibocsátási egységmennyiséget
az alábbi táblázat mutatja be:
Meglévõ létesítmények számára térítésmentesen kiosztandó kibocsátási
egységmennyiségek

I/a–I/b.
I/b.
I/c.

Villamosenergia-termelés*
Távhõ termelés
Saját célú tüzelõberendezések
(kivéve cukoripari)
I/d.
Cukoripar
II.
Ásványolaj-feldolgozás
III.
Kokszolás
IV–V.
Fémércek pörkölése és
zsugorítása; vas- és acéltermelés*
VI/a.
Cementgyártás
VI/b.
Mészgyártás
VII.
Üveggyártás
VIII.
Tetõcserepek, téglák, tûzálló
téglák; csempék, kõáruk és
porcelánok gyártása
IX–X.
Cellulóz-, papír- és kartongyártás
1. Meglévõ létesítmények összesen
2. Új belépõ tartalék
TÉRÍTÉSMENTES ÖSSZESEN (1+2)
3. Térítés ellenében kiosztásra kerülõ
mennyiség
ÁGAZATOK ÖSSZESEN (1+2+3)

Kibocsátási egységmennyiség (t CO2/év)

16 927 857
2 267 091
2 100 160
431 479
1 383 170
264 233
2 643 354
2 390 321
464 575
295 420

865 447
203 059
30 236 166
633 218
30 869 384
791 523
31 660 907

* beleértve a szektor által a Kiosztási Terv 15. pontja szerint késõbb átadásra kerülõ mennyiséget is.

Megjegyzés: a) A II–X. ágazatok kibocsátásai a technológiai folyamatok és az ott alkalmazott tüzelõberendezések kibocsátásait együtt tartalmazzák;
b) a IV–V. szektor számai csökkentettek a Dunaferr
Dunai Vasmû Rt. által az EMA-Power Kft. részére átadott
kohógáz mennyiség földgáz kibocsátási tényezõvel számolt kibocsátásának megfelelõen.
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7. Az Európai Gazdasági Térségen kívüli verseny
Az egyes ágazatok számára kiosztható kibocsátási egységmennyiség megállapítása során nem történt különbségtétel abból a szempontból, hogy az ágazat tevékenységi területén jelentkezõ verseny döntõ részben az Európai Gazdasági Térség tagállamai vagy Európai Gazdasági Térségen kívüli országok részérõl nyilvánul meg.
8. Az egyes létesítményekre jutó kibocsátási egységek
mennyiségének meghatározása
8.1. A kibocsátási egységek kiosztása, érvényessége,
visszavonása és törlése
Az egyes létesítményeknek ingyenesen kiosztásra kerülõ mennyiség évente, egyenlõ részekben kerül átadásra a
létesítmények számára (kiosztás). Az adott naptári évben
kiosztandó kibocsátási egységek a Nemzeti Kiosztási Listát kihirdetõ kormányrendelet hatálybalépését követõen,
illetve minden további kereskedési év február 28-áig kerülnek kiosztásra. Egy kibocsátási egység arra jogosítja fel
birtokosát, hogy egy tonna szén-dioxidot bocsásson ki,
amely jogosultság szabadon átruházható.
Az elsõ kereskedési idõszakban kiosztott kibocsátási
egységek csak ezen kereskedési idõszakon belül használhatók fel. A kereskedési idõszak egyes éveiben a létesítményeknek átadott kibocsátási egységek továbbvihetõk a
kereskedési idõszak késõbbi éveire és azokban szabadon
felhasználhatók. A kereskedési idõszak lezártával, vagyis
2008. április 30-át követõen a 2005–2007-es idõszakból
megmaradt, vissza nem adott kibocsátási egységek törlésre kerülnek.
A kibocsátási egységek tulajdonosai az egységeket más,
az Európai Gazdasági Térségen belüli természetes és jogi
személyek részére szabadon átruházhatják.
8.2. Az egyes létesítményeknek kiosztható mennyiség
meghatározására vonatkozó szabályok
A létesítmények azonosítási adatait, ágazati besorolását, valamint a létesítmények számára a Kormányrendelet
alapján beadott, ellenõrzött és esetenként hitelesített adatokból az alábbi képletek alapján kiosztandó kibocsátási
egységmennyiségeket az Üht. alapján a Kormány által elfogadott Nemzeti Kiosztási Lista tartalmazza [e rendelet
2. melléklete].
Az egyes létesítményekre jutó kibocsátási egységmennyiség (azaz a létesítménynek az ágazatra jutó összes
kiosztható kibocsátási egységmennyiségbõl való részesedése) a létesítményeknek az adott ágazat számára megállapított bázisidõszak, ún. referencia-kibocsátása, illetve
egyéb referencia adata1 alapján került meghatározásra.

1
Illetve a cement-, mész- és cukoripar esetében a referencia-termelés és
kibocsátási adatok alapján.
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A létesítmények számára kiosztható kibocsátási egységeinek meghatározása
(i) egyrészt a tüzelõanyag-fogyasztásukból származó
kibocsátások,
(ii) másrészt a technológiai eljárásból származó kibocsátások alapján
történt.
Az egyes ágazatok számára a 2005–2007 közötti idõszakra meghatározott tüzelési eredetû és technológiai kibocsátásoknak meg kell egyezniük a létesítmények számára kiosztott egységek (azaz a bázisidõszak alapján meghatározott tüzelési eredetû és technológiai kibocsátásainak)
összes mennyiségével. Ennek biztosítására egy létesítmény-specifikus arányosítási tényezõ került meghatározásra mind a tüzelési eredetû, mind a technológiai kibocsátásokra vonatkozóan (RATüzlétesítmény és RATechlétesítmény),
amely tényezõ a létesítmény részarányát mutatja meg az
ágazat számára kiosztható kibocsátási egységmennyiségbõl.
Az egyes létesítményeknek a tüzelõanyag-fogyasztásból származó, illetve technológiai eredetû kibocsátások
alapján kiosztandó kibocsátási egységek teljes mennyisége az arányosítási tényezõ felhasználásával került meghatározásra oly módon, hogy az egyes létesítmények tüzelési, illetve technológiai referencia-kibocsátásainak részesedési arányát megszoroztuk a kereskedési idõszak éveinek
számával, valamint az ágazat referencia-tüzelési és technológiai kibocsátásaival. A létesítmény számára kiosztható összes kibocsátási egységmennyisége a tüzelési, illetve
a technológiai kibocsátások alapján kiosztható kibocsátási
egységmennyisége összege.

ahol:
KKTüz05–07létesítmény:
KKTech05–07létesítmény:

RATüzlétesítmény:

KK05–07létesítmény:

A létesítménynek tüzelési kibocsátások alapján kiosztható kibocsátási egységmennyiség
A létesítménynek technológiai
kibocsátások alapján kiosztható
kibocsátási egységmennyiség
A létesítmény részesedési aránya
az ágazat számára tüzelési és
technológiai kibocsátások alapján
kiosztható
kibocsátási
egységmennyiségbõl (%)
Az adott létesítmény számára kiosztható teljes egységmennyiség
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A létesítmény-specifikus arányosítási tényezõk meghatározása:

ahol:
REFKTüzbázislétesítmény: A létesítmény tüzelési referencia-kibocsátása (azaz a bázisidõszak alapján meghatározott évi
átlagos
tüzelési
eredetû
kibocsátása)
REFKTechbázislétesítmény: A létesítmény technológiai referencia-kibocsátása (azaz a bázisidõszak alapján meghatározott
évi átlagos technológiai eredetû
kibocsátása)
8.2.1. Az egyes létesítmények referencia-kibocsátásának meghatározása
A létesítmények referencia-kibocsátásának meghatározása (REFKTüzlétesítmény és REFKTechlétesítmény) az alábbiaknak megfelelõen történik:
Amennyiben a létesítmény (i) üzembe helyezése; vagy
azt követõen (ii) 10%-ot meghaladó bemenõ hõteljesítmény, vagy névleges termelésikapacitás-változása, illetve
(iii) kapcsolt hõ- és villamosenergia-termelésre való áttérésének idõpontja:
a) 2004. január 1. és 2004. december 31. között volt,
akkor a referencia-kibocsátás a létesítmény 2005-re tervezett termelése alapján várható kibocsátás;
b) 2003. január 1. és 2003. december 31. között volt,
akkor a referencia-kibocsátás a létesítmény 2004. január 1.
és december 31. közötti (megvalósult, illetve tervezett) kibocsátás;
c) 2002. január 1. és 2002. december 31. között volt,
akkor a referencia-kibocsátás a létesítmény próbaüzemének lezárulta utáni elsõ év január 1. és a 2004. december
31. közötti idõszak (megvalósult, illetve tervezett) kibocsátásainak átlaga. Az átlagot a legalacsonyabb kibocsátású teljes naptári év adatának elhagyásával kell kiszámolni,
kivéve, ha a naptári év elhagyása esetén nem maradna több
év;
d) 1998. január 1. és 2001. december 31. között volt, a
referencia-kibocsátás a létesítmény próbaüzemének lezárulta utáni elsõ év kezdete (január 1.) és a 2003. december
31. közötti idõszak kibocsátásainak átlaga, amit a legalacsonyabb kibocsátású teljes naptári év adatának elhagyásával kell kiszámolni, kivéve, ha a naptári év elhagyása
esetén nem maradna több év;
e) 1998. január 1. elõtt volt, a referencia-kibocsátás az
1998. január 1. és 2003. december 31. közötti idõszak kibocsátásainak átlaga, amit a legalacsonyabb kibocsátású
naptári év adatainak elhagyásával kell kiszámolni.
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A fentiek értelmezésében a 10%-ot meghaladó bemenõ
hõteljesítmény vagy névleges termelésikapacitás-változás
idõpontja a beruházást követõen a rendes üzemmenet
megkezdésének napja; a kogenerációra való áttérés idõpontja a rendes üzemmenet megkezdésének a napja a beruházást követõen.
Amennyiben több ütemben történtek a létesítményben a
fenti változások, a változások idõpontjának az e rendelet
hatálybalépését megelõzõen történt utolsó változás utáni
üzembe helyezés napja minõsül.
Azon létesítmények esetében, amelyek üzemeltetõje
2004. során felszámolás alatt állt, a referencia-kibocsátás
az a) pont szerint került meghatározásra.
A fenti a) pont, illetve esetlegesen a b) pont esetében a
2005 utáni bázisidõszakkal rendelkezõ létesítmények bázisidõszaki kibocsátásainak meghatározásának szabályai
az alábbiak.
A villamosenergia-termelõi engedéllyel nem rendelkezõ létesítményeknél a 2005 utáni idõszakra vonatkozó bázisidõszaki kibocsátás számítása az alábbi képletnek megfelelõen történik:

ahol:
TKlétesítmény:

TTlétesítmény:
FKTüzlétesítmény:
FKTechlétesítmény:

a létesítmény 2005 utáni idõszakra vonatkozó, tervezett termelés alapján számított bázis kibocsátási adata
a létesítmény tervezett termelési
adata
a létesítmény fajlagos tüzelési kibocsátása
a létesítmény fajlagos technológiai kibocsátása

8.2.2. Egyes ágazatok létesítményeinek kiosztható kibocsátási egységek kiszámítására vonatkozó speciális szabályok
a) A Magyar Energia Hivatal (a továbbiakban: MEH)
villamosenergia-termelõi engedélyéhez kötött tüzelõberendezések esetében a fent meghatározottak helyett az
alábbi szabályokat kell alkalmazni:
Amennyiben a létesítmény üzembe helyezése, vagy
más, a Kiosztási Terv keretében az alábbiakban lényeges
módosításként meghatározott esemény:
(i) 2004. január 1. és 2004. december 31. között volt, a
referencia-kibocsátás a létesítmény 2005-re tervezett termelése alapján várható kibocsátás;
(ii) 2003. január 1. és 2003. december 31. között volt, a
referencia-kibocsátás a létesítmény 2004. január 1. és december 31. közötti (megvalósult, illetve tervezett) kibocsátás;
(iii) 2002. december 31. elõtt volt, a referencia-kibocsátás a létesítmény 2003. január 1. és december 31. közötti
kibocsátás.

2006/33. szám

A fentiek szerinti lényeges módosulásnak minõsülnek
az alábbi esetek:
(i) a villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény
egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 180/2002.
(VIII. 23.) Korm. rendelet (,,VET Vhr.”) 44. § (1)
bekezdése2 értelmében erõmû bõvítésének minõsülõ beruházások;
(ii) a VET Vhr. 45. § (1) bekezdése3 értelmében erõmû
teljesítménynövelésnek minõsülõ és a MEH által engedélyezett beruházás;
(iii) a VET Vhr. 46. § (2) bekezdése4 értelmében tüzelõanyag-megváltoztatásnak minõsülõ és a MEH által engedélyezett beruházás;
(iv) a létesítmény valamely berendezésének olyan végleges leállása, amelynek következtében a létesítmény erõmûvi teljesítménye legalább 10%-kal csökkent;
(v) a létesítményben valamely berendezés engedélyen
alapuló szüneteltetésének vége, amennyiben ennek következtében a létesítmény erõmûvi teljesítménye legalább
10%-kal nõtt;
(vi) a létesítményben füstgáz-kéntelenítõ beszerelésre
került.
A fentiek értelmezésében lényeges módosulásnak minõsülõ esemény idõpontja a beruházást követõen a rendes
üzemmenet megkezdésének a napja.
b) A kombinált ciklusú gázturbinás erõmûvek esetében
a tüzelésnél alkalmazandó arányosítási tényezõt kiszámításánál (vi) képlet bal oldalát meg kell szorozni 1,032-vel.
c) A vas- és acélgyártás létesítményei esetében a referencia-idõszak kiszámítására a villamosenergia-termelõi
engedélyesekre a fenti a) pontban meghatározott referencia-kibocsátás számítási szabályokat kell alkalmazni. A lényeges módosulás meglétének megállapítása azonban az
általános szabályok szerint történik.
d) Az alumínium és timföldgyártás létesítményei esetében a referencia-kibocsátás a létesítményeknek a 2005-re
tervezett termelése alapján várható kibocsátása.
e) A téglaipar létesítményei esetében a referencia-kibocsátásokat az általános szabály szerint kell kiszámolni, azzal az eltéréssel, hogy 1998. január 1. helyett 2001. január
1-et kell alkalmazni.

2
VET Vhr. 44. § (1) Erõmû bõvítésének minõsül a mûködési engedélyben meghatározott erõmûvi teljesítmény további új fõberendezéssel történõ
legalább 10%-os növelése. Erõmû bõvítésének minõsül a kiserõmû teljesítményének új berendezéssel történõ növelése is, ha a kiserõmû teljesítménye
eléri vagy meghaladja az 50 MW-t.
3
VET Vhr. 45. § (1) Erõmû teljesítménynövelésnek minõsül a mûködési
engedélyben meghatározott erõmûvi teljesítmény vagy a kiserõmû teljesítményének átalakítással, javítással történõ növelése, ha bármelyik meglévõ
berendezés (blokk vagy turbógépcsoport), vagy azok együttes teljesítménynövekménye meghaladja a mûködési engedélyben meghatározott teljesítmény 10%-át, vagy kiserõmû esetében eléri vagy meghaladja az 50 MW-ot.
4
VET Vhr. 46. § (2) Tüzelõanyag megváltoztatásának minõsül a mûködési engedélyben meghatározott tüzelõanyag fajtától való legalább 10%-os
tüzelõhõben mért mennyiségi eltérés.
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f) A cementipar létesítményei esetében a térítésmentesen kiosztandó teljes (azaz tüzelési és technológiai) kibocsátási egységmennyiség kiszámítása az általános szabályok helyett a 2004. év összes tervezett cementtermelésébõl az adott létesítmény fajlagos széndioxid-kibocsátása
alapján a létesítményre jutó részarány szerint történik,
azaz a következõ képletnek megfelelõen:

(vii)

05 -07
KK létesítmén
y

04
04
CTlétesítmén
y u FK létesítmény
04
04
CTlétesítmén
y u  FK létesítmény

ahol:
CT04létesítmény:

g) A papír- és cellulózipar létesítményei esetében a térítésmentesen kiosztandó teljes (azaz tüzelési és technológiai) kibocsátási egységmennyiség kiszámítása az általános szabályok helyett a 2005–2007 közötti idõszak tervezett papírtermelésébõl az adott létesítmény 1998–2002 közötti fajlagos széndioxid-kibocsátása alapján a létesítményre jutó részarány szerint történik, azaz a következõ
képletnek megfelelõen:

(viii)

-07
KK 05
létesítmény

05-07
98-02
PTlétesítmén
y u FK létesítmény

 PT

ahol:
PT05-07létesítmény:
FK98–02létesítmény:

05-07
létesítmény

-02
u  FK 98
létesítmény

-07
u KK 05
ágazat

A létesítmény papírtermelése
2005 és 2007 között
A létesítmény egy tonna termékre jutó fajlagos kibocsátása 1998
és 2002 között

h) A mészipar létesítményei esetében a térítésmentesen
kiosztandó teljes (azaz tüzelési és technológiai) kibocsátási egységmennyiség kiszámítása az általános szabályok
helyett a 2003. év összes (üzemzavarok miatt korrigált,
azaz a Beremendi Cementgyár esetében 18 000 tonna
mészkõvel megnövelt) mészkõ-felhasználásából az adott
létesítményre jutó részarány alapján történt, azaz a következõ képletnek megfelelõen:

(ix)

KK

05-07
létesítmény

KM 03
létesítmény

 KM

03
létesítmény

A létesítmény korrigált mészkõfelhasználása 2003-ban (t)

i) A cukoripar létesítményei esetében a kiosztási részarány meghatározása az alábbi képletnek megfelelõen történt:

05 -07
u KK ágazat

A létesítmény cementtermelése
2004-ben
A létesítmény egy tonna cementre vetített fajlagos kibocsátása
2004-ben

FK04létesítmény:

ahol:
KM03létesítmény:
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u KK

05-07
ágazat

ahol:
CKvállalat:

CT98-02létesítmény:
CT98-02vállalat:
FK98-02létesítmény:

A létesítményt üzemeltetõ vállalat számára a 28/2004. (III. 10.)
FVM rendeletben meghatározott
A és B kvóta összege
A létesítmény cukortermelése az
1998–2002-es idõszakban
A
létesítményt
üzemeltetõ
vállalat
cukortermelése
az
1998–2002-es idõszakban
A létesítmény egy tonna cukortermelésre vetített átlagos éves
fajlagos kibocsátása 1998 és
2002 között, amit a legalacsonyabb fajlagos kibocsátású év
adatának elhagyásával számolunk

A Hungrana esetében a cukorkvótával lefedett termelés
esetében a kiosztás a cukoripar kiosztási szabályai szerint
történik az I/d alszektorban, míg a cukorkvótával le nem
fedett termelés esetében az allokáció az I/c alszektorban
történt.
9. Az adatgyûjtés alapja, módja, eszközei
Az egyes létesítmények számára kiosztásra kerülõ
mennyiségek a Kormányrendelet alapján beadott, hiánypótlás keretében beadott, ellenõrzött, esetenként hitelesített és a létesítményekkel a számítási hibák elkerülése céljából egyeztetett referenciaidõszaki adatok alapján kerülnek meghatározásra.
10. Létesítmények egyoldalú bevonása, illetve kizárása
A Kiosztási Terv nem zár ki egyetlen, az Irányelv I. mellékletben meghatározott körbe tartozó létesítményt sem a
rendszerbõl, és egyetlen, a körbe nem tartozó létesítményt
sem kíván nemzeti döntésként bevonni a rendszerbe.
11. A létesítmények kibocsátás-csökkentési potenciáljának figyelembevétele
A Kiosztási Terv az „új belépõ tartalék”-ból kiosztandó
kibocsátási egységek esetében technológiai referenciaértékeket alkalmaz. A referenciaértékek alapja a Magyaror-
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szágon elérhetõ legjobb környezeti teljesítményû technológia. Alkalmazásuk indoka, hogy az újonnan belépõ versenypiaci gyártó vagy közüzemi szolgáltató-létesítmények
a legkisebb externális költséget eredményezõ technológiát
alkalmazzák. (Az „új belépõ tartalék”-ból történõ kiosztásra vonatkozó képlet és a technológiai referenciaérték
közötti kapcsolatot lásd a 13. pontban.)
12. Közös teljesítés (pooling)
Az Irányelv lehetõvé teszi, hogy egy tagállam bizonyos
létesítményei közösen teljesítsék a kibocsátás-kereskedelembõl fakadó kötelezettségeiket. A magyar szabályozás
is megengedi közös teljesítési csoportok alakítását, mindazonáltal ilyen csoportok mûködéséhez a Bizottság jóváhagyására is szükség van.
13. Új belépõ tartalék és bezáró létesítmények
Az új belépõ tartalék a teljes kibocsátási egységmennyiségbõl kerül elkülönítésre, annak mértéke a teljes mennyiség 2%-a.
13.1. Az új belépõ tartalék felosztása
Amennyiben az adott létesítmény az alábbi csoportok
valamelyikébe tartozik, egyúttal kérheti kibocsátási egységek kiosztását az új belépõ tartalékból vagy a korábbi kiosztás kiegészítését szintén az új belépõ tartalékból.
Az új belépõ tartalékba tartozó kibocsátási egységek kiosztását az alábbi csoportok bármelyikébe tartozó, jogerõs
kibocsátási engedéllyel rendelkezõ azon létesítmény üzemeltetõje kérelmezheti, amely
a) tevékenységét 2005. január 1. után kezdi meg és nem
szerepel a Kiosztási Listában;
b) szerepel a Kiosztási Listában, de 2005. január 1-jét
követõen beépített kapacitását a lenti 13.1.1. pontja szerint
bõvíti;
c) szerepel a Kiosztási Listában, de 2005. január 1-jét
követõen a fenti b) pont alá nem tartozó, külön jogszabály
szerinti kötelezõ olyan beruházást valósít meg, amely
szén-dioxid kibocsátását a legutolsó hitelesített éves kibocsátáshoz képest legalább 10%-kal növeli;
d) e rendelet 1. § (3) bekezdés ac) pontja szerint szüneteltetett tevékenységét 2005. január 1-jét követõen ismételten megkezdi.
Új belépõ tartalékból részesülhetnek az Üht. 1. melléklete I. pontja szerinti azon tüzelõberendezések üzemeltetõi, mely tüzelõberendezések kizárólag olyan létesítmény
számára termelnek energiát, amelyben a lenti 13.1.1.
b) pont szerinti kapacitásbõvítés történt (azaz a tüzelõberendezés kiszolgáló funkciója a beépített kapacitásra tekintet nélkül kibocsátás növekedést eredményez).
Nem részesülhetnek az új belépõ tartalékból az üzemeltetõk olyan fejlesztéseik vonatkozásában, amelyek a Kiosztási Lista összeállítása során már figyelembevételre kerültek (ezek: a Dunaferr-DBK rekonstrukció alatt lévõ
III-as blokkja, illetve a MOL Rt.-nek a csökkentett kéntar-
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talomra vonatkozó elõírások miatt megvalósítandó fejlesztései).
A létesítményben vagy annak üzemeltetõje személyében bekövetkezõ változás nem keletkeztet jogosultságot új
belépõ tartalékba tartozó kibocsátási egységekre. Ez esetben a jogutódlás általános szabályai irányadóak.
13.1.1. A lényeges módosulás meghatározása új belépõ tartalékból részesedõ létesítményeknél
a) A villamosenergia-termelõi engedélyéhez kötött és
50 MW erõmûvi teljesítmény feletti tüzelõberendezésekkel rendelkezõ létesítményeknél lényeges módosulásnak
minõsülnek az alábbi esetek:
(i) a VET Vhr. 44. § (1) bekezdése5 értelmében erõmû
bõvítésének minõsülõ beruházás;
(ii) a VET Vhr. 45. § (1) bekezdése6 értelmében erõmû
teljesítménynövelésnek minõsülõ és a MEH által engedélyezett beruházás;
(iii) a VET Vhr. 46. § (2) bekezdése7 értelmében tüzelõanyag-megváltoztatásnak minõsülõ és a MEH által engedélyezett beruházás.
b) Az a) pont alá nem tartozó tüzelõberendezésekkel
rendelkezõ létesítményeknél lényeges módosulásnak minõsülnek az alábbi esetek:
(i) a tüzelõanyag váltás,
(ii) a kapcsolt hõ- és villamosenergia-termelésre való áttérés;
(iii) olyan átalakítás, fejlesztés vagy a meglévõ berendezés újraindítása, amelynek következtében a létesítmény
bemenõ hõteljesítménye, vagy a létesítményhez kapcsolódó termelési kapacitás 2005. január 1-jétõl számítva legalább 10%-ot meghaladó mértékben nõtt;
(iv) a kiserõmû teljesítményének a VET Vhr. 44. §
(1) bekezdése szerinti növelése.
c) A technológiai (azaz a 8. pont alatti táblázat II–X. tevékenységi kategóriáiba tartozó tevékenységet folytató)
létesítményeknél lényeges módosulásnak minõsül az
olyan változás is, amely következtében:
(i) jogszabályilag kötelezõ fejlesztés eredményeképpen a létesítmény felhasznált nyersanyagra vagy végtermékre vetített együttes fajlagos széndioxid-kibocsátása
2005. január 1-jétõl számítva összesen 10%-ot meghaladó
mértékben nõtt;

5
VET Vhr. 44. § (1) Erõmû bõvítésének minõsül a mûködési engedélyben meghatározott erõmûvi teljesítmény további új fõberendezéssel történõ
legalább 10%-os növelése. Erõmû bõvítésének minõsül a kiserõmû teljesítményének új berendezéssel történõ növelése is, ha a kiserõmû teljesítménye
eléri vagy meghaladja az 50 MW-t.
6
VET Vhr. 45. § (1) Erõmû teljesítménynövelésnek minõsül a mûködési
engedélyben meghatározott erõmûvi teljesítmény vagy a kiserõmû teljesítményének átalakítással, javítással történõ növelése, ha bármelyik meglévõ
berendezés (blokk vagy turbógépcsoport), vagy azok együttes teljesítménynövekménye meghaladja a mûködési engedélyben meghatározott teljesítmény 10%-át vagy kiserõmû esetében eléri, vagy meghaladja az 50 MW-ot.
7
VET Vhr. 46. § (2) Tüzelõanyag megváltoztatásának minõsül a mûködési engedélyben meghatározott tüzelõanyag fajtától való legalább 10%-os
tüzelõhõben mért mennyiségi eltérés.
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(ii) olyan átalakítás vagy fejlesztés, amelynek következtében a létesítmény technológiai kibocsátásokat okozó
nyersanyag feldolgozó kapacitás 2005. január 1-jétõl számítva összesen 10%-kal nõtt.
13.1.2. Kibocsátási egységek biztosítása az új belépõk
tartalékából
Az új belépõ tartalékból részesedõ létesítmények számára a kibocsátási egységek mennyisége az alábbiak szerint történik:

ahol:
IKK–07új lét:
TAF–07új lét:

TET

–07
új lét

:

KTTüztüzelõanyag:

KTTechanyag:

KK–07új lét:
Az új létesítmény által igényelhetõ összes kibocsátási egységmennyiség
Jóváhagyott, tervezett, technológiai kibocsátásokat okozó alapanyag-felhasználás az üzemelés
megkezdésétõl 2007-ig
Jóváhagyott, tervezett hõ- és villamos energia-termelés, az üzemelés megkezdésétõl 2007-ig
(TJ). A tervezett hõ- és villamosenergia-termelést
tüzelõanyagonként, és technológiánként külön kell megadni. Külön technológiaként kell kezelni a kapcsoltés a nem kapcsolt hõ- és villamosenergia-termelést. A kapcsolt hõ- és villamosenergia-termelés esetén külön kell kezelni a
tervezett áram-, illetve hõtermelést
A létesítmény tüzelési technikájára vonatkozó fajlagos CO2-kibocsátási tényezõ (t CO2/MWh).
Az alkalmazandó tényezõt tüzelõanyagonként külön jogszabály
adja meg az országban fellelhetõ
legjobb bizonyított (vagy legjobb elérhetõ) technológia alapján. A korábban mûködött, de bezárt létesítmények és leállt berendezések újraindítása esetén a
berendezésre vagy berendezés
csoportra jellemzõ tényleges faj-

ÚBT/év:
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lagos kibocsátás alapján kerül
sor
kiosztásra.
Külön
technológiaként kell kezelni a
kapcsolt- és a nem kapcsolt
villamosenergia-termelést
A létesítmény által felhasznált
vagy megtermelt technológiai kibocsátásokat okozó anyagokra
vonatkozó fajlagos kibocsátási
tényezõ (t CO2/t). Az alkalmazandó tényezõt külön jogszabály
adja meg, az országban fellelhetõ
legjobb bizonyított (vagy legjobb elérhetõ) technológia alapján. A korábban mûködött, de bezárt létesítmények és leállt berendezések újraindítása esetén a
berendezésre vagy berendezés
csoportra jellemzõ tényleges
fajlagos kibocsátás alapján kerül
sor kiosztásra
Az új belépõ tartalékból részesedõ létesítmények számára kiosztandó
kibocsátási
egységmennyiség
Az új belépõ tartalék adott évre
vonatkozó része

Az új belépõk összes tartaléka az alábbiak szerint oszlik
meg az egyes évek között:
Év

2005
2006
2007
Összesen

Az adott évben az új belépõ tartalékból kiosztandó
egységmennyiség

50,0%
33,3%
16,7%
100,0%

Az új belépõ tartalékból részesedõ létesítmények számára megállapított kiosztási képlet annyiban különbözik a
meglevõ létesítmények számára érvényes kiosztási képlettõl, hogy nem a múltbeli, hanem tervezett kibocsátásokon
alapul, és a tervezett termelési mennyiséget egy széndioxid-takarékos technológia fajlagos kibocsátásaival
megszorozva határozza meg a kiosztandó kibocsátási egységmennyiséget az új belépõ tartalékból részesedõ létesítmények a) és b) csoportja esetén.
Amennyiben a 2005-re meghatározott új belépõ tartalék
nem fogy el teljesen, a maradékkal arányosan megnövelik
a 2006-os és 2007-es tartalékhányadot. Amennyiben a
2006-ra meghatározott új belépõ tartalékhányad nem fogy
el teljesen, a maradék a 2007-es tartalékhányadba kerül.
Ha vállalatbezárások következtében a tartalék kimerülése
után újabb kibocsátási egységek kerülnének a tartalékba,
ezeket arányosan a maradék évek új belépõ tartalékai között osztják szét.

2794

MAGYAR KÖZLÖNY

13.1.3. A tervezett termelés jóváhagyása
A létesítmények által tervezett termelési mennyiségeket
a miniszter vizsgálja, és megalapozottságukat mérlegeli a
létesítmény által megadott adatok és egyéb rendelkezésére
álló információk alapján, majd dönt a kiosztás során figyelembe veendõ termelési mennyiségrõl.
13.2. Bezáró létesítmények – a kibocsátási egységek
megtartása
Amennyiben egy vagy több bezáró létesítmény üzemeltetõje vagy jogutódja 6 hónapon belül Magyarország területén egy új, illetve rekonstruált meglévõ, azonos ágazatba
tartozó létesítményt helyez üzembe, mely a kibocsátási
egységkereskedelmi rendszer hatálya alá tartozik, akkor az
új belépõk tartalékából történõ kibocsátási egységigénylés
helyett kérelmezheti a bezáró létesítménye(i) egységeinek
az új létesítménye általi megtartását. Ez esetben az új létesítmény csak abban az esetben részesülhet kiosztásban az
új belépõ tartalék kerete terhére, ha az új létesítmény kapacitása meghaladja az általa kiváltott létesítmény(ek) kapacitását.
A létesítmény (ill. létesítmények) olyan jellegû bezárása:
– amelyet jogsértés, vagy
– MEH villamos energia-termelõi engedély, vagy
– bármilyen más, a tevékenység mûködéséhez szükséges engedély lejárta, felfüggesztése vagy visszavonása,
vagy
– bármilyen más olyan indok okozott, melynek következtében a létesítmény jogszerûen nem folytathatja tovább
üvegházhatású gáz kibocsátással járó tevékenységét,
nem járhat a bezáró létesítmény(ek) egységeinek megtartásával.
Az egységek megtartására rendelkezésre álló 6 hónapos
határidõ kérelemre legfeljebb 12 hónapra meghosszabbítható, ha az üzemeltetõ bizonyítja, hogy az új létesítmény a
régi létesítmény(ek) bezárásától számított 6 hónapon belül
technikai vagy egyéb körülmények miatt nem helyezhetõ
üzembe. Ilyenkor a régi létesítmény(ek) nem kap(nak) további egységeket, de az új csak az üzembe helyezés napjától kezdõdõen kapja meg az új egységeket.
Amennyiben a régi helyébe lépõ új létesítmény a régi
bezárása elõtt kezd üzemelni, az új létesítmény a régi bezárásáig nem kap új kibocsátási egységet, illetve amennyiben kiosztásban részesül, a régi létesítmény(ek) egységei
az új létesítmény részére nem adhatók át.
Amennyiben az új létesítmény kapacitása nagyobb mint
a régi(ek)é, a létesítmények közötti kapacitás különbözetet
olyan létesítményként kell kezelni, mely az új belépõ tartalékból részesedhet, amennyiben kisebb, a különbözetet bezárásként kell kezelni.
14. Egyéb közösségi jogi aktusok és politikák figyelembevétele
A kibocsátási egységmennyiség meghatározása a vonatkozó közösségi jogi aktusok, illetve az azokat a belsõ
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jogrendbe átültetõ jogszabályok figyelembevételével történik. Az irányadó közösségi jogi aktusok különösen a következõk:
– 1996/61/EK tanácsi irányelv, (1996. szeptember 24.)
a környezetszennyezés integrált megelõzésérõl és csökkentésrõl;
– 1999/31/EK tanácsi irányelv, (1999. április 26.) a
hulladéklerakókról;
– 1999/32/EK tanácsi irányelv, (1999. április 26.) az
egyes folyékony tüzelõanyagok kéntartalmának csökkentésérõl, valamint a 93/12/EGK irányelv módosításáról;
– 2001/77/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv,
(2001. szeptember 27.) a belsõ villamos-energia piacon a
megújuló energiaforrásokból elõállított villamos energia
támogatásáról;
– 2001/80/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv,
(2001. október 23.) a nagy tüzelõberendezésekbõl származó egyes szennyezõ anyagok levegõbe történõ kibocsátásának korlátozásáról;
– 2001/81/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv,
(2001. október 23.) az egyes légköri szennyezõk nemzeti
kibocsátási határértékeirõl;
– 2002/91/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv,
(2002. december 16.) az épületek energiateljesítményérõl;
– 2003/17/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv,
(2003. március 3.) a benzin és a dízelüzemanyagok minõségérõl szóló 98/70/EK irányelv módosításáról;
– 2003/30/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv,
(2003. május 8.) a közlekedési ágazatban a bio-üzemanyagok, illetve más megújuló üzemanyagok elõmozdításáról;
– 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv,
(2003. október 13.) az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról;
– 2003/96/EK tanácsi irányelv, (2003. október 27.) az
energiatermékek és villamos energia közösségi adóztatási
keretének átszervezésérõl;
– 2004/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv,
(2004. február 11.) a hasznos hõigényen alapuló kapcsolt
energiatermelés belsõ energiapiacon való támogatásáról
és a 92/42/EGK irányelv módosításáról.
15. Egyebek – a kohógáz elégetésébõl származó kibocsátások kapcsán kiosztott kibocsátási egységekre vonatkozó különös szabályok
A Dunaferr Dunai Vasmû Rt.-ben keletkezõ és ott fel
nem használt kohógáz elégetését az EMA-Power Kft. egy,
a bázisidõszak során végig fennálló, és a Kiosztási Terv elkészítése idején is érvényes szerzõdés alapján végzi. A
szerzõdés értelmében az EMA-Power Kft. a kohógáz átvételére és elégetésére kötelezett. A kiosztásban a vasmûben
keletkezõ és az EMA-Power Kft. számára átadott kohógáz
múltbeli kibocsátása alapján kiosztásra kerülõ mennyiség
megoszlik a Dunaferr Dunai Vasmû Rt. és az EMA-Power
Kft. között. Ennek megfelelõen az alábbi képlet szerint az
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EMA-Power Kft. részére került kiosztásra az átvett kohógáz mennyiségéhez tartozó, de földgáz kibocsátási tényezõvel számolt kibocsátás mennyiség, míg a Dunaferr Dunai Vasmû Rt.-nél marad az átadott kohógáz mennyiségéhez tartozó, a kohógáz és a földgáz kibocsátási tényezõjének különbségével számolt kibocsátás-mennyiség, azaz:

( xiii )

KG Dunaferr = KG × (KFkohógáz - KF földgáz )

( xiv)

KG EMA

ahol:
KGDunaferr:

KGEMA-Power:

Power

= KG × KF földgáz

Az EMA-Power által elégetett
kohógázból származó kibocsátásnak a Dunaferr számára kiosztott kibocsátási mennyisége
Az EMA-Power által elégetett
kohógázból származó kibocsátásnak az EMA-Power számára
kiosztott kibocsátási mennyisége
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KG:

az EMA-Power számára átadott
kohógáz-mennyiség fûtõértéke
(GJ)

KFföldgáz:

a földgáz Kormányrendelet szerinti kibocsátási tényezõje az ott
megjelölt oxidációs tényezõvel
korrigálva

KFkohógáz:

a kohógáz Kormányrendelet szerinti kibocsátási tényezõje az ott
megjelölt oxidációs tényezõvel
korrigálva

A felek az átadott kohógáz tényleges mennyiségének
megfelelõen kötelesek havonta elszámolni. A Dunaferr
Dunai Vasmû Rt. a ténylegesen átadott kohógáz-mennyiség esetében köteles az EMA-Power Kft.-nek átadni annyi
kibocsátási egységet, amennyi egyenlõ az átadott kohógáz
mennyisége és a földgáz, illetve kohógáz kibocsátási faktorok különbözetének szorzatával. Az elszámolást a felek
havonta kötelesek elvégezni.
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2. melléklet a 66/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez
A 2005–2007 idõszakra szóló Nemzeti Kiosztási Lista
Üzemeltetõ neve

Villamos energia termelõ létesítmények
AES Borsodi Energetikai Kft.
AES Borsodi Energetikai Kft. Borsodi Hõerõmû
AES Tisza Erõmû Kft.
Bakonyi Erõmû Rt.
Budapesti Erõmû Rt.

Budapesti Erõmû Rt.

Kibocsátási
engedélyazonosító

Kibocsátási
egység

3580 Tiszaújváros, Jedlik Ányos u.

UHG5377-1

523 700

3704 Kazincbarcika, Ipari u 4.
3580 Tiszaújváros, Verebély u. 2.
8401 Ajka, Gyártelep
1117 Budapest, Budafoki u. 52.

UHG5288-1
UHG5332-1
UHG5317-1
UHG5182-1

464 930
1 435 860
419 977
387 421

1182 Budapest, Nefelejcs u. 2.

UHG5248-1

291 740

1045 Budapest, Tó u. 7.

UHG5250-1

300 777

1107 Budapest, Bihari u. 10/a.
1211 Budapest, Gyepsor u. 1.
4030 Debrecen, Mikepércsi út 1.
2440 Százhalombatta, Erõmû u. 2.
2400 Dunaújváros, Vasmû tér 1–3.
3022 Lõrinci, Külterület
8196 Litér, Külterület
3599 Sajószöged, Külterület
3272 Visonta, Erõmû u. 11.
7630 Pécs, Edison u. 1.

UHG5253-1
UHG5197-1
UHG5210-1
UHG5300-1
UHG5295-1
UHG5235-1
UHG5245-1
UHG5246-1
UHG5119-1
UHG5154-1

28 679
810 866
304 261
2 643 513
407 325
6 199
1 541
2 810
6 794 106
375 649

Vértesi Erõmû Rt. Oroszlányi Erõmû

2841 Oroszlány, Külterület, Pf. 23.

UHG5198-1

1 728 503

Alfa-Nova Kft. Szekszárdi Területi Igazgatóság
Déli Fûtõmû
Alfa-Nova Kft. Szolnoki Területi Igazgatóság
József Attila Fûtõmû
Szolnok, József Attila Fûtõmû

7100 Szekszárd, Sárvíz u. 4.

UHG5256-1

39 070

7100 Szolnok, Széchenyi krt. 2.

UHG5258-1

26 036

5000 Szolnok, Baross G. út 72.

UHG5259-1

5 745

2931 Almásfüzitõ, Fõ út 1.

UHG5149-1

11 345

8400 Ajka, Gyártelep, Pf. 134
2040 Budaörs, Lévai u. 37.

UHG5322-1
UHG0288-1

352 814
8 648

ALFEN Almásfüzítõi Energetikai
és Szolgáltató Kft.
Bakonyi Bioenergia Kft. 11–12. sz. kazán
Fûtõmû
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Budapesti Erõmû Rt.
Csepeli Áramtermelõ Kft.
Debreceni Kombinált Ciklusú Erõmû Kft.
Dunamenti Erõmû Rt.
EMA-POWER Energiatermelõ és Szolgáltató Kft.
Magyar Villamos Mûvek Rt.
Magyar Villamos Mûvek Rt.
Magyar Villamos Mûvek Rt.
Mátrai Erõmû Rt.
Pannon Hõerõmû Energiatermelõ, Kereskedelmi
és Szolgáltató Rt.
Vértesi Erõmû Rt.
Távhõ termelõ létesítmények
Alfa-Nova Energetikai Fejlesztõ, Tervezõ
és Vállalkozó Kft.
Alfa-Nova Energetikai Fejlesztõ, Tervezõ
és Vállalkozó Kft.
Alfa-Nova Energetikai Fejlesztõ, Tervezõ
és Vállalkozó Kft.
ALFEN Almásfüzitõi Energetikai
és Szolgáltató Kft.
Bakonyi Bioenergia Kft.
Budaörsi Településgazdálkodási Kft.

AES Borsodi Energetikai Kft.
Tiszapalkonyai Erõmû
AES Borsodi Energetikai Kft. Borsodi Hõerõmû
AES Tisza Erõmû Kft.
Bakonyi Erõmû Rt. Ajkai Hõerõmû
Budapesti Erõmû Rt. Kelenföldi Kombinált
Ciklusú Gázturbinás Hõszolgáltató Erõmû
Budapesti Erõmû Rt. Kispesti Kombinált Ciklusú
Gázturbinás Hõszolgáltató Erõmû
Budapesti Erõmû Rt. Újpesti Kombinált Ciklusú
Gázturbinás Hõszolgáltató Erõmû
Budapesti Erõmû Rt. Kõbánya Erõmû
Csepel II. KCGT Erõmû
Debreceni Kombinált Ciklusú Erõmû Kft.
Dunamenti Erõmû Rt.
EMA-POWER Erõmû
Lõrinci Gázturbinás Erõmû
Litéri Gázturbinás Erõmû
Sajószögedi Gázturbinás Erõmû
Mátrai Erõmû Rt. Visontai Erõmû
Pannon Hõerõmû Rt. Pécsi Erõmû

Létesítmény címe
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Budapesti Erõmû Rt.

Létesítmény neve

Budapesti Erõmû Rt. Révész Fûtõmû
Észak-budai Fûtõmû
Óbudai Fûtõmû
Újpalotai Fûtõmû
Rákoskeresztúri Fûtõmû
Füredi úti Fûtõmû
Rákoskeresztúri Gázmotoros Fûtõerõmû
PTVM kazánház
Csornahõ Csornai Hõszolgáltató Kft.
Debreceni Erõmû Kft.
EVAT Rt. Fûtõerõmû
Gyõrhõ Kft. Rozgonyi u.-i fûtõerõmû
Gyõri Fûtõerõmû Kft.
Hód-tói Kazánház

Létesítmény címe

Kibocsátási
engedélyazonosító

Kibocsátási
egység

UHG5251-1
UHG5163-1
UHG5165-1
UHG5166-1
UHG5167-1
UHG5168-1
UHG0352-1
UHG5312-1
UHG 5289-1
UHG5232-1
UHG5375-1
UHG5228-1
UHG5224-1
UHG5316-1

58 647
89 838
56 211
55 317
13 415
59 838
22 288
5 290
11 950
89 731
15 324
142 831
48 645
3 390

Fûtõmû
HEBÜ Kft. Szegedi Telephely

1138 Budapest, Révész u. 18.
1030 Budapest, Kunigunda utca 49.
1032 Budapest, Zápor utca 70.
1158 Budapest, Késmárk u. 8–10.
1173 Budapest, Gyökér utca 63–65.
1144 Budapest, Füredi út 53–63.
1173 Budapest, Gyökér u. 45.
1211 Budapest, Gyepsor u. 1.
9300 Csorna, Barbacsi út 1.
4030 Debrecen, Mikepércsi út 1.
3300 Eger, Malomárok u. 28.
9028 Gyõr, Rozgonyi u. 44.
9027 Gyõr, Kandó Kálmán u. 13.
6800 Hódmezõvásárhely,
Ormos E. u. 11.
8200 Veszprém, Haszkovó u. 11/A
6724 Szeged, Damjanich u. 21.

UHG5115-1
UHG5394-1

19 572
8 816

HEBÜ Kft. Békéscsabai Fióktelep

5600 Békéscsaba, Bocskai u. 31.

UHG5396-1

11 162

Kanizsai utcai Fûtõmû

7400 Kaposvár, Kanizsai utca 27.

UHG5326-1

20 672

3700 Kazincbarcika, Gorkij u. 1.
6000 Kecskemét, Szultán u. 1.

UHG5234-1
UHG5488-1

52 735
16 532

6000 Kecskemét, Akadémia krt. 4.
7300 Komló, Bem József u. 24.
1107 Budapest, Fertõ út 2.
3531 Miskolc, Tatár utca 27.
9200 Mosonmagyaróvár,
Timföldgyári u. 1.
3535 Miskolc, Bánki Donát u. 15–17.
3530 Miskolc, Tatár u. 29/a.
4400 Nyíregyháza,
Bethlen Gábor u. 92.
3600 Ózd, Zrínyi út 3.
3580 Tiszaújváros, Tisza út 1/D

UHG5713-1
UHG5388-1
UHG5200-1
UHG 5236-1
UHG5292-1

31 828
33 270
91 137
68 721
74 853

UHG5379-1
UHG5522-1
UHG5339-1

9 695
97 436
126 156

UHG5325-1
UHG1814-1

27 125
34 704

Kazincbarcika Fûtõerõmû
TERMOSTAR Hõszolgáltató Kft.
Szultán utcai fûtõmû
Kecskeméti TERMOSTAR Hõszolgáltató Kft.
Széchenyivárosi fûtõmû
Komlói Fûtõerõmû Kft.
Komlói Fûtõerõmû Kft.
Kõbányahõ Távhõtermelõ és Szolgáltató Kft.
Kõbányai Kogenerációs Erõmû
Magyar Villamos Mûvek Rt.
Tatár utcai Gázmotoros Erõmû
MESZ Mosonmagyaróvár Energia Szolgáltató Kft. MESZ Mosonmagyaróvár Kft. Erõmûve
Miskolci Hõszolgáltató Kft. Diósgyõri Fûtõmû
Miskolci Hõszolgáltató Kft. Hõtermelõ üzem
Nyíregyházi Erõmû Kft.

Ózdi Távhõtermelõ és Szolgáltató Kft.
Sinergy Energiaszolgáltató Beruházó
és Tanácsadó Kft.

Ózdi Távhõ Kft.
Tiszaújvárosi Fûtõerõmû
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Miskolci Hõszolgáltató Kft.
Miskolci Hõszolgáltató Kft.
Nyíregyházi Erõmû Kft.

MAGYAR KÖZLÖNY

Budapesti Erõmû Rt.
Budapesti Távhõszolgáltató Rt.
Budapesti Távhõszolgáltató Rt.
Budapesti Távhõszolgáltató Rt.
Budapesti Távhõszolgáltató Rt.
Budapesti Távhõszolgáltató Rt.
Callis-R Energetikai Rt.
Csepeli Erõmû Kft.
Csornahõ Csornai Hõszolgáltató Kft.
Debreceni Erõmû Kft.
Egri Vagyonkezelõ és Távfûtõ Rt.
Gyõrhõ Gyõri Hõszolgáltató Kft.
Gyõri Fûtõerõmû Kft.
Hódmezõvásárhelyi Távfûtõ Tüzelés-technikai
Szolgáltató és Fejlesztõ Kft.
Hõforg Hõtermelõ Szolgáltató és Üzemeltetõ Kft.
Hõszolgáltató és Energetikai Berendezéseket
Üzemeltetõ Kft.
Hõszolgáltató és Energetikai Berendezéseket
Üzemeltetõ Kft.
Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelõ
és Szolgáltató Rt.
Kazinc Therm Fûtõerõmû Kft.
Kecskeméti TERMOSTAR Hõszolgáltató Kft.

Létesítmény neve
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Üzemeltetõ neve

SINESCO Energiaszolgáltató Kft.
Soproni Fûtõerõmû Kft.
Soproni Távhõszolgáltató Kft.

BC-Erõmû Kft.
Borsodchem Rt.
Borsodi Sörgyár Rt.
Budapest Airport Rt.
Bunge Növényolajipari Rt.
DAM Energy Energiaszolgáltató Kft. „f.a.”

SOTÁV Kft. telephelyén mûködõ gázmotoros
erõmû
Soproni Fûtõerõmû Kft.
Soproni Távhõszolgáltató Kft.
Kõfaragó téri Fûtõmû
Szeged Észak I/A fûtõmû
Szeged Észak I/b fûtõmû
Szeged Felsõváros I. fûtõmû
Szeged Felsõváros II. fûtõmû
Szegedi Hõszolgáltató Kft. Rókusi Fûtõmû
Székesfehérvári Fûtõerõmû Kft.
Szombathelyi Távhõszolgáltató Kft. – Vízöntõ u.
Városi Fûtõmû
Tatabánya Erõmû Kft.
Termidor Kft. Tallér úti Fûtõmûve
Alsóvárosi Fûtõmûve
Várpalota Hétvezér utcai Fûtõmû

6724 Szeged, Vág u. 4.
6723 Szeged, Temetõ u. 1.
Szeged, Vajda u.
Szeged, Tápai u.
Szeged, Vág u. 4.
8000 Székesfehérvár, Királysor 1/B
9700 Szombathely, Vízöntõ u. 7.
Salgótarján, Salgó út 52.
2800 Tatabánya, Vájár köz 2.
2120 Dunakeszi, Tallér u. 1.
2600 Vác, Vásár u. 4.
8100 Várpalota, Hétvezér u. 6.

Agro-Chemie Energiaüzem Kazánház
Agroferm Rt. Energiaellátás
Alcoa-Köfém Kft. összes tüzelõberendezése
(Köfém)
BC-Erõmû Kft.
Borsodchem Rt. VCM Üzem DKE Bontókemencék
Borsodi Sörgyár Rt. Gyártelep
Budapest Airport Rt.
Martfûi Növényolajgyár kazánjai
DAM Energy Energiaszolgáltató Kft. "f.a."
Erõmûve
Dorogi Erõmû Kft.
DEOEC Kazánház
Dreher Sörgyárak Rt.- Erõtelep
EGIS Gyógyszergyár Rt., Központi Telep
EGIS Gyógyszergyár Rt., Lacta Gyógyszergyár
Egyesült Vegyimûvek Rt.
Electrolux-Lehel Kft.
Debreceni Gázmotoros Erõmû

Kibocsátási
engedélyazonosító

Kibocsátási
egység

9400 Sopron, Hõközpont u. 2.

UHG5589-1

37 197

9400 Sopron, Somfalvi út 3.
9400 Sopron, Hõközpont u. 2.

UHG5221-1
UHG5237-1

45 276
13 112

UHG2662-1-05
UHG2663-1-05
UHG2664-1-05
UHG2665-1-05
UHG2666-1-05
UHG5145-1
UHG5214-1
UHG5304-1
UHG5180-1
UHG2783-1-05
UHG0131-1
UHG5320-1

5 090
12 935
6 938
7 511
10 399
59 259
36 302
18 934
141 789
7 135
7 604
16 823

1225 Budapest, Bányalég u. 2.

UHG5431-1

10 715

4183 Kaba, Nádudvari útfél
8000 Székesfehérvár, Verseci u. 1–15.

UHG5150-1
UHG5314-1

31 353
114 209

3702 Kazincbarcika, Bólyai tér 1.
3700 Kazincbarcika, Bólyai tér 1.
3574 Bõcs, Rákóczi Ferenc u. 81.
1185 Budapest, Ferihegy
5435 Martfû, Szolnoki út 201.
3540 Miskolc, Vasgyári út 43.

UHG5142-1
UHG5141-1
UHG5230-1
UHG5534-1
UHG5466-1
UHG5434-1

218 501
70 697
17 319
19 520
11 509
25 097

2510 Dorog, Esztergomi út 17.
4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
1106 Budapest, Jászberényi út 7–11.
1106 Budapest, Keresztúri út 30–38.
9900 Körmend, Mátyás király út 65.
1172 Budapest, Cinkotai út 26.
5100 Jászberény, Fémnyomó út. 1.
4030 Debrecen, Szabó K. u. 1.

UHG5147-1
UHG5335-1
UHG5143-1
UHG5231-1
UHG5398-1
UHG5884-1
UHG0656-1
UHG5311-1

88 523
10 588
18 721
26 423
3 754
24 327
14 290
24 303
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Dorogi Erõmû Kft.
Dotenergo Energetikai és Épületgépészeti Rt.
Dreher Sörgyárak Rt.
EGIS Gyógyszergyár Rt.
EGIS Gyógyszergyár Rt.
Egyesült Vegyimûvek Rt.
Electrolux-Lehel Kft.
Energo-Holding Energetikai, Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft.

Létesítmény címe

MAGYAR KÖZLÖNY

Szegedi Hõszolgáltató Kft.
Szegedi Hõszolgáltató Kft.
Szegedi Hõszolgáltató Kft.
Szegedi Hõszolgáltató Kft.
Szegedi Hõszolgáltató Kft.
Székesfehérvári Fûtõerõmû Kft.
Szombathelyi Távhõszolgáltató Kft.
Tarjánhõ Szolgáltató Elosztó Kft.
Tatabánya Erõmû Kft.
Termidor Kft.
Váci Távhõszolgáltató Kft.
Várpalotai Távhõszolgáltató Kft.
Saját célú tüzelõberendezés létesítmények
Agro-Chemie Növényvédõszer Gyártó, Értékesítõ
és Forgalmazó Kft.
Agroferm Fermentációs Rt.
Alcoa-Köfém Székesfehérvári Könnyûfémmû Kft.

Létesítmény neve

2798

Üzemeltetõ neve

ESZAT Kft.
Falco Forgácslapgyártó Rt.
Fõvárosi Önkormányzat Szent János Kórház
és Rendelõintézet
Fûzfõi Erõmû Kft.
Globus Konzervipari Rt.

Magyar Olaj- és Gázipari Földgáztároló Rt.
Magyar Olaj- és Gázipari Földgázszállító Rt.
Magyar Olaj- és Gázipari Földgázszállító Rt.
Magyar Olaj- és Gázipari Földgázszállító Rt.
Magyar Olaj- és Gázipari Földgázszállító Rt.
Magyar Olaj- és Gázipari Földgázszállító Rt.
Magyar Olaj- és Gázipari Rt.
Magyar Olaj- és Gázipari Rt.

Létesítmény címe

Kibocsátási
engedélyazonosító

Kibocsátási
egység

4700 Mátészalka, Jármi u. 57.
9700 Szombathely, Zanati út. 26.
1125 Budapest, Diósárok 1–3.

UHG5156-1
UHG5331-1
UHG5120-1

2 273
18 903
13 003

Fûzfõi Erõmû Kft.
Globus Konzervipari Rt. Energiaszolgáltató üzem,
gázkazánok
Gyõri Szeszgyár és Finomító Rt. Kazánház
HUMÁN Kazánház
Hungrana Kft. Tüzelõberendezések
ICN Magyarország Rt. Tiszavasvári Fióktelepe
INTERSPAN Faipari Kft.
Kecskeméti Konzervgyár Rt. Kazánháza
Kertész Szövetkezet
MAL Rt. Ajkai telephelye
MASZ Kft. Illatos úti Keverõüzeme
MASZ Kft. Csengelei aszfaltkeverõ üzeme

8184 Fûzfõgyártelep, Nike krt. 1.
1106 Budapest, Maglódi u. 47.

UHG 5215-1
UHG5161-1

69 822
7 075

UHG5140-1
UHG5223-1
UHG5328-1
UHG5144-1
UHG5336-1
UHG4828-1
UHG5489-1
UHG5297-1
UHG0144-1
UHG2634-1-05

28 667
11 206
5 154
39 837
10 980
12 201
13 854
79 866
3 992
5 432

UHG1217-1

17 319

UHG5477-1

45 855

9221 Mosonmagyaróvár, Külterület

UHG5765-1

5 533

3592 Nemesbikk, Külterület

UHG5766-1

64 436

4200 Hajdúszoboszló, Balmazújvárosi
útszél
6033 Városföld, Külterület
6400 Kiskunhalas külterület
hrsz.: 0782/10
4064 Nagyhegyes külterület
hrsz.: 0159/3
3580 Tiszaújváros, Mezõcsáti út 1.
5525 Füzesgyarmat, Külterület
hrsz.: 0416/35
2921 Komárom, Kõolaj u. 2.
6750 Algyõ, hrsz.: 01884/4–5
6131 Szank, hrsz.: 1161/2
6750 Algyõ, hrsz.: 01884/11

UHG5767-1

38 410

UHG5768-1
UHG1216-1

13 061
9 570

UHG1218-1

15 796

UHG5472-1
UHG5475-1

26 582
8 687

UHG5478-1
UHG5480-1
UHG5481-1
UHG5482-1

10 645
122 285
19 922
34 368

MOL Földgáztároló Rt. Hajdúszoboszlói Tároló
Déli-telep
MOL Rt. Földgázszállító Rt. Beregdaróc
Kompresszorállomás
MOL Földgázszállító Rt. Mosonmagyaróvári
Kompresszorállomás
MOL Földgázszállító Rt. Nemesbikk
Kompresszorállomás
MOL Rt. Földgázszállító Rt. Hajdúszoboszló
Kompresszorállomás
MOL Rt. Földgázszállító Rt.
MOL Rt. KTD Kiskunhalasi Termelési Egység

Magyar Olaj- és Gázipari Rt.
Magyar Olaj- és Gázipari Rt.

MOL Rt. KTD Észak-Magyarországi Termelési
Egység Hajdúszoboszló Déli Telep
MOL Rt. Tiszai Finomító
MOL Rt. Füzesgyarmati Termelési Egység

Magyar Olaj- és Gázipari Rt.
Magyar Olaj- és Gázipari Rt.
Magyar Olaj- és Gázipari Rt.
Magyar Olaj- és Gázipari Rt.

MOL Rt. Komáromi Bázistelep
MOL Rt. Algyõ Technológiai Ipartelep
A MOL Rt. KTD. Szanki Földgázüzem-Dúsító
MOL Rt. Algyõ C kazánház

9027 Gyõr, Budai u. 7.
2100 Gödöllõ, Táncsics Mihály. u. 82.
2432 Szabadegyháza, Ipartelep
4440 Tiszavasvári, Kabay János u. 29.
4800 Vásárosnamény, Ipar utca
6000 Kecskemét, Szolnoki út 35.
9700 Szombathely, Vízöntõ u. 9.
8401 Ajka, Gyártelep
1097 Budapest, Illatos út 8.
6765 Csengele, Külterület
hrsz.: 0167/1
4064 Nagyhegyes, Külterület
hrsz.: 0159/4
4934 Beregdaróc, Külterület
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ESZAT Kft. Almafeldolgozó üzem
Falco Rt. Forgácslapgyára
Szent János Kórház

MAGYAR KÖZLÖNY

Gyõri Szeszgyár és Finomító Rt.
HUMÁN Gyógyszergyártó Rt.
Hungrana Keményítõ és Izocukorgyártó Kft.
ICN Magyarország Rt.
INTERSPAN Faipari Kft.
Kecskeméti Konzervgyár Rt.
Kertész Termelõ és Értékesítõ Szövetkezet
Magyar Alumínium Termelõ és Kereskedelmi Rt.
Magyar Aszfalt Keverékgyártó és Építõipari Kft.
Magyar Aszfalt Keverékgyártó és Építõipari Kft.

Létesítmény neve
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Üzemeltetõ neve

Létesítmény neve

MOL Rt. Zalai Finomító
Magyar Suzuki Rt.

Magyaróvári Timföld és Mûkorund (MOTIM) Rt.
MÁV Vasjármû Jármûjavító és Gyártó Kft.
Mohácsi Farostlemezgyár Rt.

MOTIM Rt. Timföldgyára
MÁV Vasjármû Kft. Szombathelyi telephely
Mohácsi Farostlemezgyár Rt. (MOFA Rt.)

Nagykõrösi Konzervgyár Rt.
Nestlé Hungária Kft.
Nitrogénmûvek Rt.
PICK SZEGED Szalámigyár és Húsüzem Rt.

Nagykõrösi Konzervgyár tüzelõberendezései
Fûtõberendezések (kazánok, szárítók)
Földgáztüzelésû kazánüzem
Pick Szeged Rt. Központi telepe
(tüzelõberendezések)
MÁV Rt. Bp. Nyugati pu. kazánház
Fejér Megyei Szent György Kórház
Reptéri Kazántelep
Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt. Kazántelep
Samsung SDI Magyarország Rt. képcsõgyára
SÁTO Kft. Bp. Szél utcai telephelye
Szegedi Tudományegyetem Központi Kazánház
TEVA Gyógyszergyár Rt. Kazánháza
Tiszaújvárosi TVK Ipartelep
Balassa János Kórház

Prometheus Tüzeléstechnikai Rt.
Prometheus Tüzeléstechnikai Rt.
Rába Energiaszolgáltató Kft.
Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt.
Samsung SDI Magyarország Rt.
SÁTO Tojásfeldolgozó és Kereskedelmi Kft.
Szegedi Tudományegyetem
TEVA Gyógyszergyár Rt.
Tiszai Vegyi Kombinát Rt.
Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János
Kórháza
TVK Erõmû Kft.

