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A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról rendelkezõ 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosításáról. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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finanszírozható szolgáltatásokról szóló 263/2003. (XII. 24.)
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Az Egyenlõ Bánásmód Hatóságról és eljárásának részletes szabályairól szóló 362/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról
A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalról szóló 81/2003.
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Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelölésérõl és
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II. rész JOGSZABÁLYOK
A Kormány rendeletei
A Kormány
270/2006. (XII. 23.) Korm.
rendelete
az Európai Közösség és tagállamai, valamint
a Marokkói Királyság között a polgári globális
navigációs mûholdrendszerrõl (GNSS) szóló
Együttmûködési Megállapodás kihirdetésérõl
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a Luxemburgi Nagyhercegség,
a Magyar Köztársaság,
Málta,
a Holland Királyság,
az Osztrák Köztársaság,
a Lengyel Köztársaság,
a Portugál Köztársaság,
a Szlovén Köztársaság,
a Szlovák Köztársaság,
a Finn Köztársaság,
a Svéd Királyság,
Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága,
az Európai Közösséget létrehozó szerzõdés szerzõdõ felei, a továbbiakban: „a tagállamok”
egyrészrõl,

1. §
A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad az Európai
Közösség és tagállamai, valamint a Marokkói Királyság
között a polgári globális navigációs mûholdrendszerrõl
(GNSS) szóló Együttmûködési Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelezõ hatályának elismerésére.

2. §

és
a Marokkói Királyság, a továbbiakban: „Marokkó”
másrészrõl,
a továbbiakban: „a felek”,
figyelembe véve a globális navigációs mûholdrendszer
polgári célokra történõ fejlesztésében rejlõ közös
érdekeket,

A Kormány a Megállapodást e rendelettel kihirdeti.

felismerve a GALILEO program jelentõségét, mint az
európai és marokkói navigációs és információs infrastruktúrához való hozzájárulást,

3. §

figyelembe véve a GNSS-alkalmazások fejlesztésének
erõsödését Marokkóban, Európában és a világ más
részein,

A Megállapodás hiteles magyar nyelvû szövege a következõ:
„Együttmûködési Megállapodás
az Európai Közösség és annak tagállamai, valamint
a Marokkói Királyság között a Polgári Globális
Navigációs Mûholdrendszerrõl (GNSS)
az Európai Közösség, a továbbiakban „a Közösség”,

azzal az óhajjal, hogy a Marokkó és a Közösség közötti
együttmûködés erõsödjék, valamint figyelembe véve az
egyrészrõl az Európai Közösségek és azok tagállamai, és
másrészrõl a Marokkói Királyság közötti társulás létrehozásáról szóló, 2000. március 1-jén hatályba lépett
euro-mediterrán megállapodást1 (a továbbiakban: „a 2000.
márciusi társulási megállapodás”),
a következõkben állapodtak meg:

és
a Belga Királyság,
a Cseh Köztársaság
a Dán Királyság,
a Német Szövetségi Köztársaság,
az Észt Köztársaság,
a Görög Köztársaság,
a Spanyol Királyság,
a Francia Köztársaság,
Írország,
az Olasz Köztársaság,
a Ciprusi Köztársaság,
a Lett Köztársaság,
a Litván Köztársaság,

1. Cikk
A megállapodás célja
A megállapodás célja az, hogy a polgári globális navigációs mûholdrendszerhez (GNSS) való európai és marokkói hozzájárulások keretében ösztönözze, elõsegítse és
erõsítse a felek közötti együttmûködést.

1

HL L 70., 2000. 3. 18., 3. o.
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2. Cikk
Fogalommeghatározások

E megállapodás alkalmazásában:
„kiegészítõ rendszer”: regionális vagy helyi mechanizmusok, például az európai geostacionárius navigációs átfedési szolgáltatás (EGNOS). Ezek a mechanizmusok a
mûholdas navigációs és idõjelek felhasználóit a használatban lévõ alapkonstellációkból származó információkon
túlmenõen bemeneti információval, valamint további távolsági/pszeudo-távolsági adatokkal, illetve a létezõ
pszeudo-távolsági adatok korrekciójával vagy megerõsítésével látják el. A mechanizmusok a felhasználók számára
lehetõvé teszik a teljesítmény növekedését, növelik a pontosságot, a rendelkezésre állást, az egységességet és a
megbízhatóságot;
„GNSS”: a mûholdas navigációhoz és idõméréshez felhasznált jeleket biztosító globális navigációs mûholdrendszer (Global Navigation Satellite System);
„GALILEO”: a GNSS-szolgáltatások ellátását biztosító
önálló, európai polgári globális navigációs és idõmeghatározási mûholdrendszer, amelyet a Közösség, valamint
annak tagállamai terveztek és fejlesztettek ki. A rendszer
polgári ellenõrzés alatt áll, és GNSS-szolgáltatások nyújtását célozza. A GALILEO üzemeltetése magánkézbe adható. A GALILEO egy vagy több különbözõ célú szolgáltatás megvalósítását célozza: nyitott hozzáférésû, kereskedelmi célú, életbiztonsági, kutatási és mentési szolgáltatások, valamint egy korlátozott hozzáférésû, a közszféra engedélyezett felhasználóinak szükségleteit szem elõtt tartó
kormányzati ellenõrzésû szolgáltatás megvalósítását;
„GALILEO helyi elemek”: olyan helyi mechanizmusok, amelyek a GALILEO globális navigációs és idõmeghatározási mûholdrendszer felhasználóit a használatban
lévõ alapkonstellációból származó bemeneti információn
túl további bemeneti információval látják el. A helyi elemeket a teljesítmény fokozása érdekében repülõterek, tengeri kikötõk és városi vagy egyéb, földrajzilag kihívást jelentõ környezetbe lehet telepíteni. A GALILEO a helyi
elemeket általános modellekkel látja el;
„globális navigációs, helyzetmeghatározási és idõmeghatározási berendezés”: minden olyan, mûholdas navigációs vagy idõjelek átvitelére, vételére vagy feldolgozására
szolgáló polgári végfelhasználású berendezés, amely szolgáltatást biztosít vagy regionális kiegészítõ rendszerrel
közösen mûködik;
„szabályozási intézkedés”: valamely fél által hozott törvény, rendelet, szabály, határozat, illetve általuk alkalmazott eljárás, igazgatási vagy hasonló intézkedés;
„interoperabilitás”: felhasználói szinten jelentkezõ
helyzet, amelyben a duális rendszerû vevõkészülék a legalább két rendszerbõl érkezõ jeleket egyidejûleg ugyanolyan vagy jobb teljesítménnyel használja fel, mintha csak
az egyik rendszerbõl érkezõ jeleket használná;
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„szellemi tulajdon”: a Szellemi Tulajdon Világszervezetének létesítésére Stockholmban, 1967. július 14-én kelt
egyezmény 2. cikkében található fogalommeghatározás az
irányadó;
„felelõsség”: valamely természetes vagy jogi személy
meghatározott jogi elvek és szabályok szerinti kártérítési
felelõssége valamely más természetes vagy jogi személynek okozott kárért. Ez a kötelezettség származhat megállapodásból (szerzõdéses felelõsség) vagy jogi normából
(szerzõdésen kívüli felelõsség);
„költségmegtérülés”: a rendszer befektetési és üzemeltetési költségeinek megtérülését biztosító mechanizmusok;
„minõsített információ”: az olyan jogosulatlan közzététellel szemben védelmet igénylõ, bármilyen formájú információ, amely közzététel különbözõ mértékben sértheti a
felek, vagy egyes tagállamok alapvetõ érdekeit, beleértve
nemzetbiztonsági érdekeiket is. Az információ minõsítési
szintje meghatározott jelöléssel azonosítható. Az ilyen információkat a felek a vonatkozó törvényeknek és rendeleteknek megfelelõen minõsítik, és védelmet biztosítanak az
ilyen információ titkosságának, integritásának és hozzáférhetõségének elvesztésével szemben;
„felek:” egyrészrõl hatásköreiknek megfelelõen a Közösség vagy a tagállamok, vagy a Közösség és tagállamai,
másrészrõl pedig Marokkó;
„joghatóságukhoz tartozó területek”: az Európai Közösség és tagállamai vonatkozásában azok a területek, amelyeken az Európai Közösséget létrehozó szerzõdés alkalmazandó, az ott meghatározott feltételek szerint.

3. Cikk
Az együttmûködés elvei
A felek megállapodnak abban, hogy az e megállapodás
hatálya alá tartozó együttmûködési tevékenységekre a következõ elveket alkalmazzák:
1. a jogok és kötelezettségek – beleértve a hozzájárulásokat és kifizetéseket – általános egyensúlyán alapuló kölcsönös elõnyök elve;
2. partnerség a GALILEO-programban a GALILEO
igazgatására vonatkozó eljárásoknak és szabályoknak
megfelelõen;
3. kölcsönös lehetõségek a polgári felhasználású európai és marokkói GNSS-projekteken belüli együttmûködési
tevékenységekben való részvételre;
4. az együttmûködési tevékenységekre esetlegesen hatást gyakorló információk kellõ idõben megvalósuló cseréje;
5. a 8. cikk (2) bekezdésében említett, szellemi tulajdonhoz kapcsolódó jogok megfelelõ védelme;
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6. a felek területén a mûholdas navigációs szolgáltatásokhoz való korlátlan hozzáférés;
7. a GNSS-felszerelések szabad kereskedelme a felek
területén.

4. Cikk
Az együttmûködési tevékenységek köre
1. A mûholdas navigációval és idõmeghatározással
kapcsolatos együttmûködési tevékenységek területei a következõk: tudományos kutatás, ipari gyártás, képzés, alkalmazás, szolgáltatás- és piacfejlesztés, kereskedelem, a
rádióspektrummal kapcsolatos kérdések, az integritással
kapcsolatos kérdések, szabványosítás és hitelesítés, továbbá biztonság. Ezt a listát a felek a 14. cikk alapján létrehozott mechanizmussal összhangban meghozott határozattal
módosíthatják.
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technológia immateriális átruházásának biztonságára és
ellenõrzésére vonatkozó nemzeti intézkedéseket.

5. Cikk
Az együttmûködés formái
1. A felek – a vonatkozó szabályozási intézkedéseikre
is figyelemmel – a lehetõ legteljesebb mértékben elõmozdítják az e megállapodás szerinti együttmûködési tevékenységeiket abból a célból, hogy hasonló lehetõségeket
biztosítsanak a 4. cikkben felsorolt területeken végzett
tevékenységeikben való részvételre.
2. A felek megállapodnak abban, hogy a 6–13. cikkben
említetteknek megfelelõen együttmûködési tevékenységeket folytatnak.

6. Cikk
2. Ez a megállapodás nem terjed ki a felek között a
2.1–2.6. pontban említett területeken folytatott együttmûködésre. Amennyiben a felek egyetértenek abban, hogy az
együttmûködésnek a következõ területek valamelyikére
való kiterjesztésébõl kölcsönös elõnyök származnak, ennek érdekében a felek között tárgyalásokat kell folytatni,
és meg kell kötni a megfelelõ megállapodásokat.
2.1. Az Európai Közösségben és tagállamaiban alkalmazandó exportellenõrzési és az atomsorompóval kapcsolatos szabályozási intézkedések tárgyát képezõ, a
GALILEO-val kapcsolatos érzékeny technológiák és elemek;
2.2. kriptográfia és jelentõs információbiztonsági technológiák és elemek (INFOSEC);
2.3. a GALILEO rendszerbiztonsági felépítése (világûrbeli, földi és felhasználói szegmensek);
2.4. a GALILEO globális szegmenseinek biztonsági ellenõrzési sajátosságai;
2.5. kormányzati ellenõrzésû szolgáltatások azok meghatározási, fejlesztési, végrehajtási, tesztelési és értékelési, illetve mûködési (üzemeltetési és használati) szakaszában; és
2.6. a mûholdas navigációt és a GALILEO-t érintõ minõsített információk cseréje.
3. Ez a megállapodás nem érinti az Európai GNSS Ellenõrzési Hatóságot és annak intézményi szerkezetét létrehozó európai közösségi jogszabályok alkalmazását. Ez a
megállapodás nem érinti továbbá az atomsorompóval kapcsolatos kötelezettségvállalások végrehajtásával és a kettõs felhasználású termékek exportellenõrzésével kapcsolatos megfelelõ szabályozási intézkedéseket, valamint a

Rádióspektrum
1. A Nemzetközi Távközlési Unió keretében eddig elért sikerekre építve a felek megállapodnak abban, hogy a
rádióspektrummal kapcsolatos kérdések terén tovább folytatják az együttmûködést és egymás kölcsönös támogatását.
2. Ebben az összefüggésben a felek elõmozdítják a
megfelelõ frekvenciakiosztást a GALILEO részére abból
célból, hogy a felhasználók elõnyére világszerte – és nevezetesen Marokkóban és a Közösségben – biztosítsák a
GALILEO szolgáltatásainak hozzáférhetõségét.
3. A felek felismerik továbbá annak jelentõségét is,
hogy a rádiónavigációs spektrum védelmet élvezzen a
megszakítással és az interferenciával szemben. E célból a
felek meghatározzák az interferencia forrásait, és kölcsönösen elfogadható megoldásokat keresnek az ilyen interferencia megszüntetése érdekében.
4. E megállapodás egyetlen része sem értelmezhetõ oly
módon, hogy az eltéréseket tesz lehetõvé a Nemzetközi
Távközlési Unió vonatkozó rendelkezéseitõl, ideértve az
Nemzetközi Távközlési Unió rádiószabályzatát is.

7. Cikk
Tudományos kutatás
A felek a GNSS területén európai és marokkói kutatási
programokon – köztük az Európai Közösség Kutatási és
Fejlesztési Keretprogramján, valamint az Európai Ûrügy-
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nökség és a marokkói szervek által kifejlesztett programokon – keresztül elõmozdítják a közös kutatási tevékenységeket.
A közös kutatási tevékenységek hozzájárulnak a polgári
felhasználású GNSS jövõbeni fejlesztésének tervezéséhez.
A felek megállapodnak abban, hogy meghatározzák a
kutatási programokban kialakítandó hatékony kapcsolatok
és eredményes együttmûködés biztosításához szükséges
megfelelõ mechanizmusokat.
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berendezések, a GALILEO helyi elemei és alkalmazásai
terén.
2. E célból a felek növelik a GALILEO mûholdas navigációs tevékenységeinek közismertségét, azonosítják a
GNSS-alkalmazások elterjedésének lehetséges akadályait,
és megfelelõ intézkedéseket tesznek az elterjedés elõsegítése érdekében.
3. A felhasználók igényeinek azonosítása és hatékony
kielégítése érdekében a Közösség és Marokkó fontolóra
veszi egy közös GNSS felhasználói fórum létrehozását.

8. Cikk
Ipari együttmûködés
1. A felek – a GALILEO-rendszer létrehozása, valamint a GALILEO-alkalmazások és -szolgáltatások használatának és fejlesztésének elõmozdítása céljából – ösztönzik és támogatják a két fél iparai közti együttmûködést,
különösen közös vállalkozásokon, valamint az európai
ipari társulásokban való marokkói, illetve a marokkói ipari
társulásokban való európai részvételen keresztül.
2. Az ipari együttmûködés megkönnyítése érdekében a
felek – a legszigorúbb nemzetközi elõírásokkal, különösen
az ilyen elõírások végrehajtásának hatékony módszereivel
összhangban – a GALILEO/EGNOS fejlesztését és mûködését érintõ területeken és iparágakban megadják és biztosítják a szellemi, az ipari és a kereskedelmi tulajdonnal
kapcsolatos jogok megfelelõ és hatékony védelmét.
3. A kifejezetten a GALILEO program keretében kidolgozott és finanszírozott érzékeny termékek Marokkó
általi, harmadik országokba való kivitelét elõzetesen engedélyeztetni kell a GALILEO megfelelõ biztonsági hatóságával, amennyiben ezen hatóság ajánlása szerint ezek a
termékek a vonatkozó jogszabályok értelmében kiviteli
engedélykötelezettség alá esnek. A 4. cikk 2. bekezdésében említett külön megállapodásokban megfelelõ mechanizmust kell kidolgozni annak érdekében, hogy Marokkó
javaslatokat tehessen a kiviteli engedélykötelezettség alá
esõ lehetséges termékek körére.
4. A felek e megállapodás célkitûzéseinek megvalósítása érdekében ösztönzik a megfelelõ marokkói szervek és
az Európai Ûrügynökség közötti kapcsolatok megerõsítését.

9. Cikk

4. Ez a megállapodás nem érinti a feleknek a Kereskedelmi Világszervezetben való tagságából eredõ jogait és
kötelezettségeit.

10. Cikk
Szabványok, hitelesítés és szabályozási intézkedések
1. A felek felismerik annak jelentõségét, hogy a nemzetközi szabványosítási és hitelesítési fórumokon a globális mûholdas navigációs szolgáltatásokra vonatkozó megközelítéseiket összehangolják. A felek együttesen elõsegítik különösen a GALILEO-szabványok fejlesztését, valamint azok világszerte való alkalmazását, hangsúlyt fektetve a rendszer más GNSS-rendszerekkel való interoperabilitására.
Az összehangolás egyik célkitûzése a GALILEO-szolgáltatások széles körû és újszerû használatának elõmozdítása a navigációs és az idõjelek globális szabványának
több célból történõ elfogadása útján: nyílt szolgáltatások,
kereskedelmi szolgáltatások és életbiztonsági szolgáltatások. A felek megállapodnak abban, hogy elõnyös feltételeket teremtenek a GALILEO-alkalmazások fejlesztéséhez.
2. Következésképpen e megállapodás célkitûzéseinek
elõmozdítása és végrehajtása érdekében a felek szükség
szerint együttmûködnek a GNSS-t érintõ, nevezetesen a
Nemzetközi Polgári Repülési Szervezetben, a Nemzetközi
Tengerészeti Szervezetben és a Nemzetközi Távközlési
Unióban felmerülõ kérdésekben.
3. A kétoldalú kapcsolatok terén a felek biztosítják,
hogy a GNSS-t érintõ technikai szabványokra, hitelesítésre, engedélyezési követelményekre és eljárásokra vonatkozó intézkedéseik nem korlátozzák szükségtelenül a kereskedelmet. Ezeknek a követelményeknek objektív,
diszkriminációmentes, elõre megállapított és átlátható feltételeken kell alapulniuk.

A kereskedelem és a piac fejlesztése
1. A felek ösztönzik a kereskedelmet és a befektetést az
európai és marokkói mûholdas navigációs infrastruktúra,

4. A felek a joghatóságukhoz tartozó területeken elfogadják azokat a szabályozási intézkedéseket, amelyek
szükségesek a GALILEO teljes kihasználhatósága, külö-
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nösen a vevõkészülékek, a földi és a világûrbe telepített
elemek kihasználhatósága biztosításához.
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13. Cikk

Felelõsség és költségmegtérülés
11. Cikk
A globális és regionális GNSS földi kiegészítõ rendszerek
fejlesztése
1. A felek együttmûködnek a GALILEO-rendszer optimális integritását és a GALILEO-szolgáltatások folytonosságát biztosító földi rendszer felépítésének meghatározása és kivitelezése során.
2. E célból a felek regionális szinten együttmûködnek
egy, az EGNOS-rendszerre épülõ földi regionális kiegészítõ rendszer Marokkóban megvalósuló kivitelezésében és felépítésében. Ez a regionális rendszer a
GALILEO-rendszer által globálisan biztosított szolgáltatásokon túlmenõen regionális integritási szolgáltatásokat
biztosít.
3. Helyi szinten a felek elõsegítik a GALILEO helyi
elemeinek fejlesztését.

12. Cikk
Biztonság
1. A felek hangsúlyozzák, hogy a globális navigációs
mûholdas rendszereket meg kell védeni a nem rendeltetésszerû felhasználással, az interferenciával, a megszakítással és az ellenséges cselekményekkel szemben.
2. A felek felismerik, hogy a GALILEO-rendszer és a
GALILEO-szolgáltatások biztonságáról való gondoskodásra irányuló együttmûködés fontos célkitûzés. A felek
ezért kijelölik a GNSS biztonságával kapcsolatos kérdések
kezeléséért, többek között a konzultációs csatornákért felelõs hatóságot. Ez a keret a GNSS-szolgáltatások folytonosságának védelmére szolgál.
3. A felek a joghatóságukhoz tartozó területeken minden lehetséges lépést megtesznek a mûholdas navigációs
rendszerek és az azokhoz kapcsolódó infrastruktúra folytonosságának és biztonságának biztosítása érdekében. A
felek nem fedik át a GALILEO jeleit a többi fél elõzetes
engedélye nélkül.
4. A 4. cikk 2. bekezdésének 2.6. pontjában említett minõsített információcsere a felek közötti biztonsági megállapodás létrejöttének feltétele. Az elveket, az eljárásokat
és az alkalmazhatóságot a felek illetékes biztonsági
hatóságai határozzák meg.

A felek megfelelõen együttmûködnek, hogy a polgári
GNSS-szolgáltatások biztosításának elõsegítése érdekében felelõsségi rendszereket és költségmegtérülési szabályokat határozzanak meg és hajtsanak végre.

14. Cikk
Együttmûködési mechanizmus
1. Az e megállapodás hatálya alá tartozó együttmûködési tevékenységek összehangolását és elõsegítését Marokkó részérõl a Marokkói Királyság kormánya, a Közösség és annak tagállamai részérõl pedig a Bizottság végzi.
2. Az 1. cikkben meghatározott célkitûzésnek megfelelõen a két fél meghatározza az e megállapodás kezelésére
szolgáló, a 2000. márciusi társulási megállapodásban
megállapított együttmûködési mechanizmusokat.
3. A felek megállapodnak Marokkó lehetséges, a vonatkozó jogokkal és eljárásokkal összhangban lévõ részvételérõl az Európai GNSS Ellenõrzési Hatóság tevékenységeiben.

15. Cikk
Finanszírozás
1. Az Európai GNSS Ellenõrzési Hatóságon keresztül a
GALILEO-programra befizetendõ marokkói hozzájárulás
összegét és szabályait az Európai Közösség vonatkozó
jogszabályainak intézményi elõírásaival összhangban külön megállapodásban kell meghatározni.
2. A 2000 márciusi társulási megállapodásnak megfelelõen biztosítani kell a felek ezen megállapodás szerinti
együttmûködési rendszereihez kapcsolódó áruk, személyek, szolgáltatások és tõke szabad mozgását.
3. A 2. bekezdés sérelme nélkül amennyiben az egyik
fél meghatározott együttmûködési programja a másik fél
résztvevõinek finanszírozásáról rendelkezik, és a finanszírozás berendezések vásárlását teszi lehetõvé, a felek biztosítják, hogy – a területükön alkalmazandó törvényekkel és
rendeletekkel összhangban – az ilyen berendezések átruházását az egyik féltõl a másik fél résztvevõi számára nem
terheli adó és vám.
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16. Cikk
Információcsere

1. A felek e megállapodás rendelkezéseinek hatékony
végrehajtása érdekében igazgatási szabályokat dolgoznak
ki, és konzultációs kapcsolattartókat jelölnek ki.
2. A felek ösztönzik a mûholdas navigációval kapcsolatos további információcserét a két oldal intézményei és
vállalatai között.

17. Cikk
Konzultáció és vitarendezés
1. Bármelyik fél kérelmére a felek azonnali konzultációt folytatnak az e megállapodás értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatban felmerülõ kérdésekrõl. A felek
megállapodnak, hogy e megállapodás értelmezésével vagy
alkalmazásával kapcsolatos vitákat a felek egymás között
baráti konzultációk útján rendezik.
2. Ha a felek nem találnak megoldást, igénybe veszik a
2000. márciusi társulási megállapodás 86. cikkében elõírt
vitarendezési mechanizmust.
3. Az 1. és a 2. bekezdésben foglalt rendelkezések nem
sértik a felek jogát arra, hogy a viták rendezéséhez igénybe
vegyék a Kereskedelmi Világszervezetet létrehozó megállapodás vitarendezési rendszerét.
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diplomáciai jegyzékváltás útján kölcsönösen értesítették
egymást a hatálybalépéshez szükséges belsõ eljárásaik befejezésérõl.
5. Ez a megállapodás a hatálybalépését követõ öt évig
hatályos. Ezt követõen a megállapodás hatálya minden alkalommal automatikusan további öt évvel hosszabbodik
meg, kivéve, ha valamelyik fél a folyamatban lévõ ötéves
idõszak lejártát legalább három hónappal megelõzõen
írásban tájékoztatja a másik felet arról, hogy a megállapodás hatályát nem kívánja meghosszabbítani.
Ez a megállapodás egy-egy eredeti példányban, angol,
arab, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, lengyel,
lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, spanyol, svéd, szlovák, valamint szlovén nyelven készült; a
szövegek mindegyike egyaránt hiteles.”

4. §
(1) E rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) E rendelet 2–3. §-ai a Megállapodás 18. cikkében
meghatározott idõpontban lépnek hatályba.
(3) A Megállapodás, illetve e rendelet 2–3. §-ai hatálybalépésének naptári napját a külügyminiszter annak ismertté válását követõen a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.
(4) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekrõl a gazdasági és közlekedési miniszter gondoskodik.
Gyurcsány Ferenc s. k.,

18. Cikk

miniszterelnök

Hatálybalépés és megszûnés
1. Ez a megállapodás az azon idõpontot követõ hónap
elsõ napján lép hatályba, amikor a felek értesítették egymást a hatálybalépéshez szükséges belsõ eljárásaik befejezésérõl. Az értesítést az Európai Unió Tanácsának kell
megküldeni, amely e megállapodás letéteményese.

A Kormány
271/2006. (XII. 23.) Korm.
rendelete

2. Ez a megállapodás egy éves felmondási idõvel, írásos felmondással bármikor megszüntethetõ.

a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia
Kormánya közötti gazdasági együttmûködési
megállapodás kihirdetésérõl

3. Ellenkezõ rendelkezés hiányában e megállapodás
megszûnése nem befolyásolja a megállapodás szerint létrehozott szabályok vagy meghatározott jogok és kötelezettségek érvényességét vagy idõtartamát.
4. Ez a megállapodás a felek kölcsönös, írásos megállapodásával módosítható. A módosítások az azon idõpontot
követõ hónap elsõ napján lépnek hatályba, amikor a felek

(A megállapodás 2005. november 28-án hatályba lépett.)
1. §
A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya közötti gazdasági együttmûködési megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) e rendelettel
kihirdeti.
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2. §

A Megállapodás hiteles angol nyelvû szövege és annak
hivatalos magyar nyelvû fordítása a következõ:
„Agreement
on economic co-operation between
the Government of the Republic of Hungary
and the Government of Romania
The Government of the Republic of Hungary and the
Government of Romania, hereinafter referred to as „the
Contracting Parties”,
– desirous of enhancing the long-standing relationship
between their states,
– wishing to continue and reinforce their existing
traditional economic relations,
– with the intention of developing and intensifying
their economic, industrial, technical and technological
co-operation on the basis of mutual benefit,
– with the conviction that the deepening of the
contractual framework establishes favourable conditions
and suitable basis for further co-operation,
– within the framework of the respective legislation in
force in the two states and in full conformity with their
international obligations,
have agreed as follows:
Article 1
The Contracting Parties shall promote, within the
framework of their respective national legislation in force,
the expansion and diversification of mutually
advantageous economic co-operation in all fields relevant
to economic and social development.

Article 2
The Contracting Parties, considering the current state
and perspectives of economic relations, agree that
favourable conditions for long-term co-operation exist,
inter alia, in the following areas:
– Agriculture and food processing industry, processing
and storage of agricultural products;
– Expansion and rehabilitation of power stations and
high-tension distribution networks as well as pipe-line
networks for gas and oil;
– Electrical equipment and appliances;
– Electronic and electrotechnical industry;
– Exploration, production, preparation, treatment and
further processing as well as marketing of mineral raw
materials and mining products;
– Chemical and petrochemical industry;
– Packing technology;
– Environment;
– Water management and forestry industry;
– Education;
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– Health care, medical technology, medical and
pharmaceutical industry;
– Human resource development;
– Tourism;
– Co-operation between small and medium-size
enterprises;
– Foreign direct investment activities;
– Communication;
– Computer and information technology;
– Transport;
– Science and technology.

Article 3
The Contracting Parties shall endeavour to broaden and
intensify their co-operation through appropriate means,
such as:
– Promoting the links and strengthening the
co-operation between the economic policy-makers,
government institutions, professional organizations,
business federations, chambers, encouraging the exchange
of economic information of mutual interest, as well as the
visits of their representatives and other economic and
technical delegations,
– Exchanging information on development priorities
and facilitating the participation of business operators in
development projects,
– Expediting the establishment of new contacts and
broadening the existing ones between the business circles
of the two countries, encouraging the visits, meetings and
other interactions between individuals and enterprises,
– Exchanging business information, encouraging the
participation in fairs and exhibitions, organizing business
events, seminars, symposia and conferences,
– Promoting the stronger participation of small and
medium-sized private sector enterprises in bilateral
economic relations,
– Encouraging their financial institutions and banking
sector to establish closer contacts and strengthen their
co-operation respectively,
– Encouraging investment activities, the foundation of
joint ventures, establishment of company representations
and branch offices,
– Promotion
of
cross-border,
regional
and
inter-regional co-operation and cooperation on
international level in issues of mutual interest.

Article 4
Upon conclusion of this Agreement a „Joint
Commission” shall be established that shall be convened
upon request of each of the Contracting Parties alternately
in Hungary and Romania.
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The duties of the Joint Commission shall comprise, in
particular, the following:
– Discussion of the development of the bilateral
economic relations,
– Identifying new possibilities for the further
development of the future economic co-operation,
– Drawing up suggestions for the improvement of the
terms for the economic co-operation between enterprises
of both countries,
– Making proposals for the application of the
Agreement.
Differences of opinion between the Contracting Parties
on the application or interpretation of the Agreement are to
be settled within the framework of the Joint Commission.

Article 5
This Agreement shall apply without prejudice to the
obligations flowing from the membership in the European
Union, and subject to those obligations.
Consequently the provisions of the Agreement may not
be invoked or interpreted in such a way as to invalidate or
otherwise affect the obligations imposed by the Treaties on
wich the Union is founded.
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Megállapodás
a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia
Kormánya közötti gazdasági együttmûködésrõl
A Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya (a továbbiakban: a „Szerzõdõ Felek”),
– azzal az óhajjal, hogy elmélyítsék az államaik közötti
hosszú távú kapcsolatokat,
– azzal a törekvéssel, hogy fenntartsák és erõsítsék tradicionális gazdasági kapcsolataikat,
– azzal a szándékkal, hogy a kölcsönös elõnyök alapján
fejlesszék és intenzívebbé tegyék gazdasági, ipari, mûszaki és technológiai együttmûködésüket,
– azzal a meggyõzõdéssel, hogy a szerzõdéses keretek
erõsítése a további együttmûködéshez elõnyös feltételeket
és megfelelõ alapot teremt,
– a két országban hatályban lévõ törvények keretei között és nemzetközi kötelezettségeikkel teljes összhangban,
az alábbiakban állapodtak meg:

1. Cikk
A Szerzõdõ Felek hatályban levõ nemzeti törvényeik
keretein belül a gazdasági és társadalmi fejlõdés minden
fontos területén elõsegítik a kölcsönösen elõnyös gazdasági együttmûködés bõvítését és diverzifikálását.

Article 6
This Agreement shall enter into force on the date of
receipt of the latter notification, through diplomatic
channels, by which one Contracting Party notifies the
other Contracting Party that its internal legal requirements
for the entry into force of this Agreement have been
fulfilled.
This agreement shall be valid for a period of the three
years and shall be automatically extended for successive
one-year periods unless either party gives written
notification to the other Party of its intention to terminate
this Agreement at least three months prior to the date of
expiration.
Any amendment to this Agreement shall comply with
existing legal procedures established by the legislation of
the Contracting Parties.
Done and signed in Budapest on 26, April 2005, in two
originals in English language, all text being equally
authentic.

For the Government
of the Republic of Hungary

For the Government
of Romania

2. Cikk
Figyelembe véve a gazdasági kapcsolatok jelenlegi
helyzetét és perspektíváit, a Szerzõdõ Felek egyetértenek
abban, hogy a többek között a következõ területeken kedvezõek a feltételek a hosszú távú együttmûködésre:
– Mezõgazdaság és élelmiszer-feldolgozó ipar, mezõgazdasági termékek feldolgozása és tárolása;
– Erõmûvek és nagyfeszültségû elosztó hálózatok, valamint gáz- és olajvezeték-hálózatok bõvítése és felújítása;
– Elektromos berendezések és eszközök;
– Elektronikai és elektrotechnikai ipar;
– Ásványi nyersanyagok és bányászati termékek feltárása, kitermelése, elõkészítése, dúsítása, továbbfeldolgozása és értékesítése;
– Vegyipar és petrolkémiai ipar;
– Csomagolástechnika;
– Környezetvédelem;
– Víz- és erdõgazdálkodás;
– Oktatás;
– Egészségügy, orvostechnológia, gyógyászati és
gyógyszeripar;
– Humán erõforrások fejlesztése;
– Idegenforgalom;
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Kis- és középvállalkozások közötti együttmûködés;
Közvetlen külföldi tõkebefektetések;
Távközlés;
Számítástechnika és informatika;
Közlekedés;
Tudomány és technológia.

3. Cikk
A Szerzõdõ Felek törekednek arra, hogy megfelelõ eszközökkel szélesítsék és mélyítsék el együttmûködésüket:
– elõsegítik a kapcsolatok építését és erõsítik az együttmûködést a gazdasági döntéshozók, a kormányzati intézmények, a szakmai szervezetek, érdekképviseletek és kamarák között, ösztönözve a kölcsönös érdeklõdésre számot tartó gazdasági információk cseréjét, valamint képviselõik és más gazdasági és szakmai delegációk látogatásait,
– információt cserélnek a fejlesztési prioritásokról és
elõsegítik az üzleti szereplõk részvételét fejlesztési projektekben,
– szorgalmazzák a két ország üzleti körei közötti új
kapcsolatok létesítését és a meglévõk szélesítését, bátorítják az egyének és vállalkozások között a látogatásokat, találkozókat és más kölcsönös kapcsolatfelvételeket,
– üzleti információkat cserélnek, bátorítják a vásárokon és kiállításokon történõ részvételt, üzleti események,
szemináriumok, szimpóziumok és konferenciák szervezését,
– elõsegítik kis- és közepes vállalkozásaik erõteljesebb
részvételét a kétoldalú gazdasági kapcsolatokban,
– bátorítják pénzügyi intézményeiket és bankszektorukat szorosabb kapcsolatok létesítésére és együttmûködésük erõsítésére,
– bátorítják a beruházási tevékenységet, vegyes vállalatok alapítását, képviseletek és fiókvállalatok létesítését,
– elõsegítik a határokon átnyúló, a regionális és a
régióközi együttmûködést, és együttmûködnek nemzetközi szinten a kölcsönös érdekeik képviseletében.

4. Cikk
A jelen Megállapodás megkötésével a Felek „Vegyes
Bizottságot” alapítanak, melyet a Szerzõdõ Felek bármelyikének kérésére hívnak össze felváltva Magyarországon
és Romániában.
A Vegyes Bizottság feladatai különösen az alábbiakat
foglalják magukba:
– a kétoldalú gazdasági kapcsolatok alakulásának megvitatása,
– a jövõbeni gazdasági együttmûködés további fejlesztéséhez új lehetõségek azonosítása,
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– javaslatok kidolgozása a gazdasági együttmûködés
feltételeinek javítására a két ország vállalatai között,
– javaslatok tétele a Megállapodás végrehajtására
vonatkozóan.
A Szerzõdõ Felek a jelen Megállapodás végrehajtásával
vagy értelmezésével kapcsolatos véleményeltéréseket a
Vegyes Bizottság keretei között rendezik.

5. Cikk
A jelen Megállapodás nem befolyásolja az európai
uniós tagságból fakadó kötelezettségeket.
Következésképpen a Megállapodás rendelkezései nem
idézhetõk vagy értelmezhetõk úgy, hogy érvénytelenítik
vagy másképpen befolyásolják az Európai Uniót létrehozó
szerzõdések által elõírt kötelezettségeket.

