A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

Budapest,
2006. november 22.,

TARTALOMJEGYZÉK
2006: XCIV. tv.

A tûz elleni védekezésrõl, a mûszaki mentésrõl és a tûzoltóságról
szóló 1996. évi XXXI. törvény módosításáról . . . . . . . . . . . . . 10426

2006: XCV. tv.

Az Országos Területrendezési Tervrõl szóló 2003. évi XXVI.
törvény, valamint a Balaton Kiemelt Üdülõkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény módosításáról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10431

2006: XCVI. tv.

Az Országos Rádió és Televízió Testület 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10431

231/2006. (XI. 22.) Korm. r.

A lakosság energiafelhasználásának szociális támogatásáról . . . . .

szerda

142. szám

Oldal

10436

A Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal
közleménye. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10445

Ára: 357,– Ft

10426

MAGYAR KÖZLÖNY

II. rész JOGSZABÁLYOK
Törvények
2006. évi XCIV.
törvény
a tûz elleni védekezésrõl,
a mûszaki mentésrõl és a tûzoltóságról szóló
1996. évi XXXI. törvény módosításáról*
1. § (1) A tûz elleni védekezésrõl, a mûszaki mentésrõl
és a tûzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 1. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A viszonosság fennállása tekintetében az igazságügyért felelõs miniszter, a külpolitikáért felelõs miniszter
és a katasztrófák elleni védekezésért felelõs miniszter
együttes nyilatkozata az irányadó.”
(2) A Ttv. 1. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(4) A törvény hatálya nem terjed ki a bányák föld alatti
részeire.”
2. § (1) A Ttv. 4. §-ának l) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
[E törvény alkalmazásában:]
„l) tûzvédelmi biztonságossági követelmény: tûzvédelmi biztonságossági követelményt megállapító jogszabály,
európai közösségi jogi aktus vagy honosított harmonizált
szabvány;”
(2) A Ttv. 4. §-a a következõ m) ponttal egészül ki:
[E törvény alkalmazásában:]
„m) megfelelõségi igazolás: az építési termékek mûszaki követelményeire és megfelelõségi igazolására
vonatkozó külön jogszabályban meghatározott igazolás.”
3. § A Ttv. 12. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„12. § A tûzvédelmi hatóságként külön jogszabályban
kijelölt hatóság (a továbbiakban: tûzvédelmi hatóság)
jár el.”
4. § (1) A Ttv. 13. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„13. § (1) Forgalomba hozni, beépíteni, használni és
készenlétben tartani csak megfelelõségi igazolással rendelkezõ építési terméket, tûzvédelmi megfelelõségi tanúsítvánnyal rendelkezõ tûzoltó-technikai terméket, tûzvagy robbanásveszélyes készüléket, gépet, berendezést
(a továbbiakban együtt: termék) lehet.
* A törvényt az Országgyûlés a 2006. november 13-i ülésnapján fogadta el.
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(2) Ha a tûzoltó-technikai termékre nincs tûzvédelmi
biztonságossági követelmény, azt csak a tûzvédelmi hatóság vizsgálaton alapuló hatósági engedélye alapján lehet
forgalomba hozni, beépíteni, használni és készenlétben
tartani.
(3) Az e törvényben meghatározott technikai jellegû
elõírásoknak nem kell megfelelnie az olyan terméknek,
amelyet az Európai Unió valamely tagállamában vagy
Törökországban állítottak elõ, illetve hoztak forgalomba,
vagy az Európai Gazdasági Térségrõl szóló megállapodásban (a továbbiakban: EGT-megállapodás) részes valamely EFTA-államban állítottak elõ, az ott irányadó elõírásoknak megfelelõen, feltéve, hogy az irányadó elõírások a
közbiztonság, illetve az emberi egészség és élet védelme
tekintetében az e törvényben meghatározottal egyenértékû
védelmet nyújtanak.
(4) A hatósági engedélyezést megalapozó vizsgálati
eljárásra a tûzvédelmi megfelelõségi tanúsítvány kiadására vonatkozó szabályok az irányadók.
(5) A megfelelõségi igazolást, a tûzvédelmi megfelelõségi tanúsítványt, illetve a (2) bekezdésben meghatározott
hatósági engedélyt vissza kell vonni, ha a termék nem felel
meg a megfelelõségi igazolásban, a tûzvédelmi megfelelõségi tanúsítványban vagy a hatósági engedélyben megállapított követelményeknek.
(6) Az EGT-megállapodásban részes államokon, illetve
Törökországon kívüli harmadik országból származó tûzoltó-technikai termék, tûz- vagy robbanásveszélyes készülék, gép, berendezés forgalmazásához, használatához,
beépítéséhez, készenlétben tartásához a tûzvédelmi hatóság hatósági engedélye szükséges.
(7) A (6) bekezdésben meghatározott hatósági engedély
tûzvédelmi megfelelõséget igazoló vizsgálati jegyzõkönyv alapján adható meg.”
(2) A Ttv. 13/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„13/A. § (1) Termék tûzvédelmi megfelelõsége tekintetében a Kormány által rendeletben kijelölt piacfelügyeleti
hatóság (a továbbiakban: piacfelügyeleti hatóság) jár el.
(2) Amennyiben a piacfelügyeleti hatóság megállapítja,
hogy a rendeltetésszerûen használt termék tûzvédelmi
szempontból veszélyezteti a biztonságot, megtiltja annak
forgalomba hozatalát, forgalmazását, felhasználását, és
piacfelügyeleti bírságot szabhat ki.
(3) A megfelelõségi igazolással, tûzvédelmi megfelelõségi tanúsítvánnyal vagy a 13. § (2) bekezdésében meghatározott hatósági engedéllyel nem rendelkezõ termék forgalomba hozatalát a piacfelügyeleti hatóság megtiltja, és
piacfelügyeleti bírságot szabhat ki.”
5. § A Ttv. 14. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„14. § (1) A tûzvizsgálat a tûz keletkezési idejének,
helyének és okának felderítésére irányuló tûzvédelmi
hatósági tevékenység.
(2) A tûzvédelmi hatóság bûncselekmény gyanúja esetén értesíti az illetékes rendõri szervet, amennyiben a bûn-
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cselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható
személy katona, az illetékes katonai nyomozó hatóságot.
(3) A tûzvédelmi hatóság a rendõrség kiérkezéséig köteles biztosítani a tûzeset helyszínét, továbbá azoknak a dolgoknak az õrzését, amelyek a bûncselekmény gyanújának
bizonyítékául szolgálnak.”
6. § A Ttv. 15. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A magánszemélyek kötelesek gondoskodni az
(1) bekezdésben felsoroltaknak a jogszabályban meghatározott tûzvédelmi felülvizsgálatáról, és biztosítani a tûzvédelmi ellenõrzés lehetõségét.”
7. § (1) A Ttv. 18. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, jogi személyeknek, jogi személyiséggel nem
rendelkezõ szervezeteknek a létesítmények, az építmények, a technológiai rendszerek megvalósításával, üzemeltetésével, fejlesztésével összhangban gondoskodniuk
kell a jogszabályokban meghatározott tûzvédelmi követelmények megtartásáról, valamint a tevékenységi körükkel
kapcsolatos veszélyhelyzetek megelõzésének és elhárításának feltételeirõl.”
(2) A Ttv. 18. §-a (2) bekezdésének a) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdésben felsoroltak kötelesek]
„a) a közvetlen tûzvédelmüket szolgáló – jogszabályban, hatósági határozatban elõírt – tûzvédelmi berendezést, készüléket, felszerelést, technikai eszközt állandóan
üzemképes állapotban tartani, idõszaki ellenõrzésükrõl,
valamint az oltóvíz és egyéb oltóanyagok biztosításáról
gondoskodni;”
(3) A Ttv. 18. §-a (2) bekezdésének c) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdésben felsoroltak kötelesek]
„c) a tevékenységi körükkel kapcsolatos tûzesetek megelõzésének és oltásának, valamint a mûszaki mentésnek
jogszabályokban meghatározott feltételeit biztosítani;”
8. § A Ttv. 19. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdésben felsoroltak kötelesek gondoskodni arról, hogy munkavállalóik (a munkavégzésben
részt vevõ családtagjaik) a jogszabályokban meghatározott elõírások szerint végezzék a tevékenységüket vagy a
létesítmény, építmény, helyiség igénybe vevõi a tûzvédelmi szabályzatban foglaltakat megismerjék és megtartsák.”
9. § A Ttv. 20. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A tûzvédelmi helyzetre kiható olyan tevékenységet, amely a létesítmény, az épület, az építmény, a helyiség
vagy a szabadtér tûzveszélyességi osztályba sorolásának
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megváltoztatását teszi szükségessé, annak megkezdése
elõtt legalább tizenöt nappal a kezdeményezõ a tûzvédelmi
hatóságnál köteles bejelenteni.”
10. § A Ttv. 21. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A felelõs tervezõ köteles a tervekhez tûzvédelmi
fejezetet készíteni, amely tartalmazza a vonatkozó jogszabályokban, hatósági határozatokban foglalt követelmények kielégítését.”
11. § A Ttv. 23. §-a és az azt megelõzõ cím helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„A katasztrófák elleni védekezésért felelõs miniszter
irányító tevékenysége
23. § (1) A tûzvédelem és a mûszaki mentés, valamint
a tûzoltóság tevékenységének központi irányítását
– a 24. §-ban foglaltak kivételével – a katasztrófák elleni
védekezésért felelõs miniszter a központi katasztrófavédelmi szerv vezetõje útján gyakorolja.
(2) A katasztrófák elleni védekezésért felelõs miniszter
(1) bekezdésben meghatározott irányító jogköre – a bányák föld alatti részei és a (3) bekezdésben meghatározottak kivételével – a tûzvédelmet és a mûszaki mentést ellátó
és az abban közremûködõ valamennyi szervre, minden
tûzvédelmi és mûszaki mentési ügyre és tevékenységre
kiterjed.
(3) A katasztrófák elleni védekezésért felelõs miniszter
jogköre a Magyar Honvédség létesítményei tekintetében
nem terjed ki a 24. § d) pontjában meghatározott rendelkezésre.”
12. § (1) A Ttv. 24. §-ának felvezetõ szövegrésze helyébe a következõ szövegrész lép:
„24. § A katasztrófák elleni védekezésért felelõs
miniszter”
(2) A Ttv. 24. §-ának c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A katasztrófák elleni védekezésért felelõs miniszter]
„c) kezdeményezi a központi katasztrófavédelmi szerv
vezetõjének javaslatára a települési önkormányzat képviselõ-testületénél a hivatásos önkormányzati tûzoltóság
létrehozását és megszüntetését, és gyakorolja az ezekkel
összefüggõ egyetértési jogot;”
13. § (1) A Ttv. 24/A. §-át megelõzõ alcím helyébe a következõ rendelkezés lép:
„A központi katasztrófavédelmi szerv vezetõjének
irányító tevékenysége”
(2) A Ttv. 24/A. §-a felvezetõ szövegének helyébe a következõ rendelkezés lép:
„24/A. § A központi katasztrófavédelmi szerv vezetõje”
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14. § (1) A Ttv. 28. §-a (1) bekezdésének a) pontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A hivatásos önkormányzati tûzoltósággal rendelkezõ
települési, fõvárosban a fõvárosi önkormányzat képviselõtestülete]
„a) a katasztrófák elleni védekezésért felelõs miniszter
elõzetes egyetértésével megszüntetheti a hivatásos önkormányzati tûzoltóságot. Erre vonatkozóan a miniszter
részére a központi katasztrófavédelmi szerv vezetõje tesz
javaslatot;”
(2) A Ttv. 28. §-a (1) bekezdésének c) és d) pontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A hivatásos önkormányzati tûzoltósággal rendelkezõ
települési, fõvárosban a fõvárosi önkormányzat képviselõtestülete]
„c) a fõvárosban a központi katasztrófavédelmi szerv
vezetõje véleményének kikérésével kinevezi és felmenti
a hivatásos önkormányzati tûzoltóparancsnokot, gyakorolja a vele kapcsolatos – jogszabályban meghatározott –
munkáltatói jogköröket;
d) a területi katasztrófavédelmi szerv véleményének
kikérésével kinevezi és felmenti a hivatásos önkormányzati tûzoltóparancsnokot, gyakorolja a vele kapcsolatos
– jogszabályban meghatározott – munkáltatói jogköröket;”
(3) A Ttv. 28. §-a (2) bekezdésének a) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
[A hivatásos önkormányzati tûzoltósággal nem rendelkezõ települési önkormányzat képviselõ-testülete]
„a) a katasztrófák elleni védekezésért felelõs miniszter
elõzetes egyetértésével hivatásos önkormányzati tûzoltóságot hozhat létre;”
15. § A Ttv. 31. §-a (2) bekezdésének b) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
[A hivatásos önkormányzati tûzoltóság]
„b) a Kormány által rendeletben meghatározott tûzvédelmi hatósági feladatokat lát el.”
16. § A Ttv. 34. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:
„(1) Az önkéntes tûzoltóság a települési önkormányzat
vagy az önkormányzati társulás és a tûzoltó egyesület által
közösen alapított köztestület (Ptk. 65. §), amely tûzoltási
és mûszaki mentési célokra folyamatosan igénybe vehetõ
készenléti szolgálatot lát el, és önálló mûködési területtel
rendelkezik. A mûködési terület megállapítását a székhely
szerinti települési önkormányzat képviselõ-testülete kezdeményezi a katasztrófák elleni védekezésért felelõs