Kibocsátási
engedélyazonosító

Kibocsátási
egység

UHG5619-1
UHG5287-1

43 527
8 566

UHG5353-1
UHG0041-1
UHG5290-1

16 265
4 145
28 581

UHG5337-1
UHG5436-1
UHG5216-1
UHG5378-1

10 659
9 312
20 347
12 870

1062 Budapest, Teréz krt. 55–57.
8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u. 3.
9027 Gyõr, Budai út 1–5.
1103 Budapest, Gyömrõi út 19–21.
2132 Göd, Ipartelep hrsz.: 6901
1222 Budapest, Szél u. 4.
6725 Szeged, Semmelweis u. 8.
4042 Debrecen, Pallagi út 13.
3580 Tiszaújváros, Gyári út
7100 Szekszárd, Bródy S. u. 1.

UHG5476-1
UHG5199-1
UHG5323-1
UHG5218-1
UHG5604-1
UHG5638-1
UHG2817-1-05
UHG5162-1
UHG5479-1
UHG5114-1

10 859
10 086
57 319
25 273
13 988
938
12 116
33 224
17 854
6 574

3580 Tiszaújváros, TVK-Ipartelep,
Gyári út
1151 Budapest, Horváth Mihály u. 2.

UHG5392-1

150 293

UHG5560-1

9 917

UHG5157-1
UHG5467-1

5 576
16 760

UHG5268-1

8 741

Wink C Kft. Anarcsi Almaléüzem

8002 Veszprém, Alsóerdõk
8000 Székesfehérvár,
Berényi út 72–100.
4800 Vásárosnamény,
Nyíregyházi út 3.
4546 Anarcs, Széchenyi út 72.

UHG5269-1

4 693

Zoltek Rt. Erõmû

2537 Nyergesújfalu, Varga József tér 1.

UHG5305-1

77 094

Tüzelõberendezések (gõzkazán, mészkemence)
Tüzelõberendezések (gõzkazán, mészkemence,
szeletszárító)

9443 Petõháza, Kinizsi u. 6.
7400 Kaposvár, Pécsi u. 10–14.

UHG5238-1
UHG5243-1

47 323
36 826

TVK Erõmû Kft.

UNILEVER Magyarország
Gyártó és Kereskedelmi Kft.
Videoton Holding Rt.
Videoton Holding Rt.

UNILEVER Magyarország Kft.

Wink A Mezõgazdasági, Termelõ
és Kereskedelmi Kft.
Wink C Mezõgazdasági, Termelõ
és Kereskedelmi Kft.
Zoltek Rt.
Cukoripari létesítmények
Magyar Cukor Rt. Petõházi Cukorgyára
Magyar Cukor Rt. Kaposvári Cukorgyára

Wink A Kft. Vásárosnaményi almaléüzem

Videoton Holding Rt.
Videoton Holding Rt.
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8900 Zalaegerszeg, Zrínyi M. u. 6.
2500 Esztergom,
Schweidel József u. 52.
9200 Mosonmagyaróvár, Timföld út 1.
9700 Szombathely, Szövõ u. 85.
7700 Mohács, Budapesti országút
3747/1
2750 Nagykõrös, József A. 1.
9737 Bük, Darling u. 1.
8105 Pétfürdõ, Hõsök tere 14.
6725 Szeged, Szabadkai út 18.

MAGYAR KÖZLÖNY

Magyar Olaj- és Gázipari Rt.
Magyar Suzuki Rt.

Létesítmény címe

2800

Üzemeltetõ neve

Eastern Sugar Cukoripari Rt.
Mátra Cukor Mátravidéki Cukorgyárak Rt.
Hungrana Keményítõ és Izocukorgyártó Kft.
Mátra Cukor Mátravidéki Cukorgyárak Rt.
Olajfinomító létesítmények
Magyar Olaj- és Gázipari Rt.

Létesítmény neve

Tüzelõberendezések (gõzkazán, mészkemence,
szeletszárító)
Tüzelõberendezések (gõzkazán, mészkemence,
szeletszárító)
Hungrana Kft. Tüzelõberendezések
Tüzelõberendezések (gõzkazán, mészkemence)
MOL Rt. Dunai Finomító

4183 Kaba, Meteorit u. 5.

Kibocsátási
engedélyazonosító

Kibocsátási
egység

UHG5298-1-04

111 002

5000 Szolnok, Gyökér út 10.

UHG5307-1

52 961

2432 Szabadegyháza, Ipartelep
3900 Szerencs, Gyár út 1.

UHG5328-1
UHG5385-1

127 734
55 633

2440 Százhalombatta,
Olajmunkás u. 2.

UHG5620-2

1 383 170

2400 Dunaújváros, Vasmû tér 1–3.

UHG5242-3

264 233

3791 Sajókeresztúr, Ipartelep

UHG5756-4

80 842

3540 Miskolc, Vasgyári út 43.

UHG0595-5

139 524

2400 Dunaújváros, Vasmû tér 1–3.
2400 Dunaújváros, Vasmû tér 1–3.

UHG5406-1
UHG5408-5

109 537
1 923 276

2400 Dunaújváros, Vasmû tér 1–3.
1184 Budapest, Hengersor út 38.
1045 Budapest, Elem u. 5–7.
3600 Ózd, Gyár út 2.
3600 Ózd, Kovács Hagyó Gyula út 7.
9027 Gyõr, Martin u. 1.
3100 Salgótarján, Rákóczi út 53–55.
2840 Oroszlány, Szent Borbála út 16.

253 555
40 749
3 910
4 755
60 003
21 219
5 582
402

2600 Vác, Kõhídpart dûlõ 2.
2541 Lábatlan, Rákóczi u. 60.

UHG5260-6a
UHG5293-6a

736 156
380 651

7827 Beremend, Külterület
3508 Miskolc, Fogarasi u. 6.

UHG5381-6a
UHG5384-6a

653 634
619 880

7827 Beremend, hrsz.: 064/1
3508 Miskolc, Fogarasi u. 6.
2541 Lábatlan, Rákóczi u. 60.

UHG5155-6b
UHG5294-6b-04
UHG5330-6b

151 962
165 064
147 549

5900 Orosháza, Csorvási út 5.

UHG5310-7

67 333

2801

UHG5401-4
UHG5386-5
UHG5146-5
UHG0429-1
UHG5382-5
UHG5568-5
UHG5148-5
UHG5222-5-04

MAGYAR KÖZLÖNY

Kokszoló létesítmények
DUNAFERR DBK. Kokszoló Kft.
Dunaferr DBK Kokszoló Kft.
Fémérc pörkölõ és zsugorító, vas- és acéltermelõ létesítmények
BÉM Borsodi Érc, Ásvány- és Hulladék
BÉM Borsodi Érc, Ásvány- és Hulladék
Hasznosító Mû Rt.
Hasznosító Mû Rt.
DAM 2004 Acél- és Hengermû Kereskedelmi
DAM 2004 Acél- és Hengermû Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft.
és Szolgáltató Kft.
DUNAFERR Dunai Vasmû Rt.
Dunaferr Meleghengermû
DUNAFERR Dunai Vasmû Rt.
Dunaferr Nagyolvasztó és Konverteres
Acélgyártómû
DUNAFERR Dunai Vasmû Rt.
DUNAFERR Zsugorítómû
DUNAFERR Lõrinci Hengermû Kft.
DUNAFERR Lõrinci Hengermû Kft.
EURO-METAL Öntödei Kft.
Vasöntöde
Finomhengermû Munkás Kft.
Finomhengermû Munkás Kft.
Ózdi Acélmûvek Kft.
Ózdi Acélmûvek Kft.
RÁBA Futómû Gyártó és Kereskedelmi Kft.
Rába Futómû Kft. Reptéri telephely
SVT WAMSLER Háztartástechnikai Rt.
SVT WAMSLER Háztartástechnikai Rt.
Wescast Hungary Autóipari Rt.
Weslin Hungary Autóipari Rt.
Cementipari létesítmények
Duna-Dráva Cement Kft.
Duna-Dráva Cement Kft. Váci Cementgyár
Holcim Hungária Cementipari Rt.
Holcim Hungária Cementipari Rt.
Lábatlani Cementgyár
Duna-Dráva Cement Kft.
Duna-Dráva Cement Kft. Beremendi Cementgyár
Holcim Hungária Cementipari Rt.
Holcim Hungária Cementipari Rt.
Mészipari létesítmények
Carmeuse Hungária Kft.
Beremendi Mészüzem
Kalcinátor Kft.
Hejõcsabai Mészüzem
Calmit Hungária Mészmûvek Kft.
Mészüzem
Üvegipari létesítmények
Egyesült Magyar Csomagolóüveg Kft.
Egyesült Magyar Csomagolóüveg Kft.

Létesítmény címe
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GE Hungary Ipari és Kereskedelmi Rt.
GE Hungary Ipari és Kereskedelmi Rt.
GE Hungary Ipari és Kereskedelmi Rt.

Váci Fényforrásgyár Üvegolvasztó Kemence
Telephely
Alkatrészgyár Zalaegerszeg Üvegolvasztó
Kemence Telephely
GE Hungary Rt. Budapesti Fényforrásgyár
Üvegolvasztó kemence
GE Hungary Rt.
Guardian Orosháza Üvegipari Kft.
LIGHTTECH KFt. Üveggyár
ST GLASS Öblösüveggyártó és Forgalmazó Rt.
URSA Salgótarjáni Üveggyapot Rt.
Kunszentmártoni téglagyár
Alsómocsoládi Téglagyár

Kisújszállási téglagyár
Lasselsberger Hungária Kft. Alföldi Fióktelepe
Mátraderecskei Téglagyár

Leier Somlótherm Kft.
Leier Tégla Kft.
Magyar Téglaipari Rt.

Leier Somlótherm Kft. Téglagyár
Leier Tégla Kft. Téglagyár
Magyar Téglaipari Rt.

Mályi Tégla Kft.
Mázai Téglagyár Ipari és Kereskedelmi Kft.
Nagykanizsa Burkoló- és Falazóanyaggyártó Kft.

Mályi Téglagyár
Mázai Téglagyár Ipari és Kereskedelmi Kft.
Nagykanizsa Burkoló- és Falazóanyaggyártó Kft.
Nagykanizsai Téglagyár
Téglagyár Pankasz
Pannon Tégla Kft. Bonyhádi Gyáregysége
Pannon Tégla Kft. Dombóvári Gyáregysége
Pápateszéri Téglagyár
Rath Hungária Tûzálló Rt.Téglagyár

Pankaszi Téglaipari Kft.
Pannon Tégla Kft.
Pannon Tégla Kft.
Pápateszéri Téglaipari Kft.
RATH Hungária Tûzálló Rt.

Berényi téglagyár
Téglagyár Székesfehérvár
Fertõszéplaki Téglaipari Kft. Agyagtégla Égetõ
Hajdúnánási Téglagyár
IMERYS Magyarország Tûzállóanyaggyártó Kft.
Kisterenyei Kft. Téglagyára

Kibocsátási
engedélyazonosító

Kibocsátási
egység

5600 Vác, Honvéd u. 21–23.

UHG5426-7

23 020

8900 Zalaegerszeg, Alsóerdei út 3.

UHG5427-7

2 779

1340 Budapest, Váci út 77.

UHG5428-7

10 834

8800 Nagykanizsa, Kinizsi út 97.
5900 Orosháza, Csorvási út 31.
2120 Dunakeszi, Mezõ u. 1.
3100 Salgótarján, Huta u. 1.
3104 Salgótarján, Budapesti út 31.

UHG5429-7
UHG5327-7
UHG5329-7
UHG5261-7
UHG5112-7

24 036
134 233
4 932
18 594
9 659

5440 Kunszentmárton, Szentesi út 39.
7345 Alsómocsolád, Külterület
(033. hrsz.)
5650 Mezõberény, Gyár u. 1.
8000 Székesfehérvár, Kiskút út 5.
9436 Fertõszéplak, Gyártelep
4080 Hajdúnánás, Bellegelõ u. 32.
6800 Hódmezõvásárhely, Erzsébeti út 7.
3078 Bátonyterenye, Zrínyi u. 137.

UHG0341-8a
UHG5474-8a

11 336
10 113

UHG5211-8a
UHG5414-8a
UHG5324-8a
UHG5213-8a
UHG5160-8a
UHG0328-8a

10 244
8 577
6 664
6 174
8 304
1 783

5310 Kisújszállás, Külterület hrsz.: 0297
UHG5315-8a
6800 Hódmezõvásárhely, Erzsébeti út 7. UHG5303-8b
3246 Mátraderecske,
UHG5299-8a
Baross Gábor út 51.
8460 Devecser, Sümegi út 079/1
UHG4180-8a-05
4200 Hajdúszoboszló, Szováti út 2.
UHG5376-8a
2045 Törökbálint,
UHG5125-8a
Bajcsy-Zsilinszky út 19.
3434 Mályi, Fõ út 1.
UHG5306-8a
7351 Máza, Téglagyár u. 5.
UHG5913-8a
8800 Nagykanizsa, Csengery u. 89.
UHG5152-8a

9 199
14 861
39 876

9937 Pankasz, Téglagyár
7150 Bonyhád, Berekalja dûlõ 8.
7200 Dombóvár, Kórház u. 11.
8556 Pápateszér, Téglagyári út 1.
1106 Budapest, Porcelán u. 1.

1 671
10 789
22 875
9 855
7 671

UHG5416-8a
UHG5301-8a
UHG5334-8a
UHG5244-8a
UHG5220-8a

27 650
6 715
22 176
18 384
5 059
10 515
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Berényi Téglaipari Kft.
Fehérvári Téglaipari Kft.
Fertõszéplaki Téglaipari Kft.
Hajdú Tégla Kft.
IMERYS Magyarország Tûzállóanyaggyártó Kft.
Kisterenyei Bányászati Építõanyag-gyártó
és Kereskedelmi Kft.
Kunsági Téglaipari Kft.
Lasselsberger Hungária Kft.
Leier Mátratherm Téglaipari és Kereskedelmi Kft.

Létesítmény címe

MAGYAR KÖZLÖNY

GE Hungary Ipari és Kereskedelmi Rt.
Guardian Orosháza Üvegipari Kft.
Lighttech Lámpatechnológiai Kft.
ST GLASS Öblösüveggyártó és Forgalmazó Rt.
URSA Salgótarjáni Üveggyapot Rt.
Kerámiatermékeket gyártó létesítmények
ALTEK-Tégla és Cserépipari Kft.
Baranya-Tégla Ipari és Kereskedelmi Kft.

Létesítmény neve
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Üzemeltetõ neve

Wienerberger Téglaipari Rt.
Wienerberger Téglaipari Rt.
Wienerberger Téglaipari Rt.
Wienerberger Téglaipari Rt.
Wienerberger Téglaipari Rt.
Wienerberger Téglaipari Rt.
Wienerberger Téglaipari Rt.
ZALAKERÁMIA Rt.
ZALAKERÁMIA Rt.
ZALAKERÁMIA Rt.
Papír- és cellulózipari létesítmények
Dunacell Dunaújvárosi Cellulózgyár Kft.
Dunapack Papír és Csomagolóanyag Rt.
Hartmann-Bábolna Packaging Hungary Kft.
Mondi Business Paper Hungary Rt.
Piszkei Papír Rt.
Szentendrei Papírgyár Rt.

Szema Makó Téglagyártó Kft.
Szentesi Téglagyár Ipari és Kereskedelmi Kft.
Téglagyár Tapolcafõ
Csornai Gyáregység
Jamina Gyáregység
Tatai Gyáregység
Csabai Gyáregység
Villeroy & Boch Magyarország Rt.
Wienerberger Téglaipari Rt. Solymár I. Téglagyár
Wienerberger Téglaipari Rt. Solymár II. Téglagyár
Wienerberger Téglaipari Rt. Õrbottyáni Téglagyára
Wienerberger Téglaipari Rt. Kõszeg Téglagyára
Wienerberger Téglaipari Rt. Bátaszéki Téglagyár
Wienerberger Téglaipari Rt. Abonyi Téglagyár
Wienerberger Téglaipari Rt. Balatonszentgyörgyi
Téglagyár
Wienerberger Téglaipari Rt. Kisbéri Téglagyár
Mohácsi Téglagyár
Wienerberger Téglaipari Rt. Sopron Téglagyár
Wienerberger Téglaipari Rt. Mezõtúri Téglagyár
Wienerberger Téglaipari Rt. Békéscsabai
Téglagyár
Wienerberger Téglaipari Rt.
Pannonhalmi Téglagyár
Wienerberger Téglaipari Rt. Teskándi Téglagyár
ZALAKERÁMIA Rt.
Cserépkályhagyártó Gyáregysége
ZALAKERÁMIA Rt. Romhányi Gyáregysége
ZALAKERÁMIA Rt. Tófeji Gyáregysége
Dunacell Dunaújvárosi Papírgyár lúgregeneráló
kazán
Dunapack Rt. Csomagolópapírgyár Csepel
Csomagolóanyag gyártó üzem
Erõmû és zsugorfóliázó kemence
Piszkei Papír Rt. Kazánház
Szentendrei Papírgyár Rt. - Kazánház

Létesítmény címe

Kibocsátási
engedélyazonosító

Kibocsátási
egység

6900 Makó, Járandó u. 124/4.
UHG5229-8a
6600 Szentes, Téglagyár út 6.
UHG5302-8a
8598 Tapolcafõ, Tóradûlõ u. 9075/2
UHG5411-8a
9300 Csorna, Soproni út 66.
UHG5380-8a
5600 Békéscsaba, Orosházi út 88.
UHG5523-8a
2890 Tata, Faller Jenõ u. 9.
UHG 5524-8
5600 Békéscsaba, Kétegyházi út 2631.
UHG5525-8a
6800 Hódmezõvásárhely, Erzsébeti út 7. UHG5151-8b-04
1037 Budapest, Solymárvölgy
UHG 5126-8a
2083 Solymár, Rókus út 1.
UHG5127-8a
2162 Õrbottyán, Pf. 16
UHG5128-8a
9730 Kõszeg, Csepregi út 2.
UHG5130-8a
7140 Bátaszék, Kövesdpuszta
UHG5132-8a
2740 Abony, Kécskei út 35.
UHG5134-8a
8710 Balatonszentgyörgy, Pf. 2
UHG5135-8a

5 062
9 386
9 535
7 839
28 698
23 253
20 723
24 358
46 938
20 564
67 345
5 828
50 159
23 881
39 821

2870 Kisbér, Pf. 47
7700 Mohács, Budapesti út 50.
9400 Sopron, Ravazd u. 63.
5401 Mezõtúr, Szolnoki út külterület
5600 Békéscsaba, Kétegyházi út

UHG5136-8a
UHG5473-8a-04
UHG5129-8a
UHG5131-8a
UHG5133-8a

51 597
14 667
32 324
19 437
30 502

9090 Pannonhalma, Arany J. u. 30.

UHG5137-8a

12 654

8991 Teskánd, Petõfi út 127.
8900 Zalaegerszeg, Hock János út 70.

UHG5138-8a
UHG5344-8b

13 478
1 309

2654 Romhány, Zrínyi út 17.
8946 Tófej, Rákóczi u. 44.

UHG5348-8b
UHG5350-8b

11 955
23 643

2400 Dunaújváros,
Papírgyári u. 42–46.
1215 Budapest, Duna utca 42.
2941 Ács, Ipari út 1.
5000 Szolnok, Tószegi 2.
2541 Lábatlan, Rákóczi út 161.
2000 Szentendre, Dózsa Gy. u. 22.

UHG5153-9

22 531

UHG5181-10
UHG5286-10
UHG5430-10
UHG5561-10
UHG5387-10

61 192
15 920
69 366
28 123
5 927

MAGYAR KÖZLÖNY

Szema Makó Téglagyártó Kft.
Szentesi Téglagyár Kft.
Tapolcafõi Téglaipari Kft.
Tondach Magyarország Rt.
Tondach Magyarország Rt.
Tondach Magyarország Rt.
Tondach Magyarország Rt.
Villeroy & Boch Magyarország Rt.
Wienerberger Téglaipari Rt.
Wienerberger Téglaipari Rt.
Wienerberger Téglaipari Rt.
Wienerberger Téglaipari Rt.
Wienerberger Téglaipari Rt.
Wienerberger Téglaipari Rt.
Wienerberger Téglaipari Rt.

Létesítmény neve
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Üzemeltetõ neve
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A Kormány
67/2006. (III. 27.) Korm.
rendelete
az életüktõl és szabadságuktól politikai okból
jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló
törvényben meghatározott határidõk ismételt
megnyitásáról és a kárpótlás lezárásáról szóló
2006. évi XLVII. törvény végrehajtásáról
Az életüktõl és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló törvényben meghatározott határidõk ismételt megnyitásáról és a kárpótlás lezárásáról szóló 2006. évi XLVII. törvény (a továbbiakban:
Tv.) 4. §-ában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a
következõket rendeli el:
1. §
(1) A Tv. 1. §-ának (1) és (2) bekezdései alapján kárpótlásra jogosult személy kérelmét e rendelet mellékletének
megfelelõ nyomtatványon (a továbbiakban: Adatlap)
nyújthatja be a Központi Igazságügyi Hivatalhoz (a továbbiakban: KIH).
(2) Az életelvesztés miatt kárpótlási kérelmet benyújtónak nyilatkoznia kell arról, hogy a sérelmet szenvedettnek
a kérelmezõn kívül hány, az életüktõl és szabadságuktól
politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról
szóló 1992. évi XXXII. törvény (a továbbiakban: Kpt.)
2. §-ának (3) bekezdésében meghatározott hozzátartozója
van, és közölnie kell a rokoni kapcsolatot is.
(3) Az igény alapjául szolgáló sérelem elszenvedését és
a jogosultság egyéb feltételeit a kérelmezõnek kell bizonyítania.
(4) Ha a kérelmezõ a kérelmet hiányosan nyújtotta be, a
hivatal a kérelem beérkezésétõl számított harminc napon
belül – megfelelõ határidõ megjelölése és a mulasztás jogkövetkezményeire történõ figyelmeztetés mellett – hiánypótlásra hívja fel.

2. §
(1) A KIH a Kpt. 2. §-a (1) bekezdésének c) és d) pontjai
alapján járó kárpótlás jogalapjáról és a jogosultat megilletõ kárpótlás összegérõl határozattal dönt.
(2) A Tv. 1. §-ának (1) és (2) bekezdései alapján életelvesztés jogcímén kárpótlásra jogosult személy, akinek jogosultságát a KIH határozatában megállapította, az élet elvesztéséért járó egyösszegû kárpótlásban, illetõleg annak
reá esõ hányadában csak akkor részesülhet, ha a kárpótlás
összegét a Kpt. 2. §-ában meghatározott jogosultak között
korábban teljes egészében nem osztották fel.
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3. §

Ha a KIH jogerõs kárpótlási határozatával a Kpt.
2. §-ának (7) bekezdése alapján választásra jogosult túlélõ
házastárs részére életelvesztés jogcímén kárpótlási jogosultságot állapít meg, eljárására az életüktõl és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvényt módosító 1997. évi
XXIX. törvény végrehajtásáról szóló 103/1997. (VI. 13.)
Korm. rendelet 5. §-ában foglaltakat megfelelõen alkalmazni kell.

4. §
(1) Aki az Adatlapon úgy nyilatkozik, hogy a Tv.
1. §-ában meghatározott sérelmekhez kapcsolódó tulajdoni és a bérlakás végleges elvételével okozott sérelem
(a továbbiakban: tulajdoni sérelem) érte, a kárpótlás iránti
kérelmet a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában az 1939. május
1-jétõl 1949. június 8-ig terjedõ idõben alkotott jogszabályok alkalmazásával igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1992. évi XXIV. törvény végrehajtásáról szóló 92/1992. (VI. 10.) Korm. rendelet mellékletének megfelelõ adatlapon – a szükséges bizonyítékokat csatolva – közvetlenül a KIH-hez nyújthatja be.
(2) Ha a jogosult tulajdoni kárpótlása iránt is elõterjesztette igényét és a KIH az élet elvesztéséért, vagy a munkaszolgálat jogcímén szabadságelvonásért járó kárpótlás
iránti kérelemnek legalább részben helyt adott, a tulajdoni
sérelemért járó kárpótlás iránti igényt az illetékes megyei
(fõvárosi) igazságügyi hivatal bírálja el.
(3) A megyei (fõvárosi) igazságügyi hivatalnak az iratokat a KIH közvetlenül megküldi, ebben az esetben az ügyintézési határidõ újra kezdõdik.

5. §
(1) A kárpótlás kifizetése a KIH által hozott jogerõs határozatok alapján történik, a Hadigondozottak Közalapítványa, valamint az Igazságügyi Hivatal között létrejött
együttmûködési szerzõdés szerint, a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: MÁK) közremûködésével.
(2) Az Igazságügyi Hivatal és a Hadigondozottak Közalapítványa közötti szerzõdésben rögzíteni kell a kárpótlás
végrehajtásához szükséges együttmûködés folyamatát, a
költségviselés és az elszámolás rendjét.
(3) Az egyösszegû kárpótlás végrehajtására az (1) bekezdésben említett megállapodáson túl, az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlõségi Minisztérium a Hadigondozottak Közalapítványával támogatási szerzõdést
köt.
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(4) A jogosultnak a határozat jogerõre emelkedését
követõen a MÁK az utalást – a jogosult által megjelölt
bankszámlára, illetõleg a Magyar Posta Részvénytársaság
részére kézbesítés céljára – teljesíti.
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ben írt, az elektronikus ügyintézés és hatósági szolgáltatás
szabályai nem alkalmazhatók a Tv. végrehajtása során.

7. §
6. §
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény X. fejezeté-

Ez a rendelet a kihirdetését követõ 5. napon lép hatályba.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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Melléklet a 67/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez

Borítékszám:

ADATLAP
SZEMÉLYI KÁRPÓTLÁSI
IGÉNYBEJELENTÉSHEZ
a 2006. évi XLVII. tv. alapján
I. IgénylĘ adatai
Nyugdíjfolyósító törzsszám:

1

IgénylĘ neve:

2

ElĘzĘ neve, névváltozás éve:

3

Leánykori neve:

4

Születési helye:
Születési ideje:

5

Anyja neve:

7

R

Iktatószám:
A beérkezés dátuma:

6

8

Kijelentem, hogy

Magyar (1)

Nem magyar (2)
9

állampolgár vagyok.

Irányítószám:

10

Utca, házszám:

11

Település:

:

Ország:

12

13

Hozzájárulok személyi igazolványom, útlevelem számának felhasználásához a kárpótlási eljárás során,
ügyfél-azonosítás végett:
igen, (1)
okmány, típusa és száma:
nem. (2)
II. ElĘzĘ személyi kárpótlási igény adatai:
14

Ezt megelĘzĘen volt már Önnek (vagy elhunyt hozzátartozójának) kárpótlási beadványa? Igen. (1) Nem. (2)
Ha igen, milyen ügyben és milyen iktatószámon? A megfelelĘ szövegrészt húzza alá, és írja be az iktatószámot,
illetve borítékszámot.

Nyugdíjkiegészítés szabadságelvonás miatt:

Iktatószám:

15

a) saját jogon,

16

b) túlélĘ házastársként,

17

c) amelyet (az akkor még élĘ) házastársa nyújtott be saját jogon.

Személyi kárpótlás szabadságelvonás miatt:

Borítékszám:

18

a) saját jogon,

19

b) túlélĘ házastársként,

20

c) amelyet (az akkor még élĘ) házastársa nyújtott be saját jogon.

21

Életelvesztés miatt, házastársa, szülĘje, gyermeke, testvére után:

22

Nemzeti gondozási díj:

aláírás
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A meghatalmazott adatai: (ha az igénylĘ meghatalmazott útján jár el)
A meghatalmazott neve:

23

Irányítószám:

24

Utca, házszám:

25

Település:

Ország:
Telefonszám:
A meghatalmazás csatolandó!

26
27

III. A sérelmet szenvedett adatai: (A 28–33. rovatokat nem kell kitölteni, amennyiben a sérelmet szenvedett
személy azonos az igénylĘvel.)
Neve:

28

ElĘzĘ neve, névváltozás éve:

29

Leánykori neve:

30

Születési helye:

31

Születési ideje:

32

Anyja neve:

33

1

Állampolgársága a sérelem elszenvedésekor:

év

hó

nap

34

(A 34–35. rovatok kitöltése kötelezĘ!)
Ha a sérelmet szenvedett elhalálozott,
az elhalálozás idĘpontja és helye:

35

1

IV. Igénybejelentés egyösszegĦ kárpótlásra az élet elvesztéséért
MegfelelĘ rész aláhúzandó!
36
Az életelvesztés oka:
(A hivatal tölti ki.)
– a magyar hatóság vagy hatósági személy politikai indíttatású önkénye miatt, (1)
– a sérelmet szenvedett a deportálás ideje alatt elhunyt, (2)
– a sérelmet szenvedett a szovjet kényszermunka ideje alatt elhunyt. (3)

Az igénylĘ a sérelmet szenvedett:
özvegye, (1)
gyermeke, (2)
szülĘje, (3)
testvére, (4)
illetve a(z)

37

(A hivatal tölti ki.)

egyházmegye/szerzetesrend képviselĘje. (5)

Figyelem: Aki több hozzátartozója életének elvesztése miatt nyújtja be kárpótlási igényét, annak
hozzátartozónként külön adatlapot kell benyújtania.
Minden igénylĘnek külön adatlapot kell benyújtania akkor is, ha a kárpótlást ugyanazon sérelmet
szenvedett után kérik.
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(IV. folytatása)
Nyilatkozat: Kijelentem, hogy rajtam kívül a sérelmet szenvedett után az élĘ személyek száma:

38

– sérelmet szenvedett özvegye,

39

– sérelmet szenvedett gyermeke,

40

– sérelmet szenvedett szülĘje,

41

– sérelmet szenvedett testvére,

Nyilatkozat: BüntetĘjogi felelĘsségem tudatában kijelentem, hogy a sérelmet szenvedett után, ugyanezért a
sérelemért
– külföldi államtól kártalanításban, kárpótlásban vagy jóvátételben, illetve
– a magyar államtól kártalanításban, kárpótlásban vagy visszatérítésben
részesültem, (1)
nem részesültem. (2)

42

aláírás
Feltétlenül csatolandó iratok: (élet elvesztése esetén)
1. Ha az igénylĘ
a) az özvegy: házassági anyakönyvi kivonat,
b) a szülĘ: a sérelmet szenvedett születési anyakönyvi kivonata,
c) a gyermek: saját születési anyakönyvi kivonata,
d) a testvér: a sérelmet szenvedett és a saját születési anyakönyvi kivonata,
e) egyházmegye/szerzetesrend: a sérelmet szenvedett egyházi személy voltát igazoló okmány.
2. Valamennyi igénylĘ esetében: a sérelmet szenvedett halálát tanúsító okmány, igazolás (halotti anyakönyvi
kivonat, holttá nyilvánító végzés).
Tájékoztató
A sérelmet szenvedetthez fĦzĘdĘ rokoni kapcsolatot okirattal (születési anyakönyvi kivonat, házassági anyakönyvi
kivonat), illetve a sérelem elszenvedését is hitelt érdemlĘ módon kell igazolni, szintén elsĘsorban okirattal (halotti
anyakönyvi kivonat, holttá nyilvánító végzés).
Ha a kérelem benyújtásakor még nincs meg minden igazoló okirat, ennek a ténynek a jelölésével együtt indokolt
benyújtani az adatlapot – tekintettel a szigorú jogvesztĘ határidĘre.
Amennyiben nem áll rendelkezésre az elhalálozás tényét, idĘpontját tartalmazó okirat, abban az esetben meg lehet
indítani a holttá nyilvánítási, illetve a halál tényének megállapítása iránti eljárást az errĘl szóló 1/1960. (IV. 13.) IM
rendelet alapján. Az eljárásra kizárólag az a bíróság illetékes, amelynek területén az eltĦnt belföldi lakóhelye,
illetĘleg ennek hiányában utolsó állandó tartózkodási helye volt. Ha az illetékes bíróság a fentiek alapján nem
állapítható meg, az eljárásra a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetékes. A kérelemnek az alábbi adatokat kell
tartalmaznia:
az eljáró bíróság illetékességének megállapításához szükséges adatok (pl. eltĦnt utolsó ismert belföldi
lakcímét, illetve azt a tényt, ha az nem ismert);
az eltĦnt nevét, születési évét, illetĘleg életkorát, utolsó lakóhelyét és foglalkozását;
az eltĦnt szüleinek, házastársának, gyermekeinek, valamint törvényes képviselĘjének nevét és lakását;
az eltĦnés idejének és körülményeinek tüzetes elĘadását; a kérelem elĘterjesztésére való jogosultság jogcímét.
Ha korábban már folytattak le holttá nyilvánítási eljárást, és azt követĘen az elhalálozás helye és/vagy idĘpontja
tekintetében újabb tény vagy körülmény válik ismertté, pl. Magyar Vöröskereszt kutatásának eredménye – ebben az
esetben a halál idĘpontjának módosítását lehet kérni. Ennek a személyi kárpótlási eljárás során akkor van
jelentĘsége, ha a sérelmet szenvedett katonaként esett fogságba, de 1945. augusztus 1-jét követĘen hunyt el, mert a
hozzátartozó csak ebben az esetben jogosult az egyösszegĦ kárpótlásra, ha a jogosultság egyéb feltételei is fennállnak.
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V. Kárpótlási igény a II. világháború alatt (1941. 06. 27.–1945. 05. 09.) faji, vallási vagy politikai okból
teljesített munkaszolgálatért:
Az igénylĘ jogosultsága:
43
– saját jogán, (1)
– túlélĘ házastársként. (2)
TúlélĘ házastárs esetén:
Házassági anyakönyvi kivonat, a sérelmet szenvedett halálát tanúsító okmány (igazolás).
Nyilatkozat arról, hogy a néhai sérelmet szenvedettnek Ön hányadik házastársa volt.

A munkaszolgálat idĘtartama:

44

1

év

hó

nap– 1

év

hó

nap Helye

1

év

hó

nap– 1

év

hó

nap Helye

1

év

hó

nap– 1

év

hó

nap Helye

év

hó

nap Helye

1
év
hó
nap– 1
Kijelentem, hogy a részemre járó kárpótlást
havi életjáradék, (1)
vagy
formájában kívánom igénybe venni. 45

kárpótlási jegy (2)

aláírás
Kijelentem, hogy én az adatlapot a kárpótlásra jogosult örököseként nyújtottam be. (Csak munkaszolgálat
sérelmet szenvedett örököseire vonatkozik.)
Személyi adataim:
Név: 46
Születési idĘ:

47

Születési hely:

48

Anyja neve:

49

Irányítószám:

50

Utca, házszám:

52

1

év

Település:

hó

nap

51

53

Ország:

54

Az eredetileg jogosult igénylĘ elhalálozásának dátuma: 19

55

Hagyatéki végzés száma:

aláírás
év

hó

nap

Mellékelje a halotti anyakönyvi kivonatot és a jogerĘs hagyatéki végzést, vagy öröklési bizonyítványt.
VI. 56 Kijelentem, hogy az ebben a kérelemben feltüntetett személyi sérelemmel kapcsolatban az alábbi, ezzel
összefüggésben keletkezett vagyoni sérelem ért (vagyoni sérelem felsorolása, pl. bérlakás, ékszer, vállalkozás, ingatlan
elvétele),

1. amely(ek) után részesültem kárpótlásban,
2. nem részesültem kárpótlásban, ezért igénybejelentéssel élek. (A megfelelĘ rész aláhúzandó!)
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VII. Nyilatkozatok
BüntetĘjogi felelĘsségem tudatában kijelentem, hogy az 1976. évi törvényerejĦ rendelettel kihirdetett, a
Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányaiban elismert alapjogok megsértéséért
felelĘsség nem terhel,
(1)
felelĘsség terhel,
(2)
felelĘsség terhel, de az alapjogok megsértését követĘen, a demokrácia érdekében
kifejtett tevékenységem miatt büntetĘeljárás következtében súlyos hátrányt szenvedtem el. (3)
A súlyos hátrány megnevezése:
57

aláírás

BüntetĘjogi felelĘsségem tudatában kijelentem, hogy:
– az államvédelmi szervek hivatásos állományú tagja
58

Voltam (1)

Nem voltam (2)

– önkéntes karhatalmista
59

Voltam (1)

Nem voltam (2)

– az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésében
60

Önként részt vettem (1)

Nem vettem részt (2)

Nem önként vettem részt (3)

– az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésében való részvételemért
61

Kitüntetésben részesültem (1)

Nem részesültem (2)

62

aláírás
BüntetĘjogi felelĘsségem tudatában kijelentem, hogy az adatlapon feltüntetett tények és adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt:___________________________2006._________hó______nap

__________________________
aláírás

Az adatlappal együtt benyújtott bizonyító okiratok felsorolása (az életelvesztés körülményeinek leírása külön íven
történhet)

2006/33. szám

MAGYAR KÖZLÖNY
Kitöltési útmutató

Mindenekelõtt szíveskedjék a borítékon található hétjegyû számot az adatlapon feltüntetni, annak jobb felsõ sarkában szereplõ „R” betût követõen!
Az adatlapon a fehér színû rovatokat írógéppel vagy
nyomtatott nagybetûkkel kérjük kitölteni!
I. Az igénylõ adatai
1–13. rovat: Ezt kérjük értelemszerûen és pontosan kitölteni! Az igénylõ nevénél elõször a vezetéknevet, ezt
követõen a kereszt- vagy utónevet kell feltüntetni. Az állampolgárság rovatot minden kérelmezõnek ki kell tölteni,
valamint azt is jelölni kell, ha a kérelmezõ kettõs vagy többes állampolgár, ez utóbbi esetekben minden állampolgárságot szíveskedjen jelezni. Amennyiben nem magyar állampolgár, úgy állampolgárságának országnevét tüntesse
fel! A névváltozás esetén az ezt tanúsító okmányt kérjük
csatolni! Ha a kérelmet a munkaszolgálat miatt kárpótlásra
jogosult örököse nyújtja be (45–54. rovat), akkor az igénylõ adataiként a kárpótlásra jogosult (a sérelmet szenvedett
vagy a túlélõ házastársa) adatait kell feltüntetni. Amennyiben hozzájárul személyazonosító okmánya számának felhasználásához, kérem a rovatban az okmány számát pontosan feltüntetni.
II. Elõzõ személyi kárpótlási igény adatai
14. rovat: A megfelelõ kódszám beírásával szíveskedjék válaszolni!
15–22. rovat: Amennyiben az elõzõ kérdésre igennel
válaszolt, úgy szíveskedjék a megfelelõ szövegrészt aláhúzni és beírni a kérelem borítékszámát, iktatószámát.
23–27. rovat: Csak akkor kell kitölteni, ha a kérelmet
az igénylõ meghatalmazottja nyújtja be, és csatolnia kell a
meghatalmazást.
III. A sérelmet szenvedett adatai
28–33. rovat: Nem kell kitölteni, ha az igénylõ és a sérelmet szenvedett azonos, illetõleg ha az örökös (45. rovat)
a túlélõ házastársat jelölte meg igénylõként (2. rovat).
34–35. rovat: Kitöltése minden esetben kötelezõ.
IV. Igénybejelentés egyösszegû kárpótlása az élet elvesztéséért
36. rovat: A megfelelõ rész aláhúzásával szíveskedjék
válaszolni attól függõen, hogy hozzátartozója életelvesztésének mi volt az oka.
37. rovat: A megfelelõ részt aláhúzva kell megjelölni,
hogy az igénylõ az életét vesztett személynek milyen hozzátartozója. Az utolsó sort a házassági tilalom alá esõ egyházi személy esetén kell kitölteni, meg kell nevezni azt az
egyházmegyét, illetve szerzetesrendet, ahol a sérelmet elszenvedõ utoljára szolgálatot teljesített, illetõleg rendtag
volt.

2811

38–41. rovat: Az elõzõ rovatban érintett, az igénylõn
kívül még a sérelmet szenvedett 1997. június 7-én még élõ
hozzátartozóinak számát kell beírni.
42. rovat: Kitöltése és aláírása minden esetben kötelezõ, ahol az igénylõ arról nyilatkozik, hogy részesült-e a
hozzátartozója életelvesztéséért vagy a magyar államtól,
vagy más államtól kártalanításban, kárpótlásban vagy bármilyen jóvátételben.
V. Kárpótlási igény a II. világháború alatt teljesített
munkaszolgálatért
43. rovat: A munkaszolgálat után a sérelmet szenvedett
saját jogán, halála esetén a túlélõ házastársa jogosult a kárpótlást igényelni. A jogosultságot a megfelelõ kódszám
beírásával kérjük jelölni. A túlélõ házastársnak feltétlenül
csatolnia kell az e rovatban szereplõ igazolásokat. Ha a kérelmet az örökös nyújtja be, e rovatot az elhunyt kárpótlásra jogosultra vonatkozóan kell kitölteni.
44. rovat: A munkaszolgálat pontos kezdõ- és befejezõ
idõpontját és helyét kérjük feltüntetni, többszöri sérelem
esetén idõrendi sorrendben!
45. rovat: A munkaszolgálatért járó kárpótlás kért formáját (havi életjáradék vagy kárpótlási jegy kifejezést)
szíveskedjék aláhúzni, a megfelelõ kódszámot beírni és a
nyilatkozatot aláírni. Felhívjuk figyelmét, hogy a kérelmében hozott határozat jogerõre emelkedéséig a kárpótlás
formájának megváltozását írásban kérheti!
46–55. rovat: Az örökös által bejelentett igény esetén
kell kitölteni. Amennyiben a munkaszolgálat miatt a kérelem benyújtására eredetileg jogosult személy életében nem
terjesztett be kárpótlási igényt, és 1992. július 2-át követõen elhunyt mielõtt a kérelmét benyújthatta volna, és
nincs túlélõ házastársa, akkor az örököse jogosult bejelenteni az igényt. Ebben az esetben az örökös kapja meg az elhunyt jogosultnak járó kárpótlást, amely õt kizárólag kárpótlási jegyben illeti meg.
VI. Vagyoni igény
56. rovat: A személyi sérelemmel összefüggésben keletkezett vagyoni sérelmet kell megjelölni.
VII. Nyilatkozatok
57–62. rovat: Ezek értelemszerû kitöltése és aláírása
minden igénylõ számára kötelezõ.
Az adatlap végén minden esetben szükséges a nyilatkozat aláírása, amellyel az igénylõ az abban szereplõ adatok
valóságát elismeri.
Az adatlappal együtt benyújtott okiratokat eredetiben
vagy hiteles másolatban kell csatolni.
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A Kormány tagjainak
rendeletei
Az egészségügyi miniszter
14/2006. (III. 27.) EüM
rendelete
a külföldiek magyarországi tartózkodásának
engedélyezésével összefüggõ közegészséget
veszélyeztetõ betegségekrõl, valamint az egészségügyi
ellátás fedezetének igazolásáról szóló
48/2001. (XII. 27.) EüM rendelet módosításáról
A külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló
2001. évi XXXIX. törvény 94. §-ának (5) bekezdésében
foglalt felhatalmazás alapján – a belügyminiszterrel egyetértésben – a következõket rendelem el:

2006/33. szám

rint illetékes megyei (fõvárosi) intézete a 2. számú melléklet szerint értesíti a külföldi magyarországi tartózkodási
helye szerint illetékes területi idegenrendészeti hatóságot a
külföldi személy 1. számú melléklet szerinti betegségérõl
vagy kórokozó hordozó állapotáról.”

2. §
(1) Az R. 1. számú melléklete a következõ szövegrésszel egészül ki:
[A közegészséget veszélyeztetõ betegségek és kórokozó
hordozó állapotok
...
– hastífusz és paratífusz baktériumhordozó állapot]
„– hepatitis B.”
(2) Az R. 2. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

1. §

3. §

A külföldiek magyarországi tartózkodásának engedélyezésével összefüggõ közegészséget veszélyeztetõ betegségekrõl, valamint az egészségügyi ellátás fedezetének
igazolásáról szóló 48/2001. (XII. 27.) EüM rendelet
(a továbbiakban: R.) 1. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatnak a külföldi magyarországi tartózkodási helye sze-

Ez a rendelet a kihirdetését követõ 3. napon lép hatályba, ezzel egyidejûleg az R.
a) 1. §-ának (3)–(5) bekezdése,
b) 2. §-a
a hatályát veszti.
Dr. Rácz Jenõ s. k.,
egészségügyi miniszter

Melléklet a 14/2006. (III. 27.) EüM rendelethez
„2. számú melléklet a 48/2001. (XII. 27.) EüM rendelethez
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
....................... Megyei (Fõvárosi) Intézete ..........
........../......... szám
Értesítés
külföldi személy közegészséget veszélyeztetõ betegségérõl, illetve kórokozó hordozó állapotáról
1. A külföldi személyes adatai:
Családi név: .......................................................................................................................................................................
Utónév: ..............................................................................................................................................................................
Születési családi és utónév: ...............................................................................................................................................
Születési hely, idõ: ............................................................................................................................................................
Állampolgárság: ................................................................................................................................................................
Magyarországi lakóhely, tartózkodási hely: ....................................................................................................................
Útlevélszám, személyazonosító igazolvány száma: ..........................................................................................................
A tartózkodásra jogosító hatósági engedély kelte, száma: ................................................................................................
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2. A külföldi a 48/2001. (XII. 27.) EüM rendelet 1. számú mellékletében felsorolt, a külföldiek beutazása és magyarországi tartózkodása szempontjából közegészséget veszélyeztetõnek minõsülõ betegség(ek)ben, illetve kórokozó
hordozó állapot(ok)ban
– szenved,
– fertõzõképes,
– kórokozó hordozó állapotban van.*
3. A külföldi kötelezõ és rendszeres egészségügyi ellátásban részesül, és a gondozásba vétel, illetve a rendszeres orvosi
ellenõrzés szabályait betartja / nem tartja be.*
4. Az 1. pont szerinti betegség jelentkezésének idõpontja:**
................................., 20.......... ............................ hó ..... nap
.........................................................
megyei (fõvárosi) tisztifõorvos
* A nem kívánt részek áthúzással törlendõk.
** Amennyiben ismert.”

Az egészségügyi miniszter
15/2006. (III. 27.) EüM
rendelete
a pszichiátriai betegek intézeti felvételének
és az ellátásuk során alkalmazható korlátozó
intézkedések szabályairól szóló
60/2004. (VII. 6.) ESZCSM rendelet módosításáról
Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény
(a továbbiakban: Eütv.) 247. § (2) bekezdés f), illetve
y) pontjában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 97. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következõket rendelem el:
1. §
A pszichiátriai betegek intézeti felvételének és az ellátásuk során alkalmazható korlátozó intézkedések szabályairól szóló 60/2004. (VII. 6.) ESZCSM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a (1) bekezdésének a) pontja helyére a
következõ rendelkezés lép:
[1. § (1) E rendelet alkalmazásában:]
„a) pszichiátriai beteg: az Eütv. 188. §-ának d) pontjában meghatározott beteg;”

2. §
(1) Az R. 2. §-a (5) bekezdésének elsõ mondata helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(5) Amennyiben a korlátozottan cselekvõképes, illetve
a cselekvõképtelen személy pszichiátriai intézeti gyógy-

kezelésbe vételét az Eütv. 16. § (1) és (2) bekezdésében
meghatározott személy kéri, abban az esetben a 2. számú
melléklet szerinti kérelmet kell kitöltenie.”
(2) Az R. 2. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Korlátozottan cselekvõképes, illetve a cselekvõképtelen személy az Eütv. 197. §-ának (3) bekezdése szerinti önkéntes ideiglenes pszichiátriai intézeti gyógykezelésbe vételét – amennyiben írni és olvasni tud és pszichés,
értelmi és általános egészségi állapota az írásbeli kérelem
tételét lehetõvé teszi – a 4. számú melléklet szerinti kérelemmel kérheti. A kérelemre a (2) bekezdésben foglaltak
megfelelõen alkalmazandók azzal, hogy a felvételre kerülõ személyt tájékoztatni kell korának és pszichés állapotának megfelelõen. A kérelem az egészségügyi dokumentáció része. Abban az esetben, ha az önkéntes ideiglenes felvételét kérõ korlátozottan cselekvõképes, illetve a cselekvõképtelen személy írni és olvasni nem tud vagy pszichés,
értelmi és általános egészségi állapota az írásbeli kérelem
tételét nem teszi lehetõvé, a felvevõ orvos a beteg tájékoztatását követõen a dokumentációban rögzíti az ideiglenes
felvételre jelentkezett személy nevét, a felvétel okát, idejét
és a 4. számú melléklet mellõzésének indokát.”

3. §
Az R. 4. §-a (6) bekezdésének elsõ mondata helyébe a
következõ rendelkezés lép:
„(6) Korlátozó intézkedés kizárólag az Eütv. 192. §-a
(1)–(2) bekezdése esetén, az ott meghatározott magatartások elhárításához szükséges legrövidebb ideig alkalmazható.”

2814

MAGYAR KÖZLÖNY
4. §

Az R. az e rendelet melléklete szerinti 4. számú melléklettel egészül ki.

5. §
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(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg
a) az R. 1. §-a (1) bekezdésének ba) pontjában a „veszélyeztetõ, illetve közvetlen veszélyeztetõ magatartásának elhárítását célzó pszichés megnyugtatása,” szövegrész,
b) az R. 4. §-ának (5) bekezdése
hatályát veszti.

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

Dr. Rácz Jenõ s. k.,
egészségügyi miniszter

Melléklet a 15/2006. (III. 27.) EüM rendelethez
„4. számú melléklet a 60/2004. (VII. 6.) ESZCSM rendelethez
Kérelem korlátozottan cselekvõképes,
illetve cselekvõképtelen pszichiátriai beteg pszichiátriai intézetbe történõ
ideiglenes önkéntes felvételéhez
Alulírott (beteg neve, születési év, hónap, nap) ..................................................................................................................
önként kérem ideiglenes gyógykezelésbe vételemet a ................................................................... pszichiátriai intézetbe.
Az orvos, dr. ...................................................................................................................... tájékoztatott az alábbiakról:
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
A jogaimról, így különösen arról, hogy milyen feltételek fennállása esetén van jogom az ellátás visszautasítására, illetve
a gyógyintézet elhagyására, szóban és írásban tájékoztattak.
Az intézeti gyógykezelés felülvizsgálatával kapcsolatos bírósági eljárásról szóban és írásban tájékoztattak.
A fenti tájékoztatással kapcsolatban feltett kérdéseimre is megfelelõ választ kaptam.
Tudomásul veszem, hogy a fentiek szerinti tájékoztatás felvételkori állapotomra vonatkozik, az orvos folyamatosan tájékoztat az esetleges változásokról.
Az önkéntes ideiglenes gyógykezelésbe vételemet azért kérem, mert
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
A kérelemben foglaltakat megértettem, azokkal egyetértek.
Dátum: ................................................................

..........................................................
a beteg aláírása

..........................................................
az orvos aláírása”
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Az egészségügyi miniszter
16/2006. (III. 27.) EüM
rendelete
az orvostechnikai eszközökrõl
Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény
101. §-a szerinti feladatok ellátására, a 247. §-a (2) bekezdésének f) és k) pontjaiban foglalt felhatalmazás alapján a
következõket rendelem el:

A rendelet hatálya
1. §
(1) E rendelet hatálya – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a Magyar Köztársaság területén gyártott, forgalmazott, illetve alkalmazott orvostechnikai eszközökre
és tartozékaira terjed ki.
(2) A rendelet hatálya nem terjed ki:
a) az in vitro diagnosztikai eszközökre;
b) humán vérre, vérkészítményre, humán eredetû plazmára vagy vérsejtekre, illetve a 2. § (2) bekezdésének
d) pontja kivételével a forgalomba hozatalkor humán vérkészítményt, plazmát vagy vérsejteket tartalmazó eszközre;
c) humán eredetû szövetet vagy sejtet tartalmazó eszközre, a humán eredetû transzplantátumokra, szövetekre
vagy sejtekre;
d) a 2. § (2) bekezdésének a) pontja kivételével az állati
eredetû szövetet vagy sejtet tartalmazó eszközre, az állati
eredetû transzplantátumokra, szövetekre vagy sejtekre;
e) a 2. § (2) bekezdésének b)–d) pontjai kivételével a
külön jogszabály szerint gyógyszernek minõsülõ termékre, ideértve a humán vérszármazékból készült gyógyszereket is;
f) az alapvetõ rendeltetése szerint a munkavédelemrõl
szóló 1993. évi XCIII. törvény hatálya alá tartozó egyéni
védõeszközre; valamint
g) a külön jogszabály hatálya alá tartozó kozmetikai
termékre.

Értelmezõ rendelkezések
2. §
(1) E rendelet alkalmazásában
a) orvostechnikai eszköz: minden olyan, akár önállóan,
akár más termékkel együttesen használt készülék, berendezés, anyag vagy más termék – ideértve a megfelelõ mûködéshez szükséges szoftvert, valamint a rendelésre készült eszközt, továbbá a klinikai vizsgálatra szánt eszközt
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is –, amely a gyártó meghatározása szerint emberen történõ alkalmazásra szolgál
aa) betegség megelõzése, diagnosztizálása, megfigyelése, kezelése vagy a betegség tüneteinek enyhítése,
ab) sérülés vagy fogyatékosság diagnosztizálása, megfigyelése, kezelése, tüneteinek enyhítése vagy kompenzálása,
ac) az anatómiai felépítés vagy valamely fiziológiai folyamat vizsgálata, helyettesítése, illetve pótlása vagy módosítása,
ad) fogamzásszabályozás
céljából, és amely rendeltetésszerû hatását az emberi szervezetben vagy szervezetre elsõsorban nem farmakológiai,
immunológiai vagy metabolikus módon fejti ki, de mûködése ilyen módon elõsegíthetõ;
b) tartozék: az a) pont alá nem tartozó olyan termék,
amely önmagában nem orvostechnikai eszköz, de a gyártó
kifejezett szándéka szerint az orvostechnikai eszközzel
történõ együttes használatra szolgál azért, hogy annak eredeti rendeltetésszerû mûködését elõsegítse [az a) és
b) pont a továbbiakban együtt: eszköz];
c) rendelésre készült eszköz: meghatározott személy
gyógykezelése során – a külön jogszabály alapján – arra
jogosult személy által a gyógykezelés igényeinek megfelelõen rendelt, a beteg kizárólagos, egyedi használatára
szolgáló, különleges tervezési jellemzõkkel készült eszköz. Nem minõsül rendelésre készült eszköznek az a tömeggyártású eszköz (pl. fogtömõ anyag, ortetikai eszköz),
amelyet egyedi követelményhez illesztenek;
d) klinikai vizsgálatra szánt eszköz: minden olyan eszköz, amelyet a megfelelõ szakképesítéssel rendelkezõ személy rendelkezésére bocsátanak abból a célból, hogy azzal
klinikai vizsgálatot végezzen a klinikai értékelésrõl szóló
10. számú melléklet A. és B. pontjainak 2.1. alpontjában
meghatározott célok érdekében;
e) gyártó: az a természetes vagy jogi személy, valamint
jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaság,
ea) amely eszközt saját felelõsségével tervez, gyárt,
csomagol és címkéz azt megelõzõen, hogy az saját neve
alatt forgalomba kerül, függetlenül attól, hogy ezeket a
mûveleteket saját maga vagy megbízásából más végzi,
eb) amely saját neve alatti forgalomba hozatal céljából
eszközt összeszerel, csomagol, feldolgoz, felújít, címkéz
és azokat az alkalmazási céllal megjelöli, kivéve, ha már
forgalomba hozott eszközöket állít össze vagy adaptál alkalmazási céljuknak megfelelõen egy meghatározott beteg
részére a gyógykezelése során felmerülõ egyéni igényeinek megfelelõen;
f) alkalmazási cél: az eszköz használatának a gyártó által a címkén, a használati útmutatóban, illetve reklámban
megadott célja;
g) forgalomba hozatal: a klinikai vizsgálatra szánt eszköz kivételével az eszköz visszterhes vagy ingyenes, elsõ
ízben történõ rendelkezésre bocsátása az Európai Gazdasági Térségben (a továbbiakban: EGT), illetve az Európai
Közösséggel vagy az EGT-vel megkötött nemzetközi szer-
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zõdés alapján az eszközök vonatkozásában az EGT tagállamával azonos jogállást élvezõ államban (a továbbiakban
együtt: EGT tagállam) forgalmazás vagy felhasználás céljából, függetlenül attól, hogy az eszköz új vagy felújított;
h) használatbavétel: az eszköznek az EGT tagállamban
rendeltetésszerûen elsõ ízben alkalmazható gyártmányként a végfelhasználó részére történõ rendelkezésre bocsátása;
i) kijelölt szervezet: a külön jogszabály alapján az eszköz megfelelõségének vizsgálatával, ellenõrzésével és tanúsításával kapcsolatos feladatok ellátására kijelölt és az
Európai Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) továbbá az
EGT tagállamok felé bejelentett szervezet, valamint
egyéb, a megfelelõségértékelési feladatok ellátására kijelölt, a Bizottságnál bejelentésre került, a Bizottság által
adott azonosító számmal rendelkezõ szervezet. E rendelet
elõírásai közül a kijelölt szervezetre vonatkozó rendelkezéseket csak a külön jogszabály alapján kijelölt szervezetre kell alkalmazni;
j) honosított harmonizált szabvány: az európai szabványügyi szervezetek által elfogadott és az Európai Unió
Hivatalos lapjában közzétett harmonizált európai szabvány, amelyet a magyar eljárási rendnek megfelelõen
nemzeti szabványként közzétettek;
k) aktív orvostechnikai eszköz: minden olyan eszköz,
amelynek a mûködése – az emberi test vagy a gravitáció
által közvetlenül létrehozott energia kivételével – más külsõ energiaforrástól függ;
l) aktív implantátum: minden olyan aktív beültethetõ
eszköz, amely sebészeti vagy más orvosi beavatkozással
az emberi testbe vagy annak egy természetes testnyílásába
részlegesen vagy teljesen bevezetésre kerül, és az a beavatkozás után a helyén marad;
m) meghatalmazott képviselõ: az az EGT tagállamban
lakóhellyel, illetve székhellyel rendelkezõ természetes
vagy jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaság, akit a gyártó kifejezetten meghatalmaz azzal, hogy az e rendeletbõl eredõ kötelezettségek tekintetében nevében eljárjon, illetve akihez a hatóságok és szervezetek a gyártó helyett fordulhatnak.
(2) Orvostechnikai eszköznek minõsül az az eszköz is,
amely
a) élettelen állati eredetû szövet vagy sejt felhasználásával készült;
b) gyógyszerek beadására készült, de nem minõsül
gyógyszerként forgalomba hozandó, egyszeri használatra
szánt gyógyszer és eszköz együttesnek;
c) lényeges része olyan, önmagában alkalmazva
gyógyszernek minõsülõ anyag, amely az eszközt kiegészítve hat az emberi testre;
d) lényeges része olyan humán vérbõl vagy humán
plazmából származó, önmagában alkalmazva gyógyszer
alkotóelemnek vagy gyógyszernek minõsülõ anyag, amely
az eszközt kiegészítve hat az emberi testre (a továbbiakban: humán vérszármazék).
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti, szarvasmarha, juh
és kecske fajokból, valamint szarvasból, jávorszarvasból,
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nercbõl és macskafélékbõl származó szövetek felhasználásával készült eszközök esetében a külön jogszabályban
meghatározott követelményeket is alkalmazni kell.

Alapvetõ rendelkezések
3. §
(1) Eszköz – a 2. § (1) bekezdésének c) és d) pontjai szerinti, illetve a 20. § (5) bekezdésében meghatározott eszköz kivételével – akkor hozható forgalomba, ha a (2) bekezdés elõírásainak megfelelõen CE jelöléssel van ellátva.
(2) Eszköz CE jelöléssel abban az esetben látható el, ha
a) kielégíti a 4. § szerinti alapvetõ követelményeket,
valamint
b) az a) pont szerinti követelmények igazolására lefolytatták a 6. § szerinti, az adott eszközre vonatkozó megfelelõségértékelési eljárást.

Az eszközökre vonatkozó követelmények,
az ezeknek való megfelelõség vizsgálata
4. §
(1) Minden forgalomba hozott, illetve használatba adott
eszköznek meg kell felelnie az 1. számú melléklet szerinti,
a rendeltetése alapján az adott eszközre vonatkozó alapvetõ követelményeknek.
(2) A honosított harmonizált szabvány követelményeinek megfelelõ eszközt úgy kell tekinteni, hogy az megfelel
az e rendeletben meghatározott alapvetõ követelmények
azon részének, amelyre az adott szabvány vonatkozik.
A honosított harmonizált szabványok jegyzékét a Magyar
Szabványügyi Testület hivatalos lapjában közzéteszi.
(3) Az Európai Gyógyszerkönyvnek az eszközök és
gyógyszerek kölcsönhatására, különösen a sebészeti varrófonalakra, kötszerekre vonatkozó elõírásai tekintetében
a (2) bekezdésben foglaltakat kell értelemszerûen alkalmazni.
(4) A 2. § (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott
eszköz esetén az 1. számú melléklet szerinti alapvetõ követelményeket csak az eszköznek a biztonsággal és a teljesítõképességgel összefüggõ jellemzõire nézve kell alkalmazni.

Osztályba sorolás
5. §
(1) A megfelelõségértékelési eljárás kiválasztásához az
eszközt a gyártó – a 9. számú melléklet szerint – az I., II.a,
II.b vagy III. osztályba sorolja be.
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(2) Aktív implantátum és tartozéka esetén az osztályba
sorolási eljárás nem végezhetõ el, azokon a 6. § (6) bekezdése szerinti megfelelõségértékelési eljárást kell lefolytatni.
(3) Az osztályba sorolási szabályok alkalmazása során
felmerülõ kérdésben, kétség esetén, az Egészségügyi
Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal (a továbbiakban:
Hivatal) állásfoglalása az irányadó.
(4) Az emlõimplantátumokat a III. osztályba kell besorolni azzal, hogy a 9. számú melléklet szabályait nem kell
alkalmazni.