6. Cikk
A jelen Megállapodás a diplomáciai úton átadott jegyzékek közül az utóbbi kézhezvételének napján lép hatályba, mely jegyzékben az egyik Szerzõdõ Fél arról tájékoztatja a másik Szerzõdõ Felet, hogy eleget tett a Megállapodás hatálybalépéséhez szükséges belsõ törvényi elõírásainak.
A jelen Megállapodás három évig marad hatályban,
ezután további egy-egy éves periódusokkal automatikusan
meghosszabbodik mindaddig, amíg az egyik Szerzõdõ Fél
a megszüntetésére irányuló szándékáról három hónappal a
lejárat elõtt a másik Szerzõdõ Felet írásban nem értesíti.
Jelen Megállapodás módosítása a Szerzõdõ Felek jogszabályaiban megállapított jogi eljárásoknak megfelelõen
történik.
Kelt és aláírásra került Budapesten, 2005. április 26-án,
két eredeti példányban angol nyelven, mindkét szöveg
egyaránt hiteles.

a Magyar Köztársaság
Kormánya részérõl

Románia Kormánya
részérõl”

3. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekrõl a gazdasági és közlekedési miniszter gondoskodik.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány
272/2006. (XII. 23.) Korm.
rendelete
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Thaiföldi
Királyság Kormánya között a gazdasági
együttmûködési megállapodás kihirdetésérõl
(A megállapodás 2004. június 9-én hatályba lépett.)
1. §
A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és a
Thaiföldi Királyság Kormánya közötti gazdasági együttmûködési megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás)
e rendelettel kihirdeti.

2. §
A Megállapodás hiteles angol nyelvû szövege és annak
hivatalos magyar nyelvû fordítása a következõ:
„Agreement
on economic co-operation between
the Government of the Republic of Hungary
and the Government of the Kingdom of Thailand
The Government of the Republic of Hungary and the
Government of the Kingdom of Thailand, hereinafter
referred to as „the Contracting Parties”,
desiring to enhance the long-standing relationship
between their countries;
wishing to continue and reinforce their existing
traditional economic relations;
intending to develop and intensify their economic,
industrial, technical and technological co-operation on the
basis of mutual benefit;
being convinced that the deepening of the contractual
framework establishes favourable conditions and suitable
basis for further co-operation, within the framework of the
respective legislation in force in the two countries and in
full conformity with their international obligations;
have agreed as follows:

Article 1
The Contracting Parties shall promote, within the
framework of their respective legislation in force, the
expansion and diversification of mutually advantageous
economic co-operation in all fields relevant to economic
and social development.
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Article 2

The Contracting Parties, considering the current state
and perspectives of economic relations, agree to enhance
co-operation, inter alia, in the following areas:
a) Energy;
b) Electronic and electro-technical industry;
c) Electrical equipment and appliances;
d) Transportation;
e) Vehicle industry and auto components;
f) Information and communication technology;
g) Exploration, production, preparation, treatment and
further processing as well as marketing of mineral raw
materials and mining products;
h) Water management, natural resources and
environmental issues;
i) Industrial machinery and machine tools;
j) Fashion industry;
k) Agriculture and food processing industry;
l) Science and technology;
m) Bio-technology;
n) Chemical and petrochemical industry;
o) Health care, medical technology, medical and
pharmaceutical industry;
p) Tourism;
q) Education.

Article 3
The Contracting Parties shall endeavour to broaden and
intensify their co-operation through appropriate means,
such as:
a) Promoting the links and strengthening the
co-operation between the economic policy-makers,
governmental institutions, professional organizations,
business federations, chambers, regional and local entities,
encouraging the exchange of economic information of
mutual interest, as well as the visits of their representatives
and other economic and technical delegations;
b) Exchanging information on development priorities
and facilitating the participation of business operators in
development projects;
c) Expediting the establishment of new contacts and
broadening the existing ones between the business circles
of the two countries, encouraging the visits, meetings and
other interactions between individuals and enterprises;
d) Exchanging business information, encouraging the
participation in fairs and exhibitions, organizing business
events, seminars, symposia and conferences;
e) Promoting co-operation between their respective
small and medium-sized enterprises in areas referred to in
Article 2;
f) Encouraging the co-operation in providing
consulting, marketing, advisory and expert services in the
areas of mutual interest;
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g) Encouraging their financial institutions and banking
sector to establish closer contacts and strengthen their
co-operation respectively;
h) Encouraging investment activities and the
promotion of joint ventures, company representations and
branch offices; and
i) Promotion of inter-regional co-operation and
co-operation on international level in issues of mutual
interest.

Article 4
1. A Joint Commission on Economic Co-operation,
co-chaired by the high level representatives of the
Ministries of Foreign Affairs of the Republic of Hungary
and the Kingdom of Thailand, is hereby established by the
Contracting Parties to accomplish the objectives of this
Agreement.
2. The meetings of the Commission shall be convened
by mutual consent upon request by each Contracting Party
alternately in Hungary and Thailand.
3. The duties of the Joint Commission shall comprise,
in particular, the followings:
a) Discussion of the development of bilateral economic
relations;
b) Identifying new possibilities for the further
development of future economic co-operation;
c) Drawing up suggestions for the improvement of
terms for the economic co-operation between enterprises
of both countries; and
d) Making recommendations for the implementation of
this Agreement.
4. The Joint Commission may set up subcommittees or
working groups and may invite representatives of relevant
organisations and institutions as well as high ranking
business representatives of the Contracting Parties.
5. For each Contracting Party the following
Coordinating Agency shall coordinate and oversee the
implementation of this Agreement:
a) In case of the Republic of Hungary, the Coordinating
Agency shall be represented by the Ministry of Foreign
Affairs; and
b) In case of the Kingdom of Thailand, the
Coordinating Agency shall be represented by the Ministry
of Foreign Affairs.
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international agreements to which either of them is
member or party.
In the case of Hungary this Agreement may not be
interpreted in such a way as to invalidate or otherwise
affect the obligations arising from her membership in the
European Union.
Article 6
This Agreement shall enter into force on the date of
signature, and shall remain in force for a period of three
years, thereafter it shall be extended for successive one
year periods unless either Contracting Party notifies the
other, in writing, of its intention to terminate it three
months prior to its expiry.
This Agreement may be amended at any time by written
agreement of the Contracting Parties.
The amendment or termination of this Agreement shall
not affect the validity of arrangements and contracts
already concluded under this Agreement.
Done and signed in Budapest, on 9th of June 2004, in
two originals in the English language.
For the Government
For the Government
of the Republic of Hungary of the Kingdom of Thailand

Gazdasági együttmûködési megállapodás
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Thaiföldi
Királyság Kormánya között
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Thaiföldi Királyság Kormánya (a továbbiakban: a Szerzõdõ Felek),
attól az óhajtól vezérelve, hogy elmélyítsék az országaik között fennálló kapcsolatokat,
kifejezve törekvésüket, hogy fenntartsák és erõsítsék
tradicionális gazdasági kapcsolataikat,
azzal a szándékkal, hogy a kölcsönös elõnyök alapján
fejlesszék és intenzívebbé tegyék gazdasági, ipari, mûszaki és technológiai együttmûködésüket,
azzal a meggyõzõdéssel, hogy a szerzõdéses keretek bõvítése a további együttmûködéshez megfelelõ feltételeket
és kedvezõ alapot teremt, a két országban hatályban lévõ
törvények keretei között és nemzetközi kötelezettségeikkel teljes összhangban,
a következõkben állapodtak meg:

1. Cikk
Article 5
Nothing in this Agreement shall prejudice or affect the
rights and obligations of either Contracting Party under

A Szerzõdõ Felek hatályban levõ törvényeik keretein
belül a gazdasági és társadalmi fejlõdés minden fontos területén elõsegítik a kölcsönösen elõnyös gazdasági együttmûködés bõvítését és diverzifikálását.

2006/161. szám

MAGYAR KÖZLÖNY
2. Cikk

Figyelembe véve a gazdasági kapcsolatok jelenlegi
helyzetét és perspektíváit a Szerzõdõ Felek egyetértenek
abban, hogy az együttmûködéshez kedvezõek a feltételek
többek között a következõ területeken:
a) energia szektor,
b) elektronikai és villamos-gépészeti ipar,
c) elektromos berendezések és készülékek,
d) közlekedés,
e) jármû- és autóalkatrész-ipar,
f) információs és kommunikációs technológia,
g) ásványi nyersanyagok és bányászati termékek kutatása, kitermelése, kezelése, további feldolgozása, valamint
értékesítése,
h) vízgazdálkodás, természeti erõforrások és környezetvédelmi kérdések,
i) ipari berendezések és szerszámgépek,
j) divatáru ipar,
k) mezõgazdasági és élelmiszer-feldolgozó ipar,
l) mûszaki és tudományos kérdések,
m) biotechnológia,
n) vegyipar és kõolaj-feldolgozás,
o) egészségügy, gyógyászati technológia, gyógyászati
berendezések és gyógyszeripar,
p) idegenforgalom,
q) oktatás.

3. Cikk
A Szerzõdõ Felek törekednek arra, hogy megfelelõ, az
alább felsorolt eszközökkel szélesítsék és tegyék intenzívebbé együttmûködésüket:
a) elõsegítik a kapcsolatok építését és erõsítik az
együttmûködést a gazdasági döntéshozók, kormányzati intézmények, szakmai és üzleti szövetségek, kamarák,
regionális és helyi szervek között, bátorítják a kölcsönös
érdeklõdésre számot tartó gazdasági információk cseréjét,
valamint saját képviselõik és más gazdasági-mûszaki delegációk látogatásait,
b) információkat cserélnek a fejlesztési prioritásokról
és megkönnyítik az üzleti szereplõk részvételét a fejlesztési projektekben,
c) szorgalmazzák a két ország üzleti körei közötti új
kapcsolatok létesítését és a meglévõk szélesítését, elõsegítik az egyének és vállalkozások között a látogatásokat,
összejöveteleket,
d) üzleti információkat cserélnek, bátorítják a vásárokon és kiállításokon történõ részvételt, üzleti események,
szemináriumok, szimpóziumok és konferenciák szervezését,
e) elõsegítik a két ország kis- és középvállalkozásai
közti kooperációt a 2. cikkben felsorolt területeken,
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f) konzultációs, marketing, tanácsadói és szakértõi
szolgáltatások nyújtásával bátorítják az együttmûködést a
kölcsönös érdeklõdésre számot tartó területeken,
g) arra bátorítják pénzügyi szervezeteiket és bankszektorukat, hogy szorosabb kapcsolatokat létesítsenek és erõsítsék együttmûködésüket,
h) bátorítják a beruházási tevékenységet, vegyes vállalatok alapítását, vállalati képviseletek és fiókirodák létesítését,
i) elõsegítik a régiók közötti együttmûködést és a nemzetközi szintû együttmûködést a kölcsönös érdeklõdésre
számot tartó kérdésekben.

4. Cikk
1. A Szerzõdõ Felek a jelen Megállapodás megkötésével egy Vegyes Bizottságot hoznak létre, melynek élén
társelnökként a Magyar Köztársaság és a Thaiföldi Királyság Külügyminisztériumának egy-egy magas rangú képviselõje áll. A Vegyes Bizottság feladata a jelen Megállapodás célkitûzéseinek megvalósítása.
2. A Vegyes Bizottság ülése közös megegyezéssel kerül összehívásra a Szerzõdõ Felek bármelyikének kérésére, felváltva Magyarországon és Thaiföldön.
3. A Vegyes Bizottság feladatai különösen az alábbiakat foglalják magukban:
a) a kétoldalú gazdasági kapcsolatok fejlesztésének
megvitatása,
b) új lehetõségek feltárása a jövõbeli gazdasági együttmûködés további fejlesztéséhez,
c) javaslatok kidolgozása a gazdasági együttmûködés
feltételeinek javítására a két ország vállalatai között,
d) javaslatok tétele a jelen Megállapodás alkalmazására.
4. A Vegyes Bizottság létrehozhat albizottságokat
vagy munkabizottságokat és üléseire meghívhatja az érintett szervezetek és intézmények képviselõit, valamint a
Szerzõdõ Felek magas rangú üzleti képviselõit.
5. Mindkét Szerzõdõ Fél oldalán Koordinációs Szervezet ellenõrzi és koordinálja a jelen Megállapodás végrehajtását az alábbiak szerint:
a) A Magyar Köztársaság esetében a Koordinációs
Szervezet feladatát a Külügyminisztérium látja el.
b) A Thaiföldi Királyság esetében a Koordinációs
Szervezet feladatát a Külügyminisztérium látja el.
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5. Cikk

A jelen Megállapodás egyetlen pontja sem sértheti,
vagy befolyásolhatja bármelyik Szerzõdõ Fél azon jogait
és kötelezettségeit, melyeket olyan nemzetközi megállapodások keletkeztetnek, melyeknek bármelyikük tagja
vagy szerzõdõ fele.
Magyarország esetében a jelen Megállapodás nem értelmezhetõ úgy, hogy érvényteleníti vagy másképpen befolyásolja az Európai Uniós tagságából származó kötelezettségeket.
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40. § (3) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, valamint az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény
(a továbbiakban: Art.) 182. § (10) bekezdésében és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. §
(2) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a
következõ rendeletet alkotja:

Az állami adóhatóságként eljáró Adó- és Pénzügyi
Ellenõrzési Hivatal jogállása és szervezete
1. §

6. Cikk
A jelen Megállapodás az aláírás napján lép hatályba és
hároméves idõszakra marad érvényben, ezután egy-egy további évvel folyamatosan meghosszabbodik a hatálya
mindaddig, amíg az egyik Szerzõdõ Fél a megszüntetésére
irányuló szándékáról három hónappal a lejárat elõtt a
másik Szerzõdõ Felet írásban nem értesíti.
Jelen Megállapodás bármikor módosítható a Szerzõdõ
Felek írásos egyetértése alapján.
A jelen Megállapodás módosítása vagy megszüntetése
nem befolyásolja azon egyezmények és szerzõdések érvényességét, amelyek korábban jelen Megállapodás hatálya
alatt jöttek létre.
Készült és aláírásra került Budapesten, 2004. június
9-én, két eredeti példányban, angol nyelven.
A Magyar Köztársaság
Kormánya részérõl

A Thaiföldi Királyság
Kormánya részérõl”

3. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekrõl a gazdasági és közlekedési miniszter gondoskodik.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
273/2006. (XII. 23.) Korm.
rendelete
az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatalról
A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány

(1) Az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal (a továbbiakban: APEH) központi hivatal. Az APEH a pénzügyminiszter irányítása alatt álló, önálló jogi személyiséggel rendelkezõ, önállóan gazdálkodó, az elõirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkezõ költségvetési szerv.
(2) Az APEH székhelye Budapest.

2. §
(1) Az APEH feladatait központi szervei, a Kiemelt
Adózók Igazgatósága, illetõleg területi szervei útján
látja el.
(2) Az APEH központi szervei a Központi Hivatal, a
Számítástechnikai és Adóelszámolási Intézet, illetõleg az
Oktatási Intézet.
(3) Az APEH területi szervei
a) a fõváros és Pest megye területén Budapest székhellyel az APEH Közép-magyarországi Regionális
Igazgatósága,
b) Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád megye
területén Miskolc székhellyel az APEH Észak-magyarországi Regionális Igazgatósága,
c) Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területén Nyíregyháza székhellyel az APEH Észak-alföldi Regionális Igazgatósága,
d) Bács-Kiskun, Békés és Csongrád megye területén
Szeged székhellyel az APEH Dél-alföldi Regionális Igazgatósága,
e) Gyõr-Moson-Sopron, Vas és Zala megye területén
Gyõr székhellyel az APEH Nyugat-dunántúli Regionális
Igazgatósága,
f) Fejér, Komárom-Esztergom és Veszprém megye területén Székesfehérvár székhellyel az APEH Középdunántúli Regionális Igazgatósága,
g) Baranya, Somogy és Tolna megye területén Pécs
székhellyel az APEH Dél-dunántúli Regionális Igazgatósága.
(4) A Kiemelt Adózók Igazgatóságának székhelye Budapest.
(5) Az APEH területi szervei megyénként, illetõleg a
fõvárosban szervezeti egységeket mûködtethetnek.
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3. §

(1) Az APEH a Pénzügyminisztérium költségvetési fejezetén belül önálló címként szerepel. A területi szervek, a
Kiemelt Adózók Igazgatósága, az Oktatási Intézet és a
Számítástechnikai és Adóelszámolási Intézet költségvetését az APEH költségvetése tartalmazza.
(2) Az APEH területi szervei, a Kiemelt Adózók Igazgatósága, az Oktatási Intézet és a Számítástechnikai és
Adóelszámolási Intézet jogi személyiséggel rendelkezõ,
részben önállóan gazdálkodó, részjogkörrel rendelkezõ
költségvetési szervek.

Az APEH vezetõi
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irányításában az igazgató által kinevezett igazgatóhelyettesek vesznek részt.

7. §
Az APEH elnöke felett a munkáltatói jogokat a pénzügyminiszter gyakorolja. Az elnökhelyettesek és a gazdasági vezetõ felett – a kinevezés és a felmentés kivételével –
a munkáltatói jogkört az elnök gyakorolja. A területi szerveknek, a Kiemelt Adózók Igazgatóságának, az Oktatási
Intézetnek és a Számítástechnikai és Adóelszámolási Intézetnek az igazgatója felett az elnök, a szakigazgató és az
igazgatóhelyettes felett az igazgató gyakorolja a munkáltatói jogkört.

4. §
(1) Az APEH vezetõje az elnök.

Irányítás és felügyelet

(2) Az APEH elnökét határozatlan idõtartamra a pénzügyminiszter nevezi ki, és menti fel.

8. §

(3) Az APEH elnökévé szakirányú felsõfokú végzettséggel, legalább öt év közigazgatási gyakorlattal, ötéves
vezetõi tapasztalattal és kiemelkedõ szakmai tekintéllyel
rendelkezõ magyar állampolgár nevezhetõ ki.

(1) A területi szervek, a Kiemelt Adózók Igazgatósága,
az Oktatási Intézet és a Számítástechnikai és Adóelszámolási Intézet a Központi Hivatal irányítása alatt állnak.

(4) Az APEH elnökének kinevezését a pénzügyminiszter kezdeményezésére az Állami Számvevõszék elnöke
elõzetesen véleményezheti, a jelöltet az Országgyûlés
Költségvetési, Pénzügyi és Számvevõszéki Bizottsága
meghallgathatja.

(2) Az APEH hatáskörébe tartozó hatósági eljárásban a
területi szervek, illetõleg a Kiemelt Adózók Igazgatósága
felettes szerve a Központi Hivatal, a Központi Hivatal
felettes szerve az APEH elnöke.
(3) Amennyiben az elsõ fokú eljárást a Központi Hivatal
folytatja le, a másodfokú eljárás lefolytatására az elnök
jogosult.

5. §
(1) Az APEH elnökhelyetteseit és gazdasági vezetõjét
határozatlan idõtartamra az APEH elnökének javaslatára a
pénzügyminiszter nevezi ki, és menti fel.
(2) Az APEH elnökhelyettesévé és gazdasági vezetõjévé szakirányú felsõfokú végzettséggel rendelkezõ magyar
állampolgár nevezhetõ ki, ha legalább ötéves közigazgatási gyakorlattal és három év vezetõi tapasztalattal rendelkezik.

6. §
(1) A területi szerveket, a Kiemelt Adózók Igazgatóságát, az Oktatási Intézetet és a Számítástechnikai és Adóelszámolási Intézetet az elnök által kinevezett igazgató
vezeti.
(2) A területi szervek, a Kiemelt Adózók Igazgatósága
szakmai tevékenységének irányításában az igazgató által
kinevezett szakigazgatók, az Oktatási Intézet és a Számítástechnikai és Adóelszámolási Intézet tevékenységének

Kijelölési szabályok
9. §
(1) A Kormány az állami adóhatóság feladatainak ellátására az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatalt jelöli ki.
(2) Az Art. V. Fejezetében megjelölt kapcsolattartó közigazgatási szervként a Kormány az APEH szervezetén belül a Központi Hivatalt jelöli ki. Az APEH elnöke az európai közösség adóügyi együttmûködési szabályainak alkalmazására a Központi Hivatalon belül Központi Kapcsolattartó Iroda (KKI) elnevezéssel szervezeti egységet mûködtet.
(3) Szerencsejátékkal összefüggõ ügyben – a szabálysértésekrõl szóló törvényben meghatározottak szerint –
szabálysértési hatóságként a Kormány a Központi Hivatalt
jelöli ki.
(4) A Kormány által központosított ellenõrzésre kijelölt
szervként a Kiemelt Adózók Igazgatósága jár el.
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Az APEH feladatai
10. §

(1) Az APEH feladata:
a) a részben vagy egészben a központi költségvetés, a
Nyugdíjbiztosítási Alap, az Egészségbiztosítási Alap vagy
az elkülönített állami pénzalap javára teljesítendõ kötelezõ
befizetés,
b) a központi költségvetés, az elkülönített állami pénzalap terhére juttatott támogatás, adó-visszaigénylés vagy
adó-visszatérítés [az a)–b) pontokban foglaltak a továbbiakban együtt: adó]
megállapítása, beszedése, nyilvántartása, végrehajtása,
visszatérítése, kiutalása és ellenõrzése, feltéve, ha törvény
vagy kormányrendelet eltérõen nem rendelkezik.
(2) Az APEH ellátja az állami garancia (kezesség) kiutalásával, visszakövetelésével, a garancia beváltásához
kapcsolódó ellenõrzéssel kapcsolatos, az állami adóhatóság hatáskörébe utalt feladatokat.
(3) Az APEH ellátja az adók módjára behajtandó köztartozás végrehajtásával kapcsolatos, illetve az egyéb kötelezõ befizetésekkel kapcsolatos, az állami adóhatóság
hatáskörébe utalt feladatokat.
(4) Az APEH végzi a szerencsejáték szervezéssel kapcsolatos engedélyezési, nyilvántartási, továbbá az engedélyben foglaltak és a szerencsejáték szervezésérõl szóló
törvény, valamint a pénzmosás megelõzésérõl és megakadályozásáról szóló törvény rendelkezései betartásával
kapcsolatos ellenõrzési, illetõleg a szerencsejáték ügyekkel összefüggõ szabálysértési hatósági feladatokat.
(5) Az APEH ellátja magán-nyugdíjpénztári tagdíj bevallásával, beszedésével, nyilvántartásával, ellenõrzésével, végrehajtásával, visszatérítésével, átutalásával, továbbá a magán-nyugdíjpénztárak részére történõ adatátadással kapcsolatos, jogszabályban az állami adóhatóság feladataként meghatározott feladatokat.
(6) Az APEH ellátja a munkáltatók és kifizetõk által
foglalkoztatott biztosítottak adatainak nyilvántartásával,
továbbá az adatoknak az egészségbiztosítás biztosítotti
nyilvántartása és a munkaügyi hatóságnak történõ átadásával kapcsolatos, jogszabályban az állami adóhatóság feladataként meghatározott feladatokat.
(7) Az APEH ellátja a csõdeljárásban, a felszámolási eljárásban, a végelszámolásban, a vagyonrendezési és adósságrendezési eljárásban a központi költségvetést megilletõ
követelések tekintetében a hitelezõi feladatokat, valamint
a vámhatóság hatáskörébe tartozó követelések tekintetében a hitelezõi képviseletet. A végrehajtási eljárásban ellátja a végrehajtás foganatosítójaként a törvény által meghatározott feladatokat.
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(8) Az APEH ellátja az államháztartásról szóló törvény
végrehajtására kiadott jogszabályokban a pénzellátással
kapcsolatban számára meghatározott feladatokat.
(9) Az APEH az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott jogszabályokban meghatározottak szerint ellátja a befolyt illetékbevételnek a központi költségvetést, illetve a fõvárosi, megyei, megyei jogú városi önkormányzatokat megilletõ hányadának megállapításával
kapcsolatos feladatokat, továbbá jogszabályban meghatározottak szerint elvégzi az illetékek zárási összesítését és
végzi az azzal kapcsolatos, a pénzügyminiszter részére teljesítendõ adatszolgáltatást.
(10) Az APEH lefolytatja a szokásos piaci ár megállapítása iránti eljárást, vezeti az ezzel kapcsolatos nyilvántartást, végzi az eljárás díjának beszedését és visszatérítését.
A szokásos piaci ár megállapítása iránti eljárások eredményeképpen kiadmányozott jogerõs határozatok másolatát
megküldi a pénzügyminiszternek, illetve a szokásos piaci
ár megállapítása iránti eljárásért beszedett díjakról és az eljárás során szerzett tapasztalatokról évente beszámolót készít a pénzügyminiszternek.
(11) Az APEH feladata az adó- és pénzforgalmi adatoknak, az ellenõrzések megállapításainak összegezése, feldolgozása és ezekrõl a kormányzati gazdaságpolitika kialakításában részt vevõ állami szervek részére információk szolgáltatása.
(12) Az APEH szervei évente kötelesek a helyi, illetve
helyi kisebbségi önkormányzat költségvetését érintõ,
szükséges és rendelkezésre álló bevételi adatokról az önkormányzat részére tájékoztatást adni. Az adatszolgáltatás
tartalmát az önkormányzati és területfejlesztési miniszter
bevonásával a pénzügyminiszter határozza meg.
(13) Az APEH az államháztartás mûködéséhez szükséges és rendelkezésre álló adatokat feldolgozza és a pénzügyminiszternek átadja, továbbá a pénzügyminiszter által
meghatározott körben a költségvetési szervek részére számítástechnikai szolgáltatást nyújt.
(14) A területi szervek, illetõleg a Kiemelt Adózók
Igazgatósága feladataik ellátása során együttmûködnek az
illetékességi területükön lévõ helyi, illetve helyi kisebbségi önkormányzatokkal.
(15) Az állami adóhatóság hatáskörébe tartozó adóval,
vagy költségvetési támogatással kapcsolatban elkövetett
bûncselekménnyel okozott kár megtérítése iránt az állam
nevében a polgári jogi igény elõterjesztésére az APEH területi szerve, illetõleg a Kiemelt Adózók Igazgatósága jogosult.
(16) A Kiemelt Adózók Igazgatósága látja el a jogszabály alapján kizárólagos illetékességébe tartozó adózók
adóztatási feladatait, illetõleg lefolytatja az APEH elnöke
által elrendelt központosított ellenõrzéseket.
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(17) A Központi Hivatal, illetõleg a Számítástechnikai
és Adóelszámolási Intézet összegyûjti és tárolja az adóztatással összefüggõ adatokat, azokról a gazdasági célú elemzésekhez – az e feladatokat ellátó állami szervek részére –
adatfeldolgozásokat végez és adatszolgáltatásokat teljesít.
(18) Az APEH köztisztviselõi részére a munkavégzésükhöz szükséges képzés, továbbképzés megszervezése és
lebonyolítása az Oktatási Intézet feladata.
(19) Az APEH az informatikai rendszerek és az elektronikus ügyintézés fejlesztése érdekében gazdasági társaságot mûködtet, amelynél a tulajdonosi jogokat az APEH
elnöke gyakorolja.
(20) Az APEH ellátja a törvény, kormányrendelet, illetõleg miniszteri rendelet által a hatáskörébe utalt
feladatokat.

Az elsõ fokon eljáró szervek
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séges arról, hogy az önkormányzat területén létesítendõ játékterem az építésügyi jogszabályoknak és a szerencsejáték szervezésérõl szóló 1991. évi XXXIV. törvényben
(a továbbiakban: Szjtv.) foglaltaknak megfelel, valamint,
hogy a játékterem mûködéséhez az Szjtv. 2. § (4) bekezdésének a) pontjában foglalt érdekek védelmét figyelembe
véve mérlegelési jogkörében eljárva hozzájárul.
(4) Az Szjtv. 27. § (10) bekezdése alapján az APEH köteles a játékkaszinó mûködéséhez a játékkaszinó helye
szerinti települési önkormányzat, a fõváros területén a kerületi
önkormányzat
jegyzõjének
szakhatósági
állásfoglalását beszerezni.
(5) Az Szjtv. szerinti bírság végrehajtását a Központi
Hivatal megkeresése alapján a fizetésre kötelezett adóügyeiben illetékes regionális igazgatóság, illetõleg a Kiemelt Adózók Igazgatósága folytatja le.

Az APEH általános illetékességi szabályai

11. §

13. §

(1) Az APEH hatáskörébe tartozó ügyekben – a
(2)–(4) bekezdésekben meghatározott kivételekkel – elsõ
fokon a területi szervei és a Kiemelt Adózók Igazgatósága
járnak el.

Az eljárásra – ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik –
a) a magánszemély állandó, ennek hiányában ideiglenes lakóhelye, szokásos tartózkodási helye,
b) a jogi személyiség nélküli vállalkozó – ideértve a
vállalkozó magánszemélyt is – székhelye, ennek hiányában telephelye,
c) a jogi személy, illetõleg egyéb szervezet székhelye,
ennek hiányában telephelye (a tevékenység gyakorlásának
helye)
szerinti regionális igazgatóság az illetékes.

(2) Az illeték (illetékelõleg) kiszabásával, megállapításával, kezelésével, megfizetésével, nyilvántartásával, törlésével, visszatérítésével, az eljárási illetékfizetés rendjének ellenõrzésével kapcsolatos ügyben elsõ fokon – ha
jogszabály másként nem rendelkezik – a megye területére,
illetõleg a fõváros területére kiterjedõ illetékességgel az
APEH regionális igazgatóságának nevében az illetékügyben eljáró megyei, illetõleg fõvárosi szervezeti egysége
(a továbbiakban: illetékügyben eljáró megyei, fõvárosi
szervezeti egység) jár el.
(3) A szokásos piaci ár megállapítása iránti eljárásban
elsõ fokon a Központi Hivatal jár el.
(4) Az APEH-nak a számla, egyszerûsített számla és
nyugta elõállításával kapcsolatos sorszámtartomány kijelölési feladatait a Központi Hivatal látja el.

12. §
(1) A szerencsejáték szervezéssel összefüggõ hatósági
feladatok tekintetében elsõ fokon a Központi Hivatal
jár el.
(2) Az APEH szerencsejáték ügyben hozott határozatai
ellen – a bírságot kiszabó határozat kivételével – fellebbezésnek nincs helye.
(3) Játékterem mûködéséhez a játékterem helye szerinti
települési önkormányzat, a fõváros területén a kerületi önkormányzat jegyzõjének szakhatósági állásfoglalása szük-

Az APEH különös illetékességi szabályai
14. §
(1) A munkáltató (kifizetõ) és a magánszemély között
az adóelõleg-levonással, illetve az adómegállapítással
kapcsolatos vitában a munkáltató (kifizetõ) adóügyében
illetékes adóhatóság dönt.
(2) Ha a vállalkozónak több telephelye van, a hatósági
eljárást az elsõként bejelentett telephely szerint illetékes
területi szerv folytatja le. A késõbb bejelentett telephely
szerint illetékes területi szerv is jogosult az adózó telephelyén az egyes adókötelezettségek teljesítésének ellenõrzésére, illetõleg az adatgyûjtésre irányuló ellenõrzés
lefolytatására.
(3) Adó-, jövedelem- és illetõségigazolás ügyben az
adózó kérelmére – a 15. § (1) bekezdésének a)–h) pontjaiban és (2) bekezdésében megjelölt adózók kivételével – az
APEH bármelyik elsõfokú területi szerve eljárhat. Az illetékkel összefüggõ igazolást – a 19. §-ban meghatározott
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illeték kivételével – az adott illetékügyben eljáró megyei,
fõvárosi szervezeti egység állítja ki.
(4) Ha az adózó adóhatóságának illetékessége az ellenõrzés megkezdését követõen az illetékességi okban bekövetkezett változás miatt szûnik meg, vagy az illetékesség
megszûnésérõl az adóhatóság az ellenõrzés megkezdését
követõen szerez tudomást, a megkezdett ellenõrzés befejezésére és szükség szerint a hatósági eljárás lefolytatására
az ellenõrzést megkezdõ adóhatóság az illetékes.
(5) Ha az adózó által szabályszerûen bejelentett székhely-, telephely-, lakóhelyváltozás az adóhatóságnak a
változásról történt tudomásszerzését megelõzõen ténylegesen megtörtént, és az ellenõrzés során az adózó kötelezettségeit csak aránytalanul nagy költséggel tudná teljesíteni, kérheti az adóhatóság vezetõjétõl az ellenõrzés és
szükség szerint a hatósági eljárás lefolytatására az új
székhelye, telephelye, lakóhelye szerint illetékes
adóhatóság kijelölését.
(6) Az APEH területi szerve az APEH elnökének utasítására (engedélyével) ellenõrzést az illetékességi területén
kívül is végezhet.

Az APEH kizárólagos illetékességi szabályai
15. §
(1) Az állami adóhatóság hatáskörébe tartozó adók,
költségvetési támogatások tekintetében – az illetékügyek
kivételével, ide nem értve a 19. §-ban meghatározott illetéket, illetõleg ha jogszabály másként nem rendelkezik – kizárólag a Kiemelt Adózók Igazgatósága jár el:
a) a külföldön bejegyzett vállalkozás általános forgalmi adó visszatérítésének elbírálásában,
b) a diplomáciai és konzuli képviseletek, az ezekkel
egy tekintet alá esõ nemzetközi szervezetek és tagjaik általános forgalmi adó és jövedéki adó visszatérítésének
elbírálásában,
c) a Magyar Köztársaság területén székhellyel, telephellyel, állandó vagy ideiglenes lakóhellyel, tartózkodási
hellyel nem rendelkezõ külföldi személy adóügyében, ideértve az Art. 4. és 8. számú mellékleteiben meghatározott
adózókat is,
d) a fióktelepnek nem minõsülõ telephelyen gazdasági
tevékenységet folytató külföldi vállalkozás adóügyében,
e) a Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek, a
nemzetbiztonsági szolgálatok, továbbá azok hivatásos és
szerzõdéses állományú tagjai, köztisztviselõi és
közalkalmazottai adóügyében,
f) a honvédelmi miniszter irányítása és felügyelete alá
tartozó szervezetek, az olyan gazdasági társaságok, közhasznú társaságok adóügyeiben, amelyekben az állam tulajdonosi jogainak gyakorlója a honvédelmi miniszter,
g) az igazságügyi és rendészeti miniszter, illetõleg az
IRM Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága fel-
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ügyelete és irányítása alá tartozó gazdasági társaságok és
közhasznú társaságok adóügyeiben, amelyekben az állam
tulajdonosi jogainak gyakorlója az igazságügyi és rendészeti miniszter, illetõleg az IRM Büntetés-végrehajtás
Országos Parancsnoksága,
h) az APEH alkalmazottai adóügyében,
i) a külön jogszabályban meghatározott kiemelt adózók
adóügyeiben.
(2) A Kiemelt Adózók Igazgatósága jár el a Központi
Hivatal és a területi szervek, az Oktatási Intézet, valamint a
Számítástechnikai és Adóelszámolási Intézet adóügyében is.
(3) A Kiemelt Adózók Igazgatóságához kell teljesíteni
az Art. 9. §-ának (3) bekezdése szerint a pénzügyi képviselõt terhelõ bejelentési kötelezettséget.
(4) Az Art.-ban meghatározott központosított ellenõrzést a Kiemelt Adózók Igazgatósága végzi. Amennyiben a
központosított ellenõrzési eljárást és az azt követõ hatósági eljárást a Kiemelt Adózók Igazgatósága egy eljárásban,
több adózónál egyidejûleg folytatja le, az eljárás eredményeként kiadmányozott jogerõs határozatot az egyébként
hatáskörrel és illetékességgel rendelkezõ területi szervnek
kell megküldeni.

16. §
(1) Ha az adózó az adóév elsõ napján megfelel a külön
jogszabályban meghatározott feltételeknek, amelyek alapján kiemelt adózónak minõsül és a Kiemelt Adózók Igazgatósága illetékességébe tartozik, a Kiemelt Adózók Igazgatósága hatáskörébe utalt adóügyekben 3 adóéven át akkor is a Kiemelt Adózók Igazgatósága jár el, ha ezen idõtartam alatt bármely adóévben az adózó bevallása szerint
nem felel meg az elõírt értékhatároknak.
(2) Ha az adózó jogutódlással jött létre – ide nem értve a
szétválást –, akkor is a Kiemelt Adózók Igazgatósága illetékességébe tartozik, ha jogelõdje megfelelt a jogszabályban meghatározott feltételeknek.
(3) Ha a Kiemelt Adózók Igazgatósága illetékességébe
tartozó adózó csõdeljárás, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alá kerül, az ezekkel kapcsolatos feladatokat is
a Kiemelt Adózók Igazgatósága látja el.