miniszternél.
(2) Az önkéntes tûzoltóság parancsnokát a területi katasztrófavédelmi szerv vezetõje véleményének kikérése
mellett a köztestület nevezi ki.”
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17. § A Ttv. 35. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A létesítményi tûzoltóság a fenntartó szervezetén
belül, annak szervezeti egységeként, gazdasági társaságként vagy kooperációs társaságként, illetve más nonprofit
gazdasági társaságként is mûködhet.”
18. § A Ttv. 37. §-a (3) bekezdésének b) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
[Az önkéntes és a létesítményi tûzoltó kiesett jövedelme,
illetve az általa elszenvedett kár megtérítésére, illetõleg
kártalanítására, ha az igénybevétel]
„b) a mûködési területen kívül történt, akkor külön jogszabályban meghatározott módon a központi katasztrófavédelmi szerv köteles, amennyiben azok más jogviszonyból nem térülnek meg.”
19. § (1) A Ttv. 41. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A hivatásos önkormányzati tûzoltóság mûködésének és fenntartásának költségeit a központi költségvetés az
illetékes önkormányzat útján normatív hozzájárulásként,
a létesítés, a fejlesztés és a felújítás költségeit pályázati
formában a katasztrófák elleni védekezésért felelõs
miniszter által vezetett minisztérium útján biztosítja. A pályázat – a katasztrófák elleni védekezésért felelõs miniszter által rendeletben szabályozott feltételek szerint – a fejlesztési költség egészére vagy annak meghatározott részére irányulhat.”
(2) A Ttv. 41. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(4) A hivatásos és az önkéntes tûzoltóság fenntartásával és mûködésével kapcsolatos rendkívüli kiadások fedezetére a katasztrófák elleni védekezésért felelõs miniszter
által felügyelt fejezet költségvetésében elkülönített tartalékalapot kell biztosítani. Ebbõl kell gondoskodni a mûködési területen kívüli vonulások költségeirõl, illetõleg a
szolgálati feladatok ellátása során súlyos munkabalesetet
szenvedett tûzoltók kártérítésérõl.”
(3) A Ttv. 41. §-ának (7) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(7) A hivatásos tûzoltóság tagja, illetõleg a hivatásos
tûzoltó, valamint az önkéntes tûzoltóság tisztségviselõi
a katasztrófák elleni védekezésért felelõs miniszter által
rendeletben elõírt képesítés megszerzése során a katasztrófák elleni védekezésért felelõs miniszter által vezetett
minisztérium tûzoltó szakiskoláiban tandíjmentességet
élveznek. A képzéssel kapcsolatos egyéb költségek fedezetét a hivatásos tûzoltóság tagja, illetõleg a hivatásos tûzoltó, valamint az önkéntes tûzoltóság tisztségviselõi esetében a katasztrófák elleni védekezésért felelõs miniszter
által vezetett minisztérium biztosítja, más hallgatók esetében a küldõ szerv vagy a hallgató viseli.”
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20. § A Ttv. 43. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A tûzvédelmi hatóság tûzvédelmi bírságot a jogszabályban elõírt tûzvédelmi kötelezettségek megsértése esetén szabhat ki.”
21. § A Ttv. 44. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„44. § (1) A biztosító köteles a biztosítókról és a biztosítási tevékenységrõl szóló 2003. évi LX. törvény 1. számú
melléklete „A” részének 3–5., 6. a) és 7–11. pontjaiban,
valamint a „B” részének b), d)–e) alpontjaiban meghatározott biztosítási ágazatokból befolyt biztosítási díjak
1,5%-át hozzájárulás címén – a hivatásos és az önkéntes
tûzoltóságok részére a laktanya építési beruházáshoz, a
tûzoltáshoz és mûszaki mentéshez, valamint a katasztrófák
elleni védekezésért felelõs miniszter által felügyelt tûzjelzési és monitoring lakossági riasztó-tájékoztató eszközök
létesítésére és az általa alapított, a szakágazat képzési feladatait ellátó oktatási intézmény részére tûzoltó célú szakképzéséhez szükséges technikai eszközök, felszerelések
fejlesztésének, felújításának céljára – a központi költségvetésbe befizetni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hozzájárulás fizetésére köteles az Európai Gazdasági Térség tagállamaiban székhellyel rendelkezõ, vagy harmadik országbeli biztosító
magyarországi fióktelepe, valamint a határon átnyúló szolgáltató is, ha a kockázat felmerülésének helye a Magyar
Köztársaság.
(3) A tûzvédelmi bírságból származó bevételek is kizárólag az (1) bekezdésben meghatározott célokra használhatók fel.”
22. § (1) A Ttv. 46. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(1) A központi katasztrófavédelmi szerv és szervei,
valamint a tûzoltó szakiskolák használatában lévõ ingatlanok és ingóságok állami tulajdont képeznek.
(2) A területi katasztrófavédelmi szervet, valamint a
tûzoltó szakiskolát ingyenes használati jog illeti meg
a használatukban lévõ, de nem állami tulajdonban álló
ingatlanok és ingóságok tekintetében.”
(2) A Ttv. 46. §-a (5) bekezdésének d) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
[A tûzoltóság vonatkozásában központi gazdálkodás
körébe tartoznak:]
„d) a területi katasztrófavédelmi szerv javítómûhelyeinek felszerelése, berendezése, alkatrészkészlete;”
(3) A Ttv. 46. §-ának (6) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(6) Az (5) bekezdés a)–b) és e) pontjában említett költségvetési eszközzel a központi katasztrófavédelmi szerv,
a c)–d) pontokban foglaltakkal a területi katasztrófavédelmi szerv gazdálkodik.”
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23. § A Ttv. a következõ 46/A. §-sal egészül ki:
„46/A. § (1) Azt a természetes személyt, aki a külön jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelel, kérelmére a központi katasztrófavédelmi szerv veszi fel a tûzvédelmi szakértõi névjegyzékbe (a továbbiakban: névjegyzék).
(2) A névjegyzék a tûzvédelmi szakértõ következõ adatait és a szakértõ tevékenységére vonatkozó tényeket tartalmazza:
a) név, születési név,
b) anyja neve,
c) születési hely és idõ,
d) lakcím (postacím, telefon, telefaxszám, e-mail),
e) elérhetõségi cím (postacím, telefon, telefaxszám,
e-mail),
f) tûzvédelmi szakterületek megnevezése,
g) szakértõi igazolvány száma, a kiadás és érvényességi idõpontja.
(3) A névjegyzékben szereplõ a), e), f) és g) pont szerinti adatok nyilvánosak.
(4) A névjegyzéket vezetõ szerv a szakértõt e minõségének igazolására a névjegyzékbe történõ felvétellel egyidejûleg tûzvédelmi szakértõi igazolvánnyal látja el.
(5) A szakértõ szakértõi tevékenységének megszüntetése, illetõleg halála esetén adatainak a névjegyzékben történõ kezelését meg kell szüntetni. Az adatokat a névjegyzékben történõ kezelés megszüntetésétõl számított legfeljebb
5 évig a központi katasztrófavédelmi szerv a szakértõi
vélemény jogszerûségének késõbbi ellenõrzése céljából
tovább tárolhatja.”
24. § (1) A Ttv. 47. §-a (1) bekezdésének a) pontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben
határozza meg:]
„a) a tûzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezeteket, továbbá a tûzvédelmi hatóság tevékenységének részletes szabályait;”
(2) A Ttv. 47. §-a (1) bekezdésének g) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép, és a következõ h) ponttal egészül ki:
[Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben
határozza meg:]
„g) a tûzvédelemmel kapcsolatos piacfelügyeleti hatósági feladatokat ellátó szervet, továbbá a tûzvédelemmel
kapcsolatos piacfelügyeleti hatósági eljárás részletes szabályait;
h) a központi és a területi katasztrófavédelmi szervet.”
(3) A Ttv. 47. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) Felhatalmazást kap a katasztrófák elleni védekezésért felelõs miniszter, hogy rendeletben határozza meg:
1. az Országos Tûzvédelmi Szabályzatot,
2. a tûzvédelmi szakértõi tevékenység szabályait,
3. a tûzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokat,
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4. a tûzoltók és a tûzvédelmi szervezetek tagjainak
képesítési követelményeit, képzési rendszerét,
5. a tûzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási
ágakat, munkaköröket és a szakvizsga részletes
szabályait,
6. a központi költségvetési elõirányzat terhére igényelhetõ beruházási, fejlesztési támogatás pályázati rendszerét,
7. Riasztási és Segítségnyújtási Terv részletes szabályait, a hivatásos önkormányzati és az önkéntes
tûzoltóságok mûködési területét, valamint a tûzoltóságok vonulásaival kapcsolatos költségek megtérítésének szabályait,
8. a hivatásos önkormányzati tûzoltóságok központilag finanszírozott létszámát,
9. azon technikai eszközök körét, amelyek beszerzését a katasztrófák elleni védekezésért felelõs miniszter által vezetett minisztérium szervezésében
vagy útján lehet igényelni és a beszerzés pályázati
feltételeit,
10. a tûzoltási, mûszaki mentési és az ezekhez kapcsolódó tûzvédelmi technika tervezésének, fejlesztésének, rendszeresítésének, felülvizsgálatának és
javításának követelményeit és ellenõrzési rendszerét,
11. a tûzoltóság tûzoltási és mûszaki mentési tevékenységének szabályait,
12. a tûzvédelmi szabályzat általános elveit,
13. a tûzoltósági célokat szolgáló ingatlanok, tûzvédelmi berendezések, tûzoltó szakfelszerelések rendeltetéstõl eltérõ használatának szabályait,
14. a tûzoltóságok által végezhetõ szolgáltatások körét
és szabályait,
15. a tûzvédelmi megfelelõségi tanúsítvány beszerzésére vonatkozó szabályokat,
16. az európai közösségi jogi aktusok, honosított harmonizált szabványok által nem szabályozott tûzoltó-technikai termék vonatkozásában a tûzvédelmi
biztonságossági követelményeket,
17. a Magyarországon mûködõ polgári repülõterek
tûzoltó védelmi kategóriáját biztosító szervezetek
mûködésére, fenntartására, fejlesztésére, személyi
és technikai feltételeire vonatkozó részletes szabályokat,
18. a hivatásos önkormányzati tûzoltóságok illetékességi területét,
19. a hivatásos tûzoltóságok Szolgálati Szabályzatát,
20. a hivatásos önkormányzati tûzoltóságok és az önkéntes tûzoltóságok készenlétben tartandó legkisebb gépjármû és technikai eszköz állományát, és
mûszaki megfelelõségük ellenõrzésének rendjét,
21. a tûzoltóságok Szerelési Szabályzatát,
22. a tûzoltósport versenyszabályzatát,
23. a tûzvédelem mûszaki követelményeinek megállapítását.”
(4) A Ttv. 47. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
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„(4) Felhatalmazást kapnak az érintett miniszterek,
hogy a katasztrófák elleni védekezésért felelõs miniszterrel egyetértésben rendeletben állapítsák meg a tûzvédelem
és a mûszaki mentés ágazatukra vonatkozó különös szabályait.”
(5) A Ttv. 47. §-ának (6) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(6) Felhatalmazást kap a katasztrófák elleni védekezésért felelõs miniszter, hogy
a) a tûzoltóságok és a Magyar Honvédség tûzvédelmi
szerveinek együttmûködési rendjét a honvédelemért felelõs miniszterrel,
b) a Ferihegyi Repülõtéri Tûzoltóság mûködésére,
fenntartására és fejlesztésére vonatkozó szabályokat a
közlekedéspolitikáért felelõs miniszterrel,
c) az erdõk tûzvédelmére vonatkozó szabályokat az
erdõgazdálkodásért felelõs miniszterrel egyetértésben rendeletben állapítsa meg.”
25. § A Ttv. 49. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„49. § A tûzvédelmi szabályzatokat az errõl szóló miniszteri rendelet hatálybalépését követõ hat hónapon belül
kell kiadni.”
Záró rendelkezések
26. § E törvény 2007. január 1-jén lép hatályba, és ezzel
egyidejûleg hatályát veszti:
a) a Ttv. 4. §-ának f) pontja, 14. §-át megelõzõ cím,
45. §-a, 47. §-ának (3), valamint (5) bekezdése, a 48. §-ának
(2), valamint (4) bekezdése,
b) az európai uniós csatlakozással összefüggõ egyes
törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon
kívül helyezésérõl, valamint egyes törvényi rendelkezések
megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény 42. §-a,
43. §-ának (2) bekezdése,
c) a fegyveres és rendvédelmi szervekkel összefüggõ
egyes törvények módosításáról szóló 2005. évi I. törvény
40. §-a,
d) az igazságügyi szakértõi tevékenységrõl szóló
2005. évi XLVII. törvény 36. §-a,
e) a katasztrófavédelemmel összefüggõ egyes törvények
módosításáról szóló 2005. évi XCVI. törvény 4–7. §-a, 9. §-a,
11. §-a és 18. §-a.
27. § A törvény tervezetének a mûszaki szabványok és
szabályok, valamint az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok terén információszolgáltatási
eljárás megállapításáról szóló, – a 98/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított – 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
8–10. cikkében elõírt egyeztetése megtörtént.
Sólyom László s. k.,