Megfelelõségértékelési eljárások
6. §
(1) A III. osztályba sorolt eszköz esetén a gyártó megfelelõségértékelési eljárásként választhatja:
a) a 2. számú melléklet szerinti teljes körû minõségbiztosítási rendszer szerinti eljárást; vagy
b) a 3. számú melléklet szerinti típusvizsgálati eljárást,
összekötve
ba) a 4. számú melléklet szerinti termékellenõrzési,
vagy
bb) az 5. számú melléklet szerinti gyártásminõség-biztosítási
eljárással.
(2) A II.a osztályba sorolt eszköz esetén a gyártónak
– amennyiben nem a (3) bekezdés a) pontja szerinti eljárást választja –, a 7. számú melléklet szerinti gyártói megfelelõségi nyilatkozatra vonatkozó eljárást kell követnie,
összekötve
a) a 4. számú melléklet szerinti termékellenõrzési,
vagy
b) az 5. számú melléklet szerinti gyártásminõség-biztosítási, vagy
c) a 6. számú melléklet szerinti termékminõség-biztosítási
eljárással.
(3) A II.b osztályba sorolt eszköz esetén a gyártó megfelelõségértékelési eljárásként választhatja:
a) a 2. számú melléklet szerinti teljes minõségbiztosítási rendszer szerinti eljárást oly módon, hogy annak 4. alpontja szerinti vizsgálat nem alkalmazható; vagy
b) a 3. számú melléklet szerinti típusvizsgálati eljárást,
összekötve
ba) a 4. számú melléklet szerinti termékellenõrzési,
vagy
bb) az 5. számú melléklet szerinti gyártásminõség-biztosítási, vagy
bc) a 6. számú melléklet szerinti termékminõség-biztosítási
eljárással.

2817

(4) Az I. osztályba sorolt eszközök esetén a gyártó a
7. számú melléklet szerint jár el, és a forgalomba hozatal
elõtt gyártói megfelelõségi nyilatkozatot állít ki.
(5) A rendelésre készült eszköz és a klinikai vizsgálatra
szánt eszköz tekintetében, valamint a 8. §-ban meghatározott esetben az (1)–(4) bekezdések szerinti megfelelõségértékelési eljárások nem folytathatóak le. A rendelésre készült eszköz esetén a (7) bekezdés szerint kell eljárni. A
klinikai vizsgálatra szánt eszköz esetében a gyártó a 8. számú melléklet szerinti gyártói megfelelõségi nyilatkozat
megtételére köteles.
(6) Aktív implantátum esetén – a rendelésre készült eszközök és a klinikai vizsgálatra szánt eszközök kivételével – a gyártó megfelelõségértékelési eljárásként választhatja:
a) a 2. számú melléklet szerinti teljes körû minõségbiztosítási rendszer szerinti eljárást; vagy
b) a 3. számú melléklet szerinti típusvizsgálati eljárást,
összekötve
ba) a 4. számú melléklet szerinti termékellenõrzési,
vagy
bb) az 5. számú melléklet szerinti gyártásminõség-biztosítási
eljárással.
(7) Rendelésre készült eszköz esetén a gyártó a 8. számú
melléklet szerint jár el. Az eszköz forgalomba hozatala
elõtt a gyártó kiállítja a 8. számú melléklet A. vagy
B. pontjának 2.1. e) alpontja szerinti nyilatkozatot és
összeállítja a 8. számú melléklet A. vagy B. pontjának a
3.1. alpontjában meghatározott dokumentációt. A
dokumentációt 5 évig kell megõrizni és azt a Hivatal megkeresésére rendelkezésre kell bocsátani.
(8) A megfelelõségértékelési eljárás során a gyártó,
illetve a kijelölt szervezet figyelembe vesz minden olyan
vizsgálatot és értékelést, amelyet a gyártás egy közbensõ
szakaszában e rendeletnek megfelelõen végeztek el.
(9) A 3., 4., 7. és 8. számú mellékletek szerinti eljárásokat a meghatalmazott képviselõ is kezdeményezheti a
gyártó megbízásából.

7. §
(1) A kijelölt szervezet indokolt esetben minden olyan
tájékoztatást vagy adatot megkövetelhet, amely a választott eljárás vonatkozásában a megfelelõség vizsgálatához,
ellenõrzéséhez, tanúsításához és a tanúsítvány érvényességének fenntartásához szükséges. A 6. § (1)–(7) bekezdése
szerinti eljáráshoz a szükséges dokumentumokat magyarul
vagy az EGT más tagállamának hivatalos – a kijelölt szervezet által elfogadott – nyelvén kell a kijelölt szervezet
rendelkezésére bocsátani.
(2) A kijelölt szervezetnek a 2. és 3. számú mellékletek
szerint kiállított tanúsítványa legfeljebb 5 évig érvényes.
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A tanúsítvány lejárta elõtt – a felek közötti megállapodásban meghatározott idõpontban, ennek hiányában a lejárat
elõtt legalább 3 hónappal benyújtott megkeresésre – egy
alkalommal legfeljebb további 5 éves idõszakra a tanúsítvány meghosszabbítható.
(3) A gyártó vagy a meghatalmazott képviselõ és a kijelölt szervezet a 2–6. számú mellékletek szerinti értékelések és vizsgálatok elvégzésének feltételeit szerzõdésben
rögzíti.
(4) Közegészségügyi célból – orvosilag indokolt kérelemre, az illetékes szakmai kollégium elõzetes jóváhagyásával – legfeljebb 1 év idõtartamra, meghatározott egészségügyi szolgáltatónál történõ felhasználásra a Hivatal kivételesen engedélyezheti olyan egyedi eszköz eseti használatbavételét és alkalmazását, amelyet nem vetettek alá a
6. § (1)–(7) bekezdései szerinti eljárásoknak, amennyiben
más forgalomban lévõ eszközzel az egyedi eszköz nem helyettesíthetõ.
(5) Ha a megfelelõségértékelési eljáráshoz a kijelölt
szervezet közremûködése szükséges és az adott eljárás lefolytatására több szervezet is ki van jelölve, közülük a
gyártó vagy a meghatalmazott képviselõ választ.
(6) Amennyiben a kijelölt szervezet megállapítja, hogy
a gyártó nem felel meg az e rendeletben meghatározott követelményeknek, illetve nem lehetett volna kiállítani a
megfelelõségi tanúsítványt, a kijelölt szervezet az eset
összes körülményeit mérlegelve felfüggeszti vagy visszavonja az általa kiadott megfelelõségi tanúsítványt, kivéve,
ha a kijelölt szervezet felhívására, az abban foglalt határidõn belül a gyártó a megfelelõ intézkedések megtételével
biztosítja az e rendeletnek való megfelelést, illetve a megfelelõségi tanúsítvány kiállításához szükséges feltételeket.
(7) A kijelölt szervezet minden e rendelet szerinti tanúsítási tevékenységérõl – ideértve a tanúsítást, változásokat,
kiegészítéseket, felfüggesztéseket, visszavonásokat és
visszautasításokat – a Hivatalnál beszerezhetõ formanyomtatvány, illetve annak elektronikus változata útján tájékoztatja a Hivatalt és a többi kijelölt szervezeteket. A
Hivatal a kijelölt szervezet tájékoztatása alapján értesíti a
Bizottságot és az EGT tagállamokat. A kijelölt szervezet
– a Hivatal megkeresésére – rendelkezésre bocsát minden,
a tevékenységével összefüggõ egyéb információt.
(8) A kijelölt szervezet szakmai ellenõrzését – a külön
jogszabály szerinti Kijelölõ Bizottság kérésére vagy saját
kezdeményezésre – a Hivatal végzi. A Hivatal a szakmai
ellenõrzés eredményérõl beszámol a Kijelölõ Bizottságnak.

8. §
(1) Eszközkészletekre, valamint a több eszközbõl álló
rendszerekre – a 6. § szerinti eljárásoktól eltérõen – a
(2)–(6) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni.
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(2) Bármely természetes vagy jogi személy, illetve jogi
személyiség nélküli gazdasági társaság, amely forgalomba
hozatal céljából CE jelölést viselõ eszközöket – rendeltetésüknek megfelelõen és a gyártójuk által megadott felhasználási kereteken belül alkalmazva – készletté vagy
eszközrendszerré állít össze, nyilatkozatot állít ki, amelyben tanúsítja, hogy
a) a gyártó útmutatásainak megfelelõen ellenõrizte az
eszközök illeszthetõségét és az illesztést ezeknek megfelelõen végezte el;
b) a maga által csomagolt készlet, illetve rendszer csomagolása és a mellékelt használati útmutató megfelel a
gyártó vonatkozó útmutatásainak;
c) a tevékenységet belsõ ellenõrzés és felügyelet mellett végezte el.
(3) Bármely természetes vagy jogi személy, illetve jogi
személyiség nélküli gazdasági társaság, amennyiben a
(2) bekezdésben hivatkozott készletet, illetve eszközrendszert vagy más olyan CE jelölésû eszközt, amelyet gyártója szerint felhasználás elõtt sterilizálni kell, forgalomba
hozatal céljából sterilizál, a 4., 5. vagy 6. számú mellékletben leírt eljárások közül választhat. Az eljárások alkalmazása és a kijelölt szervezet közremûködése csak a sterilitás
biztosítására irányuló eljárásokra korlátozódik. A sterilizálást végzõ egyidejûleg nyilatkozatban kijelenti, hogy a
sterilizálást a gyártó útmutatásainak megfelelõen végezte el.
(4) A (2)–(3) bekezdések szerinti eszközön nem kell
újabb CE jelölést feltüntetni, azonban csatolni kell hozzá a
1. számú melléklet A. pontjának 13. alpontjában elõírt tájékoztatást, amely adott esetben tartalmazza az összeállításban szereplõ eszközök gyártóitól származó, az összeállításra vonatkozó utasításokat is.
(5) A (2)–(3) bekezdések szerinti nyilatkozatokat 5 évig
meg kell õrizni, és azokat a Hivatal megkeresésére rendelkezésre kell bocsátani.
(6) Ha a készlet, illetve rendszer olyan eszközt tartalmaz, amely nem visel CE jelölést vagy nem eredeti rendeltetésének megfelelõen kerül alkalmazásra, akkor a készletet, illetve rendszert önálló eszköznek kell tekinteni és osztályba sorolásának megfelelõen kell vizsgálni, illetve a
6. § szerint tanúsítani.

Klinikai vizsgálatra szánt eszköz
9. §
(1) A gyártó vagy a meghatalmazott képviselõje a klinikai vizsgálatra szánt eszköz esetén a vizsgálatot annak
megkezdése elõtt bejelenti a Hivatalnak. A bejelentéshez
mellékelni kell a 8. számú mellékletben felsorolt dokumentumokat. A klinikai vizsgálatra egyebekben a külön
jogszabály rendelkezései irányadóak.
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(2) A klinikai értékelést a 10. számú melléklet elõírásainak megfelelõen kell végrehajtani. A gyártó a
10. számú melléklet A. vagy B. pontjának 2.3.7. alpontja
szerinti jelentést a Hivatal megkeresésére rendelkezésre
bocsátja.
(3) Az (1)–(2) bekezdés elõírásait akkor is alkalmazni
kell, ha a klinikai vizsgálat olyan CE jelöléssel ellátott eszközzel történik, amelynél a vizsgálat célja eltér az eszköznek a vonatkozó megfelelõségértékelési eljárásban hivatkozott alkalmazási céljától. A 10. számú melléklet elõírásait értelemszerûen ilyenkor is alkalmazni kell.
(4) A Hivatal az (1) bekezdésben meghatározott bejelentésrõl igazolást állít ki a gyártó számára, amely igazolás
a klinikai vizsgálat megkezdésének feltétele.
Bejelentési kötelezettség
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bályban meghatározott igazgatási szolgáltatási díjat kell
fizetnie.

Adatkezeléssel összefüggõ rendelkezések
12. §
(1) Implantátum beültetése esetén a beteg további
gyógykezelése és egészségügyi ellátása érdekében az
egészségügyi szolgáltató külön nyilvántartást vezet, amely
tartalmazza a beteg nevét, születési dátumát, elérhetõségét, a beültetés dátumát, a beültetett implantátum megnevezését a gyártó, a típus, és a sorozatszám megjelölésével.
(2) E rendelet alkalmazása során a külön jogszabályokban foglalt adatkezelésre vonatkozó rendelkezéseket alkalmazni kell.

10. §
(1) Az a Magyar Köztársaság területén székhellyel rendelkezõ gyártó, amely a 6. § (4) és (7) bekezdései szerinti
eljárást követõen eszközöket saját jogon gyárt, illetve a
8. § (2) és (3) bekezdései szerinti tevékenységet végez, nevét, székhelyét és az érintett eszközök leírását nyilvántartásba vétel céljából a Hivatalnál beszerezhetõ formanyomtatványon vagy annak elektronikus változata útján a Hivatal részére bejelenti.
(2) Ha az EGT területén székhellyel nem rendelkezõ
gyártó meghatalmazott képviselõjének székhelye nem az
EGT más tagállamában, hanem a Magyar Köztársaság területén van, nyilvántartásba vétel céljából köteles bejelenteni a Hivatalnak nevét, székhelyét és az érintett eszközök
leírását, továbbá ezen adatokban bekövetkezett változást a
Hivatalnál beszerezhetõ formanyomtatványon vagy annak
elektronikus változata útján.
(3) A Hivatal az (1) és (2) bekezdések szerinti bejelentés
megtörténtérõl igazolást ad ki. A regisztrált adatokat a Hivatal továbbítja az Európai Adatbankba.
(4) A gyártó, illetve a meghatalmazott képviselõ nevét,
lakóhelyét vagy székhelyét fel kell tüntetni az eszköz csomagolásán, illetve gyûjtõcsomagolásán és a használati útmutatón.
(5) Minden II.b és III. besorolású orvostechnikai eszköznek a Magyar Köztársaság területén történõ használatba vételekor a Hivatal tájékoztatást kérhet az azonosíthatóságot biztosító adatokról, valamint a címkérõl és használati útmutatóról.

Nyilvántartásba vételi díj
11. §
A 10. § szerinti nyilvántartásba vételért az eljárás kezdeményezõjének eszközcsoportonként a külön jogsza-

Megfelelõségi jelölés
13. §
(1) A 11. számú melléklet szerint meghatározott CE
megfelelõségi jelölést a gyártónak láthatóan, olvashatóan
és letörölhetetlenül kell feltüntetnie az eszközön, továbbá
annak kereskedelmi csomagolásán és a használati útmutatóban.
(2) Steril állapotban forgalomba hozott eszközök esetében a CE jelölést a steril csomagoláson és a kereskedelmi
csomagoláson kell elhelyezni.
(3) Tilos az eszközön minden olyan megjelölés, amely
félrevezetõ vagy összetéveszthetõ a CE jelöléssel vagy
annak láthatóságát, olvashatóságát korlátozza. Bármely
más jelölés elhelyezhetõ az eszközön, a csomagoláson
vagy az eszközhöz mellékelt útmutatóban, feltéve, hogy
ezáltal nem csökken a CE jelölés láthatósága és olvashatósága.
(4) Az eszköz olyan megváltoztatása esetén, amely befolyásolja az eszköz biztonságos alkalmazását, a CE jelölés csak a 6. § szerinti eljárások ismételt lefolytatása után
tüntethetõ fel.
(5) A CE jelölés mellett – amennyiben a megfelelõségértékelés során alkalmazásra került a 2., 4., 5. vagy a
6. számú melléklet szerinti eljárások bármelyike – fel kell
tüntetni az eljárást lefolytató kijelölt szervezet azonosító
jelét is.
(6) Kereskedelmi vásáron, kiállításon vagy bemutatón
az e rendelet elõírásainak nem megfelelõ termék abban az
esetben állítható ki, ha erre jól látható jelzés felhívja a figyelmet, megjelölve azt is, hogy a termék nem felel meg e
rendelet elõírásainak, illetve az elõírt megfelelõségértékelést nem folytatták le.
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(7) Amennyiben az eszközre más olyan elõírás is vonatkozik, amely az e rendeletben foglaltaktól eltérõ szempontok alapján rendelkezik a CE jelölés alkalmazásáról – külön jogszabály eltérõ rendelkezése hiányában – a CE megfelelõségi jelölés azt is jelzi, hogy az eszköz megfelel a vonatkozó egyéb elõírásoknak is.

A forgalomba hozatalt követõ váratlan események,
balesetek bejelentése
14. §
(1) A gyártó, a forgalmazó, a meghatalmazott képviselõ,
illetve az egészségügyi szolgáltatást nyújtó szerv vagy
személy haladéktalanul, de legkésõbb az észleléstõl számított 3 napon belül a 12. számú melléklet szerint köteles
bejelenteni a Hivatal részére az eszközzel összefüggésben
bekövetkezett eseményekkel kapcsolatos adatot, ha az
eszköz bármilyen hibás mûködése, jellemzõinek, illetve
teljesítõképességének romlása, valamint a feliratozás vagy
a használati útmutató bármely hiányossága vagy elégtelensége a beteg, illetve az eszköz kezelõjének halálához
vagy egészségi állapotának súlyos romlásához vezetett
vagy vezethetett volna.
(2) A gyártó, a forgalmazó, illetve meghatalmazott képviselõ az (1) bekezdés szerint jelenti a Hivatalnak, ha az ott
megjelölt ok, illetve bármilyen mûszaki vagy gyógyászati
ok miatt a gyártó, illetve a meghatalmazott képviselõ az
eszközt teljeskörûen visszahívta.
(3) Az (1) bekezdés szerinti bejelentésrõl a Hivatal
– amennyiben nem a gyártó, a forgalmazó, illetve a meghatalmazott képviselõ tette meg a bejelentést – a gyártót
vagy a meghatalmazott képviselõt haladéktalanul, legkésõbb a tudomásra jutástól számított 8 napon belül tájékoztatja.

15. §
(1) Ha a Hivatal megállapítja, hogy egy CE jelöléssel ellátott, helyesen felszerelt és karbantartott, rendeltetésszerûen használt eszköz veszélyeztetheti a beteg, a kezelõ
vagy más személy egészségét, illetve biztonságát, határozattal rendelkezik az eszköz
a) használatának, illetve forgalmazásának a felfüggesztésérõl,
b) forgalomból történõ kivonásáról, illetve a használatának megtiltásáról,
továbbá az okok megjelölésével értesíti a Bizottságot és az
EGT tagállamokat, így különösen az 1. számú mellékletben meghatározott alapvetõ biztonsági és egészségvédelmi követelményeknek való meg nem felelésrõl, a honosított harmonizált szabványok nem megfelelõ alkalmazásáról, illetve hiányosságairól.
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(2) Amennyiben a Hivatal megállapítja, hogy egy eszközre elõírt megfelelõségértékelési eljárást nem, vagy nem
megfelelõen folytatták le, az (1) bekezdés a), illetve
b) pontjának megfelelõ határozatot hozza.
(3) Az (1) bekezdés szerinti esetben a Hivatal értesíti a
Fogyasztóvédelmi Fõfelügyelõséget a külön jogszabályban foglalt intézkedés megtétele érdekében.
(4) A Hivatal az (1)–(3) bekezdések szerinti intézkedésérõl haladéktalanul tájékoztatja az eszköz gyártóját,
illetve a meghatalmazott képviselõt.
(5) Az (1) és (3) bekezdések szerinti határozatot, illetve
a Fogyasztóvédelmi Fõfelügyelõség eljárása alapján a forgalomból kivont eszközök körét, azok gyártójának, illetve
a meghatalmazott képviselõjének a nevét az Egészségügyi
Minisztérium hivatalos lapjában közzé kell tenni.

A CE jelölés nélküli forgalmazás, illetve a CE jelölés
jogellenes alkalmazása
16. §
(1) Amennyiben – függetlenül attól, hogy a biztonságot
veszélyezteti-e vagy sem – valamely eszközön nem, illetve
e rendelet megsértésével került feltüntetésre a CE jelölés, a
Hivatal elrendeli az eszköznek a forgalomból történõ kivonását, illetve felfüggeszti az eszköz forgalmazását, kivéve,
ha a Hivatal felhívására, az abban foglalt határidõn belül a
gyártó vagy annak meghatalmazott képviselõje a megfelelõ intézkedések megtételével biztosítja az e rendeletnek
való megfelelést, illetve a CE jelöléshez szükséges feltételeket. Az eljárásra egyebekben a 15. § elõírásai az irányadók.
(2) Az (1) bekezdést akkor is alkalmazni kell, ha a
CE-jelölést e rendeletnek megfelelõen, de helytelenül
olyan termékeken tüntették fel, amelyek nem tartoznak
e rendelet hatálya alá.

Idõszakos felülvizsgálat
17. §
(1) A 13. számú melléklet szerinti eszközöket a felhasználó rendszeres idõszakos felülvizsgálatnak köteles alávetni annak érdekében, hogy megfelelõ információ álljon
rendelkezésre a használat során bekövetkezõ állagromlásról, az eszköz dokumentációjában megadott elõírások
esetleges megváltozásáról, valamint a rendeltetésszerû és
biztonságos teljesítõképesség fennállásáról.

2006/33. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

(2) A felülvizsgálat gyakoriságát és a felülvizsgálattal
kapcsolatos egyéb elõírásokat a 13. számú melléklet tartalmazza.
(3) A felülvizsgálatot a kijelölt szervezet, illetve a Hivatal által a felülvizsgálat elvégzésére feljogosított szervezet
végezheti el.
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Hatálybalépés, átmeneti rendelkezések
19. §
(1) E rendelet – (2) bekezdésben foglaltak kivételével –
a kihirdetést követõ 15. napon lép hatályba.
(2) E rendelet 4. §-a (3) bekezdésének hatálybalépésérõl
külön jogszabály rendelkezik.

Ellenõrzés
18. §
(1) Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatnak az egészségügyi szolgáltató mûködési engedélye
kiadására illetékes intézete (a továbbiakban: intézet) a mûködési engedélyezési eljárás, valamint az egészségügyi
szolgáltató rendszeres ellenõrzése során a rendelkezésre
álló dokumentumok, jegyzõkönyvek megvizsgálásával
ellenõrzi, hogy a felhasználó eleget tesz-e az egyes eszközök rendeltetésszerû és biztonságos teljesítõképességére
vonatkozó követelményeknek.
(2) Amennyiben az intézet megállapítja, hogy a felhasználó az e rendeletben foglalt kötelezettségének így különösen a 17. §-ban foglalt kötelezettségének nem tett eleget, a felhasználót határidõ megjelölése mellett felhívja az
adott eszköz dokumentációjának megfelelõ pótlására, teljesítõképességének helyreállítására. Ha a felhasználó a felhívásban foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, az intézet határozattal rendelkezik az adott eszköz használatának felfüggesztésérõl, illetve – szükség esetén – kezdeményezi a Hivatalnál az adott eszköz használatból történõ kivonását.
(3) Ha az ellenõrzés során alapos gyanú merül fel, hogy
az adott eszköz nem elégíti ki a 4. § szerinti követelményeket, illetve nem, vagy nem megfelelõen folytatták le a 6. §
szerinti – az adott eszközre vonatkozó – megfelelõségértékelési eljárást, az intézet az adott eszköz használatának felfüggesztése elrendelésével egyidejûleg értesíti a Hivatalt
és az Országos Egészségbiztosítási Pénztárat.
(4) Az intézet (2)–(3) bekezdései szerinti határozatai
ellen – külön jogszabály szerint – jogorvoslatnak van
helye.
(5) A gyártó, a forgalmazó vagy a meghatalmazott képviselõ az elõzõ naptári évben forgalomba hozott, a II.a osztályba tartozó, kifejezetten orvostechnikai eszközök fertõtlenítésére szánt – külön jogszabály szerint biocidnak
minõsülõ hatóanyagot tartalmazó – orvostechnikai eszközrõl minden év március hónap elsõ napjáig a 14. számú
melléklet szerinti adatlap megküldésével köteles tájékoztatni a Fodor József Országos Közegészségügyi Központ
Országos Kémiai Biztonsági Intézetét (a továbbiakban:
OKK-OKBI). Az OKK-OKBI a bejelentések alapján elkészített jegyzéket továbbítja az Országos Tisztifõorvosi
Hivatalnak.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti
a) az orvostechnikai eszközökrõl szóló 47/1999. (X. 6.)
EüM rendelet, továbbá az annak módosításáról szóló
29/2002. (V. 24.) EüM rendelet, a 27/2003. (V. 16.)
ESZCSM rendelet, a 4/2005. (II. 25.) EüM rendelet,
b) az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökrõl
szóló 8/2003. (III. 13.) ESZCSM rendelet 17. §-ának
b) pontjának a „és az orvostechnikai eszközökrõl szóló
47/1999. (X. 6.) EüM rendelet 22. §-a, illetve az ezt módosító 29/2002. (V. 24.) EüM rendelet 12. §-ának (3) bekezdése” szövegrésze,
c) az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium Engedélyezési és Közigazgatási Hivatala megalapításával összefüggõ egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 12/2003. (III. 28.) ESZCSM rendelet 1. §-a,
d) egyes egészségügyi miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról szóló 51/2004. (V. 21.)
ESZCSM rendelet 1–2. §-a és 5. §-ának (2)–(3) bekezdése.
(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az Egészségügyi Minisztérium szakmai felügyelete alatt mûködõ,
orvostechnikai eszközök megfelelõségét vizsgáló, ellenõrzõ és tanúsító szervezetek kijelölésének szabályairól szóló
48/1999. (X. 6.) EüM rendelet kiegészül a következõ
21. §-sal:
„21. § Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak
való megfelelést szolgálja:
a) a Tanács 90/385/EGK irányelve (1990. június 20.)
az aktív beültethetõ orvostechnikai eszközökre vonatkozó
tagállami jogszabályok közelítésérõl, 11. cikk (2)–(3) bekezdés, VIII. melléklet;
b) az Európai Parlament és a Tanács 93/42/EGK irányelve (1993. június 14.) az orvostechnikai eszközökrõl,
16. cikk (2)–(3) bekezdés, XI. melléklet.”
(5) Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak való
megfelelést szolgálja:
a) a Tanács 90/385/EGK irányelve (1990. június 20.)
az aktív beültethetõ orvostechnikai eszközökre vonatkozó
tagállami jogszabályok közelítésérõl, a 11. cikk
(2)–(3) bekezdése és a VIII. melléklet kivételével;
b) a Tanács 93/68/EGK irányelve (1993. július 22.) a
87/404/EGK (egyszerû nyomástartó edény), 88/378/EGK
(játékok biztonsága), 89/106/EGK (építési termékek),
89/336/EGK
(elektromágneses
összeférhetõség),
89/392/EGK (gépek), 89/686/EGK (egyéni védõeszközök), 90/384/EGK (nem automatikus mûködésû mérlegek), 90/385/EGK (aktív beültethetõ orvostechnikai esz-
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közök),
90/396/EGK
(gázüzemû
berendezések),
91/263/EGK (távközlési végberendezések), 92/42/EGK
(folyékony vagy gáznemû tüzelõanyaggal mûködõ új melegvízkazánok) és 73/23/EGK (meghatározott feszültséghatáron belüli használatra tervezett villamossági berendezések) irányelv módosításáról, 9. cikk;
c) az Európai Parlament és a Tanács 93/42/EGK irányelve (1993. június 14.) az orvostechnikai eszközökrõl, az
1. cikk (2) bekezdésének c) pontja, a 16. cikk (2)–(3) bekezdése, a 21. cikk (1)–(2) bekezdése és a XI. melléklet kivételével;
d) az Európai Parlament és a Tanács 98/79/EK irányelve (1998. október 27.) az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökrõl, 21. cikk (2) bekezdés;
e) az Európai Parlament és a Tanács 2000/70/EK irányelve (2000. november 16.) a 93/42/EGK tanácsi irányelv
stabil emberi vér- vagy plazmakészítményeket tartalmazó
orvostechnikai eszközök tekintetében történõ módosításáról;
f) az Európai Parlament és a Tanács 2001/104/EK
irányelve (2001. december 7.) az orvostechnikai eszközökrõl szóló 93/42/EGK tanácsi irányelv módosításáról.
Dr. Rácz Jenõ s. k.,
egészségügyi miniszter

1. számú melléklet
a 16/2006. (III. 27.) EüM rendelethez
Alapvetõ követelmények
A. Az osztályba sorolt eszközök esetében:
I. Általános követelmények
1. Az eszköz olyan kialakítású és kivitelû legyen, hogy
az alkalmazási célnak és körülményeknek megfelelõen
használva ne veszélyeztesse a betegek egészségi állapotát,
biztonságát, illetve a felhasználók vagy más személyek
biztonságát; és a használatával járó bármely egyéb veszély
a beteg számára nyújtott elõnyökhöz képest elfogadható
kockázatot jelentsen, és magas szintû egészség- és biztonságvédelemmel párosuljon.
2. A gyártó által alkalmazott kialakítási és gyártási
megoldások feleljenek meg a biztonsági alapelveknek,
figyelembe véve az általánosan elfogadott mûszaki színvonalat. A legalkalmasabb megoldások kiválasztása során
a gyártónak a következõ alapelveket kell érvényesítenie a
felsorolás sorrendjében:
a) a kockázat kiküszöbölése, ill. csökkentése (önmagában biztonságos kialakítás és konstrukció);
b) a nem kiküszöbölhetõ kockázatok vonatkozásában
kellõ védelmi intézkedések alkalmazása, beleértve a riasztást is, ha szükséges;

2006/33. szám

c) a felhasználók tájékoztatása az elfogadott védelmi
intézkedések bármilyen hiányossága miatt megmaradó
kockázatról.
3. Az eszköz rendelkezzen a gyártó szándéka szerinti
teljesítõképességgel, és úgy legyen kialakítva, gyártva és
csomagolva, hogy alkalmas legyen a gyártó által megadott, a 2. § a) pontban hivatkozott egy vagy több funkcióra.
4. Az eszköz 1., 2. és 3. pontban hivatkozott jellemzõi
és teljesítõképessége – a gyártó által megadott élettartam
alatt és rendes használati körülmények között fellépõ
igénybevételek hatására – ne változzon meg hátrányosan
oly mértékben, hogy az a betegek és adott esetben más személyek egészségi állapotát és biztonságát veszélyeztesse.
5. Az eszköz úgy legyen kialakítva, gyártva és csomagolva, hogy a rendeltetési céljának megfelelõ használata
során nyújtott jellemzõit és teljesítõképességét a szállítási
és tárolási körülmények ne károsítsák, figyelembe véve a
gyártó által közölt útmutatásokat és tájékoztatást.
6. Bármely nem kívánatos mellékhatásnak elfogadható
mértékû kockázatot kell jelentenie a tervezett teljesítõképességgel összevetve.

II. Tervezési és kialakítási követelmények
7. Kémiai, fizikai és biológiai tulajdonságok
7.1. Az eszköz olyan kialakítású és kivitelû legyen,
hogy biztosítsa az általános követelmények 1. pontja szerinti jellemzõket és szolgáltatásokat. Különös figyelmet
kell fordítani
a) az alkalmazott anyagok kiválasztására, különösen
toxicitási, és ahol az szükséges gyúlékonysági szempontból;
b) az alkalmazott anyagok és a biológiai szövetek, sejtek és testfolyadékok kompatibilitására, figyelembe véve
az eszköz alkalmazási célját.
7.2. Az eszköz úgy legyen kialakítva, gyártva és csomagolva, hogy a káros anyagok és maradványaik a lehetõ legkisebb kockázatot jelentsék az eszköz szállításában, raktározásában és használatában érintett személyek, valamint a
betegek számára, figyelembe véve az eszköz alkalmazási
célját. Különös figyelmet kell fordítani az érintett humán
szövetekre, valamint az igénybevétel idõtartamára és gyakoriságára.
7.3. Az eszközt úgy kell kialakítani és gyártani, hogy
biztonságosan lehessen alkalmazni azokkal az anyagokkal, közegekkel és gázokkal, amelyekkel a rendes használat, illetve a rutinszerû eljárások során érintkezésbe kerül.
Ha az eszköz gyógyszerek beadására készült, akkor úgy
kell kialakítani és gyártani, hogy az adott gyógyszerekkel

2006/33. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

kompatibilis legyen, figyelemmel a gyógyszerre vonatkozó rendelkezésekre és korlátozásokra, valamint az alkalmazási cél szerinti teljesítõképességére is.
7.4. Ha az eszköz integráns részként olyan anyagot is
magában foglal, amelyet ha külön használnak, akkor
gyógyszernek minõsül, és amely az eszközzel együtt használva az eszköz hatását elõsegíti, akkor az anyag biztonságát, minõségét és hasznosságát – figyelembe véve az eszköz alkalmazási célját – a gyógyszerek törzskönyvezésérõl szóló jogszabályban elõírt módon bizonyítani kell.
Ha az eszköz integráns részeként humán vérszármazékot is magában foglal, akkor a kijelölt szervezetnek ki kell
kérnie az Európai Gyógyszerügynökség (a továbbiakban:
EMEA) tudományos szakvéleményét a származék minõségére és biztonságára vonatkozóan. A származéknak mint
az eszköz integráns részének hasznosságát az eszköz alkalmazási célját figyelembe véve kell vizsgálni.
A humán vérszármazék minden tételének minden gyártási adagjából és/vagy késztermékébõl a gyógyszerekre
vonatkozó külön jogszabályban elõírt módon egy-egy
mintát meg kell vizsgálni az erre kijelölt laboratóriumban.
7.5. Az eszköz úgy legyen kialakítva és gyártva, hogy az
eszközbõl elszivárgó anyagok által okozott kockázat a lehetõ legkisebb legyen.
7.6. Az eszköz úgy legyen kialakítva és gyártva, hogy a
környezetbõl az eszközbe esetlegesen bekerülõ anyagok
által okozott kockázat – figyelemmel az eszköz, illetve
annak környezete jellegére – a lehetõ legkisebb legyen.
8. Fertõzés és mikrobás szennyezõdés
8.1. Az eszköz és gyártási folyamata úgy legyen kialakítva, hogy a lehetõ legkisebbre csökkenjen a betegek, a
felhasználók és harmadik fél fertõzésveszélye. A kialakítás tegye lehetõvé az eszköz egyszerû kezelését és a használat során – ahol szükséges – a lehetõ legkisebbre csökkentse az eszköz betegek, illetve a beteg eszköz által történõ szennyezõdését.
8.2. Az állati eredetû szövetek olyan állatoktól származzanak, amelyek elõzetesen a szövetek felhasználási céljának megfelelõen elfogadott állatorvosi ellenõrzés és felügyelet alatt állottak. A kijelölt szervezetnek meg kell
õriznie az állatok földrajzi eredetére vonatkozó adatokat.
Az állati eredetû szövetek, sejtek és anyagok feldolgozását, tartósítását, vizsgálatát és kezelését úgy kell végezni,
hogy optimális biztonságú legyen. Különösen ügyelni kell
arra, hogy a vírusoknak validált eljárásokkal történõ elpusztításával, illetve inaktiválásával a gyártás során megvalósuljon a vírusokkal és egyéb fertõzõ kórokozókkal
szembeni védelem.
8.3. A steril állapotban szállított eszközt úgy kell tervezni, gyártani és ismételten fel nem használható csomagolóanyaggal, illetve megfelelõ eljárás alkalmazásával csomagolni, hogy sterilitását a forgalomba hozatal során a gyártó
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által elõírt tárolási és szállítási feltételek között a steril csomagolás sérüléséig vagy felnyitásáig megõrizze.
8.4. Steril állapotban szállított eszközt megfelelõ, validált módszerrel kell gyártani és sterilizálni.
8.5. A sterilizálásra szánt eszközt kellõen ellenõrzött
környezeti stb. körülmények között kell gyártani.
8.6. A nem steril eszköz csomagolására alkalmazott
csomagolási rendszer biztosítsa az elõírt tisztaságot, és
– amennyiben az eszközt felhasználás elõtt sterilizálni
kell – a mikrobák okozta szennyezõdés veszélyét a lehetõ
legkisebbre csökkentse, és a csomagolás legyen alkalmas a
gyártó által megjelölt sterilizálási módra.
8.7. Az eszköz csomagolása, illetve címkéje tegye lehetõvé a steril és a nem steril állapotban kapható azonos vagy
hasonló termékek megkülönböztetését.
9. Szerkezeti és környezeti tulajdonságok
9.1. Ha az eszközt rendeltetésszerûen más eszközökkel
vagy berendezésekkel együttesen használják, a teljes
összeállítás, beleértve a csatlakozásokat is, legyen biztonságos és ne rontsa az eszközök megadott teljesítõképességét. Az alkalmazásra vonatkozóan minden korlátozást fel
kell tüntetni a címkén vagy a használati útmutatóban.
9.2. Az eszköz olyan kialakítású és kivitelû legyen,
hogy amennyire lehet megszüntesse, illetve a lehetõ legkisebbre csökkentse
a) a fizikai sajátosságaival, ezen belül a térfogat/nyomás arányával, a méreti sajátosságokkal és – ahol az indokolt – az ergonómiai sajátosságokkal kapcsolatos sérülések kockázatát;
b) az ésszerûen elõrelátható környezeti hatásokkal
(pl. mágneses terekkel, külsõ villamos befolyásokkal,
elektrosztatikus kisüléssel, nyomással, hõmérséklettel
vagy nyomás és gyorsulásváltozásokkal) összefüggõ kockázatot;
c) a bizonyos vizsgálatokhoz vagy kezelésekhez általában alkalmazott egyéb eszközökkel való kölcsönös zavarás kockázatát;
d) a felhasznált anyagok elöregedésén vagy a mérõ,
illetve ellenõrzõ berendezések pontosságán alapuló kockázatokat, amelyek abból fakadnak, hogy nincs mód karbantartásra, illetve kalibrálásra (pl. implantátumok esetében).
9.3. Az eszköz olyan kialakítású és kivitelû legyen,
hogy rendeltetésszerû használat, illetve az egyetlen hibaállapot fennállása esetén a lehetõ legkisebb legyen a tûz- és
robbanásveszély. Különösképpen vonatkozik ez azokra az
eszközökre, amelyek gyúlékony vagy gyulladást okozó
anyagoknak vannak kitéve.
10. Mérõfunkcióval rendelkezõ eszközök
10.1. A mérõfunkcióval rendelkezõ eszközt úgy kell kialakítani és gyártani, hogy az eszköz alkalmazási céljának
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megfelelõ pontossági határok között a mért értékek kielégítõ pontossága és stabilitása biztosítva legyen. A gyártónak fel kell tüntetnie a pontossági határokat.
10.2. A mérõ, kezelõ és kijelzõ egységek az ergonómiai
alapelveknek megfelelõen legyenek kialakítva, figyelembe véve az eszköz rendeltetését.
10.3. A mérõfunkcióval rendelkezõ eszközzel végzett
mérések eredményei a mérésügyrõl szóló 1991. évi
XLV. törvény szerinti törvényes mértékegységekben legyenek kifejezve.
11. Sugárvédelem
11.1. Általános elõírás
11.1.1. Az eszköz olyan kialakítású és kivitelû legyen,
hogy a betegek, az alkalmazók és más személyek sugárterhelése az alkalmazási céllal összeegyeztethetõen a lehetõ
legkisebb legyen úgy, hogy ez a terápiás vagy diagnosztikai célból elõírt dózisszintet ne korlátozza.
11.2. Szándékolt sugárzás
11.2.1. Ha az eszköz olyan kialakítású, hogy meghatározott orvosi célból veszélyes szintû sugárzást bocsát ki,
amelynek elõnyei meghaladják a kibocsátásban rejlõ veszélyeket, a felhasználónak legyen lehetõsége a kibocsátás
szabályozására. Az ilyen eszközök kialakítása és kivitele
olyan legyen, hogy biztosítsa a vonatkozó változtatható
paraméterek megismételhetõségét és tûrését.
11.2.2. A potenciálisan veszélyes, látható vagy láthatatlan sugárzást kibocsátó eszközöket – amennyiben erre
mód van – a sugárzás jelzésére akusztikus vagy fényjelzéssel kell ellátni.
11.3. Nem szándékolt sugárzás
11.3.1. Az eszköz olyan kialakítású és kivitelû legyen,
hogy a betegeknek, felhasználóknak és más személyeknek
a nem szándékolt, szórt vagy véletlen sugárzásokból származó sugárterhelése a lehetõ legkisebb legyen.
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11.5.3. A radiológiai terápiás rendeltetésû, ionizáló sugárzást kibocsátó eszköz olyan kialakítású és kivitelû legyen, hogy lehetõvé tegye a dózis, a nyalábtípus, az energia és – ha indokolt – a sugárzás minõségének megbízható
ellenõrzését és szabályozását.
12. Energiaforráshoz kapcsolt vagy azzal ellátott eszközökre vonatkozó követelmények
12.1. Programozható elektronikus rendszereket tartalmazó eszköz olyan kialakítású legyen, hogy rendeltetésének megfelelõen biztosítsa ezekben a rendszerekben a
megismételhetõséget, megbízhatóságot és teljesítõképességet. A rendszerben az egyedi hiba elõfordulása esetére
olyan megoldásokat kell alkalmazni, amelyek a lehetõségekhez képest kiküszöbölik vagy csökkentik a lehetséges
kockázatokat.
12.2. Az olyan eszközt, amelynél a beteg biztonsága a
belsõ energiaellátástól függ, el kell látni az energiaforrás
állapotának a meghatározására szolgáló eszközzel.
12.3. Az olyan eszköznek, amelynél a beteg biztonsága
külsõ energiaellátástól függ, olyan riasztórendszert kell
tartalmazni, amely jelzi az energiaellátás bármilyen hibáját.
12.4. Az olyan eszköznek, amelynek rendeltetése a beteg egy vagy több klinikai paraméterének a figyelése, megfelelõ riasztórendszert kell tartalmaznia a felhasználó
riasztására a beteg halálával vagy egészségi állapotának
komoly romlásával fenyegetõ helyzetekben.
12.5. Az eszköz kialakítása és kivitele olyan legyen,
hogy a lehetõ legkisebbre csökkentse az olyan elektromágneses terek keletkezésének a veszélyét, amelyek más, a
szokásos környezetben lévõ eszközök vagy berendezések
mûködését károsan befolyásolhatják.

11.4. Használati útmutató
11.4.1. A sugárzást kibocsátó eszköz használati útmutatója adjon részletes tájékoztatást a kibocsátott sugárzás természetérõl, a betegek és felhasználók védelmének módjáról, a téves használat elkerülésérõl, valamint a felszereléssel járó veszélyek kiküszöbölésérõl.

12.6. Elektromossággal összefüggõ kockázatok elleni
védelem
Az eszköz olyan kialakítású és kivitelû legyen, hogy a
lehetõ legnagyobb mértékben elkerülhetõ legyen a véletlen áramütés veszélye rendeltetésszerû használat és szakszerû telepítés mellett, valamint az egyetlen hiba állapotában.

11.5. Ionizáló sugárzás
11.5.1. Az ionizáló sugárzást kibocsátó eszköz olyan kialakítású és kivitelû legyen, hogy biztosítsa – ha az megvalósítható – a kibocsátott sugárzás mennyiségének, geometriájának és minõségének az alkalmazási cél figyelembevételével történõ változtathatóságát és szabályozhatóságát.
11.5.2. A radiológiai diagnosztikai rendeltetésû, ionizáló sugárzást kibocsátó eszköz olyan kialakítású és kivitelû legyen, hogy az orvosi célnak megfelelõ képet és/vagy
kimeneti minõséget biztosítson úgy, hogy a beteg és a felhasználó sugárterhelése a lehetõ legkisebb legyen.

12.7. Védelem mechanikai és hõmérsékleti kockázatok
ellen
12.7.1. Az eszköz olyan kialakítású és kivitelû legyen,
hogy a betegek és a felhasználók védve legyenek olyan
mechanikai veszélyekkel szemben, mint pl. a nem megfelelõ szilárdsággal és stabilitással, valamint a mozgó alkatrészekkel kapcsolatos veszélyek.
12.7.2. Az eszköz olyan kialakítású és kivitelû legyen,
hogy – figyelembe véve a mûszaki fejlõdést is – a lehetõ
legalacsonyabb szintre csökkenjen az általa keltett, nem a
rendeltetésszerû mûködéshez tartozó rezgésekbõl származó veszély. Ennek érdekében alkalmazni kell a rezgés-
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csökkentés módszereit, különösen a rezgések keletkezésének helyén.
12.7.3. Az eszköz olyan kialakítású és kivitelû legyen,
hogy a lehetõ legalacsonyabb szintre csökkenjen az eszköz
által kibocsátott, nem a rendeltetésszerû mûködéshez tartozó zajból eredõ veszély, figyelembe véve a mûszaki fejlõdést és az elérhetõ – elsõsorban a zajforrásnál alkalmazandó – zajcsökkentõ megoldásokat.
12.7.4. A villamos, gáz-, hidraulikus vagy pneumatikus
energiaellátáshoz kapcsolódó olyan csatlakozók és szerelvények, amelyeket a felhasználónak kell kezelni, olyan kialakításúak és szerkezetûek legyenek, hogy minden kockázat a lehetõ legkisebb legyen.
12.7.5. Az eszköz hozzáférhetõ részei és azok környezete (kivéve azokat a részeket, amelyek rendeltetése hõellátás vagy adott hõmérséklet elérése) rendes használat
mellett ne érjen el veszélyes hõmérsékletet.
12.8. Anyagoknak vagy energiának a betegek részére
történõ átadásából eredõ kockázatok elleni védelem
12.8.1. A betegek részére energiát vagy anyagokat átadó eszköz olyan kialakítású legyen, hogy az átadott
mennyiség a beteg és a felhasználó biztonsága érdekében
kellõ pontossággal beállítható legyen és ez a beállítás ne
változzon meg.
12.8.2. Az eszköz legyen alkalmas a mennyiségszabályozás mindenfajta zavarának megakadályozására, illetve
jelzésére. Az eszköz legyen alkalmas az energia vagy
anyag véletlenszerû veszélyes túladagolásának megakadályozására.
12.9. A kezelõszervek és kijelzõk rendeltetését az eszközön egyértelmûen meg kell adni. Ha magán az eszközön
a mûködtetéséhez szükséges tájékoztatások vannak, vagy
az eszköz vizuálisan jelzi az üzemi vagy a beállítási paramétereket, akkor ezek a tájékoztatások a felhasználó és
adott esetben a beteg számára érthetõek legyenek.
13. A gyártó által rendelkezésre bocsátandó tájékoztatások
13.1. Valamennyi eszközt el kell látni a biztonságos
használathoz és a gyártó azonosításához szükséges, a potenciális felhasználók képzettségét és tudásszintjét figyelembe vevõ információval. Ez az információ a címkén és a
használati útmutatóban szereplõ adatokból áll. Az eszköz
biztonságos használatához szükséges tájékoztatást elsõsorban magán az eszközön, illetve az egyedi, adott esetben
a kereskedelmi csomagoláson is fel kell tüntetni, ha ez a
gyakorlatban megvalósítható. Ha egyedi csomagolásra
nincs mód, akkor a tájékoztatást az eszközökkel (egy vagy
több eszközzel) szállított ismertetõben kell közölni. Minden egyes eszköznek a csomagolásban tartalmaznia kell
használati útmutatót. Nélkülözhetõ a használati útmutató
az I. vagy a II.a osztályba tartozó eszközök esetében, ha
azokat ilyen útmutatók nélkül is teljes biztonsággal lehet
használni.
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13.2. A címkén szereplõ tájékoztatót lehetõleg szimbólumokkal kell megadni. Valamennyi használt jelkép és
azonosító szín feleljen meg a harmonizált szabványoknak.
Olyan területeken, ahol nincsenek szabványok, a jelképeket és a színeket le kell írni az eszközhöz mellékelt dokumentációban.
13.3. A címkének a következõ adatokat kell tartalmaznia:
a) a gyártó nevét vagy kereskedelmi elnevezését és
címét. Az EGT-be forgalomba hozatal céljából importált
eszközök esetén a címkének vagy a külsõ csomagolásnak,
vagy a használati útmutatónak tartalmaznia kell ezen kívül
a meghatalmazott képviselõ nevét és címét;
b) a felhasználó számára az eszköznek, illetve a csomag tartalmának a pontos azonosításához szükséges adatokat;
c) ahol az indokolt, a „STERILE” szót;
d) ahol az indokolt, a gyártási tételszámot, melyet a
„LOT” szó elõz meg, vagy a sorozatszámot;
e) ahol az indokolt, az eszköz biztonságos felhasználásának a lejárati idejét évvel és hónappal kifejezve;
f) ahol az indokolt, annak megjelölését, hogy az eszköz
egyszer használatos;
g) rendelésre készült eszközök esetén a „rendelésre készült eszköz” feliratot;
h) a klinikai vizsgálatra szánt eszközök esetén a „kizárólag klinikai vizsgálatra” feliratot;
i) minden különleges tárolási feltételt, illetve kezelési
követelményt;
j) minden különleges mûködtetési útmutatót;
k) minden szükséges figyelmeztetést, illetve a megteendõ óvintézkedésekre vonatkozó utasítást;
l) az e) pont alá nem tartozó aktív eszközök esetén a
gyártási évet, amelyet a tétel- vagy sorozatszám is tartalmazhat;
m) ha az indokolt, a sterilizálás módját;
n) a 2. § (2) bekezdésének d) pontja alá tartozó eszközök esetében annak megjelölését, hogy az eszköz humán
vérszármazékot tartalmaz.
13.4. Amennyiben a felhasználó számára az eszköz rendeltetése nem nyilvánvaló, a gyártónak világosan meg kell
azt jelölnie a címkén és a használati útmutatóban.
13.5. Ha célszerû és megvalósítható, azonosítani kell az
eszközöket és a leválasztható alkatrészeket, szükség esetén sorozatonként, hogy minden szükséges intézkedést
meg lehessen tenni az eszközök és a leválasztható alkatrészek által hordozott bármilyen potenciális veszély kimutatása érdekében.
13.6. A használati útmutatónak a következõ adatokat
kell tartalmaznia, a konkrét esetnek megfelelõen értelemszerûen:
a) a d) és az e) kivételével a 13.3. pontban leírtakat;
b) a 3. pontban hivatkozott teljesítõképességet és az
esetleges nemkívánatos mellékhatásokat,
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c) amennyiben a rendeltetésszerû használat érdekében
az eszközt más orvosi eszközzel vagy berendezéssel kell
összekapcsolni, a biztonságos kombináció kialakítása érdekében szükséges adatokat a megfelelõ eszközök vagy
berendezések kiválasztásához;
d) valamennyi adatot, amely annak ellenõrzéséhez
szükséges, hogy az eszközt helyesen szerelték-e fel, biztonságos és üzemkész állapotban van-e. Meg kell adni továbbá az eszköz pontos és biztonságos mûködéséhez szükséges karbantartás, kalibrálás jellegére és gyakoriságára
vonatkozó adatokat;
e) szükség esetén az eszköz beültetésével kapcsolatos
bizonyos kockázatok elkerülésére szolgáló tájékoztatást;
f) speciális kezelések vagy vizsgálatok során az eszközzel összefüggésben jelentkezõ kölcsönös zavarások
veszélyére vonatkozó tájékoztatást;
g) a steril csomagolás sérülésének esetére vonatkozó
tájékoztatást, szükség esetén a megfelelõ újrasterilizálási
módra vonatkozó adatokat;
h) ismételten felhasználható eszköz esetén tájékoztatást az újrafelhasználást lehetõvé tévõ eljárásokról, ideértve a tisztítást, fertõtlenítést, csomagolást és adott esetben
az újrasterilizálást, valamint az ismételt felhasználások
számát korlátozó adatokat. Felhasználás elõtt sterilizálandó eszközök esetében a tisztítási és sterilizálási utasítás
olyan legyen, hogy megfelelõ alkalmazása esetén az eszköz megfeleljen az I. fejezet követelményeinek;
i) amennyiben az szükséges, az eszköz használatbavétele elõtti további tennivalókat (pl. sterilizálás, végsõ
összeszerelés stb.);
j) az orvosi célból sugárzást kibocsátó eszközök esetében a sugárzás jellegét, típusát, intenzitását és eloszlását.
A használati útmutatónak ezenkívül tartalmaznia kell
azokat az adatokat is, amelyek alapján az ellenjavallatokról és a szükséges óvintézkedésekrõl az orvosi személyzet
röviden tájékoztatni tudja a beteget. Ezeknek az adatoknak
a következõkre kell kiterjedniük:
k) arra az esetre vonatkozó óvintézkedésekre, ha az
eszköz teljesítõképessége megváltozik;
l) az ésszerûen elõrelátható környezeti feltételek között
fellépõ hatások, mint mágneses terek, külsõ villamos behatások, elektrosztatikus kisülések, nyomás és a nyomásváltozások, gyorsulás, az öngyulladás veszélyével járó
melegedések stb. esetére vonatkozó óvintézkedésekre;
m) azokra a gyógyszerekre, illetve gyógytermékekre
vonatkozó tájékoztatásra, amelyek beadására a kérdéses
eszközt szánták, beleértve az ilyen anyagokra vonatkozó
bármiféle korlátozást is;
n) az eszköz hulladékával kapcsolatos bármilyen különleges, szokatlan veszély elleni óvintézkedésekre;
o) az eszközben lévõ, a 7.4. pontnak megfelelõen az eszköz integráns részeként jelen lévõ gyógyhatású anyagra;
p) mérõfunkcióval rendelkezõ eszközök esetén az eszköztõl megkövetelt pontosságra.
13.7. A 13.1–13.6. pontban felsoroltaknak magyar nyelven kell az eszköz végfelhasználója rendelkezésére áll-
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niuk. A kezelõszervekre vonatkozó, közvetlenül azok mellett elhelyezett idegen nyelvû feliratok szimbólumnak tekintendõk, ha azok jelentését a használati útmutató részletesen megmagyarázza.
14. Ahol az alapvetõ követelményeknek való megfelelõségnek, mint pl. az A.I.6. pontjában, klinikai adatokon
kell alapulnia, ott ezeket az adatokat a 10. számú melléklet
szerint kell megállapítani.

B. Az aktív beültethetõ eszközök esetében:
I. Általános követelmények
1. Az eszközt úgy kell kialakítani és gyártani, hogy az
alkalmazási célnak és körülményeknek megfelelõen beültetve alkalmazása ne veszélyeztesse a betegek egészségi
állapotát vagy biztonságát. Az eszköz semmiféle veszélyt
nem jelenthet a beültetést végzõre vagy más személyre.
2. Az eszköznek rendelkeznie kell a gyártó szándéka
szerinti teljesítõképességgel, vagyis oly módon kell kialakítani és gyártani, hogy alkalmas legyen a gyártó által
megadott, a 2. § a) pontban hivatkozott egy vagy több
funkcióra.
3. Az eszköz 1. és 2. pontban hivatkozott jellemzõi és
teljesítõképessége – a gyártó által megadott élettartam
alatt és rendes használati körülmények között fellépõ
igénybevételek hatására – ne változzon meg hátrányosan
oly mértékben, hogy az a betegek és adott esetben más személyek egészségi állapotát és biztonságát veszélyeztesse.
4. Az eszközt oly módon kell megtervezni, elõállítani
és csomagolni, hogy jellemzõi és teljesítõképessége a
gyártó által meghatározott tárolási és szállítási körülmények (hõmérséklet, nedvességtartalom stb.) között ne változzon.
5. Esetleges nemkívánatos mellékhatás – a szándékolt
teljesítõképességgel összevetve – elfogadható mértékû
kockázatot jelentsen.

II. Tervezési és kialakítási követelmények
6. A gyártó által alkalmazott kialakítási és gyártási
megoldások feleljenek meg a biztonsági alapelveknek,
figyelembe véve az általánosan elfogadott mûszaki színvonalat.
7. A beültethetõ eszközt úgy kell megtervezni, elõállítani és ismételten fel nem használható csomagolásba csomagolni, hogy forgalomba kerüléskor steril legyen, és
hogy a gyártó által meghatározott tárolási és szállítási kö-
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rülmények között steril maradjon a csomagolásnak az eszköz beültetését megelõzõ felbontásáig.

szerek törzskönyvezésérõl szóló jogszabályban elõírt módon ellenõrizni kell.

8. Az eszköz olyan kialakítású és kivitelû legyen, hogy
amennyire lehet megszüntesse, illetve a lehetõ legkisebbre
csökkentse
a) a fizikai sajátosságaival, ezen belül a méreti sajátosságokkal kapcsolatos sérülések kockázatát;
b) az energiaforrások alkalmazásával összefüggõ kockázatokat, különös tekintettel – villamos energia használata esetén – a szigetelésre, a hibaáramokra és az eszköz túlhevülésére;
c) az ésszerûen elõrelátható környezeti hatásokkal
(pl. mágneses terekkel, külsõ villamos befolyásokkal,
elektrosztatikus kisüléssel, nyomással, hõmérséklettel
vagy nyomás- és gyorsulásváltozásokkal) összefüggõ kockázatot;
d) az orvosi beavatkozásokkal, különösen a defibrillátorok vagy nagyfrekvenciás sebészeti készülékek alkalmazásával összefüggõ kockázatokat;
e) azokat a kockázatokat, amelyek az eszközben a külön jogszabályokban meghatározott védelmi követelményekkel összhangban levõ radioaktív anyagokból származó ionizáló sugárzással függnek össze;
f) azokat a kockázatokat, amelyek akkor léphetnek fel,
ha a karbantartás és a kalibrálás lehetetlen, beleértve
– a hibaáramok túlzott megnövekedését,
– az alkalmazott anyagok elöregedését,
– az eszköz által keltett túlzott felmelegedését,
– bármely mérõ- vagy szabályozó mechanizmus pontosságának csökkenését.

11. Az eszközöknek és adott esetben alkatrészeiknek
oly módon kell azonosíthatónak lenniük, hogy az eszközzel és annak alkatrészeivel kapcsolatos bármilyen potenciális kockázat felfedezését követõen lehetõvé váljon minden szükséges intézkedés megtétele.

9. Az eszközöket oly módon kell megtervezni és elõállítani, hogy garantálni lehessen az „I. Általános követelmények” címû részben említett jellemzõket és teljesítményeket, különös figyelemmel a következõkre:
a) az alkalmazott anyagok megválasztása, különösen a
toxicitás szempontjából;
b) az alkalmazott anyagok, valamint a biológiai szövetek, sejtek és testnedvek közötti kölcsönös kompatibilitás,
tekintettel az eszköz tervezett felhasználására;
c) az eszközök kompatibilitása azokkal az anyagokkal,
amelyek adagolására hivatottak;
d) az érintkezések minõsége, különös tekintettel a biztonságra;
e) az energiaforrás megbízhatósága;
f) adott esetben megfelelõ tömítettség;
g) a programozási, a szabályozó és az ellenõrzõ rendszerek – beleértve a szoftvert is – kifogástalan mûködése.
10. Abban az esetben, ha az eszköz szerves alkotórészként olyan anyagot is tartalmaz, amely – ha önmagában alkalmazzák – gyógyszernek minõsül, és amelynek az eszközzel való együtthatása a szóban forgó anyagnak az élettani folyamatokba való bekerülését eredményezheti, akkor
az ilyen anyag biztonságát, minõségét és hasznosságát
– tekintetbe véve az eszköz alkalmazási célját – a gyógy-

12. Az eszközökön olyan kódot kell feltüntetni, amelynek révén az eszközök (különösen az eszköz típusa és a
gyártás éve), valamint gyártójuk egyértelmûen azonosítható. Ezt a kódot szükség esetén mûtéti beavatkozás nélkül
is lehessen leolvasni.
13. Ha valamely eszközön vagy annak tartozékán
olyan útmutató van feltüntetve, amely az eszköz mûködéséhez szükséges, illetve üzemi vagy szabályozási paramétereket kijelzõ rendszerrel rendelkezik, az ilyen információknak jól érthetõknek kell lenniük a felhasználó és –
adott esetben – a beteg számára.
14. Minden eszköz esetében könnyen olvasható és kitörölhetetlen módon fel kell tüntetni a következõ részletes
adatokat, adott esetben az általánosan ismert szimbólumok
formájában:
14.1. A steril csomagoláson:
a) a sterilizálás módszerét;
b) olyan jelölést, amely lehetõvé teszi, hogy az adott
csomagolásról fel lehessen ismerni a sterilitást;
c) a gyártó nevét és címét;
d) az eszköz megnevezését;
e) klinikai vizsgálat céljára szánt eszközön a „kizárólag
klinikai vizsgálatok céljára” szöveget;
f) rendelésre készült eszköz esetében a „rendelésre készült eszköz” szöveget;
g) arra vonatkozó utalást, hogy a beültethetõ eszköz
steril állapotban van;
h) a gyártás hónapját és évét;
i) az eszköz biztonságos beültetésének lejárati határidejét.
14.2. A kereskedelmi csomagoláson:
a) a gyártó nevét és címét;
b) az eszköz megnevezését;
c) az eszköz alkalmazási célját;
d) a használat szempontjából fontos jellemzõket;
e) klinikai vizsgálat céljára szánt eszköz esetében a „kizárólag klinikai vizsgálatok céljára” szöveget;
f) rendelésre készült eszköz esetében a „rendelésre készült eszköz” szöveget;
g) arra vonatkozó utalást, hogy a beültethetõ eszköz
steril állapotban van;
h) a gyártás évét és hónapját;
i) az eszköz biztonságos beültetésének lejárati határidejét;
j) az eszköz szállításának és tárolásának feltételeit.
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15. Forgalomba hozatal esetén minden eszközt el kell
látni használati útmutatóval, amely tartalmazza az alábbi
adatokat:
a) a CE jelölés feltüntetésére vonatkozó jogosultság
keletkezésének évét;
b) a 14.1. és a 14.2. pontban említett adatokat, a
h)–i) bekezdésben említettek kivételével;
c) a 2. pont szerinti szolgáltatások adatait, továbbá az
esetleges nemkívánatos mellékhatásokat;
d) azt az információt, amely lehetõvé teszi az orvos
számára a célnak megfelelõ eszköz és szoftver, illetve tartozékok kiválasztását;
e) olyan információt, amely lehetõvé teszi az orvos és
– adott esetben – a beteg számára az eszköznek, tartozékainak és szoftverjének rendeltetésszerû alkalmazását, továbbá adatokat tartalmaz a teljesítõképesség felülvizsgálatának és az ellenõrzéseknek a terjedelmére és idõpontjára,
adott esetben pedig a karbantartási tevékenységekre nézve;
f) olyan információt, amely megfelelõ esetben lehetõvé
teszi az eszköz beültetésével kapcsolatos bizonyos kockázatok elkerülését;
g) információt egyes speciális vizsgálatok vagy kezelések folyamán az eszköz jelenlétével összefüggésben felmerülõ kölcsönhatások kockázata tekintetében. Kölcsönhatáson azokat a kedvezõtlen hatásokat kell érteni, amelyeket a vizsgálat vagy a kezelés során alkalmazott mûszer
fejt ki az eszközre, vagy fordítva;
h) a steril csomagolás megsérülése esetére vonatkozó
utasításokat, és – adott esetben – az újrasterilizálás megfelelõ módjának leírását;
i) adott esetben figyelmeztetést arra vonatkozóan, hogy
az eszköz csak akkor használható újra, ha a gyártó felelõs
irányításával oly módon felújították, hogy ismét megfeleljen az alapvetõ követelményeknek.
A használati útmutatónak továbbá tartalmaznia kell
azokat az adatokat, amelyek lehetõvé teszik az orvos számára, hogy a beteget tájékoztassa az ellenjavallatokról és a
megteendõ óvintézkedésekrõl. Ezeknek az adatoknak különösen a következõkre kell kiterjedniük:
j) olyan információk, amelyek lehetõvé teszik az energiaforrás élettartamának megállapítását;
k) a megteendõ óvintézkedések abban az esetben, ha az
eszköz teljesítõképességében változás következik be;
l) azok az óvintézkedések, amelyeket ésszerûen elõre
látható környezeti viszonyok közötti mágneses mezõknek,
külsõ elektromos befolyásnak, elektrosztatikus kisülésnek, nyomásnak vagy nyomásváltozásnak, gyorsulásnak
való kitettség esetében tenni kell;
m) megfelelõ információt azokkal a gyógyszerekkel
kapcsolatban, amelyeknek adagolása a szóban forgó eszköz feladata.
A 13–15. pontokban felsoroltaknak magyar nyelven
kell az eszköz végfelhasználója rendelkezésére állniuk.
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16. Annak megerõsítését, hogy az eszköz rendeltetésszerû alkalmazási körülmények között a jellemzõit és a teljesítõképességét illetõen eleget tesz az „I. Általános követelmények” részben említett követelményeknek, valamint
a mellékhatásoknak vagy a nemkívánatos hatásoknak az
értékelését a 10. számú melléklet szerint meghatározott
klinikai adatokra kell alapozni.