Illetékességi szabályok illetékügyekben
17. §
(1) Az öröklés után járó illetéket az az illetékügyben eljáró megyei, fõvárosi szervezeti egység szabja ki,
a) amelynek illetékességi területén a hagyatékot átadó
közjegyzõ székhelye van,
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b) ha a hagyatékot közjegyzõ nem tárgyalta, amelynek
illetékességi területén az örökhagyó utolsó belföldi állandó lakóhelye volt – ennek hiányában az APEH elnöke által
kijelölt illetékügyben eljáró megyei, fõvárosi szervezeti
egység –,
c) amelynek illetékességi területén az örökhagyó
utolsó lakóhelye volt, ha a közjegyzõ székhelye Budapesten van.
(2) Az ajándékozási és a visszterhes vagyonátruházási
illetéket az az illetékügyben eljáró megyei, fõvárosi szervezeti egység szabja ki,
a) amelynek illetékességi területén az ingatlan található,
b) ha a szerzõdés több illetékügyben eljáró megyei, fõvárosi szervezeti egység illetékességi területén fekvõ ingatlanra vonatkozik, amelynek illetékességi területén a
szerzõdésben elsõ helyen megjelölt ingatlan fekszik,
feltéve, hogy a vagyonszerzés tárgya ingatlan-, vagy az ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékû jog.
(3) Ingó vagy ingatlanhoz nem kapcsolódó vagyoni értékû jog ajándékozása vagy visszterhes vagyonátruházási
illeték alá esõ megszerzése esetén az illetéket az az illetékügyben eljáró megyei, fõvárosi szervezeti egység szabja
ki, amelynek illetékességi területén a szerzõdésben elsõ
helyen feltüntetett szerzõ fél állandó, ennek hiányában
ideiglenes lakóhelye, szokásos tartózkodási helye, illetve
székhelye, ennek hiányában telephelye, illetõleg a tevékenység gyakorlásának helye [a továbbiakban együtt: lakóhely (székhely)] található.
(4) A kiszabás alapján pénzzel fizethetõ eljárási illetéket az az illetékügyben eljáró megyei, fõvárosi szervezeti
egység állapítja meg, amelynek illetékességi területén az
eljáró hatóság székhelye vagy az illeték fizetésére
kötelezett lakóhelye (székhelye) van.
(5) Az önálló orvosi tevékenység mûködtetési jogának
megszerzésével kapcsolatos öröklési, ajándékozási és
visszterhes vagyonátruházási illetéket az az illetékügyben
eljáró megyei, fõvárosi szervezeti egység szabja ki, amelynek területén a mûködtetési jogot szerzõ fél állandó, ennek
hiányában ideiglenes lakóhelye, szokásos tartózkodási
helye van.
(6) Az érdekelt fél indokolt kérelmére vagy kizárási okból az e kormányrendeletben megállapított illetékességtõl
eltérõen az APEH elnöke az illeték kiszabására más illetékügyben eljáró megyei, fõvárosi szervezeti egységet is
kijelölhet.
(7) Jogszabályi rendelkezés szerint kiállított lelet alapján az illetéket az az illetékügyben eljáró megyei, fõvárosi
szervezeti egység szabja ki, amelynek illetékességi területén a fizetésre kötelezett, több fizetésre kötelezett esetében
az, amelynek illetékességi területén az elsõsorban fizetésre
kötelezett, amennyiben ez külföldi, a soron következõ belföldi lakóhelye (székhelye) van. Ha minden fizetésre kötelezettnek az ország területén kívül van a lakóhelye (szék-
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helye), az illetéket az az illetékügyben eljáró megyei, fõvárosi szervezeti egység szabja ki, amelynek illetékességi területén a leletet készítõ szerv székhelye van. A leletet az
illetékügyben eljáró megyei, fõvárosi szervezeti
egységnek kell megküldeni.

18. §
(1) Az illeték törlése iránti eljárásban az az illetékügyben eljáró megyei, fõvárosi szervezeti egység jár el, amelyik a 17. §-ban foglaltak szerint az illetéket kiszabta,
megállapította.
(2) Az illeték visszatérítése iránti eljárásban
a) az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény
(a továbbiakban: Itv.) 77. §-a szerinti, kiszabás alapján
megfizetett illeték tekintetében az az illetékügyben eljáró
megyei, fõvárosi szervezeti egység, amelynek a számlájára az illetéket befizetni rendelték,
b) az Itv. 32. §-a szerinti, a jogorvoslati eljárásban megfizetett illeték tekintetében az ügyfél lakóhelye (székhelye), illetõleg a bíróság székhelye szerinti illetékügyben
eljáró megyei, fõvárosi szervezeti egység,
c) az eljárás megindítása nélkül megfizetett, az Itv.
73. § (12) bekezdés elsõ mondata szerinti illeték tekintetében az ügyfél lakóhelye (székhelye) szerinti illetékügyben
eljáró megyei, fõvárosi szervezeti egység,
d) az Itv. 94. §-a szerinti megrongálódott, tévesen felragasztott, továbbá feleslegessé vált illetékbélyeg tekintetében az eljáró hatóság, illetve bíróság székhelye vagy az
ügyfél lakóhelye (székhelye) szerinti illetékügyben eljáró
megyei, fõvárosi szervezeti egység,
e) az Itv. 81. § (2) bekezdés elsõ mondatában említett
esetekben, ha az illeték megfizetése illetékbélyeggel történt, az eljáró hatóság, illetve bíróság székhelye szerinti
illetékügyben eljáró megyei, fõvárosi szervezeti egység
jár el.
(3) Az Itv. 74. § (3) bekezdése alapján a választottbíróság által átutalandó illetéket és költséget az APEH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága illetékügyben
eljáró fõvárosi szervezeti egységének kell átutalni.

19. §
A regionális igazgatóságoknál, illetve a Kiemelt Adózók Igazgatóságánál indított eljárás tekintetében az Itv.
73. § (3) bekezdése szerinti, az esedékességkor meg nem
fizetett eljárási illeték és a mulasztási bírság összegét elõíró határozat meghozatalára és a jogerõs határozat alapján
meg nem fizetett illeték és a mulasztási bírság végrehajtására, az arra vonatkozó fizetési könnyítés, mérséklés iránti
kérelem elbírálására az a regionális igazgatóság (Kiemelt
Adózók Igazgatósága) az illetékes, amelyiknél az eljárás
indult.
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20. §

(1) A 19. § alá nem esõ illetékfizetési kötelezettségre
vonatkozó fizetési könnyítés, mérséklés iránti kérelem
alapján a regionális igazgatóság az általa kiszabott, nyilvántartott illetékre vonatkozóan jár el.
(2) A 19. § alá nem esõ illetékfizetési kötelezettségre
vonatkozó végrehajtási eljárást a regionális igazgatóság az
általa kiszabott, nyilvántartott illetéktartozásra folytatja le.

Záró rendelkezések
21. §
(1) E kormányrendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.
(2) 2007. január 1-jén az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 12/c. melléklete Kitöltési útmutatójának 5–447 pontjában a „(bevétel kedvezményezettje: Szerencsejáték Felügyelet)” szövegrész helyébe a „(bevétel kedvezményezettje: Adó- és
Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal)” szöveg lép.
(3) E kormányrendelet 15. § (1) bekezdésének f) és
g) pontjaiban az „és közhasznú társaságok” szövegrész
2009. július 1-jén hatályát veszti.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

2006/161. szám

sáról szóló 2001. évi CXIX. törvény 18. §-a (1) bekezdésének a) pontjában, a szõlõtermesztésrõl és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 57. § (3) bekezdésében, az erdõrõl és az erdõ védelmérõl szóló 1996. évi LIV.
törvény 106. § (3) bekezdésében, a vad védelmérõl, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi
LV. törvény 100. § (2) bekezdésében, a halászatról és a
horgászatról szóló 1997. évi XLI. törvény 56. § (4) bekezdésében, az agrárgazdaság fejlesztésérõl szóló 1997. évi
CXIV. törvény 11. §-ában, az agrárpiaci rendtartásról
szóló 2003. évi XVI. törvény 32. § (3) bekezdésében, a
nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerrõl szóló 2006. évi
LXXXVIII. törvény 12. §-a (3) bekezdésének b) pontjában, a Nemzeti Földalapról szóló 2001. évi CXVI. törvény
21. §-ában, a termõföldrõl szóló 1994. évi LV. törvény
90. §-a (1) bekezdésének h) és i) pontjában, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § a) pontjában kapott
felhatalmazás alapján a következõket rendeli el:
A Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal jogállása
1. §
(1) A Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal (a továbbiakban: MgSzH) központi hivatal. Az MgSzH-t a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítja.
(2) Az MgSzH önállóan gazdálkodó, az elõirányzatok
felett teljes jogkörrel rendelkezõ költségvetési szerv.
(3) Az MgSzH-t elnök vezeti (a továbbiakban: elnök).

A Kormány
274/2006. (XII. 23.) Korm.
rendelete
a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal
létrehozásáról és mûködésérõl
A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány
40. § (3) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, a
növényfajták állami elismerésérõl, valamint a szaporítóanyagok elõállításáról és forgalomba hozataláról szóló
2003. évi LII. törvény 30. §-a (1) bekezdésének b) pontjában, az állattenyésztésrõl szóló 1993. évi CXIV. törvény
49. § (2) bekezdésében, az állategészségügyrõl szóló
2005. évi CLXXVI. törvény 47. § (1) bekezdésében, az állatok védelmérõl és kíméletérõl szóló 1998. évi XXVIII.
törvény 49. §-a (3) bekezdésének b) pontjában, a növényvédelemrõl szóló 2000. évi XXXV. törvény 65. §-a (1) bekezdésének d) pontjában, az élelmiszerekrõl szóló 2003.
évi LXXXII. törvény 20/A. §-a a) pontjában, a takarmányok elõállításáról, forgalomba hozataláról és felhasználá-

(4) A miniszter irányítási jogkörében
a) az elnök javaslata alapján kinevezi és felmenti az
MgSzH különbözõ szakterületekért felelõs elnökhelyetteseit (a továbbiakban: elnökhelyettesek) és az MgSzH
egyes területi szerveit (a továbbiakban: területi szervek)
vezetõ fõigazgatókat (a továbbiakban: fõigazgatók),
b) jóváhagyja az MgSzH éves munkatervét,
c) jóváhagyja az MgSzH feladataival összefüggõ elektronikus ügyintézés és adatátvitel fejlesztését.
(5) Az MgSzH székhelye Budapest.

2. §
(1) Az MgSzH feladatát Központja és a területi szervei
útján látja el. Az MgSzH Központja és területi szervei is
önálló jogi személyiséggel rendelkeznek.
(2) Az MgSzH területi szerveinek megnevezését, székhelyét és illetékességi területét az 1. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az MgSzH Központja az egész országra kiterjedõ
illetékességgel rendelkezik, az MgSzH területi szerveinek
illetékességi területe – amennyiben jogszabály másként
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nem rendelkezik – a nevében megjelölt közigazgatási
területre terjed ki.

Az MgSzH szervezete
3. §
(1) Az MgSzH központi szerve a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központja (a továbbiakban: Központ).
(2) A Központ székhelye Budapest.
(3) A Központ önállóan gazdálkodó, az elõirányzatok
felett teljes jogkörrel rendelkezõ költségvetési szerv.
(4) A területi szervek részben önállóan gazdálkodó,
pénzügyi-gazdasági tekintetben részjogkörû költségvetési
szervek.
(5) A területi szerv feladatainak megfelelõ ellátása és
ügyfélszolgálat biztosítása érdekében körzeti irodákat kell
mûködtetni. A körzeti iroda nem rendelkezik önálló jogi
személyiséggel. A körzeti irodákat a szervezeti és mûködési szabályzatban fel kell sorolni.
(6) Egyes ismétlõdõ helyszíni feladatok ellátására, a területi szerv vezetõje – az MgSzH elnökének jóváhagyásával – szervezeti egységnek nem minõsülõ kirendeltséget
hozhat létre, illetve szüntethet meg. Az MgSzH elnöke külön jogszabályban elõírt speciális szakmai feladatok országos szintû ellátása érdekében ügyfél kapcsolatot nem bonyolító, a Központ közvetlen alárendeltségében mûködõ
kirendeltséget is létrehozhat.
(7) Az állategészségügyi, illetve növényegészségügyi
határkirendeltség létrehozatalára, megszüntetésére a külön
jogszabályban foglaltakat kell alkalmazni.
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h) javaslatot tesz a szervezeti és mûködési szabályzat
megalkotására, illetve módosítására,
i) javaslatot tesz az MgSzH költségvetésének megállapítására,
j) felelõs az MgSzH költségvetésének betartásáért,
k) mûködteti az MgSzH laboratóriumait,
l) jogszabályban meghatározott keretek között kidolgozza és – a miniszter jóváhagyásával – fejleszti az elektronikus ügyintézést és adatátvitelt az MgSzH feladatellátásával összefüggésben,
m) jóváhagyja a területi szervek kirendeltségeinek létesítését, megszüntetését, ha a létesítést, illetve megszüntetést nem jogszabály rendelte el,
n) szabályozza a kiadmányozás rendjét a területi szervek vonatkozásában.

5. §
Az MgSzH adott szakterületért felelõs elnökhelyettese
a) javaslatot tesz az elnöknek az igazgatók kinevezésére,
b) az MgSzH területi szervének köztisztviselõjét jogszabályban meghatározott járványügyi, vagy más kiemelt
jelentõségû okból azonnali intézkedést igénylõ esetben
közvetlenül utasíthatja feladat elvégzésére vagy mulasztás
pótlására, továbbá jelentést kérhet.

6. §
A fõigazgató
a) közvetlenül vezeti a területi szervet,
b) – a kinevezés és a felmentés kivételével – gyakorolja
a munkáltatói jogokat az igazgatók felett.

4. §
Az elnök
a) közvetlenül vezeti a Központot,
b) javaslatot tesz a miniszternek az elnökhelyettesek és
a fõigazgatók kinevezésére,
c) – a kinevezés és a felmentés kivételével – gyakorolja
a munkáltatói jogokat az elnökhelyettesek és a fõigazgatók
felett,
d) az MgSzH adott szakterületért felelõs elnökhelyettesének javaslata alapján kinevezi és felmenti a területi szervek igazgatóit (a továbbiakban: igazgató),
e) felelõs az MgSzH részére jogszabályban, állami irányítás egyéb jogi eszközében, illetve megállapodásban
meghatározott feladat hatékony ellátásáért, amelyrõl
évente beszámol a miniszternek,
f) felelõs az MgSzH feladatellátásának minõségbiztosításáért,
g) elkészíti és jóváhagyásra a miniszter elé terjeszti az
MgSzH éves munkatervét,

Az MgSzH eljárása
7. §
(1) Ha jogszabály másképp nem rendelkezik, az MgSzH
hatáskörébe tartozó közigazgatási hatósági ügyben elsõ
fokon a területi szerv, másodfokon a Központ jár el.
(2) A Központ közigazgatási hatósági ügyben országos
illetékességgel jár el. Döntése ellen közigazgatási eljárás
keretében fellebbezésnek helye nincs.

8. §
Az elnök a helyszíni eljárásra jogosult köztisztviselõ
részére a 2. számú mellékletben meghatározott minta szerinti igazolványt állít ki.
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9. §

Az MgSzH alaptevékenységének veszélyeztetése nélkül és azzal összefüggésben, külön jogszabályban meghatározottak szerint kutatási, oktatási, fejlesztési, laboratóriumi, vizsgálati, szaktanácsadási, szakértõi, tervezési és
egyéb feladatokat is elláthat, vállalkozási tevékenységet
folytathat.

Kijelölõ rendelkezések
10. §
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(2) Az állattenyésztésrõl szóló 1993. évi CXIV. törvényben foglaltak tekintetében a Kormány tenyésztési hatóságként a Központot jelöli ki.

13. §
(1) Az állategészségügyrõl szóló 2005. évi CLXXVI.
törvény (a továbbiakban: Áeütv.) 23. § (3) bekezdésében,
32. §-ában, 35. §-a (2) bekezdésének e) pontja és (4) bekezdésének f) és g) pontja tekintetében, 40. §-ában, valamint 42. §-ában foglaltak tekintetében a Kormány állat-egészségügyi hatóságként a Központot jelöli ki.
(2) Az Áeütv. 41. §-ában foglaltak tekintetében a Kormány állami állategészségügyi laboratóriumként a Központot jelöli ki.

Az MgSzH-t – ha kormányrendelet eltérõen nem rendelkezik – a Kormány
a) növénytermesztési hatóságként,
b) talajvédelmi hatóságként,
c) állategészségügyi hatóságként,
d) tenyésztési hatóságként,
e) erdészeti hatóságként,
f) vadászati hatóságként,
g) halászati hatóságként,
h) takarmányozási hatóságként,
i) borászati hatóságként,
j) növényvédelmi szervként,
k) mezõgazdasági igazgatási szervként
jelöli ki.

(3) Az Áeütv. 9. § (3) bekezdésében, 13. § (1) és (2) bekezdésében, 14. § (2) bekezdésében, 16. § (4) bekezdésében, 22. § (1)–(3) bekezdésében, 26. § (3) bekezdésében,
34. § felvezetõ szövegében, 35. § (1) bekezdésében,
35. §-a (4) bekezdésében – az f) és g) pont kivételével –,
35. § (5)–(8) bekezdésében – a (7) bekezdés b) pontjának
kivételével –, 44. §-a (2) bekezdésének e) pontjában,
45/A. §-ában foglaltak tekintetében a Kormány állat-egészségügyi hatóságként az MgSzH területi szervét
jelöli ki.

11. §

(5) Az Áeütv. 11. § (3) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány állat-egészségügyi hatóságként az
MgSzH állati eredetû melléktermék helye szerint illetékes
területi szervét jelöli ki.

(1) A növényfajták állami elismerésérõl, valamint a szaporítóanyagok elõállításáról és forgalomba hozataláról
szóló 2003. évi LII. törvény (a továbbiakban: vetõmagtörvény) 2. § 9. és 25. pontjában, 3. § (2) bekezdésében, 7. §
(1) és (5) bekezdésében, 8. §-ában, 9. § (1) és (2) bekezdésében, 10. § (2) és (3) bekezdésében, 11. § (1) bekezdésében, 12. § (1)–(4) bekezdésében, 14. § (1) és (3) bekezdésében, 15. § (2) bekezdésében, 18. § (3) és (4) bekezdésében, 19. § (1) és (2) bekezdésében, 20. § (1) és (3) bekezdésében, 23. § (1) bekezdésében, 23. §-a (2) bekezdésének
a) pontjában, 23. § (3) bekezdésében, 24. § b) pontjában,
26. § (2) bekezdésében, 27. §-ában, valamint 28. § (1) és
(3) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány
növénytermesztési hatóságként a Központot jelöli ki.
(2) A vetõmagtörvény 23. § (2) bekezdésében foglaltak
tekintetében a Kormány a növénytermesztési hatóságként
a Központot és az MgSzH területi szervét jelöli ki.

12. §
(1) Tenyésztési hatóságként a Kormány – ha a kormányrendelet eltérõen nem rendelkezik – az MgSzH-t jelöli ki.

(4) Az Áeütv. 40. § l) pontjában az állomások megnevezés az MgSzH területi szervét kell érteni.

(6) Az Áeütv. 12. § (2) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány állat-egészségügyi hatóságként az
MgSzH-nak az állati eredetû mellékterméket kezelõ telephelye szerint illetékes területi szervét jelöli ki.
(7) Az Áeütv. 12. § (3) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány az állat-egészségügyi hatóságként az
MgSzH-nak az állati eredetû mellékterméket kezelõ székhelye szerinti területi szervét jelöli.
(8) Az Áeütv. 37. § (2) bekezdésének alkalmazásában a
Kormány az MgSzH területi szervét állat-egészségügyi
hatóságként és növényvédelmi szervként jelöli ki.
(9) Az Áeütv. 20. § (1) bekezdésében és 45. § (3) és
(4) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány állat-egészségügyi hatóságként a Központot, illetve az
MgSzH területi szervet jelöli ki.
(10) Az Áeütv. 25. §-a (1) bekezdése b) pontjának alkalmazásában a Központ, az MgSzH területi szerve és a területi szervnél közszolgálati jogviszonyban alkalmazott,
helyszíni hatósági eljárásra feljogosított állatorvos
(a továbbiakban: hatósági állatorvos), hatósági fõállatorvos állat-egészségügyi hatóságnak minõsül.
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14. §

(1) A hatósági állatorvos
a) állatbetegség vagy annak gyanúja bejelentésekor,
észlelésekor ellátja a járványügyi feladatokat, megteszi a
járvány megelõzéséhez és felszámolásához szükséges
mindazon intézkedéseket, amelyeket jogszabály a feladat-, illetve a hatáskörébe utal,
b) bejelentendõ állatbetegség gyanúja esetén bejelentést tesz a Központnak, az MgSzH területi szervének,
c) külön jogszabály szerint járványügyi és élelmiszer-biztonsági szempontból korlátozhatja, illetve megtilthatja az állati eredetû élelmiszer, nyersanyag, kész élelmiszer felhasználását, forgalomba hozatalát, és szükség esetén értesíti az illetékes hatóságokat, és megteszi az egyéb
szükséges intézkedéseket,
d) szükség esetén dönt az idegen állományból vagy
külföldrõl származó állatok fogadására kiválasztott elkülönítõ (karantén) alkalmasságáról, valamint az állatok elkülönítésének (karanténozásának) feltételeirõl,
e) irányítja és ellenõrzi a jogszabályokban elõírt állat-egészségügyi feladatok (kötelezõ védõoltás, diagnosztikai vizsgálat, parazitózisok elleni védekezés stb.) végrehajtását, illetve indokolt esetben (külön jogszabályban
meghatározottak szerint) részt vesz a végrehajtásban,
f) külön jogszabályban foglaltak szerint elvégzi, illetve
ellenõrzi a közfogyasztásra, illetve az egyéb okból levágott állat húsvizsgálatát,
g) kiállítja az áru nemzetközi kereskedelméhez szükséges állat-egészségügyi bizonyítványt, egyéb okiratot,
h) feladatainak ellátása során folyamatosan kapcsolatot
tart az illetékességi területén levõ települési, a fõvárosban
a fõvárosi önkormányzattal, az illetékes közegészségügyi
hatósággal, környezetvédelmi hatósággal, a vámhatósággal, a rendvédelmi szervekkel, valamint a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium területi szerveivel,
i) nyilvántartásba veszi a hatáskörébe tartozó, külön
jogszabály szerinti állat-egészségügyi felügyelet alá
tartozó helyet.
(2) A hatósági állatorvos külön jogszabály szerint használja az állat-egészségügyi hatóságok közötti információcserét szolgáló informatikai rendszert.
(3) A hatósági fõállatorvos
a) szervezi és ellenõrzi – az MgSzH területi szerve által – az irányítása alá helyezett hatósági állatorvosok tevékenységét és a jogosult állatorvosok állami állat-egészségügyi feladatainak ellátását,
b) az irányítása alatt álló hatósági és jogosult állatorvosok által ellátott állami állategészségügyi feladatokhoz
kapcsolódóan
ba) ellátja az Áeütv. 35. §-a (7) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatot,
bb) külön jogszabály szerint járványügyi intézkedést
rendel el,
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bc) betegségek felszámolásához, mentesítési és monitoring programokhoz szükséges anyagokat és tárgyakat
rendel,
bd) az állatleölési és kártalanítási ügyekben elsõ fokú
hatóságként jár el,
be) kiszabja az állategészségügyi bírságot.
(4) Az Áeütv. 35. §-a (5) bekezdésének i)–w) pontjában,
(7) bekezdésének b) pontjában, 38. § (1) bekezdésében és
44. §-a (2) bekezdésének e) pontjában foglaltak tekintetében a Kormány állat-egészségügyi hatóságként a hatósági
állatorvost jelöli ki.
(5) Az Áeütv. 37. § (1) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány a hatóságként a hatósági állatorvost jelöli
ki.
(6) Az Áeütv. 44. §-a (3) bekezdésének a) pontjában az
állat-egészségügyi hatóság megnevezés alatt a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szervét kell érteni.
(7) A Központ az állategészségügy irányítási, szervezési feladatainak keretében
a) a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter által
meghatározott körben ellátja az állami állategészségügyi
és élelmiszer-ellenõrzõ szolgálat irányításával kapcsolatos
egyes feladatokat, szervezi az állami állategészségügyi
feladatok végrehajtását, továbbá szakmailag elõkészíti az
állategészségügyi szabályozást,
b) gondoskodik az állategészségügy területével kapcsolatos nyilvános információk közzétételérõl,
c) koordinálja az egyes állat-egészségügyi feladatok
végrehajtásában részt vevõ hatóságokat, intézményeket,
valamint szervezeteket,
d) létrehozza az Országos Állat-egészségügyi Informatikai Rendszert (a továbbiakban: OÁIR) és felügyeli annak
mûködtetését,
e) megállapodik a Magyar Állatorvosi Kamarával a
magán-állatorvosok közcélú igénybevételének feltételeirõl,
f) járványveszély esetén annak megelõzésére, illetve
felszámolására az ország egész területén – külön jogszabály szerint az országos járványvédelmi központon keresztül – irányítja a védekezést, melynek keretében az
Áeütv.-ben foglalt feladatok ellátását az állat-egészségügyi hatóságok, valamint az állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenõrzõ szolgálat egyes szervei között az e törvényben foglaltaktól eltérõen is megállapíthatja,
g) elkészíti az integrált többéves nemzeti ellenõrzési
terv részét képezõ, külön jogszabály szerinti – többéves
nemzeti ellenõrzési tervet, valamint megszervezi, irányítja, felügyeli annak végrehajtását, továbbá részt vesz az Ellenõrzõ Testületben és szervezi annak mûködését, ha az
Ellenõrzõ Testület jelentése alapján szükséges, akkor elvégzi a többéves nemzeti ellenõrzési terv módosítását, valamint saját területére vonatkozóan ellátja az integrált
többéves nemzeti ellenõrzési tervvel kapcsolatos koordinációs és kapcsolattartói feladatokat,
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h) felügyeli az állatgyógyászati termékekkel kapcsolatos tevékenység hatósági ellenõrzését,
i) ellátja a szakmai szintû hazai és nemzetközi állategészségügyi kapcsolattartói feladatokat,
j) ellátja a jogszabályban meghatározott egyéb feladatokat.
(8) Az Áeütv. 34. § o) pontja szerinti tájékoztatást a
Központtól kell kérni.
(9) A külön jogszabály szerinti engedélyezõ hatóság
– határozatának meghozatala elõtt – a külön jogszabályban
foglaltak szerint kikéri az MgSzH területi szervének
szakhatósági állásfoglalását:
a) az állattartó hely, trágyakezelõ, állatvásártér, mesterséges termékenyítõ állomás, embrióátültetõ állomás,
baromfikeltetõ állomás, halkeltetõ állomás, méhanyanevelõ telep, állatrakodó, állatorvosi rendelõ, állatkórház, állatklinika, állatorvosi laboratórium, a nem állam által mûködtetett, élelmiszer-higiéniai, élelmiszer-biztonsági célú
vizsgálatokat végzõ laboratórium, gyûjtõállomás, kereskedõi telep, etetõ-itató állomás, pihentetõ állomás, állati
eredetû élelmiszer-elõállító hely, hûtõház, állati eredetû
melléktermék szállítását, kezelését végzõ üzem, takarmány-elõállító, takarmány-forgalmazó létesítmény létesítésének, használatbavételének, fennmaradásának, rendeltetése megváltoztatásának engedélyezésére irányuló eljárásban,
b) állati eredetû élelmiszer-elosztó, -forgalmazó hely,
állatkereskedés, állatkozmetika, állatmenhely, állatpanzió, állatkert létesítésének, használatbavételének, fennmaradásának, rendeltetése megváltoztatásának és mûködésének engedélyezésére irányuló eljárásban,
c) a nemzetközi részvétellel tartott állatvásár, állatkiállítás, állatbemutató, továbbá állatverseny tartásának engedélyezésére irányuló eljárásban,
d) a külön jogszabályban megállapított egyéb esetekben.
(10) A Kormány a Központot a külön jogszabály szerinti biocid termékek forgalomba hozatalának és a vadaspark
mûködésének engedélyezésére irányuló eljárásban szakhatóságként jelöli ki.
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(15) Az MgSzH területi szerve szükség esetén a nála alkalmazott hatósági állatorvos útján gondoskodik az állatorvosi szolgáltatói tevékenység nyújtásáról, valamint a jogosult állatorvos külön jogszabály szerinti feladatainak ellátásáról.
(16) Az MgSzH területi szervénél alkalmazott hatósági
állatorvos, a jogosult állatorvos, a területi felügyelõ, a hatósági fõállatorvos és az MgSzH területi szervénél mûködõ állat-egészségügyi határállomási és élelmiszer-higiéniai kirendeltség által hozott elsõ fokú határozat, illetve
végzés ellen benyújtott fellebbezést felettes szervként az
MgSzH területi szerve bírálja el.
(17) A magán-állatorvos az Áeütv. 9. § (2) bekezdése
szerinti esetben az Áeütv. 36. §-a (2) bekezdésének
a) pontja szerint jogosult eljárni.
(18) A magán-állatorvos az Áeütv. 9. § (3) bekezdése
szerinti eljárása során a hatósági állatorvost megilletõ védelemben részesül.

15. §
(1) Az állatok védelmérõl és kíméletérõl szóló 1998. évi
XXVIII. törvény (a továbbiakban: Ávt.) alkalmazásában a
Kormány állategészségügyi hatóságként az MgSzH területi szervét jelöli ki.
(2) Az Ávt. 20. § (2) és (3) bekezdése, 21. § (1) és (2) bekezdése, 39. § (3) bekezdése és 41. § (1) bekezdése szerinti
közigazgatási eljárás tekintetében a Kormány az MgSzH
területi szervét szakhatóságként jelöli ki.
(3) A Központ ellátja a szakmai szintû hazai és nemzetközi állatvédelmi kapcsolattartói feladatokat, szervezi az
állami állatvédelmi feladatok végrehajtását, szakmailag
elõkészíti az állatvédelmi szabályozást, ellátja a jogszabályban meghatározott egyéb állatvédelmi feladatokat.

(11) A Kormány a Központot az (1) bekezdés szerinti
elsõ fokú eljárásokat követõ másodfokú eljárásokban
szakhatóságként jelöli ki.

16. §

(12) Bejelentendõ állatbetegség gyanújakor vagy megállapításakor a hatósági állatorvos köteles jelentést tenni
az MgSzH azon területi szervének, amelynél alkalmazásban áll.

(1) A Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint a magán-állatorvosi tevékenység gyakorlásáról szóló 1995. évi
XCIV. törvény 3. §-a (1) bekezdésének k) pontjában és
32. § (2) bekezdésében a Kormány állategészségügyi hatóságként az MgSzH területi szervét jelöli ki.

(13) Az MgSzH területi szerve ellenõrzi a nála alkalmazott hatósági állatorvosok, illetve a jegyzõk állat-egészségügyi hatósági tevékenységét.
(14) Az MgSzH területi szerve megállapítja a jogosult
állatorvos mûködési területét és feladatait, irányítja és ellenõrzi a feladatok elvégzését.

(2) A Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint a magán-állatorvosi tevékenység gyakorlásáról szóló 1995. évi
XCIV. törvény 4. § (3) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány állategészségügyi hatóságként az MgSzH
magán-állatorvos székhelye szerint illetékes területi szervét jelöli ki.
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17. §

(1) Növényvédelmi szervként a Kormány – ha kormányrendelet eltérõen nem rendelkezik – az MgSzH-t jelöli ki.
(2) A növényvédelemrõl szóló 2000. évi XXXV. törvény (a továbbiakban: növényvédelmi törvény) 37. §
(2) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány talajvédelmi hatóságként az MgSzH területi szervét jelöli ki.
(3) A növényvédelmi törvény 45. § (5) bekezdésében
foglaltak tekintetében a Kormány növényvédelmi szervként és állategészségügyi hatóságként az MgSzH területi
szervét jelöli ki.
(4) A növényvédelmi törvény 6. § (2) bekezdésében
foglalt állami védekezés elrendelésére, amennyiben a zárlati károsító kiirtására végzett termelõi védekezés – a termelõn kívülálló ok miatt – nem volt kielégítõ hatású, vagy
a zárlati károsító terjedését szükséges megakadályozni,
részben vagy egészben a megyére (fõvárosra) kiterjedõen
a Központ elõzetes tájékoztatásával az MgSzH területi
szerve jogosult.
(5) A növényvédelmi törvény 15. §-a (5) bekezdésének
a) és b) pontjában, 19. §-ában, 20. § (1) bekezdésében,
24. § (1) és (3) bekezdésében, 25. § (3) bekezdésében,
28. § (1) bekezdésében, 29. § (2) bekezdésében, 32. §
(1) bekezdésében, 42/A. §-ában, 47. § (1) bekezdésében,
50. § a) és c) pontjában, valamint 52. §-ában foglaltak tekintetében a Kormány növényvédelmi szervként a Központot jelöli ki.
(6) A növényvédelmi törvény 54. § (2) bekezdésében,
56. §-át megelõzõ alcímben, 56. § (2) és (3) bekezdésében
foglaltak tekintetében a Kormány hatóságként az MgSzH
területi szervének helyszíni eljárásra jogosult növényvédelmi felügyelõjét jelöli ki.
(7) A növényvédelmi törvény 56. § (2) és (3) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány hatóságként megnevezés az MgSzH területi szervének helyszíni eljárásra jogosult talajvédelmi felügyelõjét jelöli ki.
(8) A növényvédelmi törvény 4. § (3) és (4) bekezdésében, 5. §-a (1) bekezdésének b) pontjában, 7. § (1) bekezdésében, 7/A. § (1) bekezdésében, 7. § (2) bekezdésében,
10. § (2) bekezdésében, 29. § (1) bekezdésében,
30. §-ában, 32. § (2) bekezdésében, 53. § (3) bekezdésében, 57. § e) pontjában, 60. § (4) bekezdésében, 61. § (2) és
(4) bekezdésében, valamint 62. § (1) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány növényvédelmi szervként az
MgSzH területi szervét jelöli ki.
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(11) Amennyiben az országban nem honos zárlati károsító megjelenését észlelték, a növényvédelmi törvény
6. §-a (1) bekezdésének a) pontja szerinti állami védekezés
elrendelésére több megyére és országosan kiterjedõen a
Központ jogosult.
(12) A növényvédelmi törvény 9. §-a alkalmazásában a
növények, növényi termékek határforgalmának növényvédelmi ellenõrzését az MgSzH területi szerveinek növényegészségügyi határkirendeltségei látják el. A szomszédos
ország területén mûködõ magyar növényegészségügyi határkirendeltség a mûködtetés, illetve a közszolgálati jogviszony szempontjából az MgSzH területi szerve helye szerinti, annak szervezeti egységét képezõ belföldi munkahelynek minõsül.
(13) A növényvédelmi törvény 31. § (6) bekezdése és
32. § (2) bekezdése szerinti közigazgatási eljárás tekintetében a Kormány az MgSzH területi szervét szakhatóságként jelöli ki.
(14) A növényvédelmi törvény 32. § (1) bekezdése szerinti eljárás során a növényvédelmi szerv a Központ állásfoglalása alapján jár el.
(15) A növényvédelmi törvény 10/A. §-a és 60. § (3) bekezdésének alkalmazásában a Központ, az MgSzH területi
szerve növényvédelmi szervnek minõsül.
(16) A növényvédelmi törvény 61. § (1) bekezdésének
alkalmazásában az MgSzH területi szerve növényvédelmi
szervnek minõsül.

18. §
A Magyar Növényvédõ Mérnöki és Növényorvosi Kamaráról szóló 2000. évi LXXXIV. törvény 19. § (9) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány növényvédelmi
szervként az MgSzH területi szervét jelöli ki.

19. §
(1) Az élelmiszerekrõl szóló 2003. évi LXXXII. törvény
(a továbbiakban: Étv.) 11. §-a (1) bekezdésének d) pontjában foglaltak tekintetében a Kormány a növényvédelmi
szervként a Központot jelöli ki.
(2) Az Étv. 8. § (1) bekezdésében foglaltak tekintetében
a Kormány élelmiszerbiztonsági szervként a Központot jelöli ki.

(9) A növényvédelmi törvény 7. § (1) bekezdése szerinti
közérdekû védekezés elrendelésére külterületen az
MgSzH területi szerve jogosult.

(3) Az Étv. 6. § (1) bekezdésében foglaltak tekintetében
a Kormány élelmiszerbiztonsági szervként az MgSzH területi szervét jelöli ki.

(10) A növényvédelmi törvény 7/A. § (1) bekezdése
szerinti parlagfû elleni közérdekû védekezés elrendelésére
külterületen az MgSzH területi szerve jogosult.

(4) Az Étv. 11. §-a (1) bekezdésének a) pontjában foglaltak tekintetében a Kormány élelmiszerbiztonsági szervként a Központot és az MgSzH területi szervét jelöli ki.
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(5) Az élelmiszerminõség, élelmiszerbiztonság és élelmiszerhigiénia vonatkozásában a Központ saját feladat- és
hatáskörében ellátja a szakmai szintû hazai és nemzetközi
kapcsolattartói feladatokat, szervezi az állami feladatok
végrehajtását, szakmailag elõkészíti az hazai szabályozást,
ellátja a jogszabályban meghatározott egyéb feladatait.