Dr. Szili Katalin s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke
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2006. évi XCV.
törvény
az Országos Területrendezési Tervrõl szóló
2003. évi XXVI. törvény, valamint a Balaton
Kiemelt Üdülõkörzet Területrendezési Tervének
elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési
Szabályzat megállapításáról szóló
2000. évi CXII. törvény módosításáról*
1. § Az Országos Területrendezési Tervrõl szóló 2003.
évi XXVI. törvény (a továbbiakban: OTrT.) 1/6. számú
„A repülõterek besorolása” címû mellékletének a „Kereskedelmi (nemzetközi) repülõtérré fejleszthetõ repülõterek” alcíme a „Szeged” szövegrészt követõen a „Veszprém-Szentkirályszabadja” szövegrésszel egészül ki.
2. § A Balaton Kiemelt Üdülõkörzet Területrendezési
Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési
Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény
39. §-ának l) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[39. § A közlekedési létesítmények és védõsávjai alövezetén (I-l):]
„l) a meglévõ négy repülõtér
la) Sármelléken nemzetközi kereskedelmi repülõtérként,
lb) Siófok-Kilitin kereskedelmi (nemzetközi) repülõtérré fejleszthetõ repülõtérként,
lc) Veszprém-Szentkirályszabadján kereskedelmi (nemzetközi) repülõtérré fejleszthetõ repülõtérként,
ld) Tapolcán nem kereskedelmi (a tulajdonos, illetve az
üzemeltetõ kezdeményezésére kereskedelmi repülõtérré
nyilvánítható) repülõtérként
megtartandó és fejlesztendõ;”
3. § A Balaton Kiemelt Üdülõkörzet Területrendezési
Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési
Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény
19. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A kempingek területének más célra történõ igénybevétele csak zöldterületként 4%-os beépítettséggel vagy
a turizmus fejlesztését szolgáló vegyes területen, üdülõházas üdülõterületen, illetve a különleges területfelhasználási egységek közül a vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekben meghatározottakban
a) közvetlen Balaton-parti kapcsolat esetén 15%-os
beépítettséggel;
b) a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekkel érintett, eredetileg közvetlen Balaton-parti
kapcsolattal rendelkezõ területen a visszamaradó telekre
meghatározott területfelhasználási egység vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekben meghatározott
beépítési százalékával, ha közvetlen parti kapcsolatáról
30 m széles közhasználatú parti sétány kialakítására alkal-

* A törvényt az Országgyûlés a 2006. november 13-i ülésnapján fogadta el.
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mas zöldterület területfelhasználási egység kisajátítása
céljából lemondott;
c) a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekkel érintett, közvetlen Balaton-parti kapcsolattal nem rendelkezõ területen meghatározott területfelhasználási egység vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekben meghatározott beépítési százalékával;
d) a Balatoni Kiemelt Üdülõkörzet partközeli településeinek területén lévõ balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekkel nem érintett területen a településrendezési tervekben meghatározható beépítési szabályok szerint
történhet.”
4. § E törvény a kihirdetése napján lép hatályba, ezzel
egyidejûleg az OTrT. 1/6. számú „A repülõterek besorolása” címû mellékletének a „Közös felhasználású katonai és
polgári repülõterek” alcímû részébõl a „Szentkirályszabadja” szövegrész hatályát veszti.
Sólyom László s. k.,

Dr. Szili Katalin s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke

2006. évi XCVI.
törvény
az Országos Rádió és Televízió Testület
2005. évi költségvetésének végrehajtásáról*
Az Országgyûlés az Országos Rádió és Televízió Testület 2005. évi költségvetésérõl szóló 2004. évi CXVII. törvényben meghatározott költségvetése végrehajtásáról
a következõ törvényt alkotja:
A fõösszegek alakulása
1. § (1) Az Országgyûlés az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: ORTT) 2005. évi költségvetése végrehajtását 1 274,037 M Ft, azaz egymilliárd-kettõszázhetvennégymillió-harminchétezer forint bevétellel
és 1 257,459 M Ft, azaz egymilliárd-kettõszázötvenhétmillió-négyszázötvenkilencezer forint kiadással jóváhagyja.
(2) Az ORTT 2005. évi költségvetése végrehajtásának
mérlegét e törvény 1. és 2. melléklete tartalmazza.

* A törvényt az Országgyûlés a 2006. november 13-i ülésnapján fogadta el.
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A bevételek részletezése

replõ összegével egyezõen 16,578 M Ft, azaz tizenhatmillió-ötszázhetvennyolcezer forint értékben hagyja jóvá.

2. § (1) Az ORTT általános mûködési és felhalmozási
kiadásainak fedezetére, a Mûsorszolgáltatási Alap által
– a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény
(a továbbiakban: Rtv.) 84. § (2) és (3) bekezdése alapján –
átutalt összes támogatás 1 031,196 M Ft, azaz egymilliárd-harmincegymillió-egyszázkilencvenhatezer forint.

(2) A pénzmaradvány összege a 2005. évi kötelezettségvállalások 2006. évre áthúzódó pénzügyi teljesítésének
fedezetére használható fel.

(2) Az ORTT intézményi mûködési és felhalmozási
bevétele 12,560 M Ft, azaz tizenkétmillió-ötszázhatvanezer forint.

Költségvetésen kívüli ORTT kezelésû
bevételek és kiadások alakulása

(3) Az elõzõ években képzett pénzmaradvány elszámolt
bevétele 43,982 M Ft, azaz negyvenhárommillió-kilencszáznyolcvankétezer forint.

5. § (1) Az ORTT költségvetésen kívüli, ORTT kezelésû 2005. évi bevétele 6 809,272 M Ft, azaz hatmilliárd-nyolcszázkilencmillió-kettõszázhetvenkettõezer
forint.