2. számú melléklet
a 16/2006. (III. 27.) EüM rendelethez
Teljes körû minõségbiztosítási rendszer
A. Az osztályba sorolt eszközök esetében:
1. A gyártónak a 3. pontban elõírt minõségügyi rendszert kell alkalmaznia az érintett termékek tervezésére,
gyártására és végellenõrzésére, továbbá vállalnia kell a
3.3. és a 4. pontban elõírt felülvizsgálatot (auditot) és az
5. pontban elõírt szakmai felügyeletet.
2. A megfelelõségi nyilatkozatban az 1. pontban elõírt
kötelezettségeket teljesítõ gyártó biztosítja, hogy a kérdéses termékek megfelelnek e rendelet rájuk vonatkozó elõírásainak és nyilatkozik errõl.
A gyártónak a 3. §-sal összhangban fel kell tüntetnie a
CE jelölést és írásbeli megfelelõségi nyilatkozatot kell kiállítania. Ennek a nyilatkozatnak adott darabszámú gyártott termékre kell vonatkoznia, és azt a gyártónak meg kell
õriznie.
3. Minõségügyi rendszer
3.1. A gyártónak minõségügyi rendszere kiértékelésére
kijelölt szervezetet kell felkérnie. A kérelemnek a következõket kell tartalmaznia:
a) a gyártó nevét és címét és minden, az adott minõségügyi rendszerbe tartozó telephelye címét;
b) minden, az eljárás alá tartozó gyártmányra vagy
gyártmánycsoportra vonatkozó tájékoztatást;
c) írásbeli nyilatkozatot arról, hogy ugyanezen termékekkel kapcsolatos minõségügyi rendszerre vonatkozó kérelemmel nem fordult még más kijelölt szervezethez;
d) a minõségügyi rendszer dokumentációját;
e) a gyártó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy teljesíti
az elfogadott minõségügyi rendszerbõl következõ kötelezettségeit;
f) a gyártó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy az elfogadott minõségügyi rendszert kellõ hatékonysággal fenntartja;
g) a gyártó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy olyan
módszeres eljárást hoz létre és tart naprakész állapotban,
amellyel felülvizsgálja az eszközrõl a gyártás után szerzett
tapasztalatokat, és intézkedik a szükséges korrekciókról.
Ez a vállalás arra is kötelezi a gyártót, hogy a 14. §-nak
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megfelelõen haladéktalanul jelentse az ott részletezett eseményeket.
3.2. A minõségügyi rendszer alkalmazásának biztosítania kell, hogy a termék a tervezéstõl a végellenõrzésig valamennyi szakaszban megfeleljen e rendelet vonatkozó
elõírásainak. A gyártó által a minõségügyi rendszer számára elfogadott valamennyi elemet, követelményt és elõírást módszeresen és rendezetten, írásbeli irányelvek és eljárások formájában, azaz minõségügyi programok, minõségi tervek, minõségügyi kézikönyvek és minõségügyi jelentések formájában dokumentálni kell. A dokumentációnak különösen a következõket kell tartalmaznia:
a) a gyártónak a minõségre vonatkozó célkitûzéseit;
b) a vállalati szervezetet, különösen:
– a szervezeti felépítést, a vezetõség felelõsségét és
szervezeti hatáskörét a termékek tervezési és gyártási minõségének vonatkozásában,
– a minõségbiztosítási rendszer hatékonyságának, különösen az elérni kívánt tervezési és gyártási minõség biztosítására való alkalmasságának ellenõrzésére szolgáló
eszközöket, ideértve a nem megfelelõ termékek ellenõrzését is;
c) a termék tervezésének irányítására és ellenõrzésére
szolgáló eljárásokat, különösen:
– a termék általános leírását, a tervezett változatokkal
együtt,
– a tervezési dokumentációt, beleértve az alkalmazandó szabványokat és a kockázati elemzés eredményeit,
valamint a termékre vonatkozó alapvetõ követelmények
teljesítésére alkalmazott megoldások leírását, ha a 2. §-ban
hivatkozott vonatkozó harmonizált szabványok nem teljes
mértékben érvényesülnek,
– a tervezést vizsgáló és ellenõrzõ technikákat, a termék tervezésekor használatos eljárásokat és módszeres
intézkedéseket,
– ha az eszközt az alkalmazási célnak megfelelõ mûködés érdekében más eszköz(ök)höz kell csatlakoztatni,
annak bizonyítását, hogy a gyártó által elõírt jellemzõjû,
bármilyen eszköz(ök)höz történõ csatlakoztatással az a lényegi követelményeket kielégíti,
– nyilatkozatot arról, hogy az eszköz integráns részeként tartalmaz-e az 1. számú melléklet A.II. pont 7.4. alpontjában hivatkozott anyagot vagy humán vérszármazékot, valamint az ezzel kapcsolatban elõírt, az anyag vagy a
humán vérszármazék biztonságának, minõségének és
hasznosságának értékeléséhez az eszköz alkalmazási céljának figyelembevételével végzett vizsgálatok adatait,
– a 10. számú melléklet szerinti klinikai értékelés adatait,
– a címke tervezetét és ha van, a használati útmutatót;
d) az ellenõrzési és minõségbiztosítási technikákat a
gyártási szakaszban, különösen:
– az alkalmazott módszereket és eljárásokat, elsõsorban a sterilizálással, az anyagbeszerzéssel és a vonatkozó
dokumentációval kapcsolatban,
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– a termékazonosító eljárásokat a gyártás valamennyi
szakaszában, rajzokból, leírásokból vagy más vonatkozó
okmányokból összeállítva és naprakészen tartva;
e) a gyártás elõtt, alatt és után elvégzett vizsgálatokat és
próbákat, azok gyakoriságát, a felhasznált vizsgálóberendezéseket. A vizsgálóberendezések hitelesítésének
kellõen bizonylatoltnak kell lennie.
3.3. A kijelölt szervezetnek felül kell vizsgálnia a minõségügyi rendszert, hogy megállapíthassa, hogy az megfelel-e a 3.2. pontban hivatkozott követelményeknek. Fel
kell tételezni, hogy a vonatkozó harmonizált szabványokat
megvalósító minõségi rendszerek kielégítik ezeket a követelményeket. Az értékelõ csoport legalább egy tagjának legyen korábbi értékelési tapasztalata az érintett technológiára vonatkozóan. Az értékelõ eljárás a gyártási folyamat
ellenõrzése céljából tartalmazzon ellenõrzést a gyártó telephelyein, és kellõen indokolt esetekben, a gyártó beszállítóinak, illetve alvállalkozóinak a telephelyein is. A vizsgálat eredményét, amelynek az ellenõrzésbõl levont következtetéseket és a megindokolt értékelést kell tartalmaznia,
az utolsó ellenõrzés után közölni kell a gyártóval.
3.4. A gyártónak értesítenie kell a minõségügyi rendszert elfogadó kijelölt szervezetet minden, a minõségügyi
rendszerre vonatkozóan tervezett lényeges változásról,
valamint a gyártmányféleségek változásáról. A kijelölt
szervezetnek meg kell vizsgálnia a javasolt változásokat,
és ellenõriznie kell, hogy azok után is teljesülnek-e a
3.2. pontban hivatkozott követelmények. Értesítenie kell a
gyártót döntésérõl, amelynek tartalmaznia kell az ellenõrzés következtetéseit és a megindokolt értékelést.
4. A gyártmányterv vizsgálata
4.1. A 3. pontban kirótt kötelezettségeken túlmenõen a
gyártónak kérelmeznie kell a kijelölt szervezetnél a gyártani szándékozott és a 3.1. pontban hivatkozott gyártmánycsoportba tartozó gyártmányra vonatkozó tervdokumentáció megvizsgálását is.
4.2. A kérelemnek tartalmaznia kell a kérdéses gyártmány terveit, gyártását és szolgáltatásait. Tartalmaznia
kell a 3.2. c) pontban felsorolt dokumentumokat, amelyek
annak megítéléséhez szükségesek, hogy a gyártmány kielégíti-e e rendelet elõírásait.
4.3. A kijelölt szervezetnek meg kell vizsgálnia a kérelmet, és amennyiben a termék megfelel e rendelet vonatkozó elõírásainak, a kérelmezõnek tervvizsgálati tanúsítványt ad ki. A kijelölt szervezet kérheti a kérelem kiegészítését további vizsgálatokkal vagy próbákkal annak érdekében, hogy értékelhetõ legyen az e rendelet követelményeinek való megfelelés. A tanúsítványnak tartalmaznia
kell a vizsgálat következtetéseit, az érvényesség feltételeit,
a jóváhagyott terv azonosításához szükséges adatokat és
szükség esetén a gyártmány alkalmazási céljának a leírását. Az 1. számú melléklet A.II. pont 7.4. alpontja elsõ fordulatában hivatkozott eszközök esetén a kijelölt szervezet-
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nek döntéshozatal elõtt ki kell kérnie a 7.4. alpont elsõ fordulatában hivatkozottak szempontjából a gyógyszerek
törzskönyvezésére jogosult illetékes szervezet véleményét. A kijelölt szervezetnek a törzskönyvezésre jogosult
szervezet véleményének mérlegelésével kell meghoznia a
döntését, és errõl tájékoztatnia kell a törzskönyvezésre jogosult szervezetet is. Az 1. számú melléklet A.II. pont
7.4. alpont második fordulatában hivatkozott eszközök
esetén csatolni kell az EMEA-nak az eszközrõl készített
tudományos szakvéleményét. A kijelölt szervezet a döntése meghozatalakor figyelembe veszi az EMEA szakvéleményét. A kijelölt szervezet nem állíthatja ki a tanúsítványt, ha az EMEA szakvéleménye kedvezõtlen. A kijelölt szervezet a végsõ döntésrõl értesíti az EMEA-t.
4.4. Az elfogadott tervhez képest minden változást pótlólag el kell fogadtatni a tanúsítványt kiadó kijelölt szervezettel, ha ezek a változások befolyásolhatják az e rendelet
lényegi követelményeinek való megfelelést, vagy a gyártmány használatára vonatkozó feltételeket. A kérelmezõnek tájékoztatnia kell a tervvizsgálati tanúsítványt kiadó
kijelölt szervezetet minden, az elfogadott tervhez képest
történõ változtatásról. A pótlólagos elfogadást a tervvizsgálati tanúsítvány kiegészítése formájában kell meghozni.
5. Szakmai felügyelet
5.1. A szakmai felügyelet célja annak a biztosítása,
hogy a gyártó az elfogadott minõségügyi rendszer által ráháruló kötelezettségeit rendben teljesítse.
5.2. A gyártónak fel kell hatalmaznia a kijelölt szervezetet valamennyi szükséges ellenõrzés elvégzésére, és el
kell látnia minden szükséges dokumentummal, különösen
az alábbiakkal:
a) a minõségügyi rendszer dokumentációjával;
b) a minõségügyi rendszer tervezésre vonatkozó részében számításba vett adatokkal, így pl. az elemzések, számítások, tesztek eredményeivel stb.;
c) a minõségügyi rendszer gyártásra vonatkozó részében számításba vett adatokkal, így például az ellenõrzési
jelentésekkel, vizsgálati adatokkal, kalibrációs adatokkal,
a személyzet képesítésérõl szóló jelentésekkel stb.
5.3. A kijelölt szervezetnek idõszakos ellenõrzéseket
kell tartania és értékelést kell végeznie, hogy meggyõzõdjék arról, hogy a gyártó alkalmazza-e az elfogadott minõségügyi rendszert, és errõl a gyártó részére értékelési jelentést kell adnia.
5.4. Ezen túlmenõen a kijelölt szervezet elõzetes bejelentés nélkül látogatásokat tehet a gyártónál. Az ilyen látogatások alkalmával a kijelölt szervezet – szükség esetén –
vizsgálatokat végezhet, vagy kérhet a minõségügyi rendszer helyes mûködésének ellenõrzése céljából. A gyártónak meg kell küldeni az ellenõrzési jelentést, és ha vizsgálatokat végeztek a vizsgálati jelentést is.
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6. Adminisztratív elõírások
6.1. A gyártó az utolsó termék gyártását követõen legalább 5 évig kérésre a hatóságok rendelkezésére bocsátja a
következõket:
a) a megfelelõségi nyilatkozatot;
b) a 3.2. c) pont második bekezdésében hivatkozott dokumentációt;
c) a 3.4. pontban hivatkozott változtatásokat;
d) a 4.2. pontban hivatkozott dokumentációt;
e) a kijelölt szervezet 3.3., 4.3., 4.4., 5.3. és 5.4. pontokban hivatkozott határozatait és jelentéseit.
6.2. A 4. pont szerinti eljárásnak alávetett eszközök vonatkozásában, ha a gyártónak nincs EGT tagállamban bejegyzett székhelye, a mûszaki dokumentáció rendelkezésre bocsátása a 2. § (1) bekezdésének m) pontja szerinti
meghatalmazott képviselõ kötelezettsége.
7. A II.a és II.b osztályba tartozó eszközre való alkalmazás
A 6. § (2)–(3) bekezdésével egybehangzóan e melléklet
alkalmazható a II.a és a II.b osztályba sorolt gyártmányokra is, azonban a 4. pontot nem kell alkalmazni.
8. A 2. § (2) bekezdése d) pontja alá tartozó eszközökre
való alkalmazás
A 2. § (2) bekezdés d) pontja alá tartozó eszközök minden gyártási tétele elõállításának befejezését követõen a
gyártó értesíti a kijelölt szervezetet az adott gyártási tétel
kibocsátásáról, és megküldi részére az 1. számú melléklet
A.II. pont 7.4. alpont harmadik fordulata szerinti laboratórium által kiadott hivatalos tanúsítványt az eszközben alkalmazott humán vérszármazék gyártási tételének kibocsátásáról.
B. Az aktív beültethetõ eszközök esetében:
1. A gyártó köteles az érintett termékek tervezésére,
gyártására és végellenõrzésére vonatkozóan a 3. és 4. pont
szerint jóváhagyott teljes minõségbiztosítási rendszert alkalmazni, és alá kell vetnie magát az 5. pont szerinti
szakmai felügyeletnek.
2. A megfelelõségi nyilatkozatban az 1. pontban elõírt
kötelezettségeket teljesítõ gyártó biztosítja, hogy a kérdéses termékek megfelelnek e rendelet rájuk vonatkozó elõírásainak, és nyilatkozik errõl.
A gyártónak, illetve a meghatalmazott képviselõnek a
3. §-sal összhangban fel kell tüntetnie a CE jelölést, és
írásbeli megfelelõségi nyilatkozatot kell kiállítania. Ezt a
nyilatkozatot, amely vonatkozhat az eszköz egy vagy több
példányára, a gyártónak vagy a meghatalmazott képviselõnek meg kell õriznie.
A CE jelölést ki kell egészíteni az illetékes kijelölt szervezet azonosító jelével.
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3. Minõségügyi rendszer
3.1. A gyártónak minõségügyi rendszere kiértékelésére
kijelölt szervezetet kell felkérnie. A kérelemnek a következõket kell tartalmaznia:
a) a gyártani tervezett termékkategóriára vonatkozó
minden szükséges információt;
b) a minõségügyi rendszer dokumentációját;
c) nyilatkozatot arra nézve, hogy a gyártó vállalja az elfogadott minõségügyi rendszerbõl származó kötelezettségeket;
d) nyilatkozatot arról, hogy a gyártó az elfogadott minõségügyi rendszert kellõ hatékonysággal fenntartja;
e) a gyártó arra vonatkozó kötelezettségvállalását,
hogy értékesítés utáni felügyeleti rendszert vezet be és tart
korszerû állapotban. Ez a vállalás arra is kötelezi a gyártót,
hogy a 14. §-nak megfelelõen haladéktalanul jelentse az
ott részletezett eseményeket.
3.2. A minõségügyi rendszer alkalmazásának biztosítania kell, hogy a termék a tervezéstõl a végellenõrzésig valamennyi szakaszban megfeleljen e rendelet vonatkozó
elõírásainak.
A gyártó által a minõségügyi rendszer számára elfogadott valamennyi elemet, követelményt és rendelkezést
módszeres és rendezett módon írásbeli irányelvek és eljárások formájában dokumentálni kell. A minõségügyi rendszer ezen dokumentációja tegye lehetõvé a minõségügyi
irányelvek és eljárások, például minõségügyi programok,
minõségügyi tervek, minõségügyi kézikönyvek és minõségügyi jelentések formájában való egységes értelmezését.
A dokumentációnak különösen a következõket kell tartalmaznia:
a) a gyártónak a minõségre vonatkozó célkitûzéseit;
b) a vállalati szervezetet, különösen:
– a szervezeti felépítést, a vezetéssel megbízott személyi állomány felelõsségi körét, illetve a termékek tervezésének és gyártásának minõségével összefüggõ szervezeti
hatáskörét,
– a minõségbiztosítási rendszer hatékonyságának, különösen az elérni kívánt tervezési és gyártási minõség biztosítására való alkalmasságának ellenõrzésére szolgáló
eszközöket, ideértve a nem megfelelõ termékek ellenõrzését is;
c) a termékek tervezésének irányítására és ellenõrzésére szolgáló eljárásokat, különösen:
– a tervezési specifikációkat, beleértve az alkalmazandó szabványokat, és azoknak a megoldásoknak a leírását,
amelyeket a termékre vonatkozó lényegi követelmények
teljesítése érdekében alkalmaznak, amennyiben a 2. §-ban
említett szabványokat nem, vagy nem teljes mértékben
alkalmazzák,
– a tervezést vizsgáló és ellenõrzõ technikákat, a termék tervezésekor használatos eljárásokat és módszeres
intézkedéseket;
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d) az ellenõrzési és minõségbiztosítási technikákat a
gyártási szakaszban, különösen:
– az alkalmazott módszereket és eljárásokat, elsõsorban a sterilizálással, az anyagbeszerzéssel és a vonatkozó
dokumentációval kapcsolatban,
– a termékazonosító eljárásokat a gyártás valamennyi
szakaszában, rajzokból, leírásokból vagy más vonatkozó
okmányokból összeállítva és naprakészen tartva;
e) a gyártás elõtt, alatt és után elvégzett vizsgálatokat és
próbákat, azok gyakoriságát, a felhasznált vizsgálóberendezéseket.
3.3. A kijelölt szervezetnek felül kell vizsgálnia a minõségügyi rendszert, hogy megállapíthassa, hogy az megfelel-e a 3.2. pontban hivatkozott követelményeknek. Fel
kell tételezni, hogy a vonatkozó harmonizált szabványokat
megvalósító minõségi rendszerek kielégítik ezeket a követelményeket. Az értékelõ csoport legalább egy tagjának legyen értékelési tapasztalata az érintett technológiára vonatkozóan. Az értékelõ eljárás a gyártási folyamat ellenõrzése céljából tartalmazzon ellenõrzést a gyártó telephelyein.
A szemlét követõ vizsgálat eredményét, amelynek az ellenõrzésbõl levont következtetéseket és a megindokolt értékelést kell tartalmaznia, az utolsó ellenõrzés után közölni kell a gyártóval.
3.4. A gyártónak értesítenie kell a minõségügyi rendszert elfogadó kijelölt szervezetet minden, a minõségügyi
rendszerre vonatkozóan tervezett változásról, valamint a
gyártmányféleségek változásáról. A kijelölt szervezetnek
meg kell vizsgálnia a javasolt változásokat, és ellenõriznie
kell, hogy azok után is teljesülnek-e a 3.2. pontban hivatkozott követelmények. Értesítenie kell a gyártót döntésérõl, amelynek tartalmaznia kell az ellenõrzés következtetéseit és a megindokolt értékelést.
4. A gyártmányterv vizsgálata
4.1. A 3. pontban kirótt kötelezettségeken túlmenõen a
gyártónak kérelmeznie kell a kijelölt szervezetnél a gyártani szándékozott és a 3.1. pontban hivatkozott gyártmánycsoportba tartozó gyártmányra vonatkozó tervdokumentáció megvizsgálását is.
4.2. A kérelemnek le kell írnia a szóban forgó termék
tervét, gyártását és szolgáltatásait, és tartalmaznia kell
mindazokat a szükséges adatokat, amelyek alapján eldönthetõ, hogy megfelel-e ezen rendelet követelményeinek.
A kérelemnek egyebek között tartalmaznia kell az alábbiakat:
a) a tervezési specifikációkat, beleértve az alkalmazott
szabványokat; ezen szabványok illetékességének szükséges mértékû igazolását, különösen abban az esetben, ha a
2. §-ban említett szabványokat nem alkalmazták teljes
mértékben. Ennek az igazolásnak tartalmaznia kell a
gyártó által vagy annak felelõssége alatt végrehajtott megfelelõ vizsgálatok eredményeit;
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b) arra vonatkozó tájékoztatást, hogy a termék szerves
részeként tartalmaz-e az 1. számú melléklet B.2. pontjának
10. alpontjában említett anyagot, amelynek az eszközzel
való együtthatása a szóban forgó anyagnak az élettani folyamatokba való bekerülését eredményezheti, az elvégzett
idevágó kísérletekre vonatkozó adatokkal együtt;
c) a 10. számú melléklet szerinti klinikai adatokat;
d) a használati útmutató tervezetét.
4.3. A kijelölt szervezetnek meg kell vizsgálnia a kérelmet, és amennyiben a termék megfelel e rendelet vonatkozó elõírásainak, a kérelmezõnek tervvizsgálati tanúsítványt ad ki. A kijelölt szervezet kérheti a kérelem kiegészítését további vizsgálatokkal vagy próbákkal annak érdekében, hogy értékelhetõ legyen az e rendelet követelményeinek való megfelelés. A tanúsítványnak tartalmaznia
kell a vizsgálat következtetéseit, az érvényesség feltételeit,
a jóváhagyott terv azonosításához szükséges adatokat és
szükség esetén a gyártmány alkalmazási céljának a leírását.
4.4. A gyártónak, illetve a kérelmezõnek tájékoztatnia
kell a tervvizsgálati tanúsítványt kiadó kijelölt szervezetet
minden, az elfogadott tervhez képest történõ változtatásról. Ezeket a változásokat pótlólag el kell fogadtatni a tanúsítványt kiadó kijelölt szervezettel, ha ezek a változások
befolyásolhatják az e rendelet lényegi követelményeinek
való megfelelést, vagy a gyártmány használatára vonatkozó feltételeket. A pótlólagos elfogadást a tervvizsgálati tanúsítvány kiegészítése formájában kell meghozni.
5. Szakmai felügyelet
5.1. A szakmai felügyelet célja annak a biztosítása,
hogy a gyártó az elfogadott minõségügyi rendszer által ráháruló kötelezettségeit rendben teljesítse.
5.2. A gyártónak fel kell hatalmaznia a kijelölt szervezetet valamennyi szükséges ellenõrzés elvégzésére, és el
kell látnia minden szükséges dokumentummal, különösen
az alábbiakkal:
a) a minõségügyi rendszer dokumentációjával;
b) a minõségügyi rendszer tervezésre vonatkozó részében számításba vett adatokkal, így például az elemzések,
számítások, tesztek eredményeivel stb.;
c) a minõségügyi rendszer gyártásra vonatkozó részében számításba vett adatokkal, így például az ellenõrzési
jelentésekkel, vizsgálati adatokkal, kalibrációs adatokkal,
a személyzet képesítésérõl szóló jelentésekkel stb.
5.3. A kijelölt szervezetnek idõszakos ellenõrzéseket
kell tartania és értékelést kell végeznie, hogy meggyõzõdjék arról, hogy a gyártó alkalmazza-e az elfogadott minõségi rendszert, és errõl a gyártó részére értékelési jelentést
kell adnia.
5.4. Ezen túlmenõen a kijelölt szervezet elõzetes bejelentés nélküli látogatásokat tehet a gyártónál, amelyekrõl a
gyártó vizsgálati jelentést kap.
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6. Adminisztratív elõírások
6.1. A gyártó az utolsó termék gyártását követõen legalább 5 évig kérésre a hatóságok rendelkezésére bocsátja a
következõket:
a) a megfelelõségi nyilatkozatot;
b) a 3.1. pont b) bekezdésében hivatkozott dokumentációt;
c) a 3.4. pontban hivatkozott változtatásokat;
d) a 4.2. pontban hivatkozott dokumentációt;
e) a kijelölt szervezet 3.3., 4.3., 5.3. és 5.4. pontokban
hivatkozott határozatait és jelentéseit.
6.2. Ha a gyártónak nincs EGT tagállamban bejegyzett
székhelye, a mûszaki dokumentáció rendelkezésre bocsátása a 2. § (1) bekezdésének m) pontja szerinti meghatalmazott képviselõ kötelezettsége.

3. számú melléklet
a 16/2006. (III. 27.) EüM rendelethez
Típusvizsgálati eljárás
A. Az osztályba sorolt eszközök esetében:
1. A típusvizsgálat olyan eljárás, amelynek során a kijelölt szervezet megállapítja és tanúsítja, hogy a vizsgált
gyártás reprezentatív mintája megfelel e rendelet vonatkozó elõírásainak. A típusvizsgálatot a gyártó vagy meghatalmazott képviselõje kérelmezi valamely kijelölt szervezetnél.
2. A kérelemnek az alábbiakat kell tartalmaznia:
a) a gyártó nevét és címét, valamint a meghatalmazott
képviselõ nevét és címét, amennyiben õ nyújtja be a kérelmet;
b) a 3. pontban leírt dokumentációt, amely a kérdéses
gyártás reprezentatív mintájának (a továbbiakban: típus),
e rendelet követelményeinek való megfelelés szempontjából történõ értékeléséhez szükséges. A kérelmezõnek a
típust a kijelölt szervezet rendelkezésére kell bocsátania.
A kijelölt szervezet szükség esetén további mintákat is
kérhet;
c) írásbeli nyilatkozatot arról, hogy ugyanerre a típusra
más kijelölt szervezethez nem adtak be kérelmet.
3. A dokumentációnak lehetõvé kell tennie a terv, a
gyártás és a termék szolgáltatásainak a megértését, és a következõket kell tartalmaznia:
a) a típus általános leírását, ideértve a tervezett változatokat is;
b) a tervezési rajzokat, a tervezett gyártási módszereket, különös tekintettel a sterilizálásra; az alkatrészek,
részegységek, áramkörök stb. rajzait;
c) az említett rajzok és ábrák, valamint a termék mûködésének a megértéséhez szükséges leírásokat és magyarázatokat;
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d) a 2. §-ban hivatkozott, teljes mértékben vagy részlegesen alkalmazott szabványok jegyzékét, valamint azoknak a megoldásoknak a leírását, amelyeket az alapvetõ követelmények kielégítése érdekében alkalmaztak, amennyiben a 2. §-ban hivatkozott szabványok nem teljes mértékben érvényesülnek;
e) a konstrukciós számítások, kockázati elemzések,
mûszaki vizsgálatok stb. eredményeit;
f) nyilatkozatot arról, hogy az eszköz integráns részeként tartalmaz-e az 1. számú melléklet A.II. pont 7.4. alpontja szerinti anyagot vagy humán vérszármazékot,
valamint az ezzel kapcsolatosan elõírt, az anyag vagy a humán vérszármazék biztonságának, minõségének és hasznosságának értékeléséhez az eszköz alkalmazási céljának
figyelembevételével végzett vizsgálatok adatait;
g) a 10. számú melléklet szerinti klinikai adatokat,
h) a címke tervét és, ha szükséges, a használati útmutatót.
4. A kijelölt szervezetnek:
4.1. meg kell vizsgálnia és értékelnie kell a dokumentációt, valamint igazolnia kell, hogy a típust a dokumentációnak megfelelõen gyártották; nyilván kell tartania azokat a tételeket, amelyeket a 2. §-ban hivatkozott szabványok vonatkozó elõírásainak megfelelõen terveztek,
valamint azokat, amelyeket nem;
4.2. el kell végeznie, vagy el kell végeztetnie a megfelelõ vizsgálatokat, próbákat, amelyek annak igazolásához
szükségesek, hogy a gyártó által használt megoldások kielégítik az e rendelet 1. számú melléklete szerinti alapvetõ
követelményeket, ha a 2. §-ban hivatkozott szabványok
nem teljes mértékben érvényesülnek. Ha a terméket rendeltetésének megfelelõ mûködéséhez más eszközökkel
kell összekapcsolni, meg kell bizonyosodni arról, hogy ez
a gyártó által megadott jellemzõkkel rendelkezõ másik
eszközzel összekapcsolva megfelel a lényegi követelményeknek;
4.3. el kell végeznie, vagy el kell végeztetnie a megfelelõ vizsgálatokat és próbákat, amelyek annak igazolásához
szükségesek, hogy ha a gyártó a megfelelõ szabványokat
választotta ki alkalmazásra, akkor azokat ténylegesen alkalmazta is;
4.4. meg kell állapodnia a kérelmezõvel a szükséges
vizsgálatok és próbák elvégzésének a helyérõl.
5. Amennyiben a típus megfelel e rendelet elõírásainak, a kijelölt szervezet típusvizsgálati tanúsítványt
ad ki a kérelmezõnek. A tanúsítványnak tartalmaznia kell
a gyártó nevét és címét, a vizsgálat következtetéseit, az érvényesség feltételeit és azokat az adatokat, amelyek az elfogadott típus azonosításához szükségesek. A dokumentáció megfelelõ részeit mellékelni kell a tanúsítványhoz, és
egy példányt a kijelölt szervezetnek meg kell õriznie. Az
1. számú melléklet A.II. pont 7.4. alpontja elsõ fordulatában hivatkozott eszközök esetén a kijelölt szervezetnek
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döntéshozatal elõtt ki kell kérnie a 7.4. alpont elsõ fordulatában hivatkozottak szempontjából a gyógyszerek törzskönyvezésére jogosult illetékes szervezet véleményét. A
kijelölt szervezetnek a törzskönyvezésre jogosult szervezet véleményének mérlegelésével kell meghoznia a döntését, és errõl tájékoztatnia kell a törzskönyvezésre jogosult
szervezetet is. Az 1. számú melléklet A.II. pont 7.4. alpontja második fordulatában hivatkozott eszközök esetén
csatolni kell az EMEA-nak az eszközrõl készített tudományos szakvéleményét. A kijelölt szervezet a döntése meghozatalakor figyelembe veszi az EMEA szakvéleményét.
A kijelölt szervezet nem állíthatja ki a tanúsítványt, ha az
EMEA szakvéleménye kedvezõtlen. A kijelölt szervezet a
végsõ döntésrõl értesíti az EMEA-t.
6. A kérelmezõnek értesítenie kell a típusvizsgálati tanúsítványt kiállító kijelölt szervezetet az elfogadott termék
minden jelentõs módosításáról. Az elfogadott termék módosításait a típusvizsgálati tanúsítványt kiállító kijelölt
szervezetnek újra, illetve pótlólag el kell fogadnia, ha a
módosítások befolyásolhatják az alapvetõ követelményeknek való megfelelést vagy a termék használatára elõírt feltételeket. Az új, illetve pótlólagos elfogadás, ha az indokolt, az eredeti típusvizsgálati tanúsítvány kiegészítéseként szerepel.
7. Adminisztratív elõírások
7.1. Más kijelölt szervezet is kaphat a típusvizsgálati tanúsítványokról és kiegészítéseikrõl másolatot. A tanúsítványok mellékleteit, indokolt kérelemre, a gyártó elõzetes
tájékoztatása után, más kijelölt testület számára is hozzáférhetõvé kell tenni.
7.2. A gyártónak vagy meghatalmazott képviselõjének a
típusvizsgálati tanúsítványok mûszaki dokumentációinak
másolatát és kiegészítéseiket az utolsó eszköz gyártásától
számított legalább ötéves idõszakra meg kell õriznie.
7.3. Ha a gyártónak nincs az EGT tagállamban bejegyzett székhelye, a mûszaki dokumentáció rendelkezésre bocsátása a 2. § (1) bekezdésének m) pontja szerinti meghatalmazott képviselõ kötelezettsége.
B. Az aktív beültethetõ eszközök esetében:
1. A típusvizsgálat olyan eljárás, amelynek során a kijelölt szervezet megállapítja és tanúsítja, hogy a tervezett
gyártás reprezentatív mintája megfelel e rendelet vonatkozó elõírásainak.
2. A típusvizsgálatot a gyártó vagy a 10. § (2) bekezdése szerinti meghatalmazott képviselõje kérelmezi valamely kijelölt szervezetnél.
A kérelemnek a következõket kell tartalmaznia:
a) a gyártó nevét és címét, valamint a meghatalmazott
képviselõ nevét és címét, amennyiben õ nyújtja be a kérelmet;
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b) írásbeli nyilatkozatot arról, hogy ugyanerre a típusra
más kijelölt szervezethez nem adtak be kérelmet;
c) a 3. pontban leírt dokumentációt, amely a kérdéses
gyártás reprezentatív mintájának (a továbbiakban: típus),
e rendelet követelményeinek való megfelelés szempontjából történõ értékeléséhez szükséges.
A kérelmezõnek a típust a kijelölt szervezet rendelkezésére kell bocsátania. A kijelölt szervezet szükség esetén további mintákat is kérhet.
3. A dokumentációnak lehetõvé kell tennie a terveknek, a gyártásnak és az eszköz szolgáltatásainak a megértését, és a következõket kell tartalmaznia:
a) a típus általános leírását;
b) a tervezési rajzokat, a tervezett gyártási módszereket, különös tekintettel a sterilizálásra, valamint az alkatrészek, részegységek, áramkörök stb. rajzait;
c) az említett rajzok és ábrák, valamint a termék mûködésének a megértéséhez szükséges leírásokat és magyarázatokat;
d) a 2. §-ban hivatkozott, teljes mértékben vagy részlegesen alkalmazott szabványok jegyzékét, valamint azoknak a megoldásoknak a leírását, amelyeket az alapvetõ követelmények kielégítése érdekében alkalmaztak, amennyiben a 2. §-ban hivatkozott szabványok nem teljes mértékben érvényesülnek;
e) a konstrukciós számítások, mûszaki vizsgálatok stb.
eredményeit;
f) arra vonatkozó tájékoztatást, hogy a termék szerves
részeként tartalmaz-e az 1. számú melléklet B.II. pont
10. alpontjában említett anyagot, amelynek az eszközzel
való együtthatása a szóban forgó anyagnak az élettani folyamatokba való bekerülését eredményezheti, az elvégzett
idevágó kísérletekre vonatkozó adatokkal együtt;
g) a 10. számú melléklet szerinti klinikai adatokat;
h) a használati útmutató tervezetét.
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4.4. megállapodik a kérelmezõvel a szükséges vizsgálatok és próbák elvégzésének a helyérõl.
5. Amennyiben a típus megfelel e rendelet elõírásainak, a kijelölt szervezet típusvizsgálati tanúsítványt
ad ki a kérelmezõnek. A tanúsítványnak tartalmaznia kell
a gyártó nevét és címét, a vizsgálat következtetéseit, az érvényesség feltételeit és azokat az adatokat, amelyek az elfogadott típus azonosításához szükségesek. A dokumentáció megfelelõ részeit mellékelni kell a tanúsítványhoz, és
egy példányt a kijelölt szervezetnek meg kell õriznie.
6. A kérelmezõnek értesítenie kell a típusvizsgálati tanúsítványt kiállító kijelölt szervezetet az elfogadott termék
minden módosításáról.
Ezeket a módosításokat a típusvizsgálati tanúsítványt
kiállító kijelölt szervezetnek újra el kell fogadnia, ha a módosítások befolyásolhatják a lényegi követelményeknek
való megfelelést vagy a termék használatára elõírt feltételeket. Az új elfogadás, ha az indokolt, az eredeti típusvizsgálati tanúsítvány kiegészítéseként szerepel.
7. Adminisztratív elõírások
7.1. Más kijelölt szervezet is kaphat a típusvizsgálati tanúsítványokról és kiegészítéseikrõl másolatot. A tanúsítványok mellékleteit, indokolt kérelemre, a gyártó elõzetes
tájékoztatása után, más kijelölt testület számára is hozzáférhetõvé kell tenni.
7.2. A gyártónak vagy meghatalmazott képviselõjének a
típusvizsgálati tanúsítványok mûszaki dokumentációinak
másolatát és kiegészítéseiket az utolsó eszköz gyártásától
számított legalább ötéves idõszakra meg kell õriznie.
7.3. Ha a gyártónak nincs EGT tagállamban bejegyzett
székhelye, a mûszaki dokumentáció rendelkezésre bocsátása a 2. § (1) bekezdésének m) pontja szerinti meghatalmazott képviselõ kötelezettsége.

4. A kijelölt szervezet a típusvizsgálati eljárás során:
4.1. megvizsgálja és értékeli a dokumentációt, valamint
igazolja, hogy a típust a dokumentációnak megfelelõen
gyártották; megállapítja azokat a tételeket, amelyeket a
2. §-ban hivatkozott szabványok vonatkozó elõírásainak
megfelelõen terveztek, valamint azokat, amelyeket nem;
4.2. elvégzi vagy elvégezteti a megfelelõ vizsgálatokat,
próbákat, amelyek annak igazolásához szükségesek, hogy
a gyártó által használt megoldások kielégítik az e rendelet
1. számú melléklete szerinti alapvetõ követelményeket, ha
a 2. §-ban hivatkozott szabványok nem teljes mértékben
érvényesülnek;
4.3. elvégzi vagy elvégezteti a megfelelõ vizsgálatokat
és próbákat, amelyek annak igazolásához szükségesek,
hogy ha a gyártó a megfelelõ szabványokat választotta ki
alkalmazásra, akkor azokat ténylegesen alkalmazta is;

4. számú melléklet
a 16/2006. (III. 27.) EüM rendelethez
Termékellenõrzés
A. Az osztályba sorolt eszközök esetében:
1. A termékellenõrzés az az eljárás, amikor a gyártó
vagy meghatalmazott képviselõje tanúsítja – és errõl nyilatkozik –, hogy a 4. pontban lefektetett eljárás alá esõ termékek megfelelnek a típusvizsgálati tanúsítványban leírt
típusnak és teljesítik e rendelet rájuk vonatkozó követelményeit.
2. A gyártónak minden szükséges intézkedést meg kell
tennie annak biztosítására, hogy a gyártási eljárással olyan
termékeket hozzon létre, amelyek megfelelnek a típusvizs-
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gálati tanúsítványban leírt típusnak és e rendelet rájuk vonatkozó követelményeinek. A gyártónak a gyártás megkezdése elõtt olyan dokumentációt kell kidolgoznia,
amely rögzíti a gyártási eljárásokat – különös tekintettel,
ha az szükséges, a sterilizálásra –, valamint az összes, már
korábban megfogalmazott elõírást, amelyek arra szolgálnak, hogy biztosítsák a gyártás homogenitását és – szükség
esetén – a termékek megegyezõségét a típusvizsgálati tanúsítványban leírt mintával és e rendelet vonatkozó elõírásaival. A gyártónak fel kell tüntetnie a 3. § szerinti
CE jelölést és megfelelõségi nyilatkozatot kell kiállítania.
Sterilen forgalomba hozott termékek esetén a gyártónak
ezen túlmenõen alkalmaznia kell az 5. számú melléklet
3–4. alpontjában elõírtakat is, amelyek azonban csak azokra a gyártási fázisokra vonatkoznak, amelyek a sterilizálásra és a sterilitás fenntartására szolgálnak.
3. A gyártónak vállalnia kell, hogy olyan rendszert hoz
létre és tart naprakész állapotban, amellyel kiértékeli az
eszközzel a gyártás utáni fázisban szerzett tapasztalatokat,
és intézkedik a szükséges módosítások végrehajtásáról. Ez
a vállalás arra is kötelezi a gyártót, hogy a 14. §-nak megfelelõen haladéktalanul jelentse az ott részletezett eseményeket.
4. A kijelölt szervezet elvégzi a megfelelõ vizsgálatokat ahhoz, hogy igazolja a termék e rendelet követelményeinek való megfelelõségét, a gyártó választása szerint
vagy minden egyes termék megvizsgálásával, ahogy ezt az
5. pont elõírja, vagy a termékeknek a 6. pont szerinti statisztikai alapon történõ megvizsgálásával. Az elõzõekben
említett ellenõrzések nem vonatkoznak a gyártási folyamatnak a sterilitás biztosítását szolgáló lépéseire.
5. Minden egyes termék ellenõrzése és próbája (darabvizsgálat)
5.1. Minden egyes terméket egyedileg meg kell vizsgálni a 2. § szerinti vonatkozó szabványokban elõírt vagy
ezekkel egyenértékû vizsgálatokkal annak megállapítására, hogy megegyezik-e a típusvizsgálati tanúsítványban leírt mintával, és megfelel-e a rendelet vonatkozó elõírásainak.
5.2. A kijelölt szervezetnek minden elfogadott terméken
fel kell tüntetnie vagy tüntettetnie azonosítási számát, és
írásbeli tanúsítványt kell kiállítania az elvégzett vizsgálatokra vonatkozóan.
6. Statisztikai ellenõrzés
6.1. A gyártónak a termékeket egységes tételként kell
elõállítania és bemutatnia.
6.2. Minden tételbõl véletlenszerû mintát kell venni. A
mintát képezõ termékeket egyenként kell megvizsgálni a
2. § szerinti vonatkozó szabványokban elõírt vagy azokkal
egyenértékû vizsgálatokkal annak megállapítására, hogy
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megegyeznek-e a típusvizsgálati tanúsítványban leírt mintával. A vizsgálat eredményétõl függ, hogy a tétel elfogadható-e vagy vissza kell utasítani.
6.3. Az eszközök statisztikai ellenõrzése jellemzõ sajátosságaik szerint, mintavételi terv alapján történik. A mintavétel azt a minimális minõséget biztosítja, amelynél az
elfogadás valószínûsége 5%, a nem megfelelõség pedig
3 és 7% között van.
6.4. Ha a tétel elfogadásra került, a kijelölt szervezet
minden egyes terméken feltünteti vagy feltüntetteti azonosítási számát, valamint írásbeli megfelelõségi tanúsítványt
állít ki az elvégzett vizsgálatokra vonatkozóan. A tételben
szereplõ valamennyi termék forgalomba hozható, kivéve a
mintában nem megfelelõnek bizonyult termékeket.
Ha a tétel visszautasításra került, a kijelölt szervezetnek
kellõ intézkedéseket kell tennie annak megakadályozására, hogy a termék forgalomba kerüljön. Gyakori tétel-visszautasítások esetén a kijelölt szervezet felfüggesztheti a statisztikai ellenõrzést.
A gyártó, a kijelölt szervezet felelõsségére a gyártás során feltüntetheti a kijelölt szervezet azonosítási számát.
7. Adminisztratív elõírások
A gyártónak vagy meghatalmazott képviselõjének az
utolsó termék gyártásától számított legalább öt évig a Hivatal rendelkezésére kell tudni bocsátania:
a) a megfelelõségi nyilatkozatot;
b) a 2. pontban hivatkozott dokumentációt;
c) az 5.2. és a 6.4. pontban hivatkozott tanúsítványokat;
d) ahol az indokolt, a 3. számú mellékletben hivatkozott típusvizsgálati tanúsítványt.
8. II.a osztályba tartozó eszközökre való alkalmazás
A 6. § (2) bekezdésével összhangban e melléklet a II.a
osztályba tartozó eszközökre is alkalmazható a következõ
eltérésekkel:
8.1. az 1–2. ponttól eltérõen a megfelelõségi nyilatkozatból következõen a gyártó tanúsítja és nyilatkozik arról,
hogy a II.a osztályba tartozó termékeket a 7. számú melléklet 3. pontjában hivatkozott mûszaki dokumentációnak
megfelelõen gyártotta, és azok teljesítik e rendelet vonatkozó követelményeit;
8.2. az 1–2., 5–6. pontoktól eltérõen a kijelölt szervezet
által végzett vizsgálat arra irányul, hogy megerõsítse a II.a
osztályba tartozó termékeknek a 7. számú melléklet
3. pontjában hivatkozott mûszaki dokumentációnak való
megfelelését.
9. A 2. § (2) bekezdésének d) pontja alá tartozó eszközökre való alkalmazás
Az 5. pont szerinti esetben a 2. § (2) bekezdés d) pontja
alá tartozó eszközök minden gyártási tétele elõállításának
befejezését követõen, valamint a 6. pont szerinti ellenõrzés
esetében a gyártó értesíti a kijelölt szervezetet az adott
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gyártási tétel kibocsátásáról, és megküldi részére az 1. számú melléklet A.II. pont 7.4. alpont harmadik fordulata szerinti laboratórium által kiadott hivatalos tanúsítványt az
eszközben alkalmazott humán vérszármazék gyártási tételének kibocsátásáról.
B. Az aktív beültethetõ eszközök esetében:
1. A termékellenõrzés az az eljárás, amikor a gyártó
vagy meghatalmazott képviselõje tanúsítja – és errõl nyilatkozik –, hogy a 3. pontban foglalt eljárás szerint vizsgált
termékek megfelelnek a típusvizsgálati tanúsítványban leírt típusnak, és teljesítik e rendelet rájuk vonatkozó követelményeit.
2. A gyártónak vagy meghatalmazott képviselõjének
minden szükséges intézkedést meg kell tennie annak biztosítására, hogy a gyártási eljárással olyan termék jöjjön
létre, amely megfelel a típusvizsgálati tanúsítványban leírt
típusnak és e rendelet vonatkozó követelményeinek. A
gyártónak vagy meghatalmazott képviselõjének valamennyi eszközön fel kell tüntetnie a 3. § szerinti CE jelölést, és megfelelõségi nyilatkozatot kell kiállítania.
3. A gyártónak a gyártás megkezdése elõtt olyan dokumentációt kell kidolgoznia, amely rögzíti a gyártási eljárásokat, különös tekintettel a sterilizálásra, valamint az
összes, már korábban megfogalmazott elõírást, amely arra
szolgál, hogy biztosítsa a gyártás egységességét és a termékek megegyezõségét a típusvizsgálati tanúsítványban
leírt mintával és e rendelet vonatkozó elõírásaival.
4. A gyártónak vállalnia kell, hogy olyan rendszert hoz
létre és tart naprakész állapotban, amellyel kiértékeli az
eszközzel a gyártás utáni fázisban szerzett tapasztalatokat,
és intézkedik a szükséges módosítások végrehajtásáról. Ez
a vállalás arra is kötelezi a gyártót, hogy a 14. §-nak megfelelõen haladéktalanul jelentse az ott részletezett eseményeket.
5. Az eszköz e rendelet követelményeinek való megfelelõségének igazolása céljából a kijelölt szervezet az eszköz 6. pont szerinti statisztikai alapú ellenõrzésével elvégzi a megfelelõ vizsgálatokat és próbákat. A gyártónak fel
kell hatalmaznia a kijelölt szervezetet arra, hogy a 2. pont
szerint hozott intézkedések hatékonyságát tényleges termékvizsgálattal (termékaudittal) értékelje.
6. Statisztikai ellenõrzés
6.1. A gyártónak a termékeket egységes tételként kell
elõállítani és bemutatni, és köteles megtenni minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a gyártási folyamat biztosítsa minden elõállított tétel egységességét.
6.2. Minden tételbõl véletlenszerû mintát kell venni. A
mintába esõ termékeket egyenként kell megvizsgálni, és a
2. § szerinti vonatkozó szabványokban elõírt megfelelõ
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vizsgálatokat vagy azokkal egyenértékû vizsgálatokat kell
végrehajtani annak megállapítása céljából, hogy az eszközök megegyeznek a típusvizsgálati tanúsítványban leírt
mintával. A vizsgálat eredményétõl függ, hogy a tétel
elfogadható-e, vagy vissza kell utasítani.
6.3. Az eszközök statisztikus ellenõrzése jellemzõ sajátosságaik szerint az alábbi jellemzõkkel rendelkezõ mintavételi terv alapján történik:
– olyan minõségi szint, amelynél az elfogadás valószínûsége 95%, és a nem megfelelés 0,29 és 1% között van;
– a mintavétel azt a minimális minõséget biztosítja,
amelynél az elfogadás valószínûsége 5%, a nem megfelelõség pedig 3 és 7% között van.
6.4. Ha a tétel elfogadásra került, a kijelölt szervezet
minden egyes terméken feltünteti vagy feltüntetteti azonosítási számát, valamint írásbeli megfelelõségi tanúsítványt
állít ki az elvégzett vizsgálatokra vonatkozóan. A tételben
szereplõ valamennyi termék forgalomba hozható, kivéve a
mintában nem megfelelõnek bizonyult termékeket.
Ha a tétel visszautasításra került, a kijelölt testületnek
kellõ intézkedéseket kell tennie annak megakadályozására, hogy a termék forgalomba kerüljön. Gyakori tétel-visszautasítások esetén a kijelölt testület felfüggesztheti a statisztikai ellenõrzést.
A gyártó, a kijelölt testület felelõsségére a gyártás során
feltüntetheti a kijelölt testület azonosítási számát.
6.5. A gyártónak vagy meghatalmazottjának kérelemre
fel kell tudni mutatnia a kijelölt szervezet megfelelõség
tanúsítványát.

5. számú melléklet
a 16/2006. (III. 27.) EüM rendelethez
Gyártásminõség-biztosítás
A. Az osztályba sorolt eszközök esetében:
1. A gyártónak a kérdéses termékek gyártásánál alkalmaznia kell az elfogadott minõségügyi rendszert, és el kell
végeznie a 3. pontban elõírt végellenõrzést, továbbá vállalnia kell a 4. pontban hivatkozott szakmai felügyeletet.
2. A megfelelõségi nyilatkozat része annak az eljárásnak, amelyben az a gyártó, aki teljesíti az 1. pontban foglalt kötelezettségeit, biztosítja és errõl nyilatkozik, hogy az
érintett termékek megfelelnek a típusvizsgálati tanúsítványban leírt típusoknak, és teljesítik e rendelet rájuk vonatkozó elõírásait.
A gyártónak a 3. §-sal összhangban fel kell tüntetnie a
CE jelölést, és írásbeli megfelelõségi nyilatkozatot kell kiállítania. Ezt a nyilatkozatot, amely a gyártott termékek
meghatározott mennyiségére vonatkozik, a gyártónak meg
kell õriznie.
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3. Minõségügyi rendszer
3.1. A gyártónak minõségügyi rendszere kiértékelésére
kijelölt szervezetet kell felkérnie. A kérelemnek a következõket kell tartalmaznia:
a) a gyártó nevét és címét,
b) az eljárás alá tartozó gyártmányokról vagy gyártmánykategóriáról minden vonatkozó tájékoztatást,
c) írásbeli nyilatkozatot arról, hogy ugyanezen termékekkel kapcsolatban nem fordultak még más kijelölt szervezethez,
d) a minõségügyi rendszer dokumentációját,
e) az elfogadott minõségügyi rendszerbõl fakadó kötelezettségek vállalását,
f) kötelezettségvállalást arra, hogy megõrzik az engedélyezett minõségügyi rendszer kielégítõ és hatékony voltát,
g) ahol az indokolt, az elfogadott típusokra vonatkozó
mûszaki dokumentációt és a típusvizsgálati tanúsítványok
egy másolati példányát,
h) a gyártó arra vonatkozó vállalását, hogy a 14. §-nak
megfelelõen haladéktalanul jelenti az ott részletezett eseményeket.
3.2. A minõségügyi rendszernek biztosítania kell, hogy
a termékek megfeleljenek a típusvizsgálati tanúsítványban
leírtaknak. A gyártó által a minõségügyi rendszerbe bevezetett valamennyi minõségi elem, követelmény és elõírás,
írásbeli elvi nyilatkozatok és eljárások formájában, módszeresen és rendszerezve dokumentálva legyen. A minõségügyi rendszer dokumentációja biztosítsa a minõségbiztosítási politikának és a minõségbiztosítási eljárásoknak
programok, tervek, kézikönyvek, feljegyzések stb. segítségével történõ egységes értelmezését. A dokumentációnak tartalmaznia kell a következõk leírását:
a) a gyártó minõségre vonatkozó célkitûzéseit;
b) a vállalati szervezetet, különösen:
– a szervezeti felépítést, a vezetõség felelõsségét és
szervezeti hatáskörét a termékek gyártásának vonatkozásában,
– a minõségügyi rendszer hatékonyságának a figyelésére alkalmazott módszereket, különös tekintettel az elérni
kívánt minõség biztosítására, és beleértve az e rendeletnek
nem megfelelõ termékekre vonatkozó szabályozást is;
c) a gyártási fázisban alkalmazott ellenõrzési és minõségbiztosítási technikákat, különösen:
– a sterilizálási, az anyagbeszerzési és a dokumentálási
folyamatokat és eljárásokat,
– a rajzokon, specifikációkon vagy más vonatkozó dokumentumokon alapuló, a gyártási folyamat valamennyi
fázisában alkalmazott és mindig naprakészen tartott termékazonosítási eljárásokat;
d) a gyártás elõtt, alatt és után végzendõ vizsgálatokat
és próbákat, ezek gyakoriságát, az alkalmazott vizsgálóberendezéseket; a vizsgálóberendezések hitelesítésének kellõen bizonylatoltnak kell lennie.
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3.3. A kijelölt szervezetnek át kell vizsgálnia a minõségbiztosítási rendszert annak megállapítása érdekében,
hogy az megfelel-e a 3.2. pontban hivatkozott követelményeknek. Fel kell tételezni, hogy a vonatkozó harmonizált
szabványokat megvalósító minõségbiztosítási rendszerek
megfelelnek ezeknek a követelményeknek. Az értékelõ
csoport legalább egy tagjának legyen az érintett technológiára vonatkozólag korábbi értékelési tapasztalata. A
gyártási folyamatok ellenõrzése céljából az értékelési eljárás tartalmazzon ellenõrzést a gyártó telephelyein, indokolt esetben a gyártó beszállítóinak a telephelyén is. A
vizsgálat eredményét, amelynek az ellenõrzésbõl levont
következtetéseket és a megindokolt értékelést kell tartalmaznia, az utolsó ellenõrzés után közölni kell a gyártóval.
3.4. A gyártónak értesítenie kell a minõségi rendszert
elfogadó kijelölt szervezetet minden, a minõségügyi rendszerre vonatkozóan tervezett lényeges változásról. A kijelölt szervezetnek meg kell vizsgálnia a javasolt változásokat, és ellenõriznie kell, hogy azok után is teljesülnek-e a
3.2. pontban hivatkozott követelmények. A döntést,
amelynek az ellenõrzésbõl levont következtetéseket és a
megindokolt értékelést kell tartalmaznia, közölni kell a
gyártóval.
4. Szakmai felügyelet
4.1. A szakmai felügyelet célja annak biztosítása, hogy
a gyártó az elfogadott minõségügyi rendszerbõl ráháruló
kötelezettségeit rendben teljesítse.
4.2. A gyártó felhatalmazza a kijelölt szervezetet, hogy
minden szükséges ellenõrzést elvégezzen, amihez minden
szükséges tájékoztatást meg kell adnia, különösen:
a) a minõségi rendszer dokumentációját,
b) a minõségi rendszer gyártásra vonatkozó részében
meghatározott adatokat, például az ellenõrzési jelentéseket és vizsgálati adatokat, a hitelesítési adatokat, a személyzetminõsítési jelentéseket stb.
4.3. A kijelölt szervezetnek idõszakos ellenõrzést kell
tartania, és értékeléseket kell végeznie, hogy megbizonyosodjék arról, hogy a gyártó alkalmazza-e az elfogadott minõségügyi rendszert, és a gyártó részére értékelési jelentést kell adnia.
4.4. A kijelölt szervezet váratlan látogatásokat tehet a
gyártónál. Az ilyen látogatások alkalmával a kijelölt szervezet szükség esetén vizsgálatokat végezhet vagy végeztethet a minõségi rendszer helyes mûködésének ellenõrzése céljából. A szemlérõl, és ha történtek, a vizsgálatokról
készült jelentést a gyártó rendelkezésére kell bocsátani.
5. Adminisztratív elõírások
5.1. A gyártó az utolsó termék gyártását követõ ötéves
idõszak végéig kérésre a Hivatal rendelkezésére bocsátja a
következõket:
a) a megfelelõségi nyilatkozatot;
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b) a 3.1. d) pontban hivatkozott dokumentációt;
c) 3.4. pontban hivatkozott változásokat;
d) a 3.1. g) pontban hivatkozott dokumentációt;
e) a kijelölt szervezetnek a 4.3–4.4. pontban hivatkozott döntéseit és jelentéseit;
f) ahol az indokolt, az 3. számú mellékletben hivatkozott típusvizsgálati tanúsítványt.
6. A II.a osztályba tartozó eszközökre való alkalmazás
A 6. § (2) bekezdésével egybehangzóan e melléklet alkalmazható a II.a osztályba tartozó eszközökre is, a következõ kivételekkel:
6.1. Eltérõen a 2., 3.1–3.2. pontoktól, a megfelelõségi
nyilatkozat természetébõl következõen, a gyártó biztosítja, és errõl nyilatkozik, hogy a II.a osztályba tartozó termékeket a 7. számú melléklet 3. pontjában hivatkozott mûszaki dokumentációnak megfelelõen gyártotta, és azok teljesítik e rendelet rájuk vonatkozó követelményeit.
7. A 2. § (2) bekezdése d) pontja alá tartozó eszközökre
való alkalmazás
A 2. § (2) bekezdés d) pontja alá tartozó eszközök minden gyártási tétele elõállításának befejezését követõen a
gyártó értesíti a kijelölt szervezetet az adott gyártási tétel
kibocsátásáról, és megküldi részére az 1. számú melléklet
A.II. pont 7.4. alpont harmadik fordulata szerinti laboratórium által kiadott hivatalos tanúsítványt az eszközben alkalmazott humán vérszármazék gyártási tételének kibocsátásáról.
B. Az aktív beültethetõ eszközök esetében:
1. A gyártónak a kérdéses termékek gyártásánál és végellenõrzésénél a 3. pontnak megfelelõen alkalmaznia kell
az elfogadott minõségügyi rendszert, továbbá vállalnia
kell a 4. pontban hivatkozott szakmai felügyeletet.
2. A megfelelõségi nyilatkozatban az 1. pontban elõírt
kötelezettségeket teljesítõ gyártó biztosítja, hogy a kérdéses termékek megfelelnek e rendelet rájuk vonatkozó elõírásainak, és nyilatkozik errõl.
A gyártónak, illetve a meghatalmazott képviselõnek a
3. §-sal összhangban fel kell tüntetnie a CE jelölést, és
írásbeli megfelelõségi nyilatkozatot kell kiállítania. Ezt a
nyilatkozatot, amely vonatkozhat az eszköz egy vagy több
példányára, a gyártónak meg kell õriznie.
3. Minõségügyi rendszer
3.1. A gyártónak minõségügyi rendszere kiértékelésére
kijelölt szervezetet kell felkérnie. A kérelemnek a következõket kell tartalmaznia:
a) a gyártani tervezett termékkategóriára vonatkozó
minden szükséges információt,
b) a minõségügyi rendszer dokumentációját,
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c) nyilatkozatot arra nézve, hogy a gyártó vállalja az elfogadott minõségügyi rendszerbõl származó kötelezettségeket,
d) nyilatkozatot arról, hogy a gyártó az elfogadott minõségügyi rendszert kellõ hatékonysággal fenntartja,
e) ahol az indokolt, az elfogadott típusra vonatkozó
mûszaki dokumentációt és a típusvizsgálati tanúsítványok
egy másolati példányát,
f) a gyártó arra vonatkozó kötelezettségvállalását, hogy
értékesítés utáni felügyeleti rendszert vezet be és tart korszerû állapotban. Ez a vállalás arra is kötelezi a gyártót,
hogy a 14. §-nak megfelelõen haladéktalanul jelentse az
ott részletezett eseményeket.
3.2. A minõségügyi rendszernek biztosítania kell, hogy
a termékek megfeleljenek a típusvizsgálati tanúsítványban
leírtaknak. A gyártó által a minõségügyi rendszerbe bevezetett valamennyi minõségi elem, követelmény és elõírás
írásbeli elvi nyilatkozatok és eljárások formájában, módszeresen és rendszerezve dokumentálva legyen. A minõségügyi rendszer dokumentációja biztosítsa a minõségbiztosítási politikának és a minõségbiztosítási eljárásoknak
programok, tervek, kézikönyvek, feljegyzések stb. segítségével történõ egységes értelmezését. A dokumentációnak tartalmaznia kell a következõk leírását:
a) a gyártónak a minõségre vonatkozó célkitûzéseit;
b) a vállalati szervezetet, különösen:
– a szervezeti felépítést, a vezetõség felelõsségét és
szervezeti hatáskörét a termékek gyártásának vonatkozásában,
– a minõségügyi rendszer hatékonyságának a figyelésére alkalmazott módszereket, különös tekintettel az elérni
kívánt minõség biztosítására, és beleértve az e rendeletnek
nem megfelelõ termékekre vonatkozó szabályozást is;
c) a gyártási fázisban alkalmazott ellenõrzési és minõségbiztosítási technikákat, különösen:
– a sterilizálási, az anyagbeszerzési és a dokumentálási
folyamatokat és eljárásokat,
– a rajzokon, specifikációkon vagy más vonatkozó dokumentumokon alapuló, a gyártási folyamat valamennyi
fázisában alkalmazott és mindig naprakészen tartott termékazonosítási eljárásokat;
d) a gyártás elõtt, alatt és után végzendõ vizsgálatokat
és próbákat, ezek gyakoriságát és az alkalmazott vizsgálóberendezéseket.
3.3. A kijelölt szervezetnek felül kell vizsgálnia a minõségügyi rendszert, hogy megállapíthassa, hogy az megfelel-e a 3.2. pontban hivatkozott követelményeknek. Fel
kell tételezni, hogy a vonatkozó harmonizált szabványokat
megvalósító minõségi rendszerek kielégítik ezeket a követelményeket. Az értékelõ csoport legalább egy tagjának legyen értékelési tapasztalata az érintett technológiára vonatkozóan. Az értékelõ eljárás a gyártási folyamat ellenõrzése céljából tartalmazzon ellenõrzést a gyártó telephelyein, indokolt esetben a gyártó beszállítóinak a telephelyén is.
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A szemlét követõ határozatot, amelynek tartalmaznia
kell az ellenõrzés következtetéseit és a megindokolt értékelést, közölni kell a gyártóval.
3.4. A gyártónak értesítenie kell a minõségügyi rendszert elfogadó kijelölt szervezetet minden, a minõségügyi
rendszerre vonatkozóan tervezett változásról, valamint a
gyártmányféleségek változásáról. A kijelölt szervezetnek
meg kell vizsgálnia a javasolt változásokat és ellenõriznie
kell, hogy azok után is teljesülnek-e a 3.2. szakaszban hivatkozott követelmények. Értesítenie kell a gyártót döntésérõl, amelynek tartalmaznia kell az ellenõrzés következtetéseit és a megindokolt értékelést.
4. Szakmai felügyelet
4.1. A szakmai felügyelet célja annak biztosítása, hogy
a gyártó az elfogadott minõségügyi rendszerbõl ráháruló
kötelezettségeit rendben teljesítse.
4.2. A gyártó felhatalmazza a kijelölt szervezetet, hogy
az minden szükséges ellenõrzést elvégezzen, amihez minden szükséges tájékoztatást meg kell adnia, különösen:
a) a minõségügyi rendszer dokumentációját,
b) a minõségügyi rendszer gyártásra vonatkozó részében meghatározott adatokat, például az ellenõrzési jelentéseket és vizsgálati adatokat, a hitelesítési adatokat, a személyzetminõsítési jelentéseket stb.
4.3. A kijelölt szervezetnek idõszakos ellenõrzést kell
tartania és értékeléseket kell végeznie, hogy megbizonyosodjék arról, hogy a gyártó alkalmazza-e az elfogadott minõségügyi rendszert és a gyártó részére értékelési jelentést
kell adnia.
4.4. A kijelölt szervezet váratlan látogatásokat tehet a
gyártónál. Az ezekrõl készült jelentést a gyártó rendelkezésére kell bocsátani.
5. A kijelölt szervezet a többi kijelölt szervezettel közli
a minõségügyi rendszerek elfogadására, elutasítására vagy
visszavonására vonatkozó információkat.