20. §
(1) A takarmányok elõállításáról, forgalomba hozataláról és felhasználásáról szóló 2001. évi CXIX. törvény
(a továbbiakban: takarmánytörvény) 4. § (1) és (2) bekezdésében, 8. §-ában, 11. § (2) és (3) bekezdésében, és
(4) bekezdésének a) pontjában, 14. §-ának a)–c) pontjában, valamint 16. § (4) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány takarmányozási hatóságként a Központot
jelöli ki.
(2) A takarmánytörvény 6. § (2) bekezdésében, 11. §-a
(4) bekezdésének b)–h) pontjában, 14. §-ának d)–j) pontjában, valamint 16. § (1) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány takarmányozási hatóságként az MgSzH
Hivatal területi szervét jelöli ki.
(3) A takarmánytörvény 11. § (5) bekezdésének alkalmazásában a Központ, az MgSzH területi szerve és helyszíni eljárásra jogosult köztisztviselõje takarmányozási
hatóságnak minõsül.
(4) Az MgSzH területi szervénél alkalmazott takarmány-felügyelõ által hozott elsõ fokú határozat, illetve
végzés ellen benyújtott fellebbezést felettes szervként az
MgSzH területi szerve bírálja el.
(5) A takarmánytörvény 11. §-a (4) bekezdésének b)–h)
pontjában, valamint (5) bekezdésében foglalt feladatokat
csak hatósági igazolvány birtokában lehet ellátni. A hatósági igazolványt az elnök adja ki.

21. §
(1) A szõlõtermesztésrõl és a borgazdálkodásról szóló
2004. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: bortörvény) 2. §
17. pontjában és 40. § (6) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány borászati hatóságként a Központot jelöli
ki.
(2) A bortörvény 2. § 17. és 18. pontjában, 5. § (4) bekezdésében, 7. § (1) és (5) bekezdésében és 40. §-a (1) bekezdésének b) pontjában, valamint a 43. § (2) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány növénytermesztési
hatóságként az MgSzH területi szervét jelöli ki.
(3) A bortörvény 9. §-ában foglaltak tekintetében a Kormány talajvédelmi hatóságként az MgSzH területi szervét
jelöli ki.
(4) A bortörvény 21. § (2) bekezdésében, 23. § (6) bekezdésében, 24. § (1) és (2) bekezdésében, 24/A. § (1) és
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(6) bekezdésében, 25. § (2) bekezdésében, 28. §-ában,
29. §-ában, 30. § (2) bekezdésében, 40. §-a (1) bekezdésének c) pontjában, valamint 51. § (4) bekezdésében, 20. §
(1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdésében, 32. § (4) bekezdésében, 40. § (5) bekezdésében, 41. § (1) bekezdésében,
44. § (1)–(3) bekezdésében, 48. § (1)–(4) és (7) bekezdésében, 50. § (1), (2) és (4) bekezdésében, 51. § (1) és (2) bekezdésében, valamint 53. § (3) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány borászati hatóságként a Központot
jelöli ki.
(5) A bortörvény 40. § (1) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány növénytermesztési és borászati hatóságként a Központot és az MgSzH területi szervét jelöli ki.
(6) A bortörvény 7. § (1) bekezdése szerinti, árutermõ,
törzs- és kísérleti szõlõ telepítésének, illetve kivágásának
engedélyezésére irányuló közigazgatási eljárásban a Kormány az MgSzH területi szervét szakhatóságként jelöli ki.

22. §
(1) Az erdõrõl és az erdõ védelmérõl szóló 1996. évi
LIV. törvény 14. § (2) bekezdésében a kijelölõ szervként, a
14. § (3) bekezdésében és 71. § (2) bekezdésében, 98. §
(1) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány erdészeti hatóságként a Központot jelöli ki.
(2) A Központ igazgatási feladatai körében
a) koordinálja az erdészeti hatósági feladatok végrehajtását,
b) szolgáltatja a miniszter által kért, a kormányzati
munka ellátásához szükséges, tevékenysége során keletkezett adatokat,
c) elemzi és értékeli a feladat- és hatáskörét érintõ jogszabályok végrehajtását,
d) ellenõrzi a területi szervek hatósági munkáját, a jogerõs határozatba foglalt kötelezettségek teljesülését,
e) véleményezi a feladat- és hatáskörét érintõ jogszabálytervezeteket,
f) gondoskodik a körzeti erdõtervek elkészítésérõl,
g) mûködteti az Országos Erdõállomány Adattárat,
h) mûködteti az Erdõvédelmi Mérõ Megfigyelõ Rendszert,
i) a hatósági feladatai során önállóan, egyéb feladatoknál pedig a miniszter felkérése alapján közremûködik a
nemzetközi feladatok végrehajtásában,
j) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket jogszabály a feladatkörébe utal.
(3) Az erdõrõl és az erdõ védelmérõl szóló 1996. évi
LIV. törvény 13. § (2) bekezdésében, (4) bekezdésének
a) pontjában, valamint (5)–(7) bekezdésében, 14. § (2) bekezdésében a felszólítást foganatosító szervként, 16. §
(3) bekezdésében, 17. § (4) bekezdésében, 21. § (1) bekezdésében, 26. § (3) bekezdésében, 28. §-ában, 29. § (3) bekezdésében, 30. § (2) bekezdésében, 35. § (4) bekezdésében, 38. § (1) és (2) bekezdésében, 39. § (1)–(3) bekezdé-
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sében, 41. § (5) bekezdésében, 43. § (1)–(2) bekezdéseiben, 44. § (3) bekezdésében, 46. § c) pontban, 47. § (1) és
(3) bekezdéseiben, 48. § (2)–(5) bekezdéseiben, 49. §
(3) bekezdésében, 52. § (5) bekezdésében, 54. § (5) bekezdésében, 56. § (2) bekezdésében, 60. § (1) bekezdésében,
61–63. §-ában, 66. § (1)–(2) bekezdéseiben, 67. §, 68. §
(1)–(3) és (5) bekezdéseiben, 70. § (1) és (3)–(4) bekezdéseiben, 72. § (1) és (3) bekezdéseiben, 73. § (4) és (5) bekezdésében, 75. §-ában, 77. § (3) bekezdésében, 81. §
d) pontjában, 84. §-ában, 86. § (2) bekezdésében,
87. §-ában, 89. § (2)–(3) bekezdéseiben, 98. § (2) bekezdésében, 102. § (1) bekezdésében, 103. § (1) és (3) bekezdéseiben, valamint a 105. § (1) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány erdészeti hatóságként az MgSzH területi szervét jelöli ki.
(4) Az MgSzH területi szerve elsõ fokú erdészeti szakhatóságként eljárva hozzájárul:
a) az állandó jellegû erdészeti kötélpálya és épület építéséhez, korszerûsítéséhez, megszüntetéséhez,
b) a közérdekbõl elrendelt erdõtelepítés engedélyezéséhez,
c) erdõterület erdõ mûvelési ágban való nyilvántartáshoz,
d) erdõ mûvelési ágú terület más mûvelési ágban való
nyilvántartásához,
e) erdõterület két vagy több földrészletre történõ megosztásához,
f) ellátja a jogszabály által részére meghatározott szakhatósági feladatokat.
(5) Az MgSzH területi szerve erdészeti igazgatási feladatai körében
a) az erdõ fennmaradásának vagy fejlõdésének veszélyeztetése esetén felszólítja az erdõgazdálkodót a veszélyeztetés megszüntetésére,
b) a felszólítás eredménytelensége esetén a kincstári
vagyon tulajdonosi jogait gyakorló szervnél a szükséges
munkák elvégzése céljából új erdõgazdálkodó kijelölését
kezdeményezi,
c) nyilvántartást vezet az erdõgazdálkodókról és az erdészeti szakszemélyzetrõl,
d) üzemtervet és üzemtervi kivonatot ad ki,
e) az Országos Erdõállomány Adattár, az országos erdõleltár részére a szükséges adatokat összegyûjti, elemzi,
f) gondoskodik az Adattár digitális térképállományának folyamatos karbantartásáról és fenntartásáról,
g) elkészíti a körzeti erdõterveket,
h) elvégzi az Erdõvédelmi Mérõ Megfigyelõ rendszer
terepi felvételeit,
i) az erdõt érintõ területfejlesztési, területrendezési tervek készítésében közremûködik az illetékességi területén,
j) az Adattár adatai és a vonatkozó jogszabályok alapján az erdõgazdálkodók és az állampolgárok részére tájékoztatást nyújt,
k) az erdészeti ágazatra adott állami támogatások ellenõrzésében közremûködik,
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l) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket jogszabály a feladatkörébe utal.
(6) Az Evt. 40. § (2) bekezdése, 73. §-a (2) bekezdésének b) pontja szerinti közigazgatási eljárásban a Kormány
az MgSzH területi szervét szakhatóságként jelöli ki.
(7) A Központ hatósági jogkörében eljárva
a) amennyiben az erdõgazdálkodó elmulasztja az erdõ
védelmére és mûvelésére vonatkozó, e törvényben írt kötelezettségek teljesítését, erdõgazdálkodót jelöl ki,
b) engedélyezi az erdõterület honvédelmi, nemzetbiztonsági és határrendészeti célra történõ igénybevételét.
(8) Az erdészeti hatósági ügyekben az MgSzH területi
szerveinek illetékességi területét a 3. számú melléklet tartalmazza.

23. §
Az erdõbirtokossági társulatról szóló 1994. évi XLIX.
törvény 6. §-a (1) bekezdésében foglaltak tekintetében a
Kormány erdészeti hatóságként az MgSzH erdõterület
fekvése szerint illetékes területi szervét jelöli ki.

24. §
(1) A vad védelmérõl, a vadgazdálkodásról, valamint a
vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény (a továbbiakban:
Vtv.) 6. § (4) bekezdésében, 12. § (2) és (4) bekezdésében,
13. § (3) bekezdésében, 14. § (1) bekezdésében,
18. §-ában, 19. § (1) és (3) bekezdésében, 20. § (2)–(4) bekezdésében, 25. § (2) bekezdésében, 26. §-ában, 27. §-a
(1) bekezdésében, 27. §-a (1) bekezdésének b) pontjában,
27. § (2) bekezdésében, 27. §-a (3) bekezdésének b) és
c) pontjában, 27. § (4) és (7) bekezdésében, 28. § (4) bekezdésében, 30. § (2) bekezdésében, 32. § (1) bekezdésében, 35. § (3) bekezdésében, 38. § (3) és (4) bekezdésében,
39. § (1) és (3) bekezdésében, 45. § (2) és (3) bekezdésében, 47. § (1) és (3) bekezdésében, 50. § (3) és (4) bekezdésében, 51. § (1) bekezdésében, 52. § (1) és (2) bekezdésében, 53. § (2) bekezdésében, 57. § (1) bekezdésében, 58. §
(4) bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében, 63. § (2) bekezdésében, 64. §-a (1) bekezdésének d) pontjában, 65. §
(1) bekezdésében, 65. §-a (2) bekezdésében, 65. § (3) bekezdésében, 67. § (4) bekezdésében, 69. § (2) bekezdésében, 71. §-a (3) bekezdésében, 73. § (1)–(3) és (5) bekezdésében, 74. § (1)–(2), és (5) bekezdésében, 79. §-a (1) bekezdésének d) pontjában, 80. § (2)–(4) bekezdésében,
82. § (1) és (3) bekezdésében, 83. § (1) bekezdésében,
83. §-a (1) bekezdésének b) pontjában, 84. § (1) bekezdésében, 86. § (2) bekezdésében, 88. §-ában, 89. § (1) bekezdésében, 89. §-a (1) bekezdésének f) pontjában, 89. §
(2) bekezdésében, 90. §-a (2) bekezdésének d) pontjában,
96. § (1) bekezdésében, 98. § (1)–(4) bekezdésében, valamint 99. § (1) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kor-
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mány vadászati hatóságként az MgSzH Mezõgazdasági
Szakigazgatási Hivatal területi szervét jelöli ki.

ben a Kormány halászati hatóságként az MgSzH területi
szervét jelöli ki.

(2) A Vtv. 21. § (2) bekezdésének, a 22. § (3) bekezdésének, a 24. § (3) bekezdésének és a 74. § (6) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány vadászati hatóságként a Központot jelöli ki.

(2) A Hhtv. 19. § (3) bekezdése szerinti közigazgatási
eljárásban az MgSzH igénylõ lakóhelye szerint illetékes
területi szerve jár el.

(3) A Vtv. 35. §-a (2) bekezdésének b) pontjában foglaltak tekintetében a Kormány növényvédelmi szervként az
MgSzH területi szervét jelöli ki.

(3) A Hhtv. 24. § (3) bekezdése szerinti közigazgatási
eljárásban a Kormány az MgSzH területi szervét szakhatóságként jelöli ki.

(4) A Vtv. 41. § (3) bekezdésében foglaltak tekintetében
a Kormány vadászati hatóságként és erdészeti hatóságként
a Központot és az MgSzH területi szervét jelöli ki.

27. §

(5) A Vtv. 92. §-ában foglaltak tekintetében a Kormány
vadászati hatóságként a Központot és az MgSzH területi
szerveit jelöli ki.

(1) A hegyközségekrõl szóló 1994. évi CII. törvény
34. §-ában és 36. §-ában foglaltak tekintetében a Kormány
borászati hatóságként a Központot jelöli ki.

(6) A Vtv. 91. §-ában foglaltak tekintetében a Kormány
vadászati és állategészségügyi államigazgatási szervként
az MgSzH területi szervét jelöli ki.

(2) A hegyközségekrõl szóló 1994. évi CII. törvény
17/A. § (2) bekezdésében, 34. §-ában, 40. § (5) bekezdésében, 57. § (2) bekezdésében és 57. § (3) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány mezõgazdasági igazgatási
szervként az MgSzH területi szervét jelöli ki.

(7) Amennyiben a vadászterület az MgSzH két vagy
több területi szervének illetékességi területén található, az
a területi szerv az illetékes, amelynek területén a vadászterület nagyobbik hányada található. Vita esetén az eljárásra
illetékes szervet a Központ jelöli ki.

28. §

(8) A Vtv. alkalmazásában, amennyiben jogszabály
másként nem rendelkezik – a vadászterület különleges
rendeltetésûvé nyilvánítása, vadaskert, vadaspark létesítésének engedélyezése és trófea nemzeti értékké nyilvánítása kivételével – vadászati hatósági ügyben elsõ fokon az
MgSzH területi szerve jár el.

Az agrárgazdaság fejlesztésérõl szóló 1997. évi CXIV.
törvény 7. §-a (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott agrárgazdasági adatbázist mûködtetõ szervként a Kormány az Agrárgazdasági Kutató Intézetet, valamint a Központot jelöli ki.

(9) Vadászterület különleges rendeltetésûvé nyilvánítása, vadaskert, vadaspark létesítésének engedélyezése és
trófea nemzeti értékké nyilvánítása tekintetében elsõ fokon a Központ jár el.

29. §

(10) A Vtv. 89. § (1) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány vadászati hatóságként a Központot és az
MgSzH területi szervét jelöli ki.

25. §
Az Országos Magyar Vadászkamaráról szóló 1997. évi
XLVI. törvény 20. § (4) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány vadászati hatóságként az MgSzH területi
szervét jelöli ki.

Az agrárpiaci rendtartásról szóló 2003. évi XVI. törvény 29. § (6) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány mezõgazdasági igazgatási szervként az MgSzH területi szervét jelöli ki.

30. §
A nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerrõl szóló 2006.
évi LXXXVIII. törvény 12. §-a (3) bekezdésének b) pontjában foglaltak alapján a Kormány az agrárkár-megállapító szervként az MgSzH-t jelöli ki.

26. §
31. §
(1) A halászatról és a horgászatról szóló 1997. évi XLI.
törvény (a továbbiakban: Hhtv.) 19. § (1) és (3) bekezdésében, 21. § (4)–(6) bekezdésében, 26. § (1) bekezdésében,
36. § (1) bekezdésében, 44. §-ában, 48. §-ában, valamint
56. §-a (1) bekezdésének i) pontjában foglaltak tekinteté-

A Nemzeti Földalapról szóló 2001. évi CXVI. törvény
13. § (2) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány
mezõgazdasági igazgatási szervként az MgSzH területi
szervét jelöli ki.
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32. §

33. §

(1) A termõföldrõl szóló 1994. évi LV. törvény
(a továbbiakban: Tft.) 68. § (2) bekezdésében, 72. § (1) bekezdésében, 73. §-ában, 74. §-ában, 75. § (1), (3) és (4) bekezdésében, valamint 77. §-ában foglaltak tekintetében a
Kormány talajvédelmi hatóságként az MgSzH területi
szervét jelöli ki.

(1) A földrendezõ és a földkiadó bizottságokról szóló
1993. évi II. törvény (a továbbiakban: Fkbt.) 4/A. § (1) és
(2) bekezdésében, valamint (3) bekezdésének c) pontjában, 4/B. § (2) bekezdésében, valamint (5) és (6) bekezdésében, 5/B. § (1) bekezdésében, 6. § (2) bekezdésében,
7/A. § (4) bekezdésében, 9/A. § (2) bekezdésében, (3) bekezdésének b) pontjában és (4) bekezdésében, 9/B. §
(1)–(3) bekezdésében, valamint (5)–(6) bekezdésében,
9/C. § (1) és (3), valamint (7) bekezdésében, 9/D. §
(1)–(5) bekezdésében, 10. § (1) és (2) bekezdésében, 11. §
(5) és (6) bekezdésében, 11/B. § (2) és (5) bekezdésében,
12/B. § (1), és (3) bekezdésében, 12/C. § (1) bekezdésében, valamint 13. § (4) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány mezõgazdasági igazgatási szervként az
MgSzH területi szervét jelöli ki.

(2) A Tft. 40/B. § (1) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány növénytermesztési hatóságként az MgSzH
területi szervét jelöli ki.
(3) A Tft. 8/A. § (3) bekezdésében, 8/C. § (1) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány mezõgazdasági
igazgatási szervként az MgSzH területi szervét jelöli ki.
(4) A Tft. 25/B. § (1) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány erdészeti hatóságként az MgSzH területi
szervét jelöli ki.
(5) A Tft. 3. § i) pontjában foglaltak tekintetében a Kormány mezõgazdasági igazgatási szervként az MgSzH családi gazdaság központja szerint illetékes területi szervét
jelöli ki.
(6) A Tft. 8/A. §-a (2) bekezdésének c) pontjában foglaltak tekintetében a Kormány mezõgazdasági igazgatási
szervként az MgSzH tevékenység végzésének helye szerint illetékes területi szervét jelöli ki.
(7) A Tft. 8/B. § (2) bekezdésében és 8/C. § (1) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány mezõgazdasági
igazgatási szervként az MgSzH termõföld fekvése szerinti
illetékes területi szervét jelöli ki.
(8) A Tft. 21. § (4) bekezdésében foglaltak tekintetében
a Kormány állategészségügyi hatóságként az MgSzH-nak
a telep fekvése szerint illetékes területi szervét jelöli ki.
(9) Az engedélyezõ hatóság – határozatának meghozatala elõtt – a külön jogszabályban foglaltak szerint kikéri
az MgSzH területi szervének talajvédelmi szakhatósági állásfoglalását:
a) a termõföldön történõ, vagy termõföldre hatást gyakorló beruházások megvalósításához és üzemeltetéséhez,
b) a termõföld idõleges más célú hasznosításához, vagy
a más célra hasznosított termõföld újrahasznosításához,
c) a termõföldek minõségét veszélyeztetõ, a talajban
elõálló tartós szélsõséges vízháztartási helyzetek vízrendezéssel vagy öntözéssel való szabályozásához, valamint
d) az a)–c) pontokban írt eseteken túl, amennyiben arról külön jogszabály így rendelkezik.
(10) Az MgSzH területi szervének talajvédelmi hatósága a szennyvíz, szennyvíziszap, valamint egyéb nem veszélyes hulladékok mezõgazdasági felhasználásának engedélyezéséhez megkéri a közegészségügyi, állategészségügyi, környezetvédelmi, valamint vízügyi szakhatóság,
továbbá a település jegyzõjének hozzájárulását.

(2) Az Fkbt. 9/C. § (10) bekezdése szerinti kifogás az
MgSzH területi szervénél, a Központnak címezve nyújtható be.

34. §
A földadóról szóló 1991. évi LXXIX. törvény 7. § (1) és
(6) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány mezõgazdasági igazgatási szervként az MgSzH területi szervét
jelöli ki.

35. §
A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény
6. § (2) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány
borászati hatóságként a Központot és az MgSzH területi
szervét jelöli ki.

36. §
A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.
törvény 81/A. §-ában foglaltak tekintetében a Kormány
mezõgazdasági igazgatási szervként az MgSzH területi
szervét jelöli ki.

37. §
Az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény
52. §-a (13) bekezdésének b) pontjában foglaltak tekintetében a Kormány erdészeti hatóságként a Központot jelöli ki.
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38. §

Az egyéni vállalkozásról szóló 1990. évi V. törvény
4/B. §-a (1) bekezdésének d) pontjában foglaltak tekintetében a Kormány mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervként az MgSzH területi szervét jelöli ki.

39. §
A gyógyszertárak létesítésérõl és mûködésük egyes szabályairól szóló 1994. évi LIV. törvény 8. § (1) bekezdésében és 9. § (1) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány állategészségügyi hatóságként a Központot jelöli ki.

40. §
A fegyveres biztonsági õrségrõl, a természetvédelmi és
a mezei õrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 17. §
(1) bekezdésében, 21. § (1) és (2) bekezdésében, 22. §
(1) és (2) bekezdésében, valamint 21. § (2) bekezdésében
foglaltak tekintetében a Kormány mezõgazdasági igazgatási szervként az MgSzH területi szervét jelöli ki.

41. §
(1) Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény
45. §-a (1) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány állat-egészségügyi és talajvédelmi hatóságként az
MgSzH területi szervét jelöli ki.
(2) Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény
47. § (2) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány
állat-egészségügyi államigazgatási szervként az MgSzH
területi szervét jelöli ki.

42. §
Az MgSzH falugazdász-hálózatot mûködtet. Az
MgSzH a falugazdász-hálózat útján külön jogszabályban
meghatározott feladatkörében:
a) folyamatos tájékoztatást ad a gazdálkodók részére a
mezõgazdaságot érintõ kormányzati döntésekrõl, valamint
az egyes agrártámogatási lehetõségekrõl;
b) ellátja egyes, mezõgazdasági tevékenységekhez
kapcsolódó, nemzeti hatáskörben nyújtott agrártámogatások igazolását, elszámolását és ellenõrzését;
c) folyamatosan gyûjti és elemzi a területi tapasztalatokat;
d) közremûködik az agrárpiac szabályozásával összefüggõ feladatok végzésében, a termelõi szervezõdések
megalakításában, segíti azok mûködését;
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e) ellátja a mezõgazdasági õstermelõk nyilvántartásba
vételét, melynek keretében kiadja és nyilvántartja a mezõgazdasági õstermelõi igazolványokat;
f) folyamatosan figyelemmel kíséri a mezõgazdasági
termelõk által igénybe vett, nemzeti hatáskörben nyújtott
agrártámogatások felhasználását;
g) részt vesz a térségfejlesztési, vízgazdálkodási és
környezetvédelmi feladatok ellátásában;
h) a települési önkormányzat illetékes szerveivel
együttmûködve tájékozódik az önkormányzat területén
lévõ mezõgazdasági utak állapotáról, a termõföld külön
jogszabály szerinti hasznosítási, illetve termõképesség-fenntartási kötelezettség betartásáról, tapasztalatairól
a települési önkormányzat jegyzõjét folyamatosan tájékoztatja;
i) ellátja a termésbecsléssel, állapotminõsítéssel, valamint az ezekhez kapcsolódó nyilvántartások vezetésével
összefüggõ feladatokat;
j) ellátja az elemi károk felmérésével kapcsolatos területi feladatokat;
k) közremûködik a mezõgazdaságban felhasznált gázolaj-jövedékiadó visszatérítéssel kapcsolatos eljárásban;
l) közremûködik a kábítószer elõállítására alkalmas növények termesztésének helyszíni ellenõrzési és elszámolási munkáiban;
m) a tagállami állampolgárok termõföld tulajdonszerzésével kapcsolatosan környezettanulmányt készít, amelynek alapján igazolást ad ki a tagállami állampolgárok mezõgazdasági tevékenységének folytatásáról.

43. §
Az MgSzH-nál – a területi szervezeti egységei kivételével – az illetménykiegészítés mértéke a felsõfokú iskolai
végzettségû köztisztviselõ esetében az alapilletményének
50 százaléka, területi szerv fõigazgatója esetében az alapilletményének 50 százaléka, középiskolai végzettségû
köztisztviselõ esetében az alapilletményének 15 százaléka.

Záró rendelkezések
44. §
(1) Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a jogosult
állatorvos hatáskörérõl és a mûködésével kapcsolatos
részletes szabályokról szóló 113/2006. (V. 12.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés
lép:
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„(1) A jogosult állatorvos az állat belföldi szállítása során megvizsgálja a származási hely állatállományát, a szállítandó állatokat, a szállítóeszközt, igazolja az állat forgalomképességét, és kiállítja a szállításhoz szükséges okiratot. A jogosult állatorvos az e bekezdésben meghatározott
állatszállítással kapcsolatos hatáskörén túl a (2)–(4) bekezdés szerinti hatásköröket láthatja el.”

45. §
(1) E rendelet hatálybalépésével megszûnnek a fõvárosi
és megyei növény- és talajvédelmi szolgálatok, a Növényés Talajvédelmi Központi Szolgálat, a fõvárosi és megyei
állategészségügyi és élelmiszer-ellenõrzõ állomások, az
Országos Mezõgazdasági Minõsítõ Intézet, az Állami Erdészeti Szolgálat, a Földmûvelésügyi Költségvetési Iroda,
az Országos Borminõsítõ Intézet, az Állatgyógyászati Oltóanyag-, Gyógyszer- és Takarmányellenõrzõ Intézet, az
Országos Állategészségügyi Intézet és az Országos Élelmiszervizsgáló Intézet, a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter egyidejûleg gondoskodik e költségvetési
szerveknek az Áht. 88. § (3) bekezdése és 90. §-a (1) bekezdésének c) pontjában foglaltak alapján történõ megszüntetésérõl.
(2) Az MgSzH a fõvárosi és megyei növény- és talajvédelmi szolgálatok, a Növény- és Talajvédelmi Központi
Szolgálat, a megyei földmûvelésügyi hivatalok, a fõvárosi
és megyei állategészségügyi és élelmiszer-ellenõrzõ állomások, az Országos Mezõgazdasági Minõsítõ Intézet, az
Állami Erdészeti Szolgálat, a Földmûvelésügyi Költségvetési Iroda, az Országos Borminõsítõ Intézet, az Állatgyógyászati Oltóanyag-, Gyógyszer- és Takarmányellenõrzõ Intézet, az Országos Állategészségügyi Intézet és az
Országos Élelmiszervizsgáló Intézet általános jogutódja.

46. §
(1) A jogutódlásra figyelemmel a felsorolt megszûnõ
költségvetési szervezetek a megszûnés napjával az éves
költségvetési beszámolónak megfelelõ adattartalommal,
leltárral és záró fõkönyvi kivonattal alátámasztott beszámolót, valamint vagyonátadási jelentést készítenek az
MgSzH nyitó mérlegének alapjául, melyet legkésõbb
2007. június 30. napjáig állítanak össze.
(2) A jogszabályváltozás folytán a Földmûvelésügyi és
Vidékfejlesztési Minisztériumtól az MgSzH-hoz kerülõ
hatáskörök esetén az e rendelet hatálybalépésének napján
folyamatban lévõ ügyekben az MgSzH folytatja az eljá-
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rást, kivéve azt az esetet, ha a közigazgatási döntés bírósági felülvizsgálata van folyamatban.

47. §
E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti:
a) a megyei (fõvárosi) földmûvelésügyi hivatalról és
egyes földmûvelésügyi szakigazgatási feladatokat megállapító jogszabályok módosításáról szóló 44/1991. (III. 4.)
Korm. rendelet,
b) a megyei (fõvárosi) földmûvelésügyi hivatalról és
egyes földmûvelésügyi szakigazgatási feladatokat megállapító jogszabályok módosításáról szóló 44/1991. (III. 4.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 10/1995. (II. 3.)
Korm. rendelet,
c) a megyei (fõvárosi) földmûvelésügyi hivatalról és
egyes földmûvelésügyi szakigazgatási feladatokat megállapító jogszabályok módosításáról szóló 44/1991. (III. 4.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 204/1998. (XII. 19.)
Korm. rendelet,
d) a megyei (fõvárosi) földmûvelésügyi hivatalról és
egyes földmûvelésügyi szakigazgatási feladatokat megállapító jogszabályok módosításáról szóló 44/1991. (III. 4.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 82/2001. (V. 18.)
Korm. rendelet,
e) a megyei (fõvárosi) földmûvelésügyi hivatalról és
egyes földmûvelésügyi szakigazgatási feladatokat megállapító jogszabályok módosításáról szóló 44/1991. (III. 4.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 94/2006. (IV. 18.)
Korm. rendelet,
f) egyes földmûvelésügyi tárgyú kormányrendeletek
módosításáról szóló 58/2004. (III. 31.) Korm. rendelet
2. §-a,
g) a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági
megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségû szervek feladat- és hatáskörének megállapításával kapcsolatos
földmûvelésügyi ágazati jogszabályok módosításáról
szóló 19/1992. (I. 28.) Korm. rendelet 7. § b) pontja,
h) a köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló
9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet 8. § c) pontja,
i) a vízgazdálkodási társulatokról szóló 160/1995.
(XII. 26.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdésének második
mondata.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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1. számú melléklet
a 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi
szerveinek megnevezése, székhelye
1. Baranya Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal, Pécs,
2. Bács-Kiskun Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal, Kecskemét,
3. Békés Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal, Békéscsaba,
4. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Mezõgazdasági
Szakigazgatási Hivatal, Miskolc,
5. Csongrád Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási
Hivatal, Szeged,
6. Fejér Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal, Székesfehérvár,
7. Fõvárosi és Pest Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal, Budapest,
8. Gyõr-Moson-Sopron Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal, Gyõr,
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9. Hajdú-Bihar Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási
Hivatal, Debrecen,
10. Heves Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási
Hivatal, Eger,
11. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mezõgazdasági
Szakigazgatási Hivatal, Szolnok,
12. Komárom-Esztergom Megyei Mezõgazdasági
Szakigazgatási Hivatal, Tatabánya,
13. Nógrád Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási
Hivatal, Salgótarján,
14. Somogy Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási
Hivatal, Kaposvár,
15. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mezõgazdasági
Szakigazgatási Hivatal, Nyíregyháza,
16. Tolna Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási
Hivatal, Szekszárd,
17. Vas Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal, Szombathely,
18. Veszprém Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási
Hivatal, Veszprém,
19. Zala Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal, Zalaegerszeg.

2. számú melléklet a 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez
A helyszíni eljárásra jogosult köztisztviselõ igazolványának mintája
(Érvényes visszavonásig!)
KÖZTISZTVISELÕI IGAZOLVÁNY
a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal helyszíni eljárásra jogosult köztisztviselõje részére
Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal
............................................................................................................................................................... területi szerve
Igazolvány száma: ..................................................

FÉNYKÉP

3 × 4 cm-es

Foglalkoztató, munkáltató neve, székhelye: ................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Feladata, munkaköre: ..................................................................................................................
Mûködési terület: ........................................................................................................................

Név: ...................................................................................................................................................................................
Születési hely, év: .............................................................................................................................................................
Lakcím: .............................................................................................................................................................................
Az igazolvány tulajdonosa jogosult a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal ...............................................................
................ ....................... területi szervének köztisztviselõjeként helyszíni eljárás lefolytatására, illetve abban történõ
közremûködésre.
Kelt: ......................................., 20...... év ............... hó ...... napján
.............................................
elnök
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3. számú melléklet
a 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez
A Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi
szerveinek illetékességi területe az erdészeti hatósági
ügyekben
1. Fõvárosi és Pest Megyei Mezõgazdasági
Szakigazgatási Hivatal, Budapest

0853.
0854.
1402.
1403.
1405.

Soponyai Erdészet
Mecsérpusztai Erdészet
Süttõi Erdészet
Lovasberényi Erdészet
Táborfalvi Erdészet

2. Hajdú-Bihar Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási
Hivatal, Debrecen

A) Erdészeti tervezési körzet száma és neve

A) Erdészeti tervezési körzet száma és neve

313.
411.
412.
413.
421.
422.
423.
424.
425.
426.
427.
431.
462.
463.
592.
593.
611.
612.
613.
621.
811.
812.
813.
814.

711.
912.
913.
921.
922.
951.
952.
953.
954.
961.
962.
963.
964.
965.
966.
967.
971.

KOMÁROMI
PILISMARÓTI
VISEGRÁDI
SZENTENDREI
CSÁKVÁRI
TATABÁNYA-OROSZLÁNYI
SÜTTÕI
BAJNAI
PILISSZENTKERESZTI
BUDAKESZI
BUDAPESTI
LOVASBERÉNYI
KISBÉRI
MECSÉRPUSZTAI
VALKÓI
GÖDÖLLÕI
SZÉKESFEHÉRVÁRI
SÁROSDI
SOPONYAI
RÁCKEVEI
MONORI
CEGLÉDI
PUSZTAVACSI
ABONYI

B) Erdészeti tervezési körzethez tartozó erdészetek jegyzéke
0001.
0002.
0003.
0004.
0007.
0701.
0702.
0703.
0707.
0708.
0709.
0801.
0802.
0803.
0804.
0851.
0852.

Pusztavámi Erdészet
Oroszlányi Erdészet
Csákvári Erdészet
Tatabányai Erdészet
Kisbéri Erdészet
Szentendrei Erdészet
Visegrádi Erdészet
Pilismaróti Erdészet
Budapesti Erdészet
Ráckevei Erdészet
Pilisszentkereszti Erdészet
Gödöllõi Erdészet
Valkói Erdészet
Bajnai Erdészet
Budakeszi Erdészet
Székesfehérvári Erdészet
Sárosdi Erdészet
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JÁSZSÁGI
TISZACSEGEI
TISZAVASVÁRI
SZOLNOKI
TISZAFÜREDI
HAJDÚHADHÁZI
PÜSPÖKLADÁNYI
DEBRECENI
BIHARI
NYÍREGYHÁZI
KISVÁRDAI
BAKTALÓRÁNTHÁZI
NYÍRBÁTORI
NYÍRBÉLTEKI
GUTHI
HALÁPI
SZATMÁR-BEREGI

B) Erdészeti tervezési körzethez tartozó erdészetek jegyzéke
0451.
0452.
0453.
0454.
0501.
0503.
0504.
0506.
0507.
0508.
0509.
0511.
0512.

Szolnoki Erdészet
Ceglédi Erdészet
Pusztavacsi Erdészet
Monori Erdészet
Tiszacsegei Erdészet
Guthi Erdészet
Halápi Erdészet
Debreceni Parkerdõ Igazgatóság
Hajdúhadházi Erdészet
Nyíregyházi Erdészet
Nyírbátori Erdészeti Igazgatóság
Szatmár-Beregi Erdészet
Baktalórántházi Erdészet

3. Heves Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási
Hivatal, Eger
A) Erdészeti tervezési körzet száma és neve
545.
546.
547.
551.

SZILVÁSVÁRADI
EGRI
FELSÕTÁRKÁNYI
ÓZDI
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552.
553.
554.
561.
562.
563.
564.
571.
572.
573.
574.
575.
576.
581.
582.
583.
591.
721.
722.
911.

MAGYAR KÖZLÖNY
TARNALELESZI
PÉTERVÁSÁRAI
ARLÓI
GYÖNGYÖSSOLYMOSI
PARÁDI
NAGYBÁTONYI
VERPELÉTI
ROMHÁNYI
SZÉCSÉNYI/ÉSZAK-CSERHÁTI
LITKEI
KISTERENYEI
BERCELI
SALGÓTARJÁNI
KEMENCEI/ÉSZAK-BÖRZSÖNYI
DIÓSJENÕ-KIRÁLYRÉTI
NAGYMAROSI
VÁCI
HEVESI
FÜZESABONYI
KISKÖREI

B) Erdészeti tervezési körzethez tartozó erdészetek jegyzéke
0601.
0602.
0603.
0604.
0605.
0606.
0607.
0608.
0609.
0610.
0651.
0652.
0653.
0654.
0655.
0656.
0657.
0658.
0659.
0660.
0661.
1401.

Egri Erdészet
Felsõtárkányi Erdészet
Szilvásváradi Erdészet
Ózdi Erdészet
Pétervásárai Erdészet
Tarnaleleszi Erdészet
Parádfürdõi Erdészet
Verpeléti Erdészet
Gyöngyössolymosi Erdészet
Nagybátonyi Erdészet
Kisterenyei Erdészet
Salgótarjáni Erdészet
Szécsényi Erdészet
Berceli Erdészet
Váci Erdészet
Romhányi Erdészet
Diósjenõi Erdészet
Kemencei Erdészet
Királyréti Erdészet
Nagymarosi Erdészet
Bernecebaráti Erdészet
Bujáki Erdészet

4. Somogy Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási
Hivatal, Kaposvár

215.
221.
222.
223.
231.
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BARCSI
SOMOGYVÁRI
ZAMÁRDI
IGALI
ZSELICSÉGI

B) Erdészeti tervezési körzethez tartozó erdészetek jegyzéke
0255.
0257.
0259.
0262.
0264.
0267.
0268.
0269.
0270.
0271.
0272.
1351.