(4) A Mûsorszolgáltatási Alaptól átvett pénzeszköz
185,785 M Ft, azaz egyszáznyolcvanötmillió-hétszáznyolcvanötezer forint, a képzési céltámogatás 0,514 M Ft,
azaz ötszáztizennégyezer forint.

(2) Az ORTT költségvetésen kívüli, ORTT kezelésû
2005. évi kiadása 6 811,733 M Ft, azaz hatmilliárdnyolcszáztizenegymillió-hétszázharmincháromezer forint.

A kiadások részletezése

(3) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek és
a (2) bekezdésben megállapított kiadások részletezését
e törvény 3. és 4. melléklete tartalmazza.

3. § (1) Az ORTT általános mûködési kiadásai összesen
1 209,315 M Ft, azaz egymilliárd-kétszázkilencmillióháromszáztizenötezer forint, a felhalmozási kiadás
48,144 M Ft, azaz negyvennyolcmillió-egyszáznegyvennégyezer forint.
(2) A mûködési kiadásokból 708,753 M Ft, azaz hétszáznyolcmillió-hétszázötvenháromezer forint a személyi
juttatás, 221,764 M Ft, azaz kettõszázhuszonegymillióhétszázhatvannégyezer forint a munkaadókat terhelõ járulék és 278,798 M Ft, azaz kettõszázhetvennyolcmillióhétszázkilencvennyolcezer forint a dologi kiadás.

A Mûsorszolgáltatási Alap
költségvetésének végrehajtása
6. § Az Országgyûlés az Rtv. 32. §-ában és a 77. §
(6) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen az ORTT zárszámadásának mellékleteként jóváhagyja a Mûsorszolgáltatási Alap 2005. évi költségvetése végrehajtásának mérlegét (5. melléklet).

Záró rendelkezés
7. § Ez a törvény a kihirdetését követõ 8. napon lép
hatályba.

A pénzmaradvány jóváhagyása
4. § (1) Az Országgyûlés az ORTT 2005. évi módosított
pénzmaradványát az éves mérleg források oldalán sze-

Sólyom László s. k.,

Dr. Szili Katalin s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke

1. melléklet a 2006. évi XCVI. törvényhez
Az ORTT 2005. évi költségvetése végrehajtásának mérlege
Bevételek
Millió forintban
Elõirányzat neve

Törvény szerinti bevételek
Mûködési és felhalmozási bevételek
Mûsorszolgáltatási Alaptól átvett pénzeszköz
Képzési céltámogatás
2004. évi pénzmaradvány felhasználása
Összesen:

Eredeti elõirányzat

1 031,196
–
–
–
1 031,196

Módosított elõirányzat

1 031,196
12,560
185,785
0,514
43,982
1 274,037

2005. évi teljesítés

1 031,196
12,560
185,785
0,514
43,982
1 274,037
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2. melléklet a 2006. évi XCVI. törvényhez
Az ORTT 2005. évi költségvetése végrehajtásának mérlege
Kiadások
Millió forintban
Elõirányzat neve

Eredeti elõirányzat

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Felhalmozási kiadások
Összesen:

Módosított elõirányzat

550,562
172,616
276,358
31,660
1 031,196

709,820
221,900
293,003
49,314
1 274,037

2005. évi teljesítés

708,753
221,764
278,798
48,144
1 257,459

3. melléklet a 2006. évi XCVI. törvényhez
Az ORTT költségvetésen kívüli bevételeinek mérlege
Millió forintban
Elõirányzat neve

Eredeti elõirányzat

Mûsorszolgáltatási díj
Frekvenciapályázati díj
Támogatási pályázati díj
ÁFA
ÁFA kötelezettség finanszírozása MA-tól
Késedelmi kamat
Kötbér
Bírság
Óvadék
Bankköltség térítése
Mûsorszolgáltatási Alap támogatás (átfutó)
Függõ bevétel
Összesen:

Módosított elõirányzat

4 906,301
1,000
76,326
1 249,831
4,700
20,000
20,000
19,779

6 297,937

4 568,859
23,904
249,675
1 191,713
66,614
2,812
643,283
30,803
26,970
3,408
1,132
0,099
6 809,272

2005. évi teljesítés

4 568,859
23,904
249,675
1 191,713
66,614
2,812
643,283
30,803
26,970
3,408
1,132
0,099
6 809,272

4. melléklet a 2006. évi XCVI. törvényhez
Az ORTT költségvetésen kívüli kiadásainak mérlege
Millió forintban
Elõirányzat neve

Mûsorszolgáltatási díj
Frekvenciapályázati díj
Támogatási pályázati díj
ÁFA
Finanszírozott ÁFA visszatérítése MA-nak
Késedelmi kamat
Kötbér
Bírság
Óvadék
Bankköltség kifizetése
Mûsorszolgáltatási Alap támogatás (átfutó)
Függõ kiadás
Összesen:

Eredeti elõirányzat

Módosított elõirányzat

4 906,301
1,000
76,326
1 249,831
4,700
20,000
20,000
19,779
–
6 297,937

4 586,713
25,227
253,628
1 189,509
53,639
3,171
635,749
30,804
27,603
3,408
1,428
0,854
6 811,733

2005. évi teljesítés

4 586,713
25,227
253,628
1 189,509
53,639
3,171
635,749
30,804
27,603
3,408
1,428
0,854
6 811,733
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5. melléklet a 2006. évi XCVI. törvényhez
A Mûsorszolgáltatási Alap 2005. évi költségvetése végrehajtásának mérlege – bevételek
2005. év (eredeti)
Kiemelt elõirányzat

Kiemelt elõirányzat

elõirányzat

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

kiemelt elõirányzat
elõirányzat

üzembentartási díj pótlása
mûsorszolgáltatási díj
MTM-SBS Televízió Rt.
Magyar RTL Televízió Rt.
Danubius Rádió Mûsorszolgáltató Rt.
Sláger Rádió Mûsorszolgáltató Rt.
nem országos mûsorszolgáltatási
jogosultságok
pályázati díjak
kötbér, kártérítés, bírság
önkéntes befizetések
egyéb bevételek
az ORTT-t terhelõ, mûsorszolgáltatók által be nem
fizetett áfa térülése
költségvetési bevételek
pénzmaradvány változás (egyéb források terhére
folyósított kiadások – „szabad keret”)
ÖSSZES BEVÉTEL
költségvetési bevételek
költségvetési kiadások
Egyenleg

kiemelt elõirányzat
elõirányzat

25 780
4 906

2005. év (teljesítés)
kiemelt elõirányzat

elõirányzat

25 095
4 906
1 575
1 431
200
200

elõirányzat

25 095
4 398
1 575
1 431
200
200

1 500

1 568
1 424
217
200

1 500

989

77
45
0
284

75
376
0
284

117
665
0
327

–
31 092
1 056

–
30 736
1 177

16
30 618
1 749

32 148
31 092
32 148
–1 056

31 913
30 736
31 913
–1 177

32 367
30 618
32 367
–1 749
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2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

2005. év (módosított)

A Mûsorszolgáltatási Alap 2005. évi költségvetése végrehajtásának mérlege – kiadások
2005. év (eredeti)
Kiemelt elõirányzat
elõirányzat

1.
1.1.
1.2.

kiemelt elõirányzat
elõirányzat

továbbutalandó üzembentartási díj
Magyar Televízió Rt.
Magyar Rádió Rt.

kiemelt elõirányzat
elõirányzat

24 233

kiemelt elõirányzat
elõirányzat

23 590
10 312
7 218

2005. év (teljesítés)

elõirányzat

23 590
10 038
7 027

10 038
7 027
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Kiemelt elõirányzat

2005. év (módosított)

Kiemelt elõirányzat

Kiemelt elõirányzat
elõirányzat

1.3.
1.4.
1.5.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

kiemelt elõirányzat
elõirányzat

Duna Televízió Rt.
ORTT
közalapítványok összesen
céltámogatások
közszolgálati mûsorszámok támogatása
közszolgálati mûsorok támogatása
mûsorszórás és -elosztás fejlesztése
nem nyereségérdekelt mûsorszolgáltatók
támogatása
közmûsor-szolgáltatók támogatása
továbbutalandó mûsorszolgáltatási díj
Magyar Televízió Rt.
Duna Televízió Rt.
Magyar Rádió Rt.
kiegészítõ támogatások
ORTT
közalapítványok összesen
Igazgatóság
személyi juttatások
munkaadót terhelõ járulékok
dologi kiadások
felhalmozási kiadások
szerzõi jogdíjak
pályázatok bírálatának költségei
az ORTT-t terhelõ, mûsorszolgáltatók által
be nem fizetett áfa
rendkívüli finanszírozás az ORTT részére
egyedi támogatások
bevételek beszedésével és egyéb átvállalt jogi
költségekkel összefüggõ díjak
költségvetési kiadások
ÖSSZES KIADÁS

2005. év (teljesítés)

kiemelt elõirányzat

kiemelt elõirányzat

elõirányzat

elõirányzat

elõirányzat

6 187
258
258

6 023
251
251

6 023
251
251

3 816

3 700

4 415

656
1 354
1 252

642
1 288
1 224

610
2 244
1 202

277
277

273
273

174
185

1 775

1 775
1 103
472
200

980

1 768
1 103
472
200

1 167
773
207

892

1 098
470
200
1 167

966
201
1 072

363
114
380
35

966
201
842

430
146
450
46

361
110
345
26

190
77

190
74

190
116

27
158
–

27
–
256

0
–
224

–
32 148
32 148

62
31 913
31 913
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3.