6. számú melléklet
a 16/2006. (III. 27.) EüM rendelethez
Termékminõség-biztosítás
1. A gyártónak a termék végellenõrzésénél és vizsgálatánál alkalmaznia kell a 3. pontban elõírt minõségügyi
rendszert, továbbá a 4. pontban elõírt felügyeleti ellenõrzés alatt kell állnia. Sterilen forgalomba hozott termékek
esetén a gyártónak ezen túlmenõen alkalmaznia kell az
5. számú melléklet A. pontjának 3–4. alpontjaiban elõírtakat is, amelyek azonban csak azokra a gyártási fázisokra
vonatkoznak, amelyek a sterilizálásra és a sterilitás fenntartására szolgálnak.
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2. A megfelelõségi nyilatkozat része annak az eljárásnak, amelyben az a gyártó, aki teljesíti az 1. pontban foglalt kötelezettségeit, biztosítja és errõl nyilatkozik, hogy az
érintett termékek megfelelnek a típusvizsgálati tanúsítványban leírt típusoknak, és teljesítik a rendelet rájuk vonatkozó elõírásait. A gyártónak a 3. §-sal összhangban fel
kell tüntetnie a CE jelölést, és írásbeli megfelelõségi nyilatkozatot kell kiállítania. Ezt a nyilatkozatot, amely a
gyártott termékek meghatározott mennyiségére vonatkozik, a gyártónak meg kell õriznie. A CE jelölést annak a kijelölt szervezetnek az azonosítási számával együtt kell alkalmazni, amely az e mellékletben hivatkozott feladatokat
ellátja.
3. Minõségügyi rendszer
3.1. A gyártónak minõségügyi rendszere kiértékelésére
fel kell kérnie egy kijelölt szervezetet.
A kérelemnek a következõket kell tartalmaznia:
a) a gyártó nevét és címét;
b) az eljárás alá tartozó gyártmányokról vagy gyártmánykategóriáról minden vonatkozó tájékoztatást;
c) írásbeli nyilatkozatot arról, hogy ugyanezen termékekkel kapcsolatban nem fordultak más kijelölt szervezethez;
d) a minõségügyi rendszer dokumentációját;
e) az elfogadott minõségügyi rendszerbõl fakadó kötelezettségek vállalását;
f) ahol az indokolt, az elfogadott típusokra vonatkozó
mûszaki dokumentációt és a típusvizsgálati tanúsítványok
egy másolati példányát;
g) a gyártó arra vonatkozó vállalását, hogy olyan módszeres eljárást hoz létre és tart naprakész állapotban,
amellyel felülvizsgálja az eszközrõl a gyártás után szerzett
tapasztalatokat, és intézkedik a szükséges korrekciókról.
Ez a vállalás arra is kötelezi a gyártót, hogy a 14. §-ban
foglaltaknak megfelelõen haladéktalanul jelentse az ott
részletezett eseményeket.
3.2. A minõségügyi rendszerben minden egyes terméket vagy minden egyes sorozat reprezentatív mintáját meg
kell vizsgálni és a 2. §-ban hivatkozott vonatkozó szabvány(ok)ban meghatározott, vagy azokkal egyenértékû
vizsgálatok elvégzésével kell biztosítani, hogy a termékek
megfeleljenek a típusvizsgálati tanúsítványban leírt típusnak, és kielégítsék e rendelet rájuk vonatkozó elõírásait. A
gyártó által a minõségügyi rendszerbe bevezetett valamennyi minõségi elem, követelmény és elõírás, írásbeli
elvi nyilatkozatok és eljárások formájában, módszeresen
és rendszerezve dokumentálva legyen. A minõségügyi
rendszer dokumentációja biztosítsa a minõségbiztosítási
politikának és a minõségbiztosítási eljárásoknak programok, tervek, kézikönyvek, feljegyzések stb. segítségével
történõ egységes értelmezését. A dokumentációnak tartalmaznia kell a következõk leírását:
a) a minõségi célkitûzéseket és a szervezeti felépítést, a
vezetõségnek a termékminõséggel kapcsolatos felelõsségét és hatáskörét;
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b) a gyártást követõen elvégzendõ vizsgálatokat és próbákat; a vizsgálóberendezések hitelesítésének kellõen bizonylatoltnak kell lennie;
c) a minõségügyi rendszer hatékony mûködésének az
ellenõrzésére alkalmazott módszereket;
d) a minõségügyi jelentéseket, így az ellenõrzésekre,
vizsgálatokra, hitelesítésekre, a személyzet minõsítésére
stb. vonatkozó jelentéseket.
A fenti vizsgálatok nem vonatkoznak a sterilitás biztosítására szolgáló gyártási fázisokra.
3.3. A kijelölt szervezetnek át kell vizsgálnia a minõségügyi rendszert annak megállapítása érdekében, hogy az
megfelel-e a 3.2. pontban hivatkozott követelményeknek.
Fel kell tételezni, hogy a vonatkozó harmonizált szabványokat megvalósító minõségügyi rendszerek megfelelnek
ezeknek a követelményeknek. Az értékelõ csoport legalább egy tagjának legyen az érintett technológiára vonatkozólag korábbi minõsítési tapasztalata. A gyártási folyamatok ellenõrzése céljából az értékelési eljárás tartalmazza a gyártó, indokolt esetben a beszállítók telephelyeinek a
megtekintését. A vizsgálat eredményét, amelynek az ellenõrzésbõl levont következtetéseket és a megindokolt értékelést kell tartalmaznia, az utolsó ellenõrzés után közölni
kell a gyártóval.
3.4. A gyártónak értesítenie kell a minõségi rendszert
elfogadó kijelölt szervezetet minden, a minõségügyi rendszerre vonatkozóan tervezett lényeges változásról. A kijelölt szervezetnek meg kell vizsgálnia a javasolt változásokat, és ellenõriznie kell, hogy azok után is teljesülnek-e a
3.2. pontban hivatkozott követelmények. A döntést,
amelynek az ellenõrzésbõl levont következtetéseket és a
megindokolt értékelést kell tartalmaznia, közölni kell a
gyártóval.
4. A szakmai felügyelet
4.1. A szakmai felügyelet célja annak biztosítása, hogy
a gyártó az elfogadott minõségügyi rendszerbõl ráháruló
kötelezettségeit megfelelõen teljesítse.
4.2. A gyártónak lehetõvé kell tennie a kijelölt szervezet számára, hogy felügyeleti célból beléphessen az ellenõrzési, vizsgálati és tárolási célokat szolgáló helyiségekbe,
és rendelkezésére kell bocsátania a szükséges dokumentumokat, így különösen:
a) a minõségügyi rendszer dokumentációját;
b) a mûszaki dokumentációt;
c) a minõségügyi jelentéseket, így az ellenõrzésekre,
vizsgálatokra, hitelesítésekre, a személyzet minõsítésére
stb. vonatkozó jelentéseket.
4.3. A kijelölt szervezetnek rendszeres ellenõrzéseket
és értékeléseket kell végeznie, hogy megbizonyosodjék arról, hogy a gyártó alkalmazza-e az elfogadott minõségügyi
rendszert. A gyártó részére értékelõ jelentést kell adnia.
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4.4. A kijelölt szervezet elõzetes bejelentés nélkül látogatásokat tehet a gyártónál. Az ilyen látogatások alkalmával szükség esetén vizsgálatokat végezhet vagy végeztethet a minõségügyi rendszer helyes mûködésének ellenõrzése céljából, valamint annak ellenõrzésére, hogy a gyártás e rendelet vonatkozó elõírásainak megfelel-e. Ebbõl a
célból a végtermékbõl a kijelölt szervezet által a helyszínen vett, kellõ számú mintát meg kell vizsgálni, és el kell
végezni a 2. §-ban hivatkozott vonatkozó szabvány(ok)ban meghatározott vagy azokkal egyenértékû
vizsgálatokat. Ha egy vagy több minta nem felel meg, a kijelölt szervezetnek meg kell tennie a szükséges intézkedéseket. A gyártó rendelkezésére kell bocsátani a látogatásról készült jelentést, illetve, ha vizsgálatok is történtek, a
vizsgálati jelentést.
5. Adminisztratív elõírások
5.1. A gyártónak az utolsó termék gyártását követõ ötéves idõszak végéig a Hivatal rendelkezésére kell tudni
bocsátania a következõket:
a) a megfelelõségi nyilatkozatot;
b) a 3.1. g) pontban hivatkozott dokumentációt;
c) a 3.4. pontban hivatkozott változásokat;
d) a kijelölt szervezet 4.3–4.4. pontban hivatkozott
döntéseit és jelentéseit;
e) ahol az helyénvaló, a 3. számú mellékletben hivatkozott típusvizsgálati tanúsítványt.
6. A II.a osztályba tartozó eszközökre való alkalmazás
A 6. § (2) bekezdésével egybehangzóan e melléklet alkalmazható a II.a osztályba tartozó eszközökre is, a következõ kivétellel. Eltérõen a 2., 3.1–3.2. pontoktól, a megfelelõségi nyilatkozat természetébõl következõen a gyártó
tanúsítja – és errõl nyilatkozik –, hogy a II.a osztályba tartozó termékeket a 7. számú melléklet 3. pontjában hivatkozott mûszaki dokumentációnak megfelelõen gyártotta, és
azok teljesítik e rendelet rájuk vonatkozó követelményeit.

7. számú melléklet
a 16/2006. (III. 27.) EüM rendelethez
Gyártói megfelelõségi nyilatkozat
1. A gyártói megfelelõségi nyilatkozat az az eljárás,
amelynek során a gyártó vagy meghatalmazott képviselõje, aki a 2. pontban, steril állapotban forgalomba hozott,
illetve mérõfunkcióval rendelkezõ termékek esetében az
5. pontban hivatkozott kötelezettségeket teljesíti, tanúsítja
és nyilatkozik arról, hogy az érintett termékek kielégítik
e rendelet rájuk vonatkozó elõírásait.
2. A gyártónak össze kell állítania a 3. pontban felsorolt
mûszaki dokumentációt. A gyártó vagy meghatalmazott
képviselõje a dokumentációt a megfelelõségi nyilatkozat-
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tal együtt – kérésre – a Hivatal rendelkezésére bocsátja
ellenõrzés céljából az utolsó termék gyártásától számított
legalább 5 évig. Ha sem a gyártónak, sem meghatalmazott
képviselõjének nincs magyarországi telephelye, a fenti dokumentáció megõrzési kötelezettsége a termék forgalmazójára hárul.
3. A mûszaki dokumentációnak lehetõvé kell tennie
annak a kiértékelését, hogy a termék e rendelet követelményeinek megfelel-e, de elsõsorban a következõket kell
tartalmaznia:
a) a termék általános leírását, ideértve minden tervezett
változatot is;
b) tervezési rajzokat, az elõirányzott gyártási módszereket, az alkatrészek, szerelvények, áramkörök stb. ábráit;
c) az említett rajzoknak, ábráknak, valamint a termék
mûködésének a megértéséhez szükséges leírásokat és magyarázatokat;
d) a kockázati elemzés eredményeit, valamint a
2. §-ban hivatkozott, teljes mértékben vagy részben alkalmazott szabványok jegyzékét, valamint azon megoldások
leírását, amelyeket az alapvetõ követelmények kielégítése
érdekében fogadtak el, amennyiben a 2. §-ban hivatkozott
szabványok nem teljes mértékben érvényesülnek;
e) steril állapotban forgalomba hozott termékek esetében az alkalmazott módszerek leírását;
f) a tervezési számítások és az elvégzett vizsgálatok
stb. eredményeit;
g) ha a terméket – rendeltetésének megfelelõ mûködése
érdekében – más eszközökkel kell összekapcsolni, annak
igazolását, hogy ez a gyártó által megadott jellemzõkkel
rendelkezõ másik eszközzel összekapcsolva megfelel a
lényegi követelményeknek;
h) vizsgálati jelentéseket és a 10. számú melléklet szerinti klinikai értékelés adatait;
i) a címkét és a használati útmutatókat.
4. A gyártónak vállalnia kell, hogy olyan módszeres eljárást hoz létre és tart naprakész állapotban, amellyel felülvizsgálja az eszközrõl a gyártás után szerzett tapasztalatokat, és intézkedik a szükséges korrekciókról. Ez a vállalás
arra is kötelezi a gyártót, hogy a 14. §-ban foglaltaknak
megfelelõen haladéktalanul jelentse az ott részletezett eseményeket.
5. Az I. osztályba sorolt, steril állapotban forgalomba
hozott, illetve mérõfunkcióval rendelkezõ eszközök esetén a gyártónak nemcsak az ebben a mellékletben lefektetett elõírásokat kell betartania, hanem a 4., 5. vagy 6. számú mellékletben hivatkozott valamelyik eljárást is. Ezeknek a mellékleteknek az alkalmazása és a kijelölt szervezet
közremûködése a következõkre korlátozódik:
a) a steril állapotban forgalomba hozott termékek esetén csak a steril állapot biztosítására és fenntartására irányuló gyártási folyamatokra,
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b) mérõ funkcióval rendelkezõ eszközök esetén csak a
termékeknek a méréstechnikai követelményeknek való
megfelelõségére vonatkozó gyártási folyamatokra.
A jelen melléklet 6.1. pontja alkalmazandó.
6. A II.a csoportba tartozó eszközökre való alkalmazás
A 6. § (2) bekezdéssel egybehangzóan jelen melléklet
vonatkozhat a II.a csoportba tartozó termékekre a következõ eltéréssel:
6.1. Amennyiben ezt a mellékletet a 4., 5. vagy 6. számú
mellékletben hivatkozott eljárással együtt alkalmazzák, az
azokban, valamint a jelen mellékletben hivatkozott megfelelõségi nyilatkozatokat egyetlen nyilatkozat formájában
kell kiadni. Ha ez a nyilatkozat e mellékleten alapul, akkor
a gyártónak kell biztosítania, illetve kell nyilatkoznia arról, hogy a termékek kialakítása megfelel e rendelet vonatkozó elõírásainak.

8. számú melléklet
a 16/2006. (III. 27.) EüM rendelethez
A. Rendelésre készült eszközökre vagy klinikai
vizsgálatra szánt, osztályba sorolt eszközökre
vonatkozó nyilatkozat
1. Rendelésre készült eszközök vagy klinikai vizsgálatra szánt eszközök esetén a gyártónak vagy meghatalmazott
képviselõjének össze kell állítania a 2. pontban szereplõ
adatokat tartalmazó nyilatkozatot.
2. A nyilatkozatnak a következõ adatokat kell tartalmaznia:
2.1. Rendelésre készült eszközök esetében:
a) az eszköz azonosítását lehetõvé tevõ adatokat;
b) nyilatkozatot arról, hogy az eszköz egy adott, megnevezett beteg kizárólagos használatára készült (mûbizonylat);
c) a szakorvos vagy más felhatalmazott személy nevét,
aki az eszközt rendelte és adott esetben az egészségügyi
szolgáltató nevét;
d) az eszköz egyedi jellemzõit a rendelésben meghatározott elõírások szerint;
e) nyilatkozatot arról, hogy az eszköz megfelel az
1. számú mellékletben lefektetett alapvetõ követelményeknek, megjelölve azokat – ha vannak ilyenek –, amelyeket nem tartottak meg teljesen, ennek indokolásával
együtt.
2.2. Klinikai vizsgálatra szánt eszközök esetében:
a) az eszköz azonosítását lehetõvé tevõ adatokat;
b) a vizsgálati tervet, megadva a vizsgálat célját, tudományos, mûszaki, illetve orvosi indokolását és terjedelmét, valamint az érintett eszközök mennyiségét;
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c) az illetékes etikai bizottság támogató állásfoglalását
és azokat a szempontokat, amelyeken az állásfoglalás
alapul;
d) a vizsgálatért felelõs szakorvos vagy más meghatalmazott személy és az intézmény nevét;
e) a vizsgálat helyét, megkezdésének idõpontját és tervezett idõtartamát;
f) nyilatkozatot arról, hogy a kérdéses eszköz a vizsgálat tárgyát képezõ szempontokon kívül megfelel az alapvetõ követelményeknek, és e szempontokra vonatkozóan
minden óvóintézkedést megtettek a beteg egészségének és
biztonságának a védelmére.
3. A gyártónak vállalnia kell, hogy a Hivatal rendelkezésére bocsát:
3.1. Rendelésre készült eszközök esetében olyan dokumentációt, amely lehetõvé teszi az eszköz terveinek, gyártásának és teljesítõképességének megismerését, ideértve
az elvárt teljesítõképességet is, hogy lehetõség legyen az e
rendelet követelményeinek való megfelelés értékelésére.
A gyártó minden szükséges intézkedést megtesz annak
érdekében, hogy a gyártás során elõállított eszközöknek az
elõzõ bekezdés szerinti dokumentációval való megegyezõségét biztosítsa.
3.2. Klinikai vizsgálatra szánt eszközök esetében olyan
dokumentációt, amelynek a következõket kell tartalmaznia:
a) a termék általános leírását;
b) tervrajzokat, a tervezett gyártási módszereket, különös tekintettel a sterilizálásra, valamint alkatrészek, részegységek, áramkörök stb. rajzait;
c) az említett terveknek, illetve az eszköz mûködésének a megértéséhez szükséges leírásokat és magyarázatokat;
d) a kockázatelemzés eredményeit és a 2. §-ban hivatkozott, teljes mértékben vagy részben alkalmazott szabványok jegyzékét, valamint azon megoldásoknak a leírását,
melyeket e rendelet követelményeinek a kielégítése érdekében alkalmaztak, amennyiben a 2. §-ban hivatkozott
szabványokat nem alkalmazták;
e) a konstrukciós számítások, ellenõrzések, valamint
mûszaki vizsgálatok stb. eredményeit.
A gyártónak minden szükséges intézkedést meg kell
tennie, hogy a gyártási eljárás során olyan termékeket hozzon létre, melyek megfelelnek az e pontban hivatkozott
dokumentációnak. A gyártónak engedélyeznie kell ezen
intézkedések hatásosságának értékelését, illetve – ha az
szükséges – ellenõrzését.
4. Az e melléklettel kapcsolatos nyilatkozatokban felsorolt adatokat legalább öt évig meg kell õrizni.

2006/33. szám

B. Rendelésre készült vagy klinikai vizsgálatra szánt
aktív beültethetõ eszközökre vonatkozó nyilatkozat
1. Rendelésre készült eszközök vagy klinikai vizsgálatra szánt eszközök esetén a gyártónak vagy meghatalmazott
képviselõjének össze kell állítania a 2. pontban szereplõ
adatokat tartalmazó nyilatkozatot.
2. A nyilatkozatnak a következõ adatokat kell tartalmaznia:
2.1. Rendelésre készült eszközök esetében:
a) az eszköz azonosítását lehetõvé tevõ adatokat;
b) nyilatkozatot arról, hogy az eszköz egy adott, megnevezett beteg kizárólagos használatára készült (mûbizonylat);
c) a szakorvos nevét, aki az eszközt rendelte, és adott
esetben az egészségügyi szolgáltató nevét;
d) az eszköz egyedi jellemzõit a rendelésben meghatározott elõírások szerint;
e) nyilatkozatot arról, hogy az eszköz megfelel az
1. számú mellékletben lefektetett alapvetõ követelményeknek, megjelölve azokat – ha vannak ilyenek –, amelyeket nem tartottak meg teljesen, ennek indokolásával
együtt.
2.2. Klinikai vizsgálatra szánt eszközök esetében:
a) az eszköz azonosítását lehetõvé tevõ adatokat;
b) a vizsgálati tervet, megadva a vizsgálatok célját és
terjedelmét, valamint az érintett eszközök mennyiségét;
c) a vizsgálatért felelõs szakorvos és az intézmény
nevét;
d) a vizsgálat helyét, megkezdésének idõpontját és tervezett idõtartamát;
e) nyilatkozatot arról, hogy a kérdéses eszköz a vizsgálat tárgyát képezõ szempontokon kívül megfelel az alapvetõ követelményeknek, és e szempontokra vonatkozóan
minden óvóintézkedést megtettek a beteg egészségének és
biztonságának a védelmére.
3. A gyártónak vállalnia kell, hogy a Hivatal rendelkezésére bocsát:
3.1. Rendelésre készült eszközök esetében olyan dokumentációt, amely lehetõvé teszi az eszköz terveinek, gyártásának és teljesítõképességének megismerését, ideértve a
tervezett teljesítõképességet is, hogy lehetõség legyen az e
rendelet követelményeinek való megfelelés értékelésére.
A gyártó minden szükséges intézkedést megtesz annak
érdekében, hogy a gyártás során elõállított eszközöknek az
elõzõ bekezdés szerinti dokumentációval való megegyezõségét biztosítsa.
3.2. Klinikai vizsgálatra szánt eszközök esetében olyan
dokumentációt, amelynek a következõket kell tartalmaznia:
a) a termék általános leírását;
b) tervrajzokat, gyártási módszereket, különös tekintettel a sterilizálásra, valamint alkatrészek, részegységek,
áramkörök stb. rajzait;
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c) az említett terveknek, illetve az eszköz mûködésének a
megértéséhez szükséges leírásokat és magyarázatokat;
d) a 2. §-ban hivatkozott, teljes mértékben vagy részben alkalmazott szabványok jegyzékét, valamint azon
megoldásoknak a leírását, melyeket e rendelet követelményeinek a kielégítése érdekében alkalmaztak, amennyiben
a 2. §-ban hivatkozott szabványokat nem, vagy nem teljeskörûen alkalmazták;
e) a konstrukciós számítások, ellenõrzések, valamint
mûszaki vizsgálatok stb. eredményeit.
A gyártónak minden szükséges intézkedést meg kell
tennie, hogy a gyártási eljárás során olyan termékeket hozzon létre, melyek megfelelnek a 3.1. pontban és az elõzõ
pont utolsó bekezdésében hivatkozott dokumentációnak.
A gyártó szükség esetén engedélyezi ezen intézkedések
hatásossága megvalósulásának audit útján történõ értékelését.
9. számú melléklet
a 16/2006. (III. 27.) EüM rendelethez
Az osztályba sorolás szabályai
I. Fogalommeghatározások
1. Fogalommeghatározások a besorolási szabályokhoz
1.1. Idõtartamok
Átmeneti: rendes körülmények között 60 percnél rövidebb idejû folyamatos használatra tervezett.
Rövididejû: rendes körülmények között 30 napnál rövidebb idejû folyamatos használatra tervezett.
Hosszú idõtartamú: rendes körülmények között 30 napnál hosszabb idejû folyamatos használatra tervezett.
1.2. Invazív eszközök
Invazív eszközök: olyan eszköz, amely testnyíláson
vagy a test felszínén keresztül részben vagy teljesen behatol a testbe.
Testnyílás: természetes nyílás a bõrön, ideértve a szemgolyó külsõ felszínét is, vagy bármely mûtéti úton létrehozott állandó nyílás, például stoma.
Sebészeti invazív eszköz: olyan invazív eszköz, amely a
test felszínén keresztül, sebészeti beavatkozás segítségével vagy azzal összefüggésben hatol be a testbe.
Beültethetõ eszköz (implantátum): minden olyan eszköz, amely arra szolgál, hogy sebészeti beavatkozással
– teljesen bevezessék a testbe, vagy
– hámfelszínt vagy szemfelszínt helyettesítsen,
és az eljárást követõen a helyén maradjon.
Az olyan eszközöket, amelyek arra szolgálnak, hogy sebészeti beavatkozással részlegesen bevezessék õket az
emberi testbe, és amelyek a beavatkozás után legalább
30 napig a helyükön maradnak, beültethetõ eszköznek kell
tekinteni.
1.3. Ismételten felhasználható sebészeti mûszer: olyan
mûszer, amely sebészeti beavatkozásoknál vágásra, fúrásra, fûrészelésre, kaparásra, kapcsolásra, csíptetésre, ter-
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pesztésre stb. szolgál anélkül, hogy bármilyen aktív orvostechnikai eszközhöz lenne kapcsolva, és amely kellõ eljárások végrehajtása után újra használható.
1.4. Aktív orvostechnikai eszköz: olyan orvostechnikai
eszköz, amelynek a mûködése villamos vagy más energiától függ, ide nem értve a közvetlenül az emberi testbõl
vagy a gravitációból származó energiát.
Nem tekintendõk aktív orvostechnikai eszköznek azok
az orvostechnikai eszközök, amelyek célja a beteg és az
aktív orvostechnikai eszköz között energia, anyag vagy
más paraméterek átvitele anélkül, hogy ezek lényeges változáson mennének keresztül.
1.5. Aktív terápiás eszköz: egymagában vagy más orvostechnikai eszközökkel együtt használt aktív orvostechnikai eszköz, amely betegség, sérülés vagy fogyatékosság
kezelése vagy enyhítése kapcsán a biológiai funkciók és
struktúrák megtartására, megváltoztatására, helyettesítésére vagy helyreállítására szolgál.
1.6. Aktív diagnosztikai eszköz: egymagában vagy más
orvostechnikai eszközzel együtt használt aktív orvostechnikai eszköz, amely információt szolgáltat a fiziológiai állapot, betegség vagy veleszületett rendellenességek diagnosztizálásához, megfigyeléséhez vagy kezeléséhez.
1.7. Központi keringési rendszer: arteriae pulmonales,
aorta ascendens, arteriae coronariae, arteria carotis communis, arteria carotis externa, arteria carotis interna, arteriae cerebrales, truncus brachicephalicus, venae cordis,
venae pulmonales, vena cava superior, vena cava inferior.
1.8. Központi idegrendszer: e rendelet szempontjából
az agy, az agyhártya és a gerincvelõ.

II. Végrehajtási szabályok
2. Végrehajtási szabályok
2.1. A besorolási szabályok alkalmazását az eszköz
rendeltetési célja határozza meg.
2.2. Amennyiben az eszközt más eszközzel való együttes használatra szánják, a besorolási szabályokat az eszközök mindegyikére külön-külön kell alkalmazni. A tartozékokat saját jogon kell besorolni, függetlenül attól az eszköztõl, amellyel azokat használják.
2.3. Az a szoftver, amely az eszközt vezérli vagy az
eszköz használatát befolyásolja, ugyanabba az osztályba
tartozik mint az eszköz.
2.4. Amennyiben az eszközt nem kizárólag vagy nem
elsõsorban egy meghatározott testrészen használják, a legkritikusabb alkalmazás alapján kell besorolni.
2.5. Ha a gyártó által megadott szolgáltatás alapján
ugyanarra az eszközre több szabály is alkalmazható, a legszigorúbb, a magasabb besorolást eredményezõ szabályt
kell alkalmazni.

2844

MAGYAR KÖZLÖNY
III. Osztályba sorolás

1. Nem invazív eszközök
1.1. 1. szabály
Minden nem invazív eszköz az I. osztályba tartozik, kivéve, ha a továbbiakban lefektetett valamely más szabály
érvényes rá.
1.2. 2. szabály
Minden olyan nem invazív eszköz, amelynek a rendeltetése – infúzió, beadás vagy az emberi testbe történõ bevezetés céljából – vér, testfolyadékok vagy testszövetek,
folyadékok vagy gázok vezetése vagy tárolása, a II.a osztályba tartozik, ha
– II.a vagy magasabb osztályba tartozó aktív eszközhöz csatlakoztatható,
– a rendeltetése vér vagy más testfolyadék tárolása
vagy vezetése, vagy szervek, szervrészek vagy testszövetek tárolása
minden más esetben az I. osztályba tartozik.
1.3. 3. szabály
Minden olyan nem invazív eszköz, amelynek a rendeltetése vér, más testfolyadékok, valamint a testbe infúzióval bejutó egyéb folyadékok biológiai vagy kémiai összetételének a módosítása, a II.b osztályba tartozik, kivéve, ha
a kezelés szûrésbõl, centrifugálásból, illetve gáz- vagy hõcserébõl áll, mert ezekben az esetekben a II.a osztályba
tartozik.
1.4. 4. szabály
Azok a nem invazív eszközök, amelyek sérült bõrfelülettel kerülnek érintkezésbe
– az I. osztályba tartoznak, ha a rendeltetésük az, hogy
mechanikai akadályt, kompressziót képezzenek, váladékokat nyeljenek el,
– a II.b osztályba tartoznak, ha rendeltetésük szerint elsõsorban a bõrtakaró folytonossági hiányával járó olyan
sebekhez használatosak, amelyek csak másodlagos hatásra
képesek begyógyulni,
– minden más esetben a II.a osztályba tartoznak, beleértve azokat az eszközöket is, amelyek a seb mikrokörnyezetét látják el.
2. Invazív eszközök
2.1. 5. szabály
Valamennyi, testnyílással kapcsolatos invazív eszköz,
amely nem sebészeti invazív eszköz, és amelyet nem arra
szántak, hogy aktív orvosi eszközhöz csatlakozzon
– az I. osztályba tartozik, ha átmeneti használatra
szánták,
– a II.a osztályba tartozik, ha rövid idejû használatra
szánták, kivéve, ha szájüregben, torokban, orrüregben
vagy fülcsatornában a dobhártyáig használják, ezekben az
esetekben az I. osztályba tartozik,
– a II.b osztályba tartozik, ha hosszú idejû használatra
szánták, kivéve, ha szájüregben, torokban, orrüregben
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vagy fülcsatornában a dobhártyáig használják, és nem kell
a nyálkahártyán keresztül felszívódnia; ezekben az esetekben a II.a osztályba tartozik.
Valamennyi, testnyílással kapcsolatos invazív eszköz,
amely nem sebészeti invazív eszköz, és amelyet II.a vagy
magasabb osztályba tartozó aktív eszközhöz való csatlakoztatásra szántak, a II.a osztályba tartozik.
2.2. 6. szabály
Valamennyi átmeneti használatra szánt sebészeti invazív eszköz a II.a osztályba tartozik, kivéve, ha
– kifejezetten a szív vagy a központi keringési rendszer
zavarának a diagnosztizálására, megfigyelésére vagy korrigálására szánták ezen testrészekkel való közvetlen érintkezés révén; ebben az esetben a III. osztályba tartozik,
– újrafelhasználható sebészeti mûszer, amely esetben
az I. osztályba tartozik,
– rendeltetése ionizáló sugárzás formájában történõ
energiaellátás; ebben az esetben a II.b osztályba tartozik,
– az a rendeltetése, hogy biológiai hatást fejtsen ki,
vagy teljesen vagy nagyrészt felszívódjék; ebben az esetben a II.b osztályba tartozik,
– az a rendeltetése, hogy adagoló rendszer révén
gyógyszert adjon be, és ezt az alkalmazási módot figyelembe véve potenciálisan veszélyt jelent; ebben az esetben
a II.b osztályba tartozik.
2.3. 7. szabály
Valamennyi rövid idejû használatra szánt sebészeti invazív eszköz a II.a osztályba tartozik, kivéve, ha
– kifejezetten a szív vagy a központi keringési rendszer
zavarának a diagnosztizálására, megfigyelésére vagy korrigálására szánták ezen testrészekkel való közvetlen érintkezés révén; ebben az esetben a III. osztályba tartozik,
– kifejezetten olyan használatra szánták, hogy a központi idegrendszerrel közvetlen érintkezzék, ebben az
esetben a III. osztályba tartozik,
– a rendeltetése ionizáló sugárzás formájában történõ
energiaellátás, ebben az esetben a II.b osztályba tartozik,
– az a rendeltetése, hogy biológiai hatása legyen, vagy
teljesen vagy nagyrészt felszívódjék, ebben az esetben a
III. osztályba tartozik,
– az a rendeltetése, hogy a testben kémiai változáson
menjen keresztül (kivéve, ha az eszköz fogba kerül), vagy
gyógyszert adjon be; ebben az esetben a II.b osztályba tartozik.
2.4. 8. szabály
Valamennyi beültethetõ eszköz és hosszú idõtartamú
sebészeti invazív eszköz a II.b osztályba tartozik, kivéve,
ha rendeltetése szerint
– a fogba kerül; ebben az esetben a II.a osztályba tartozik,
– a szívvel, a központi keringési rendszerrel vagy a
központi idegrendszerrel közvetlen érintkezésben használják; ebben az esetben a III. osztályba tartozik,
– biológiai hatást fejt ki, vagy részben vagy teljesen felszívódik; ebben az esetben a III. osztályba tartozik,
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– a testben kémiai változáson megy át (kivéve, ha a
fogba kerül), vagy gyógyszert ad be; ebben az esetben a
III. osztályba tartozik.
3. Aktív eszközökre vonatkozó kiegészítõ szabályok
3.1. 9. szabály
Minden olyan aktív terápiás eszköz, amelynek a rendeltetése energiaközlés vagy -csere, a II.a osztályba tartozik,
kivéve, ha olyanok a jellemzõi, hogy az emberi test részére
történõ energiaközlés, illetve az emberi testtel történõ
energiacsere, az energia természetének, sûrûségének és alkalmazási környezetének figyelembevételével potenciálisan veszélyes; ebben az esetben a II.b osztályba tartozik.
Minden olyan aktív eszköz, amelynek az a rendeltetése,
hogy II.b osztályba tartozó aktív terápiás eszközök mûködését figyelje vagy vezérelje, vagy az a rendeltetése, hogy
ilyen eszközök mûködését befolyásolja, a II.b osztályba
tartozik.
3.2. 10. szabály
Minden olyan aktív diagnosztikai eszköz a II.a osztályba tartozik, amelyet arra szántak, hogy
– az emberi test által elnyelésre kerülõ energiát adjon
le, kivéve a beteg testének a látható spektrumban való
megvilágítására használt eszközöket,
– radiológiai készítmények elosztását in vivo ábrázolja,
– létfontosságú fiziológiai folyamatok közvetlen diagnosztizálását és figyelését tegye lehetõvé, kivéve, ha kifejezetten arra szánták, hogy olyan létfontosságú fiziológiai
paramétereket figyeljen, amelyek megváltozása a beteg
számára közvetlen veszélyt eredményezhet (pl. a szívmûködés, a légzés, a központi idegrendszer aktivitásának a
változásai); ilyen esetben a II.b osztályba tartozik.
Az ionizáló sugárzás kibocsátására és a radiológiai
diagnosztikára vagy terápiára szánt aktív eszközök, beleértve az ezeket vezérlõ vagy figyelõ, valamint a mûködésüket közvetlenül befolyásoló eszközöket is, a II.b osztályba tartoznak.
3.3. 11. szabály
Minden olyan aktív eszköz, amelyet gyógyszereknek,
testfolyadékoknak vagy más anyagoknak a testbe történõ
beadására vagy a testbõl történõ eltávolítására szántak, a
II.a osztályba tartozik, kivéve, ha ezt az anyag természetét,
az érintett testrészt vagy az alkalmazás módját tekintve
potenciálisan veszélyes módon végzi; ilyen esetben a
II.b osztályba tartozik.
3.4. 12. szabály
Minden más aktív eszköz az I. osztályba tartozik.
4. Különleges szabályok
4.1. 13. szabály
Minden olyan eszköz, amely integráns részeként olyan
anyagot tartalmaz, amely külön használva gyógyszernek
tekinthetõ, és amely anyag kiegészíti az eszköz hatását az
emberi testre, a III. osztályba tartozik.
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Minden olyan eszköz, amely integráns részeként humán
vérszármazékot tartalmaz, a III. osztályba tartozik.
4.2. 14. szabály
Minden fogamzásgátlásra vagy betegségek szexuális
úton történõ átvitelének a megelõzésére használt eszköz a
II.b osztályba tartozik, kivéve, ha beültethetõ vagy hosszú
idõtartamú invazív eszközrõl van szó; ilyen esetekben a
III. osztályba tartozik.
4.3. 15. szabály
A kifejezetten kontaktlencsék fertõtlenítésére, tisztítására, öblítésére, és ha az szükséges, nedvesítésére szánt
minden eszköz a II.b osztályba tartozik.
A kifejezetten orvostechnikai eszközök fertõtlenítésére
szánt eszközök a II.a osztályba tartoznak. Ez a szabály
nem vonatkozik azokra a termékekre, amelyeket nem kontaktlencsék, hanem más orvostechnikai eszközök fizikai
hatással történõ tisztítására szántak.
4.4. 16. szabály
A kifejezetten röntgendiagnosztikai képek felvételére
szánt nem aktív eszközök a II.a osztályba tartoznak.
4.5. 17. szabály
Minden életképtelenné tett állati szövet vagy származék
hasznosításával gyártott eszköz a III. osztályba tartozik,
kivéve, ha az ilyen eszközt csak a sértetlen bõrrel való
érintkezésre szánták.
5. 18. szabály
A többi szabály alól kivételként a vérzsákok a II.b osztályba tartoznak.

10. számú melléklet
a 16/2006. (III. 27.) EüM rendelethez
Klinikai értékelés
A. Az osztályba sorolt eszközök esetében:
1. Általános elõírások
1.1. Az eszközök, így különösen a III. osztályba tartozó
és a beültethetõ eszközök esetében klinikai adatokon kell
alapulnia
a) annak igazolásának, hogy rendeltetésszerû használata során az eszköz megfelel az 1. számú melléklet A.I.
pontjának 1. és 3. alpontja szerinti követelményeknek;
b) a nem kívánatos mellékhatások értékelésének.
A klinikai adatoknak – szükség esetén a vonatkozó harmonizált szabványokat is figyelembe véve – a következõkön kell alapulniuk:
1.1.1. az adott idõpontban rendelkezésre álló, vonatkozó tudományos szakirodalmi összeállításon, amely az eszköz tervezett alkalmazását és az ennek során felhasznált
mûszaki megoldásokat tárgyalja, továbbá az összeállítást
kritikusan értékelõ írásos jelentésen, vagy
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1.1.2. az összes klinikai vizsgálat eredményein, beleértve azokat is, amelyeket a 2. pontnak megfelelõen végeztek.
1.2. A klinikai értékelés során az adatokat a Hivatal az
adatvédelmi elõírások betartásával kezeli.
2. Klinikai vizsgálat
2.1. Célok
A klinikai vizsgálat célja:
a) annak igazolása, hogy rendeltetésszerû használata
során az eszköz megfelel a 1. számú melléklet A.I. pontjának 3. alpontja szerinti követelményeknek, valamint
b) a rendeltetésszerû használata során fellépõ esetleges
nem kívánatos mellékhatások meghatározása és annak értékelése, hogy ezek az eszköz tervezett teljesítõképességét
figyelembe véve milyen kockázatot jelentenek.
2.2. A klinikai vizsgálatot a külön jogszabálynak megfelelõen kell végezni. Ez a klinikai vizsgálat minden lépésére vonatkozik, a klinikai vizsgálat indokoltságának megfontolásától kezdve az eredmények közzétételéig.
2.3. Módszerek
2.3.1. A klinikai vizsgálatot olyan megfelelõ vizsgálati
terv alapján kell végezni, amely a legújabb tudományos és
mûszaki ismereteket tükrözi és úgy van meghatározva,
hogy igazolja vagy cáfolja a gyártónak az eszközre vonatkozó állításait. A vizsgálatnak a végkövetkeztetések tudományos hitele érdekében kellõ számú megfigyelést kell
tartalmaznia.
2.3.2. A vizsgálat végrehajtására használt eljárásoknak
illeszkedniük kell a vizsgált eszközhöz.
2.3.3. A vizsgálatot az eszköz rendes használati körülményeihez hasonló körülmények között kell lefolytatni.
2.3.4. Az eszköz minden lényeges jellemzõjét és ezeknek a betegekre gyakorolt hatását vizsgálni kell, beleértve
a biztonságosságra és a teljesítõképességre vonatkozó tulajdonságokat is.
2.3.5. Minden, a 14. §-ban meghatározott váratlan eseményt és balesetet teljes egészében rögzíteni és jelenteni
kell a Hivatalnak az ott leírt módon.
2.3.6. A vizsgálatot megfelelõ képzettségû szakorvos
vagy más erre feljogosított, megfelelõ képesítéssel rendelkezõ személy felelõssége mellett, megfelelõ körülmények
között kell végezni. Az eszközre vonatkozó mûszaki és
klinikai adatok az azokat alkalmazó orvos, ill. az egyéb
feljogosított személy számára legyenek hozzáférhetõek.
2.3.7. Az orvos, illetve az arra felhatalmazott felelõs
személy által aláírt írásbeli jelentésnek a vizsgálat során
összegyûjtött valamennyi adat kritikai kiértékelését tartalmaznia kell.
B. Az aktív beültethetõ eszközök esetében:
1. Általános elõírások
1.1. A 2. számú melléklet B.4.2.c), valamint a 3. számú
melléklet B.3.g) pontjában említett klinikai adatoknak – a

2006/33. szám

vonatkozó harmonizált szabványokat figyelembe véve –
az alábbiakon kell alapulniuk:
1.1.1. az adott idõpontban rendelkezésre álló, vonatkozó tudományos szakirodalmi összeállításon, amely az eszköz tervezett alkalmazását és az ennek során felhasznált
mûszaki megoldásokat tárgyalja; továbbá az összeállítást
kritikusan értékelõ írásos jelentésen, vagy
1.1.2. az összes egészségügyi alkalmassági vizsgálat
eredményein, beleértve azokat is, amelyeket a 2. pontnak
megfelelõen végeztek.
1.2. A klinikai értékelés során a Hivatalnak valamennyi
adatot bizalmasan kell kezelnie.
2. Klinikai vizsgálat
2.1. Célok
A klinikai vizsgálat célja
a) annak igazolása, hogy rendeltetésszerû használati
körülmények között az eszköz mûködése megfelel az
1. számú melléklet B.2. pontja szerinti elõírásoknak,
valamint
b) a rendeltetésszerû használati körülmények között
fellépõ esetleges nem kívánatos mellékhatások meghatározása, és annak értékelése, hogy ezek elfogadható kockázatot jelentenek-e az eszköz szándékolt céljához képest.
2.2. A klinikai vizsgálatot a külön jogszabálynak megfelelõen kell végezni. Ez a klinikai vizsgálat minden lépésére vonatkozik, a klinikai vizsgálat indokoltságának megfontolásától kezdve az eredmények közzétételéig.
2.3. Módszerek
2.3.1. A klinikai vizsgálatot olyan megfelelõ vizsgálati
terv alapján kell végezni, amely a legújabb tudományos és
mûszaki ismereteket tükrözi és úgy van meghatározva,
hogy igazolja vagy cáfolja a gyártónak az eszközre vonatkozó állításait. A vizsgálatnak a végkövetkeztetések tudományos hitele érdekében kellõ számú megfigyelést kell
tartalmaznia.
2.3.2. A vizsgálat végrehajtására használt eljárások illeszkedjenek a vizsgált eszközhöz.
2.3.3. A vizsgálatot az eszköz rendes használati körülményeihez hasonló körülmények között kell lefolytatni.
2.3.4. Az eszköz minden lényeges jellemzõjét és ezeknek a betegekre gyakorolt hatását vizsgálni kell, beleértve
a biztonságosságra és a teljesítõképességre vonatkozó tulajdonságokat is.
2.3.5. Minden, a 14. §-ban meghatározott váratlan eseményt és balesetet teljes egészében rögzíteni és jelenteni
kell.
2.3.6. A vizsgálatot megfelelõ képzettségû szakorvos
felelõssége mellett, megfelelõ körülmények között kell
végezni.
Az eszközre vonatkozó mûszaki adatok az orvos számára legyenek hozzáférhetõek.
2.3.7. A felelõs orvos által aláírt írásbeli jelentésnek a
vizsgálat során összegyûjtött valamennyi adat kritikai kiértékelését tartalmaznia kell.
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11. számú melléklet a 16/2006. (III. 27.) EüM rendelethez
„CE” megfelelõségi jelölés
A CE jelölés a következõ formájú „CE” kezdõbetûket tartalmazza:

Kicsinyített vagy nagyított jel alkalmazása esetén is be kell tartani a fenti méretarányokat.
A CE jelölés két betûjének azonos függõleges méretûnek kell lennie és 5 mm-nél nem lehet kisebb.
Kisméretû eszközök esetén a legkisebb méret követelményétõl el lehet tekinteni.

12. számú melléklet a 16/2006. (III. 27.) EüM rendelethez
Az orvostechnikai eszközökrõl szóló rendelet eszközeivel kapcsolatos váratlan események
és gyártói teljes körû visszahívás bejelentési formanyomtatványa
A bejelentõ adatai:
A bejelentõ neve
Gyártó
Meghatalmazott képviselõ
Disztribútor
Importõr
Forgalmazó
Felhasználó
Egyéb
Utca, házszám vagy postafiók
Postai irányítószám
Város
Kapcsolattartó neve
Telefon
Fax
E-mail
A bejelentés dátuma
Orvostechnikai eszközre vonatkozó adatok:
Az eszköz kereskedelmi neve
Az eszköz GMDN kódja
Az eszköz GMDN szerinti megnevezése
Az eszköz kockázati osztálya
Az eszköz típusa vagy katalógus száma
Sorozatszám és/vagy gyártási száma
Az eszköz tartozékai
Szoftver verzió (ha alkalmazható)

2847

2848

MAGYAR KÖZLÖNY

2006/33. szám

Gyártóra vonatkozó adatok:
A gyártó neve
Utca, házszám
Postai irányítószám
Város
Ország
Telefon
Fax
E-mail
A gyártó meghatalmazott képviselõjének adatai
Magyarországi egyéb képviselet (disztribútor, márkaszervíz, forgalmazó stb.)
Eseményre vonatkozó adatok:
Az esemény dátuma
Az esemény helye
Az esemény leírása
Következmények (pl. halál, egészségkárosodás, baleset történhetett volna)
Az eseménnyel kapcsolatban hozott intézkedések
Teljes körû visszahívás oka
Üzemeltetési adatok:
Szerviz konstrukció (szerviz szerzõdés: saját szerviz, márkaszerviz, egyéb)
A szerviz neve, címe
Utolsó idõszakos felülvizsgálat idõpontja, adatai (az orvostechnikai eszközökrõl szóló EüM rendelet 17. § és 13.
számú melléklete alapján)
Utolsó naplózott szervizbeavatkozás idõpontja
Utolsó naplózott nagyjavítás idõpontja
Megjegyzés:
Jelen bejelentés nem jelenti azt, hogy a gyártó, a meghatalmazott képviselõje vagy a kompetens hatóság megerõsíti vagy
elismeri, hogy a bejelentett orvostechnikai eszköz bármely módon hozzájárult volna az eseményben érintett személy halálához, illetve egészségkárosodásához, vagy annak közvetlen okozója lett volna.
Ezennel kijelentem, hogy a fenti adatokat legjobb tudásom szerint közöltem.

Hely: ............................................

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

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

(A jelentést az eseményt követõen haladéktalanul, de legkésõbb 8 napon belül meg kell küldeni a Hivatal részére.)
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13. számú melléklet a 16/2006. (III. 27.) EüM rendelethez
Idõszakos felülvizsgálat
I. Az idõszakos felülvizsgálatra kötelezett termékek köre, a felülvizsgálat gyakorisága
1. Defibrillátor

1 évente

2. Nagyfrekvenciás sebészeti vágókészülék

1 évente

3. Inkubátor

1 évente

4. Altató-lélegeztetõ berendezés

1 évente

5. Mûtõlámpa

1 évente

6. Dializáló berendezés

1 évente

7. Invazív és intervenciós rtg. berendezések

1 évente

8. Mûtõasztal

2 évente

9. Tonométer

2 évente

10. Hagyományos rtg. átvilágító és felvételi munkahely

2 évente

11. Sebészeti képerõsítõ

2 évente

12. Mûtéti és õrzõ monitor, EKG

2 évente

13. Lézer

2 évente

14. Invazív vérnyomásmérõ és véráramlásmérõ

2 évente

15. Gépi infúzió adagoló készülék

3 évente

16. Vérmelegítõ készülék

3 évente

17. Sterilizáló berendezés

3 évente

18. Hálózati üzemû elektroterápiás készülék (stimulátor, nagyfrekvenciás készülék stb.)

3 évente

19. Orvosigáz-ellátó berendezés

3 évente

20. Ultrahang-diagnosztikai készülék

3 évente

II. Egyéb elõírások
1. A vizsgálat eredményét rögzíteni kell. A dokumentációt az intézmény mûszerfelelõse köteles megõrizni és kívánságra a munkavédelmi felelõsnek, felügyeleti szervezetének, az ÁNTSZ illetékes intézetének és a Hivatalnak bemutatni.
A vizsgálat eredménye mellett meg kell jelölni az ellenõrzés módját is.
2. Nehezen vagy csak nagy költséggel szállítható készülék esetében vagy olyan készüléknél, amely átmenetileg sem
nélkülözhetõ az intézményben, helyi ellenõrzési módszert kell biztosítani.
3. Az idõszakos felülvizsgálatot el kell végezni a meghibásodást követõ szervizbeavatkozás után is, ha a beavatkozás
a vizsgálandó tulajdonságra is kiterjedt.
4. Az idõszakos felülvizsgálat nem érinti a más minõsítõ intézet hatáskörébe utalt kötelezõ vizsgálatokat (pl. mértékhitelesítés stb.)
5. Az elsõ idõszakos felülvizsgálat az üzembe helyezést követõen, az elõírt gyakoriságtól függõen 1, 2 vagy 3 év elteltével esedékes. A további felülvizsgálat az elõzõ felülvizsgálat idõpontjától számítandó.
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14. számú melléklet a 16/2006. (III. 27.) EüM rendelethez
BEJELENTÕ LAP
Fodor József Országos Közegészségügyi Központ Országos Kémiai Biztonsági Intézete számára
a II.a osztályba tartozó, kifejezetten orvostechnikai eszközök fertõtlenítésére szánt eszközök
magyarországi forgalomba hozataláról
Gyártóra, forgalmazóra, forgalomba hozatalért felelõs személyre vonatkozó adatok
Bejelentõ (cég)
Neve: .................................................................................................................................................................................
Székhelye: _ _ _ _ ............................................................................................................................................................
Telephely címe: _ _ _ _ ................................................................... Megye: ..................................................................
Telefon: ........................... Fax: ........................................... E-mail: ............................................................................
Kapcsolattartó személy neve: ............................................................................................................................................
Elérhetõség címe: _ _ _ _ ................................................................................................................................................
Telefon: ........................... Fax: ........................................... E-mail: ............................................................................

A forgalmazott orvostechnikai eszközre (fertõtlenítõszerre) vonatkozó adatok*
Termék neve

Biocid hatóanyag(ok)
megnevezése**

Kiszerelés

Hatóanyag-tartalom

Tárgyév:
Megjegyzések:

Cégszerû aláírás, cégbélyegzõ, dátum:

* Több termék (hatóanyag) esetén a bejelentést – szükség szerint – új adatlapon kell folytatni.
** A hatóanyag nevét úgy kell megadni, ahogyan azt az Európai Unióban osztályozott veszélyes anyagok jegyzékérõl szóló külön jogszabály, vagy – ha a
név ott nem szerepel – a Létezõ Vegyi Anyagok Európai Jegyzéke (EINECS) tartalmazza. Amennyiben a hatóanyag egyik jegyzékben sem szerepel, akkor a
hatóanyagnak a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO) szerinti közhasználatú nevét kell megadni. Amennyiben ilyen nincs, akkor az anyagot az Elméleti
és Alkalmazott Kémia Nemzetközi Uniójának (IUPAC) szabályai szerinti kémiai megnevezéssel kell megjelölni.
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A foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi
miniszter
4/2006. (III. 27.) FMM
rendelete
az igazságügyi munkabiztonsági szakértõi
tevékenység folytatásához szükséges szakmai
gyakorlat szakirányú jellege igazolásának rendjérõl
és eljárási szabályairól
Az igazságügyi szakértõi tevékenységrõl szóló 2005.
évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Szaktv.) 31. §-ának
(8) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel a munkavédelemrõl szóló 1993. évi XCIII. törvény
83. §-ának a) pontjában foglaltakra – a következõket rendelem el:
1. §
(1) A munkabiztonság területén az igazságügyi szakértõi tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú jellegének igazolására irányuló eljárás során e rendelet szabályai az irányadóak.
(2) E rendelet alkalmazásában kérelmezõ: aki a Szaktv.
3. § (5) bekezdésében foglaltak alapján az igazságügyi
munkabiztonsági szakértõi tevékenység folytatásához
szükséges szakmai gyakorlat szakirányú jellegének igazolása iránti kérelmet nyújt be.

2. §
(1) Az igazolás iránti kérelmet (a továbbiakban: kérelem) az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Fõfelügyelõséghez (a továbbiakban: OMMF) kell benyújtani.
(2) Az igazolást az OMMF állítja ki.
(3) A kérelemben foglalt szakmai gyakorlat igazolása
során az OMMF
a) mérnöki kamarai névjegyzékben bejegyzett szakértõ
esetén a Magyar Mérnöki Kamara munkabiztonsági szakértõi engedélyének figyelembevételével, vagy
b) szakértõjelölt esetén a szakértõjelöltet foglalkoztató
igazságügyi szakértõi intézmény vagy szervezet igazolása
alapján jár el.

3. §
(1) A kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a kérelmezõ
aa) személyi adatait (név, születési idõ, anyja neve,
lakcíme),
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ab) felsõfokú iskolai végzettségét igazoló oklevelének
(bizonyítványának) számát és keltét (szak, kar feltüntetésével),
ac) munkabiztonsági szakképesítésének megnevezését,
ad) tudományos fokozatát (amennyiben ilyennel rendelkezik),
ae) jelenlegi foglalkozását, beosztását,
af) munkáltatójának megnevezését, címét;
b) az engedélyezni kért igazságügyi szakértõi szakterület(ek) megnevezését.
(2) A kérelemhez csatolni kell:
a) az igazságügyi szakértõi szakterületekrõl, valamint
az azokhoz kapcsolódó képesítési és egyéb szakmai feltételekrõl szóló 9/2006. (II. 27.) IM rendelet 3. §-ában megjelölt képesítést igazoló okirat hiteles másolatát;
b) a külföldön vagy Magyarországon mûködõ külföldi
közoktatási vagy felsõoktatási intézményben, vagy képzést folytató más intézményben szerzett bizonyítvány és
oklevél esetén a képesítést igazoló okiratnak a Magyarországon megszerezhetõ bizonyítvánnyal és oklevéllel
egyenértékûként történõ elismerésérõl, illetve honosításáról szóló igazolást;
c) a szakmai önéletrajzot, illetve az eddigi szakmai tevékenység részletes leírását, mely tartalmazza, hogy a kérelmezõ mikor, hol, milyen munkakört töltött be, milyen
idõtartamú szakmai gyakorlattal és képesítéssel rendelkezik; a szakmai mûködés, a szaktudás megítéléséhez szükséges egyéb adatokat, így különösen a szakmai publikációk témáját, megjelenésének idõpontját és helyét;
d) mérnöki kamarai tagság esetén az érvényes munkabiztonsági szakértõi bejegyzés igazolását;
e) a munkaviszonyban, a közszolgálati, a közalkalmazotti vagy a szolgálati viszonyban álló személyek esetén
annak az igazságügyi szakértõi intézménynek vagy szervezetnek a vezetõje által kiállított igazolást, ahol a szakértõjelölt dolgozott.
(3) A (2) bekezdés e) pontjában foglalt igazolásnak tartalmaznia kell a kérelmezõ nevét, lakcímét, tájékoztatást
az igazságügyi szakértõi intézmény vagy szervezet és a kérelmezõ közötti szakmai kapcsolat minõségérõl és idõtartamáról, a legalább napi 6 órás idõtartamban végzett munka igazolását, valamint a kérelmezõ szakértõi tevékenység
végzésére való alkalmasságát igazoló rövid indokolást.

4. §
(1) Szakmai gyakorlati idõn a szakiránynak megfelelõ
egyetemi (fõiskolai) végzettség megszerzése után, a kérelem benyújtását közvetlenül megelõzõen folyamatosan
fennálló, a megjelölt szakterületen eltöltött gyakorlati idõt
kell érteni.
(2) Szakmai gyakorlati idõként szakértõjelölt esetében
az alkalmazotti vagy más jogviszonyban, legalább napi
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6 órás idõtartamban végzett tevékenységet kell figyelembe
venni.

5. §
A szakmai gyakorlat szakirányú jellegérõl szóló igazolás különösen az alábbiakat tartalmazza:
a) a kérelmezõ személyi adatait (név, születési hely és
idõ, anyja neve, lakcíme);
b) az engedélyezni kért igazságügyi szakértõi szakterület(ek) megnevezését;
c) a szakirányú szakmai gyakorlattal igazolt igazságügyi szakértõi szakterület(ek) megnevezését;
d) a szakirányú szakmai gyakorlattal igazolt igazságügyi szakértõi szakterületen fennálló terület megnevezését, amennyiben van olyan terület, ahol a kérelmezõ kiemelkedõ gyakorlattal, tudományos fokozattal rendelkezik.

6. §
(1) Az OMMF által a Szaktv. 3. §-a (5) bekezdésében
foglaltak alapján – elsõfokú eljárásban – kiadott igazolás
kiállításért 3000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.
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(8) Az igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettségre az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 28. §-ának (2) és (3) bekezdését, az igazgatási szolgáltatási díjfizetésre kötelezettek körének megállapítására az Itv. 31. §-a (1) bekezdésének elsõ mondatát, az
igazgatási szolgáltatási díj visszafizetésére a megtámadott
hatósági döntés formájától függetlenül az Itv. 32. §-ának
(1) bekezdését kell alkalmazni.
(9) Az Itv. 32. §-a (1) bekezdésének alkalmazása esetén
a jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díját a döntés
jogerõre emelkedését követõ harminc napon belül téríti
vissza a hatóság.