Igali Erdészet
Nagybajomi Erdészet
Iharosi Erdészet
Lábodi Erdészet
Zselici Erdészet
Somogyvári Erdészet
Barcsi Erdészet
Marcali Erdészet
Szántódi Erdészet
Nagyatádi Erdészet
Kaposvári Erdészet
Kaszói Erdészet

5. Bács-Kiskun Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási
Hivatal, Kecskemét
A) Erdészeti tervezési körzet száma és neve
631.
632.
644.
821.
822.
823.
824.
825.
826.
827.
828.
829.
831.
832.
841.
842.
931.
932.
933.
941.
942.
943.

SOLTI
HARTAI/DÉL-SOLTI
BAJAI
KEREKEGYHÁZI
KECSKEMÉTI
BUGACI
KISKÕRÖSI
HAJÓSI
CSÁSZÁRTÖLTÉSI
KISKUNHALASI
HARKAKÖTÖNYI
BÓCSAI
KISTELEK-SÁNDORFALVI
ÁSOTTHALMI
PANDÚRI
KELEBIAI
MINDSZENTI/NYUGAT-CSANÁDI
OROSHÁZAI/KELET-CSANÁDI
SZEGEDI/DÉL-CSANÁDI
VÉSZTÕI
KÖRÖSMENTI/SZARVASI
GYULAI

A) Erdészeti tervezési körzet száma és neve
155.
211.
212.
213.
214.

IHAROSI
MARCALI
NAGYBAJOMI
NAGYATÁDI
LÁBODI

B) Erdészeti tervezési körzethez tartozó erdészetek jegyzéke
0351. Kerekegyházi Erdészet
0352. Nyárjasi Erdészet
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Császártöltési Erdészet
Kiskunhalasi Erdészet
Kelebiai Erdészet
Harkakötönyi Erdészet
Bugaci Erdészet
Kecskeméti Parkerdészet
Kisteleki Erdészet
Ásotthalmi Erdészet
Szegedi Erdészet
Gyulai Erdészet
Körösvidéki Erdészet

6. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Mezõgazdasági
Szakigazgatási Hivatal, Miskolc
A) Erdészeti tervezési körzet száma és neve
511.
521.
522.
523.
524.
525.
526.
527.
531.
532.
533.
534.
541.
542.
543.
544.
723.
731.

JÓSVAFÕ-TORNAI
BÁNHORVÁTI
SAJÓVÖLGYI
SZENDRÕI
EDELÉNYI
HERNÁDVÖLGYI
TÁLLYAI
FÓNYI
TELKIBÁNYAI
HEGYKÖZI
SÁROSPATAKI
ERDÕHORVÁTI
PARASZNYAI
LILLAFÜREDI
RÉPÁSHUTAI
MOCSOLYÁSI
TISZAKESZI
BODROGKÖZI

B) Erdészeti tervezési körzethez tartozó erdészetek jegyzéke
0551.
0552.
0553.
0555.
0557.
0558.
0559.
0560.
0561.
0562.
0563.

Sárospataki Erdészeti Igazgatóság
Hegyaljai Erdészeti Igazgatóság, Tolcsva
Hegyközi Erdészeti Igazgatóság, Pálháza
Telkibányai Erdészeti Igazgatóság, Telkibánya
Tállyai Erdészeti Igazgatóság, Tállya
Hernádvölgyi Erdészeti Igazgatóság, Encs
Bódvavölgyi Erdészeti Igazgatóság, Szendrõ
Jósva-Tornai Erdészeti Igazgatóság, Szin
Sajóvölgyi Erdészeti Igazgatóság, Putnok
Bánhorváti Erdészeti Igazgatóság, Bánhorváti
Keletbükki Erdészeti Igazgatóság, Parasznya
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0564. Lillafüredi Erdészeti Igazgatóság, Lillafüred
0565. Répáshutai Erdészeti Igazgatóság
0566. Délbükki Erdészeti Igazgatóság, Mocsolyástelep

7. Baranya Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási
Hivatal, Pécs
A) Erdészeti tervezési körzet száma és neve
224.
225.
226.
227.
228.
229.
232.
233.
234.
241.
242.
243.
244.
251.
252.
261.
641.
642.
643.

TAMÁSI
PINCEHELYI
HÕGYÉSZI
BÁTASZÉK-BONYHÁDI
BÓLYI
DÉL-MECSEKALJAI
SÁSDI
KISVASZARI
SZIGETVÁRI
HETVEHELYI
PÉCSI
KÁRÁSZI
PÉCSVÁRADI
SELLYEI
VAJSZLÓI
NAGYDOROGI
SZEKSZÁRDI
PÖRBÖLYI
BÉDAI

B) Erdészeti tervezési körzethez tartozó erdészetek jegyzéke
0301.
0302.
0303.
0304.
0305.
0306.
0307.
0308.
0309.
0901.
0902.
0903.
0904.
0951.
0952.
0953.
0954.
0955.
0956.
0957.

Sásdi Erdészet
Hetvehelyi Erdészet
Sellyei Erdészet
Vajszlói Erdészet
Árpádtetõi Erdészet
Pécsváradi Erdészet
Kárászi Erdészet
Kisvaszari Erdészet
Szigetvári Erdészet
Tamási Erdészet
Pincehelyi Erdészet
Nagydorogi Erdészet
Hõgyészi Erdészet
Bátaszéki Erdészet
Szekszárdi Erdészet
Pörbölyi Erdészet
Bédai Erdészet
Pandúri Erdészet
Bajai Erdészet
Hajósi Erdészet
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8. Vas Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási
Hivatal, Szombathely
A) Erdészeti tervezési körzet száma és neve
111.
112.
113.
121.
122.
123.
133.
134.
311.
312.
314.
315.
321.
322.
323.
324.
461.

SOPRONI
KÕSZEGI
SZOMBATHELYI
CELLDÖMÖLKI
VASVÁRI
KÖRMENDI
FELSÕ-ÕRSÉGI
ALSÓ-ÕRSÉGI
MOSONI
GYÕRI
ÉSZAK-HANSÁGI
DÉL-HANSÁGI
VASEGERSZEGI
SÁRVÁRI
KEMENESHÁTI
RÁBAKÖZI
RAVAZDI

B) Erdészeti tervezési körzethez tartozó erdészetek jegyzéke
0101.
0102.
0103.
0104.
0105.
0106.
0191.
0192.
0193.
0194.
0751.
0752.
0753.
0754.

Ravazdi Erdészet
Gyõri Erdészet
Mosonmagyaróvári Erdészet
Észak-Hansági Erdészet
Dél-Hansági Erdészet
Rábaközi Erdészet
Szombathelyi Fõmérnökség
Szentgotthárdi Fõmérnökség
Sárvári Fõmérnökség
Vasvári Fõmérnökség
Hegyvidéki Erdészet
Sopronkörnyéki Erdészet
Röjtökmuzsaji Erdészet
Iváni Erdészet

9. Veszprém Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási
Hivatal, Veszprém
A) Erdészeti tervezési körzet száma és neve
441.
442.
443.
444.
451.
452.
453.
454.
455.
456.
457.
458.
464.

KESZTHELYI-HEGYSÉGI
SÜMEGI
MONOSTORAPÁTI
BALATONFÜREDI
UGODI
BAKONYSZENTLÁSZLÓI
ZIRCI
HERENDI
FARKASGYEPÛI
AJKAI
PULAI
VÁRPALOTAI
PÁPAI
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465. DEVECSERI
466. KERTAI
614. BALATONFÛZFÕI
B) Erdészeti tervezési körzethez tartozó erdészetek jegyzéke
0051.
0052.
0053.
0054.
0055.
0056.
0057.
0058.
0059.
0060.
1404.
1471.
1472.
1473.
1474.
1475.
1476.
1477.
1478.

Bakonyszentlászlói Erdészet
Ugodi Erdészet
Bakonybéli Erdészet
Farkasgyepûi Erdészet
Balatonfüredi Erdészet
Monostorapáti Erdészet
Keszthelyi Erdészet
Sümegi Erdészet
Devecseri Erdészet
Pápai Erdészet
Uzsai Erdészet
Királyszállási Erdészet I.
Királyszállási Erdészet II.
Zirci Erdészet I.
Zirci Erdészet II.
Herendi Erdészet I.
Herendi Erdészet II.
Kabhegyi Erdészet I.
Kabhegyi Erdészet II.

10. Zala Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal,
Zalaegerszeg
A) Erdészeti tervezési körzet száma és neve
124.
125.
131.
132.
141.
142.
151.
152.
153.
154.
156.

ZALAEGERSZEGI
BAKI
SZENTGYÖRGYVÖLGYI
LENTI
BÁNOKSZENTGYÖRGYI
LETENYEI
ZALACSÁNYI
ZALAKOMÁRI
KANIZSAI
BAJCSAI
KESZTHELYI

B) Erdészeti tervezési körzethez tartozó erdészetek jegyzéke
0221.
0222.
0223.
0224.
0225.
0226.
0227.
0228.
0229.
0230.

Nagykanizsai Erdészet
Bánokszentgyörgyi Erdészet
Letenyei Erdészet
Lenti Erdészet
Zalabaksai Erdészet
Baki Erdészet
Zalaegerszegi Erdészet
Zalacsányi Erdészet
Bajcsai Erdészet
Csömödéri Erdészet és Vasútüzem
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A Kormány
275/2006. (XII. 23.) Korm.
rendelete
a Magyar Vasúti Hivatalról
A Kormány az Alkotmány 35. §-ának (2) bekezdésében
megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40. §-ának (3) bekezdésében foglalt feladatkörében
eljárva, valamint a vasúti igazgatási szerv kijelölése tárgyában a vasúti közlekedésrõl szóló 2005. évi CLXXXIII.
törvény 88. §-a (1) bekezdésének a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következõ rendeletet alkotja:
1. §
(1) A Magyar Vasúti Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)
központi hivatal. A Hivatalt a közlekedésért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítja.
(2) A Hivatal önállóan gazdálkodó, az elõirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkezõ költségvetési szerv.
(3) A Hivatalt elnök vezeti.
(4) A Hivatal székhelye Budapest.

2. §
(1) A Kormány vasúti igazgatási szervként a Hivatalt jelöli ki, amely országos illetékességgel jár el.
(2) A Hivatal független a vasúti társaságoktól és a Vasúti Pályakapacitás-elosztó Szervezettõl.

3. §
(1) A Hivatal elnökét a miniszter hat évre nevezi ki.
(2) Felmentéssel szûnik meg a Hivatal elnökének megbízatása, ha
a) jogerõs bírói ítélet megállapítása szerint bûncselekményt követett el,
b) tisztségével való összeférhetetlenségét 30 napon belül nem szüntette meg,
c) a tisztségére méltatlanná vált,
d) tisztségének ellátására tartósan alkalmatlanná vált,
e) tevékenységével a Hivatal mûködését veszélyezteti.
(3) A Hivatal elnöke
a) vezeti a Hivatalt,
b) gyakorolja – ha jogszabály másként nem rendelkezik – a Hivatal köztisztviselõi felett a munkáltatói jogokat,
c) irányítja a Hivatal gazdálkodását,
d) képviseli a Hivatalt,
e) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket jogszabály vagy a Hivatal szervezeti és mûködési szabályzata a
hatáskörébe utal.
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4. §

Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
276/2006. (XII. 23.) Korm.
rendelete
a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások
Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól
és hatáskörérõl
A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alkotmány
40. § (3) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva,
valamint
a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás és a zártcélú
hálózatok tárgyában az elektronikus hírközlésrõl szóló
2003. évi C. törvény 182. § (1) bekezdés c) pontjában és
(2) bekezdés k) pontjában,
az egyéni vállalkozói igazolvánnyal rendelkezõ vállalkozók nyilvántartását vezetõ szerv kijelölése tárgyában az
egyéni vállalkozásról szóló 1990. évi V. törvény
16/A. §-ában,
a kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítási kötvényeket
nyilvántartó szerv kijelölése tárgyában a biztosítókról és a
biztosítási tevékenységrõl szóló 2003. évi LX. törvény
234. § c) pontjában,
a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelõ központi szerv kijelölése tárgyában a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról
szóló 1992. évi LXVI. törvény 47. § (1) bekezdés d) pontjában,
a közúti közlekedési nyilvántartási szerv kijelölése tárgyában a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999.
évi LXXXIV. törvény 41. §-ában,
a bûnügyi nyilvántartó szerv kijelölése tárgyában a bûnügyi nyilvántartásról és a hatósági erkölcsi bizonyítványról szóló 1999. évi LXXXV. törvény 63/A. §-ában,
a közlekedési elõéleti pontrendszert nyilvántartó szerv
kijelölése tárgyában a közúti közlekedési elõéleti pontrendszerrõl szóló 2000. évi CXXVIII. törvény
15/A. §-ában,
a „Magyar igazolvány” és a „Magyar hozzátartozói igazolvány”, továbbá önálló mellékletei kiállítására, visszavonására, illetõleg nyilvántartására jogosult központi közigazgatási szerv, valamint annak felettes szerve kijelölése
tárgyában a szomszédos államokban élõ magyarokról
szóló 2001. évi LXII. törvény 28. § (1) bekezdés a) pontjában,

13096

MAGYAR KÖZLÖNY

az útlevélhatóság kijelölése tárgyában az 1998. évi
XII. törvény 41. § (1) bekezdés a) pontjában
foglalt felhatalmazás alapján a következõ rendeletet
alkotja:
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ügycsoportjai tekintetében az igazságügyi és rendészeti
miniszter gyakorolja.

A polgárok személyi adatainak és lakcímének
nyilvántartását kezelõ központi szerv kijelölése
1. §
5. §
A Kormány az elektronikus közszolgáltatásokhoz, valamint egyes központi közigazgatási nyilvántartási rendszerekhez kapcsolódó adatkezelési és hatósági feladatok ellátására, azok fejlesztésére és üzemeltetésére, valamint a
nem polgári célú frekvenciagazdálkodással kapcsolatos
közigazgatási feladatok ellátására létrehozza a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalát
(a továbbiakban: KEKKH).

2. §
(1) A KEKKH központi hivatal. A KEKKH-t a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítja.
(2) A KEKKH önállóan gazdálkodó, az elõirányzatok
felett teljes jogkörrel rendelkezõ költségvetési szerv.

(1) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelõ központi szervként a Kormány a
KEKKH-t jelöli ki.
(2) Személyi adat- és lakcím-nyilvántartási ügyekben a
közigazgatási hivatal által elsõfokú hatósági jogkörben
hozott határozatok tekintetében másodfokon a KEKKH
jár el.

A központi útiokmány-nyilvántartó szerv kijelölése
6. §
A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 24. §
felvezetõ szövege szerinti központi útiokmány-nyilvántartó szervként a Kormány a KEKKH-t jelöli ki.

(3) A KEKKH-t elnök (a továbbiakban: elnök) vezeti.
(4) A KEKKH székhelye Budapest.

Az irányítás sajátos szabályai
3. §
A miniszter irányítási jogkörében az elnök javaslatára
kinevezi és felmenti a KEKKH elnökhelyetteseit.

4. §
(1) A miniszter a KEKKH költségvetését – az e rendeletben meghatározott hatáskörét érintõ feladatok tekintetében – a (2) bekezdés szerinti irányítási jogkört gyakorló
miniszter véleményének kikérésével készíti elõ.
(2) A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a
Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló
2006. LVII. törvény 2. § (3) bekezdésében meghatározott
hatásköröket a KEKKH
a) személyi adat- és lakcím-nyilvántartási,
b) útiokmány-nyilvántartási,
c) bûnügyi nyilvántartási,
d) egyéni vállalkozói igazolvány nyilvántartási,
e) magyar igazolvány nyilvántartási,
f) közúti közlekedési nyilvántartási és igazgatási, valamint
g) a külön jogszabályban meghatározott választási

A bûnügyi nyilvántartó szerv kijelölése
7. §

Bûnügyi nyilvántartó szervként a Kormány a KEKKH-t
jelöli ki.

Az egyéni vállalkozói igazolvánnyal rendelkezõ
vállalkozók nyilvántartását vezetõ szerv kijelölése
8. §
Az egyéni vállalkozói igazolvánnyal rendelkezõ vállalkozók nyilvántartását vezetõ szervként a Kormány a
KEKKH-t jelöli ki.

A közúti közlekedési nyilvántartási szerv kijelölése
9. §
(1) Közúti közlekedési nyilvántartási szervként a Kormány a KEKKH-t jelöli ki.
(2) Közlekedési igazgatási ügyekben a közigazgatási
hivatal által elsõfokú hatósági jogkörben hozott határozatok tekintetében másodfokon a KEKKH jár el.
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A közlekedési elõéleti pontrendszert nyilvántartó szerv
kijelölése
10. §
Közlekedési elõéleti pontrendszert nyilvántartó szervként a Kormány a KEKKH-t jelöli ki.

A kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítási kötvényeket
nyilvántartó szerv kijelölése
11. §
Kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítási kötvényeket
nyilvántartó szervként a Kormány a KEKKH-et jelöli ki.

12. §
(1) Az e rendeletben megjelölt nyilvántartások kezeléséhez és mûködtetéséhez kapcsolódóan a KEKKH:
a) biztosítja a kezelt és nyilvántartott adatok biztonságát, az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre jutását,
ezek érdekében védelmi intézkedéseket tesz,
b) mûködteti a Központi Okmányirodát,
c) biztosítja az okmányirodák feladatainak ellátásához
a külön rendeletben meghatározott technikai eszközöket,
valamint részt vesz az okmányirodai dolgozók és a közigazgatási hivatalok ügyfélkapcsolattal foglalkozó munkatársainak képzésében, továbbképzésében, vizsgáztatásában,
d) vezeti a feladat- és hatáskörébe tartozó országos informatikai rendszerekhez és adatbázisokhoz történõ hozzáférést biztosító – azonosító és jelszó adatokat tartalmazó – jogosultsági nyilvántartásokat.
(2) A KEKKH külön jogszabály vagy megállapodás
alapján egyéb adatfeldolgozói tevékenységet lát el.
(3) Az elnök felelõs a hatáskörébe tartozó okmányokkal
kapcsolatos okmánybiztonsági feladatok ellátásáért.

Frekvenciagazdálkodással összefüggõ feladatok
13. §
(1) A nem polgári célú frekvenciagazdálkodással kapcsolatos közigazgatási feladatok keretében a KEKKH ellátja – a szervezeti egységeként mûködõ Kormányzati
Frekvenciagazdálkodási Hatóság útján – a nem polgári
célú frekvenciagazdálkodás feladatait ellátó hatóság szervezetérõl, valamint a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás rendjérõl szóló jogszabályban megállapított feladatokat, ezen belül:

13097

a) lefolytatja a nem polgári célú frekvenciakijelölési eljárásokat,
b) engedélyezi a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás körébe tartozó rádióállomások, rádióhálózatok, rádió-távközlõ rendszerek telepítését, illetve üzemben tartását, és nyilvántartást vezet azokról,
c) nyilvántartja felhasználónként, rendeltetés és mûszaki jellemzõk szerint a nem polgári célú frekvenciahasználatot és a bejelentett rádió-berendezés típusokat,
d) ellenõrzi a felhasználók tevékenységéhez fûzõdõ sajátos érdekek figyelembevételével az engedélyezett rádió-berendezések, rádióállomások, rádióhálózatok, rádiótávközlõ rendszerek mûködését, megfelelõségét, az engedélyezett frekvenciák használatát,
e) rádiómérõ és rádiózavar-elhárító szolgálatot tart
fenn, együttmûködik az elektromágneses összeférhetõség
biztosítása és a rádiózavar-elhárítás érdekében a Nemzeti
Hírközlési Hatósággal és a nem polgári célú frekvenciafelhasználókkal.
(2) A KEKKH közremûködik:
a) a frekvenciagazdálkodás általános elveinek kidolgozásában, a távlati frekvenciagazdálkodási célok kijelölésében, illetve azok rendszeres felülvizsgálatában,
b) a frekvenciasávok nem polgári, polgári és közös célú
megosztásában, valamint a nem polgári és közös célú frekvenciasávok rádiószolgálatok közötti felosztásában,
c) a frekvenciatartomány igénybevételének összehangolásában, és a frekvenciasávok nemzeti felosztása kidolgozásában.

Telekommunikációs és hálózat-fenntartási feladatok
14. §
A KEKKH a telekommunikációs és hálózat-fenntartási
feladatai körében:
a) mûködteti az Elektronikus Kormányzati Gerinchálózat (a továbbiakban: EKG) alhálózataként mûködõ
Rendészeti Hálózatot (a továbbiakban: RH),
b) az RH részeként ellátja az Egységes Digitális Rádiótávközlõ Rendszer (a továbbiakban: EDR) használatát biztosító virtuális magánhálózat menedzsment központ mûködtetését,
c) országos hatáskörrel az RH részeként mûködteti a
vezetékes és vezeték nélküli rendészeti és határvédelmi
hálózatot, rádiórendszert, – a fenntartott hálózatokat szakmai minõség, a terveknek való megfelelõség és gazdaságosság szempontjából elemzi, értékeli,
d) az általa fenntartott és mûködtetett RH országos távközlõ rendszerek útján a konkrét igények alapján a nemzetbiztonsági, igazságszolgáltatási, rendvédelmi, illetõleg
védelmi igényeket kielégítõ szervek részére távközlési és
adatátviteli szolgáltatásokat nyújt. Az EKG üzemeltetõjével együttmûködve az EKG-n keresztül hozzáférést biztosít ill. vesz igénybe az RH szolgáltatásaihoz, illetve szol-
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gáltatásai számára. Az Egységes Digitális Rádiórendszer
szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges szervezési
feladatokat lát el. Ezen belül, önálló EDR virtuális magánhálózattal rendelkezõ szervezetek számára – ha azt igénylik – a virtuális magánhálózat rendszergazdai feladatairól
is gondoskodik, adatkapcsolati átjárót biztosít az EKG-n
keresztül az érintett intézmény informatikai rendszeréhez,
e) az EDR szolgáltatásainak bevezetése érdekében és
helyes gyakorlat szerinti további felhasználása érdekében
szakfelügyeleti, mûszaki-technikai és szervezési kérdésekben együttmûködik az igénybevevõ szervekkel. Az
EDR szolgáltatóval kötött szerzõdés tekintetében ellátja a
szerzõdéses kapcsolattartás, szolgáltatás szintek teljesítése
ellenõrzési feladatait, felügyeli és végrehajtatja a rendszeres auditokat,
f) végzi az egységes európai segélyhívószámhoz kapcsolódó sürgõsségi rendszer és az erre alapozott tevékenységirányító rendszerek RH-n belüli integrációját és ellátja
az ebbõl következõ üzemviteli feladatokat,
g) a készenléti, gazdaságmozgósítási feladatok ellátása
érdekében kapcsolatot tart a közcélú távközlési szolgáltatókkal,
h) elvégzi a mûködtetési körébe utalt rejtjelezõ végpontok mûszaki-technikai üzemvitelét, ellátja a rejtjelezõ
eszközök használatához szükséges kiképzési, vizsgáztatási feladatokat.

értekezletekkel, igazgatások közötti két- és többoldalú
megállapodásokkal, valamint nemzetközi szervezetekkel
kapcsolatos magyar álláspont kialakításában és képviseletében.

15. §

18. §

A KEKKH mûködteti a közigazgatási nyilvános kulcsú
infrastruktúrát, és ellátja a hozzá kapcsolódó nyilvántartási feladatokat.

(1) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti
a) a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 12. § (5) bekezdése,
b) a zártcélú távközlõ hálózatokról szóló 50/1998.
(III. 27.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésében az „– a
12. §-ban foglaltak kivételével –” szövegrész, 5. számú
melléklet 5. pont 5.1.2. alpontjában az
„– APEH,
– Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP),
– Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság.” szövegrész,
c) a személyazonosító igazolvány kiadásáról és nyilvántartásáról szóló 168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet 2. §
(1) bekezdésében az „amennyiben a kérelmet nála nyújtják
be, vagy” szövegrész, a 2. § (2) és (3) bekezdése,
d) a közúti közlekedési elõéleti pontrendszerrõl szóló
2000. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló
236/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Kkepr.) 4. § (3) bekezdésében az „a Nyilvántartónál
vagy”, 5. § (1) és (3) bekezdésében az „a Nyilvántartó,
illetve” szövegrész, valamint 5. § (2) bekezdése,
e) az egyéni vállalkozói igazolványról szóló 129/2000.
(VII. 11.) Korm. rendelet 16/A. §-a, 18. § (2) bekezdése,

A KEKKH nemzetközi vonatkozású feladatai
16. §
(1) A hatáskörébe utalt hatósági nyilvántartások tekintetében a KEKKH ellátja az Európai Unió rendszereivel
való információcserét lebonyolító központi feladatokat és
a schengeni együttmûködés értelmében biztosítja a tagállamok közötti adatcserét.
(2) Az irányító miniszterek feladatkörét nem érintve a
KEKKH részt vesz az Európai Unió intézményeinek döntéshozatalai eljárásában és ellátja a szakmai feladatait érintõ nemzetközi képviseletet.
(3) A KEKKH a Kormányzati Frekvenciagazdálkodási
Hatóság útján az Észak-Atlanti Szerzõdés Szervezete illetékes szerveivel együttmûködve ellátja a NATO Nemzeti
Rádiófrekvencia Hivatal (NARFA) feladatait.
(4) A KEKKH a Kormányzati Frekvenciagazdálkodási
Hatóság útján közremûködik a rádiótávközléssel és a frekvenciagazdálkodással foglalkozó rádió világ- és körzeti

Záró rendelkezések
17. §
(1) Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.
(2) A KEKKH a Belügyminisztérium Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal tevékenységi
körének és szervezeti kereteinek a Távközlési Szolgálat,
valamint a Kormányzati Frekvenciagazdálkodási Hivatal
feladataival történõ kibõvítésével jön létre.
(3) A Távközlési Szolgálat, valamint a Kormányzati
Frekvenciagazdálkodási Hivatal 2007. január 1. napjával
megszûnik.
(4) A KEKKH a Távközlési Szolgálat, valamint a Kormányzati Frekvenciagazdálkodási Hivatal általános jogutódja.

Módosuló jogszabályok
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f) a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás feladatait
ellátó hatóság szervezetérõl, valamint a nem polgári
célú frekvenciagazdálkodás rendjérõl szóló 279/2001.
(XII. 23.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdés a) pontja és 6. §
(1) bekezdése,
g) a magyar igazolvány és a magyar hozzátartozói igazolvány kiadásával kapcsolatos eljárásról szóló 318/2001.
(XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése és 21. §-a,
h) a zártcélú távközlõ hálózatokról szóló 50/1998.
(III. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 205/2002.
(IX. 26.) Korm. rendelet 3–6. §-a,
i) a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás feladatait
ellátó hatóság szervezetérõl, valamint a nem polgári célú
frekvenciagazdálkodás rendjérõl szóló 279/2001.
(XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 206/2002.
(IX. 26.) Korm. rendelet,
j) az egyes kormányrendeletek módosításáról szóló
145/2003. (IX. 9.) Korm. rendelet 1. §-a, 3. § (2) bekezdése, 4. §-a,
k) a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás feladatait
ellátó hatóság szervezetérõl, valamint a nem polgári célú
frekvenciagazdálkodás rendjérõl szóló 279/2001.
(XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 27/2004.
(II. 26.) Korm. rendelet 3. §-a,
l) a közigazgatási informatikai feladatok irányításában
szükséges azonnali változtatásokról szóló 144/2006.
(VI. 29.) Korm. rendelet,
m) a Miniszterelnöki Hivatalról, valamint a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter feladat- és hatáskörérõl
szóló 160/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 3. § f)–g) pontja,
valamint 1. számú melléklet 2. pont e) alpontja.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg
a) a magyar igazolvány és a magyar hozzátartozói igazolvány kiadásával kapcsolatos eljárásról szóló 318/2001.
(XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében az „elsõ
fokon a Belügyminisztérium Központi Adatfeldolgozó,
Nyilvántartó és Választási Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) jár el” szövegrész helyébe „a Kormány a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalát (a továbbiakban: Hivatal) jelöli ki” szöveg,
b) a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 1. §-ában a
„nyilvántartás központi hivatalánál (a továbbiakban: központi hivatal)” szövegrész helyébe a „polgárok személyi
adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelõ központi
szervnél (a továbbiakban: központi szerv)” szöveg,
1. §-ában, 3. § (1) bekezdésében, 21. § (2) bekezdésében a
„hivatalnál” szövegrész helyébe a „szervnél” szöveg, 5. §
(1) bekezdésében, 6. § (4) bekezdésében, 8. § (2) bekezdésében, 9. § (3) bekezdésében, 11. § a) pontjában, 21. §
(4)–(8) bekezdésében, 41. §-ában a „hivatalt” szövegrész
helyébe a „szervet” szöveg, 5. § (4) bekezdésében a „Központi Hivatal” szövegrész helyébe a „központi szerv” szöveg, 5. § (5) bekezdésében a „hivatalban” szövegrész helyébe a „szervnél” szöveg, 7. § (1) bekezdésében a „hiva-
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tallal” szövegrész helyébe a „szervvel” szöveg, 7. § (2) bekezdésében, 11. § a) pontjában, 12. §-t megelõzõ alcímében, 12. § (1)–(4) bekezdésében, 13. §-ában, 14. §
(1)–(4) bekezdésében, 15/A. § (1) bekezdésében, 17. §
(1) bekezdés c) pontjában, 18. § (5) bekezdésében, 19. §
(1) bekezdésében, 21. § (2) bekezdésében a „hivatal” szövegrészek helyébe a „szerv” szöveg, 9. § (2) és (4) bekezdésében, 11. § d) pontjában, 40. § (2) bekezdésében a „hivatalhoz” szövegrészek helyébe a „szervhez” szöveg,
19. § (4) és (6) bekezdésében, 21. § (2) bekezdésében a
„hivatalnak” szövegrész helyébe a „szervnek” szöveg,
39. § (2) bekezdésében a „Központi Hivatalhoz” szövegrész helyébe a „központi szervhez” szöveg, 42. § (3) bekezdésében a „helyi, illetve a központi hivatalban kezelt”
szövegrész helyébe a „központi szervnél kezelt, illetve a
helyi” szöveg, 48. § (7) bekezdésében a „központi hivatal”
szövegrész helyébe a „központi szerv” szöveg, 1. számú
mellékletében a „Belügyminisztérium Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal” szövegrész
helyébe a „Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának” szöveg,
c) a személyazonosító igazolvány kiadásáról és nyilvántartásáról 168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet 2. §
(1) bekezdésében a „Belügyminisztérium Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatala (a továbbiakban: Központi Hivatal)” szövegrész helyébe „a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelõ központi szerv (a továbbiakban: központi szerv)” szöveg, 3. § d) pontjában, 28/B. § (2) bekezdésében, 32/A. §
(6) bekezdésében, 40. § (3) bekezdésében a „Központi Hivatalnak” szövegrészek helyébe a „központi szervnek”
szöveg, 3. § g) pontjában, 32. § (2) bekezdésében, 32/A. §
(2) bekezdésében a „Központi Hivatalt” szövegrész helyébe a „központi szervet” szöveg, 4. § felvezetõ szövegében,
23. § (2) bekezdésében, 28/A. § (2) bekezdésében, 28/B. §
(1) bekezdésében, 41. §-ában, 42. § (1) bekezdésében a
„Központi Hivatal” szövegrész helyébe a „központi szerv”
szöveg, 28/A. § (2) bekezdésében az „a Belügyminisztérium állampolgársági ügyekben eljáró szerve” szövegrész
helyébe az „az állampolgársági szerv” szöveg, 32/A. §
(5) bekezdésében, 40. § (2) bekezdésében a „Központi Hivatalnál” szövegrész helyébe a „központi szervnél” szöveg,
d) a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény
végrehajtásáról szóló 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet
3. § (1) bekezdésében a „elsõ fokon a Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) jár el” szövegrész helyébe az „elsõfokú útlevélhatóságként a Kormány a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalát (a továbbiakban: Hivatal) jelöli ki” szöveg, 4. § (1) bekezdésében a
„Külügyminisztérium hatáskörébe tartozik” szövegrész
helyébe a „Kormány az alábbi hatáskörök tekintetében útlevélhatóságként a külügyminiszter jelöli ki” szöveg, 5. §
(1) bekezdésében a „hatósági jogkört elsõ fokon a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalnak a kérelmezõ lakó-
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helye, hontalan esetén tartózkodási helye szerint illetékes
területi szerve gyakorolja” szövegrész helyébe a „hatósági
ügyben elsõfokú útlevélhatóságként a Kormány a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalnak a kérelmezõ lakóhelye, hontalan esetén tartózkodási helye szerint illetékes
területi szervét jelöli ki” szöveg, 6. § (1) bekezdésében az
„A” szövegrész helyébe az „A Kormány a” szöveg, a
„szerve jár el elsõ fokon” szövegrész helyébe a „szervét jelöli ki elsõfokú útlevélhatóságként” szöveg,
e) az egyéni vállalkozói igazolványról szóló 129/2000.
(VII. 11.) Korm. rendelet 12. § felvezetõ szövegében az
„a Belügyminisztérium Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatala (a továbbiakban: Hivatal)”
szövegrész helyébe az „az egyéni vállalkozói igazolvánnyal rendelkezõ vállalkozók nyilvántartását vezetõ
szerv (a továbbiakban: nyilvántartást vezetõ szerv)” szöveg, 13. § (1) bekezdésében a „Hivatalt” szövegrész helyébe a „nyilvántartást vezetõ szervet” szöveg, 13. § (2) bekezdésében, 14. § (1) bekezdésében, 16. §-ában a „Hivatal” szövegrész helyébe a „nyilvántartást vezetõ szerv”
szöveg,
f) a gépjármû üzemben tartójának kötelezõ felelõsségbiztosításáról szóló 190/2004. (VI. 8.) Korm. rendelet 4. §
(3) bekezdésében a „Belügyminisztérium Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatala” szövegrész helyébe „külön jogszabály szerinti kötvénynyilvántartó szerv” szöveg,
g) a közúti közlekedési elõéleti pontrendszerrõl szóló
2000. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló
236/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdésében
a „nyilvántartást végzõ Belügyminisztérium Központi
Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatalának”
szövegrész helyébe „a közúti közlekedési nyilvántartó
szervnek” szöveg,
h) a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és
gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. Korm. rendelet 12. §
(1) bekezdésében a „Belügyminisztérium Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal által
(a továbbiakban: a személyi adat- és lakcímnyilvántartás
szervei)” szövegrész helyébe a „polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelõ központi szerv
(a továbbiakban: központi szerv) által” szöveg, 12. §
(2) bekezdés b) pontjában, 12. § (3) bekezdés a)–b) pontjában a „személyi adat- és lakcímnyilvántartás szervei” szövegrész helyébe a „központi szerv” szöveg, 12. § (4) bekezdésében a „személyi adat- és lakcímnyilvántartás szerveit” szövegrész helyébe a „központi szervet” szöveg,
i) a fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi
CLXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 326/2005.
(XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében a „Belügyminisztérium Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és
Választási Hivatala (a továbbiakban: Hivatal)” szövegrész
helyébe a „polgárok személyi adatainak és lakcímének
nyilvántartását kezelõ központi szerv (a továbbiakban:
központi szerv)” szöveg, 1. § (2) bekezdésében a „Hivatal”
szövegrész helyébe a „központi szerv” szöveg,
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j) az elektronikus ügyintézés részletes szabályairól
szóló 193/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés
a) pontjában a „személyi adat- és lakcímnyilvántartás központi szerve” szövegrész helyébe a „polgárok személyi
adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelõ központi
szerv” szöveg, 7. § (2) bekezdésében a „személyi adat- és
lakcímnyilvántartó” szövegrész helyébe a „polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelõ központi szerv” szöveg,
k) egyes lakáscélú kölcsönökbõl eredõ adósságok rendezésérõl szóló 11/2005. (I. 26.) Korm. rendelet 4. §
(4) bekezdésében a „BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal” szövegrész helyébe a „polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását
kezelõ központi szerv” szöveg,
l) a végrehajtói kézbesítés részletes eljárási szabályairól szóló 250/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet 37. § (1) bekezdés a) pontjában a „Belügyminisztérium Központi
Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatalát”
szövegrész helyébe a „polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelõ központi szervet” szöveg,
m) a gépjármû üzemben tartójának kötelezõ felelõsségbiztosításáról szóló 190/2004. (VI. 8.) Korm. rendelet 4. §
(3) bekezdésében a „Belügyminisztérium Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatala (a továbbiakban: Hivatal)” szövegrész helyébe a „kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítási kötvényeket nyilvántartó szerv
(a továbbiakban: nyilvántartó szerv)” szöveg, 4. § (4) bekezdésében a „Hivatalnak” szövegrész helyébe a „nyilvántartó szervnek” szöveg, 4. § (4) bekezdésében, 5. §
(2)–(3) bekezdésében a „Hivatal” szövegrész helyébe a
„nyilvántartó szerv” szöveg,
n) az olimpiai járadékról szóló 41/2004. (III. 12.)
Korm. rendelet 1–3. számú mellékletében a „személyiadat- és lakcímnyilvántartás központi szervénél” szövegrész helyébe a „polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelõ központi szervnél” szöveg,
o) a Nemzet Sportolója Címrõl szóló 40/2004. (III. 12.)
Korm. rendelet mellékletében a „személyi adat- és lakcímnyilvántartás központi szervénél” szövegrész helyébe a
„polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelõ központi szervnél” szöveg,
p) a szomszédos államokban élõ magyarokról szóló
2001. évi LXII. törvény pedagógusokat és oktatókat érintõ
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 206/2003.
(XII. 10.) Korm. rendelet 20. § (3) bekezdésében a „Belügyminisztérium Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó
és Választási Hivatalának” szövegrész helyébe a „Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi
Hivatalának” szöveg,
q) a bírósági ügyintézõ által a büntetõügyekben ellátható feladatokról szóló 34/2003. (III. 27.) Korm. rendelet
7. § (2) bekezdésében a „személyi adat- és lakcímnyilvántartást” szövegrész helyébe a „polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelõ központi szervet” szöveg,
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r) a szomszédos államokban élõ magyarokról szóló
2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó személyek
diákkedvezményeirõl szóló 319/2001. (XII. 29.) Korm.
rendelet 1. § (3) bekezdés e) pontjában a „Belügyminisztérium Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatalát (a továbbiakban: BM hivatal)” szövegrész
helyébe a „Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalát (a továbbiakban: Hivatal)” szöveg,
6. § (3) bekezdésében a „BM hivatalának” szövegrész helyébe a „Hivatalnak” szöveg,
s) a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló
2001. évi XXXIX. törvény végrehajtásáról szóló
170/2001. (IX. 26.) Korm. rendelet 36. § (4) bekezdésében
a „személyi adat- és lakcímnyilvántartás központi hivatalát (a továbbiakban: központi hivatal)” szövegrész helyébe
a „polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelõ központi szervet (a továbbiakban: személyi
adat- és lakcímnyilvántartás központi szerve)” szöveg,
43. § (7) bekezdésében a „központi nyilvántartó szerv”
szövegrész helyébe a „központi idegenrendészeti nyilvántartó szerv” szöveg, 111. §-ában a „személyi adat- és lakcímnyilvántartást vezetõ szerv” szövegrész helyébe a
„személyi adat- és lakcímnyilvántartás központi szerve”
szöveg,
t) az okmányirodák kijelölésérõl és illetékességi területérõl szóló 256/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésében a „BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal” szövegrész helyébe a „közúti
közlekedési nyilvántartási szervnél” szöveg, 2. § (3) bekezdésében a „BM Központi Hivatal” szövegrész helyébe
a „közúti közlekedési nyilvántartási szervnek” szöveg,
2/A. § (1) bekezdésében a „belügyminiszternél” szövegrész helyébe a „Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszternél” szöveg, 2/A. § (2) bekezdésében a „Belügyminisztérium” szövegrész helyébe a „Miniszterelnöki Hivatalt
vezetõ miniszter, az önkormányzati és területfejlesztési
miniszter és az igazságügyi és rendészeti miniszter” szöveg, a „belügyminiszter” szövegrész helyébe a „Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter” szöveg, a „a pénzügyminiszter” szövegrész helyébe a „a feladatkörükben érintett miniszterek” szöveg, 2/A. § (3) bekezdésében a „BM
Központi Hivatal” szövegrész helyébe a „Közigazgatási és
Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala”
szöveg,
u) a közúti közlekedési elõéleti pontrendszerrõl szóló
2000. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló
236/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdésében
a „közúti közlekedési nyilvántartást végzõ Belügyminisztérium Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatalnak” szövegrész helyébe a „közlekedési elõéleti pontrendszert nyilvántartó szervnek” szöveg, 2. számú mellékletében a „Központi Hivatal” szövegrész helyébe a „Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások
Központi Hivatala” szöveg,
v) a kerékbilincs alkalmazásával és a jármûvek elszállításával kapcsolatos szabályokról szóló 143/1995. (XI. 30.)
Korm. rendelet 13. § (1) bekezdésében a „jármûnyilván-
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tartást vezetõ központi” szövegrész helyébe a „közúti közlekedési nyilvántartási” szöveg,
w) a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésében a „polgárok személyi adatait és
lakcímét nyilvántartó hatóságot” szövegrész helyébe a
„Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalát” szöveg,
x) a magyarországi hivatalos földrajzi nevekrõl szóló
71/1989. (VII. 4.) MT rendelet 5. § (1) bekezdésében az
„az Állami Népességnyilvántartó Hivatal” szövegrész helyébe az „a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának” szöveg, 7. § (1) bekezdésében
az „az Állami Népességnyilvántartó Hivatal” szövegrész
helyébe az „a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala” szöveg
lép.
(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a Miniszterelnöki Hivatalról, valamint a Miniszterelnöki Hivatalt
vezetõ miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 160/2006.
(VII. 28.) Korm. rendelet
a) 2. § n) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép és
a jelenlegi n) pont jelölése o) pontra változik:
[A miniszter]
„n) ellátja a nem polgári célú frekvenciagazdálkodási
feladatokat,”,
b) 3. § h) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A miniszter – külön jogszabályban foglaltak szerint –
irányítja]
„h) a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások
Központi Hivatalát”,
c) 1. számú melléklete a következõ 2/A. ponttal egészül ki:
„2/A. A miniszter a védelemszervezési informatikai feladatok körében:
a) meghatározza, koordinálja és végrehajtja a közigazgatási informatikai és hírközlési rendszer válság- és minõsített idõszaki feladatait,
b) koordinálja a közigazgatási informatikai és hírközlési rendszer feladatait ellátó szervek védelmi felkészülését,
c) gondoskodik a közigazgatási informatikai és hírközlési rendszer védelmi rendeltetésû tartalékainak képzésérõl és kezelésérõl,
d) megtervezi a közigazgatási informatikai és hírközlési rendszerek védelmi feladatainak ellátásához szükséges
költségvetési fedezetet,
e) közremûködik a védelemszervezéshez kapcsolódó
nemzetközi koordinációban,
f) közremûködik a katasztrófavédelemmel összefüggõ
feladatokban, a katasztrófák okozta károk megelõzésében,
helyreállításában, és az ehhez szükséges szervezeti és mûködési feltételek megteremtésében.”