2005. év (módosított)
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2005. év (eredeti)

55
32 367
32 367
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A Kormány rendeletei
A Kormány
231/2006. (XI. 22.) Korm.
rendelete
a lakosság energiafelhasználásának szociális
támogatásáról
A Kormány a szociálisan rászorultak gázfogyasztásával, földgáz alapú hõfelhasználásával, valamint távhõfelhasználásával kapcsolatos kiadásainak mérséklése érdekében, a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény
55. §-ának m) és r) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
továbbá – a távhõ-szolgáltatási díj szociális szempontú támogatásának tekintetében – az Alkotmány 35. §-ának
(2) bekezdése szerinti jogkörében eljárva a következõket
rendeli el:
1. §
E rendelet alkalmazásában
a) háztartás: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.)
4. §-a (1) bekezdésének f) pontjában meghatározottak;
b) jövedelem: az Szt. 4. §-a (1) bekezdésének a) pontjában meghatározottak;
c) nagycsaládos háztartás: az a háztartás, amelyben a
családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény
(a továbbiakban: Cst.) 11. §-a (1) bekezdésének e) vagy
f) pontjában meghatározott összegû családi pótlékban részesülõ, továbbá a nevelõszülõként, hivatásos nevelõszülõként legalább három gyermek után a Cst. 11. §-a (1) bekezdésének j) pontjában meghatározott összegû családi
pótlékban részesülõ személy él;
d) háztartási cél: a földgáz alapú hõnek, továbbá a távhõnek (a továbbiakban együtt: távhõ), illetve a vezetéken
szolgáltatott földgáznak, a vezetéken szolgáltatott propánés bután gáznak, valamint ezek elegyének (a továbbiakban
együtt: gáz) fõzés, sütés, vízmelegítés, fûtés, hûtés, valamint használati melegvíz céljára történõ felhasználása;
e) társasház: a társasházakról szóló 2003. évi
CXXXIII. törvény, illetve a lakásszövetkezetekrõl szóló
2004. évi CXV. törvény hatálya alá tartozó lakóépületek,
valamint azon egyéb lakóépületek, amelyek mûszakilag,
illetõleg az ingatlan-nyilvántartásban megosztva legalább
két önálló lakást tartalmaznak, továbbá azok az önálló ingatlanok, amelyek mûszakilag elkülönült lakást tartalmaznak. Mûszakilag önállónak kell tekinteni a lakást, ha az
a lakás használatbavételi engedélyébõl egyértelmûen kiderül;
f) fogyasztó: az a természetes személy, aki a szolgáltatóval vagy annak megbízottjával gázfogyasztására, illetve
távhõfelhasználásra szolgáltatási szerzõdést kötött, illetve
akinek nevében a társasház, illetve annak közös képviselõ-

2006/142. szám

je [3. § (7) bek. a) pont] a szolgáltatóval szerzõdést kötött,
és a szolgáltatás díjának megfizetésére a társasház vagy a
szolgáltató felé kötelezett;
g) fogyasztási hely:
ga) a gázfogyasztó által részben vagy egészben lakás
céljára használt ingatlan, ahol a fogyasztói berendezés(ek), továbbá gázmérõhely van(nak), vagy
gb) a távhõszolgáltatás igénybevételének helye, vagy
gc) a szolgáltatás díját díjszétosztás nélkül fizetõ társasházi fogyasztói közösségek esetében az a közös tulajdonú helyiség, ahol a társasház fogyasztói berendezése,
továbbá a gázmérõhely van;
h) szolgáltató: azon gázszolgáltató, gázkereskedõ, illetõleg távhõszolgáltató, amely az e rendelet alapján nyújtott
támogatás érvényesítésére és elszámolására a Szociális és
Munkaügyi Minisztériummal (a továbbiakban: minisztérium) megállapodást kötött;
i) fogyasztási idõszak: a számlán feltüntetett hõmennyiség felhasználásának idõszaka;
j) jogosultsági idõszak: minden évben a január 1-je és
december 31-e közötti idõszak;
k) elszámolási idõszak: havonta elszámolási céllal végzett fogyasztásmegállapítás (leolvasás) esetén a jogosultsági idõszakot megelõzõ év december 31-ét követõ leolvasástól a december 31-ét követõ elsõ leolvasás közötti idõszak; évente egyszer végzett elszámolási célú fogyasztásmegállapítás (leolvasás) esetén az évente elvégzett leolvasási idõpontok közötti idõszak;
l) fogyasztási jelleggörbe: az éves gázfogyasztás naptári hónapokra esõ részének százalékos arányát tartalmazó
adatsor.

2. §
(1) E rendelet alapján energiatámogatásra (a továbbiakban: támogatásra) jogosult a gáz-, illetve a távhõszolgáltatást háztartási célra igénybe vevõ fogyasztó, feltéve, hogy
háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének (a továbbiakban: nyugdíjminimum)
három és félszeresét. Az egy fogyasztási egységre jutó
havi jövedelem megegyezik a háztartás összjövedelmének
és a fogyasztási egységek összegének hányadosával.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában fogyasztási egység
alatt a háztartás tagjainak a háztartáson belüli fogyasztási
szerkezetet kifejezõ arányszámát kell érteni. Az arányszámok a következõk:
a) a háztartás elsõ nagykorú tagjának arányszáma 1,0,
b) a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma
0,9,
c) a háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma 0,8,
d) a háztartás elsõ és második kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,8,
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e) a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0,7.
(3) Ha a háztartás
a) (2) bekezdés a)–c) pontja szerinti tagja magasabb
összegû családi pótlékban vagy fogyatékossági támogatásban részesül, vagy
b) (2) bekezdés d)–e) pontja szerinti tagjára tekintettel
magasabb összegû családi pótlékot folyósítanak,
a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-vel növekszik.
(4) Ha a háztartásban gyermekét egyedülállóként nevelõ szülõ él, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám
0,2-vel növekszik. Egyedülállónak kell tekinteni azt a személyt, aki hajadon, nõtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, és nincs élettársa.
(5) Nem jogosult támogatásra a fogyasztó a szabálytalanul vételezett gázfogyasztására vagy távhõfelhasználására
tekintettel.
(6) A támogatás csak a lakás céljára használt ingatlan tekintetében igénybe vett gázfogyasztásra és távhõfelhasználásra jár.
(7) A fogyasztó, valamint háztartásának tagja egyidejûleg csak egy lakóingatlan tekintetében jogosult támogatásra. Egy lakóingatlan tekintetében a támogatás fogyasztási
helyenként igénybe vehetõ.
(8) A támogatásra való jogosultság megszûnik, ha a
szolgáltatási szerzõdés vagy a szolgáltatás díját díjszétosztás nélkül fizetõ társasház esetén a gáz- vagy távhõszolgáltatás igénybevétele megszûnik.

3. §
(1) A gázfogyasztás esetében a támogatás fajlagos bruttó összege
a) 1,180 Ft/MJ, ha a háztartásban az egy fogyasztási
egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum kétszeresét,
b) 0,965 Ft/MJ, ha a háztartásban az egy fogyasztási
egységre jutó havi jövedelem meghaladja a nyugdíjminimum kétszeresét, de nem haladja meg annak két és
félszeresét,
c) 0,751 Ft/MJ, ha a háztartásban az egy fogyasztási
egységre jutó havi jövedelem meghaladja a nyugdíjminimum két és félszeresét, de nem haladja meg annak
háromszorosát,
d) 0,536 Ft/MJ, ha a háztartásban az egy fogyasztási
egységre jutó havi jövedelem meghaladja a nyugdíjminimum háromszorosát, de nem haladja meg annak három és
félszeresét.
(2) A távhõfogyasztás esetében a támogatás fajlagos
bruttó összege
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a) 1,680 Ft/MJ, ha a háztartásban az egy fogyasztási
egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum kétszeresét,
b) 1,380 Ft/MJ, ha a háztartásban az egy fogyasztási
egységre jutó havi jövedelem meghaladja a nyugdíjminimum kétszeresét, de nem haladja meg annak két és félszeresét,
c) 1,068 Ft/MJ, ha a háztartásban az egy fogyasztási
egységre jutó havi jövedelem meghaladja a nyugdíjminimum két és félszeresét, de nem haladja meg annak
háromszorosát,
d) 0,768 Ft/MJ, ha a háztartásban az egy fogyasztási
egységre jutó havi jövedelem meghaladja a nyugdíjminimum háromszorosát, de nem haladja meg annak három és
félszeresét.
(3) Gázfogyasztás esetén a támogatás a jogosultsági
idõszakban legfeljebb 102 000 MJ, nagycsaládos háztartás
esetében legfeljebb 170 000 MJ hõmennyiségre jár.
(4) A jogosultat a jogosultsági idõszakban megilletõ támogatás összege az (1)–(2) bekezdés szerinti fajlagos
bruttó összeg, valamint a jogosultsági idõszakban a jogosultság kezdõ idõpontjától – a (3) bekezdés szerinti felsõ
határra figyelemmel – felhasznált hõmennyiség szorzata.
(5) A fogyasztó által a jogosultsági idõszakban felhasznált hõmennyiséget – a (6) bekezdésben foglaltak kivételével – a szolgáltató havonta, vagy az elszámolási idõszak
végén a fogyasztási helyen mért adatok alapján állapítja
meg.
(6) Az önálló gázmérõvel nem mért, csak fõzési célra
szolgáló gázfogyasztás esetében a támogatás alapja a
számlázott hõmennyiség.
(7) Közös mérõvel rendelkezõ társasházi lakás esetén az
elszámolási idõszak végén a közös mérõn mért fogyasztás
fogyasztónkénti megosztását a szolgáltató
a) a szolgáltatás díját díjszétosztás nélkül fizetõ társasház esetén a közös képviselõ vagy a képviselettel megbízott személy vagy szervezet (a továbbiakban együtt: közös
képviselõ) 4. § (5) bekezdése szerinti nyilatkozata alapján,
b) a díjfizetõk részére történõ közvetlen számlázás esetén a közös képviselõ szerzõdésben foglalt nyilatkozata
alapján, vagy ennek hiányában az épületben lévõ épületrészek légtérfogatarányának megfelelõen
végzi el.
(8) Az elszámolási idõszakra megállapított fogyasztásból a támogatás alapját képezõ, jogosultsági idõszakra esõ
fogyasztást a 8. § (4)–(6) bekezdésében foglaltak szerint
kell megállapítani.

4. §
(1) A támogatásra való jogosultságot a fogyasztó kérelmére a Magyar Államkincstárnak a fogyasztó lakóhelye,
tartózkodási helye szerint illetékes megyei Területi Igaz-
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gatósága – a fõvárosban és Pest megyében a Budapesti és
Pest Megyei Regionális Igazgatóság – (a továbbiakban
együtt: Igazgatóság) egyszerûsített határozattal állapítja
meg.
(2) A háztartásban élõ személyek meghatározásánál a
személyiadat- és lakcímnyilvántartás adatai az irányadóak. Ha a fogyasztó a kérelmet a tartózkodási helye
szerint illetékes Igazgatóságon nyújtja be, az Igazgatóság
errõl értesíti a lakóhely szerint illetékes Igazgatóságot.
(3) A támogatás megállapítása iránti kérelmet az 1. számú melléklet szerinti igénylõlapon lehet benyújtani. Az
igénylõlapnak a háztartások részére történõ eljuttatásáról a
Magyar Államkincstár gondoskodik.
(4) A kérelemhez mellékelni kell
a) a kérelem benyújtását megelõzõ hónapban (nem havonkénti számlázás esetén a kérelem benyújtását megelõzõ fogyasztási idõszakban) kiállított gáz-, illetve távhõ-szolgáltatási számla (részszámla) másolatát,
b) közös mérõvel rendelkezõ társasházi lakásban lakó,
gázszolgáltatást igénybe vevõ fogyasztó, valamint a távhõszolgáltatás díját a szolgáltató részére díjszétosztás nélkül fizetõ társasház esetén a közös képviselõ (5) bekezdés
szerinti nyilatkozatát,
c) a szolgáltatásba újonnan bekapcsolt fogyasztási hely
esetén a szerzõdés másolatát.
(5) A közös képviselõ 2. számú melléklet szerinti formában kiállított nyilatkozata tartalmazza:
a) annak igazolását, hogy a fogyasztó a gáz-, illetve
távhõszolgáltatást igénybe veszi,
b) a fogyasztó lakása fogyasztásának a társasház fogyasztására jutó, négy tizedesjegy pontossággal megadott
hányadát,
c) a számlán feltüntetett fogyasztási hely-, ügyfél-, illetve mérõazonosítót.
(6) A fogyasztó lakására esõ fogyasztási hányadot – a
társasház alapító okirata, alapszabálya vagy a fogyasztók
közötti szerzõdés eltérõ szabályozásának hiányában – a
helyiségek légköbméterben mért térfogata alapján kell
megállapítani.
(7) Az e rendelet szerinti támogatással kapcsolatos közigazgatási eljárásban felettes szervként a Magyar Államkincstár jár el.