7. §
Az igazolási eljárás során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény szabályait kell alkalmazni.

8. §
Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.
Csizmár Gábor s. k.,
foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter

(2) Az elsõfokú eljárásban kiadott igazolásért meghatározott igazgatási szolgáltatási díjat az OMMF-nek a Magyar
Államkincstárnál vezetett 10032000-01743496-00000000
számlaszámára kell megfizetni.
(3) A díj az OMMF bevétele, amelyet az eljárásával
kapcsolatos költségei fedezetére fordíthat. Elszámolására
az államháztartás szervezeteinek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságáról szóló jogszabály
elõírásait kell alkalmazni.

A gazdasági és közlekedési miniszter
14/2006. (III. 27.) GKM
rendelete
az Országos Vasúti Szabályzat
II. kötetének kiadásáról szóló
18/1998. (VII. 3.) KHVM rendelet módosításáról

(4) Az e rendeletben meghatározott szolgáltatási díjat
akkor is meg kell fizetni, ha
a) az igazolás kiadása iránti kérelmet az OMMF elutasította;
b) az elkészült igazolást a kérelmet elõterjesztõ ügyfél
felhívás ellenére nem vette át.

A vasúti közlekedésrõl szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. §-a (2) bekezdésének 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján a következõket rendelem el:

(5) Az igazolás kiadására irányuló másodfokú eljárásban 5000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

1. §

(6) A másodfokú eljárásért meghatározott igazgatási
szolgáltatási díjat a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi
Minisztériumnak a Magyar Államkincstárnál vezetett
10032000-00285568-00000000 számlaszámára kell megfizetni.
(7) Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését a kérelmezõ a postai készpénz-átutalási megbízás igazoló szelvény részével vagy annak másolatával az eljárás megindítására irányuló kérelem benyújtásával egyidejûleg igazolja.

Az Országos Vasúti Szabályzat II. kötetének kiadásáról
szóló 18/1998. (VII. 3.) KHVM rendelet 1. számú melléklete 2.11.1. pontjának 15. bekezdésében az elsõ francia
bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
[A különbözõ vasutak, nem állomásnak minõsülõ, közbensõ megállóhelyeire az alábbi elõírások alkalmazandók:]
„– Közúti vasútnál az utasperon hossza legalább a vonalon közlekedõ szerelvény hosszának megfelelõ, magassága legalább 130 mm legyen a sínkorona felett. Új jármû-
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vek üzembe állítása esetén a közlekedési hatóság a jármû
kialakítását, valamint az utasforgalom feltételeinek és biztonságának javítását szem elõtt tartva megnövelt peronmagasságot is engedélyezhet.”
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d) az áthelyezésekkel, kinevezésekkel, vezénylésekkel
összefüggõ lakhatás megoldását célzó ellátás,
e) harckészültségi és biztonságpolitikai feladathoz
kapcsolt lakásellátás,
f) a honvédelmi szerv mûködõképességének szempontjából fontos beosztás, munkakör betöltése.”

2. §
Ez a rendelet a kihirdetését követõ 3. napon lép hatályba. A hatósági engedélyköteles tevékenységek tekintetében a már megindult eljárást a korábbi rendelkezések szerint kell befejezni.
Dr. Kóka János s. k.,
gazdasági és közlekedési miniszter

2. §
Az R. 5. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Nem teljesíthetõ a (2) bekezdés szerinti végleges
letelepedés iránt benyújtott lakásigény, ha a kérelmezõ
esetében a 8. § (1) és (2) bekezdésében megállapított okok
valamelyike fennáll. A 8. § (1) bekezdésének b) pontját és
(2) bekezdésének c) pontját a végleges letelepedés helyéül
választott település vonatkozásában kell alkalmazni.”

3. §

A honvédelmi miniszter
10/2006. (III. 27.) HM
rendelete
a Honvédelmi Minisztérium rendelkezése alatt lévõ
lakások és helyiségek bérletérõl, elidegenítésérõl,
valamint a lakhatás támogatásáról szóló
6/1994. (IV. 30.) HM rendelet módosításáról
A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi
LXXVIII. törvény 87. §-ának (1) bekezdésében, a Magyar
Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 287. § (2) bekezdés f) pontjának fa)–fc) alpontjaiban, továbbá a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvény 52. §-a (1) bekezdésének f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Honvédelmi Minisztérium rendelkezése alatt lévõ lakások és helyiségek bérletérõl, elidegenítésérõl, valamint a lakhatás
támogatásáról szóló 6/1994. (IV. 30.) HM rendeletet
(a továbbiakban: R.) a következõk szerint módosítom:
1. §
Az R. 3. §-a a következõ (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A rendelet alkalmazásában szolgálati és lakásgazdálkodási érdek:
a) a Magyar Honvédség strukturális változásaival
összefüggõ lakásellátási és lakásgazdálkodási feladatok
megvalósítása,
b) a honvédelmi szervek ellátásához szükséges
mennyiségû és minõségû HM rendelkezésû lakás megtartása,
c) a lakásállomány mobilitásának segítése,

Az R. 6/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„6/A. § (1) A honvédelmi szerv állományába tartozó
igényjogosult személy részére a szolgálati vagy a munkahelye (a továbbiakban együtt: szolgálati hely) szerinti lakásellátási körzetben juttatható HM rendelkezésû lakás.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni a lakásfelajánlás és a magánszemélyek közötti lakáscsere esetén is.
(3) E rendelet alkalmazásában lakásgazdálkodási körzetnek kell tekinteni:
a) a mellékletben meghatározott területileg illetékes
helyi lakásgazdálkodási szerv székhelye szerinti, továbbá
az illetékességébe utalt más helyõrségi és egyéb településeket,
b) Budapest helyõrség viszonylatában a területi lakásgazdálkodási szerv lakásügyi egységének illetékességébe
tartozó Budapest fõvárost, valamint az illetékességébe
utalt településeket.
(4) E rendelet alkalmazásában lakásellátási körzetnek
kell tekinteni:
a) a HM rendelkezésû lakásra jogosult személy szolgálati helye szerinti települést,
b) az ugyanabban a lakásgazdálkodási körzetben lévõ
olyan településeket, amelyeken HM rendelkezésû lakás
van, és
ba) a szolgálati hely szerinti helyõrségi település közigazgatási határától közforgalom számára nyitott úton
mért 40 km-es távolságon belül vannak, vagy
bb) amelyektõl a szolgálati hely szerinti helyõrségi település menetrend szerint közlekedõ tömegközlekedési
eszközzel – a járat üzemeltetõje által közzétett menetrend
szerint – legfeljebb egy óra alatt megközelíthetõ.
(5) E rendelet alkalmazásában vonzáskörzetnek kell tekinteni:
a) a lakásellátási körzetben lévõ településeket, továbbá
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b) azokat a településeket, amelyek a szolgálati hely
szerinti helyõrségi település közigazgatási határától közforgalom számára nyitott úton mért 40 km-es távolságon
belül vannak, vagy
c) amelyektõl a szolgálati hely szerinti helyõrségi település menetrend szerint közlekedõ tömegközlekedési eszközzel – a járat üzemeltetõje által közzétett menetrend szerint – legfeljebb egy óra alatt megközelíthetõ.
(6) Amennyiben a Hjt. 2. §-ának (11) bekezdésében
meghatározott szolgálati hely és a szolgálatteljesítés helye
szerinti település nem azonos, e rendelet alkalmazásában
szolgálati helynek azt a belföldi települést kell tekinteni,
ahol az állomány tagja – a Hjt. 52. §-a szerinti vezénylés
esetét kivéve – a szolgálatot kinevezéssel, áthelyezéssel,
rendelkezési állományból más szervhez határozatlan idõtartamra szóló vezényléssel teljesíti. Helyõrségi település
az a helység, amelyben katonai szervezet vagy annak szervezeti eleme mûködik.
(7) A rendelkezési állományban lévõ, más szervhez nem
vezényelt személy esetében e rendelet alkalmazásában
szolgálati helynek azt az utolsó belföldi települést kell tekinteni, ahol az állomány tagja – a Hjt. 52. §-a szerinti vezénylés esetét kivéve – a szolgálatot kinevezéssel, áthelyezéssel, rendelkezési állományból más szervhez határozatlan idõtartamra szóló vezényléssel teljesítette.
(8) Vezetõi lakás kizárólag az arra jogosult személy
szolgálati helye szerinti helyõrségi településen juttatható.
(9) Munkakörhöz kötött lakás a szolgálat teljesítésének,
illetve a munkakör ellátásának helyén (helyszínén) adható
bérbe.”

4. §
Az R. 7. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, és az a következõ (3) bekezdéssel egészül ki,
a jelenlegi (3) bekezdés számozása (4) bekezdésre változik:
„(2) Ha az 5. és 6. §-ban meghatározott személynek
vagy házastársának (élettársának) olyan önkormányzati
bérlakása van, amely a 3. § (2) bekezdésének c) pontja szerint nem tekinthetõ HM rendelkezésûnek, részére – a
(3) bekezdésben meghatározott kivétellel – csak akkor juttatható HM rendelkezésû lakás ugyanazon a településen,
ha az önkormányzati lakás bérlõkiválasztási joga a HM javára megállapodással megszerezhetõ.
(3) A (2) bekezdéstõl eltérõen juttatható HM rendelkezésû lakás, ha az önkormányzati lakásra legfeljebb öt évre
szóló, pályázati úton megszerzett bérleti jog áll fenn, és a
bérbeadó önkormányzat úgy nyilatkozik, hogy a bérleti
szerzõdést nem kívánja meghosszabbítani, illetve az idõtartam elteltét követõen nem kíván bérleti szerzõdést
kötni.”
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(1) Az R. 8. § (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Nem teljesíthetõ a HM rendelkezésû lakás iránti igény,
ha a kérelmezõ)
,,b) a szolgálati helye szerinti lakásellátási körzetben
lévõ településen a 9. §-ban megállapított jogos igényének
megfelelõ, beköltözhetõ, saját tulajdonú lakással rendelkezik, vagy ha a házastársa (élettársa), továbbá a saját háztartásában nevelt kiskorú gyermeke (örökbefogadott, mostoha és nevelt gyermeke) tulajdonában – beleértve a felsoroltak közös tulajdonát is – van ilyen lakás;”
(2) Az R. 8. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) A lakásbérlet megszûnésének, a cseretérítés kifizetésének, az adásvételi szerzõdés megkötésének idõpontjától számított öt éven belül nem teljesíthetõ a HM rendelkezésû lakás iránti igénye annak, aki
a) a HM rendelkezésû lakásra fennállott bérleti szerzõdésének megszûnését követõen a lakásban bérlõtársat
vagy jogcím nélküli használót hagyott hátra;
b) HM rendelkezésû lakás juttatásával összefüggésben
cseretérítésben részesült;
c) a szolgálati, illetõleg munkahelye szerinti településen lévõ, a 9. §-ban megállapított jogos igényének megfelelõ, beköltözhetõ, saját tulajdonú lakását elidegenítette.”
(3) Az R. 8. § (3) bekezdésének elsõ mondata helyébe a
következõ rendelkezés lép:
„Az (1) bekezdés a)–g) pontjaiban meghatározott kizáró okok alól a HM Központi Lakásbizottság, a (2) bekezdésben meghatározott kizáró okok alól a helyõrségi, illetve Budapesten az illetékes keretgazda lakásbizottság adhat
felmentést a méltányolható körülmények, valamint a szolgálati és lakásgazdálkodási érdek együttes mérlegelésével.”
(4) Az R. 8. § (4) bekezdésének a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A felmentés – beleértve a (2) bekezdés szerinti idõtartam lejártával bekövetkezõ mentesülést követõ lakásjuttatást is – alapján határozatlan idõtartamra, valamint a
28. § (1) bekezdés szerinti feltétel bekövetkezéséig szólóan
csak a]
„a) vissza nem térítendõ juttatás összegének, valamint a
munkáltatói kölcsönbõl még fennálló tartozás és a kölcsönbõl addig nyújtott engedmények,”
(egyösszegben történõ visszafizetésének feltételével adható.)
(5) Az R. 8. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(5) A haderõ átalakítása, átszervezés, továbbá diszlokálás következtében más beosztásba kinevezett, áthelyezett, rendelkezési állományból más szervhez határozatlan
idõtartamra vezényelt személy részére az (1) bekezdés
a)–g) pontjaiban meghatározott kizáró okok alól az új
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szolgálati helye szerinti településen betöltött beosztásának
megszûnéséig mint feltétel bekövetkezéséig szóló lakásjuttatásra is adhat a HM Központi Lakásbizottság felmentést. Ebben az esetben a felmentésben részesült személyt a
(4) bekezdés a)–c) pontjaiban megállapított visszafizetési
kötelezettség nem terheli.”
(6) Az R. 8. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A (2) bekezdés c) pontját kell alkalmazni akkor is,
ha az igénylõ házastársának (élettársának), továbbá a saját
háztartásában nevelt kiskorú gyermekének (örökbefogadott, mostoha és nevelt gyermekének) a tulajdonában lévõ
– beleértve a felsoroltak közös, illetõleg az igénylõvel közös tulajdonát is – lakás elidegenítésére került sor.”
(7) Az R. 8. §-a a következõ (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A felmentési kérelem elbírálása során méltányolható körülményként lehet figyelembe venni különösen, ha a
kérelmezõ
a) saját háztartásában kiskorú gyermeket nevel vagy
más, tartásra szoruló és vele együtt költözõ hozzátartozó
ellátásáról gondoskodik;
b) vagyoni helyzete alapján az általánosan elfogadott
szintû lakhatását önerõbõl vagy a HM által nyújtható más
lakhatási támogatás igénybevételével sem tudja megoldani;
c) új beosztásba helyezése, kinevezése másik helyõrségbe nem saját kérelmére, a szolgálat érdekében – különösen a haderõ átalakításával összefüggésben – történt;
d) a korábbi szolgálati helyén vagy annak lakásgazdálkodási körzetében lévõ köztulajdonú lakását a helyõrségváltással is járó – nem saját kérelemre történt – beosztásba
helyezése, kinevezése elõtt vásárolta meg, illetve engedményezte más személy javára az elõvásárlási jogát;
e) helyõrségváltással is járó – nem saját kérelemre történt – beosztásba helyezése elõtt a korábbi szolgálati helye
szerinti településen vagy annak vonzáskörzetében a HM
által nyújtott lakáscélú támogatással saját tulajdonú lakást
épített, vásárolt;
f) nyugállományba helyezése folyamatban van vagy az
megtörtént, és családi vagy egészségi állapotával összefüggésben a jelenlegi lakhelyétõl eltérõ településen kíván
véglegesen letelepedni;
g) házasságát bíróság jogerõs ítélettel felbontotta, vagy
élettársi kapcsolata megszûnt, és ennek következményeként lakással nem rendelkezik.”

6. §
Az R. 9. § (1) bekezdésének utolsó mondata helyébe a
következõ rendelkezés lép:
„E rendelet alkalmazásában két fél lakószoba egy lakószobának felel meg.”
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Az R. 13. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„13. § (1) A HM rendelkezésû lakás honvédelmi szerv
állományába tartozó bérlõje – a rendszeresített igénylõlapon – kérheti a meglévõ bérleményénél kevesebb szobaszámú, illetõleg a meglévõ bérleményével azonos szobaszámú, de alacsonyabb komfortfokozatú HM rendelkezésû lakás bérbeadását a szolgálati helye szerinti lakásellátási körzet bármely településén.
(2) A honvédelmi szerv állományába nem tartozó bérlõ
az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelõ HM rendelkezésû lakás bérbeadását az illetékes helyi lakásgazdálkodási szervhez tartozó lakásgazdálkodási körzet bármely településén kérelmezheti.
(3) Az (1)–(2) bekezdésben foglalt kérelmet nem lakásigénylésként, hanem lakásfelajánlásként kell elbírálni.”

8. §
(1) Az R. 15. § (2) bekezdés a) pontjának aa) alpontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:
(az I. kategóriába azt, aki)
„aa) a szolgálati helye szerinti lakásellátási körzetben
lévõ településen nem rendelkezik önálló lakással,”
(2) Az R. 15. § (2) bekezdés b) pontjának ba) alpontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:
(a II. kategóriába azt, aki)
„ba) a szolgálati helye szerinti lakásellátási körzetben
lévõ településén társbérletben lakik, vagy az ott lévõ lakása a 9. § (1) bekezdésében meghatározott igény mértéke
alatt van,”
(3) Az R. 15. § (2) bekezdés c) pontjának cb) alpontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:
(a III. kategóriába azt, aki)
„cb) a szolgálati helye szerinti lakásellátási körzetben
lévõ településen a 9. § (1) bekezdésében meghatározott
igény mértékének megfelelõ HM rendelkezésû lakásban
lakik, és annál nagyobb szobaszámú, magasabb komfortfokozatú, vagy számára kedvezõbb fekvésû, beosztású,
alapterületû, jobb minõségû lakást kér.”
(4) Az R. 15. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(3) Az 5. § (2) és (3) bekezdésben meghatározott személy lakásigénylését
a) az I. kategóriába kell sorolni, ha a végleges letelepedés helyéül választott településen nem rendelkezik önálló
lakással, vagy a meglévõ lakása a (2) bekezdés a) pontja
szerint lakás céljára alkalmatlan, illetve egészségre ártalmas lakásban lakik,
b) a II. kategóriába kell sorolni, ha a végleges letelepedés helyéül választott településen társbérletben lakik, vagy
az ott lévõ lakása a 9. § (1) bekezdésében meghatározott
igény mértéke alatt van, vagy meglévõ HM rendelkezésû
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lakása a (2) bekezdés b) pontja szerint az igénylõ vagy vele
együtt lakó személy egészségi állapotára ártalmas,
c) a III. kategóriába kell sorolni, ha a végleges letelepedés helyéül választott településen a 9. § (1) bekezdésében
meghatározott igény mértékének megfelelõ HM rendelkezésû lakásban lakik, és annál nagyobb szobaszámú, magasabb komfortfokozatú vagy számára kedvezõbb fekvésû,
beosztású, alapterületû, jobb minõségû lakást kér.”

9. §
Az R. 30. §-a (1) bekezdésének d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Ha a 28. § (1) bekezdés szerinti feltétel bekövetkezéséig
szóló lakásbérleti szerzõdés azért szûnik meg, mert a honvédelmi szerv állományába tartozó bérlõ]
„d) hivatásos katonai szolgálati viszonya a Hjt. 62. §
(1) bekezdésének a) pontja alapján – a felsõ korhatár elérésével, illetve a szolgálati viszony meghosszabbításának
megszüntetésével vagy lejártával – a törvény erejénél
fogva,”

10. §
Az R. 32. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés b) pontja csak akkor alkalmazható,
ha a kinevezett, áthelyezett vagy más szervhez vezényelt
hivatásos katona a részére juttatott lakásba nem az ugyanabba a lakásellátási körzetbe tartozó helyõrségi vagy más
településen meglévõ HM rendelkezésû lakás bérletébõl
költözik.”
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sa átalakítását, korszerûsítését a bérbeadóval kötött írásbeli megállapodás alapján végezheti el.”

13. §
Az R. 47. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) A szolgálati érdekû kinevezés, áthelyezés, továbbá
a más szervhez határozatlan idõtartamra történt vezénylés
következtében az új szolgálati helye szerinti, más lakásellátási körzetbe tartozó helyõrségi, illetve egyéb (utalt) településre átköltözõ hivatásos katonát a HM rendelkezése
alatt lévõ állami és önkormányzati, továbbá a HM rendelkezési körén kívül esõ önkormányzati lakása visszaadásakor a bérbeadó (kezelõ) által jogszerûen megállapított karbantartási kötelezettségek (munkák) teljesítésének számlával igazolt költségeire lakás karbantartási költségtérítés
illeti meg.”

14. §
Az R. 50. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) A bérleti jogviszony tartama alatt a lakás bérlõje a
kiskorú gyermeke (örökbefogadott, mostoha és nevelt
gyermeke), valamint a befogadott gyermekének az együttlakás tartama alatt született gyermeke (unokája) kivételével más személyt csak a helyi lakásgazdálkodási szerv
hozzájárulásával, határozatlan (állandó) vagy határozott
(ideiglenes) idõtartamra fogadhat be.”

15. §
11. §
(1) Az R. 54. § (2) bekezdésének a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A kiürítési térítés a lakbér egy évre kiszámított összegének)
„a) helyõrségi településeken az ötvenszerese,”

Az R. 37. §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül ki,
egyidejûleg a jelenlegi (2)–(3) bekezdés számozása
(3)–(4) bekezdésre változik:
„(2) Teljes összegben kell megfizetni a lakbért, ha a bérlet idõtartama a tárgyhóban a 15 napot meghaladta. A lakbért a tárgyhó felére kell megfizetni, ha a bérlet 15 nap
vagy annál rövidebb idõtartamú volt, de meghaladta az öt
napot. Ha a bérlet a tárgyhóban öt nap vagy annál rövidebb
idõtartamú volt, arra az idõtartamra a lakbért nem kell
megfizetni.”

(2) Az R. 54. § (3) bekezdésének a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A cseretérítés a két lakás egy évre kiszámított lakbéreinek különbözetét képezõ összegnek)
„a) helyõrségi településeken a negyvenszerese,”

12. §

16. §

Az R. 40. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) A bérlõ a határozatlan idõtartamra vagy a 28. §
(1) bekezdése szerinti feltétel bekövetkezéséig bérelt laká-

Az R. 55. §-ának helyébe a következõ rendelkezés lép:
„55. § (1) Kiürítési térítésben – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – csak a határozatlan idõtartamra szóló lakásbérlet megszüntetése esetén lehet megállapodni.
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(2) A 28. § (1) bekezdése szerinti feltétel bekövetkezéséig szóló lakásbérlet megszüntetésekor a kiürítési térítésben akkor lehet megállapodni, ha a bérlõ
a) korábban a lakásbérleti jogról való lemondásért
vagy e rendelet alapján pénzbeli térítésben nem részesült,
és
b) a lakást legalább három éve folyamatosan bérli.
(3) A 28. § (1) bekezdésétõl eltérõen kikötött feltétel bekövetkezéséig szóló, valamint a határozott idõtartamú lakásbérlet megszüntetése esetén kiürítési térítésben nem lehet megállapodni.
(4) A kiürítési térítés kifizetését követõen HM rendelkezésû lakás iránti igény – az e rendelet 28. §-ának (3) és
(4) bekezdésében foglalt esetek kivételével – nem teljesíthetõ. A megállapodás megkötésekor a bérlõt a jogkövetkezményekrõl tájékoztatni kell.”

17. §
Az R. 56. §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül ki,
egyidejûleg a jelenlegi (2) bekezdés számozása (3) bekezdésre változik:
„(2) Az 54. § (3) bekezdésének a) pontját kell alkalmazni abban az esetben is, ha csak a visszaadásra kerülõ lakás
van helyõrségi településen.”
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forgalmi engedélyében üzembentartóként bejegyezve –
tartós használattal rendelkezõ személyek között, elosztás
útján, a következõ sorrendben lehet bérbe adni:”

20. §
Az R. 90. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) Személygépkocsi tároló helyiség esetében a 30. §
(1) és (2) bekezdése csak akkor alkalmazható, ha a bérlõ
vagy a vele jogszerûen állandó jelleggel együttlakó hozzátartozója személygépkocsi tulajdonnal rendelkezik.”

21. §
Az R. 91. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„91. § Határozatlan idõtartamra szóló bérletet a honvédelmi szerv állományába tartozó vagy szolgálati, illetve
öregségi nyugállományba helyezett bérlõ halála után a házastársa (özvegye), valamint az 5. § (1) bekezdés c) pontja
szerinti feltételeknek megfelelõ élettársa akkor folytathatja, ha a saját vagy a vele jogszerûen, állandó jelleggel
együttlakó közeli hozzátartozója tulajdonában személygépkocsi van. Más személy a bérleti jogot nem folytathatja.”

18. §
22. §
Az R. 58. § (3) bekezdésének e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Nem tarthat igényt megfelelõ elhelyezésre az a volt
bérlõ, akinek a HM szolgálati lakásra 1994. január 1. elõtt
határozatlan idõtartamra, továbbá a HM rendelkezésû lakásra e rendelet 28. § (1) bekezdése szerinti feltétel bekövetkezéséig szólóan kötött bérleti szerzõdése azért szûnt
meg, mert]
„e) hivatásos vagy szerzõdéses katonai szolgálati viszonya jogszabályban elõírt képzési kötelezettség önhibából
történõ nem teljesítése, továbbá összeférhetetlenség megszüntetésének elmulasztása, valamint eskü letételének
megtagadása, magyar állampolgárság elvesztése, más állam állampolgárságának a megszerzése, és vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség szándékos elmulasztása miatt a
törvény erejénél fogva,”
(szûnt meg.)

19. §
Az R. 84. § (1) bekezdésének bevezetõ szövege helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„A HM rendelkezésû személygépkocsi tároló helyiséget (állóhelyet) a személygépkocsi tulajdonnal, illetõleg
– megállapodás és külön jogszabály alapján a gépjármû

Az R. 97. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(3) Ha a településen katonai szervezet vagy annak
szervezeti eleme nem mûködik, és a lakóépület (lakás) a
lakásgazdálkodási körzet lakásellátását nem szolgálja, az
(1) bekezdés a) pontját csak akkor kell alkalmazni, ha a
bérlõ a lakást a 8. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró
ok alóli felmentés alapján kapta.”

23. §
Az R. 98. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(3) Az azonos helyrajzi számon nyilvántartott, mûszakilag egymástól független, legfeljebb 6 lakást magába foglaló lakóépületeket a 97. § (1) bekezdés b) pontja szerint
kell elbírálni, kivéve, ha az ingatlan-nyilvántartásba külön-külön önálló ingatlanként nem jegyezhetõk be.”

24. §
Az R. 102. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
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„(1) A lakóépület (lakás) és a lakóépülethez tartozó nem
lakáscélú helyiség, továbbá személygépkocsi tároló helyiség (állóhely) elidegenítésre kijelölését a helyi lakásgazdálkodási szerv az illetékes haderõnemi parancsnok útján,
az e célra rendszeresített „Lakóépület (lakás) elidegenítési
adatlap” három példányban történõ elõterjesztésével a területi lakásgazdálkodási szervnél kezdeményezheti.”

25. §
(1) Az R. 105. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Ha a lakást a 99. § (1) és (2) bekezdésében, illetve a
helyiséget a 100. §-ban meghatározott jogosult vásárolja
meg, részére – kérelmére – legalább tizenöt, de legfeljebb
huszonöt évi részletfizetési kedvezményt kell adni. Részletfizetés esetén a jogosult – az (5) bekezdésben meghatározott kivétellel – a vételár 10%-át egy összegben köteles
megfizetni. A vételár fennmaradó részét a törlesztés idõtartama alatt havi egyenlõ részletekben kell megállapítani.”
(2) Az R. 105. § (2) bekezdésének bevezetõ szövege helyébe a következõ rendelkezés lép:
„Ha a vevõ a 99. § (1)–(2) bekezdéseiben, illetve a
100. §-ban meghatározott természetes személy és az adásvételi szerzõdés megkötésekor”
(3) Az R. 105. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A nyugállományú vevõt az általa lakott lakás megvásárlásakor – kérelmére – a vételár egészére legalább tizenöt, de legfeljebb huszonöt évig tartó, havi részletfizetési kedvezmény illeti meg.”
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Az R. 152. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) A vissza nem térítendõ juttatás összege az 52. életévének betöltése elõtt szolgálati (baleseti, rokkantsági)
nyugállományba helyezett jogosult esetében a külön jogszabályban megállapított mindenkori köztisztviselõ illetményalap 70-szeres, minden más esetben 140-szeres
összege, de nem haladhatja meg az építési költséget vagy a
vételárat. A juttatás összegének megállapításakor a köztisztviselõi illetményalapnak az igénylés elbírálására jogosult szervhez történõ beérkezésekor hatályos összegét kell
figyelembe venni.”

29. §
Az R. 154. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) A vissza nem térítendõ juttatás iránti kérelmet az
e célra, valamint a munkáltatói kölcsönre rendszeresített
„Lakáscélú támogatás igénylõ lap”-on, a területi lakásgazdálkodási szerv lakhatás-támogatási egységéhez lehet benyújtani a kérelmezett támogatás vagy támogatások megjelölésével.”

30. §
Az R. 158. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdést kell alkalmazni akkor is, ha a kölcsönt igénylõ a lakásnak legalább 1/4-ed részben tulajdonosa, illetõleg a lakás bérlõjének bérlõtársa.”

26. §
Az R. 118. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) A pályázati határidõ lejártát követõ 15 napon belül
az e célra kijelölt bizottság közjegyzõ jelenlétében a beérkezett vételi ajánlatokat – annak tényét jegyzõkönyvben
rögzítve – felbontja. A bizottság az ajánlatokat a felbontásuk napját követõ 15 napon belül – közjegyzõ közremûködése nélkül – bírálja el.”

27. §
Az R. 133. §-ának helyébe a következõ rendelkezés lép:
„133. § A társasházi közös tulajdonba kerülõ, munkakörrel kapcsolatos házfelügyelõi lakás vételára a becsült
forgalmi érték 100%-a. A vételárat a leendõ társasház tulajdonosok a tulajdoni hányaduk arányában kötelesek
megfizetni.”

31. §
Az R. 159. §-ának (1)–(2) bekezdései helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(1) A munkáltatói kölcsön összege a kölcsönszámítási
alap 60%-a, de legfeljebb a 158. § (1) bekezdésének
a) a)–b) pontjai szerinti esetekben a külön jogszabályban megállapított mindenkori köztisztviselõi illetményalap 110-szeres,
b) c)–f) pontjai szerinti esetekben a külön jogszabályban megállapított mindenkori köztisztviselõi illetményalap 70-szeres
összege lehet.
(2) Az önkormányzati tulajdonú lakás megvásárlásához
az abban bentlakó részére nyújtott munkáltatói kölcsön a
kötelezõen fizetendõ vételárhányad összege, de legfeljebb
a külön jogszabályban megállapított mindenkori köztisztviselõi illetményalap 10-szeres összege lehet.”
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32. §

Az R. 159/A. §-ának bevezetõ szövege helyébe a következõ rendelkezés lép:
„A kölcsönszámítási alap összegével megegyezõ, de a
158. § (1) bekezdésének a)–b) pontjai szerinti esetekben
legfeljebb a külön jogszabályban megállapított mindenkori köztisztviselõi illetményalap 140-szeresének,
c)–f) pontjai szerinti esetekben 110-szeresének megfelelõ
összegû munkáltatói kölcsön nyújtható a hivatásos katonának, ha”

33. §
Az R. 160. §-a a következõ (1) bekezdéssel egészül ki,
egyidejûleg a jelenlegi számozatlan bekezdés megjelölése
(2) bekezdésre változik:
„(1) A 159. § (1) és (2) bekezdése, valamint a 159/A. §
alkalmazása során a köztisztviselõi illetményalapnak az
igénylés elbírálására jogosult szervhez történõ beérkezésekor hatályos összegét kell figyelembe venni.”

34. §
Az R. 161. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(4) A munkáltatói kölcsönbõl fennálló tartozás összegét elengedni – a 164. §-ban megállapított engedmények,
valamint a Hjt. 126/B. § (1) bekezdésében foglaltak kivételével – nem lehet.”

35. §
Az R. a következõ 161/A. §-sal egészül ki:
„161/A. § (1) Az özvegy, túlélõ élettárs és örökös az állomány hõsi halottá nyilvánított tagja részére nyújtott
munkáltatói kölcsönbõl fennálló tartozás elengedése iránti, a honvédelmi miniszternek címzett kérelmet a területi
lakásgazdálkodási szerv lakhatás-támogatási egységénél
nyújthatja be.
(2) A kérelemhez csatolni kell:
a) a házassági anyakönyvi kivonat, illetõleg az élettársi
kapcsolatot hitelt érdemlõen igazoló okirat másolatát,
b) a jogerõs hagyatékátadó végzés másolatát.
(3) A kérelmet a területi lakásgazdálkodási szerv lakhatás-támogatási egysége a kölcsönbõl fennálló tartozás
összegének megjelölésével a központi lakásgazdálkodási
szerv útján terjeszti elõ a honvédelmi miniszterhez.
(4) A miniszter a döntésérõl a területi lakásgazdálkodási
szerv lakhatás-támogatási egysége útján értesíti a kérelmezõt. A tartozás elengedésérõl a területi lakásgazdálkodási
szerv lakhatás-támogatási egysége értesíti a folyósító

2859

pénzintézetet, valamint a pénzügyi nyilvántartásokból
(mérlegbõl) a tartozást kivezeti.”

36. §
Az R. 162. § (2) bekezdésének c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Munkáltatói kölcsön nyújtható akkor is, ha az igénylõnek, házastársának (élettársának), saját háztartásában
nevelt kiskorú gyermekének (örökbefogadott, mostoha és
nevelt gyermekének), valamint a vele együttköltözõ családtagjának]
„c) lakása az igénylés benyújtásától számított két évnél
korábban öröklés vagy ajándékozás jogcímén haszonélvezettel terhelten került a tulajdonába, és a haszonélvezõ a
lakásban lakik.”

37. §
(1) Az R. 173. § (2) bekezdésének c) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:
(A hozzájárulás akkor adható meg, ha)
„c) a támogatásban részesített személy a támogatással
létesített lakást elidegeníti, és a kölcsönnyújtást követõen
tulajdonába került másik lakásra a munkáltatói kölcsön
alapján a HM jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom átjegyezhetõ.”
(2) Az R. 173. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül
ki, egyidejûleg a jelenlegi (4) bekezdés számozása (5) bekezdésre változik:
„(4) A (2) bekezdés c) pontját kell alkalmazni akkor is,
ha a támogatásban részesített személy a kölcsönnyújtást
követõen tulajdonába került olyan – a munkáltatói kölcsön
összegét meghaladó forgalmi értékû – ingatlanra kéri a
HM jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom
átjegyzését, amelyen lakást épít.”

38. §
Az R. 177. §-át megelõzõ fejezetcím helyébe a következõ fejezetcím lép:
„Lakásfenntartási hozzájárulások”

39. §
Az R. 177. §-ának helyébe a következõ rendelkezés lép:
„177. § (1) A hivatásos katonát, továbbá azt a szerzõdéses katonát, aki a szerzõdéses szolgálatban 5 évet már eltöltött, és összesen legalább 10 év szerzõdéses szolgálatot
vállalt, a lakóhelye szerinti lakása fenntartási kiadásainak
mérséklése érdekében – kérelemre – lakásfenntartási hoz-
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zájárulás címén lakbértámogatás, valamint lakásüzemeltetési hozzájárulás illeti meg.
(2) A lakásfenntartási hozzájárulásokat havonta, az illetménnyel egyidejûleg kell az arra jogosult részére kifizetni.”
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összegének közlésével megküldi a folyósító szervnek. A
lakbértámogatásra való jogosultság a kérelem benyújtásának idõpontját megelõzõ hatállyal nem állapítható meg,
illetõleg nem igazolható.”

41. §
40. §
Az R. 177/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„177/A. § (1) Lakbértámogatás az arra jogosult hivatásos
és szerzõdéses katona részére akkor állapítható meg, ha
a) önkormányzati tulajdonú lakásban bérlõként (bérlõtársként), a bérlõ házastársaként, továbbá az 5. § (1) bekezdés c) pontja szerinti feltételeknek megfelelõ élettársaként
lakik, és
b) a lakás helyi önkormányzat által megállapított lakbérének a mértéke (forint/m2) meghaladja az azonos komfortfokozatú lakásra a 69. § (1) bekezdésében meghatározott lakbér mértékét.
(2) Nem kaphat lakbértámogatást, aki
a) a szolgálati helye szerinti településen a 9. §-ban
megállapított jogos lakásigény mértéke alsó határának
megfelelõ, beköltözhetõ, saját tulajdonú lakással rendelkezik, vagy a házastársa (élettársa), továbbá a saját háztartásában nevelt kiskorú gyermeke (örökbefogadott, mostoha és nevelt gyermeke) tulajdonában – beleértve a felsoroltak közös tulajdonát is – van ilyen lakás,
b) a szolgálati helye szerinti településen másik – állami
vagy önkormányzati tulajdonú – lakás bérleti jogával rendelkezik, vagy házastársa (élettársa) rendelkezik e joggal.
(3) A lakbértámogatás mértéke a lakás tényleges – a bérbeadó által kikötött – lakbérének és a 69. § (1) bekezdése
szerint kiszámított lakbérnek a különbözete, de legfeljebb
a (4)–(5) bekezdésekben meghatározott átlagos szobaszám és a lakbértámogatás felsõ határának ahhoz rendelt
összege lehet.
(4) A (3) bekezdés alkalmazásában az átlagos szobaszámot a jogosult – 9. § (1) és (4) bekezdései szerinti – jogos
lakásigény mértéke alsó határának figyelembevételével
kell megállapítani.
(5) A (3) bekezdés alkalmazásában az átlagos szobaszámhoz rendelt lakbértámogatás nem haladhatja meg:
a) 1 lakószobás lakás esetén a 12 000 Ft-ot,
b) 1,5 lakószobás lakás esetén a 15 000 Ft-ot,
c) 2 lakószobás lakás esetén a 18 000 Ft-ot,
d) 2,5 lakószobás lakás esetén a 21 000 Ft-ot,
e) 3 lakószobás lakás esetén a 24 000 Ft-ot,
f) 3 lakószobásnál nagyobb lakás esetén – a félszobát is
beleértve – minden további lakószobánál a +3000 Ft-ot.
(6) A lakbértámogatás iránti kérelmet a lakásbérleti
szerzõdés csatolásával az illetékes helyi lakásgazdálkodási szervhez lehet benyújtani. A helyi lakásgazdálkodási
szerv a kérelmet érdemben megvizsgálja, és az (1) bekezdésben megállapított feltételek fennállása esetén a
(3)–(5) bekezdés szerint megállapított lakbértámogatás

(1) Az R. 177/B. § (1) bekezdésének bevezetõ szövege
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„Lakásüzemeltetési hozzájárulás az arra jogosult hivatásos és szerzõdéses katona részére akkor állapítható meg,
ha a 9. § (1) bekezdésében meghatározott igény mértékét
legfeljebb egy lakószobával meghaladó nagyságú”
(2) Az R. 177/B. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A lakásüzemeltetési hozzájárulás szempontjából a
fûtési és melegvíz-ellátási díj, illetve költség, valamint a
víz- és szennyvíz (csatornahasználati) díj (e § alkalmazásában együtt: szolgáltatási díj) elõzõ évi – általános forgalmi adót is tartalmazó – összege vehetõ figyelembe.”
(3) Az R. 177/B. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az állomány illetményben nem, de gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben vagy ápolási díjban részesülõ tagja esetében a lakásüzemeltetési hozzájárulásra való jogosultság megállapítása során illetménynek
a díj, illetõleg segély összegét kell tekinteni.”

42. §
Az R. 178/A. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés b) és e)–g) pontjait nem kell alkalmazni, ha a hivatásos katona helyõrség (település) változtatással is járó másik beosztásba kinevezésére, áthelyezésére, rendelkezési állományból más szervhez határozatlan
idõtartamra történt vezénylésére a haderõ átalakításával
összefüggésben, a szolgálat érdekében került sor, és a
munkáltatói kölcsönnyújtás vagy a lakásvásárlás, illetõleg
a kiürítési térítés folyósítása azt megelõzõen történt.”

43. §
Az R. 178/B. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(4) Az albérleti díj hozzájárulás (3) bekezdés szerint
számított összegét annak további 10-10%-ával meg kell
növelni, ha
a) a bérlemény Budapesten vagy annak e rendelet szerinti vonzáskörzetében lévõ olyan településen van, ahol
katonai szervezet mûködik és egyben a külön jogszabályban meghatározott Budapesti Agglomerációba is tartozik;

2006/33. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

b) a bérlemény megyei jogú városban van;
c) a jogosult áthelyezése nem saját kérelemre történt.”

44. §
Az R. 178/D. § (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A folyósítást meg kell szüntetni, ha)
„a) a hozzájárulásban részesülõ személy a részére idõközben a szolgálati helye szerinti lakásellátási körzetben felajánlott szállóférõhelyet vagy – ha jogos lakásigényléssel is rendelkezik – a jogos igénye mértékének megfelelõ HM rendelkezésû lakást legalább két esetben nem fogadta el;”

45. §
(1) Az R. 178/E. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A másik lakásellátási körzetben lévõ településre kinevezett, áthelyezett, rendelkezési állományból határozatlan idõtartamra más szervhez vezényelt hivatásos és szerzõdéses katona részére – kérelmére – az új szolgálati helyre történõ tényleges átköltözéséig, de legfeljebb a személyügyi határozatban (parancsban) megállapított kinevezési, áthelyezési, vezénylési határnaptól számított 3 hónapig folyósítható a korábban megállapított albérleti díj hozzájárulás, feltéve, hogy az állományilletékes parancsnok
az új szolgálati helyen, valamint az annak vonzáskörzetén
kívüli lakhatáshoz erre az idõtartamra a Hjt. 18. §-a szerinti engedélyt megadta. Ebben az esetben az (5) bekezdés
nem alkalmazható.”
(2) Az R. 178/E. §-a a következõ (4) és (5) bekezdéssel
egészül ki, egyidejûleg a jelenlegi (4)–(6) bekezdések számozása (6)–(8) bekezdésekre változik:
„(4) A lakásvásárláshoz munkáltatói kölcsönben vagy
vissza nem térítendõ juttatásban részesülõ személyt a lakáscélú támogatás odaítélését követõ hónap utolsó napjáig
még megilleti a részére a támogatás nyújtása elõtt már
megállapított hozzájárulás.
(5) A HM rendelkezésû lakás juttatásában részesülõ
személyt az albérleti díj hozzájárulással bérelt lakás (lakrész, szállodai vagy szállodai jellegû szoba) bérleti szerzõdésében kikötött felmondási idõre, de legfeljebb a HM
rendelkezésû lakás bérlõjéül történõ kijelölést követõ hónap végéig illeti meg a hozzájárulás. Ugyanígy kell eljárni
akkor is, ha a jogosult házastársa (élettársa) részére juttat a
honvédelmi szerv az albérleti díj hozzájárulásban részesülõ személy szolgálati helye szerinti lakásellátási körzetben
HM rendelkezésû lakást.”

46. §
(1) Az R. 181/A. § (2) bekezdésének bevezetõ szövege
helyébe a következõ rendelkezés lép:
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„A területi lakásgazdálkodási szerv lakhatás-támogatási
egysége:”
(2) Az R. 181/A. § (2) bekezdésének c) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:
„c) a HM lakhatás-támogatási információs rendszereit
kezelõ és feldolgozó,”
(feladatokat lát el.)
47. §
Az R. a következõ 181/B. §-sal egészül ki:
„181/B. § (1) A területi lakásgazdálkodási szerv a lakásgazdálkodással összefüggõ feladatait a HM központi
lakásgazdálkodási szerv szakmai irányításával, önálló
hatáskörben, az ország egészére kiterjedõ illetékességgel
látja el.
(2) A területi lakásgazdálkodási szerv
a) a fejezeti kezelésû lakástámogatási elõirányzat tervezésével és felhasználásának nyilvántartásával összefüggõ adminisztratív,
b) a központi lakásgazdálkodási döntéseket elõkészítõ,
c) a HM rendelkezésû lakások vásárlásával és elidegenítésével összefüggõ elõkészítõ és végrehajtó,
d) a lakáselidegenítési és egyéb, lakásellátásra fordítható bevételek, elõirányzatok felhasználásával összefüggõ
elõkészítõ és végrehajtó
feladatokat lát el.”

48. §
Az R. 183. §-ának p) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A HM központi lakásgazdálkodási szerv lakásgazdálkodási feladatai:)
„p) döntést hoz a település(ek) másik helyi lakásgazdálkodási szerv ideiglenes illetékességébe utalásáról, illetõleg helyõrségparancsnokság helyi lakásgazdálkodási
szervvé történõ ideiglenes kijelölésérõl,”

49. §
Az R. 184. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(3) A lakóházkezelés szakmai irányító szerve a területi
lakásgazdálkodási szerv.”

50. §
(1) Az R. 188. § (1) bekezdésének d) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:
(A bizottság önálló hatáskörben, a helyi lakásgazdálkodási szerv illetékességi területére, illetve az érintett katonai szervekre kiterjedõen:)
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„d) dönt a 6. § (2) bekezdésében, valamint a 8. § (2) bekezdésében meghatározott feltétel és kizáró okok alóli felmentés iránti kérelmekben,”
(2) Az R. 188. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A bizottság az (1) bekezdés a)–b) pontjai szerinti
ügyek kivételével a döntést két bizottsági ülés közötti idõszakra a helyõrségi (keretgazda) lakásbizottság elnökének
hatáskörébe utalhatja. Ez esetben az elnök a döntéseirõl a
bizottság soron következõ ülésén beszámolni köteles.”

51. §
(1) Az R. „A helyi lakásgazdálkodási szervek és az
azokhoz utalt települések” címû melléklete (a továbbiakban: Melléklet) 47. pontjának helyi lakásgazdálkodási
szerv rovata a „Szombathely helyõrségparancsnokság”
szövegrésszel egészül ki.
(2) A Melléklet 51. pontjának helyi lakásgazdálkodási
szerv rovata „Pusztavacs helyõrségparancsnokság”-ra módosul.
(3) A Melléklet utalt település rovata
a) a 20. pontban foglalt Kaposvár helyõrségparancsnokság tekintetében „Taszár”,
b) a 44. pontban foglalt Szentendre helyõrségparancsnokság tekintetében „Esztergom”,
c) a 47. pontban foglalt Szombathely helyõrségparancsnokság tekintetében „Celldömölk”, „Egervölgy”,
„Hévíz”, „Keszthely”, „Körmend”, „Kõszeg”, „Rezi”,
„Sárvár”, „Tapolca” és „Újdörögd”,
d) az 51. pontban foglalt Pusztavacs helyõrségparancsnokság tekintetében „Táborfalva”,
e) az 56. pontban foglalt területi lakásgazdálkodási
szerv lakásügyi egysége – Budapest tekintetében „Aszód”,
„Buják”, „Hatvan”, „Jobbágyi”, „Nagyoroszi”, „Nógrád”,
„Püspökszilágyi”, „Páty”, „Pécel”, „Rétság”, „Vác” és
„Verõce”
szövegrészekkel egészül ki.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
52. §
(1) Ez a rendelet – a 28. §, 31–33. §-ok és a 41. § (2) bekezdésének kivételével – a kihirdetését követõ 8. napon
lép hatályba. E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az
R. 23. §-ának (3) bekezdése, 162. § (2) bekezdésének
d) pontja, 163. § e) pontjának ea) alpontja, 184. §-ának
(4) bekezdése, valamint az R. mellékletének 2., 12., 17.,
48. és 49. pontja, továbbá az 51. pontjának utalt települések rovatában szereplõ „Pusztavacs” szövegrész hatályát
veszti.
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(2) Az R. e rendelet 25. §-ával megállapított 105. §-ának
(1) és (2), valamint (5) bekezdését a hatálybalépést követõen tett vételi ajánlattal létrejövõ adásvételi szerzõdés
megkötése során kell alkalmazni.
(3) E rendelet 28. §-a, valamint 31–33. §-ai – a benyújtott,
de pénzügyi fedezet hiányában nem teljesített lakáscélú támogatások iránti kérelmekre is kiterjedõen – és 41. §-ának
(2) bekezdése 2007. január 1. napján lép hatályba.
(4) Az R.-nek a lakbértámogatásra való jogosultság
megállapítására és mértékére vonatkozó, e rendelet
40. §-ával módosított rendelkezéseit 2006. április 30. napját követõen benyújtott kérelmek vonatkozásában kell alkalmazni.
(5) A (4) bekezdésben megállapított határnapig megítélt
lakbértámogatást a bérleti szerzõdés megszûnéséig, illetõleg a szerzõdés bérleti jog idõtartamának meghosszabbítására vonatkozó módosításáig, de legkésõbb 2007. február
28-áig változatlanul folyósítani kell. A jogosultság megszûnését követõen ugyanazon személy által lakbértámogatás iránt a (4) bekezdésben megállapított idõpontot
követõen benyújtott kérelmet az R. e rendelettel módosított rendelkezései szerint kell elbírálni.
Juhász Ferenc s. k.,
honvédelmi miniszter

Az igazságügy-miniszter
13/2006. (III. 27.) IM
rendelete
a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
részére történõ egyes belsõ ellenõrzési jogosítványok
átruházásáról szóló 25/2004. (VII. 7.) IM rendelet
módosításáról
Az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. rendelet 13. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel a költségvetési
szervek belsõ ellenõrzésérõl szóló 193/2003. (XI. 26.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Ber.) 4. §-ának (4) bekezdésére – a következõket rendelem el:
1. §
A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága részére történõ egyes belsõ ellenõrzési jogosítványok átruházásáról szóló 25/2004. (VII. 7.) IM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) Az országos parancsnokság a költségvetési szerveknél a Ber. 2. §-ának a)–d) és f) pontjában meghatáro-
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zott ellenõrzéseket, továbbá – az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. törvény 121/A. §-ának (5) bekezdésében foglalt módszertan alapján – a költségvetési szervek
éves elemi költségvetési beszámolója tekintetében megbízhatósági ellenõrzést végezhet a Ber. elõírásai szerint, az
e rendeletben foglaltak figyelembevételével.”

2. §
Az R. 3. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Az országos parancsnokság belsõ ellenõrzési vezetõje az országos parancsnokság és a költségvetési szervek
éves ellenõrzési tervei alapján összefoglaló éves ellenõrzési tervet készít, és azt – az éves ellenõrzési tervekkel
együtt – minden év december 7-éig megküldi az IM belsõ
ellenõrzési vezetõjének.”

3. §
Az R. 6. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„6. § (1) A Ber. 29. §-ának (1)–(3) bekezdésében meghatározott eljárást követõen véglegesített intézkedési tervet az országos parancsnokság belsõ ellenõrzési vezetõje
jóváhagyásra megküldi az országos parancsnoknak.
(2) Az országos parancsnok által jóváhagyott intézkedési tervet az országos parancsnokság belsõ ellenõrzési
vezetõje tájékoztatásul megküldi az IM belsõ ellenõrzési
vezetõjének.”

4. §
Az R. 7. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„7. § (1) A költségvetési szerv vezetõje az éves ellenõrzési jelentést legkésõbb a tárgyévet követõ év február
28-áig megküldi az országos parancsnoknak.
(2) Az országos parancsnok a költségvetési szervek, valamint az országos parancsnokság éves ellenõrzési jelentéseit és az azok alapján készített éves összefoglaló ellenõrzési jelentést megküldi az IM részére a tárgyévet követõ év
április 30-áig.”

5. §
Ez a rendelet a kihirdetését követõ 5. napon lép hatályba.

Dr. Petrétei József s. k.,
igazságügy-miniszter
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Az oktatási miniszter
9/2006. (III. 27.) OM
rendelete
a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól
és eljárási rendjérõl szóló
26/2001. (VII. 27.) OM rendelet módosításáról
A szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény
(a továbbiakban: Szt.) 4. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján – a szakképesítésekért felelõs
miniszterekkel, a Központi Statisztikai Hivatal elnökével
és a Közbeszerzések Tanácsának elnökével (a továbbiakban: szakképesítésért felelõs miniszter) egyetértésben – a
következõket rendelem el:
1. §
A szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási
rendjérõl szóló 26/2001. (VII. 27.) OM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 10. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A vizsgaszervezõ vezetõje a 8. § (2) bekezdésében
meghatározott határidõt követõ tizenöt napon belül jelentést küld a szakmai vizsga elõkészítésérõl a szakképesítésért felelõs miniszternek. Ezzel egyidejûleg a jelentés másolatát tájékoztatásul megküldi a vizsgaszervezõ székhelye szerint illetékes fõjegyzõnek, iskolarendszeren kívüli
szakképzés esetén a megyei (fõvárosi) munkaügyi központnak is. A vizsgacsoportonként összeállított jelentésnek tartalmaznia kell:
a) a szakképesítés OKJ azonosító számát és megnevezését,
b) a vizsgázók számát,
c) a vizsgarészek és tantárgyak megnevezését,
d) a szakmai vizsga helyét és idõpontját,
e) a közoktatási intézmény OM által kiadott intézményi
azonosítóját (a továbbiakban: OM-azonosító),
f) az intézmény nyilvántartásba vételi helyét, a tanúsítvány számát és érvényességi idejét.”
2. §
A Rendelet 11. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A szakképesítésért felelõs miniszter megbízottja a
szakmai vizsgát – annak indokolatlan zavarása nélkül – ellenõrizheti. Az ellenõrzés célja annak megállapítása, hogy
a szakmai vizsga, vizsgarész a hatályos jogszabályok elõírásai szerint került-e megszervezésre és lebonyolításra.
Az ellenõrzést végzõ – a szakképesítésért felelõs miniszter
által megbízott – személyek az ellenõrzés eredményérõl
minden esetben kötelesek azonnali jelentést tenni megbízójuknak. Az azonnali jelentéstételhez a vizsgaszervezõ a
nála meglévõ kommunikációs eszközök használatát biztosítani köteles. Jogsértés megállapítása esetén e rendelet
4. §-ában foglaltakat kell alkalmazni.”
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3. §

7. §

A Rendelet 12. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A vizsgabizottság elnökének és tagjainak a megbízásáról a vizsgaidõszak – a 8. § (3) bekezdése alapján szervezett
szakmai vizsga esetén a szakmai vizsga megkezdése – elõtt
legalább tizenöt nappal értesíteni kell a vizsgaszervezõ vezetõjét. A vizsgabizottság elnökét a szakképesítésért felelõs miniszter elsõsorban az általa megjelentetett országos szakmai
vizsgaelnöki névjegyzék alapján bízza meg.”

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépést követõen megkezdett szakmai vizsgákra kell alkalmazni.
(2) E rendelet hatálybalépésével hatályát veszti a Rendelet
34. §-a és az azt megelõzõ cím azzal, hogy a köztes vizsga
szakképzési évfolyamra e rendelet hatálybalépését megelõzõen megkezdett szakképzés keretében megszervezhetõ.
Dr. Magyar Bálint s. k.,
oktatási miniszter

4. §
A Rendelet 14. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Amennyiben a szakmai vizsgát, vizsgarészt nem a
Rendeletben elõírtak szerint kezdték meg, illetve bonyolították le, az Szt. 5. § (4) bekezdése alapján a szakképesítésért felelõs miniszter a vizsga eredményét utólag megsemmisítheti,
a vizsgaszervezõ vizsgáztatási jogát felfüggesztheti, illetve a
vizsgabizottság elnökét a vizsgaelnöki névjegyzékrõl törölheti. A szakképesítésért felelõs miniszter a szakmai vizsga,
vizsgarész megismétlésének megszervezésére egy másik
vizsgaszervezõt és vizsgabizottsági elnököt jelöl ki. A vizsga
megismétlésének vizsgadíját a szakmai vizsgadíj és a vizsgáztatási díjak kereteirõl szóló 1/2001. (I. 16.) OM rendelet
2. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen a megsemmisített vizsgát szervezõ intézmény viseli.”

5. §
A Rendelet 28. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Ha a vizsgázó a húzott tétel anyagából teljes tájékozatlanságot árul el, az elnök egy alkalommal póttételt húzat vele. Ez esetben az adott vizsgatárgy érdemjegyét az
elsõként és a póttételként húzott tételre adott feleletek átlaga alapján, a felfelé kerekítés szabályait figyelembe véve
kell kialakítani. A szóbeli vizsga teljes tartama alatt vizsgázónként egy póttétel húzható.”

6. §
(1) A Rendelet 38. §-a (3) bekezdésének második mondata helyébe a következõ szöveg lép:
„A vizsgaszervezõ irattárában elhelyezésre kerülõ
törzslap nyomtatványokat folyamatos sorszámozással kell
ellátni, és a tárgyév végén bekötve irattározni.”
(2) A Rendelet 38. §-a (4) bekezdésének c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[(...) a szakmai vizsga iratainak õrzési ideje]
„c) az írásbeli dolgozatok és feladatlapok tekintetében a
bizonyítvány kiadásától számított egy év.”

Az oktatási miniszter
10/2006. (III. 27.) OM
rendelete
a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás,
valamint az iskolai tankönyvellátás rendjérõl szóló
23/2004. (VIII. 27.) OM rendelet módosításáról
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
(a továbbiakban: közoktatásról szóló törvény) 94. §-a
(1) bekezdésének f) pontjában, a tankönyvpiac rendjérõl
szóló 2001. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: tankönyvpiac rendjérõl szóló törvény) 29. §-ának (1) bekezdésében, valamint az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII.
törvény 67. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás
alapján – a szakképzés szakmai tankönyvei tekintetében a
szakképesítésért felelõs miniszterrel, az igazgatási szolgáltatási díj tekintetében a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következõket rendelem el:
1. §
(1) A tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjérõl szóló 23/2004.
(VIII. 27.) OM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §
(5) bekezdés c)–d) pontja helyébe a következõ rendelkezés
lép:
[(5) A tankönyvvé nyilvánítási kérelemhez csatolni kell:]
„c) a kiadói lektor véleményét, illetve nem kiadói kérelmezõ által benyújtott kérelem esetén egy lektori véleményt, mely bemutatja a bírálatra beadott könyv vizsgálati
szempontjait, illetve a Rendelet 3. számú melléklete A) részének II. pontjában *-gal jelölt vizsgálati szempontok
számszerûsített adataihoz (a továbbiakban: számszerûsített adatok) való megfelelõség igazolását is. Az adatokat a
könyvbõl véletlenszerûen kiválasztott minta alapján kell
megadni, a minta oldalszámának feltüntetésével. A minta
terjedelme el kell, hogy érje a könyv terjedelmének
15%-át (minden 7. oldalpár);
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d) a szerzõ – több szerzõ esetén valamennyi szerzõ – és a
kiadó közös nyilatkozatát arról, hogy a kiadó a tankönyvvé
nyilvánítás idõtartamára rendelkezik a könyv kiadói szerzõdésben rögzített felhasználási jogaival, illetve – amennyiben
a szerzõ nyújtja be a kérelmet – a szerzõ nyilatkozatát arról,
hogy a kérelem benyújtásakor a könyv kiadására mással nem
kötött kiadói szerzõdést és a könyvnek nincs kiadója”
(2) A Rendelet 2. § (5) bekezdése a következõ
e)–f) ponttal egészül ki:
[(5) A tankönyvvé nyilvánítási kérelemhez csatolni
kell:]
„e) az imprimatúra tankönyvvé nyilvánítási kérelem
kivételével a kiadó vagy – ha a tankönyvvé nyilvánítási
kérelmet a szerzõ nyújtja be – a szerzõ nyilatkozatát arról,
hogy a könyv tartalmaz-e átvett szerzõi mûvet vagy
kapcsolódó jogi teljesítményt, és amennyiben tartalmaz,
úgy arról is, hogy a kiadó, illetve a szerzõ a tankönyvvé
nyilvánítás idõtartamára rendelkezik az átvett szerzõi mû
vagy szomszédos jogi teljesítmény felhasználási jogaival.
f) a könyvet elektronikus adathordozón rögzítve.”
(3) A Rendelet 2. § (6) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(6) A tankönyvvé nyilvánítási kérelemnek az (5) bekezdés b) és c) pontjaiban meghatározott mellékleteit három-három, az a), d), e) és f) pontjaiban felsorolt mellékleteit egy-egy példányban kell benyújtani.”
(4) A Rendelet 2. §-a a következõ (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) Az eljárás tartama alatt a benyújtott könyvet vagy
imprimatúrát – a szakértõk által feltárt hibák javítása, illetve a rendelet 11. § (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott eset kivételével – a kiadó vagy a szerzõ sem tartalmában, sem kivitelében nem változtathatja meg.”
2. §
(1) A Rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) Ha a kiadó vagy a szerzõ – a tankönyvvé nyilvánítás
ideje alatt – a könyv kiadói szerzõdésben rögzített felhasználási jogait átengedi, köteles azt a Vizsgaközpontnak – a jogok
átengedésétõl számított harminc napon belül – bejelenteni.
Amennyiben a bejelentést elmulasztják, a Vizsgaközpont a
könyv tankönyvvé nyilvánítását megszünteti.”
(2) A Rendelet 5. § (2) bekezdése a következõ d) ponttal
egészül ki:
[(2) A bejelentést az eredeti és az új jogosultnak közösen
kell benyújtania, az új jogosult által a 2. számú melléklet
szerint befizetett igazgatási szolgáltatási díj igazolásával.
Az e bekezdésben szabályozott bejelentés csak változatlan
tankönyv esetén tehetõ. A bejelentéshez csatolni kell:]
„d) az új jogosult és a szerzõ, több jogosult, több szerzõ
esetén valamennyi bejelentõ nyilatkozatát arról, hogy a
tankönyv tartalmaz-e átvett szerzõi mûvet vagy kapcsolódó jogi teljesítményt, és amennyiben tartalmaz, úgy arról
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is, hogy a tankönyvvé nyilvánítás idõtartamára az új jogosult rendelkezik az átvett szerzõi mû vagy kapcsolódó jogi
teljesítmény felhasználási jogaival.”
(3) A rendelet 5. § (4)–(6) bekezdései helyébe a következõ rendelkezések lépnek, ezzel egyidejûleg a § az alábbi
(7) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Kérelmet kell benyújtani a Vizsgaközponthoz, ha
az imprimatúraként jóváhagyott tankönyvet végleges formájában kívánják forgalomba hozni. A kérelemhez csatolni kell a kész könyvet két példányban, a 2. számú melléklet
szerint az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésérõl szóló
igazolást – kivéve, ha a kérelem elõterjesztése, illetve a bírálati díj befizetése elektronikus úton történik –, továbbá a
2. § (5) bekezdés e) pontja szerinti, illetve azt a nyilatkozatot, hogy az imprimatúraként jóváhagyott tankönyvet tartalmában nem változtatták meg, és kivitelében megfelel a
határozatban foglaltaknak.
(5) Kérelmet kell benyújtani a Vizsgaközponthoz, ha a jóváhagyott tankönyvben a tankönyvvé nyilvánítási eljárásban
a szakértõk által feltárt, helyesírási, illetve nyomdahibának
nem minõsülõ hibákat javítani kívánják. A tankönyvben kizárólag a szakértõk által feltárt hibákat lehet javítani. A kérelemhez csatolni kell a javított könyvet két példányban, a
2. számú melléklet szerinti igazgatási díj befizetésérõl szóló
igazolást – kivéve, ha a kérelem elõterjesztése, illetve a bírálati díj befizetése elektronikus úton történik –, a javítások tételes felsorolását, továbbá azt a nyilatkozatot, hogy a jóváhagyott tankönyvet – a javításokon túl – sem tartalmában, sem
kivitelében nem változtatták meg. A javítás tényét már a benyújtott tankönyvben fel kell tüntetni.
(6) Kérelmet kell benyújtani a Vizsgaközponthoz, ha a
jóváhagyott tankönyv kivitelét megváltoztatják. A kérelemhez csatolni kell a megváltoztatott kivitelû tankönyvet
két példányban, a 2. számú melléklet szerinti igazgatási díj
befizetésérõl szóló igazolást – kivéve, ha a kérelem elõterjesztése, illetve a bírálati díj befizetése elektronikus úton
történik –, a változtatások tételes könyvészeti (tipográfiai)
leírását, továbbá azt a nyilatkozatot, hogy a jóváhagyott
tankönyvet – a felsorolt változtatásokon túl – sem tartalmában, sem kivitelében nem változtatták meg. A változtatás tényét már a benyújtott tankönyvben fel kell tüntetni.
(7) A (4)–(6) bekezdésben szabályozott kérelmet legkésõbb a változtatást követõ harminc napon belül be kell
nyújtani. A kérelmet a Vizsgaközpont hatósági eljárás keretében vizsgálja.”