19. §
E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a Kkepr. 3. §
(1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
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„3. § (1) A Kpt. 7. §-ában meghatározott pontszám elérése esetén a Nyilvántartó az eljáró bíróság, hatóság adatközlésének nyilvántartásba vételével egy idõben a vezetõi
engedély visszavonása céljából tájékoztatja az érintett lakóhelye (tartózkodási helyre) szerint körzetközponti feladatokat ellátó települési önkormányzat jegyzõjét.”

20. §
(1) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás feladatait ellátó hatóság
szervezetérõl, valamint a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás rendjérõl szóló 279/2001. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Frekvr.) 1. § (2) bekezdése helyébe
az alábbi rendelkezés lép:
„(2) A rendelet hatálya kiterjed a honvédségre, a rendvédelmi szervekre, a nemzetbiztonsági szolgálatokra, a
Rendészeti Hálózat és a kormányzat rádiótávközlõ rendszerei, valamint az Egységes Digitális Rádiótávközlõ
Rendszer kiépítésére, üzemeltetésére, a folyamatos technológiai követésre hivatott szervezetekre (a továbbiakban:
felhasználók).”
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a Frekvr.
3. §-ának helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„3. § A Hatóság a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (a továbbiakban:
KEKKH) szervezetében és a KEKKH elnökének irányítása alatt mûködik.”
(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a Frekvr.
4. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(2) A Hatóság közös feladata az elektronikus hírközlésért felelõs miniszter, illetõleg a Nemzeti Hírközlési Hatóság illetékes szerveivel:”
(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a Frekvr.
4. § (3) bekezdés h) pontja helyébe az alábbi rendelkezés
lép:
[A Hivatal önálló feladata:]
„h) adatot szolgáltat a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács, a felhasználók, továbbá az illetékes államigazgatási szervek részére;”
(5) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a Frekvr.
5. § (2) és (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezések
lépnek:
„(2) A Tanács – a nem polgári célú frekvenciagazdálkodási feladatokat ellátó miniszter tanácsadó testületeként –
a nem polgári célú frekvenciahasználat felhasználók közötti összhangjának biztosítása és érdekeik érvényesítése
céljából mûködik.
(3) A Tanács elnöke a Hatóság vezetõje, tagjai: a honvédelemért felelõs miniszter, a polgári nemzetbiztonsági
szolgálatokat irányító miniszter, az elektronikus hírközlésért felelõs miniszter, valamint a nem polgári célú frekvenciagazdálkodási feladatokat ellátó miniszter által megbízott egy-egy személy.”
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(6) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a Frekvr.
5. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(5) A Tanács mûködési feltételeit a KEKKH biztosítja.”
(7) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a Frekvr.
2. §-t megelõzõ címében „Hivatal” szövegrész helyett a
„Hatóság” szöveg, 2. §-ában „a Kormányzati Frekvenciagazdálkodási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)” szövegrész helyébe a „a Kormányzati Frekvenciagazdálkodási
Hatóság (a továbbiakban: Hatóság)” szöveg; 4. § (1) bekezdésében és (3) bekezdés felvezetõ szövegében, 6. §
(2)–(5) bekezdésében a „Hivatal” szövegrész helyébe a
„Hatóság” szöveg lép.

21. §
(1) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a zártcélú
távközlõ hálózatokról szóló 50/1998. (III. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Zr.) 10/A. § (2) bekezdés a) pontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az egyes minisztériumok által mûködtetett zártcélú távközlõ hálózatoknak az EKG-val kiváltható gerincszakaszai és csomópontjai megszûnnek, a következõ zártcélú hálózatok kivételével:]
„a) a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások
Központi Hivatala által az EKG alhálózataként mûködtetett Rendészeti Hálózat (a továbbiakban: RH),”
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a Zr.
12. §-ának helyébe a következõ rendelkezés lép:
„12. § Zártcélú távközlõ hálózatban rádiótávközlõ berendezésekhez, állomásokhoz, hálózatokhoz, rendszerekhez nem polgári célú frekvenciát csak a külön jogszabályban megállapított – a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás körébe tartozó – szervezetek részére lehet igényelni,
illetõleg általuk használni, ezek engedélyezésével kapcsolatos hatósági ügyekben a külön jogszabályokban foglaltaknak megfelelõen a nem polgári célú frekvenciagazdálkodási feladatokat ellátó hatóság jár el.”
(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a Zr. 17. §
(1) bekezdés a) pontjában a „kormányzati célú” szövegrész helyébe a „nem polgári célú” szöveg lép.
(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a Zr.
1. számú melléklet 1. pontjának helyébe a következõ rendelkezés lép:
„1. Kormányzati, nemzetbiztonsági, igazságszolgáltatási, közbiztonsági, védelmi érdekbõl, sajátos információtovábbítási feladataik megoldása érdekében önálló zártcélú
távközlõ hálózattal, alhálózattal rendelkezhetnek, vagy
azok használói lehetnek:
a) az igazságügyi és rendészeti miniszter felügyelete
alatt a rendõrség, a határõrség, a büntetés-végrehajtás, valamint az igazságügyi és rendészeti miniszter szakirányítása alá tartozó országos hatáskörû hivatalok;
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b) az önkormányzati és területfejlesztési miniszter felügyelete alatt a katasztrófavédelem;
c) a honvédelmi miniszter mint hálózatgazda felügyelete alatt a Magyar Honvédség és a katonai nemzetbiztonsági szolgálatok;
d) a legfõbb ügyész mint hálózatgazda felügyelete alatt
a Magyar Köztársaság Ügyészsége;
e) a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter mint
hálózatgazda felügyelete alatt:
ea) a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok,
eb) az Egységes Digitális Rádiótávközlõ Rendszer
használatára jogosult (kötelezett) szervezetek,
ec) az Elektronikus Kormányzati Gerinchálózat használatára jogosult (kötelezett) szervezetek,
ed) az EKG alhálózataként mûködõ Rendészeti Hálózat használatára jogosult szervezetek.”
Gyurcsány Ferenc s. k.,
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nökének és elnökhelyetteseinek kinevezését megelõzõen
meghallgatja a Tudomány- és Technológiapolitikai Tanácsadó Testület elnökének, az elnökhelyettesek kinevezését megelõzõen a Hivatal elnökének véleményét is. A
Hivatal elnökének kinevezése és felmentése elõtt a miniszter meghallgatja az oktatási és kulturális miniszter véleményét is.
(2) Az oktatási és kulturális miniszter a következõ szakmai kérdésekben mûködik közre:
a) a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap
(a továbbiakban: Alap) felhasználásáról készült éves beszámoló elkészítése;
b) a kutatás-fejlesztést, a technológiai innovációt érintõ
jogszabályok, valamint a Hivatalról szóló jogszabály elõkészítése.

3. §

miniszterelnök

A Kormány
277/2006. (XII. 23.) Korm.
rendelete
a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatalról

(1) A Hivatal elnöke
a) javaslatot tesz a miniszternek a Hivatal szervezeti és
mûködési szabályzatára;
b) ellátja a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény 10. §-ának (3) bekezdésében rögzített, az Alap mûködtetésével kapcsolatos, valamint a Hivatal rendelkezésére bocsátott pénzforrások kezelése kapcsán külön jogszabályban elõírt feladatokat;
c) a Hivatal elnökhelyettesei tekintetében a kinevezés
és felmentés kivételével, az alkalmazottak felett pedig teljeskörûen gyakorolja a munkáltatói jogokat.

Az Alkotmány 35. §-ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány
40. §-ának (3) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, valamint a kutatás-fejlesztésért és technológiai innovációért felelõs szerv kijelölése tárgyában a kutatás-fejlesztésrõl és a technológiai innovációról szóló 2004. évi
CXXXIV. törvény 34. §-ának f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a Kormány a következõket rendeli el:

(2) A Hivatal elnöke évente beszámol a miniszternek a
Hivatal tevékenységérõl, a kutatás-fejlesztésrõl és technológiai innovációról, valamint a Kutatási és Technológiai
Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény alkalmazása során szerzett tapasztalatokról.

1. §

A Kormány kutatás-fejlesztésért és technológiai innovációért felelõs szervként a Hivatalt jelöli ki.

(1) A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal
(a továbbiakban: Hivatal) a gazdasági és közlekedési miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alatt mûködõ központi hivatal.
(2) A Hivatal önállóan gazdálkodó, az elõirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkezõ költségvetési szerv.
(3) A Hivatalt elnök vezeti.
(4) A Hivatal székhelye Budapest.

2. §
(1) A miniszter irányítási jogkörében kinevezi és felmenti a Hivatal elnökhelyetteseit. A miniszter a Hivatal el-

4. §

5. §
(1) A Hivatal feladatkörébe tartozik
a) a tudomány-, technológia- és innováció-politika kidolgozásában és megvalósításában való közremûködés,
valamint az érvényesüléséhez szükséges állami intézkedések kezdeményezése, illetve végrehajtása;
b) a tudomány-, technológia- és innováció-politika érvényesülését biztosító jogszabályok koncepciójának elõkészítésében való részvétel;
c) a tudomány-, technológia- és innováció-politika érvényesülését elõsegítõ kormányzati információs tevékenység ellátása;
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d) a tudomány-, technológia- és innováció-politika területén folyó nemzetközi, illetve európai integrációs
együttmûködés szakmai feladatainak ellátása.
(2) A Hivatal felügyeli a Kutatás-fejlesztési Pályázati és
Kutatáshasznosítási Irodát, valamint a Nemzeti Kutatásnyilvántartási Rendszert, és ellátja a Nemzeti Kutatásnyilvántartási Rendszerrõl szóló jogszabályban meghatározott feladatait.
(3) Feladatai ellátása során a Hivatal együttmûködik az
érintett miniszterekkel, államigazgatási szervekkel, a Magyar Tudományos Akadémiával és más köztestületekkel,
valamint a regionális és társadalmi szervezetekkel.

6. §
(1) A Hivatal a tudomány-, technológia- és innováció-politika kidolgozása és érvényesítése, az ehhez szükséges állami intézkedések kezdeményezése, illetve végrehajtása érdekében javaslatokat dolgoz ki a miniszter
részére
a) a tudomány-, technológia- és innováció-politika alakítására, amelynek megalapozásához elemzéseket, középés hosszú távú koncepciókat készít, technológiai elõretekintési programokat indít;
b) a hazai kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenység
ba) ösztönzését szolgáló központi állami források képzésére és felhasználására, figyelemmel kíséri továbbá a
források felhasználását,
bb) közvetlen és közvetett támogatási, ösztönzési rendszerére, a támogatások szempontjainak meghatározására,
a közgazdasági eszközök, gazdasági szabályozók kialakítására, és közremûködik ezek fejlesztésében,
bc) emberi erõforrásai fejlesztésére, a kutatóképzés és a
tudásközpontok erõsítésére;
c) a kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenység irányítási, finanszírozási, intézményi és szabályozási rendszerének kialakítására, fejlesztésére.
(2) A Hivatal a feladatkörében
a) részt vesz a közép- és hosszú távú nemzetgazdasági
koncepciók, stratégiák, ezen belül kiemelten a Nemzeti
Fejlesztési Terv kidolgozásában, érvényesítésében;
b) részt vesz az országos és regionális fejlesztési programok kidolgozásában, módszertani segítséget nyújt a magyarországi régiók kutatás-fejlesztési és innovációs stratégiájának kialakításához, a nemzetközi, különösen az európai uniós források eléréséhez és innovációs fejlesztési célokra történõ felhasználásához;
c) segítséget nyújt a kis- és közepes méretû vállalkozások technológiai megújulásához;
d) az Alap és a hatáskörébe utalt pénzeszközök felhasználásáról évente beszámol a miniszternek;
e) közremûködik a Magyar Köztársaságnak nyújtott
külföldi támogatások kutatás-fejlesztési és innovációs

2006/161. szám

célú felhasználásában, illetve e tevékenység koordinálásában;
f) figyelemmel kíséri a kutatás-fejlesztési, illetve innovációs célú hazai támogatási programokat és pályázatokat
a források összehangolt és koncentrált felhasználása érdekében, valamint szükség esetén az összhang megteremtése
céljából javaslatokat dolgoz ki az érintettek számára.
(3) A Hivatal a rendelkezésére bocsátott pénzforrások
felhasználása tekintetében
a) a kutatás-fejlesztésben, innovációban érintett miniszterek, valamint országos és regionális szervezetek bevonásával támogatási stratégiákat és programokat dolgoz
ki, és részt vesz azok végrehajtásában;
b) kidolgozza – a vonatkozó jogszabályi keretek között – a pénzeszközök felhasználási rendjét, döntéshozatali eljárásait és a finanszírozás tekintetében alkalmazható
módszereket, és közremûködik a pénzügyi támogatás
nyújtásában;
c) kidolgozza a mûszaki fejlesztési programok és pályázatok értékelésére, az eredmények mérésére irányuló
stratégiát és módszertant, és alkalmazza ezeket;
d) külön jogszabály alapján ellátja a hazai fejlesztéseket támogató, az Európai Unió által társfinanszírozott intézkedések kutatás-fejlesztési és innovációs programjainak magyarországi tervezésével és megvalósításával kapcsolatos feladatokat.

7. §
A Hivatal a tudomány-, technológia- és innováció-politika érvényesülését elõsegítõ kormányzati információs
(adatgyûjtési, adatfeldolgozási és tájékoztatási) tevékenység keretében különösen a következõ feladatokat látja el:
a) elõsegíti a korszerû mûszaki megoldások megismertetését, elterjesztését, hasznosítását, továbbá e célok elérését segítõ programok, szervezetek, intézmények fejlesztését, elõmozdítja a kutatás-fejlesztés és innováció társadalmi elfogadottságának, elismertségének és támogatottságának fokozására irányuló tevékenységet;
b) módszertani segítséget nyújt a kutatás-fejlesztési és
innovációs statisztikai adatok gyûjtéséhez, mutatószámok
kidolgozásához, részt vesz ezek feldolgozásában, elemzésében, hasznosításában, a hazai és nemzetközi intézmények számára nyújtott információszolgáltatásban;
c) gondoskodik a feladatkörébe tartozó kutatás-fejlesztési programok és pályázatok értékelésébõl származó eredmények, valamint e programok és pályázatok nyerteseire
vonatkozó, közérdekû adatok nyilvánosságáról.

8. §
A Hivatal a tudomány-, technológia- és innováció-politika területén folyó nemzetközi, illetve európai integrációs
együttmûködés, a hazai és külföldi szervezetek és a kuta-
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tás-fejlesztési tevékenységben részt vevõ személyek közötti együttmûködés kialakítása és erõsítése keretében
– összhangban a Kormány külpolitikai, külgazdasági stratégiájával, illetve az általános külpolitikai célkitûzésekkel – a külügyminiszterrel összehangolva, különösen a
következõ szakmai feladatokat látja el:
a) szakmailag összehangolja a Kormány nemzetközi
tudomány- és technológia-politikai tevékenységét, javaslatot tesz a miniszternek annak irányítására;
b) a miniszter útján kezdeményezi az érintett szervekkel együttmûködve a két- és többoldalú kormányközi tudományos és technológiai egyezmények megkötését, valamint részt vesz ezek elõkészítésében, az ezekbõl eredõ feladatok ellátásának szervezésében, és koordinálja azok
végrehajtását;
c) szakmailag közremûködik a tudományos és technológiai diplomáciai tevékenységek irányításában;
d) támogatja az Európai Unió Kutatási, Technológiafejlesztési és Demonstrációs Keretprogramjaiban és az
Európai Kutatási Térség fejlesztésében végzett magyar
kormányzati tevékenységet;
e) az európai uniós tagságból eredõ jogok és kötelezettségek keretében közremûködik a kutatás-fejlesztést és innovációt érintõ kormányzati feladatok ellátásában, valamint – az érintett miniszterekkel folytatott egyeztetés alapján – javaslatot tesz a miniszternek az Európai Unió kutatással, technológiával és innovációval foglalkozó testületeiben képviselni kívánt álláspontra;
f) a miniszter felhatalmazása alapján képviseletet lát el
a nemzetközi tudományos és technológiai szervezetekben,
kezdeményezésekben;
g) feladatkörében együttmûködik a Magyar Köztársaság külképviseleteivel, és kapcsolatot tart a Magyarországon mûködõ külképviseletekkel, valamint a Magyarországon, illetve külföldön mûködõ partnerintézményekkel;
h) a külügyminiszterrel közösen mûködteti a tudományos és technológiai szakdiplomata hálózatot.

9. §
(1) Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti
a) a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatalról szóló
216/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet,
b) az egyes, a tudomány- és innovációpolitika kormányzati irányításával összefüggõ kormányrendeletek
módosításáról szóló 199/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet,
c) a gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 7. §-a
(2) bekezdésének e) pontja.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány
278/2006. (XII. 23.) Korm.
rendelete
a Közlekedésbiztonsági Szervezetrõl
A Kormány az Alkotmány 35. §-ának (2) bekezdésében
megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40. §-ának (3) bekezdésében foglalt feladatkörében
eljárva, valamint a közlekedésbiztonsági szerv kijelölése
tárgyában a légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és
egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról szóló
2005. évi CLXXXIV. törvény (a továbbiakban: Kbvt.)
22. §-ának (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján
a következõ rendeletet alkotja:
1. §
(1) A Közlekedésbiztonsági Szervezet (a továbbiakban:
Szervezet) központi hivatal. A Szervezetet a közlekedésért
felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítja.
(2) A Szervezet önállóan gazdálkodó költségvetési
szerv.
(3) A Szervezetet fõigazgató vezeti.
(4) A Szervezet székhelye Budapest.

2. §
(1) A Kormány közlekedésbiztonsági szervként a Szervezetet jelöli ki, amely országos illetékességgel jár el.
(2) A Szervezet fõigazgatóját és helyettesét hatéves idõtartamra a miniszter nevezi ki és menti fel. A felmentésre a
Kbvt. által nem szabályozott esetekben a köztisztviselõk
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) rendelkezéseit kell alkalmazni. A fõigazgató és
helyettese, valamint a Szervezet köztisztviselõi közszolgálati jogviszonyának keletkezésére, jogállására és megszüntetésére a Ktv. rendelkezései irányadók.
(3) A Szervezet fõigazgatója
a) a jogszabályoknak és a szakmai követelményeknek
megfelelõen vezeti a Szervezetet;
b) gyakorolja a Szervezet köztisztviselõi felett a munkáltatói jogokat, amennyiben más jogszabály eltérõen nem
rendelkezik;
c) elrendeli a Kbvt. hatálya alá tartozó közlekedési balesetek és súlyos repülõesemények szakmai vizsgálatát, továbbá elrendelheti az egyéb közlekedési esemény szakmai
vizsgálatát;
d) kapcsolatot tart fenn a Szervezet tevékenységét érintõ nemzetközi szervezetekkel;
e) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket jogszabály a hatáskörébe utal.
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3. §

Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
279/2006. (XII. 23.) Korm.
rendelete
a Miniszterelnöki Hivatalról,
valamint a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
feladat- és hatáskörérõl szóló
160/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet, valamint más
kormányrendeletek módosításáról
1. §
(1) A Miniszterelnöki Hivatalról, valamint a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter feladat- és hatáskörérõl
szóló 160/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. §-ának j) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A miniszter – külön jogszabályban foglaltak szerint –
irányítja ...]
„j) a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központot, a kormányzati személyügyért
felelõs államtitkár útján.”
(2) Az R. 3. §-a a következõ új l) ponttal egészül ki:
[A miniszter – külön jogszabályban foglaltak szerint –
irányítja ...]
„l) az ECOSTAT Kormányzati Gazdaság- és Társadalom-stratégiai Kutató Intézetet.”

2. §
Az R. 2. számú melléklete 2. pontjának d) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A közigazgatási személyzetpolitikai és emberierõforrás-gazdálkodási feladatkörében a miniszter...]
„d) gondoskodik a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ feladatainak fokozatos bõvítésérõl és fejlesztésérõl az egységes szemléletû
központi közigazgatási munkaerõ-gazdálkodás elõmozdítása érdekében.”
3. §
(1) Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg
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a) a közigazgatási és az ügykezelõi alapvizsgáról szóló
51/1993. (III. 31.) Korm. rendelet 3. § (1) és (3) bekezdésében a „belügyminiszter” szövegrészek helyébe a „Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter” szöveg, 4. § (1) és
(3) bekezdésében a „Belügyminisztérium” szövegrész helyébe a „Miniszterelnöki Hivatal” szöveg,
b) a közigazgatási szakvizsgáról szóló 35/1998.
(II. 27.) Korm. rendelet 3. § (2)–(5) bekezdésében, 4. §
(6) bekezdésében a „belügyminiszter” szövegrészek helyébe a „Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter”
szöveg,
c) az Európai Közigazgatási Képzési Ösztöndíj megalapításáról szóló 92/1998. (V. 8.) Korm. rendelet 9. §
(1) bekezdésében a „Belügyminisztérium” szövegrész helyébe a „Miniszterelnöki Hivatal” szöveg,
d) a köztisztviselõk tartalékállományba helyezésérõl és
a betöltetlen köztisztviselõi állások nyilvános közzétételérõl szóló 150/1998. (IX. 18.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésében a „Belügyminisztériumot” szövegrész helyébe
a „Miniszterelnöki Hivatalt” szöveg, 8. § (1)–(2) bekezdésében a „Belügyminisztériumnak” szövegrész helyébe a
„Miniszterelnöki Hivatalnak” szöveg, 8. § (3)–(4) bekezdésében a „Belügyminisztérium” szövegrész helyébe a
„Miniszterelnöki Hivatal” szöveg,
e) a köztisztviselõk továbbképzésérõl és a közigazgatási vezetõképzésrõl szóló 199/1998. (XII. 4.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdésében, 8. § (4) bekezdésében, 9. § (6) és
(7) bekezdésében, 11. § (1) és (2) bekezdésében, 13. §
(1)–(2) bekezdésében, 13. § (4) bekezdés i) pontjában,
15. § (2) bekezdésében, 16. § (2) és (4) bekezdésében a
„belügyminiszter” szövegrészek helyébe a „Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter” szöveg, 11. § (3) bekezdés
c) pontjában a „belügyminiszternek” szövegrész helyébe a
„Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszternek” szöveg,
11. § (4) bekezdésében, 16. § (1) bekezdésében a „Belügyminisztérium” szövegrész helyébe a „Miniszterelnöki Hivatal” szöveg, 13. § (4) bekezdés b) pontjában a „belügyminiszterrel” szövegrész helyébe a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszterrel” szöveg,
f) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény egészségügyi ágazatban történõ végrehajtásáról szóló 233/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet 1/A. §
(2) bekezdésében a „Közigazgatásszervezési és Közszolgálati Hivatal” szövegrész helyébe a „Miniszterelnöki Hivatal” szöveg,
g) a vagyonnyilatkozat tételérõl, átadásáról, kezelésérõl, az abban foglalt adatok védelmérõl, valamint a Közszolgálati Ellenõrzési Hivatal szervezetérõl, mûködésérõl
és az ellenõrzési eljárás lefolytatásáról szóló 114/2001.
(VI. 29.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés b) pontjában a
„Belügyminisztérium” szövegrész helyébe a „Miniszterelnöki Hivatal” szöveg, 23. § (2) bekezdésében a „belügyminiszter” szövegrész helyébe a „Miniszterelnöki Hivatalt
vezetõ miniszter” szöveg,
h) a közszolgálati jogviszonnyal összefüggõ adatkezelésre és a közszolgálati nyilvántartásra vonatkozó szabályokról szóló 233/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet 2. §
(1) bekezdés b) pontjában, 2. § (4) bekezdésében, 9. §
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(2) bekezdésében, 11. § (1) bekezdésében, 17. § (2) bekezdésében, 18. § (1) bekezdésében, 19. § (3) bekezdésében,
23. § (7) bekezdésében, 27. §-ában a „belügyminiszter”
szövegrész helyébe a „Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter” szöveg, 2. § (4) bekezdésében a „belügyminiszternek” szövegrész helyébe a „Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszternek” szöveg, 16. § (2) bekezdésében a „Belügyminisztérium Közigazgatásszervezési és Közszolgálati Hivatal (a továbbiakban: BM KKH)” szövegrész helyébe a „Miniszterelnöki Hivatal” szöveg, 16. § (2) bekezdésében, 16. § (6)–(7) és (10) bekezdésében, 17. § (1) bekezdésében, 20. § (1) bekezdésében, 20. § (4) bekezdés
c) pontjában, 22. § (2) bekezdésében a „BM KKH” szövegrészek helyébe a „Miniszterelnöki Hivatal” szöveg,
17. § (1) bekezdésében, 20. § (2) bekezdésében a „Belügyminisztérium” szövegrészek helyébe a „Miniszterelnöki
Hivatal” szöveg, 19. § (1) bekezdés b) pontjában, 20. §
(1) bekezdésében a „BM KKH-hoz” szövegrész helyébe a
„Miniszterelnöki Hivatalhoz” szöveg, 19. § (4) bekezdésében a „BM KKH-val” szövegrész helyébe a „Miniszterelnöki Hivatallal” szöveg, 21. § (2) bekezdésében a „belügyminiszteri” szövegrész helyébe a „Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszteri” szöveg
lép.

let 8. § (4) bekezdésében a „Magyar Közigazgatási Intézet” szövegrész helyébe a „Kormányzati Személyügyi
Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ” szöveg,
11. § (2) bekezdésében a „Magyar Közigazgatási Intézet
(a továbbiakban: MKI)” szövegrész helyébe a „Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési
Központ” szöveg, 11. § (3) bekezdésében az „az MKI Oktatási és Módszertani Igazgatósága (a továbbiakban: MKI
OMI)” szövegrész helyébe az „a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ” szöveg, 13. § (4) bekezdésében, 15. § (2) bekezdésében az
„az MKI OMI” szövegrész helyébe az „a Kormányzati
Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ” szöveg, 15. § (2) bekezdésében az „az MKI fõigazgatója útján az OMI-t” szövegrész helyébe az „a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központot” szöveg, 16. § (2) bekezdés h) pontjában
a „Magyar Közigazgatási Intézet” szövegrész helyébe a
„Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási
Képzési Központ” szöveg
lép.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg
a) a közigazgatási és az ügykezelõi alapvizsgáról szóló
51/1993. (III. 31.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésében,
5. § (2) bekezdésében, melléklet I. fejezet 15. pontjában a
„Magyar Közigazgatási Intézet” szövegrész helyébe a
„Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási
Képzési Központ” szöveg, 5. § (4) bekezdésében a „Magyar Közigazgatási Intézetnél” szövegrész helyébe a
„Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási
Képzési Központnál” szöveg,
b) a közigazgatási szakvizsgáról szóló 35/1998.
(II. 27.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésében a „Magyar
Közigazgatási Intézet Oktatási és Módszertani Igazgatósága (a továbbiakban: MKI OMI)” szövegrész helyébe a
„Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási
Képzési Központ” szöveg, 4. § (3) bekezdésében az „Az
MKI OMI” szövegrész helyébe az „A Kormányzati
Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ” szöveg, 4. § (4) bekezdésében, 1. számú melléklet
10–11. pontjában az „az MKI OMI” szövegrész helyébe az
„a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ” szöveg, 4. § (5) bekezdésében az
„az MKI OMI-nál” szövegrész helyébe az „a Kormányzati
Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központnál” szöveg, 1. számú melléklet 5. pontjában a „MKI
OMI-hoz” szövegrész helyébe a „Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központhoz”
szöveg, 6/A. § (1) bekezdésében a „Magyar Közigazgatási
Intézet Oktatási és Módszertani Igazgatósága” szövegrész
helyébe a „Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ” szöveg,
c) a köztisztviselõk továbbképzésérõl és a közigazgatási vezetõképzésrõl szóló 199/1998. (XII. 4.) Korm. rende-

miniszterelnök

Gyurcsány Ferenc s. k.,

A Kormány
280/2006. (XII. 23.) Korm.
rendelete
a minõsített adat kezelésének rendjérõl szóló
79/1995. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról
Az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi
LXV. törvény 30. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következõket rendeli el:
1. §
A minõsített adatkezelés rendjérõl szóló 79/1995.
(VI. 30.) Korm. rendelet 11. §-ában és 12. §-ának (2) bekezdésében a „Belügyminisztérium” szövegrész helyébe
a „Miniszterelnöki Hivatal” szöveg, 37. §-ában a „Belügyminisztériumot” szövegrész helyébe a „Miniszterelnöki
Hivatalt” szöveg lép.

2. §
Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány
281/2006. (XII. 23.) Korm.
rendelete
a 2007–2013. programozási idõszakban az Európai
Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális
Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások
fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási
és ellenõrzési rendszerek kialakításáról
A Kormány az Alkotmány 35. §-ának (2) bekezdésében
megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében a következõket rendeli el:
I. Fejezet
A RENDELET HATÁLYA
1. §
(1) E rendelet hatálya a 2007–2013. programozási idõszakban az Európai Unió strukturális alapjaiból és Kohéziós Alapjából származó támogatások – kivéve az Európai
Területi Együttmûködés programjaiból származó támogatások – felhasználásának pénzügyi lebonyolításában és
ellenõrzésében részt vevõ, az államháztartás mûködési
rendjérõl szóló módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Ámr.) 1. § (2) bekezdésének
a)–f) és m) pontjaiban meghatározott szervezetekre, az
adóhatóságra, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem
rendelkezõ szervezetekre, illetve természetes személyekre, továbbá a kedvezményezettekre terjed ki.
(2) E rendelet alkalmazásában adóhatóság az Adóés Pénzügyi Ellenõrzési Hivatalnak a kedvezményezett
állandó, ennek hiányában ideiglenes lakóhelye, szokásos
tartózkodási helye, illetõleg székhelye, ennek hiányában
telephelye szerint illetékes területi szerve.