5. §
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a) a támogatás 3. § (1)–(2) bekezdése szerinti fajlagos
összegérõl,
b) a jogosultság idõtartamáról, valamint
c) – a gázfogyasztás támogatása esetén – a támogatott
gázfogyasztás 3. § (3) bekezdésében meghatározott felsõ
határáról.
(3) Közös mérõvel rendelkezõ, gázszolgáltatást igénybe
vevõ társasházi fogyasztó, valamint a távhõszolgáltatás díját a szolgáltató részére díjszétosztás nélkül fizetõ társasházban lakó fogyasztó esetében a határozatnak tartalmaznia kell a 4. § (5) bekezdésének b)–c) pontja szerinti
adatokat is.

6. §
(1) Az Igazgatóság a 3. számú melléklet szerinti adatok
közlésével – a 9. § (3) bekezdése szerinti közremûködõ által meghatározott és a honlapján közzétett formátumban –
elektronikus úton értesíti a szolgáltatót és a közremûködõt
a támogatás megállapításáról.
(2) A közös mérõvel rendelkezõ, gázszolgáltatást
igénybe vevõ társasházi fogyasztó, valamint a távhõszolgáltatás díját a szolgáltató részére díjszétosztás nélkül fizetõ társasházban lakó fogyasztó esetében az Igazgatóság – a
jogosult nevének feltüntetésével – a társasház közös képviselõjét is értesíti a támogatás megállapításáról.
(3) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti értesítés hiányos, vagy hibás adatokat tartalmaz, a szolgáltató felhívására az Igazgatóság soron kívül gondoskodik az adatok helyesbítésérõl, illetve pótlásáról.
(4) A közös mérõvel rendelkezõ, gázszolgáltatást
igénybe vevõ társasház, illetve a távhõszolgáltatás díját
díjszétosztás nélkül fizetõ társasház közös képviselõje haladéktalanul értesíti a szolgáltatót, ha a támogatásra jogosult fogyasztó esetében a gáz- vagy távhõszolgáltatás
igénybevétele megszûnik.

7. §
(1) Amennyiben az Igazgatóság a kérelemben foglaltak
valódiságát vitatja, illetve az abban foglaltak ellenõrzését
egyéb okból szükségesnek tartja, a támogatásra való jogosultság fennállását – indokolt esetben az Adó- és Pénzügyi
Ellenõrzési Hivatal (a továbbiakban: APEH) bevonásával – ellenõrzi.

(1) Az Igazgatóság a támogatásra való jogosultságot – a
11. § (7) bekezdése szerinti eltéréssel – a kérelem benyújtása hónapját követõ hónap elsõ napjától kezdõdõen az
1. § j) pontja szerinti jogosultsági idõszak végéig állapítja
meg.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenõen a támogatásra való jogosultsági feltételek fennállását az APEH
– a költségvetési támogatások felhasználásának ellenõrzésére irányadó rendelkezések alapján – saját jogkörben is
ellenõrizheti.

(2) A jogosultságot megállapító határozatban külön rendelkezni kell

(3) Ha a fogyasztó a támogatást jogosulatlanul és rosszhiszemûen vette igénybe, az Igazgatóság a támogatást
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megszünteti, és a fogyasztót határozatban kötelezi a támogatás Ptk. 232. §-ának (2) bekezdése szerinti kamattal
megemelt összegben, a 9. § (1) bekezdése szerinti elõirányzat javára történõ visszafizetésére. A támogatás
visszakövetelésérõl az Igazgatóság a 9. § (3) bekezdése
szerinti közremûködõt – a közremûködõ által meghatározott formátumban – értesíti.
(4) A (3) bekezdés szerint visszafizetendõ összeg megállapítása érdekében az Igazgatóság megkeresésére a szolgáltató közli a jogosulatlanul és rosszhiszemûen igénybe
vett támogatás kamattal növelt összegét.

8. §
(1) A szolgáltató a támogatást – az Igazgatóság határozatában megállapított fajlagos összegre, valamint a gázfogyasztás támogatása esetén a 3. § (3) bekezdésében meghatározott felsõ határra figyelemmel – az általa vagy megbízottja által kiállított számlában (részszámlában) havonta, illetve a számlakibocsátási gyakorisághoz igazodóan
külön soron, a számla végösszegének a támogatással való
csökkentése révén érvényesíti.
(2) Ha a jogosult – gázszolgáltatás esetén – közös mérõvel rendelkezõ társasházi fogyasztó, vagy a távhõszolgáltatás díját a szolgáltató részére díjszétosztás nélkül fizetõ
társasházban lakó fogyasztó, a szolgáltató a támogatást a
társasház részére kiállított számlában (részszámlában) érvényesíti. A szolgáltató a társasház részére kiállított számlán a jóváírt támogatás összegét a jogosultságot megállapító határozat figyelembevételével, a 3. § (1)–(2) bekezdése
szerint csoportosítva tünteti fel. A gáz- vagy távhõszolgáltatás költségének megfizetése során a jogosult háztartására
esõ összeget a támogatás beszámításával – a jogosultságot
megállapító határozat figyelembevételével – a közös képviselõ állapítja meg.
(3) A támogatást elsõ ízben a 6. § (1) bekezdése szerinti
értesítésnek a szolgáltatóhoz történõ beérkezését és feldolgozását követõ, a jogosultsági idõszakra esõ elsõ számlában érvényesíti a szolgáltató. Ha a támogatás elsõ ízben
történõ érvényesítésére nem a jogosultság kezdõ idõpontjától kerül sor, a korábbi jogosultsági hónap(ok)ra járó
összeget az elsõ számlában kell jóváírni.
(4) A jogosultsági idõszak kezdetének naptári napját
(a továbbiakban: kezdõnap) magában foglaló fogyasztási
idõszakra kiadott számlában (részszámlában) támogatás
csak a jogosultsági idõszakra érvényesíthetõ. Ha a kezdõnapon a mérõállás leolvasással nem állapítható meg, a
szolgáltató vagy megbízottja a kezdõnapot megelõzõ utolsó leolvasás és az azt követõ elsõ leolvasás alapján megállapított fogyasztásmennyiséget jogosult
a) gázszolgáltatás esetében az Üzletszabályzatában
meghatározottak szerint, az Üzletszabályzat rendelkezése
hiányában a 4. számú melléklet szerinti fogyasztási jelleggörbe alkalmazásával, lineárisan napokra bontva,
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b) távhõszolgáltatás esetében az Üzletszabályzatában
meghatározottak szerint, az Üzletszabályzat rendelkezése
hiányában lineárisan napokra bontva
megosztani.
(5) A jogosultsági idõszak lezárultának naptári napját
magában foglaló fogyasztási idõszakra kiadott számla
(részszámla) esetében, valamint ha a jogosultság kezdetének idõpontja eltér a jogosultsági idõszak kezdetétõl, a
(4) bekezdés rendelkezéseit megfelelõen kell alkalmazni.
(6) Ha a szolgáltató – ideértve a (4)–(5) bekezdés szerinti esetet – becsült fogyasztásról bocsát ki számlát, a támogatást a becsült mennyiségre tekintettel érvényesíti,
azonban a becsléssel készült számla kibocsátását követõ
elsõ leolvasásból vagy fogyasztói közlésbõl származó mérõállás alapján készült számlában – a korrekció elõjelének
feltüntetésével – a támogatást a ténylegesen felhasznált
hõmennyiség alapján korrigálva kell érvényesíteni.

9. §
(1) A támogatás pénzügyi forrását az éves költségvetési
törvényben a minisztérium fejezetében tervezett, „Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez” elnevezésû elõirányzat biztosítja. Az elõirányzat felhasználására az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényben, valamint az államháztartás mûködési rendjérõl szóló
217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletben foglaltakat az
e rendelet szerinti kiegészítésekkel kell alkalmazni.
(2) Az elõirányzat kezelésére a minisztérium elõirányzat-felhasználási keretszámlát nyittat.
(3) Az elõirányzat kezelésével kapcsolatos közremûködõi feladatokat – így különösen a nyilvántartási, pénzügyi
és számviteli, valamint ellenõrzési feladatokat – a szociális és munkaügyi miniszter által megbízott szervezet
(a továbbiakban: közremûködõ) látja el.

10. §
(1) A szolgáltató az általa a jogosultsági idõszakra érvényesített támogatás visszaigénylése érdekében az 5. számú
melléklet szerinti kimutatást küldi meg a közremûködõnek
(igénylés).
(2) A szolgáltató az igénylést havonta két alkalommal, a
hónap 5. és 20. napjáig küldheti meg elektronikusan és
– cégszerû aláírással ellátott – papír alapon a közremûködõnek. Az igénylésben azon számlákon jóváírt támogatás
tüntethetõ fel, amelyeken a feltüntetett fogyasztási idõszak
zárónapja korábbi, mint az igénylés megküldésének idõpontja. Ugyanazon számlára és támogatási összegre igénylés csak egyszer nyújtható be. Ha a támogatás összege
meghaladja a számla végösszegét, a különbözet a tárgyidõszaki igénylésben nem szerepeltethetõ.
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(3) A közremûködõ a (2) bekezdés szerinti igénylés beérkezését követõ 14 napon belül gondoskodik a kimutatásban szereplõ támogatás szolgáltatónak történõ megtérítésérõl (elszámolás).

(4) A Kgr., illetve az R. alapján 2006. december 31-éig
járó, illetve megállapított támogatások érvényesítésére a
Kgr. és az R. 2006. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.

(4) A szolgáltatónak a neki felróható okból jogosulatlanul elszámolt összeget a Ptk. 232. §-ának (2) bekezdése
szerinti kamattal növelt összegben a 9. § (1) bekezdése
szerinti elõirányzat javára vissza kell fizetnie.

(5) A Kgr., illetve az R. szerinti elszámolás akkor tekinthetõ lezártnak, ha a szolgáltatók a 2006. december 31-ét
magába foglaló elszámolási idõszakot teljeskörûen, minden Kgr. és R. által érintett fogyasztási hely vonatkozásában lezárták.