3. §
A Rendelet 6. § b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[6. § (1) A 2–5. §-ban szabályozott eljárás megindításakor az e rendelet]
„b) 2. számú mellékletében meghatározott igazgatási
szolgáltatási díj megfizetését – kivéve, ha a kérelem elõ-
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terjesztése, illetve a bírálati díj befizetése elektronikus
úton történik – a kérelem benyújtásakor igazolni kell.”

4. §
A Rendelet 7. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„7. § A Vizsgaközpont a beérkezett kérelmeket és mellékleteit megvizsgálja. Ha a kérelem és mellékletei megfelelnek az e rendeletben meghatározott követelményeknek,
a Vizsgaközpont a beérkezéstõl – hiánypótlás esetén a kérelem teljessé válásától – számított tíz munkanapon belül –
legfeljebb húsznapos határidõ kitûzésével – szakértõket
rendel ki a benyújtott könyv véleményezésére. A 3. §
(1) bekezdésében, valamint az 5. § (4) és (6) bekezdéseiben szabályozott eljárás esetén legalább egy szakértõt kell
kirendelni.”

5. §
(1) A Rendelet 8. § (1) bekezdés e) és f) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:
[8. § (1) A tankönyvvé nyilvánítási eljárásban – a közoktatásról szóló törvény 122. §-ának (4) bekezdésében meghatározottak mellett – vizsgálni kell, hogy a könyv alkalmas-e]
„e) középiskolai tankönyv esetében az érettségi vizsga
részletes követelményeirõl szóló 40/2002. (V. 24.) OM
rendeletben foglalt gimnáziumi és szakközépiskolai érettségi vizsgák egyes tantárgyakhoz rendelt részletes vizsgakövetelményeire való felkészítésre,
f) a felhasznált kerettanterv(ek)hez vagy helyi tanterv(ek)hez készült tankönyv követelményrendszerének
az adott tantervek követelményrendszerével való megegyezés megvalósítására.”
(2) A Rendelet 8. § (1) bekezdése a következõ g) ponttal
egészül ki:
[8. § (1) A tankönyvvé nyilvánítási eljárásban – a közoktatásról szóló törvény 122. §-ának (4) bekezdésében meghatározottak mellett – vizsgálni kell, hogy a könyv alkalmas-e]
„g) a megnevezett évfolyam számára a felhasznált tantervek által javasolt idõkeretek között a tananyag elsajátítására.”
(3) A Rendelet 8. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[(2) A tankönyvvé nyilvánítási eljárás során vizsgálni
kell, hogy
a) a könyv]
„aa) a tanítási-tanulási folyamatban a szaktudományok
eredményeit az adott évfolyam(ok)on tanuló diákok tipikus fejlettségi szintjéhez igazodóan, a kognitív fejlõdés
törvényszerûségeinek figyelembevételével a Nemzeti
alaptanterv összefüggésrendszerében jeleníti-e meg, és az
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ismeretek elsajátítását az életkornak megfelelõen differenciált didaktikai eszköztárral segíti-e;
ab) a könyv végén tartalmazza-e az egyes tantárgyakhoz rendelt új szakszavak szószedetét, az alapfokú oktatáshoz használt tankönyvek esetében azok rövid értelmezését;
ac) segíti-e a képességek, készségek kialakítását;
ad) alkalmazásában sajátos jelentéssel bíró szó valamely tudományág, szakma, tevékenységi kör nyelvhasználatában szakszónak minõsül-e;
ae) alkalmazásában új szakszó-e az, amely a megelõzõ
tanítási idõszakban még nem került alkalmazásra, és az
adott évfolyamon az adott tantárgyhoz, mûveltségterülethez kapcsolódóan a könyvben megjelenik.”
(4) A Rendelet 8. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[(3) A tankönyvvé nyilvánítási eljárásban vizsgálni kell
különösen a könyv]
„b) tartalmaz-e az egyenlõ bánásmód követelményét, a
nemek egyenlõségét sértõ vagy a nemzeti, etnikai kisebbségre, vallási közösségre nézve sértõ, gyûlölet keltõ, illetve az esélyegyenlõtlenséget erõsítõ sztereotípiát, kijelentést, ábrát, fotót, grafikát,”
(5) A Rendelet 8. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Amennyiben a tankönyv nem az oktatási miniszter
által kihirdetett vagy jóváhagyott kerettantervhez illeszkedik, csatolni kell az adott, a fenntartó által jóváhagyott helyi tantervet.”

6. §
A Rendelet 9. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„9. § (1) A 8. §-ban meghatározottak vizsgálatát a Vizsgaközpont által kirendelt szakértõk végzik. A szakértõk
vizsgálatuk eredményérõl írásban véleményt készítenek.
(2) A tankönyvvé nyilvánítási eljárásban
a) a tudományos-szakmai szakértõ a feldolgozott tananyag tárgyi pontosságáról, tudományos hitelességérõl,
terminológiájáról,
b) a pedagógiai-didaktikai szakértõ a tananyag taníthatóságáról és tanulhatóságáról, a tartalmi szabályozással
kapcsolatos összhangról, továbbá az érintett korosztály
életkori sajátosságainak figyelembevételével az érthetõségérõl, verbális és vizuális kommunikációjáról, a nyelvhelyességérõl és helyesírásáról, nem magyar nyelvû kiadvány esetén a nyelvi szabatosságról is,
c) a technológiai szakértõ a technikai kivitelezésrõl, az
esztétikai és az egészségügyi követelményeknek való
megfelelésrõl, az elektronikus adathordozón megjelenõ
könyv esetén a felhasználói igényeknek való megfelelésrõl, a kivitelezésrõl, továbbá
d) az a)–b) pontban szabályozott szakértõk a 8. §
(1)–(3) bekezdéseiben való megfelelésrõl készítenek
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szakértõi véleményt, az e rendelet 3. számú mellékletének
A) részében található szempontok szerint.
(3) Amennyiben a b) pontban megnevezett pedagógiai-didaktikai szakértõ a mintavétel alapján elvégzett ellenõrzés során úgy ítéli meg, hogy a 2. § (5) bekezdés
c) pont szerint a kérelmezõ által csatolt adatlapon feltüntetett vizsgálati szempontok számszerûsített adatai alapján a
könyv nem felel meg e rendelet 3. számú mellékletében
közzétett határértékeknek, a Vizsgaközpont – az utoljára
beérkezõ szakértõi vélemény kézhezvételét követõ öt
munkanapon belül – megfelelõ határidõ kitûzésével és az
eljárás egyidejû felfüggesztésével – felszólítja a kérelem
benyújtóját a könyv javítására. Amennyiben a javított és
határidõre ismételten benyújtott könyv továbbra sem felel
meg a számszerûsített adatoknak, a Vizsgaközpont ismételten felszólítja a kérelem benyújtóját a könyv javítására.
Amennyiben az ismételt felszólítást követõen az ismételten javított és határidõre benyújtott könyv továbbra sem
felel meg a számszerûsített adatoknak, vagy a kiadó az ismételten javított könyvet nem nyújtja be határidõre, a
Vizsgaközpont a kérelmet elutasítja.
(4) Az általános iskola bevezetõ pedagógiai szakaszában alkalmazni kívánt olvasókönyvek tankönyvvé nyilvánítási eljárásában e rendelet 3. számú melléklete A) Bírálati szempontok a könyvekhez részének II. Pedagógiai pontja szempontjai helyett az 1. évfolyamon alkalmazott olvasókönyvek (ábécés könyvek) esetében a IV. Olvasókönyv
szempontok szempontjait kell alkalmazni.
(5) Az érvényes tankönyvvé nyilvánítási határozattal
rendelkezõ tankönyv, illetve az eljárásra benyújtott könyv
3. § (1) bekezdés szerinti eltérõ változatainak tankönyvvé
nyilvánítási eljárásában az a)–c) pont szerinti szakértõk
közül azt kell kirendelni, amelyik az eltérések értékelésében illetékes.
(6) A szakértõi bírálat során a 3. számú melléklet A) Bírálati szempontok a könyvekhez rész II. Pedagógiai pontja
szempontjai közül a vizsgálati szempontok számszerûsített adataira vonatkozó elõírások ellenõrzésének csak
azokra a szövegrészekre kell kiterjednie, amelyeket a tanár
és a tanuló megtanulandó ismeretanyagként értelmezhet a
könyvben. Nem kell az ellenõrzés során figyelembe venni
a tankönyvben szereplõ szöveges forrásokat, kiegészítõ
olvasmányokat, s más egyéb szövegrészeket, amelyeket a
tankönyv jól érthetõ módon elkülönít a megtanulandó ismeretanyagot bemutató szövegrészektõl.
(7) A szakértõi bírálat során a 3. számú melléklet A) Bírálati szempontok a könyvekhez rész II. Pedagógiai pontja
szempontjai közül a számszerûsített adatokra vonatkozó
elõírások és azok ellenõrzésének kötelezettsége nem vonatkozik a magyar nyelven jóváhagyott tankönyvek nemzetiségi nyelvû vagy két tanítási nyelvû oktatást szolgáló
fordításaira, a matematika tankönyvekre, az általános iskola bevezetõ pedagógiai szakaszában alkalmazni kívánt
olvasókönyvekre, a szöveggyûjteményekre, forrásgyûjteményekre, munkafüzetekre, feladatgyûjteményekre, atlaszokra s az olyan egyéb könyvekre, amelyek elsõsorban az
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ismeretanyag illusztrálására, illetve a tanultak gyakorlására és ellenõrzésére szolgálnak.
(8) Amennyiben a pedagógiai-didaktikai szakértõ bizonytalan az egyenlõ bánásmód követelménye, a nemek
egyenlõségét sértõ vagy a nemzeti, etnikai kisebbségre,
vallási közösségre nézve sértõ, gyûlölet keltõ, illetve az
esélyegyenlõtlenséget erõsítõ sztereotípia, kijelentés,
ábra, fotó, grafika megítélésében, szakirányú végzettséggel rendelkezõ szakértõt kell kirendelni.
(9) A tankönyvvé nyilvánítási eljárásban szakértõként
az mûködhet közre, aki elvégezte az Országos Köznevelési Tanács által elõírt akkreditált pedagógus-továbbképzési
tanfolyamot, és
a) akit az Országos szakértõi és Országos vizsgáztatási
névjegyzékrõl és a szakértõi tevékenységrõl szóló jogszabályban rögzített szakterület szakértõjeként tartanak nyilván, vagy
b) aki az adott szakterületen tudományos fokozattal
rendelkezik.
(10) Ha az országos szakértõi névjegyzékben nincs
olyan szakértõ, akit ki lehetne rendelni a szakértõi vélemény elkészítésére, vagy a névjegyzékben szereplõ szakértõ az eljárásban nem mûködhet közre, illetve a közremûködést nem vállalja, a szakértõi vélemény elkészítésére az
Országos Köznevelési Tanács által javasolt szakértõt kell
kirendelni. Nemzeti, etnikai, kisebbségi iskolai nevelés és
oktatáshoz készített tankönyv esetén az országos kisebbségi önkormányzat, illetve az Országos Kisebbségi Bizottság által javasolt, továbbá hit- és vallásoktatás tantárgyhoz
készített tankönyv esetén az illetékes egyházi jogi személy
által javasolt szakértõ is kirendelhetõ.
(11) Nem lehet szakértõ az, aki a könyv tankönyvvé
nyilvánításában érdekelt (különösen szerzõ, szerkesztõ,
kiadó, forgalmazó, az illetékes Szakmai testület, illetve a
döntéshozó szerv tagja) vagy ellenérdekelt, továbbá ezen
személyeknek közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pontja]. E rendelkezés alkalmazásában ellenérdekelt az, aki az
eljárást megindító kérelem benyújtásának évét megelõzõ
öt éven belül azonos vagy hasonló tartalmú könyvnek volt
szerzõje, szerkesztõje, kiadója vagy forgalmazója. A szakértõ kirendelése elõtt be kell szerezni az érintett szakértõ
írásos nyilatkozatát arról, hogy vele szemben nem áll fenn
összeférhetetlenségi ok.
(12) Az illetékes Szakmai testület, az eljárásban közremûködõ más szervezet, illetve a döntéshozó szerv tagjaként nem járhat el az, aki a könyv elkészítésében – különösen írásában, szerkesztésében, szakmai vagy nyelvi lektorálásában és fordításában – részt vett, illetve a könyv kiadójával közvetlenül vagy gazdasági társaságon keresztül
munkavégzésre irányuló jogviszonyban, illetve megbízási
jogviszonyban áll.
(13) A (2) és (8) bekezdésekben meghatározott szakértõket szakértõi véleményük megfelelõ elkészítéséért a rendelet 9. számú mellékletében meghatározott díjazás illeti
meg.”
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7. §

A Rendelet 10. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„10. § (1) Ha a beérkezett szakértõi véleményekben foglaltak egybehangzóak, a Vizsgaközpont a tankönyvvé
nyilvánításról a lektori és a szakértõi véleményeket mérlegelve dönt. A (2) bekezdésben foglaltak esetén figyelembe
veszi az Országos Kisebbségi Bizottság javaslatát is.
(2) Ha a tankönyv a nemzeti és etnikai kisebbségi oktatás céljaira készült, a Vizsgaközpont a kérelmet, annak
mellékleteit és a szakértõi véleményeket – javaslattétel
céljából – megküldi az Országos Kisebbségi Bizottságnak,
amely a 11. § (2) bekezdésében foglaltak szerint jár el.”

8. §
A Rendelet 11. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„11. § (1) A Vizsgaközpont közremûködik az Országos
Köznevelési Tanács és az Országos Kisebbségi Bizottság
szakmai döntéseinek elõkészítésében.
(2) Ha a szakértõi vélemények nem egybehangzóak, a
Vizsgaközpont az ügy iratait – az utolsó szakértõi vélemény beérkezésétõl számított öt munkanapon belül – további véleményezés céljából megküldi
a) az Országos Köznevelési Tanácsnak, ha a könyvet
közismereti tantárgy oktatásához nyújtották be,
b) a Szakképzési Tankönyv és Taneszköz Tanácsnak,
ha a szakképzés tekintetében az oktatási miniszter látja el a
szakképesítésért felelõs miniszter feladatait (a továbbiakban: az oktatási miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések),
[a továbbiakban az a)–b) pont alattiak és az Országos
Kisebbségi Bizottság együtt: Szakmai testület].
(3) A Szakmai testület a megküldött iratok megérkezésétõl számított harminc napon belül a beérkezett iratok
alapján elkészíti véleményét, és megküldi a Vizsgaközpontnak. A vélemény javaslatot fogalmaz meg a Vizsgaközpont részére, hogy
a) a könyvet nyilvánítsa tankönyvvé,
b) a könyvet meghatározott feltételek teljesítése után
nyilvánítsa tankönyvvé,
c) a könyv tankönyvvé nyilvánítását utasítsa el.
(4) A (3) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben a
Vizsgaközpont – a kézhezvételtõl számított öt napon belül, megfelelõ határidõ kitûzésével – megküldi a Szakmai
testület javaslatát a kérelem benyújtójának. Amennyiben a
kérelmezõ – a kézhezvételtõl számított nyolc napon belül
megküldött válaszában – vállalja a meghatározott feltételek teljesítését, a Vizsgaközpont az eljárást felfüggeszti.
Ha a kérelem benyújtója a kért feltételeket határidõre teljesíti, a Vizsgaközpont a könyvet tankönyvvé nyilvánítja,
ellenkezõ esetben a kérelmet elutasítja.
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(5) A (4) bekezdés alapján javított könyvet a kérelmezõ
a Vizsgaközpontnak nyújtja be. A benyújtást követõen a
Vizsgaközpont – öt munkanapon belül – szükség esetén
szakértõt rendel ki, aki tíz napon belül tájékoztatja a Vizsgaközpontot a feltételek teljesítésérõl.
(6) Amennyiben a kérelmezõ a Szakmai testület javaslatát vitatja, véleményét – a kézhezvételtõl számított nyolc
munkanapon belül – megküldi a Vizsgaközpontnak, amely
errõl tájékoztatja a Szakmai testületet, egyúttal az eljárást
a Szakmai testület végsõ javaslatának kézhezvételéig felfüggeszti. A Szakmai testület állást foglal a kérelmezõ véleményérõl, amelyrõl a Vizsgaközpont tájékoztatja a kérelem benyújtóját. Amennyiben a kérelmezõ a Szakmai testület állásfoglalásával – a kézhezvételtõl számított nyolc
munkanapon belül megküldött válaszában – egyetért,
a továbbiakban a (3) bekezdésben foglalt eljárást kell alkalmazni. Amennyiben a kérelmezõ nem ért egyet a Szakmai testület állásfoglalásával, a Szakmai testület a könyv
tankönyvvé nyilvánításának elutasítását javasolja a Vizsgaközpontnak.”

9. §
A Rendelet 12. § (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(3) A bírálati szakértõt a Vizsgaközpont rendeli ki. A
bírálati szakértõ kirendelésére a 9. § (3) és (4) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.”

10. §
(1) A Rendelet 14. §-át megelõzõ cím helyébe a következõ cím lép:
„A tankönyvvé nyilvánítás megszûnése,
megszüntetése”
(2) A Rendelet 14. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:
[(1) Megszûnik a könyv tankönyvvé nyilvánítása, ha]
„d) a tankönyvet tartalmában vagy kivitelében megváltoztatták – ideértve a témák sorrendjének vagy az oldalak
számozásának megváltoztatását is –, és azt külön eljárás
lefolytatása nélkül, mint az eredetileg tankönyvvé nyilvánított tankönyvet, tankönyvként forgalmazzák, a tankönyvvé nyilvánítás megszûnését kimondó határozat jogerõre emelkedésének napján,”

11. §
A Rendelet 15. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„15. § (1) A tankönyvvé nyilvánítás megszüntetését a
Vizsgaközponttól kérheti az, akinek a kérelmére a könyvet
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tankönyvvé nyilvánították, vagy az, aki a tankönyv felhasználási jogaival rendelkezik. A Vizsgaközpont a kérelmet tudomásul veszi, és a tankönyvvé nyilvánítást megszünteti. Ebben, valamint a (8) bekezdésben szabályozott
esetben a kérelmezõnek nem kell igazgatási szolgáltatási
díjat fizetni.
(2) A tankönyvvé nyilvánítás megszüntetését kérheti az,
aki valószínûsíti, hogy a tankönyv nem felel meg az e rendelet 8. §-ában foglaltaknak. A kérelemhez – kivéve, ha a
kérelem elõterjesztése, illetve a bírálati díj befizetése
elektronikus úton történik – mellékelni kell az e rendelet
2. számú mellékletében meghatározott igazgatási szolgáltatási díj megfizetésérõl szóló igazolást.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott kérelmet a Vizsgaközpont elõzetes véleményezésre megküldi a Szakmai
testületnek. A Szakmai testület foglal állást abban a kérdésben, hogy indokolt-e a tankönyvvé nyilvánítás megszüntetése.
(4) Ha a Szakmai testület megítélése szerint a kérelemben leírtak nem megalapozottak, javaslatát – a kérelem
kézhezvételétõl számított 30 napon belül – megküldi a
Vizsgaközpontnak.
(5) Ha a Szakmai testület a kérelemben leírtakat megalapozottnak tartja, a Vizsgaközponttól kéri
a) szakértõi vélemény beszerzését a rendelet 9. §-ának
(2)–(9) bekezdése vagy a rendelet 12. §-ának (4) bekezdése szerint, vagy
b) a tankönyv beválásának vizsgálatát a rendelet
17. §-a szerint, vagy
c) mind a két eljárás lefolytatását.
(6) A Vizsgaközpont az (5) bekezdésben foglalt eljárások megindításával egyidejûleg a tankönyvvé nyilvánítás
megszüntetési eljárást felfüggeszti.
(7) A Szakmai testület javaslatát az (5) bekezdésben
meghatározott eljárás(ok) alapján teszi meg a Vizsgaközpontnak.
(8) A Szakmai testület saját hatáskörben is kezdeményezheti a tankönyvvé nyilvánítás megszüntetési eljárás
megindítását, a (7) bekezdésben meghatározott javaslattételi jog egyidejû gyakorlásával. A nemzeti és etnikai
kisebbségi oktatáshoz készített tankönyv esetében az érintett országos kisebbségi önkormányzat is kezdeményezheti a tankönyvvé nyilvánítás megszüntetési eljárás megindítását.
(9) A tankönyvvé nyilvánítás megszüntetési eljárásában
a rendelet 10–12. §-ában foglaltakat azzal az eltéréssel
kell alkalmazni, hogy a Vizsgaközpont a döntését az
(5) bekezdés alapján elkészített szakértõi vélemény, illetve a Szakmai testület javaslatának figyelembevételével
hozza meg.
(10) A Vizsgaközpont a tankönyvvé nyilvánítást – bejelentés, illetve a tudomására jutott információk alapján – hivatalból indított eljárás során is megszüntetheti.”
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(1) A rendelet 16. § (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(3) A tankönyvvé nyilvánítás meghosszabbításával
kapcsolatos eljárásban a rendelet 8–12. §-aiban foglaltakat
azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a Szakmai testület
tesz javaslatot arra, szükség van-e szakértõi vélemény bekérésére, illetve a gyakorlati beválás vizsgálatára.
Amennyiben a gyakorlati beválás vizsgálatára szükség
van, a Szakmai testület javaslatával egyidejûleg meghatározza a vizsgálat tartalmának szempontjait is. Amennyiben a Szakmai testület szakértõi vélemény bekérését nem
tartja szükségesnek, úgy egyúttal a tankönyv tankönyvvé
nyilvánításának meghosszabbítását javasolja. A nemzetiségi nyelv és irodalom, népismeret, valamint az önálló fejlesztésû kisebbségi nyelvû közismereti tankönyvek tankönyvvé nyilvánítási meghosszabbítása során az elsõ
meghosszabbítási eljárásban – az Országos Kisebbségi Bizottság által a kiadónak adott elõzetes egyetértés esetén –
szakértõi véleményt nem kell bekérni és a kiadónak az eljárási díjat sem kell megfizetnie.”
(2) A Rendelet 16. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A nemzetiségi nyelv és irodalom, a kisebbségi népismeret, valamint a kisebbségi nyelvû közismereti munkatankönyvek esetében a tankönyvvé nyilvánítás meghosszabbítására nincs mód, a tankönyvvé nyilvánítás megszûntét követõen a munkatankönyveket át kell alakítani
tankönyvvé és munkafüzetté.”

13. §
A rendelet 17. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A Vizsgaközpont szervezi meg a tankönyv gyakorlati beválásának vizsgálatát.”

14. §
A Rendelet 18. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„18. § (1) A tankönyv tankönyvjegyzékre történõ felvételét a kiadó minden év január 31-éig, április 30-áig, július
31-éig, illetve október 31-éig kérheti a Vizsgaközponttól
papír alapon és elektronikus formában.
(2) Az oktatási miniszter az Oktatási Minisztérium hivatalos lapjában minden év szeptember 30-áig közzéteszi a
következõ tanévi tankönyvjegyzék érvényességi idejére
vonatkozó árkorlátot.
(3) A kérelem tartalmazza:
a) a tankönyvjegyzékre felkerülõ adatokat,
b) a tankönyvjegyzékre felkerülõ adatok közzétételéhez való hozzájáruló nyilatkozatot,
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c) szakképzési tankönyvek esetében a kiadó nyilatkozatát a tankönyv forgalmazni tervezett példányszámáról,
illetve az ez alapján meghatározott árat alátámasztó adatokról (az elõzõ tanévben eladott példányszám; más, a példányszámot befolyásoló változás),
d) a kiadó nyilatkozatát arról, hogy a tankönyvet a kiadó a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége részére – megkeresésre – elektronikus formában átadja
a tankönyvpiac rendjérõl szóló törvény rendelkezései szerint, továbbá
e) a kiadó nyilatkozatát arról, hogy a tankönyv tartalmaz-e átvett szerzõi mûvet vagy szomszédos jogi teljesítményt, és amennyiben tartalmaz, úgy arról is, hogy a tankönyvvé nyilvánítás idõtartamára a kiadó rendelkezik az
átvett szerzõi mû vagy szomszédos jogi teljesítmény felhasználási jogaival,
f) azt a tényt, hogy a tankönyv a Nemzeti Fejlesztési
Terv keretében kifejlesztett oktatási anyagok felhasználásával készült.
(4) A kérelemhez – elektronikus formában – kapcsolható a tankönyv rövid – legfeljebb fél ív terjedelmû – ismertetõje, és a tankönyv legfeljebb tizenöt oldalának digitalizált változata (a továbbiakban: bemutató rész).
(5) A tankönyvekrõl az oktatási miniszter évente jegyzéket készít (a továbbiakban: tankönyvjegyzék), amelyet
minden év december 31-éig – a változásokat és kiegészítéseket negyedévente – közzé kell tenni az Oktatási Minisztérium hivatalos lapjában. A tankönyvjegyzék az e rendelet 4. számú melléklete alapján a kérelemben feltüntetett
adatokat tartalmazza.
(6) A következõ tanévi tankönyvjegyzékbe azokat a
tankönyveket kell felvenni, amelyeknek a tankönyvvé
nyilvánításáról az adott év szeptember 30-áig jogerõs döntés született, legalább a következõ naptári év június 30-áig
érvényes tankönyvvé nyilvánítási határozattal rendelkeznek – a rendelet 24. § (3)–(5) bekezdéseiben meghatározott esetek kivételével – és megfelelnek a tankönyvpiac
rendjérõl szóló törvény 4. §-ában meghatározott feltételeknek.
(7) A Vizsgaközpont a tankönyvekrõl elektronikus formában nyilvántartást készít, és gondoskodik arról, hogy
azt az interneten el lehessen érni. A nyilvántartás naprakészen tartalmazza a jóváhagyott tankönyveknek az 1. számú
mellékletben meghatározott adatait, továbbá a tankönyvvé
nyilvánítás kezdõ és befejezõ idõpontját, valamint a határozat számát. A Vizsgaközpont a tankönyvjegyzék változtatására és kiegészítésére teendõ javaslatait – a nyilvántartás részeként – naprakész állapotban tartja. A nyilvántartást az Educatio Kht. Közoktatási Információs Irodája
(a továbbiakban: Információs Iroda) az interneten mindenki számára elérhetõ módon hozzáférhetõvé teszi. A nyilvántartás és az arról készült adathordozó az 1. számú mellékletben foglalt adatokat lekérdezhetõ és elektronikusan
csoportosítható formában tartalmazza.
(8) Az elektronikus formában közzétett nyilvántartásból
biztosítani kell a bemutató rész elektronikus úton történõ
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elérhetõségét, továbbá – ha a kiadó igényli – a tankönyv
elektronikus formában történõ megrendelését.
(9) A tankönyv tankönyvjegyzékbe történõ felvétele
elsõ alkalommal ingyenes. A tankönyvjegyzékre történõ
további felvételért a 2. számú melléklet szerint igazgatási
szolgáltatási díjat kell fizetni. Az igazgatási szolgáltatási
díj magában foglalja az elektronikus formában megjelenõ
nyilvántartásba történõ felvétel költségeit is, beleértve
a bemutató rész és az elektronikus megrendelés elérhetõségét.
(10) Az adott tanévi tankönyvjegyzékre felvett tankönyv ára nem változtatható meg.”

15. §
A Rendelet 19. § (2) bekezdésének felvezetõ mondata
helyébe a következõ mondat lép:
„(2) A digitális tananyag jóváhagyása iránti kérelemhez
a 2. § (5) bekezdésének a) és c)–e) pontjaiban, valamint a
6. §-ban meghatározottakat, továbbá”

16. §
A Rendelet 20. § (5)–(6) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(5) Az oktatási miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések esetén a Vizsgaközpont feladatai közül a szakértõk felkérését, a nem egybehangzó szakértõi véleményeknek a Szakképzési Tankönyv és Taneszköz Tanácshoz
való továbbítását, valamint a Szakképzési Tankönyv és
Taneszköz Tanács titkársági feladatait a Nemzeti Szakképzési Intézet látja el. A Nemzeti Szakképzési Intézet az
eljárás során a kézhez vett iratokat, szakértõi véleményeket – szakértõi vélemény esetén az utolsó szakértõi vélemény beérkeztét követõ – öt napon belül továbbítja a Vizsgaközpontnak, illetve a Szakképzési Tankönyv és Taneszköz Tanácsnak.
(6) A nem az oktatási miniszter hatáskörébe tartozó
szakképesítések esetén a Vizsgaközpont feladatait az illetékes minisztérium vagy – a közigazgatási hatósági jogköröket érintõ feladatok kivételével – az általa e feladattal
megbízott szervezet látja el.”
17. §
(1) A Rendelet 22. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:
[(2) Az iskola az (1) bekezdésben meghatározott felmérés alapján megállapítja, hogy hány tanulónak kell biztosítania a normatív kedvezményt, illetve hány tanuló igényel és milyen tankönyvtámogatást a normatív kedvezményen túl. A normatív kedvezmény, valamint a normatív
kedvezmény körébe nem tartozó további kedvezmény iránti
igényt az e rendelet 5. számú mellékletében meghatározott
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igénylõlapon kell benyújtani. Az igénylõlap benyújtásával
egyidejûleg be kell mutatni a normatív kedvezményre való
jogosultságot igazoló iratot. A bemutatás tényét az iskola
rávezeti az igénylõlapra. A normatív kedvezményre való
jogosultság igazolásához a következõ okiratok bemutatása
szükséges:]
„d) rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén az
errõl szóló határozat”
(2) A Rendelet 22. §-a a következõ (13) bekezdéssel
egészül ki:
„(13) A vak és gyengénlátó tanulókkal foglalkozó iskola igazgatója az iskolai tankönyvellátást vagy annak egy
részét a Szövetség – általános iskolai oktatásban részesülõ
tanulók esetén a Vakok Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye – közremûködésével (a továbbiakban
együtt: közremûködõk) is megszervezheti. Ha az iskola a
közremûködõket kéri az iskolai tankönyvellátás megszervezéséhez, a tankönyvrendelést a közremûködõknek kell
megküldeni. A közremûködõkhöz beérkezõ tankönyvrendelések összesítése alapján a Szövetség megkeresi az érintett kiadót, kérve, hogy a kívánt tankönyvet elektronikus
úton bocsássa a rendelkezésére. A megkeresésben pontosan meg kell határozni, hogy a kért tankönyvet melyik iskolába, hány példányban kívánják megküldeni. A kiadó a
megkeresést tíz napon belül ingyenesen köteles teljesíteni.
Ha a kiadó a megkeresésnek nem, vagy késve tesz eleget, a
tankönyvet törölni kell a tankönyvjegyzékbõl. A közremûködõk az elektronikus úton megküldött tankönyveket a
vak és gyengénlátó tanulók részére alkalmazható formára
átdolgozzák, és megküldik az iskoláknak. Az elõállított
tankönyveket sorszámmal kell ellátni. A közremûködõk az
elõállított és az iskoláknak megküldött tankönyvekrõl
nyilvántartást kötelesek vezetni. A nyilvántartást oly módon kell elkészíteni, hogy abból meg lehessen állapítani,
melyik iskolának hány darab és milyen sorszámú könyvet
küldtek meg. A közremûködõk az általuk megküldött
tankönyvekért kizárólag az elõállítással összefüggõ költségeik – általános forgalmi adóval megnövelt – összegének a megtérítésére tarthatnak igényt az iskolától. A tankönyv kiadója jogosult ellenõrizni, hogy a közremûködõk
részére megküldött tankönyvet kizárólagosan a vak és
gyengénlátó tanulók iskolai tankönyvellátására – beleértve az iskolai könyvtári ellátást is – használták-e fel.”

18. §
(1) A Rendelet 24. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép, ezzel egyidejûleg a bekezdés a
következõ e) ponttal egészül ki:
[24. § (1) A tankönyvpiac rendjérõl szóló törvény
3. §-ának (2)–(7) bekezdésében szabályozott nyilvános pályázati eljárás keretében benyújtott könyv elbírálására az
e rendeletben foglaltakat a következõ eltéréssel kell alkalmazni:]
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„d) az igazgatási szolgáltatási díj – az elfogadott pályázat, valamint a pályázaton nyertes tankönyv tankönyvvé
nyilvánításának meghosszabbítása esetén – a pályázat kiíróját terheli,
e) a tankönyvvé nyilvánítási eljárás során figyelembe
veendõk azok a szakértõi vélemények, amelyek a pályázati
eljárás során készültek, és megfelelnek az e rendelet
8–9. §-ában foglaltaknak, valamint 3. számú mellékletében megadott szempontoknak.”
(2) A Rendelet 24. § (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(3) A nemzeti és etnikai kisebbségi iskolai nevelésben
és oktatásban – az e rendelet rendelkezései alapján lefolytatott eljárásban tankönyvvé nyilvánított könyvekhez hasonlóan – tankönyvként alkalmazandók azok a könyvek,
amelyek 2001-ben szerepeltek a segédkönyvek jegyzékében, feltéve, hogy az adott tantárgyhoz 2001. augusztus
1-jét követõen nem hagytak jóvá tankönyvet. Ezeket a
könyveket – kérelemre – az adott tanévi tankönyvjegyzékbe is fel kell venni, amennyiben megfelelnek a tankönyvpiac rendjérõl szóló 2001. évi XXXVII. törvény 4. §-ában,
valamint a rendelet 18. §-ában meghatározott feltételeknek.”
(3) A Rendelet 24. § (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(4) A szakképzésben – az e rendelet rendelkezései
alapján lefolytatott eljárásban tankönyvvé nyilvánított
könyvekhez hasonlóan – tankönyvként alkalmazandók
azok a könyvek, amelyek szerepeltek a 2003/2004. vagy a
2004/2005. évi tankönyvjegyzékben, feltéve, hogy 2003.
január 1-jét követõen az a központi program, amelyhez a
tankönyv ajánlott volt, nem változott, illetve idõközben
nem hagytak jóvá az adott központi programhoz tankönyvet. Ezeket a könyveket – kérelemre – az adott tanévi tankönyvjegyzékbe is fel kell venni, amennyiben megfelelnek a tankönyvpiac rendjérõl szóló 2001. évi XXXVII.
törvény 4. §-ában, valamint a rendelet 16. § (3) és (5) bekezdésében és 18. §-ában meghatározott feltételeknek.”
(4) A Rendelet 24. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki, ezzel egyidejûleg a jelenlegi (5)–(6) bekezdés számozása (6)–(7) bekezdésre változik:
„(5) A sajátos nevelési igényû tanulók oktatásában, nevelésében – az e rendelet rendelkezései alapján lefolytatott
eljárásban tankönyvvé nyilvánított könyvekhez hasonlóan
– tankönyvként alkalmazandók azok a könyvek, amelyek
2004. január 1-jén szerepeltek a tankönyvjegyzéken, feltéve, hogy az adott tantárgy adott évfolyamára 2005. január
1-jét követõen nem hagytak jóvá tankönyvet. Ezeket a
könyveket – kérelemre – az adott tanévi tankönyvjegyzékbe is fel kell venni, amennyiben megfelelnek a tankönyvpiac rendjérõl szóló 2001. évi XXXVII. törvény 4. §-ában,
valamint a rendelet 18. §-ában meghatározott feltételeknek.”
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19. §

A Rendelet 25. § (2)–(3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) A befizetett igazgatási szolgáltatási díj – a fellebbezés díja kivételével – közismereti tankönyvek, valamint az
oktatási miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések
szakmai tankönyveivel kapcsolatban a tankönyvjegyzékre
kerülés, a hibajavítás bejelentése, a tankönyvvé nyilvánítás megszüntetésének, valamint a tankönyv felhasználási
jogainak átengedése esetén a Vizsgaközpont bevétele. Az
oktatási miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések
szakmai tankönyvei esetén a befizetett igazgatási szolgáltatási díj – a fellebbezés, a tankönyvjegyzékre kerülés, a
hibajavítás bejelentése, a tankönyvvé nyilvánítás megszüntetésének, valamint a tankönyv felhasználási jogai átengedésének kivételével – a Nemzeti Szakképzési Intézet
bevétele.
(3) A közismereti tankönyvek, valamint az oktatási miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések tankönyvei
esetén a fellebbezés díja az Oktatási Minisztériumot illeti.
A nem az oktatási miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések esetén a tankönyvjegyzékre kerülés, a hibajavítás
bejelentése, a tankönyvvé nyilvánítás megszüntetésének
és a tankönyv felhasználási jogai átengedésének, valamint
a fellebbezés díját a szakképesítésért felelõs minisztériumba kell befizetni.”

20. §
A Rendelet 26. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„26. § A Tankönyv és Taneszköz Iroda feladatait a
Vizsgaközpont látja el.”

21. §
A Rendelet a következõ 26/A. §-sal egészül ki:
„26/A. § (1) A Nemzeti Fejlesztési Terv keretében kifejlesztett oktatási anyagokat a fejlesztést végzõ szervezet
hozzáférhetõvé teszi olyan módon, hogy azokat az oktatás
során – a (2)–(5) bekezdésben foglalt kivétellel – bárki ingyenesen felhasználhassa.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott, a fejlesztést végzõ szervezet által hozzáférhetõvé tett oktatási anyagok felhasználásával készült könyvek tankönyvvé nyilvánítását
kizárólag tankönyvkiadó kérheti.
(3) A kiadónak a (2) bekezdésben meghatározottak szerint kifejlesztett könyv tankönyvvé nyilvánítási kérelméhez a következõket is csatolnia kell:
a) a kérelmezõ nyilatkozatát arról, hogy a könyv az
(1) bekezdésben meghatározott oktatási anyag felhasználásával készült;
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b) az (5) bekezdésben meghatározott díj befizetésérõl
szóló igazolást;
c) nyilatkozatát arról, hogy a fejlesztést végzõ szervezet által hozzáférhetõvé tett oktatási anyagot a szerzõi jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 29. §-a szerint átdolgozta-e.
(4) Amennyiben a (3) bekezdés c) pontja szerinti átdolgozás történt, a kiadónak a (3) bekezdésben foglaltakon túl
csatolnia kell a szerzõ átdolgozáshoz adott hozzájárulását.
(5) A (3) bekezdésben meghatározott esetben – az e rendeletben foglalt díjfizetési kötelezettségen túl – a kiadó
köteles az eljárás megindításakor a következõ felhasználási díjat a külön jogszabályban meghatározott Közoktatási
Fejlesztési Célelõirányzatba az Oktatási Minisztérium
10032000-01220328-31000006 pénzforgalmi jelzõszámú
bankszámlájára befizetni. A felhasználási díj összege:
a) Könyv (nyomtatott vagy digitálisan rögzített) esetén
nyomdai (A/5) ívenként 10 000 Ft;
b) Nem online digitális tananyag (CD-ROM, DVD
stb.) esetén 50 MB-onként 12 500 Ft;
c) Hangzó anyag és videó (CD, hangkazetta stb.) esetén 30 percenként 12 500 Ft;
d) Online digitális tananyag esetén 250 000 Ft.
(6) A (3) bekezdésben meghatározottak szerint indult
tankönyvvé nyilvánítási eljárásban az e rendeletben meghatározott bírálati szempontok figyelembevételén túlmenõen vizsgálni kell azt is, hogy a könyv alkalmas-e a Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerõforrás-fejlesztési Operatív
Program 3.1. Az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges
készségek és kompetenciák fejlesztése elnevezésû intézkedésben kifejlesztett oktatási programcsomag megvalósítására.
(7) A tankönyvjegyzéken fel kell tüntetni, hogy az e bekezdés alapján kezdeményezett tankönyvvé nyilvánítási
eljárás során tankönyvvé nyilvánított könyv a Nemzeti
Fejlesztési Terv keretében kifejlesztett oktatási anyagok
felhasználásával készült.”

22. §
A Rendelet a következõ 26/B. §-sal egészül ki:
„26/B. § Az e rendeletben foglalt eljárásra a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.”

23. §
Záró rendelkezések
(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2006. március 31-én lép hatályba azzal, hogy
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rendelkezéseit a hatálybalépése után indult ügyekben és a
megismételt eljárásban kell alkalmazni.
(2) E rendelet 6. §-ával módosított, a Rendelet 9. §
(9) bekezdésének felvezetõ szövegében foglalt feltételt
2007. szeptember 1-jétõl kell alkalmazni.
(3) A kiadónak a tankönyvvé nyilvánítási vagy a meghosszabbítási kérelem benyújtásával egyidejûleg – amenynyiben a kérelem 2006. március 31. és 2006. augusztus 31.
között kerül benyújtásra – nyilatkoznia kell arról, hogy az
eljárás lefolytatását az e rendelet 1. § (1)–(3) bekezdéseiben, valamint 3. és 5. §-aiban, 6. § (2)–(4) és (6)–(8) bekezdéseiben, valamint 1. és 2. számú mellékletében foglalt
elõírások alkalmazásának mellõzésével, a rendelet 2006.
március 15-én hatályos elõírásai szerint kéri. Amennyiben
az eljárást a Vizsgaközpont az említett eljárás szerint folytatja le, a tankönyvvé nyilvánítás, valamint a tankönyvvé
nyilvánítás meghosszabbítása annak a tanévnek az utolsó
napjáig tart, amelyik a határozat jogerõre emelkedését követõ második naptári évben fejezõdik be. Ezt követõen a
tankönyvvé nyilvánítás meghosszabbítását a Kiadó nem
kérheti, a tankönyvet új eljárásban kell ismét tankönyvvé
nyilvánítani.
(4) A kiadó e § (3) bekezdésében szabályozott eljárás
esetén a rendelet 2. számú mellékletében foglalt igazgatási
szolgáltatási díj 40%-át köteles megfizetni.
(5) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a Rendelet
2. számú mellékletének 2. pontja helyébe a következõ szöveg lép:
„2. Hosszabbítási eljárás esetén – A rendelet 16. §
(3) bekezdésében foglalt kivétellel”
(6) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a Rendelet
2. számú mellékletének 3. pontja helyébe a következõ szöveg lép:
„3. Fellebbezési eljárás esetén
a) Határozat elleni fellebbezés – kivéve a
c) pont – esetén
50 000 Ft
b) Felfüggesztés elleni fellebbezés esetén
5 000 Ft
c) Eljárás megszüntetése elleni fellebbezés esetén
5 000 Ft
d) Szakértõ kirendelése elleni fellebbezés
esetén
5 000 Ft
e) Tankönyvjegyzékre történõ felvételi
kérelem elutasítása elleni fellebbezés
esetén
4 000 Ft”
(7) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a Rendelet
2. számú mellékletének 5. pontjában a „Könyv” szövegrész „Tankönyv” szövegre változik.
(8) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a Rendelet
2. számú mellékletének 8. pontja helyébe a következõ pont
lép:
„8. A tankönyvvé nyilvánítás megszüntetése esetén
25 000 Ft”
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(9) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a Rendelet
1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.
(10) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a Rendelet 3. számú melléklet „A) Bírálati szempontok a könyvekhez II. Pedagógiai”, illetve „B) Bírálati szempontok a digitális tananyaghoz II. Pedagógiai” helyébe e rendelet 2. számú mellékletének II. pontja lép, valamint a Rendelet
3. számú melléklete e rendelet 2. számú mellékletében
foglalt „IV. Olvasókönyv szempontok az 1. évfolyamon
alkalmazott olvasókönyvekhez (ábécés könyvek)” ponttal
egészül ki.
(11) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a Rendelet 4. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.
(12) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a Rendelet 5. számú melléklet „A tanuló:” rész helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
A tanuló:
neve:

osztálya:

lakcíme:

azonosító
száma:

diákigazolványszáma:

(13) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a Rendelet 5. számú melléklet I. Normatív kedvezmény iránti
igény f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„f) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül.”
(14) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a Rendelet 5. számú melléklete 2. oldalának Tájékoztató a kedvezményes tankönyvellátásról cím negyedik bekezdésének
hatodik gondolatjelében a „rendszeres gyermekvédelmi
támogatásban részesülõ” szöveg „rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülõ” szövegre változik.
(15) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a Rendelet
6. számú mellékletének a) pontja hatályát veszti, ezzel egyidejûleg a b)–u) pontok felsorolás a)–t) pontokra változik.
(16) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a Rendelet 7. számú melléklete a következõ n) ponttal egészül ki:
[A tankönyvben feltüntetendõ adatok]
„n) a kerettanterv megnevezése”
(17) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a Rendelet 8. számú mellékletének n) pontja hatályát veszti, ezzel
egyidejûleg az o) pont n) pontra változik.
(18) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a Rendelet e rendelet 4. számú melléklete szerinti 9. számú melléklettel egészül ki.
(19) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti a Rendelet 13. § (2) bekezdése, valamint 16. § (2) és
(4) bekezdése.

Dr. Magyar Bálint s. k.,
oktatási miniszter
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1. számú melléklet a 10/2006. (III. 27.) OM rendelethez
[1. számú melléklet a 23/2004. (VIII. 27.) OM rendelethez]
A tankönyvvé nyilvánítási eljárás megindításához szükséges adatok
A) Közismereti nyomtatott könyv
1. A kiadó vagy a szerzõ adatai
Neve
Címe, telefon- és faxszáma, elektronikus levélcíme
Az ügyintézõ neve, telefon- és faxszáma, elektronikus levélcíme
2. A könyv (imprimatúra) adatai
Címe
Alcíme
Szerzõje
Szerkesztõje, fordítója
Elsõ kiadásának éve
A jelenlegi kiadás éve
A jelenlegi kiadás helye
Elõzõ kiadója (külföldi kiadója)
Kiadói (forgalmazói) kódja
Kapcsolódó kiadványok
3. A könyv (imprimatúra) jellemzõi
Megjelenési forma
Vágott méret (szélesség × magasság)
Tartós könyv-e
Kötésmód (imprimatúránál a tervezett)
Terjedelem (A/5 ív)
Tömege grammban kifejezve

Borító színnyomása
Belsõ oldalak színnyomása
Mellékletek színnyomása (ha van)
Oldalszám
Az ábrák aránya

4. Az oktatás típusa, amelyhez a könyvet (imprimatúrát) készítették
Sajátos nevelési igényû tanulók oktatása
Nemzetiségi, etnikai kisebbségi oktatás
Két tanítási nyelvû iskolai oktatás
Alapfokú mûvészetoktatás
NAT mûveltségterület
Kapcsolódó kerettanterv
Tantárgy
Ajánlott iskolatípus
Évfolyam (tól–ig)
Emelt szintû képzés
Emelt óraszámú képzés
Felnõttképzés
5. A befizetett igazgatási szolgáltatási díj összege

B) Szakképzési nyomtatott könyv
1. A kiadó vagy a szerzõ adatai
Neve
Címe, telefon- és faxszáma, elektronikus levélcíme
Az ügyintézõ neve, telefon- és faxszáma, elektronikus levélcíme
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2. A könyv (imprimatúra) adatai
Címe
Alcíme
Szerzõje
Szerkesztõje, fordítója
Elsõ kiadásának éve
A jelenlegi kiadás éve
A jelenlegi kiadás helye
Elõzõ kiadója (külföldi kiadója)
Kiadói (forgalmazói) kódja
Kapcsolódó kiadványok
3. A könyv (imprimatúra) jellemzõi
Megjelenési forma
Vágott méret (szélesség × magasság)
Tartós könyv-e
Kötésmód (imprimatúránál a tervezett)
Terjedelem (A/5 ív)
Tömege grammban kifejezve

Borító színnyomása
Belsõ oldalak színnyomása
Mellékletek színnyomása (ha van)
Oldalszám
Az ábrák aránya

4. Az oktatás típusa, amelyhez a könyvet (imprimatúrát) készítették
I. Szakmai elõkészítés
Kapcsolódó kerettanterv, száma
Kerettantervi modul
Szakmacsoport
Sajátos nevelési igényû tanulók oktatása
Ajánlott iskolatípus
Évfolyam (tól–ig)
Emelt szintû képzés
Emelt óraszámú képzés
Felnõttképzés
II. Szakképzés esetén (ha a könyv több szakképesítéshez is alkalmazható, akkor szakképesítésenként)
Szakmacsoport
Szakképesítés OKJ azonosító száma
Szakképesítés OKJ megnevezése
Központi program megnevezése, száma (ha van)
Ajánlott iskolatípus
Évfolyam (tól–ig)
Emelt szintû képzés
Emelt óraszámú képzés
Felnõttképzés
III. Sajátos nevelési igényû tanulók szakképzése
A sérülés jellege (amelyhez a tankönyv alkalmazását javasolják)
Szakmacsoport
Szakképesítés megnevezése, azonosító száma
Központi program megnevezése, száma (ha van)
Ajánlott iskolatípus
Évfolyam (tól–ig)
Emelt szintû képzés
Emelt óraszámú képzés
Felnõttképzés
5. A befizetett igazgatási szolgáltatási díj összege
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C) Digitális tananyag, elektronikus könyv, digitálisan rögzített könyv

1. A felhasználási jogok jogosultjának adatai
Neve
Címe, telefon- és faxszáma, elektronikus levélcíme
Az ügyintézõ neve, telefon- és faxszáma, elektronikus levélcíme
2. A digitális tananyag vagy az elektronikus könyv, digitálisan rögzített könyv adatai
Címe
Alcíme
Szerzõje
Szerkesztõje, fordítója
Elsõ kiadásának éve
A jelenlegi kiadás éve
A jelenlegi kiadás helye
A felhasználási jogok elõzõ (külföldi) jogosultja
Kiadói (forgalmazói) kódja
Kapcsolódó kiadványok
3. A digitális tananyag vagy az elektronikus könyv, digitálisan rögzített könyv jellemzõi
A) Online tananyag
A weboldal neve és verziószáma
Pontos címe (URL)
Utolsó frissítésének dátuma
Architektúrája: Önálló kliensoldali termék
Kliensszerver architektúrájú termék
Hardverigénye
Szoftverigénye
Speciális követelményei (ha vannak)
Sávszélesség igénye
Felhasználók száma
Szükséges-e a tanár, konzulens jelenléte?
B) CD-n vagy DVD-n nem online megjelentetett tananyag
A program tananyag neve és verziószáma
Hardverigénye
Szoftverigénye
Speciális követelményei (ha vannak)
Egyidejû felhasználók száma
Szükséges-e a tanár, konzulens jelenléte?
4. A digitális tananyag vagy elektronikus könyv, digitálisan rögzített könyv típusa, például:
E-könyv
Digitális szótár
Digitális lexikon
5. Az oktatás típusa, amelyhez a digitális tananyagot vagy az elektronikus könyvet készítették
I. Közismeret
Sajátos nevelési igényû tanulók oktatása
Nemzetiségi, etnikai kisebbségi oktatás
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NAT mûveltségterület
Kapcsolódó kerettanterv
Tantárgy
Ajánlott iskolatípus
Évfolyam (tól–ig)
Emelt szintû képzés
Emelt óraszámú képzés
Felnõttképzés
II. Szakképzés
a) Szakmai elõkészítés
Kapcsolódó kerettanterv száma
Kerettantervi modul
Szakmacsoport
Sajátos nevelési igényû tanulók oktatása
Ajánlott iskolatípus
Évfolyam (tól–ig)
Emelt szintû képzés
Emelt óraszámú képzés
Felnõttképzés
b) Szakképzés esetén (ha a könyv több szakképesítéshez is alkalmazható, akkor szakképesítésenként)
Szakmacsoport
Szakképesítés OKJ azonosító száma
Szakképesítés OKJ megnevezése
Központi program megnevezése, száma (ha van)
Ajánlott iskolatípus
Évfolyam (tól–ig)
Emelt szintû képzés
Emelt óraszámú képzés
Felnõttképzés
c) Sajátos nevelési igényû tanulók szakképzése
A sérülés jellege (amelyhez a tankönyv alkalmazását javasolják)
Szakmacsoport
Szakképesítés megnevezése, azonosító száma
Központi program megnevezése, száma (ha van)
Ajánlott iskolatípus
Évfolyam (tól–ig)
Emelt szintû képzés
Emelt óraszámú képzés
Felnõttképzés
6. A befizetett igazgatási szolgáltatási díj összege

2. számú melléklet a 10/2006. (III. 27.) OM rendelethez
[3. számú melléklet a 23/2004. (VIII. 27.) OM rendelethez]
„A) Bírálati szempontok a könyvekhez, illetve B) Bírálati szempontok a digitális tananyaghoz
II. Pedagógiai
1. Az ismeretek megértése, tanulása
2. Az ismeretek alkalmazását biztosító mûveletek tanulása
3. Problémák, probléma helyzetek elemzése és megoldásuk alkalmazása
4. A tanulás módszereinek tanulása
5. Gondolkodási eljárások tanulása
6. Szociális viszonyulások, magatartásformák tanulása
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7. Nemzeti, etnikai, vallási kisebbség szerepe
8. Nyelvhelyesség és helyesírás
9. A tankönyv nagyobb rendszer (sorozat, tankönyvcsalád) részét képezi-e, kapcsolódó tankönyvek és tananyagok
Vizsgálati szempontok
a*

b*

c*

d*

e*

f*

Vizsgálni kell, hogy a tankönyv kellõen szemlélteti és/vagy magyarázza-e a tananyagot.
Ebben az esetben elõírás, hogy valamennyi tantárgy esetében az 1–12. évfolyamon átlagosan legalább egy
kép vagy ábra jusson a tankönyvi oldalakra.
Vizsgálni kell, hogy a tankönyv nyelvezete megfelel-e a tanulók fejlettségi szintjének. Vizsgálni kell, hogy a
megnevezett évfolyamok esetében a tényleges tankönyvi ismeretanyagot bemutató szövegekben (idézetek,
lábjegyzetek, képletek nélkül) a 150 betûhelynél (karakterek száma szóközökkel) hosszabb mondatok %-os
aránya ne haladja meg:
1–2. évfolyamokon
5%-ot
3–4. évfolyamokon
10%-ot
5–6. évfolyamokon
20%-ot
7–8. évfolyamokon
25%-ot
9–10. szakiskolai évfolyamokon
25%-ot
9–12. évfolyamokon
35%-ot
Vizsgálni kell, hogy a tankönyvben szereplõ szakszavak, szakkifejezések mennyisége és nehézségi szintje
megfelel-e a kérelemben bemutatott tanulási céloknak, és az alkalmazni kívánt évfolyamokon tanulók életkorából
következõ fejlettségi szintnek. A tankönyvnek tartalmaznia kell a tananyagban tárgyalt új szakszavak felsorolását,
az alapfokú oktatáshoz használt tankönyvek esetében rövid értelmezését. Középiskolai tankönyv esetében *-gal
meg kell jelölni az érettségi vizsga részletes követelményeirõl szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendeletben foglalt
gimnáziumi és szakközépiskolai érettségi vizsgák egyes tantárgyaihoz rendelt szakszavakat.
Elõírás az idegen nyelvi tankönyvek és a szakmai tankönyvek kivételével, hogy a megnevezett évfolyamok
esetében az egymástól eltérõ speciális szakszavak (tudományos szakszavak, szakkifejezések, amelyek a
mindennapi nyelvben nem használatosak) átlagos elõfordulási sûrûsége mondatonként ne haladja meg:
1–4. évfolyamokon
a 0,3 értéket
5–8. évfolyamokon
a 0,5 értéket
9–12. évfolyamokon
a 0,8 értéket
Átlagos elõfordulási sûrûség a vizsgált szövegben az elõforduló egymástól eltérõ szakszavak és az elõforduló
mondatok számának hányadosa.
Vizsgálni kell, hogy a tankönyv ábra- és képanyaga ad-e segítséget az elõzetes ismeretek aktivizálásához, az
információk rendszerezéséhez, jelenségek összehasonlításához, folyamatok, összefüggések, problémák
megértéséhez, valamint a tanulók értékre neveléséhez. Elõírás, az idegen nyelvi tankönyvek és a szakmai
tankönyvek kivételével, hogy a képi elemek (térkép, grafikon, diagram, kép, ábra, egyéb vizuális jellegû
illusztráció) 25%-ához közvetlenül kérdések vagy feladatok kapcsolódjanak.
A tankönyv ábra- és képanyaga illusztrálja és/vagy új információval egészíti ki a szöveget. A tankönyv ábraés képanyaga rendszerezést, összehasonlítást, a folyamatok és problémák magyarázatát, az összefüggések
bemutatását, a gondolkodásra késztetést, az értékekre nevelést elõsegítõ képi elemek aránya érje el a 60%-ot.
Vizsgálni kell, hogy a tankönyv kérdései és feladatai megfelelõ feltételeket biztosítanak-e a tanulási célokban
meghatározott projektalapú, problémamegoldó, ismeretszerzõ és ismeretalkalmazási készségek és képességek
fejlesztésére.
Elõírás, hogy a rögzítést elõsegítõ feladatokon kívül, az elmélyítést, alkalmazást és a problémamegoldást
elõsegítõ feladatok együttes aránya el kell, hogy érje az összes kérdés és feladat 60%-át.
Rögzítést elõsegítõ feladatok: a tanultak felidézése, a tények és fogalmak rendszerezése, lényegkiemelés.
Elmélyítést elõsegítõ feladatok: analizálás, szintetizálás, konkretizálás, összehasonlítás, általánosítás,
rendszerezés, következtetés, értékelés, összefüggés- és szabálykeresés.
Alkalmazást elõsegítõ feladatok: önálló munka, feladatmegoldás.
Problémamegoldást elõsegítõ feladatok: a probléma definiálása, a releváns információk kiválasztása, elõzetes
tudás szelektív felidézése, a megfelelõ megoldás megtalálása, a megoldási mód végrehajtása, a megoldás
ellenõrzése és értékelés.
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IV. Olvasókönyv szempontok az 1. évfolyamon alkalmazott olvasókönyvekhez (ábécés könyvek)
a) A magyar nyelv helyesírási és alaktani sajátosságainak megfelel
b) Az összes betût a tanév egészére elosztva tanítja, a kis és nagy betûket elkülönítve
c) A betû-hang megfelelés tanításához olyan hívóképeket használ, amelyek összhangban vannak az életkori sajátosságokkal és a nyelvi szervezõdés törvényszerûségeivel
d) Figyelembe veszi a gyermek anyanyelvi fejlettségét (például: nyelvi tudatosság)
e) Figyelembe veszi a nyelvi szervezõdés sajátosságait (például: szógyakoriság, szóhossz, elsajátítási életkor)
f) Az olvasmányok szókincse és a mondatok szerkezeti komplexitása összhangban van az életkorral
g) Az olvasmányok hossza összhangban van az olvasástechnika szintjével
h) Az olvasmányok szövegtípusai (mese, vers, ismerettartalom stb.) összhangban vannak az életkorral, a szövegtípusok elõfordulási aránya kiegyenlített
i) A betûtanítás hangoztatáson alapul, hangos olvastatásra ösztönzi a tanítót. A helyes nyelvi kiejtés érdekében beszédgyakorlatokkal egészül ki minden egyes betû tanítása
j) Hangoztatásra épít, a betûkbõl kiindulva tanítja a szótagokat és a szavakat
k) Kellõ idõt szán a gyakorlásra és az ismétlésre
l) A betûtanítás sorrendje figyelembe veszi az alaki és hangzásbeli hasonlóság hatásának elkerülését
m) A betûk formája egységes, az induló méret nagyobb, majd fokozatosan csökken
n) A hívóképek magas színvonalúak és összhangban van a gyermek világával
o) A képanyag a gyermekek számára egyértelmû, könnyen érthetõ rajzokból áll”

3. számú melléklet a 10/2006. (III. 27.) OM rendelethez
[4. számú melléklet a 23/2004. (VIII. 27.) OM rendelethez]

A tankönyvjegyzékre történõ felvételhez szükséges adatok
I. A közismereti tankönyvjegyzék tartalmazza:
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

a tankönyv, illetve a digitális tananyag szerzõjét vagy szerkesztõjét (alkotószerkesztõjét),
a tankönyv, illetve a digitális tananyag címét, alcímét,
a kiadó nevét,
a jelenlegi kiadás évét és helyét,
az iskolatípust, amelyben a tankönyv alkalmazását javasolják; kisebbségi nyelven írt tankönyv esetén meg kell
határozni a nemzetiségi oktatási formát is (nyelvoktató vagy két tanítási nyelvû, tannyelvû), amelyben az adott
nyelv- és irodalomtankönyv alkalmazását javasolják,
az évfolyam(ok) megjelölését,
a tantárgyat (ismeretkört), amelynek az oktatásához felhasználható,
a kapcsolódó kerettanterv megnevezését,
tankönyv esetén a kiadói kódot, digitális tananyag esetén az alkalmazott kódot, illetve az elérési útvonalat,
a tankönyvvé nyilvánítás tényét (a határozat számát és keltét, valamint érvényességi idejét),
a tankönyvcsaládok, sorozatok összetartozását, külön jelölve a nyomtatottól eltérõ megjelenési formát,
az iskolai tankönyvellátás keretében alkalmazott árat,
azt a megjelölést, hogy a tankönyv a sajátos nevelési igényû tanulók oktatását szolgálja,
a tankönyv tömegét grammban kifejezve,
azt a tényt, hogy a tankönyv a Nemzeti Fejlesztési Terv keretében kifejlesztett oktatási anyagok felhasználásával
készült.
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II. A szakképzési tankönyvjegyzék tartalmazza:
– a tankönyv, illetve a digitális tananyag szerzõjét vagy szerkesztõjét (alkotószerkesztõjét),
– a tankönyv, illetve a digitális tananyag címét, alcímét,
– a kiadó nevét,
– a jelenlegi kiadás évét és helyét,
– az iskolatípust, amelyben a tankönyv alkalmazását javasolják,
– az évfolyam(ok) megjelölését,
– tankönyv esetén a kiadói kódot, digitális tananyag esetén az alkalmazott kódot, illetve az elérési útvonalat,
– a tankönyv tankönyvvé nyilvánított mellékletét (pl. CD, videó stb., ha van),
– a tankönyvvé nyilvánítás tényét (a határozat számát és keltét, valamint érvényességi idejét),
– a tankönyvcsaládok, sorozatok összetartozását, külön jelölve a nyomtatottól eltérõ megjelenési formát,
– az iskolai tankönyvellátás keretében alkalmazott árat,
a tankönyv tömegét grammban kifejezve.
Szakmai elõkészítés esetén
– a kapcsolódó kerettanterv megnevezését, számát,
– a szakmacsoport megnevezését, (nem feltétlenül szükséges, mert az elõzõbõl kiderül),
– a kerettantervi modul megnevezését, amelynek az oktatásához felhasználható.
Szakképzés esetén (ha a könyv több szakképesítéshez is alkalmazható, akkor szakképesítésenként)
– a szakmacsoportot,
– a szakképesítés OKJ azonosító számát,
– a szakképesítés OKJ megnevezését,
– a központi program számát (ha van),
– a központi program megnevezését.
Sajátos nevelési igényû tanulók szakképzése esetén
– a sérülés jellegének megnevezését, amelyhez a tankönyv alkalmazását javasolják,
– a szakmacsoportot,
– a szakképesítés OKJ azonosító számát,
– a szakképesítés OKJ megnevezését,
– a központi program számát (ha van),
– a központi program megnevezését.