Értelmezõ rendelkezések
2. §
(1) E rendelet alkalmazásában
1. Alap: Európai Regionális Fejlesztési Alap, Európai
Szociális Alap és Kohéziós Alap (a továbbiakban: az Alapok).
2. Átutalás igénylés dokumentáció: az európai uniós
támogatás átutalása érdekében az Igazoló Hatóság által
kiállított kérelem, költségnyilatkozat, költségigazoló nyilatkozat annak minden szükséges mellékletével együtt.
3. Bankszámla: a Magyar Államkincstárban vezetett,
az uniós hozzájárulások pénzforgalmának lebonyolítására
szolgáló, a fejezeti kezelésû elõirányzat-felhasználási keretszámla és a lebonyolítási számla, továbbá a kedvezmé-
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nyezett által a támogatás fogadására szolgáló elkülönített
kincstári vagy pénzügyi intézet által vezetett bankszámla
és a szállító kereskedelmi banki számlája, amelyre szállítói
finanszírozás esetén a támogatási összeg kiutalásra kerül.
4. Ellenõrzés tûrési kötelezettség: betekintés és hozzáférés biztosítása a nyilvántartási, adatszolgáltatási és mûködési rendszerbe, lehetõvé téve azt, hogy az arra felhatalmazott, megbízólevéllel ellátott ellenõrök a támogatásra
vonatkozó valamennyi információt megszerezhessék, és
azok valódiságáról meggyõzõdhessenek.
5. Ellenõrzési nyomvonal: az Európai Unió által elõírt,
a Nemzeti Stratégia Referencia Keret operatív programok
támogatásai felhasználásának rendszervizsgálati eszköze,
a támogatás tervezési, pénzügyi lebonyolítási és ellenõrzési folyamatainak leírása szövegesen vagy táblázatba foglalva, vagy folyamatábrával szemléltetve, amely tartalmazza különösen a felelõsségi és információs szinteket és
kapcsolatokat, továbbá irányítási és ellenõrzési folyamatokat, lehetõvé téve azok nyomon követését és utólagos
ellenõrzését.
6. Forrásgazda: az alapok elõirányzatai esetében a tervezési, elõirányzat-módosítási, felhasználási, beszámolási, információszolgáltatási, ellenõrzési kötelezettségek
viselõje és jogok gyakorlója.
7. Forráslehívás: azon tevékenységek elnevezése,
melynek eredményeképpen a támogatás összege rendelkezésre áll a lebonyolítási bankszámlákon annak érdekében,
hogy a kedvezményezett támogatásra jogosult számlái
vagy egyéb, a gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló
bizonylatai alapján számított támogatási összeg, illetve a
támogatási elõleg átutalásra kerüljön.
8. Hazai társfinanszírozás: központi költségvetési és
elkülönített állami pénzalapokból származó finanszírozás.
9. Hitelesítés: az irányító hatóság vagy a közremûködõ
szervezet által végzett mindazon folyamatba épített adminisztratív, pénzügyi, szakmai, fizikai és helyszíni ellenõrzések összessége, amelyek annak megállapítására irányulnak, hogy a kedvezményezett a támogatási szerzõdésben
rögzített vagy a projekt adatlap alapján vállalt kötelezettségeit – a vonatkozó közösségi és hazai jogszabályokkal
összhangban – teljesítette.
10. Hitelesítési jelentés: az Igazoló Hatóság felé fennálló rendszeres jelentéstételi kötelezettség annak alátámasztására, hogy a felhasznált támogatásokra irányuló
ellenõrzési kötelezettségek teljesültek.
11. Igazolás: az Igazoló Hatóság nyilatkozattételi kötelezettsége az Európai Bizottság felé, melynek érdekében
meggyõzõdik arról, hogy a költségnyilatkozatok adatai
pontosak, megbízható számviteli rendszerekbõl származnak, és ellenõrizhetõ bizonylatokon alapulnak, továbbá
a benne elszámolt költségek megfelelnek az alkalmazandó
közösségi és nemzeti szabályoknak, és a programra alkalmazandó kritériumokkal összhangban finanszírozás céljából kiválasztott, valamint a közösségi és nemzeti szabályoknak megfelelõ projektek tekintetében merültek fel.
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12. Költségigazolás: a hitelesítési és igazolási tevékenységek összefoglaló elnevezése.
13. Közösségi hozzájárulás rendezése: olyan tevékenység, melynek során az Igazoló Hatóság a központi
költségvetési forrásból a kedvezményezett, illetve a szállító részére már kifizetett támogatás közösségi hozzájárulási
részét átutalja a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség kezelésében lévõ megfelelõ fejezeti kezelésû elõirányzat-felhasználási keretszámlákra.
14. ,,Négy szem elve”: az adott feladatot ellátó személy
munkáját egy másik személy teljes körûen felülvizsgálja.
15. Szabálytalanság: a strukturális politikák finanszírozása keretében történt szabálytalanságokról és tévesen
kifizetett összegek behajtásáról, valamint egy információs
rendszer e téren történõ létrehozásáról szóló – a strukturális politikák finanszírozása keretében történt szabálytalanságokról és tévesen kifizetett összegek behajtásáról, valamint egy információs rendszer e téren történõ létrehozásáról szóló 1681/94/EK rendelet módosításáról szóló
2035/2005/EK rendelettel módosított – 1681/94/EK bizottsági rendelet 1a. cikk 1. pontjában foglaltak, továbbá
a nemzeti jogszabályok elõírásainak, illetve a támogatási
szerzõdésben a felek által vállalt kötelezettségeknek a
megsértése, amelyek eredményeképpen a Magyar Köztársaság pénzügyi érdekei sérülnek, illetve sérülhetnek.
16. Szabálytalanság gyanúja: bármilyen adat vagy
információ, amely szabálytalanság elkövetésére utal.
17. Tényfeltáró vizsgálat: a támogatások pénzügyi
lebonyolításában részt vevõ szervezeteknél a költségigazolás alátámasztása érdekében végzett, a támogatások felhasználásának Európai Bizottsággal történõ elszámolásához kapcsolódóan az Egységes Monitoring Információs
Rendszerben (a továbbiakban: EMIR) rögzített adatok
valódiságának és pontosságának, valamint a folyamatba
épített ellenõrzések megfelelõségének megállapítására
szolgáló folyamatba épített utólagos dokumentum-alapú
ellenõrzés.
18. Tényfeltáró látogatás: a támogatások pénzügyi
lebonyolításában részt vevõ szervezeteknél a költségigazolás alátámasztása érdekében végzett, az eljárásrendek
jogszabályi megfelelõségének, az eljárásrendek és a tényleges gyakorlat összhangjának megállapítására szolgáló,
fõként személyes interjúkra alapozott folyamatba épített
helyszíni ellenõrzés.
19. Pénzügyi irányítás és kontroll: az államháztartásról
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.)
121. §-ában megjelölt tevékenységek együttesen.
20. Biztosíték: e rendelet alkalmazásában a Ptk.
243–276. §-ban foglaltak, továbbá a támogatási szerzõdést
biztosító egyéb kötelezettségek.
21. FIDIC: Tanácsadó Mérnökök Szövetsége.

102/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet, illetve a 2007–2013.
programozási idõszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós
Alapból származó támogatások felhasználásának alapvetõ
szabályairól és felelõs intézményeirõl szóló 255/2006.
(XII. 8.) Korm. rendeletben, továbbá az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a
Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül
helyezésérõl szóló 1083/2006/EK rendeletben (a továbbiakban: 1083/2006/EK rendelet) foglaltak szerint
értelmezendõk.

(2) Az itt nem szereplõ fogalom-meghatározások az
Európai Unió által nyújtott egyes pénzügyi támogatások
felhasználásával megvalósuló, és egyes nemzetközi megállapodások alapján finanszírozott programok monitoring
rendszerének kialakításáról és mûködésérõl szóló

(1) Az Alapok támogatásait az Áht. és a végrehajtásáról
rendelkezõ jogszabályok, a mindenkori költségvetési törvény, illetve az Ámr. 22. § (2) bekezdése szerinti tervezési
tájékoztató elõírásai szerint a forrásgazdának kell megterveznie.

II. Fejezet
AZ IRÁNYÍTÁSI ÉS ELLENÕRZÉSI RENDSZEREK
FELÁLLÍTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE
(,,AKKREDITÁCIÓ”)
3. §
(1) Az 1083/2006/EK rendelet 71. cikke szerinti – az
irányítási és ellenõrzési rendszerek felállításáról, valamint
az 1083/2006/EK rendelet 58–62. cikknek való megfelelésrõl szóló – értékelés és jelentés elkészítésérõl az Ellenõrzési Hatóság gondoskodik az elsõ idõközi kifizetési kérelem benyújtása elõtt vagy az egyes operatív programok
jóváhagyását követõ legkésõbb tizenkét hónapon belül.
(2) Az (1) bekezdés szerinti értékelés kritériumait az
Ellenõrzési Hatóság az államháztartásért felelõs miniszter
és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség véleményének kikérésével határozza meg.
(3) Az (1) bekezdés szerinti értékelést és jelentést az
Ellenõrzési Hatóság haladéktalanul megküldi az államháztartásért felelõs miniszternek és a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökségnek tájékoztatásul.
(4) A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség az (1) bekezdésben írtak teljesítése érdekében haladéktalanul értesíti az
államháztartásért felelõs minisztert és az Ellenõrzési Hatóságot az egyes operatív programok Európai Bizottság
általi jóváhagyásáról.

III. Fejezet
TERVEZÉS
4. §
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(2) Az Alapok támogatásaival megvalósuló programokra tervezett európai uniós forrást és a kapcsolódó hazai
társfinanszírozást ugyanazon az elõirányzaton kell megjeleníteni. Amennyiben a hazai társfinanszírozást bevételként és kiadásként tervezett pénzösszeg is fedezi (pl. átvett
pénzeszköz), úgy az Európai Uniótól kapott forrásokat és
más bevételként és kiadásként feltüntetett forrásokat külön
soron kell megjeleníteni.
(3) Az elõirányzatok tervezésénél a következõket kell
figyelembe venni:
a) a költségvetési tervezés ütemezésével összhangban
a programidõszak kötelezettségvállalási keret-elõirányzataira vonatkozó adatait és – az elmúlt év tényleges kifizetéseinek, a várható teljesítés, illetve az operatív program
lezárulásáig várható kifizetési ütemére vonatkozó – kifizetési elõrejelzését;
b) az Európai Bizottság által elfogadott operatív programokat, illetve a Kormány által elfogadott Akcióterveket;
c) az Európai Bizottságnak a nagyprojektek elfogadásáról hozott határozatait;
d) a végsõ egyenleg megelõlegezésébõl fakadó kiadásokat.
(4) Az Alapok támogatásával megvalósuló program
hazai társfinanszírozási kötelezettségeit kiemelten kell kezelni, mely nem jelenthet az érintett fejezet számára a költségvetési tervezés során meghatározott kereteken túli pótlólagos finanszírozási igényt.
(5) Az Európai Bizottsággal való elszámolásokból adódó árfolyam-különbözet elszámolására szolgáló fedezet
európai uniós céltartalékként való költségvetési tervezése
szintén a forrásgazda feladata a mindenkori tervezési tájékoztató és a költségvetési törvény elõírásaival összhangban.
(6) A végsõ egyenleg átutalásából származó forrást a
központi költségvetés fõ bevételei fejezetben, bevételként
kell megtervezni és elszámolni.

IV. Fejezet
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gazdaságos, hatékony és eredményes legyen, az információk, beszámolók, jelentések és nyilatkozatok pontosak,
megalapozottak és dokumentáltak legyenek és a megfelelõ
idõben rendelkezésre álljanak,
b) a tervezés, a pályáztatás, a szerzõdéskötés, a pénzügyi lebonyolítás, számvitel és a monitoring feladatok
megfelelõ szabályozásáról a vonatkozó belsõ szabályzataikban és munkaköri leírásokban gondoskodni, figyelemmel arra, hogy az egyes feladatokat és azok ellenõrzését
ugyanaz a személy nem végezheti,
c) a szerzõdéskötés, a pénzügyi lebonyolítás, számviteli nyilvántartás és beszámolás folyamataiban és ezen
folyamatok adatainak az EMIR-be történõ bevitele során
biztosítani a négy szem elvének érvényesülését,
d) gondoskodni az ellenõrzési nyomvonal, a szabálytalanságkezelési és a kockázatkezelési eljárásrend kialakításáról, továbbá a közbeszerzési eljárások ellenõrzésének
belsõ eljárásrendjének szabályozásáról, valamint az esetleges változások haladéktalan átvezetésérõl.

6. §
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, az Igazoló Hatóság
és a közremûködõ szervezetek olyan irányítási és kontrollrendszert alakítanak ki, amelyek ellenõrzik a támogatási
szerzõdés teljesítését és az igényelt kiadások hitelességét,
valamint biztosítják az alkalmazandó nemzeti és közösségi jogszabályok betartását, különösen a kiadások támogathatósága, a közbeszerzések, az állami támogatás, a környezetvédelem, a tisztességes verseny és az esélyegyenlõség tárgyában.

7. §
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség évente elvégzi a közremûködõ szervezetekre átruházott feladatok végrehajtásának minõségvizsgálatát, amely alapulhat a közremûködõ szervezetek által ellátott feladatok egy korlátozott
mintájának megvizsgálásán.

A PÉNZÜGYI LEBONYOLÍTÁS RENDJE
8. §
Pénzügyi irányítás és kontroll
5. §
(1) A pénzügyi irányítási és kontroll tevékenység tekintetében az Áht., valamint – az e rendeletben foglalt eltérésekkel – az Ámr. elõírásai az irányadók.
(2) A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, az Igazoló Hatóság és a közremûködõ szervezetek kötelesek
a) olyan pénzügyi irányítási és kontroll rendszert kialakítani és mûködtetni, amely biztosítja, hogy a szervezetek
tevékenysége szabályszerû és megfelelõen szabályozott,

(1) A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, az Igazoló Hatóság, az Ellenõrzési Hatóság és a közremûködõ szervezet
vezetõje e rendelet 1. számú melléklete szerint köteles
nyilatkozni az általa mûködtetett irányítási és ellenõrzési
rendszerek megfelelõ és megbízható mûködésérõl.
(2) Amennyiben az (1) bekezdésben meghatározott
szervezetnél év közben változás történik a szervezet vezetõje személyében (továbbá ha a szervezet átalakul vagy
megszûnik), a távozó vezetõ (átalakuló vagy megszûnõ
szervezet vezetõje) köteles a nyilatkozatot az addig eltelt
idõszak vonatkozásában kitölteni, és az új vezetõnek (jog-
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utódnak) átadni, aki köteles azt az éves beszámolóhoz
mellékelni saját nyilatkozatával együtt.

(5) A bankszámlákról indított átutalásokhoz az átutalási
megbízást minden esetben az EMIR-ben kell kiállítani.

(3) A közremûködõ szervezet vezetõje a tárgyévre
vonatkozó nyilatkozatot a tárgyév december 31-ig megküldi a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség vezetõjének.
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség vezetõje nyilatkozatát
és az (1) bekezdés szerinti nyilatkozatokat a tárgyévet
követõ év január 31-ig megküldi az államháztartásért felelõs miniszter részére.

(6) Az EMIR-ben kiállított átutalási megbízásokat
elektronikus formában kell pénzügyi teljesítésre átadni
a Magyar Államkincstárnak.

(4) Az Igazoló Hatóság és az Ellenõrzési Hatóság vezetõje a tárgyévre vonatkozó nyilatkozatot a tárgyévet követõ év január 15-ig megküldi az államháztartásért felelõs
miniszter részére.

(1) A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség gondoskodik
forint lebonyolítási bankszámlák fõszabályként prioritásonkénti megnyitásáról a Magyar Államkincstárban. A
fõszabálytól eltérni kizárólag abban az esetben lehet,
amennyiben az adott prioritás pénzügyi lebonyolítását
több közremûködõ szervezetre ruházta át a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség.

Az uniós hozzájárulások fogadására
és kifizetésére szolgáló kincstári bankszámlák
9. §
(1) Az Európai Bizottságtól érkezõ elõfinanszírozás,
idõközi kifizetések és végsõegyenleg-kifizetés fogadására
az Igazoló Hatóság operatív programonként, finanszírozó
alapok szerinti bontásban forint bankszámlákat nyit a
Magyar Államkincstárban.
(2) Az operatív programonként, finanszírozó alaponként nyitott forint bankszámlák felett az Igazoló Hatóság
rendelkezik.

11. §

(2) Kizárólag a lebonyolítási forint bankszámla használható a kedvezményezett támogatásra jogosult költségeinek megtérítésére, a szállítók részére történõ kifizetés
lebonyolítására, a kedvezményezett részére folyósítandó
elõleg kifizetésére, illetve a kedvezményezett által bármilyen jogcímen történõ visszafizetésére. Ezen lebonyolítási
forint bankszámlák fölött a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség rendelkezési jogot biztosíthat a közremûködõ szervezetek részére.
(3) A lebonyolítási bankszámlára nem utalható a kedvezményezett által biztosított saját erõ és az ÁFA összege.

(3) A bankszámlák feletti rendelkezési jogosultságot két
bejelentett személy együttes aláírásával lehet gyakorolni.

(4) A bankszámlák feletti rendelkezési jogosultságot két
bejelentett személy együttes aláírásával lehet gyakorolni.

(4) A bankszámlák vezetésével kapcsolatos bárminemû
költség elszámolása közvetlenül a központi költségvetésbõl történik a Pénzügyminisztérium fejezet terhére.

(5) A bankszámlák vezetésével kapcsolatos bárminemû
költség elszámolása közvetlenül a központi költségvetés
terhére történik a Pénzügyminisztérium fejezet terhére.

(5) A bankszámlákról indított átutalásokhoz az átutalási
megbízást minden esetben az EMIR-ben kell kiállítani.

(6) A bankszámláknak év végével nem maradhat egyenlege, ezért a bankszámla fölött rendelkezõknek legkésõbb
a december havi utolsó elõtti banki munkanapon gondoskodniuk kell az egyenlegnek a vonatkozó elõirányzat-felhasználási keretszámlára történõ visszavezetésérõl.

10. §
(1) Az operatív program központi költségvetési forrását
a forrásgazda biztosítja a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
által a Magyar Államkincstárban megnyitott fejezeti kezelésû elõirányzat-felhasználási keretszámlákon keresztül.
(2) A fejezeti kezelésû elõirányzat-felhasználási keretszámlák felett a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség rendelkezik, de átadhatja a rendelkezés jogát olyan közremûködõ
szervezetnek, amely államháztartási szervezet.
(3) A bankszámlák feletti rendelkezési jogosultságot két
bejelentett személy együttes aláírásával lehet gyakorolni.
(4) A bankszámlák vezetésével kapcsolatos bárminemû
költség elszámolása közvetlenül a központi költségvetésbõl történik a Pénzügyminisztérium fejezet terhére.

(7) A bankszámlákról indított átutalásokhoz az átutalási
megbízást minden esetben az EMIR-ben kell kiállítani.
(8) Az EMIR-ben kiállított átutalási megbízásokat
elektronikus formában kell pénzügyi teljesítésre átadni a
Magyar Államkincstárnak

12. §
A Magyar Államkincstár által kiállított bankszámlakivonatok adatait a bankszámla felett rendelkezõknek az
EMIR-ben a kézhezvételt követõ 2 munkanapon belül kell
rögzíteni és a rögzítést követõ 2 munkanapon belül jóváhagyni.
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Elszámolás az Európai Bizottsággal, átutalás igénylés
13. §
(1) Az Igazoló Hatóság euróban számol el az Európai
Bizottsággal.
(2) A forintban és egyéb pénznemben felmerült költségek forintban nyilvántartott és teljesült kifizetéseit az
Európai Bizottsággal történõ elszámolások alkalmával az
Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett azon árfolyamon kell átszámítani euróra, amely a közösségi hozzájárulás rendezésének az Igazoló Hatóság általi jóváhagyásának napján volt érvényes.
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program közösségi támogatásra való jogosultságáról
hozott európai bizottsági döntésben meghatározott kifizetési határidõt követõ 2 hónapon belül.
(2) Az Igazoló Hatóság a végsõ egyenleg átutalási
igénylés dokumentációját – a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel folytatott egyeztetéseket követõen – továbbítja
az Ellenõrzési Hatósághoz az operatív program közösségi
támogatásra való jogosultságáról hozott európai bizottsági
döntésben meghatározott kifizetési határidõt követõ 3 hónapon belül.

Forráslehívás
14. §
Az Európai Bizottság kötelezettségvállalásának meghatározott százalékát elõfinanszírozás formájában – három
részletben – utalja át a finanszírozó alapok szerint, operatív programonkénti bontásban. Adott programozási idõszak alatt az Igazoló Hatóság ezen összeget használja fel a
támogatással kapcsolatos kiadásokhoz kapcsolódó közösségi hozzájárulás utólagos megtérítésére. Amennyiben az
elõfinanszírozás elsõ részletének Bizottság általi átutalásától számított 24 hónapon belül nem érkezik az Európai
Bizottsághoz elfogadható idõközi kifizetési kérelem, az
Európai Bizottság rendelkezhet az elõfinanszírozás összegének teljes egészében történõ visszafizetésérõl.
15. §
Az Európai Bizottság részére benyújtott idõközi kifizetési kérelmek és végsõ-egyenleg kifizetések csak olyan
költségeket tartalmazhatnak, amelyeket kifizetett, valamint az EMIR-ben rögzített számlák, elõlegigénylések
vagy egyéb, a gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló
bizonylatok támasztanak alá, és amelyek a támogatott projektekre vonatkozóan elszámolható költségnek minõsülnek.
16. §
Az Igazoló Hatóság a központi költségvetési és közösségi hozzájárulások, valamint a kedvezményezett saját
forrásainak felhasználása alapján finanszírozó alapok szerint, és prioritásonkénti bontásban az EMIR-ben összeállítja az idõközi átutalási igénylést, a költségnyilatkozatot, annak mellékleteit, és a költségigazoló nyilatkozatot,
majd megküldi az Európai Bizottság részére.
17. §
(1) Végsõ elszámoláskor az Igazoló Hatóság az
EMIR-ben összeállítja a költségnyilatkozatot az operatív

18. §
(1) Az elõirányzat felhasználási keretszámla felett rendelkezõ szervezet biztosítja a támogatás összegének rendelkezésre állását a lebonyolítási forint bankszámlákon,
annak érdekében, hogy a kedvezményezett támogatásra
jogosult számlái vagy egyéb, a gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylatai alapján õt megilletõ támogatás (közösségi hozzájárulás és központi költségvetési
finanszírozás) összege, illetve a folyósítandó elõleg átutalásra kerüljön.
(2) A támogatás terhére elszámolható költségeket, és
ezek alapján a kiutalandó támogatás összegét minden esetben forintban kell megállapítani. A forinttól eltérõ pénznemben kiállított számla vagy egyéb, a gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylat esetén a számlán
vagy egyéb, a gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló
bizonylaton szereplõ támogatás összegét a számlán vagy
egyéb, a gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló
bizonylaton megjelölt fizikai teljesítés idõpontjában érvényes hivatalos Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) középárfolyamon kell forintra átszámítani. Az
MNB által nem jegyzett pénznemben kiállított számla esetén a számlához kapcsolódó támogatási összeget a számlán megjelölt fizikai teljesítés idõpontjában érvényes
Európai Központi Bank középárfolyamon kell euróra
átváltani. Az EMIR biztosítja ezen összegek forintra történõ átszámítását a fizikai teljesítés idõpontjában érvényes
hivatalos MNB középárfolyamon. Az átszámított forintértékbõl a támogatásra jogosult részt kell kiutalni a kedvezményezett vagy szállító részére.
(3) Minden egyes forráslehívási folyamat során a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség vagy az általa kijelölt közremûködõ szervezet összeállítja az EMIR-ben a forráslehívási dokumentációt, amely a rendszerbe korábban bevitt,
még le nem hívott támogatásra jogosult számlák adatainak
összesítését jelenti, majd elektronikusan és nyomtatott formában, aláírással igazolva kell jóváhagyni a forráslehívási
dokumentációt.
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(4) A forráslehívási dokumentáció benyújtását követõ
5 munkanapon belül a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
vagy az általa kijelölt közremûködõ szervezet intézkedik
a jóváhagyott támogatási összeg elõirányzat-felhasználási
keretszámláról az adott prioritás forint lebonyolítási számlára történõ utalásáról.

összege meghaladja a megítélt támogatás 10%-át, és legalább a 100 ezer forintot. 1 milliárd forintot meghaladó
támogatás esetén kifizetési kérelem akkor nyújtható be, ha
az igényelt támogatás meghaladja a támogatási szerzõdésben meghatározott összeget, de legalább a megítélt támogatás 2%-át.

(5) A forráslehívás jóváhagyása után a fejezeti kezelésû
elõirányzat-felhasználási keretszámláról csak akkor lehet
átutalást kezdeményezni, amennyiben a megelõzõ munkafázisok megtörténtek, továbbá az adatok EMIR-ben rögzítésre és jóváhagyásra kerültek.

(7) A (6) bekezdésben meghatározott kifizetési kérelemhez a kedvezményezettnek csatolnia kell az eredeti
számlák általa hitelesített másolatát, a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség által meghatározott formátumú összesítõjét, és
a számlák kifizetését igazoló dokumentumok általa hitelesített másolatát (pl. átutalást igazoló bankkivonat).

Támogatás kifizetése

(8) A (7) bekezdésben meghatározott bármely számlamásolat kifizetését igazoló dokumentum benyújtása
kiváltható az összesítõhöz csatolt kedvezményezetti nyilatkozat benyújtásával, abban az esetben, ha a vonatkozó
számla alapján igényelhetõ támogatás összege nem haladja meg a 100 ezer forintot. A nyilatkozatnak igazolnia kell,
hogy a benyújtott kifizetési kérelemhez kapcsolódó elszámolások alapbizonylatai valós költségeken alapulnak és
a támogatott projekt kapcsán merültek fel.

19. §
(1) A kedvezményezett, illetve a szállító részére történõ
kifizetéseket a benyújtott elszámolás támogatásra jogosult
teljes összegének, a forint lebonyolítási bankszámlán történt jóváírásról szóló bankszámlakivonat kézhezvételét
követõ 5 munkanapon belül kell elindítani.
(2) A lebonyolítási számláról átutalást csak abban az
esetben lehet kezdeményezni, amennyiben a megelõzõ
munkafázisok megtörténtek, továbbá az adatok EMIR-ben
rögzítésre és jóváhagyásra kerültek.
(3) A kedvezményezett vagy a szállító részére központi
költségvetési forrásból csak olyan átutalás kezdeményezhetõ, melyhez kapcsolódó közösségi hozzájárulás rendezését az Igazoló Hatóság – az uniós forrásnak a vonatkozó
operatív program forint bankszámláin történõ rendelkezésre állása esetén – még a folyósítás évében az e jogszabályban meghatározott határidõk figyelembevételével teljesíteni tud.
(4) A támogatások folyósítása a kedvezményezett nevére kiállított számlákon vagy egyéb, a gazdasági eseményt
hitelesen dokumentáló bizonylatokon igazolt fizikai teljesítést követõen kerül folyósításra, mely az alábbi formákban történhet:
a) kedvezményezett által kifizetett számlák támogatási
összegének utólagos megtérítése közvetlenül a kedvezményezett bankszámlájára,
b) a számlák támogatási összegének kifizetése közvetlenül a szállító részére a kedvezményezettet terhelõ, a
számla támogatáson felüli összege kifizetésének igazolása
mellett,
c) a kifizetett számlák támogatási összegének utólagos
megtérítése engedményezési szerzõdés bemutatása esetén
a támogatást megelõlegezõ intézmény bankszámlájára.
(5) A támogatás folyósítására sor kerülhet a kedvezményezett részére fizetett támogatási elõleg formájában, az
Ámr.-ben nevesített esetekben és mértékben.
(6) Utólagos elszámolás céljából közbensõ kifizetési
kérelem akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás

(9) A (4) bekezdés c) pont szerinti engedményezési
szerzõdésnek tartalmaznia kell az arra való utalást, illetõleg az engedményes általi kifejezett tudomásul vételét,
hogy a támogatási összegre szóló követelés hatályosságának feltétele az adott támogatási szerzõdésben foglalt projekt szerzõdésszerû és maradéktalan megvalósulása. Az
engedményes kifejezett tudomásulvétele szükséges továbbá arra vonatkozóan, hogy a megvalósulás feltétele a
támogatási szerzõdés szerinti pénzügyi beszámoló támogató általi jóváhagyása.

20. §
(1) A kedvezményezett az eredeti számlán vagy egyéb,
a gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylaton
(a továbbiakban: számla) köteles feltüntetni a projekt
regisztrációs számát, és hogy a számla „támogatás elszámolására benyújtásra került”.
(2) 250 millió forintot meghaladó támogatással megvalósuló építési beruházás esetén a kedvezményezett köteles
független mérnök (FIDIC szerinti vagy azzal egyenértékû)
nyilatkozatát is benyújtani a közremûködõ szervezethez.
A független mérnök nyilatkozatának igazolnia kell, hogy
az építés a terveknek megfelelõen halad, és tartalmaznia
kell a munka készültségi fokát.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott értékhatár feletti
egyéb szerzõdés esetében a kedvezményezett köteles a
költségvetési szervek belsõ ellenõrzésérõl szóló 193/2003.
(XI. 26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésében meghatározott végzettséggel rendelkezõ személy – az államháztartásért felelõs miniszter által kiadott útmutató szerinti – nyi-

13114

MAGYAR KÖZLÖNY

latkozatát csatolni, melynek igazolnia kell, hogy a kifizetések megtörténtek.
(4) Amennyiben a kifizetési kérelem hiányos vagy
hibás, a beérkezéstõl számított 30 – szállító részére történõ
közvetlen kifizetés esetén 15 – naptári napon belül legfeljebb 30 naptári napos határidõ kitûzésével, az adott kérelemben szereplõ valamennyi hiány, illetve hiba megjelölésével, hiánypótlásra, illetve a hiba javítására kell felhívni
a kedvezményezettet. Amennyiben a hiány pótlására és
a hiba javítására a határidõ leteltétõl számított 8 naptári
napon belül nem kerül sor, ez a kifizetési kérelem érintett
részének elutasítását eredményezi, ez esetben további
kérelemnek nincs helye.
(5) Amennyiben a megvalósítás nyomon követése, illetve folyamatba épített ellenõrzése során nem merült fel
olyan probléma, amely miatt a támogatás kifizetését fel
kellene függeszteni, a közremûködõ szervezet a támogatást a kifizetési kérelem beérkezésétõl számított 60 naptári
napon belül, közvetlenül a szállító részére történõ kifizetés
esetén 30 naptári napon belül kifizeti.
(6) A kedvezményezett által a hiánypótlásra igénybevett idõtartam az (5) bekezdésben meghatározott idõszakba nem számít bele.

21. §
(1) A projekt költségnövekményét a kedvezményezett
finanszírozza. Nagyprojekt esetében a költségnövekmény
finanszírozása a (2)–(5) bekezdések szerint történik.
(2) Amennyiben a nagyprojekt költsége a kedvezményezett által nem befolyásolható körülmény miatt növekedett meg, a kedvezményezett kérelmezheti a támogatási
szerzõdés módosítását, részletesen bemutatva és számszerûsítve a költségnövekmény egyes okait.
(3) A nagyprojekt mûszaki tartalmának a kedvezményezett által történõ változtatására, és a tervezettnél lassabb
megvalósulásra visszavezethetõ költségnövekményt a
kedvezményezett finanszírozza.
(4) A kedvezményezett által biztosított saját forrás aránya a nagyprojekt támogatásának növelése esetén sem
csökkenhet.
(5) A nagyprojekt támogatásának növelésérõl a Kormány jogosult dönteni.

Közösségi hozzájárulás rendezése
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összegét – amennyiben a rendelkezésre álló uniós források
lehetõvé teszik –, a támogatás kifizetését követõ 10 munkanapon belül a vonatkozó operatív program forint bankszámlájáról a vonatkozó fejezeti kezelésû elõirányzat-felhasználási keretszámlára.

V. Fejezet
A SZÁMVITELI NYILVÁNTARTÁS, VALAMINT
AZ ADATSZOLGÁLTATÁS RENDJE
23. §
(1) Az Európai Bizottság és az államháztartásért felelõs
miniszter felé történõ beszámolási és adatszolgáltatási
kötelezettségek teljesítését az e rendelet szerinti elkülönített, eredményszemléletû kettõs könyvviteli nyilvántartásokkal kell biztosítani, amelyet a számvitelrõl szóló
2000. évi C. törvényben (a továbbiakban: számvitel törvény) foglalt számviteli alapelvek figyelembevételével
kell vezetni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti számviteli nyilvántartást az
Igazoló Hatóságnak, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnek, illetve a számviteli feladatok átruházása esetén a kijelölt közremûködõ szervezeteknek kell vezetniük.
(3) A (2) bekezdés szerinti elkülönített számviteli nyilvántartás részletes szabályait az Igazoló Hatóság a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel való egyeztetést követõen az
államháztartásért felelõs miniszter külön tájékoztatójában
jelenteti meg. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, valamint
a számviteli feladat átruházása esetén a közremûködõ
szervezetek a számviteli eljárásrendjüket e tájékoztató
alapján készítik el.
(4) A számviteli nyilvántartás vezetéséhez az Igazoló
Hatóság, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és a közremûködõ szervezetek az EMIR-t kötelesek alkalmazni.
(5) Az EMIR-ben mind a követeléseket és azok pénzügyi teljesítését, mind a kötelezettségeket és azok pénzügyi teljesítését partnerenként és azon belül tételenként
kell kimutatni.
(6) A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és a közremûködõ
szervezetek az Igazoló Hatóság által az államháztartásért
felelõs miniszter külön tájékoztatójában megjelentetett
elõírások szerinti, számlarenddel kiegészített számlatükröt
kötelesek alkalmazni, az abban foglaltaktól eltérni – az
EMIR támogatásával biztosítandó egységes, összevont
országos adatgyûjtés, adatszolgáltatás és beszámolás érdekében – nem lehet.

22. §
Miután a jogosult támogatás teljes összege kiutalásra
került a kedvezményezett, a szállító vagy az engedményes
részére, az Igazoló Hatóság az EMIR finanszírozási modul
adatai alapján utólagosan elszámolja a közösségi hozzájárulásnak a központi költségvetés által elõfinanszírozott

24. §
(1) Az elkülönített, eredményszemléletû könyvvezetés
alapján a számviteli törvény elõírásai szerinti éves beszámolót kell készíteni a tárgyévet követõ év május 30-ig.
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(2) Az éves beszámolóval szemben támasztott tartalmi
és formai követelményeket az államháztartásért felelõs
miniszter külön tájékoztatójában kell szabályozni.
(3) Az éves zárások végrehajtása elõtt az egyes operatív
programok számviteli feladatait végzõ szervezeteknek az
e rendelet 2. számú melléklete szerinti Nyilatkozatot kell
kiállítaniuk és a tárgyévet követõ év február 28-ig megküldeniük az Igazoló Hatóság részére. Az éves zárást az Igazoló Hatóság csak akkor hajthatja végre, ha valamennyi
szervezet nyilatkozata beérkezett.

25. §
(1) A számviteli nyilvántartásokat forintban kell vezetni.
(2) Az Igazoló Hatóságnak, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnek, valamint a számviteli feladat átruházása esetén
a közremûködõ szervezeteknek az (1) bekezdés szerinti
feladatok ellátására elkülönített, részletes számviteli eljárásrendet kell készíteni, amelynek részei:
a) számviteli folyamatok eljárási rendje,
b) számviteli politika, a 23. § (6) bekezdése szerinti
számlatükör, számlarend,
c) bizonylati album.
(3) A közremûködõ szervezet számviteli eljárásrendjének az államháztartásért felelõs miniszter külön tájékoztatójában részletesen meghatározott elõírások alapján történõ elkészíttetéséért és az elkészült számviteli eljárásrend jóváhagyásáért, módosításáért, annak végrehajtásáért
a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felelõs.
(4) A számviteli eljárásrend részét képezõ számlatükör
és számlarend elfogadását és késõbbi módosítását a közremûködõ szervezetek csak az Igazoló Hatóság egyetértése
esetén hajthatják végre.
(5) A Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnek biztosítania
kell, hogy a banki és egyéb eredeti számviteli bizonylatok
rendelkezésre álljanak a számviteli feladatokat ellátó szervezeteknél.
(6) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartások vezetésével
és a pénzügyi lebonyolítással megbízott szervezet a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség döntése alapján több operatív
programra vonatkozóan is végezhet pénzügyi és számviteli feladatokat.
(7) A számviteli nyilvántartások vezetésének irányítására olyan szakembert kell alkalmazni, aki megfelel a
számviteli törvény 151. §-ában foglalt, képesítésre és gyakorlatra vonatkozó követelményeknek.

26. §
(1) A 23. §-ban foglalt elkülönített számviteli nyilvántartásnak biztosítania kell, hogy az Európai Bizottság
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részére küldendõ évközi adatszolgáltatások számvitelbõl
nyerhetõ adatai, valamint az éves pénzügyi jelentések
elkészítéséhez szükséges számviteli adatok megfelelõ
részletességgel rendelkezésre álljanak. E követelmény teljesítéséért az Igazoló Hatóság, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, valamint a feladat átruházása esetén a közremûködõ szervezetek vezetõi felelõsek.
(2) Az Igazoló Hatóság elkülönített számviteli nyilvántartásainak vezetése során gondoskodik arról, hogy az
alábbi információk naprakészen rendelkezésre álljanak:
a) az Európai Bizottságtól beérkezett támogatások
összege alapok szerint, operatív programonként,
b) a fejezeti kezelésû elõirányzat-felhasználási keretszámlákra továbbutalt közösségi hozzájárulás megtérítés
címén kifizetett összegek, alaponként, operatív programonként és prioritásonként,
c) az Igazoló Hatóság bankszámláinak tételes forgalma,
d) az Igazoló Hatóság által igazolt, az Európai Bizottságtól igényelt, de az Európai Bizottság által még ki nem
fizetett összegek, illetve a szabálytalanságok miatt visszajáró összegek, mint követelések,
e) az Európai Bizottság felé fennálló visszafizetési kötelezettségek, illetve az Igazoló Hatóság által jóváhagyott,
de még ki nem fizetett közösségi hozzájárulás rendezése
miatti kötelezettségek összege.