11. §

(6) A Kgr., illetve az R. rendelkezései alapján 2006. december 31-éig még el nem számolt támogatásokról a szolgáltató a Kgr. 2006. december 31-én hatályos rendelkezései, valamint a Gazdasági és Közlekedési Minisztériummal kötött együttmûködési megállapodás alapján számol
el, azzal az eltéréssel, hogy az elszámolást az e rendelet
szerinti közremûködõnek kell benyújtani.

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdés szerinti eltéréssel – a
kihirdetését követõ harmadik napon lép hatályba.
(2) E rendelet 8–10. §-a 2007. január 1-jén lép hatályba.
(3) 2007. január 1-jén – figyelemmel a (4)–(5) bekezdésben foglaltakra –
a) a kedvezményes gázellátás igénybevételérõl szóló
50/2003. (VIII. 14.) GKM rendelet (a továbbiakban: Kgr.),
b) az Energiagazdálkodási célelõirányzat kezelésérõl
és felhasználásáról szóló 113/2003. (VII. 29.) Korm. rendelet, valamint
c) az egyes szociálisan rászorult családok 2006. évi
gázár- és távhõ-szolgáltatási támogatásáról szóló
138/2006. (VI. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.)
hatályát veszti.

(7) Az e rendelet szerinti támogatás megállapítására irányuló kérelmet legkorábban 2006. december 1-jétõl lehet
az Igazgatósághoz benyújtani. Ha a fogyasztó a kérelmet
2007. március 31-éig benyújtja, a jogosultsági feltételek
fennállása esetén számára a támogatás 2007. január 1-jétõl
kerül megállapításra.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

1. számú melléklet a 231/2006. (XI. 22.) Korm. rendelethez
Igénylõlap
az energiatámogatás megállapításához
A hiányzó adatokat ki kell tölteni, illetve a megfelelõ választ X-szel kell jelölni. Ha Ön a lakóingatlanában több energiafajtát – például gázt és távhõt is – használ, vagy több mérõkészüléken mérik az Ön által felhasznált energiát, akkor
energiafajtánként, illetve mérõóránként külön igénylõlapot kell kitöltenie.
1. Az igénylõ (a számlatulajdonos vagy a távhõ-szolgáltatási díj fizetésére kötelezett) személyi adatai:
Családi és utóneve: .......................................................................................................................................................
Születési neve: ..............................................................................................................................................................
Anyja neve: ...................................................................................................................................................................
Születési hely, év, hó, nap: ............................................................................................................................................
Lakcíme: ....................... település .................. utca/út/tér .................. házszám ...... lépcsõház ........ emelet, ajtó
Adóazonosító jel: ...........................................................................................................................................................
2. Igénylõ és a vele együtt élõ személyek adatai és jövedelme:
A táblázatban fel kell tüntetni az igénylõt és minden olyan személyt, akinek a kérelmezõvel közös a lakcíme. A jövedelemre vonatkozó oszlopot csak azon személyek vonatkozásában kell kitölteni, akik jövedelemmel rendelkeznek. Ezen
személyeknek aláírásukkal kell igazolni a beírt jövedelem valódiságát. Kiskorú, illetve cselekvõképtelen személyek esetén a szülõ, illetve a gyám aláírása szükséges.
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Havi nettó jövedelem (Ft)

Aláírás

3. Kijelentem, hogy az igénylõlap benyújtásának idõpontjában a háztartásom táblázatban feltüntetett tagjai között
van olyan személy:
– akire tekintettel magasabb összegû családi pótlékot folyósítanak, vagy aki magasabb összegû családi pótlékban részesül, ha igen, akkor e személyek száma ....... fõ
– aki fogyatékossági támogatásban részesül, ha igen, akkor e személyek száma ....... fõ
– aki gyermekét egyedülállóként neveli, ha igen, akkor e személyek száma ....... fõ
– aki nagycsaládosnak minõsül, ha igen, akkor e személyek száma ...... fõ.
4. Szolgáltatásra vonatkozó adatok
Kérjük jelölje X-szel, hogy milyen szolgáltatásra tekintettel kéri a támogatás megállapítását:
gázszolgáltatás,
távhõszolgáltatás,
hõszolgáltatás.
Ha gázszolgáltatásra tekintettel kéri, akkor kérjük megadni a következõ adatokat:
A gázszolgáltató megnevezése: ....................................................................................................................................
Ügyfélazonosító száma vagy a hivatkozási szám: ........................................................................................................
A gázmérõ gyári száma: ................................................................................................................................................
Fogyasztási hely azonosító száma vagy a szerzõdés száma: .........................................................................................
Ha hõ- vagy távhõszolgáltatásra tekintettel kéri, akkor kérjük megadni a következõ adatokat:
A hõ- vagy távhõszolgáltató megnevezése: ..................................................................................................................
A mérõ azonosító száma/hõközpont azonosító száma: .................................................................................................
Ügyfél azonosító szám: .................................................................................................................................................
Hõvételezési hely azonosító: .........................................................................................................................................
A fenti részt a számlán szereplõ adatok alapján kell kitölteni. Azon igénylõknek, akik a szolgáltató része díjszétosztás
nélkül fizetõ társasházban laknak (vagyis nevükre a szolgáltató nem állít ki számlát), a közös képviselõ nyilatkozatát
csatolniuk kell!
A kérelemhez mellékelni kell:
– a kérelem benyújtását megelõzõ hónapban (elszámolási idõszakban) kiállított gáz-, illetve távhõ-szolgáltatási
számla (részszámla) másolatát, vagy
– közös mérõvel rendelkezõ társasházi lakásban lakó fogyasztó esetén a közös képviselõ nyilatkozatát.
5. Nyilatkozat
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben foglaltak valódiságát, valamint vagyoni helyzetemet a Magyar Államkincstár,
illetõleg az APEH ellenõrizheti.
Tudomásul veszem, hogy a jogosulatlanul igénybe vett támogatást kamattal növelten vagyok köteles egy összegben
visszafizetni.
A Magyar Államkincstárnak, illetve az állami adóhatóságnak a jogosultság elbírálásához, valamint a támogatás érvényesítéséhez és ellenõrzéséhez szükséges adatkezeléséhez, továbbá a lakosság energiafelhasználásának szociális támogatásáról szóló 231/2006. (XI. 22.) Korm. rendelet szerinti közremûködõ szerv részére történõ adattovábbításhoz hozzájárulok.
Kijelentem, hogy sem én, sem a háztartásomban élõ személy más lakóingatlanra támogatást nem vesz(ek) igénybe.
Büntetõjogi felelõsségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.
Dátum: ...................... év ........................... hó .......... nap
…………......……………
(az igénylõ aláírása)
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Tájékoztató
az igénylõlap kitöltéséhez
Energiaköltségeik (gázfogyasztás, illetve hõ- és távhõfelhasználás) megfizetéséhez 2007. január 1-jétõl azok a háztartások (egy lakcímen élõ személyek) jogosultak támogatásra, akiknek az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelme
nem haladja meg a 93 905 forintot.
Fogyasztási egység alatt a háztartás tagjainak – a háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejezõ – arányszámát
kell érteni, amely az alábbi:
– elsõ nagykorú tagjának arányszáma 1,0,
– második nagykorú tagjának arányszáma 0,9,
– háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma 0,8,
– háztartás elsõ és második kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,8,
– háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0,7.
Ha a háztartás valamelyik tagja tartós betegség vagy fogyatékosság miatt magasabb összegû családi pótlékban vagy
fogyatékossági támogatásban részesül, vagy valamelyik gyermekre tekintettel magasabb összegû családi pótlékot folyósítanak, akkor a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-vel növekszik. Ha a háztartásban gyermekét egyedülállóként nevelõ szülõ él, akkor a háztartás fogyasztási egysége szintén 0,2-vel növekszik.
Az egy fogyasztási egységre jutó jövedelmet úgy kell kiszámítani, hogy a háztartás összjövedelmét osztani kell a háztartás tagjai fogyasztási egységének együttes összegével.
Ha Ön úgy ítéli meg, hogy jogosult a támogatásra, akkor az igénylõlap kitöltésével igényelheti a támogatást. Az igénylõlapot 2006. december 1-jétõl lehet beküldeni a Magyar Államkincstár lakcím szerint illetékes területi igazgatóságához.
Ha az igénylõlap 2007. március 31-ig benyújtásra kerül és valóban jogosult az energiatámogatásra, akkor az 2007. január 1-jétõl kerül megállapításra. Ha ezt követõen igényli, akkor pedig az igénylés hónapját követõ hónaptól jár a támogatás. A támogatás minden évben december 31-ig kerül megállapításra, így az igényét évente meg kell újítania.
Jövedelmétõl függõen az alábbi fajlagos támogatásra szerezhet jogosultságot:
Egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem

Nem haladja meg az 53 660 Ft-ot
53 661 és 67 075 Ft között van
67 076 és 80 490 Ft között van
80 491 és 93 905 Ft között van

Gázszolgáltatás (Ft/MJ)

Távhõszolgáltatás (Ft/GJ)