4. számú melléklet a 10/2006. (III. 27.) OM rendelethez
[9. számú melléklet a 23/2004. (VIII. 27.) OM rendelethez]

A szakértõk díjazása
1. Tankönyvvé nyilvánítás esetén
a)
b)
c)
d)

Pedagógiai-didaktikai szakértõ
Tudományos-szakmai szakértõ
Technológiai szakértõ
Bírálati szakértõ

2. Hosszabbítás, különbözõ kötésmódú megjelenés,
könyv kivitelének megváltoztatása, valamint felfüggesztés utáni hibajavítás
ellenõrzése esetén
3. Különbözõ nyelvû megjelenés esetén

3 000 Ft (A/5) ívenként
2 500 Ft (A/5) ívenként
12 500 Ft címenként
3 500 Ft (A/5) ívenként

12 500 Ft címenként
2 500 Ft (A/5) ívenként

2006/33. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

Az oktatási miniszter
11/2006. (III. 27.) OM
rendelete
az ECDL számítógép-kezelõi vizsga
és az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolítására
nyújtott támogatás igénylésének, folyósításának
és elszámolásának rendjérõl
A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetésérõl szóló
2005. évi CLIII. törvény (a továbbiakban: költségvetési
törvény) 5. számú mellékletének 19. és 23. pontjaiban foglalt felhatalmazás alapján – figyelemmel a költségvetési
törvény 12. § (1) bekezdésére, valamint 30. § (1) bekezdésére – a következõket rendelem el:

Az ECDL számítógép-kezelõi vizsga díjának
visszatérítése
1. §
(1) A támogatást a vizsgadíjak visszatérítéséhez a helyi
önkormányzatok, a közoktatási feladatot ellátó nem állami
intézmények fenntartói és a központi költségvetési szervek igényelhetik a fenntartásukban lévõ középiskolákban
a 2006. május-júniusi vizsgaidõszakban rendes érettségi
vizsgát tevõ azon tanulók, továbbá szakiskolákban a
2005/2006. tanévben utolsó évfolyamra járó azon tanulók
után, akik eredményes ECDL számítógép-kezelõi vizsgát
(a továbbiakban: ECDL vizsga) tettek, és az errõl szóló bizonyítványt bemutatták.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt támogatás a nappali, esti
vagy levelezõ oktatás munkarendje szerint tanulók után
egyaránt igényelhetõ.
(3) Az (1) bekezdésben foglaltak szerint az ECDL vizsga díja akkor is visszaigényelhetõ, ha a vizsgát 2006 elõtt
tették le.

2. §
Az ECDL vizsgabizonyítvány bemutatása esetén a
visszatérítés összege a számlával igazolt összeg, de legfeljebb 16 000 Ft.

3. §
(1) A támogatás igénylését a helyi önkormányzatok az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
(a továbbiakban: Áht.) 64/B. § (3) bekezdése alapján, a
nem állami intézmények fenntartói a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról rendelkezõ
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20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár illetékes Területi Igazgatóságaihoz, a fõvárosban, illetve Pest megyében a Budapest és
Pest Megyei Regionális Igazgatósághoz (a továbbiakban:
Igazgatóság) nyújthatják be.
(2) Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott tanuló
2006. július 1-jéig a sikeres ECDL vizsgát igazoló bizonyítványt bemutatja az iskola igazgatójának, aki az 1. számú melléklet szerinti ECDL vizsgabizonyítvány intézményi adatlapon kitölti a visszaigényléshez szükséges adatokat. Az intézményi adatlapok eredeti példányát az igazgató 2006. július 15-ig továbbítja az intézmény fenntartójához, egy másolati példányát és a bizonyítvány – iskola által hitelesített – fénymásolatát az iskola az igényléstõl számított harmadik év december 31-éig megõrzi.
(3) A helyi önkormányzati fenntartók a fenntartói igényt
a 2. számú melléklet szerinti fenntartói összesítõ adatlapon
összesítik, és azt, valamint az 1. számú melléklet szerinti
intézményi adatlap másolatát 2006. július 31-ig egy-egy
példányban továbbítják az Igazgatóság részére.
(4) A helyi önkormányzatok fenntartásában lévõ oktatási intézmények összesített támogatási igényét az Igazgatóság 2006. augusztus 31-ig küldi meg a Belügyminisztérium részére a 3. számú mellékletet képezõ megyei összesítõ lapokon papír alapon és elektronikus formában.
(5) A helyi önkormányzati fenntartók részére történõ támogatást egy összegben – a költségvetési törvény 5. számú melléklet 19. pontja szerinti forrás terhére – a Belügyminisztérium 2006. szeptember 20-ig történõ utalványozása alapján a Magyar Államkincstár 2006. október 5-ig folyósítja.
(6) A közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmények fenntartói igénylésüket az 1. számú melléklet szerinti
intézményi adatlapon, valamint a 2. számú melléklet szerinti fenntartói összesítõ adatlapon 2006. július 31-ig két
példányban továbbítják az illetékes Igazgatóság részére.
Az Igazgatóság az igényléseket megyénként összesítve
2006. augusztus 31-ig a 3. számú melléklet szerinti megyei
összesítõ lapon papír alapon – az 1. számú és 2. számú
mellékletek szerinti adatlapok egy-egy példányát mellékelve – és elektronikus formában továbbítja az Oktatási
Minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) részére.
(7) A központi költségvetési szervek által fenntartott
közoktatási intézmények részére – a Minisztérium fejezetében megtervezett elõirányzat terhére – pótelõirányzatként kell biztosítani a költségvetési támogatást.
(8) A nem állami intézményfenntartók részére történõ
támogatás egyösszegû folyósításáról a Minisztérium a
költségvetési törvény XX. fejezet 11/2/3–1 Humánszolgáltatások normatív állami támogatása forrás terhére 2006.
szeptember 25-ig intézkedik.
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(9) A fenntartó legkésõbb 2006. október 25-ig intézkedik a támogatás kifizetésérõl a jogosult tanulók részére.
A szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása
4. §
(1) A támogatást a helyi önkormányzatok, a közoktatási
feladatot ellátó nem állami intézmények fenntartói és a
központi költségvetési szervek (a továbbiakban együtt:
fenntartó) igényelhetik a fenntartásukban lévõ szakiskolákban és középiskolákban a 2006-ban megszervezett
szakmai vizsgák lebonyolításához.
(2) A támogatás igénylésének alapja a szakmai vizsgát
megkezdõ, illetve a vizsgára jelentkezõ tanulók létszáma,
valamint a javító, pótló szakmai vizsgára jelentkezõ tanulók létszáma.
(3) Az önkormányzati, illetve a nem állami intézmény
fenntartója a 2006. február–márciusi vizsgaidõszak tényadatait és a május–júniusi vizsgaidõszakra történõ jelentkezés adatait tartalmazó 4. számú melléklet szerinti fenntartói összesítõ lapot 2006. április 15-ig, az októberi vizsgaidõszakra történõ jelentkezés adatait 2006. szeptember
15-ig két példányban továbbítja az 5. számú melléklet szerinti adatlapon az Igazgatóság részére.
(4) Az Igazgatóság a 2006. február–márciusi, valamint
május–júniusi vizsgaidõszakra vonatkozó adatokat április
30-ig, a 2006. októberi vizsgaidõszakra vonatkozó adatokat
2006. szeptember 30-ig az önkormányzati és a nem állami
intézményfenntartók szerint külön-külön összesítve papír
alapon és elektronikus formában megküldi a Minisztérium
részére a 6. számú melléklet szerinti összesítõ lapon.
(5) Az önkormányzati fenntartók összesített adatait a
Minisztérium a Belügyminisztérium részére a 2006. február–márciusi és a május–júniusi vizsgaidõszakra vonatkozóan 2006. június 30-ig, valamint a 2006. októberi vizsgaidõszakra vonatkozóan 2006. november 5-ig önkormányzatonként összesített adatokkal utalványozás céljából megküldi. A Belügyminisztérium a támogatást a költségvetési törvény 5. számú melléklet 23. pontja szerinti
forrás terhére folyósítja. A nem állami fenntartók által
szolgáltatott adatokat a Minisztérium megvizsgálja és
összesíti, majd a szükséges elõirányzatot az Igazgatóság
részére a 2006. február–márciusi és a május–júniusi vizsgaidõszakra vonatkozóan a 2006. júliusi, valamint a 2006.
októberi vizsgaidõszakra vonatkozóan a 2006. novemberi
normatívakiutaláshoz szükséges kerettel együtt biztosítja
a költségvetési törvény XX. fejezet 11/2/3–1 Humánszolgáltatások normatív állami támogatása forrás terhére.
Az érettségi vizsgák lebonyolításának támogatása
5. §
(1) A támogatást a 4. § (1) bekezdésében meghatározott
fenntartók igényelhetik a fenntartásukban lévõ középisko-
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lákban 2006-ban megszervezett érettségi vizsgák lebonyolításához, valamint az emelt szintû szóbeli érettségi vizsgákon részt vevõ tanárok helyettesítési díjához.
(2) Helyettesítési díjat tantárgyi bizottsági elnökként
vagy kérdezõ tanárként közremûködõ, a középiskolában
fõállású alkalmazásban lévõ tanárok után lehet igényelni.
(3) A támogatás igénylésének alapja a 2006. február–márciusi, valamint májusi–júniusi vizsgaidõszakban
érettségizõk tantárgyi vizsgáinak a jelentkezés alapján
számított száma, és a 2006. október–novemberi vizsgaidõszakban érettségizõk tantárgyi vizsgáinak a jelentkezés
alapján számított száma.
(4) A helyettesítési díjak tekintetében az igénylés alapja a
vizsgáztatásban részt vevõ középiskolai tanárok helyettesítésére fordított munkanapok száma. A helyettesítés egy
napra járó, egy fõre számított támogatási összege 10 000 Ft.
A helyettesítésért járó támogatás a támogatás második részletével igényelhetõ.
(5) A támogatás igénylése a közoktatási feladatot ellátó
intézmények fenntartói esetében a fenntartó székhelye
szerint illetékes Igazgatóságon keresztül oly módon történik, hogy a fenntartók a támogatás elsõ részletének igényléséhez a február–márciusi vizsgaidõszak tényadatát, valamint a május–júniusi vizsgaidõszakra történõ jelentkezés
adatait a 7. számú melléklet szerinti adatlapon összesítik.
A második részlet igényléséhez a 8. számú melléklet szerinti adatlapon az október–novemberi vizsgaidõszakra történõ jelentkezés adatait, valamint a helyettesített munkanapok számát összesítik. Az elsõ részlet igénylését tartalmazó mellékletet 2006. április 15-ig, a végleges támogatási összegeket tartalmazó mellékleteket 2006. szeptember
15-ig két példányban nyújtják be a normatívaigénylés szerint illetékes Igazgatóság részére.
(6) Az Igazgatóság a 2006. február–márciusi, valamint a
május–júniusi vizsgaidõszakra vonatkozó adatokat április
30-ig, a 2006. október–novemberi vizsgaidõszakra vonatkozó adatokat, valamint a helyettesítésre fordított munkanapok számát szeptember 30-ig fenntartók szerint külön-külön összesítve megküldik a Minisztérium részére a
9. számú melléklet szerinti összesítõ adatlapon papír alapon és elektronikus formában.
(7) Az önkormányzati fenntartók összesített adatait a
Minisztérium a Belügyminisztérium részére a 2006. február–márciusi, valamint a május–júniusi vizsgaidõszakra
vonatkozóan 2006. június 30-ig, valamint a 2006. október–novemberi vizsgaidõszakra vonatkozóan 2006. november 5-ig önkormányzatonként összesített adatokkal
utalványozás céljából megküldi. A Belügyminisztérium a
támogatást a költségvetési törvény 5. számú melléklet
23. pontja szerinti forrás terhére folyósítja. A nem állami
fenntartók által szolgáltatott adatokat a Minisztérium megvizsgálja és összesíti, majd a szükséges elõirányzatot az
Igazgatóság részére a 2006. február–márciusi, valamint a
május-júniusi vizsgaidõszakra vonatkozóan a 2006 júliusi,
valamint a 2006. október–novemberi vizsgaidõszakra vonatkozóan a 2006. novemberi normatívakiutaláshoz szük-
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séges kerettel együtt biztosítja a költségvetési törvény
XX. fejezet 11/2/3–1 Humánszolgáltatások normatív állami támogatása forrás terhére.
6. §
(1) A 4. és 5. §-ok szerinti támogatás kizárólag a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 114. § b) pontjában meghatározott ingyenes vizsgák után vehetõ igénybe
és a nappali, esti vagy levelezõ oktatás munkarendje szerint tanulók után egyaránt igényelhetõ.
(2) A támogatás elsõ részletének összege a szakmai és
érettségi vizsgák esetében az összes, az adatközlésekben
szereplõ tanulólétszám, illetve vizsgaszám alapján a helyi
önkormányzati fenntartók esetében a költségvetési törvény 5. számú mellékletének 23. pontja alapján rendelkezésre álló elõirányzat 50%-a, a nem állami fenntartók esetében a költségvetési törvény XX. fejezet 11/2/3–1 Humánszolgáltatások normatív állami támogatása elõirányzatból az önkormányzati intézmény fenntartókat megilletõ
vizsgánkénti összeggel egyezõ nagyságú támogatás kerül
folyósításra.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott vizsgák lebonyolításához nyújtott támogatás elsõ részletének mértékét az
oktatási miniszter 2006. május 20-ig közleményben teszi
közzé.
(4) A 2006. szeptember 30-ig, az Igazgatóság által megküldött adatlapok alapján összesített vizsgaszám ismeretében a támogatás második részlete összegének mértékét az
oktatási miniszter 2006. október 30-ig közleményben teszi
közzé.

Közös rendelkezések
7. §
(1) E rendelet alkalmazásában a nem állami intézmények fenntartói alatt a költségvetési törvény 30. § (1) bekezdésének bevezetõ rendelkezésében meghatározott
fenntartókat kell érteni.
(2) A központi költségvetési szervek által fenntartott
közoktatási intézmények a díjak visszatérítését és a támogatásokat a fenntartójuk rendelkezése alapján igényelhetik.
(3) A támogatási igények benyújtására nyitva álló határidõ elmulasztása esetén – a mulasztástól számított öt napon belül – igazolási kérelem benyújtásának van helye. Az
Igazgatóság és a Minisztérium a fenntartók számára a támogatási igények benyújtása során a hiányok pótlására és
az esetleges módosításra legfeljebb nyolcnapos határidõt
ad.
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(4) A helyi önkormányzatok a támogatás felhasználásáról legkésõbb 2006. december 31-i fordulónappal, a mindenkori zárszámadás keretében és rendje szerint kötelesek
elszámolni. A központi költségvetési szervek a támogatásokról a 2006. évi költségvetésrõl szóló beszámolójukban
a központosított elõirányzatok elszámolásait tartalmazó
ûrlapon számolnak el. A támogatás 2006. december 31-ig
fel nem használt maradványát a központi költségvetésbe
vissza kell fizetni. Az itt kimutatott adatok valódiságát az
egyes önkormányzatoknál, illetve intézményeknél megfelelõ analitikus nyilvántartásokkal, szakmai dokumentációval, az elszámolást megalapozó könyvelési rendszer kialakításával kell alátámasztani.
(5) A támogatások elszámolása a nem állami intézmények esetén a fenntartók 2006. évi támogatásairól történõ
elszámolása keretében, a kötött felhasználású támogatások
elszámolásait tartalmazó ûrlapon történik. A támogatás
2006. december 31-ig fel nem használt maradványát a központi költségvetésbe vissza kell fizetni. Az itt kimutatott
adatok valódiságát az egyes fenntartóknál, illetve intézményeknél a tanulói azonosítók feltüntetésével és a vizsgák
azonosítására alkalmas analitikus nyilvántartásokkal,
szakmai dokumentációval kell alátámasztani.
(6) Az Áht. 64/B. § (1) és (2) bekezdése szerint, ha a támogatást vagy annak egy részét a fenntartó helyi önkormányzat jogosulatlanul vette igénybe, azt nem a megjelölt
feladatra használta fel, illetve a jogszabályban rögzített
arányt meghaladó mértékû támogatást vett igénybe, vagy a
támogatás igényléséhez valótlan adatot szolgáltatott, akkor év közben a területileg illetékes Igazgatóságon keresztül a Belügyminisztériumnál lemondhat a jogtalanul
igénybe vett összegrõl, mely esetben a már kiutalt összeg
visszavonásra kerül a következõ havi (de még tárgyévi)
nettósításban, és a lemondásnak megfelelõen módosításra
kerül az elõirányzat. Év végi elszámolás esetén befizetéssel történik a többlet igénybevétel elszámolása.
(7) Ha a támogatást vagy annak egy részét a nem állami
fenntartó jogosulatlanul vette igénybe, azt nem a megjelölt
feladatra használta fel, illetve a támogatás igényléséhez
valótlan adatot szolgáltatott, a közoktatásról szóló 1993.
évi LXXIX. törvény végrehajtásáról rendelkezõ 20/1997.
(II. 13.) Korm. rendeletnek a nem állami intézményfenntartók állami hozzájárulásának és támogatásának elszámolására, ellenõrzésére vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
8. §
Ez a rendelet a kihirdetését követõ 3. napon lép hatályba
azzal, hogy a támogatások a 2006. január 1-jétõl kezdõdõen – kivéve az 1. § (3) bekezdését – lebonyolított, illetve
sikeresen teljesített vizsgák után illetik meg a jogosultakat.
Dr. Magyar Bálint s. k.,
oktatási miniszter
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1. számú melléklet a 11/2006. (III. 27.) OM rendelethez
ECDL bizonyítvány intézményi adatlap
Az intézmény adatai
Az iskola neve:
OM azonosítója:
Postacíme:
Számlaszáma:
A számlatulajdonos neve:
(nem saját bankszámla esetén)
A tanulók és az ECDL bizonyítványok adatai
Az adatszolgáltatás a tanuló számára nem kötelezõ. A tanuló hozzájárul ahhoz, hogy adatait a fenntartóhoz továbbítsák.

Sorszám

Név

Osztály

A tanuló
A bizonyítvány
azonosító száma azonosító száma

A bizonyítvány
kiállításának
kelte
(év, hó, nap)

Térítendõ
vizsgadíj
(Ft)

A tanuló aláírása

Az iskola számlájára utalandó teljes összeg:
Büntetõjogi felelõsségem tudatában kijelentem, hogy a táblázatban szereplõ személyek által feltüntetett térítendõ vizsgadíj összegére nézve támogatást még nem igényeltem.
Kelt: ............................, 2006. ...............................
P. H.
.....................................
cégszerû aláírás
Beküldési határidõ: 2006. július 15.
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2. számú melléklet a 11/2006. (III. 27.) OM rendelethez
Fenntartói összesítõ adatlap
az ECDL vizsgadíjak visszatérítéséhez
Az intézményfenntartó neve:
Számlavezetõ bank neve:
Bankszámlaszáma:
Adószáma:
Megye megnevezése:
KSH kód:
A közoktatási intézmény
Sorszám

Tanulók száma összesen
neve

Igényelt összeg (Ft)

OM azonosítója

Összesen:

Ft

Kelt: .........................., 2006. .............................

P. H.

.............................................
fenntartó aláírása

Beküldési határidõ: 2006. július 31.
Csatolandó: 1. számú melléklet másolata
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3. számú melléklet a 11/2006. (III. 27.) OM rendelethez
Költségvetési év: 2006
Megye:
Összesítõ lap
a helyi önkormányzatok, valamint a nem állami intézményfenntartók által igényelt
ECDL vizsgadíjakról
Önkormányzat/Nem állami intézményfenntartó

Ktv. 5. mell. 19. pont

No.

ECDL vizsga
KSH kódja

neve
tanuló, fõ

Ft

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Összesen:
Kelt: ............................................
P. H.

....................................................................................
Magyar Államkincstár Területi Igazgatóság
igazgatója

A táblázatot az igényléstípusának megfelelõen, értelemszerûen kell kitölteni.
Beküldési határidõ: 2006. augusztus 31.
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4. számú melléklet a 11/2006. (III. 27.) OM rendelethez
Szakmai vizsga fenntartói összesítõ lap
a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 114. § b) pontjában meghatározott szakmai vizsga
lebonyolításához szükséges támogatás elsõ részletének igényléséhez
Az intézményfenntartó neve:
Megye megnevezése:
KSH kód:
A közoktatási intézmény
Sorszám
neve

OM azonosítója

Vizsgázók száma
(1)

Vizsgázók várható
száma
(2)

Vizsgázók száma
összesen a támogatás 1. részletének
igényléséhez
(3)

Összesen:

(1) 2006. február–március hónapokban szakmai vizsgát tett tanulók száma.
(2) 2006. május–júniusi szakmai vizsgára jelentkezett tanulók száma.
(3) (1)+(2) összesen.

Kelt: ............................, 2006. .........................

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

Beküldési határidõ: 2006. április 15.
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5. számú melléklet a 11/2006. (III. 27.) OM rendelethez
Szakmai vizsga fenntartói összesítõ lap
a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 114. § b) pontjában meghatározott
szakmai vizsga lebonyolításához szükséges támogatás második részletének igényléséhez
Az intézményfenntartó neve:
Megye megnevezése:
KSH kód:
A közoktatási intézmény
Sorszám
neve

OM azonosítója

Vizsgázók várható száma
(1)

Összesen:

(1) 2006. októberi szakmai vizsgára jelentkezett tanulók száma.

Kelt: ............................, 2006. .........................

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

Beküldési határidõ: 2006. szeptember 15.
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6. számú melléklet a 11/2006. (III. 27.) OM rendelethez
Szakmai vizsga megyei összesítõ lap
a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 114. § b) pontjában meghatározott szakmai vizsga
lebonyolításához szükséges támogatás elsõ/második* részletének igényléséhez
Megye megnevezése:
KSH kód:
Fenntartó
Sorszám
KSH szám

önkormányzat/nem állami intézményfenntartó neve

Vizsgázók száma az elsõ
részlet igényléséhez**
(1)

Vizsgázók várható száma
a második részlet
igényléséhez**
(2)

Összesen:
(1) 2006. február–március hónapokban szakmai vizsgát tett és a május–júniusi szakmai vizsgára jelentkezett tanulók
számának összege.
(2) 2006. októberi vizsgákon várható tanulók száma.
Kelt: .........................., 2006. ....................................

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

Beküldési határidõ:
– elsõ részlet igénylése: 2006. április 30.
– második részlet igénylése: 2006. szeptember 30.

* A megfelelõ rész aláhúzandó!
** Az elsõ részlet igénylésénél az (1) oszlop, a második részlet igénylésénél a (2) oszlop kitöltése szükséges.
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7. számú melléklet a 11/2006. (III. 27.) OM rendelethez
Érettségi vizsga fenntartói összesítõ lap
a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 114. § b) pontjában meghatározott érettségi vizsga
lebonyolításához szükséges támogatás elsõ részletének igényléséhez
Az intézményfenntartó neve:
Megye megnevezése:
KSH kód:
A közoktatási intézmény
Sorszám
neve

OM azonosítója

Közép- és emelt
szintû tantárgyi
érettségi
vizsgák száma
(1)

Közép- és emelt
szintû tantárgyi
érettségi
vizsgák várható
száma
(2)

Összesen:

(1) 2006. február–március hónapok tantárgyi érettségi vizsgáinak száma.
(2) 2006. május–júniusi érettségi vizsgák várható száma.
(3) (1)+(2) összesen.

Kelt: ............................, 2006. ............................

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

Beküldési határidõ: 2006. április 15.

Közép- és emelt
szintû tantárgyi
érettségi vizsgák
száma összesen
az elsõ részlet
igényléséhez
(3)
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8. számú melléklet a 11/2006. (III. 27.) OM rendelethez
Érettségi vizsga fenntartói összesítõ lap
a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 114. § b) pontjában meghatározott érettségi vizsga
lebonyolításához szükséges támogatás második részletének igényléséhez
Az intézményfenntartó neve:
Megye megnevezése:
KSH kód:
A közoktatási intézmény
Sorszám
neve

OM azonosítója

Közép- és emelt szintû
tantárgyi érettségi vizsgák
várható száma
(1)

Emelt szintû szóbeli
vizsgáztatásban részt vevõ
pedagógusok
helyettesítésére fordított
munkanapok száma

Összesen:

(1) 2006. október–novemberi érettségi vizsgák várható száma.

Kelt: ............................, 2006. .........................

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

Beküldési határidõ: 2006. szeptember 15.
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9. számú melléklet a 11/2006. (III. 27.) OM rendelethez
Érettségi vizsga megyei összesítõ lap
a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 114. § b) pontjában meghatározott érettségi vizsga
lebonyolításához szükséges támogatás elsõ/második* részletének igényléséhez
Megye megnevezése:
KSH kód:
Fenntartó
Sorszám
KSH szám

önkormányzat/nem állami
intézményfenntartó neve

Érettségi vizsgák száma
az elsõ részlet
igényléséhez**
(1)

Emelt szintû szóbeli
Érettségi vizsgák várható vizsgáztatásban részt vevõ
száma a második részlet
pedagógusok
igényléséhez**
helyettesítésére fordított
(2)
munkanapok száma
(3)

Összesen:
(1) 2006. február–március hónapok érettségi vizsgáinak és a május–júniusi érettségi vizsgák várható számának összege.
(2) 2006. október–novemberi érettségi vizsgák várható száma.

Kelt: .........................., 2006. ....................................

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

Beküldési határidõ:
– elsõ részlet igényléséhez: 2006. április 30.
– második részlet igényléséhez: 2006. szeptember 30.

* A megfelelõ rész aláhúzandó!
** Az elsõ részlet igénylésénél az (1) oszlop, a második részlet igénylésénél a (2) és (3) oszlop kitöltése szükséges.
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III. rész HATÁROZATOK
A Kormány határozatai
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Felelõs: külügyminiszter
Határidõ: a bírósági nyilvántartásba vételt követõen
azonnal
2. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
1026/2006. (III. 27.) Korm.
határozata
az Európai Szociális Kartában vállalt kötelezettségek
teljesülésérõl szóló Nemzeti jelentés jóváhagyásáról

Melléklet
az 1027/2006. (III. 27.) Korm. határozathoz
A Demokrácia Központ Közalapítvány Alapító
Okiratának módosítása

A Kormány
1. jóváhagyja az Európai Szociális Kartában vállalt kötelezettségek teljesülésérõl szóló Nemzeti jelentést;
2. felhatalmazza az ifjúsági, családügyi, szociális és
esélyegyenlõségi minisztert, hogy a Nemzeti jelentést az
Európa Tanács fõtitkárához juttassa el.
Felelõs:

ifjúsági, családügyi, szociális
és esélyegyenlõségi miniszter
Határidõ: 2006. március 31.
Gyurcsány Ferenc s. k.,

A Kormány a Demokrácia Központ Közalapítvány Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:
1. Az Alapító Okirat VI. 8. pontja a következõk szerint
módosul:
„VI. 8. A Közalapítvány mûködési költségeire a Kuratórium által – az alapítványi célok, az ésszerû gazdálkodás,
valamint a belföldi és külföldi adományozók által meghatározott célok szem elõtt tartásával – évente meghatározott
összeg fordítható. A Közalapítvány állami költségvetési
támogatásából csak annak 10%-a fordítható mûködési
költségekre.”

miniszterelnök

A Kormány
1027/2006. (III. 27.) Korm.
határozata
a Demokrácia Központ Közalapítvány Alapító
Okiratának módosításáról
1. A Kormány
a) a Demokrácia Központ Közalapítvány Alapító Okiratát a mellékletben foglaltak szerint módosítja;
b) felhatalmazza a külügyminisztert, hogy az Alapító
Okirat módosításának bírósági nyilvántartásba vétele során az alapító képviseletében eljárjon;
Felelõs: külügyminiszter
Határidõ: azonnal
c) elrendeli a Közalapítvány módosított, egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratának – a bírósági nyilvántartásba vételt követõen – a Magyar Közlönyben történõ közzétételét.

2. Az Alapító Okirat VII. 1. pontja a következõk szerint
módosul:
„VII. 1. A Közalapítvány legfõbb döntéshozó, kezelõ és
ügyintézõ szerve az 5 (azaz: öt) tagú Kuratórium. A Kuratórium tagjait a külügyminiszter javaslatára az Alapító jelöli ki a nemzetközi és a magyar tudomány és közélet neves személyiségei körébõl, határozatlan idõre. A Kuratórium elnökét és társelnökét a külügyminiszter javaslatára a
tagok közül az Alapító jelöli ki 5 (azaz: öt) éves idõtartamra. A Kuratórium tagjai megbízatásukat külön nyilatkozattal fogadják el.”
3. Az Alapító Okirat VII. 2.1. alpontja a következõk
szerint módosul:
„VII. 2.1. A Kuratórium elnöke: dr. Vitányi Iván”
4. Az Alapító Okirat VII. 2.2. alpontja a következõk
szerint módosul:
„VII. 2.2. A Kuratórium társelnöke: dr. Stumpf István”
5. Az Alapító Okirat VII. 2.3. alpontjában foglalt felsorolásban „dr. Vitányi Iván” helyébe „dr. Hankiss Elemér”
kerül.
6. Az Alapító Okirat VII. 5.5. alpontjának elsõ mondata helyébe a következõ szövegrész lép:
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„Az iratokba való betekintést a Kuratórium elnöke vagy
társelnöke engedélyezi.”
7. Az Alapító Okirat a következõ új VII. 10. ponttal
egészül ki, ezzel egyidejûleg az eredeti VII. 10. pont számozása VII. 11. pontra változik:
„VII. 10. A társelnök az elnök teljes jogú helyettese, az
elnök akadályoztatása esetén ellátja annak feladatait.”
8. Az Alapító Okirat átszámozott VII. 11. pontjában a
„február 28-áig” szövegrész helyébe a „március 31-ig”
szövegrész lép.
9. Az Alapító Okirat XI. 1. pontjának elsõ mondata helyébe a következõ szövegrész lép:
„A Közalapítványt harmadik személyek és a hatóságok
elõtt a Kuratórium elnöke – akadályoztatása esetén a társelnök – képviseli.”
10. Az Alapító Okirat VII. 5.1. alpontjában az „alelnök” szövegrész helyébe a „társelnök” szövegrész;
VIII. 1. pontjában az „alelnökének” szövegrész helyébe a
„társelnökének” szövegrész, valamint IX. 15. a), X. 4. a)
alpontjában és XI. 2. pontjában az „alelnöke” szövegrész
helyébe a „társelnöke” szövegrész lép.

IRÁNYMUTATÁSOK,
IV. rész JOGEGYSÉGI
HATÁROZATOK
A Magyar Köztársaság
Legfelsõbb Bírósága
jogegységi határozatai
A Magyar Köztársaság Legfelsõbb Bírósága
1/2006. KJE szám
A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!
A Magyar Köztársaság Legfelsõbb Bíróságának jogegységi tanácsa a Legfelsõbb Bíróság K.IV. tanácsa által
kezdeményezett jogegységi eljárásban meghozta a következõ
jogegységi határozatot:

2006/33. szám

Ha a bíróság jogerõs ítéletével az ügyészség indítványára, a pártok mûködésérõl és gazdálkodásáról szóló 1989.
évi XXXIII. törvény 3. §-ának (3) bekezdése szerint – a
párt társadalmi szervezetként való további mûködésének
érintetlenül hagyásával – megállapítja a párt mûködésének
megszûnését, a párt újabb nyilvántartásba-vételi eljárás lefolytatása nélkül társadalmi szervezetként mûködhet tovább. A nyilvántartást végzõ bíróság ezért a társadalmi
szervezetet hiánypótlás teljesítésére nem hívhatja fel és
nem törölheti a nyilvántartásból.
Indokolás
I.
A Legfelsõbb Bíróság K.IV. tanácsa a bíróságok szervezetérõl és igazgatásáról szóló 1997. évi LXVI. törvény
(a továbbiakban: Bszi.) 31. § (1) bekezdésének b) pontja
alapján jogegységi eljárás lefolytatását és jogegységi határozat meghozatalát indítványozta abban a jogkérdésben,
hogy amennyiben a bíróság az ügyészség indítványára, a
pártok mûködésérõl és gazdálkodásáról szóló 1989. évi
XXXIII. törvény (a továbbiakban: Ptv.) 3. § (3) bekezdése
szerint – a párt társadalmi szervezetként való további mûködésének érintetlenül hagyásával – megállapítja a párt
mûködésének megszûnését, a nyilvántartást végzõ bíróság
elõírhat-e a már nyilvántartásba vett társadalmi szervezet
részére hiánypótlást, és annak elmaradása esetén törölheti-e a szervezetet a társadalmi szervezetek nyilvántartásából arra alapítottan, hogy a bíróság felhívására nevét és
alapszabályát nem módosította.
A Legfelsõbb Bíróság, mint másodfokú bíróság
Kny.I.35.541/1999/3. számú végzésében helybenhagyta
az elsõfokú bíróság olyan tartalmú végzését, amellyel a
párt megszûnésének ítélettel történõ megállapítását követõen a társadalmi szervezetek nyilvántartásából a pártot törölte. Az indoklásból kitûnik, hogy a törlésre azért került
sor, mert a nyilvántartást végzõ bíróság ennek terhével
arra hívta fel a pártot, hogy a szervezet nevét, tevékenységi
körét módosítsa. A felhívásnak a párt nem tett eleget.
A végzés indokolása szerint annak következtében, hogy
a párt a bírósági felhívást nem teljesítette, társadalmi szervezetként való létezésének és mûködésének alapfeltételei
hiányoztak, ezért a továbbiakban társadalmi szervezetként
való nyilvántartása nem lehetséges.
A
Legfelsõbb
Bíróság
K.IV.
tanácsa
Kfv.IV.37.166/2005. számú ügyében a párt mûködésének
megszûnését megállapító ítéletet követõen a társadalmi
szervezet hiánypótlásra való felhívását, majd törlését illetõen el kíván térni a Legfelsõbb Bíróság
Kny.I.35.541/1999/3. számú végzésében kifejtett jogi állásponttól.
A K.IV. tanács álláspontja szerint sem a Ptv., sem az
egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény (a továbbiakban: Etv.), sem a társadalmi szervezetek nyilvántartásának
ügyviteli szabályairól szóló 6/1989. (VI. 8.) IM rendelet
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nem jogosítja fel a nyilvántartást végzõ bíróságot arra,
hogy amennyiben peres eljárásban megállapításra kerül a
párt mûködésének megszûnése, a már nyilvántartásba vett
társadalmi szervezetet hiánypótlásra hívja fel, majd a szervezet nyilvántartott adatainak módosítása hiányában a
szervezetet a társadalmi szervezetek nyilvántartásából törölje.
Amennyiben a társadalmi szervezet mûködése törvényességének helyreállítása szükséges, intézkedésre az
Etv. 14. § (1) bekezdése alapján az ügyészség jogosult, ha
pedig a mûködés törvényessége másképp nem biztosítható, az ügyész az Etv. 16. § (2) bekezdése szerinti per indításával bírósághoz fordulhat.
A kifejtettekre figyelemmel a Legfelsõbb Bíróság K.IV.
tanácsa jogegységi eljárást kezdeményezett, egyben a jogegységi határozat meghozataláig – a Pp. 274. § (5) bekezdésének alkalmazásával – a Kfv.IV.37.166/2005. számú
ügyben az eljárást felfüggesztette.

II.
A jogegységi tanács nem nyilvános ülésén a legfõbb
ügyész képviselõje kifejtette, hogy az Etv. és a Ptv. rendelkezéseire figyelemmel a Ptv. 3. § (3) bekezdése alapján a
párt mûködésének megszûnését megállapító, de társadalmi szervezetkénti mûködését érintetlenül hagyó ítélet
alapján a bíróság nem gyakorolhat a társadalmi szervezet
mûködése felett törvényességi felügyeletet, így nem hívhatja fel alapszabály-módosításra, és nem törölheti hivatalból a társadalmi szervezetet a nyilvántartásból. A szervezet csak mint párt szûnik meg, de társadalmi szervezetként tovább mûködik és jogi személyisége továbbra is a
nyilvántartásba vételrõl rendelkezõ végzésen alapul. Mûködése felett a törvényességi felügyeletet az Etv. 14. §
(1) bekezdése szerint az ügyészség gyakorolja.

III.
A Ptv. preambulumában foglaltak szerint a pártok a
népakarat kinyilvánításához és a politikai életben az állampolgárok részvételéhez szervezett kereteket nyújtó
olyan sajátos társadalmi szervezetek, amelyekre a Ptv.
1. §-ában és a 15–16. §-ban foglalt feltételek teljesítése
esetén a Ptv. hatálya kiterjed.
A Ptv. 3. §-ának (3) bekezdése szerint a bíróság az
ügyészség indítványára – a párt társadalmi szervezetként
való további mûködésének érintetlenül hagyásával – megállapítja a párt mûködésének megszûnését, ha a párt egymást követõ két általános országgyûlési képviselõi választáson nem állít jelöltet.
A Ptv. 3. §-a a párt megszûnésének eseteit megkülönbözteti a párt mûködésének megszûnésétõl. A 3. § (1) be-
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kezdése alapján a párt megszûnhet más párttal való egyesüléssel, két vagy több pártra való szétválással, feloszlással, a bíróság által való feloszlatással vagy megszûnésének
megállapításával. A felsorolt esetekben a pártot a társadalmi szervezetek nyilvántartásából törölni kell. A Ptv. 3. §
(3) bekezdésében szabályozott esetben azonban a párt nem
szûnik meg, hanem csupán nem pártként, hanem társadalmi szervezetként mûködik tovább. Ennek jogalapját az
ügyészség indítványára, polgári peres eljárásban hozott
ítélet teremti meg, a társadalmi szervezetek nyilvántartását
végzõ bíróságnak újabb nyilvántartásba vételi eljárást nem
kell lefolytatnia. Nem lehet helye ezért a párt mûködése
megszûnésének bírósági ítéletben való megállapítását
követõen hiánypótlási felhívás kibocsátásának, és a nyilvántartást végzõ bíróság – a felhívás eredménytelensége
esetén – a pártot a társadalmi szervezetek nyilvántartásából nem törölheti.
Helyesen fejtette ki az indítvány, hogy ha a társadalmi
szervezet mûködése törvényességének helyreállítása szükséges, intézkedésre az Etv. 14. § (1) bekezdése alapján törvényességi felügyeleti jogkörében az ügyészség jogosult,
a nyilvántartást végzõ bíróságnak hivatalbóli eljárásra
nincs hatásköre.
A fentiekben kifejtett álláspontot támasztja alá az Etv.
20. §-a is, amely szerint a társadalmi szervezet megszûnik
feloszlással, más társadalmi szervezettel való egyesüléssel, feloszlatással, illetõleg megszûnésének megállapításával. Az Etv. 20. §-ába is ütközik, ezért az a nemperes eljárásban hozott végzés, amely a már nyilvántartása vett és a
Ptv. 3. § (3) bekezdése alapján hozott ítélet szerint társadalmi szervezetként tovább mûködõ pártot hiánypótlási
felhívás nem teljesítése miatt törli a nyilvántartásból.
A Legfelsõbb Bíróság több határozatában mutatott rá
arra, hogy a Ptv. 3. § (3) bekezdése alapján, a párt mûködésének megszûnését megállapító ítélet nem eredményezi a
pártnak mint jogi személynek a megszûnését, az társadalmi szervezetként mûködhet tovább. (Kf.II.28.936/1999/9.,
Kf.II.27.550/1995/4.)
A párt mûködésének megszûnésérõl hozott ítélet jogerõre emelkedése után e társadalmi szervezet mûködésére
a Ptv. hatálya a Ptv. 3. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével már nem terjed ki, ezért e törvény és az Etv. pártokra
vonatkozó rendelkezései rájuk már nem alkalmazhatók.
A jogegységi tanács a bírósági jogalkalmazás egységének biztosítása érdekében a Bszi. 29. § (1) bekezdés
b) pontja alapján jogegységi eljárást indítványozó K.IV.
tanács álláspontjának megfelelõ határozatot hozott a Bszi.
32. §-ának (4) bekezdése alapján.
Bauer Jánosné dr. s. k.,
tanácselnök

Dr. Kozma György s. k.,

Dr. Madarász Gabriella s. k.,

elõadó bíró

bíró

Dr. Buzinkay Zoltán s. k.,

Dr. Kárpáti Zoltán s. k.,

bíró

bíró
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KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata
2006. évi költségvetésérõl
[az MNOÖ Közgyûlésének 2006/01. (02. 25.) számú
határozata]
1. A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyûlése (a továbbiakban: Önkormányzat) 2006. évi
költségvetése
a) kiadási fõösszegét 1 103 966 000 Ft, azaz egymilliárdegyszázhárommillió-kilencszázhatvanhatezer forintban,
b) bevételi fõösszegét 1 103 966 000 Ft, azaz egymilliárd-egyszázhárommillió-kilencszázhatvanhatezer forintban állapítja meg.
2. A Közgyûlés az 1. a) pontban meghatározott kiadási
fõösszegbõl az általános tartalék összegét 4 073 000 Ft, azaz
négymillió-hetvenháromezer forintban határozza meg.
3. A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993.
évi LXVII. törvény 39/G. §-ának (4) bekezdésében meghatározott kötelezettségének az önkormányzat a jelen határozat
1. számú mellékletének Magyar Közlönyben történõ közzétételével tesz eleget, azzal a megjegyzéssel, hogy a részletes
költségvetés, mely jelen határozat 2. számú melléklete, az önkormányzat www.ldu.hu honlapján található.
4. Az önkormányzat által fenntartott intézmények részletes költségvetését jelen határozat 3. számú melléklete
tartalmazza.
5. A Közgyûlés felhatalmazza az elnököt, hogy a 2006.
évi költségvetés I.1. pontjában a Magyarországi Német
Kórusok, Zenekarok és Tánccsoportok Országos Tanácsa
ügyvezetõ bérének támogatására biztosított 1 500 000 Ft
felhasználására vonatkozó szerzõdést megkösse.
6. A Közgyûlés felhatalmazza az elnököt, hogy a 2006.
évi költségvetés I.1. pontjában az ELTE Magyarországi
Németek Kutatási és Tanárképzési Központja támogatására biztosított 3 000 000 Ft összeg felhasználására vonatkozó szerzõdést megkösse.
7. A Közgyûlés felhatalmazza az Oktatási Bizottságot,
hogy a 2006. évi költségvetés I.3.1. pontjában szakértõi díjak, taneszköz fejlesztés, valamint támogatásokra biztosított mindösszesen 2 410 000 Ft-ot saját hatáskörében használja fel, a költségnemben biztosított összeg felhasználására a szükséges megállapodásokat, szerzõdéseket megkösse. A bizottság az összeg felhasználásáról a Közgyûlésnek köteles rendszeresen beszámolni.
8. A Közgyûlés felhatalmazza a Kulturális Bizottságot,
hogy a 2006. évi költségvetés I.3.2. pontjában szakértõi díjak,
támogatások
költségnemben
biztosított
4 250 000 Ft-ot saját hatáskörében használja fel, a költségnemben biztosított összeg felhasználására vonatkozó szer-
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zõdéseket, illetve megállapodásokat saját hatáskörében eljárva kösse meg. A bizottság az összeg felhasználásáról a
Közgyûlésnek köteles rendszeresen beszámolni.
9. A Közgyûlés megbízza az elnököt, hogy a Koch Valéria Óvoda, Általános Iskola és Középiskola, valamint a
Koch Valéria Kollégium kiadási elõirányzatainak normatívával nem fedezett hányadára pályázatot nyújtson be az
Oktatási Minisztériumhoz, illetve a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatalhoz.
10. A Közgyûlés az önkormányzat intézményeinek vezetõit felhívja a szigorú, takarékos gazdálkodásra.
11. A Közgyûlés utasítja az önkormányzat által fenntartott közoktatási intézmények vezetõit, hogy a MNOÖ
által felkért szakértõivel együttmûködve 2006. április
1-jéig dogozzanak ki javaslatot az intézmények költségeinek csökkentésére.
Jelen határozat 2006. február 25. napján lép hatályba, de
rendelkezéseit 2006. január 1. napjától kell alkalmazni.
Heinek Ottó s. k.,
elnök

1. számú melléklet
Az MNOÖ 2006. évi költségvetése/bevételek
2006. évi terv
(ezer forint)

Állami mûködési támogatás

173 900

Könyvértékesítés

1 000

Kamatbevétel

4 000

Ingatlan bérbeadás

6 200

Gépjármû értékesítése

2 200

MNOÖ intézményei
Közoktatási intézmények normatív
támogatása

70 000
696 308

Intézmények saját bevételei

69 342

Pályázati bevételek

29 486

Egyéb bevétel
Összesen

5 000
1 057 436

Felhasználási kötöttséggel terhelt
pénzmaradvány (Magyarországi Német
Pedagógiai Intézet)

3 830

Valéria-Koch-Kollégium új szobák
kialakítása (Pályázati pénzekbõl)

2 700

Céltartalékból fizetendõ tételek
Országos kitelepítési emlékmû állítása
(2004. és 2005. évi tart.)
Szekszárdi színészlakások vásárlása
(2005. évi tart.)
ÖSSZESEN

5 000
35 000
1 103 966
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Az MNOÖ 2006. évi költségvetése/kiadások
Költségnem

Tev 2006.
(ezer forint)

Az MNÖ szervei
I.1.

I.2.

I.3.

I.4.

Közgyûlés
Utazási költség, költségtérítés,
reprezentáció
Német Önkormányzatok napja (Gála)
(2006)
Német Önkormányzatok napja (Gála)
(2007)
Országos kitelepítési emlékmû állítása
Gépjámûvásárlás
Szekszárdi színészlakások vásárlása
Támogatások
FUEV tagsági díj
Összesen
Elnökség
Utazási költség, költségtérítés,
reprezentáció
Elnöki keret
Összesen
Bizottságok
Utazási költség, költségtérítés,
reprezentáció
Szakértõi díjak, taneszközfejlesztés
Díjak
Támogatások
Összesen
Hivatal
Bérköltség és járulékai
Állandó megbízások
Dologi kiadások
Kiküldetés
Kiadványok támogatása
Intézmények fenntartással kapcsolatos
egyéb kiadások
Összesen

500
15 000
5 700
35 000
33 600
375
96 875

1 500
700
2 200

2 650
750
440
5 910
9 750

77 000
10 200
22 002
700
2 500
5 000
117 402

Mindösszesen (I)

226 227

II.

Az MNOÖ Intézményei

839 666

III.

Intézményi fenntartói támogatás
Összesen (I+II+III)
Tartalék
MINDÖSSZESEN

Az Országos Szlovák Önkormányzat
és Intézményeinek 2006. évi költségvetése
[Az Országos Szlovák Önkormányzat
6/2006/KGY (február 22.) számú határozata
alapján]
BEVÉTELEK

2 700
4 000

34 000
1 099 893
4 073
1 103 966
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Az Országos Szlovák Önkormányzat
(OSZÖ) állami támogatása

89 400 000

Az OSZÖ saját bevétele

3 000 000

Az OSZÖ nyitó pénzeszköze

9 756 954

Az OSZÖ összes bevétele

102 156 954

Az OSZÖ intézményeinek állami
támogatása

449 192 714

Az OSZÖ intézményeinek saját bevétele

24 239 290

Az OSZÖ intézményeinek nyitó
pénzeszköze

45 223 423

Az OSZÖ intézményeinek a fenntartó
által biztosítandó összege

33 087 050

Az OSZÖ intézményeinek pályázatokból
befolyt támogatása

5 160 000

Az OSZÖ intézményeinek összes
bevétele

556 902 477

FORRÁSOK ÖSSZESEN

659 059 431

KIADÁSOK
Országos Szlovák Önkormányzat
(OSZÖ) személyi juttatások

51 100 000

OSZÖ munkáltatói járulékok

12 100 000

OSZÖ dologi kiadások

34 956 954

OSZÖ felhalmozási kiadások

4 000 000

Országos Szlovák Önkormányzat
mûködési kiadásai összesen

102 156 954

OSZÖ intézmények személyi juttatásai

314 326 082

OSZÖ intézmények munkáltatói
járulékai

98 378 650

OSZÖ intézmények dologi kiadásai

126 297 745

OSZÖ intézmények felhalmozási
kiadásai

3 200 000

OSZÖ intézmények ellátottak pénzbeli
juttatása

3 300 000

OSZÖ intézmények általános tartaléka

11 400 000

OSZÖ intézmények mûködési
kiadásai összesen

556 902 477

KIADÁSOK ÖSSZESEN

659 059 431

Fuzik János s. k.,
elnök
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A BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó
és Választási Hivatal közleménye
A BM Központi Hivatal a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 73. § (1) bekezdése alapján – az eddig közzétetteken
kívül – az alábbi elveszett, megsemmisült gépjármû törzskönyvek sorszámát teszi közzé:
076644B
708647C
212132B
798956B
101709C
647871C
945864E
484458A
369038A
656658C
229908F
169952B
544945A
732681E
654509B
787395B
260819F
718269C
662113C
143851E
770972C
246960C
651426F
178267F
391123F
693424F
095923C
743250A
649716B
425834A
296036F
388113E
599558B
214153E
161978D
122870E
273747E
340011B
184529C
118404E
441086F
260567F
706526B
830712A
962566F
525493C
196026B
071661D
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826605E
251639E
695909C
695441D
269662D
565052F
313366D
287479D
028630D
943650E
222687D
473571D
013749A
338544E
333507B
478603D
633432F
207172E
278716D
157552B
354787B
512678C
269354C
066638E
256223C
003160C
398231B
460104C
630316B
400396B
393111C
013001B
502060B
041860C
019857G
507486B
416395B
459413F
987724B
539908E
838194A
931200D
600455D
957023B
238990A
424566D
778437A
227524E
349964E
906472E
347809E
107224B
501974E
707831C
747784D
105666A
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955440D
623606E
209960C
304791E
336764E
884372E
087517E
769328D
270041D
543167C
497122C
553122B
393029A
687050C
636680D
309593A
847691E
517050B
460540D
354296E
253811C
070344B
536280C
387860E
034749F
374951E
407893F
940548E
446051E
374354B
476445C
464486D
649739A
784614D
784608D
784618D
784610D
792802D
698845D
792786D
552700F
978479C
836964A
650054B
817021E
489641D
660885B
527261B
884266C

2899
981162E
777265E
512207D
411837B
441048A
850684B
135466B
657694C
607402E
028677C
863462C
963786B
953748A
922638E
966308D
376367C
840787A
192483F
847292D
178761E
319650F
477225D
389002B
033976E
025923F
302323D
906997E
617363C
145737C
560092B
408359D
212352A
118380C
500275C
179630F
425065C
859588F
804463F
236295D
157706A
749710B
257147B
415253B
663750F
345183A
049266D
720180D
930365C

Közlekedési Nyilvántartó Osztály
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Helyesbítés: A Magyar Közlöny 2006. évi 28. számában kihirdetett, a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 111/2003. (VII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) módosításáról szóló 49/2006. (III. 10.) Korm. rendelet 2. §-ának (6) bekezdésében a
Vhr. 1. §-ának 22. pontját megállapító szöveg helyesen:
,,22. napi szállítóvezetéki kapacitás: a rendszerirányító által az adott gáznapra meghatározott földgázmennyiség, amely az adott betáplálási pontokon a vezetékrendszerbe betáplálható, illetve az adott kiadási pontokon a vezetékrendszerbõl kivehetõ;”
(Kézirathiba)
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS
Kormányrendelet felhatalmazása alapján jelenteti meg a
Miniszterelnöki Hivatal a Magyar Közlöny mellékleteként
a HIVATALOS ÉRTESÍTÕT. A lap hetente, szerdánként,
tematikus fõrészekben hitelesen közli a legfõbb állami,
önkormányzati, társadalmi, gazdasági szervek, illetve
szervezetek személyi, szervezeti, igazgatási és képzési,
valamint a hírközlési tevékenység (frekvenciagazdálkodás, távközlés, postaügy, informatika) közleményeit, továbbá az üzleti élet híreit. Térítési díj ellenében közzétesszük a Kincstári Vagyoni Igazgatóság vagyonértékesítési pályázatait, az állami, társadalmi, gazdasági szervezetek, parlamenti pártok, kamarák, helyi önkormányzatok, egyházak, különbözõ képviseletek közleményeit.
Fizetett hirdetésként – akár színes oldalakon is – helyet
kaphatnak az Értesítõben a gazdálkodó szervezetek,
egyetemek, alapítványok, de magánszemélyek közérdeklõdésre számot tartó közlései is.
Õszintén reméljük, hogy a hírek, információk, közlemények egy lapban történõ pontos és rendszerezett formában való közreadásával sikerül hatékonyabbá és
eredményesebbé tenni elõfizetõink tájékozódását a hivatali és üzleti életben. Az érdeklõdõk számára egyéb
hasznos információkat is nyújt a lap.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004. május 1-jétõl az
Európai Unió hivatalos nyelveként magyarul is megjelenik. A hivatalos lap L és C sorozatból áll.
Az L (Legislation) sorozatban kerülnek kiadásra az Európai Unió hatályos jogszabályai, az ún. elsõdleges jogforrások (alapító szerzõdések, csatlakozási szerzõdések, társulási szerzõdések), továbbá az alábbi jogforrások: rendeletek, irányelvek, határozatok.
Az EU Hivatalos Lapjában történõ közzétételt követõen
az évfolyam és a kötet számára, valamint a megjelenés
dátumára hivatkozással, cím szerint, 2004. május 1-jétõl
folyamatosan tájékoztatást adunk a hivatalos lap L kiadásaiban megjelenõ jogi aktusokról a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenõ Hivatalos Értesítõben.
A lap elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos
Közlönykiadó 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.
címén, levélcím: 1394 Budapest 62., Pf. 357; faxszám:
318-6668.
2006. évi éves elõfizetési díja: 13 356 Ft áfával.
A HIVATALOS ÉRTESÍTÕ egyes számai megvásárolhatók a kiadó közlönyboltjában (1085 Budapest, Somogyi
Béla u. 6. telefon/fax: 267-2780) vagy a Közlöny Centrumban (1072 Budapest, Rákóczi út 30., bejárat a Dohány u.
és Nyár u. sarkán, telefon: 321-5971, fax: 321-5275).

MEGRENDELÕLAP
Megrendelem a HIVATALOS ÉRTESÍTÕ címû lapot ......... példányban, és kérem a következõ címre kézbesíteni:
Megrendelõ neve: .....................................................................................................................................
címe (város/község, irányítószám): .......................................................................................
utca, házszám: ......................................................................................................................
Ügyintézõ (telefonszám): ...........................................................................................................................
2006. évi elõfizetési díj fél évre

6678 Ft áfával

egy évre 13 356 Ft áfával
Számlát kérek a befizetéshez.

Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát.
Kelt.: ..............................................................

............................................................................
cégszerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS
A jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény rendelkezik – többek között – a Magyar Köztársaság Kormánya hivatalos
lapjának, a Határozatok Tárának megjelentetésérõl.
A Határozatok Tárát szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal a Szerkesztõbizottság közremûködésével, évente mintegy
60 alkalommal jelenik meg.
A Határozatok Tára a Kormánynak azokat a határozatait (kétezres) közli, amelyeknek közzétételét a Kormány elrendelte, továbbá tartalmazza a miniszterelnök határozatait, a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter határozatait,
valamint a minisztériumok, az országos hatáskörû szervek, az önkormányzatok közleményeit, hirdetményeit, különféle tájékoztatóit, továbbá azokat a közleményeket stb., amelyeket a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
engedélyez.
A Határozatok Tára megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó címén (Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6.;
postacím: 1394 Budapest 62, Pf. 357) vagy a 318-6668 faxszámán.
Éves elõfizetési díja 2006. évre: 20 664 Ft áfával.
Példányonként megvásárolható a kiadó közlönyboltjában (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6., tel./fax: 267-2780)
vagy a Közlöny Centrumban (1072 Budapest, Rákóczi út 30., bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán, tel.: 321-5971,
fax: 321-5275).

MEGRENDELÕLAP
Megrendelem a

HATÁROZATOK TÁRA
címû lapot ................. példányban.
A megrendelõ (cég) neve: ...............................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): ............................................................................................................................
Utca, házszám: ...............................................................................................................................................
Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ..................................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ........................................................................................................
2006. évi elõfizetési díj egy évre: 20 664 Ft áfával.
fél évre: 10 332 Ft áfával.
Csekket kérek a befizetéshez
Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát!
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után,
8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutaljuk.
Keltezés: .......................................................
......................................................................
cégszerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS
A Miniszterelnöki Hivatal és a Belügyminisztérium közös szerkesztésében havonta megjelenõ

ÖNKORMÁNYZATOK KÖZLÖNYE
az önkormányzatok számára mûködésük során hasznos és nélkülözhetetlen tájékozódási forrás.
A kiadvány elsõ három része az önkormányzatokat érintõ, újonnan kihirdetett jogszabályokat (törvények, rendeletek – ideértve az önkormányzati rendeleteket is –, alkotmánybírósági és egyéb
határozatok) közli. Negyedik fõrésze közleményeket, pályázati felhívásokat és tájékoztatásokat (szaktárcák közleményei, az Állami Számvevõszék ajánlásai, az önkormányzatok által elnyerhetõ támogatások pályázati feltételei, az önkormányzatok éves pénzügyi beszámolói, alapító okiratok stb.) tartalmaz.
Az Önkormányzatok Közlönye elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó
(1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.) címén (postacím: 1394 Budapest 62. Pf. 357) vagy a 318-6668 faxszámán.
2006. évi éves elõfizetés díja: 5040 Ft áfával; féléves elõfizetés: 2520 Ft áfával.
Példányonként megvásárolható a kiadó közlönyboltjában (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.,
tel./fax: 267-2780) vagy a Közlöny Centrumban (1072 Budapest, Rákóczi út 30., bejárat a Dohány u. és
Nyár u. sarkán, tel.: 321-5971, fax: 321-5275).

MEGRENDELÕLAP
Megrendeljük az Önkormányzatok Közlönye címû lapot ................. példányban.
A megrendelõ (cég) neve: ...........................................................................................................
Címe (város, irányítószám): ........................................................................................................
Utca, házszám: ...........................................................................................................................
Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ...............................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: .....................................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi
jelzõszámára átutaljuk.
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cégszerû aláírás
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Szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével.
A Szerkesztõbizottság elnöke: dr. Pulay Gyula. A szerkesztésért felelõs: dr. Müller György. Budapest V., Kossuth tér 1–3.
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó. Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. Telefon: 266-9290.
Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadónál
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a FÁMA Rt. közremûködésével. Telefon/fax: 266-6567.
Információ: tel.: 317-9999, 266-9290/245, 357 mellék.
Példányonként megvásárolható a kiadó Budapest VIII., Somogyi B. u. 6. (tel./fax: 267-2780) szám alatti közlönyboltjában vagy a
Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275),
illetve megrendelhetõ a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
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A kiadó az elõfizetési díj évközbeni emelésének jogát fenntartja.
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