1,180
0,965
0,751
0,536

1680
1380
1068
768

A támogatás a szolgáltató által kibocsátott számlában az Ön által felhasznált hõmennyiség után kerül jóváírásra. Gázfogyasztás esetén a támogatás 3000 m3-ig (102 000 MJ-ig), nagycsaládos háztartás esetén 5000 m3-ig (170 000 MJ-ig)
írható jóvá.
Útmutató az igénylõlap kitöltéséhez:
Az igénylõlap elsõ része azokat az adatokat tartalmazza, amelyeket minden kérelmezõnek ki kell töltenie, függetlenül
attól, hogy milyen támogatást igényel.
Kérelmezõ az a személy, aki a szolgáltatóval a közüzemi szerzõdést megkötötte, tehát akinek a nevére a közüzemi
számla kiállításra kerül. Közös mérõvel rendelkezõ társasház esetében a kérelmezõ a gáz- vagy távhõszolgáltatás díjának
megfizetésére köteles személy, akit a közös képviselõ igazolásában megnevez.
Ha a háztartásban van nagycsaládos, illetve a magasabb összegû családi pótlékban vagy fogyatékossági támogatásban
részesülõ, vagy a gyermeküket egyedül nevelõ szülõ, akkor e személyekre tekintettel a háztartás fogyasztási egysége
0,2-vel emelkedik.
Gyermekét egyedül nevelõ szülõnek minõsül, aki hajadon, nõtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él és nincs
élettársa.
Nagycsaládosnak minõsül, aki három vagy több gyermek után kap családi pótlékot, vagy 1–2 gyermek után kap ugyan
családi pótlékot, de a három vagy több gyermek után járó gyermekenkénti összegben, mert további olyan gyermeke van,
aki a családi pótlék összegének számításakor beszámít (például rendszeres jövedelemmel nem rendelkezõ felsõoktatási
hallgató, vagy a 18. életévét betöltött tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermek, aki saját jogán jogosult a családi
pótlékra).
Magasabb összegû családi pótlék: a tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermek után vagy nagykorú részére
saját jogon folyósított családi pótlék.
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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, magán-nyugdíjpénztári 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, az adósságcsökkentési 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 lakásban együtt élõ személyek jövedelmét külön-külön kell feltüntetni. Jövedelemként a kérelem benyújtását megelõzõ 3 hónap átlagos jövedelmét kell feltüntetni.
A jövedelem típusai
Keresõtevékenységbõl származó jövedelemnek minõsül minden olyan bevétel, amely munkavégzésbõl származik,
például: munkabér, megbízási díj, vállalkozásból származó jövedelem.
Gyermekgondozási támogatások: terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj, gyermekgondozási segély,
gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, gyermektartásdíj.
Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerû rendszeres szociális ellátások: öregségi, rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíj,
özvegyi és szülõi nyugdíj, árvaellátás és baleseti hozzátartozói nyugellátások, bányásznyugdíj, a korengedményes nyugdíj, egyes mûvészeti tevékenységet folytatók öregségi nyugdíja, a szolgálati nyugdíj, elõnyugdíj, a mezõgazdasági szövetkezeti járadék, a mezõgazdasági szakszövetkezeti járadék és a mezõgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegû
járadéka; rendszeres szociális járadék, átmeneti járadék, bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, rokkantsági járadék, nemzeti gondozási díj, nemzeti helytállásért pótlék, házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék, hadigondozotti pénzellátások.
Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: különösen az idõskorúak járadéka, a rendszeres szociális segély, az ápolási díj, a munkanélküli járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, képzési támogatásként folyósított keresetpótló juttatás.
Egyéb jövedelem: például a táppénz, az ösztöndíj, nevelõszülõi díj, szociális gondozói díj, végkielégítés, tõkejövedelem, illetve minden olyan jövedelem, amely az elõzõ sorokban nem került feltüntetésre.
2. számú melléklet a 231/2006. (XI. 22.) Korm. rendelethez
Nyilatkozat
Alulírott .............................................................................................................................................. (név, megnevezés)
..................................................................................................................................................................(cím, székhely),
mint közös képviselõ, a lakosság energiafelhasználásának szociális támogatásáról szóló 231/2006. (XI. 22.) Korm.
rendelet 4. §-ának (4)–(5) bekezdésében foglaltak alapján igazolom, hogy
.................................................................................................................................................................................. (név)
............................................................................................................................................................................. (lakcím)
közös mérõvel rendelkezõ társasházi lakásban lakó, gázszolgáltatást igénybe vevõ személy, vagy
a távhõszolgáltatás díját a szolgáltató részére díjszétosztás nélkül fizetõ társasház lakója,
(a megfelelõ négyzetbe X jelet kell tenni)
aki a szolgáltatási díj megfizetésére köteles.
A társasház részére kibocsátott számlán szereplõ azonosító szám (fogyasztási hely-, ügyfél-, illetve mérõazonosító):
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
Nevezett személy által lakott lakás fogyasztásának a társasház fogyasztására jutó hányada: ............................ (négy
tizedesjegy pontossággal).
Dátum: ……………………………………………………
...................................
aláírás
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3. számú melléklet a 231/2006. (XI. 22.) Korm. rendelethez
Az energiatámogatásra jogosultakról szóló értesítés adatai
A támogatást megállapító szerv megnevezése
A támogatást megállapító határozat száma
Fogyasztó
neve
születési helye
születési ideje
lakcíme (fogyasztási hely)
A jogosultság kezdõ idõpontja
A szolgáltatónál szereplõ azonosító szám (ügyfél azonosító, fogyasztási hely azonosító, szerzõdésszám, hivatkozási
szám)
A jogosultat megilletõ fajlagos támogatás [a 3. § (1) vagy (2) bekezdésének megfelelõ pontjára történõ hivatkozással]
Gázfogyasztás támogatásának felsõ határa [a 3. § (3) bekezdése szerint]
Gázmérõ gyári száma
A közös mérõvel rendelkezõ, gázszolgáltatást igénybe vevõ társasházi fogyasztó, valamint a távhõszolgáltatás díját a
szolgáltató részére díjszétosztás nélkül fizetõ társasházban lakó fogyasztó esetén a jogosult lakására esõ fogyasztási
hányad
Dátum

4. számú melléklet a 231/2006. (XI. 22.) Korm. rendelethez
Fogyasztási jelleggörbe
Hónap
Éves fogyasztás %-a
Hónap
Éves fogyasztás %-a

Január
19,4281
Július
0,8046

Február
16,3743
Augusztus
0,8877

Március
14,0081
Szeptember
1,7422

Április
8,0834
Október
5,8505

Május
2,8712
November
11,7688

Június
0,9973
December
17,1838

5. számú melléklet a 231/2006. (XI. 22.) Korm. rendelethez
Kimutatás
a jóváírt energiatámogatás visszaigényléséhez
A szolgáltató azonosítója: .................................................................................................................................................
A szolgáltató megnevezése: ..............................................................................................................................................
A szolgáltató székhelye: ...................................................................................................................................................
A szolgáltató adószáma: ....................................................................................................................................................
A szolgáltató bankszámlaszáma: ......................................................................................................................................
Az ügyintézõ neve és elérhetõségei: .................................................................................................................................
A visszaigénylés sorszáma:.................................................................................................................................................
Az adatszolgáltatás idõszaka (tárgyidõszak): .....................................................................................................................
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A lakosság energiafelhasználásának szociális támogatásáról szóló 231/2006. (XI. 22.) Korm. rendelet (R.) 10. §-ának
(2) bekezdése szerinti számlák darabszáma és a jóváírt támogatás:
Jogosultsági kategória: az R. 3. § (1) vagy (2) bek.
Összesen
a) pontja

1.

2.

3.

4.

5.

b) pontja

c) pontja

d) pontja

Támogatás jóváírásával
kibocsátott számlák
száma (db)
Támogatás jóváírásakor tárgyidõszakban
figyelembe vett, számlá- jogosultsági idõzott hõmennyiség (MJ) szakban összesen
Elõirányzatból
tárgyidõszakban
igényelt támogatás (Ft) jogosultsági idõszakban összesen
Elõirányzatnak visszaté- tárgyidõszakban
rítendõ támogatás (Ft)
jogosultsági idõszakban összesen
Összesen (a 3. és a
tárgyidõszakban
4. pont különbsége)
jogosultsági idõszakban összesen

Dátum: ...................... év ........................... hó .......... nap
........................................
szolgáltató
(cégszerû aláírás)

VI. rész

KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

A Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó
és Választási Hivatal közleménye
A 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:
644602B
531195E
681599C
221299D
714001C
744439D
502246E

077937D
725870A
514061C
407756C
661249D
331484B
718660B

954239B
289924F
454580F
543329B
429943D
928527F
696521A
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867543E
105448G
214102F
609192F
092741D
732172F
983484C
869872D
974537A
509288F
294977A
719600C
485886A
100254C
122132C
900058E
530155D
163056E
807649D
509926B
864600A
343387D
348259B
548543D
529551B
773805E
502402B
529778A
610594C
212729D
698598E
440459B
458498F
100587C
413271E
002180F
389831G
083846B
774408F
531961B
879110E
190476D
065354B
920556A
270975C
992715C
718211B
494731C
350820B
716382E
314863C
736412C
096898D
544990D

660216E
893665D
187072D
812688F
332154B
845552A
622290A
243806D
381988B
528161A
322659D
673258D
184910D
370206F
744304A
185648B
803736F
761156A
780375D
217370E
183021G
902872B
795049B
981876B
275056C
245640F
171113F
091453A
497513F
283852A
395008D
317971A
882706C
029150D
413815E
156965A
775688B
542988B
237268E
309301A
779751E
644933B
666533B
173651E
404714C
406828B
719732B
061584C
266293E
760650A
067516G
248300A
189057F
253890D
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647141A
916827A
806419C
698573D
320353C
714695A
011930F
819541E
589855E
748652F
093686C
752149A
614697C
193716C
025640G
898808F
649197C
945178D
969275C
282094B
566710A
308572G
630448D
961942A
818423C
377471E
639291C
959235B
195584F
292701F
869455A
326739C
962994D
259937F
051427E
111298B
806742C
824189D
423371B
533915C
254334E
708420A
968839C
038542B
492231E
722511C
310242B
648775A
647942D
838339E
765723B
367638G
417455B
741467E
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875135D
540053A
808215B
323227D
986900D
596088D
017340E
461403E
728441E
747260C
814834C
630925E
512236C
484821B
644358F
239284F
452333B
395017B
283033F
747907D
050777C
750329E
589099F
037463C
183712F
739818D
493155B
878005F
089044B
488792F
765589E
482231B
765261F
429366F
416821E
645021G
979578A
735213E
349119D
033605G
027449C
181310F
272659E
462232G
877815E
530483A
375962B
482840D
134696F
193406E
369025G
473956G
950792A
229531F
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028277A
535435B
857417B
657800G
603956G
332930A
463522D
883210F
335308D
615183G
509114B
632175F
257555D
038229G
484992G
638469A
436510C
441704C
129318G
548748B
771987D
095697E
865910A
649989C
510121G
094698C
184247E
779610C
136077G
271639D
034702D
687765B
620082C
445245G
938429F
031780D
703346F
917359F
274100E
592597B
033716D
097925G
337446F
671792B
097655B
957014B
381486A
938803C
474775C
321272F
693716F
531786G
909580C
234908F
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977037B
357159E
757172E
899115A
347950F
533170G
922087A
838089B
084001B
616753E
450017B
924517D
820382B
638067D
964402C
909766A
047689F
227159D
515064C
835758E
207865C
636808D
796784F
474017C
891805A
033993A
684099D
202991D
031162D
707443B
601101E
904175D
536851F
310231A
658760C
693840G
145730B
229334E
230344B
769698C
157072F
005378C
805342A
146362D
608845D
288825B
845927D
023486E
964613C
644765B
602665E
184509G
935448D
128093D
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381591E
404031F
712680E
812746A
266819C
950687F
460867G
443096G
078426B
745605C
262186F
065805B
655546D
430212C
733431G

640080E
398494D
979982A
238113C
945632E
781013F
458522F
166169C
152276C
947725B
108387C
052150A
251148F
564498E
411058C
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361177C
104276G
323574G
599052B
315570D
892080B
526329G
493958E
572354D
608679E
755479C
198047A
494215E
778189C
Közlekedési Nyilvántartó Osztály

Szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével. A Szerkesztõbizottság elnöke: Gilyán György.
A szerkesztésért felelõs: Kovácsné dr. Szilágyi-Farkas Zsuzsanna. 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.
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