27. §
Az elkülönített számviteli nyilvántartások vezetése
során a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség az alábbi információk biztosításáért felelõs:
a) a fejezeti kezelésû elõirányzat-felhasználási keretszámláról a lebonyolítási bankszámlákra utalt központi
költségvetési finanszírozás és a közösségi hozzájárulást
elõfinanszírozó összegek, alaponként, operatív programonként és prioritásonként,
b) a kedvezményezettek, a szállítók vagy az engedményesek részére a lebonyolítási bankszámláról kifizetett
közösségi hozzájárulás és központi költségvetési finanszírozás összege prioritásonként, azon belül partnerek szerinti részletezettséggel,
c) az adott operatív programhoz tartozó prioritásonkénti lebonyolítási bankszámlák forgalma,
d) elõleg címén a kedvezményezettek részére kifizetett
összegek, a kedvezményezettektõl visszajáró támogatások, valamint egyéb címen behajtandó összegek, mint
követelések,
e) a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által jóváhagyott,
engedélyezett, de még a kedvezményezettek, illetve szállítók számára ki nem fizetett összegek, valamint a kedvezményezettektõl behajtott, de még a fejezeti kezelésû elõirányzat-felhasználási keretszámlára vissza nem utalt
összegek, mint kötelezettségek, prioritásonként, azon
belül partnerek szerinti részletezettséggel.
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VI. Fejezet

KÖLTSÉGIGAZOLÁSI TEVÉKENYSÉGEK RENDJE
Igazolás
28. §
(1) Az Igazoló Hatóság felelõsségi körébe tartozik a
kedvezményezetteknél felmerült – a kedvezményezettek
által számlával vagy egyéb, a gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylattal igazolt –, kifizetett költségek alapján az átutalási kérelem, a költségnyilatkozat, valamint a költségigazoló nyilatkozat kiállítása és benyújtása
az Európai Bizottság részére.
(2) Az Igazoló Hatóság jogosult a költségigazoló nyilatkozat alátámasztásához kapcsolódó, kiegészítõ információ
kérésére, melyet a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, illetve
a közremûködõ szervezet köteles haladéktalanul az Igazoló Hatóság rendelkezésére bocsátani.
(3) Az Igazoló Hatóság az igazolási tevékenységének
alátámasztása érdekében dokumentum alapú tényfeltáró
vizsgálatot végez vagy helyszíni tényfeltáró látogatást tesz
a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnél és a közremûködõ
szervezeteknél. A tényfeltáró vizsgálat során az Igazoló
Hatóság meggyõzõdik arról, hogy a kedvezményezett által
benyújtott elszámolások ellenõrzése kellõ megalapozottságot nyújt-e a költségek elszámolhatóságának megállapításához, illetve hogy a kedvezményezetti elszámolások
feldolgozása során érvényesülnek-e azok az ellenõrzések,
amelyek biztosítják az EMIR-be bekerülõ adatok pontosságát és megbízhatóságát.
(4) Az Igazoló Hatóság elõzetes értesítése alapján a
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és a közremûködõ szervezet hozzáférést biztosít az Igazoló Hatóság által írásban
felhatalmazott személyek részére a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökségnél és a közremûködõ szervezetnél elektronikus és papír formában rendelkezésre álló, igazoláshoz
kapcsolódó dokumentumokhoz és adatokhoz. Az Igazoló
Hatóság a közremûködõ szervezeteknél kezdeményezett
látogatásairól minden esetben tájékoztatja a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséget.
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kivételével – a jelentés kézhezvételét követõ 5 munkanapon belül,
b) tájékoztatásul megküldi az Igazoló Hatóság részére
a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által jóváhagyott mûködési kézikönyvet annak mellékleteivel és az ellenõrzési
nyomvonallal együtt, beleértve a közremûködõ szervezetek mûködési kézikönyveit,
c) írásban tájékoztatja az Igazoló Hatóságot a mûködési kézikönyvek és az ellenõrzési nyomvonal módosításáról, illetve a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és a közremûködõ szervezetek szerzõdéseiben foglalt átruházott feladatokról és a megvalósult lényegesebb szervezeti változásokról a módosítást követõen 1 hónapon belül,
d) a VII. fejezet elõírásainak megfelelõen rendszeresen
tájékoztatja az Igazoló Hatóságot a szabálytalanságok
kezelésérõl,
e) haladéktalanul írásban tájékoztatja az Igazoló Hatóságot az Európai Bizottság esetleges, irányítási és ellenõrzési eljárásokkal, illetve monitoringgal kapcsolatban megfogalmazott ajánlásainak tartalmáról, vagy az Európai
Bizottság által javasolt kiigazító intézkedések megvalósítása érdekében megtett lépésekrõl, illetve azokról az indokokról, amelyekre hivatkozva a javasolt intézkedéseket
a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség vagy a közremûködõ
szervezet nem hozta meg.

Hitelesítés
30. §
(1) Az operatív programok keretében megítélt támogatások felhasználásának hitelesítést alátámasztó ellenõrzése a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség vagy az általa átruházott hatáskörben eljáró közremûködõ szervezet feladata.
(2) A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség köteles a pályáztatás, a szerzõdéskötés, a pénzügyi lebonyolítás, a közbeszerzési eljárás lefolytatásának ellenõrzése, a monitoring
és a – az államháztartásért felelõs miniszter által közzétett
módszertani útmutatónak megfelelõ – folyamatba épített
ellenõrzés teljes folyamatára részletes eljárásrendet kidolgozni és elõírni annak alkalmazását a közremûködõ szervezetek számára.

29. §
31. §
Annak érdekében, hogy az Igazoló Hatóság az irányítási
és ellenõrzési rendszerek megfelelõségét meg tudja ítélni,
a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség:
a) tájékoztatásul továbbítja az Igazoló Hatóság részére
a saját és a közremûködõ szervezetek ellenõrzési rendszerében elkészült, vagy egyéb, ellenõrzésre jogosult hazai
vagy külföldi szervezetek által elkészített ellenõri jelentéseket – az Ellenõrzési Hatóság által végzett ellenõrzések

(1) A folyamatba épített ellenõrzés részeként – az államháztartásért felelõs miniszter által közzétett módszertani
útmutatónak megfelelõen – a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnek vagy a közremûködõ szervezetnek gondoskodnia
kell a kedvezményezett által benyújtott valamennyi jelentés, nyilatkozat és bizonylat dokumentum alapú, formai és
tartalmi ellenõrzésének lefolytatásáról.

2006/161. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

(2) A pénzügyi lebonyolítás során a dokumentum alapú
ellenõrzés a kifizetési kérelem és az azt alátámasztó
bizonylatok (pl. számlák, számlaösszesítõk, vagy egyéb,
a gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylatok,
szállítólevelek, bankkivonatok) ellenõrzésébõl áll.
(3) A bekért bizonylatoktól függõen a dokumentum alapú ellenõrzések keretében legalább a következõket kell
ellenõrizni:
a) a projektek támogatási szerzõdéseknek (ideértve az
azoknak elválaszthatatlan részét képezõ mellékleteket,
pl. a beadott pályázatot is) megfelelõ fizikai és pénzügyi
elõrehaladását,
b) a benyújtott számla, vagy egyéb, a gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylat valós költségeken
alapul, az operatív program keretében jóváhagyott projekt
kapcsán merült fel és megfelel a program célkitûzéseinek,
c) a beadott bizonylatok, dokumentumok alapján megállapítható, hogy az állami támogatás, a környezetvédelem, az esélyegyenlõség és a fenntartható fejlõdés követelményeit betartották,
d) közvetlenül a szállító részére történõ kifizetés esetén
a kedvezményezett kifizette-e a számla összegének a támogatáson felüli részét,
e) a teljesítés igazolását,
f) a köztartozás-mentességet az EMIR-en keresztül,
g) a kettõs finanszírozás elkerülésére vonatkozó elõírások teljesülését,
h) valamint azt, hogy a benyújtott számlán vagy egyéb,
a gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylaton
szereplõ teljesítés összhangban van a pályázatra vonatkozó döntéssel és a szerzõdéses feltételekkel, a fizikai és
teljesítmény mutatószámok teljesítésével, a tárgyi és idõbeli elszámolhatósági szabályokkal, a közbeszerzésre
vonatkozó közösségi és nemzeti elõírásokkal.

32. §
(1) A folyamatba épített ellenõrzés részeként a Nemzeti
Fejlesztési Ügynökségnek vagy a közremûködõ szervezetnek – az államháztartásért felelõs miniszter által közzétett
módszertani útmutatónak megfelelõen – gondoskodnia
kell a kockázatelemzésen alapuló mintavételezéssel kiválasztott projektek megvalósításnak helyszíni ellenõrzésérõl.
(2) Amennyiben a projekthez nyújtott támogatás meghaladja az 50 millió forintot, a közremûködõ szervezet a
projektet legalább egyszer – amennyiben kockázatelemzés
korábban nem indokolja – a megvalósítás zárásakor a
helyszínen ellenõriz.
(3) Amennyiben a projekthez nyújtott támogatás meghaladja a 250 millió forintot, a közremûködõ szervezet a
projektet évente legalább egyszer, és a megvalósítás zárásakor a helyszínen ellenõriz.
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(4) A helyszíni ellenõrzések során ellenõrizni kell különösen:
a) a projektek támogatási szerzõdéseknek (ideértve az
azoknak elválaszthatatlan részét képezõ mellékleteteket,
pl. a beadott pályázatot is) megfelelõ fizikai és pénzügyi
elõrehaladását,
b) az elõrehaladási jelentések és a projekt tényleges
fizikai és pénzügyi elõrehaladásának összhangját,
c) a kifizetési kérelmet alátámasztó bizonylatok
(pl. számlák, vagy egyéb a gazdasági eseményt hitelesen
dokumentáló bizonylatok, szállítólevelek, bankkivonatok,
elõrehaladási jelentések) eredeti példánya a kedvezményezettnél rendelkezésre áll és fellelhetõ, továbbá megegyezik a kedvezményezett által a kifizetési kérelemhez
benyújtott hiteles másolatokkal,
d) a kedvezményezett által benyújtott nyilatkozat összhangját az azt megalapozó bizonylatokkal,
e) a termékek/szolgáltatások teljesítésének a támogatási szerzõdéssel való összhangját,
f) a nyilvánosságra és tájékoztatásra vonatkozó közösségi szabályok betartását,
g) a közbeszerzésekre vonatkozó közösségi és nemzeti
szabályok betartását a VII. fejezetben foglaltak szerint,
h) az állami támogatás, a környezetvédelem, az esélyegyenlõség és a fenntartható fejlõdés követelményeinek
betartását.
(5) A helyszíni ellenõrzések keretében a kifizetési kérelemben szereplõ költségek elszámolhatóságának megállapításához ellenõrizni kell a számlákat, ezek között a korábbi számlaösszesítõ(k)ben feltüntetett, de másolatban be
nem nyújtott számlákat is, a számlákhoz kapcsolódó szerzõdéseket, és az azokhoz a kapcsolódó teljesítés igazolásokat.
(6) A folyamatba épített ellenõrzéseket (ideértve a dokumentumalapú ellenõrzéseket és a kockázatelemzésre,
mintavételezésre alapozott helyszíni ellenõrzéseket) megfelelõen dokumentálni kell, rögzítve az elvégzett munkát,
az ellenõrzések eredményeit, valamint szabálytalanságok
és hibák feltárása estén a megtett intézkedéseket.

33. §
(1) A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség vagy az általa
átruházott hatáskörben eljáró közremûködõ szervezet
minden hónap 10. napjáig hitelesítési jelentést állít ki,
melyben nyilatkozik arról, hogy meggyõzõdött arról, hogy
a megelõzõ hónapban jóváhagyott, az EMIR-ben rögzített
és a kedvezményezett részére kiutalt támogatási összegekkel kapcsolatos 31. § szerinti dokumentum alapú ellenõrzéseket, továbbá az adott hónapra ütemezett 32. § szerinti
helyszíni ellenõrzéseket elvégezte.
(2) A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a közremûködõ
szervezet által összeállított hitelesítési jelentést egyetér-
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tése esetén ellenjegyzést követõen 5 munkanapon belül
továbbítja az Igazoló Hatóság részére.
(3) A hitelesítési jelentés ellenjegyzésének alátámasztása érdekében a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség maga is
jogosult ellenõrzéseket végezni a közremûködõ szervezeteknél. Ezen ellenõrzések eredményérõl az Nemzeti Fejlesztési Ügynökség rendszeresen tájékoztatja az Igazoló
Hatóságot.

VII. Fejezet
AZ ALAPOKBÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁSBÓL
MEGVALÓSÍTOTT KÖZBESZERZÉSEK
ELLENÕRZÉSE
34. §
(1) A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség vagy a közremûködõ szervezet vezetõje – az államháztartásért felelõs
miniszter által közzétett módszertani útmutatónak megfelelõ – a folyamatba épített ellenõrzés részeként köteles
gondoskodni a kockázatelemzéssel kiválasztott projektek
esetében a közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) és a közbeszerzésekre vonatkozó közösségi rendelkezések elõírásainak teljesülésének
ellenõrzésérõl.
(2) Az (1) bekezdés szerinti folyamatba épített ellenõrzés az egyenlõ bánásmód, a diszkriminációmentesség, az
átláthatóság és a nemzeti elbánás alapelveinek tiszteletben
tartása, valamint a verseny tisztaságának érvényesülése
érdekében különösen az alábbiak vizsgálatát foglalja magában:
a) a megvalósíthatósági tanulmányok minõsége, a közbeszerzési mûszaki leírás, a projekt költségvetés tervezésének megfelelõ minõsége és pontossága, a közbeszerzési
eljárási rend megállapításához szükséges becsült érték
meghatározásának megfelelõsége;
b) az ajánlati, részvételi, illetve ajánlattételi felhívás
megfelelõsége és azok közzététele;
c) az alkalmazott közbeszerzési eljárás kiválasztásának
megfelelõsége;
d) a szerzõdés különbözõ fázisai közötti kölcsönös
összefüggés;
e) pénzügyi tervek rendelkezésre állása;
f) a Kbt. által elõírt esetekben a hivatalos közbeszerzési
tanácsadó igénybevétele;
g) az eredményhirdetést követõen az eljárás eredményrõl vagy eredménytelenségrõl szóló tájékoztatási kötelezettség teljesítése, a közbeszerzési eljárás eredményeként
megkötött szerzõdés nyilvánosságára vonatkozó követelmények betartása;
h) az ajánlatok értékelésének megfelelõsége, kellõen
részletes bírálóbizottsági jegyzõkönyv megléte, amely bemutatja a döntéshozatal folyamatát;
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i) a szerzõdés teljesítésének megfelelõsége, szerzõdésmódosítás esetén a módosítás körülményeinek és indokoltságának megfelelõsége.
(3) A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség vagy a közremûködõ szervezet az (1) és (2) bekezdés szerinti folyamatba
épített ellenõrzési kötelezettségének a kockázatelemzéssel
kiválasztott projektek esetében dokumentum alapú, illetve
helyszíni ellenõrzéssel tesz eleget.
(4) Amennyiben a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség vagy
a közremûködõ szervezet vezetõjének döntése alapján
indokolt, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség vagy a közremûködõ szervezet jogosult a közbeszerzési eljárás dokumentumait a kedvezményezettõl bekérni, illetve az eljárás
bármely szakaszában közbeszerzési szakértõ megfigyelõt
(a továbbiakban: megfigyelõ) delegálni.
(5) Az európai uniós támogatással megvalósuló projektek megvalósítása érdekében lefolytatott közbeszerzési
eljárásokat az Európai Uniós Közbeszerzési Koordinációs
és Szabályossági Egység teljeskörû folyamatba épített
dokumentum alapú ellenõrzés alá vetheti, illetve a közbeszerzési eljárás során bármikor megfigyelõt delegálhat. Az
1 milliárd forintot meghaladó támogatással megvalósuló
projektek keretében lefolytatott közösségi értékhatárt
elérõ vagy meghaladó értékû közbeszerzések esetén az
Európai Uniós Közbeszerzési Koordinációs és Szabályossági Egység köteles ellenõrizni és megfigyelõt delegálni
a fentiek szerint.
(6) Az EKKE az (5) bekezdésben említett esetekben
közbeszerzési szakértõi jelentést készít, amelyet a minõségellenõrzési szakértõi jelentés esetében a közremûködõ
szervezet részére, szabályossági szakértõi jelentés esetén
a közbeszerzési bírálóbizottság elnöke és a közremûködõ
szervezet részére küld meg.

35. §
(1) Amennyiben a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség vagy
a közremûködõ szervezet vezetõjének a folyamatba épített
ellenõrzés során a Kbt., illetve a közbeszerzésekre vonatkozó közösségi rendelkezések megsértése jut tudomására,
5 munkanapon belül írásban felhívja erre – közremûködõ
szervezet által történõ észlelés esetén a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség egyidejû tájékoztatása mellett – a kedvezményezett figyelmét.
(2) Amennyiben a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség vagy
a közremûködõ szervezet olyan, a Kbt.-be ütközõ magatartást vagy mulasztást észlel, amely felveti a szabálytalanság gyanúját, akkor a Kbt. 327. §-a (1) bekezdésének
g) pontja alapján a Közbeszerzési Döntõbizottság eljárását
kezdeményezi, illetve szükség esetén a támogatás folyósítását felfüggeszti.
(3) A kedvezményezett az (1) bekezdés szerinti értesítés
kézhezvételét követõ 8 munkanapon belül köteles írásban
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kifejteni álláspontját a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
vagy a közremûködõ szervezet részére. A kedvezményezett írásban kifejtett álláspontjától függõen, indokolt esetben a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség vagy a közremûködõ szervezet vezetõje 5 munkanapon belül kezdeményezheti a támogatási szerzõdés módosítását vagy a támogatási szerzõdéstõl való elállást. A közremûködõ szervezet
vezetõjének döntésérõl a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
vezetõjét haladéktalanul értesíteni kell.
(4) A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség vagy a közremûködõ szervezet a Közbeszerzési Döntõbizottság érdemi
határozatának megismerését követõen haladéktalanul dönt
a határozattal érintett projekt támogatásának további feltételeirõl, szükség szerint a támogatási szerzõdés módosításáról, vagy a támogatási szerzõdéstõl való elállásról.
(5) Ha a kedvezményezett által lefolytatott közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó közbeszerzési döntõbizottsági
határozat bírósági felülvizsgálatát kérték, a kedvezményezett a megtámadott Közbeszerzési Döntõbizottsági határozat megküldésével haladéktalanul tájékoztatja a Nemzeti
Fejlesztési Ügynökséget vagy a közremûködõ szervezetet
a bírósági eljárás megindulásáról, és annak eredményérõl.

VIII. Fejezet
SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSE
36. §
(1) A szabálytalanságok nyilvántartása és jelentése
érdekében az Igazoló Hatóság, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és a közremûködõ szervezetek vezetõi kijelölik a
szabálytalanságok nyilvántartásáért és jelentéséért felelõs
szervezeti egységet vagy személyt (a továbbiakban: szabálytalanság-felelõs).
(2) A szabálytalanság-felelõs gondoskodik
a) a szabálytalanságok nyilvántartásáról,
b) a szabálytalanságokkal kapcsolatos negyedéves
jelentések összeállításáról,
c) az EMIR szabálytalanságokkal kapcsolatos adatokkal történõ feltöltésérõl,
d) az OLAF Koordinációs Irodával történõ együttmûködésrõl,
e) az Igazoló Hatósággal történõ együttmûködésrõl.

37. §
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gyanújáról értesíti a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség vezetõjét, akkor a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség vezetõje
(vagy döntése alapján az érintett szervezet vezetõje)
köteles a szabálytalansági vizsgálat lefolytatására, vagy
amennyiben az ellenõrzést végzõ szerv megállapításait
elfogadja, további vizsgálat lefolytatása nélkül megállapíthatja a szabálytalanságot.
(3) A támogatási folyamat bármely szakaszában a szervezet azon tagja, aki szabálytalanság gyanúját észlelte
vagy akinek ilyen gyanú tudomására jutott, azonnal írásban rögzíti a gyanút, melyet haladéktalanul megküld a
szervezet szabálytalanság-felelõsnek.
(4) A szervezet szabálytalanság-felelõse haladéktalanul
megküldi a szervezet vezetõjének a szabálytalansági gyanúról kapott tájékoztatást, a kapcsolódó dokumentumokat,
valamint vonatkozó véleményét, javaslatot téve az ügy
kivizsgálására vagy annak mellõzésére; majd a szabálytalanság gyanúját 2 munkanapon belül rögzíti az EMIR-ben.
(5) A szervezet vezetõje 2 munkanapon belül dönt a szabálytalansági vizsgálat elindításáról vagy az arra irányuló
javaslat elutasításáról, vagy dönt a szabálytalansági gyanú
kivizsgálására vonatkozó javaslat és a kapcsolódó dokumentumoknak az érintett szervezethez történõ átadásáról,
melyrõl egyidejûleg értesíti a szervezet szabálytalanságfelelõsét, továbbá – közremûködõ szervezet esetén –
a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséget.
(6) A szervezet vezetõje a szabálytalansági vizsgálat
elindításáról való döntés esetén, azzal egyidejûleg kijelöli
a szabálytalansági vizsgálat vezetõjét, valamint a vizsgálatba bevonandó szakértõket. A szabálytalanság-felelõs a
szabálytalansági vizsgálat elindításának vagy elutasításának tényét 2 munkanapon belül rögzíti az EMIR-ben.

38. §
(1) A közremûködõ szervezetnél elindított szabálytalansági vizsgálat lefolytatásának jogát a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség annak az EMIR-ben történt rögzítését
követõ 3 munkanapon belül magához vonhatja. Ebben az
esetben a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség döntésérõl írásban értesíti a közremûködõ szervezet vezetõjét, és egyúttal
kéri a rendelkezésre álló dokumentumok megküldését.
(2) A közremûködõ szervezet szabálytalanság-felelõse
a rendelkezésre álló dokumentumokat – másolat megtartása mellett – az (1) bekezdés szerinti megkereséstõl számított 5 munkanapon belül megküldi a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnek.

(1) A lebonyolításban érintett szervezetek vezetõi kötelesek szabálytalanság gyanúja esetén a szabálytalansági
eljárást lefolytatni.

39. §

(2) Amennyiben az Európai Bizottság, az Ellenõrzési
Hatóság, a belsõ ellenõrzési részleg, az Igazoló Hatóság
vagy bármely, ellenõrzést végzõ szervezet szabálytalanság

(1) A szabálytalansági vizsgálat eredményérõl – szabálytalanság megállapításának hiányában is – a vizsgálat
vezetõje szabálytalanság-vizsgálati jelentést készít.
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(2) A szabálytalanság-vizsgálati jelentésnek tartalmaznia kell:
a) az érintett projekt megnevezését, a kedvezményezett
adatait,
b) az érintett összeg nagyságát finanszírozási forrásonként,
c) a szabálytalansági gyanúról való tudomásszerzés
módját és idejét,
d) a szabálytalansági gyanú rövid összefoglalását,
e) a vizsgálatban közremûködõk megnevezését,
f) a megvizsgált dokumentumok, körülmények és tények felsorolását,
g) a meghallgatott személyek megnevezését, a meghallgatás, illetve a helyszíni vizsgálat során készült jegyzõkönyvnek a vizsgálatot végzõ és a meghallgatott, illetve
a helyszíni vizsgálat során jelenlévõ személyek aláírásával
ellátott példányát,
h) a meghallgatott, illetve a helyszíni vizsgálat során
jelenlévõ személynek a g) pont szerinti jegyzõkönyv tartalmával kapcsolatos egyet nem értése esetén az erre utaló
záradékot,
i) a vizsgálat során megállapított következtetéseket, és
az azt alátámasztó dokumentumoknak a vizsgálatvezetõ
által hitelesített másolatát.
(3) A szabálytalanság tényének megállapítása esetén
a szabálytalanság-vizsgálati jelentésnek tartalmaznia kell
továbbá
a) a megsértett rendelkezések pontos hivatkozását,
b) hogy a szabálytalanság Európai Bizottság által meghatározott jelentéstételi kötelezettség alá tartozik,
c) rendszerjellegû szabálytalanság megállapítása esetén az arra való utalást, valamint
d) a további intézkedésekre tett javaslatot.
(4) A szervezet vezetõje a szabálytalanság-vizsgálati
jelentés alapján dönt a szabálytalansági vizsgálat lezárásáról.
(5) A szabálytalansági vizsgálat lezárulhat:
a) annak megállapításával, hogy nem történt szabálytalanság és a szabálytalansági eljárás intézkedés nélküli
megszüntetésével, vagy
b) szabálytalanság megtörténtét megállapító és intézkedést elrendelõ döntéssel.

40. §
(1) A szervezet vezetõje a jelentés, valamint döntésének
megküldésével értesíti a szabálytalanság-felelõst, valamint a szabálytalanságban érintetteket.
(2) Amennyiben a szabálytalansági vizsgálat szabálytalanságot állapít meg, a szervezet vezetõje dönt a szükséges
intézkedések alkalmazásáról.
(3) A szabálytalansági vizsgálat lezárásának idõpontja
a 39. § (5) bekezdés szerinti döntéshozatal napja.
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(4) A szabálytalanság-felelõs a szabálytalansági vizsgálat eredményeit a döntéshozataltól számított 2 munkanapon belül rögzíti az EMIR-ben.
(5) A szabálytalansági eljárás lefolytatásáról az Igazoló
Hatóságnak, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnek és a
közremûködõ szervezeteknek a szabálytalanság gyanújának a szabálytalanság-felelõs tudomására jutásától számított 45 naptári napon belül kell gondoskodnia.

41. §
Rendszerjellegû szabálytalanság megállapításáról a
szabálytalansági vizsgálatot lefolytató szervezet vezetõje
köteles a szervezet belsõ ellenõrzését, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséget, az ellenõrzési hatóságot és az Igazoló
Hatóságot 5 munkanapon belül értesíteni.

42. §
(1) A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felelõssége annak
biztosítása, hogy a már kifizetett és az Igazoló Hatóságtól
lehívásra került, de szabálytalanul felhasznált támogatási
összegek a kedvezményezettektõl behajtásra kerüljenek.
A behajtott összeget a lebonyolítási bankszámlán történõ
jóváírásáról szóló bankszámlakivonat kézhezvételét követõ 5 munkanapon belül a megfelelõ fejezeti kezelésû elõirányzat-felhasználási keretszámlára kell visszautalni.
A behajtott összeg közösségi támogatási részét a fejezeti
kezelésû elõirányzat-felhasználási keretszámlán történõ
jóváírásáról szóló bankszámlakivonat kézhezvételét követõ 5 munkanapon belül kell visszautalni az Igazoló Hatóság bankszámlájára.
(2) A Magyar Államkincstár által kiállított bankszámlakivonatok adatait a bankszámla felett rendelkezõknek az
EMIR-ben a kézhezvételt követõ 2 munkanapon belül kell
rögzíteni és a rögzítést követõ 2 munkanapon belül jóváhagyni.
(3) Amennyiben az Európai Bizottság visszafizetésre
szólítja fel az Igazoló Hatóságot, és a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség az Igazoló Hatóság értesítését követõen nem
tudja behajtani a szabálytalanságban érintett összeget,
akkor az Áht. 13/C. § értelmében a szabálytalanságért felelõs, illetve annak hiányában a szabálytalanul felhasznált
forrást folyósító fejezet költségvetésébõl kell az érintett
összeget, az Igazoló Hatóság megfelelõ bankszámlájára
visszapótolni az Igazoló Hatóság által megadott fizetési
határidõre.
(4) Amennyiben a szabálytalanságban érintett összegeket a program zárásáig nem sikerült behajtani, akkor a behajtásra tett kísérletek és intézkedések valamennyi dokumentációját legalább a program zárását követõ harmadik
év végéig programonkénti bontásban meg kell õrizni.
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(5) Az Igazoló Hatóság a vonatkozó operatív program
bankszámláján jóváírt összeggel csökkentett átutalás
igénylés dokumentációt nyújt be az Európai Bizottságnak.

13121
IX. Fejezet

AZ ALAPOKBÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁSOK
ELLENÕRZÉSE
Belsõ ellenõrzés

43. §
(1) Minden negyedévet követõ 4 héten belül a közremûködõ szervezet a szabálytalansági eljárás indításáról, a
megtett intézkedésekrõl és azok eredményeirõl az Európai
Bizottság által meghatározott formában jelentést küld a
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség részére.
(2) Minden negyedévet követõ 6 héten belül a Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség a szabálytalansági eljárások indításáról, a megtett intézkedésekrõl és azok eredményeirõl az
Európai Bizottság által meghatározott formában jelentést
küld az Igazoló Hatóság részére.

45. §
(1) Az irányító hatóságok belsõ ellenõrzését a Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség belsõ ellenõrzési egysége látja el.
A közremûködõ szervezetek, illetve az Igazoló Hatóság
mûködésének belsõ ellenõrzését biztosítani kell, melyet
a közremûködõ szervezetet mûködtetõ jogi személy, illetve az Igazoló Hatóság funkcionálisan független, kizárólag
ezen feladatok végrehajtására kialakított belsõ ellenõrzési
részlege lát el. Az ellátandó belsõ ellenõrzési tevékenység
tekintetében az Áht., valamint a költségvetési szervek
belsõ ellenõrzésérõl szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet elõírásait kell alkalmazni.

(3) A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a negyedik negyedéves szabálytalansági jelentések mellékleteként
kimutatást küld az Igazoló Hatóság részére az operatív
program projektjei keretében adott idõpontban behajtásra
váró, a behajtási eljárások megindításának éve szerint osztályozott összegekrõl, illetve tájékoztatja az Igazoló Hatóságot a behajtott összegek újrafelhasználásának módjáról.

(2) A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség belsõ ellenõrzési
egysége, valamint a közremûködõ szervezetek, illetve az
Igazoló Hatóság belsõ ellenõrzési részlegei az operatív
programok jóváhagyásától számított legfeljebb 3 hónapon
belül megküldik ellenõrzési stratégiájukat (az annak alapjául szolgáló kockázatelemzéssel együtt) az Ellenõrzési
Hatóság részére. A stratégia változását haladéktalanul meg
kell küldeni az államháztartásért felelõs miniszter és az
Ellenõrzési Hatóság részére.

44. §

(3) A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség belsõ ellenõrzési
egysége, valamint a közremûködõ szervezetek, illetve az
Igazoló Hatóság belsõ ellenõrzési részlegei az általuk az
európai uniós támogatások vonatkozásában lefolytatott
belsõ ellenõrzések lezárt ellenõrzési jelentéseit haladéktalanul megküldik az Ellenõrzési Hatóság részére.

(1) Minden negyedévet követõ 7 héten belül a Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség által benyújtott negyedéves jelentések alapján az Igazoló Hatóság köteles összevont jelentést küldeni a OLAF Koordinációs Iroda részére a programok lebonyolítása során tapasztalt szabálytalanságokról
vagy visszaélésekrõl, az ezekkel kapcsolatban megtett
intézkedésekrõl, illetõleg a folyamatban levõ államigazgatási, bírósági eljárások helyzetérõl. A jelentést az OLAF
Koordinációs Iroda megküldi az Európai Bizottság (Európai Csalásellenes Hivatal) részére és az Ellenõrzési Hatóságnak tájékoztatásul.
(2) A negyedik negyedéves jelentéshez csatolva az Igazoló Hatóság a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által negyedévente benyújtott jelentés alapján évente egyszer
kimutatást küld a OLAF Koordinációs Irodának a behajtásra váró összegekrõl, a behajtási eljárás megindításának
éve szerinti csoportosításban, melyet az OLAF Koordinációs Iroda továbbít az Európai Bizottság (Európai Csalásellenes Hivatal) felé és az Ellenõrzési Hatóságnak tájékoztatásul.

(4) A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség belsõ ellenõrzési
egysége, valamint a közremûködõ szervezetek belsõ ellenõrzési részlegei az általuk az európai uniós támogatások
vonatkozásában lefolytatott belsõ ellenõrzések lezárt ellenõrzési jelentéseit haladéktalanul megküldik az Igazoló
Hatóság részére.
(5) Az államháztartásért felelõs miniszter gondoskodik
az Audit Bizottság felállításáról. Az Audit Bizottság szerepe, hogy támogassa a pénzügyi lebonyolításban és ellenõrzésben érintett szervezetek vezetõit a belsõ kontrollrendszerek mûködtetésében; az ellenõrzések prioritásainak és
tapasztalatainak nyomonkövetésében; a szabályozottság,
szabályszerûség, átláthatóság megteremtésében; a külsõ és
belsõ ellenõrzési feladatok áttekintésében; továbbá, hogy
erõsítse az ellenõrzés függetlenségét. Az Audit Bizottság
ügyrendjét maga állapítja meg a vonatkozó nemzetközi
gyakorlatok alapján.
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Ellenõrzési tervezés (stratégia és éves terv)

Rendszerellenõrzés

46. §

48. §

(1) Az Ellenõrzési Hatóság az általa végzett kockázatelemzés alapján – az Audit Bizottság véleményének kikérésével – elkészíti a nemzeti ellenõrzési stratégiát, illetve
– szükség esetén – annak módosítását. Az Ellenõrzési
Hatóság az összes operatív programra vonatkozóan egységes ellenõrzési stratégiát készít.
(2) Az Ellenõrzési Hatóság az (1) bekezdés szerinti kockázatelemzéshez figyelembe veszi a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség, a közremûködõ szervezetek és az Igazoló
Hatóság belsõ ellenõrzési egységei által készített ellenõrzési stratégiákat és kockázatelemzést.
(3) Az Ellenõrzési Hatóság az operatív program jóváhagyásától számított 9 hónapon belül benyújtja a nemzeti
ellenõrzési stratégiát az Európai Bizottságnak.
(4) Amennyiben az Európai Bizottság az (1)–(3) bekezdéseknek megfelelõen benyújtott nemzeti ellenõrzési stratégia kézhezvételét követõ 3 hónapon belül észrevételt
tesz a benyújtott stratégiára vonatkozóan, az Ellenõrzési
Hatóság – az Audit Bizottság véleményének kikérésével –
köteles az Európai Bizottság által a válaszadásra meghatározott idõn belül a nemzeti ellenõrzési stratégiát felülvizsgálni és az észrevételekre vonatkozó válaszokat az Európai Bizottságnak megküldeni.
(5) Az Ellenõrzési Hatóság az Európai Bizottság által
elfogadott nemzeti ellenõrzési stratégiát megküldi a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és a közremûködõ szervezetek
részére.

47. §
(1) A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség belsõ ellenõrzési
egysége, valamint a közremûködõ szervezetek, illetve az
Igazoló Hatóság belsõ ellenõrzési részlegei minden év
október 15-ig megküldik éves ellenõrzési tervüket (az
annak alapjául szolgáló kockázatelemzéssel együtt) az
államháztartásért felelõs miniszter és az Ellenõrzési Hatóság részére. Az éves ellenõrzési terv változását haladéktalanul meg kell küldeni az államháztartásért felelõs miniszter és az Ellenõrzési Hatóság részére.
(2) Az Ellenõrzési Hatóság az általa végzett kockázatelemzés és mintavételezés alapján – az Audit Bizottság
véleményének kikérésével – október 31-ig elkészíti az
éves ellenõrzési tervét, illetve – szükség esetén – annak
módosítását.
(3) Az Ellenõrzési Hatóság évente felülvizsgálja a nemzeti ellenõrzési stratégiát.

(1) Az 1083/2006/EK rendelet 62. cikkével kapcsolatos
rendszerellenõrzéseket éves rendszerességgel az Ellenõrzési Hatóság végzi el.
(2) Az Ellenõrzési Hatóság az (1) bekezdésben meghatározott rendszerellenõrzésekrõl készült ellenõrzési jelentést a jelentés lezárását követõen haladéktalanul megküldi
az Igazoló Hatóság részére.

A projektek mintavételes ellenõrzése
49. §
(1) Az Ellenõrzési Hatóság elvégzi az operatív programok esetében a teljes támogatható kiadások legalább
5%-át érintõ ellenõrzéseket. Az 5%-os ellenõrzések mintavételezési alapja az Igazoló Hatóság által az Európai
Bizottság felé igazolt költség.
(2) Az Ellenõrzési Hatóság részére korlátlan hozzáférést kell biztosítani az EMIR-ben tárolt adatokhoz.
(3) Az Ellenõrzési Hatóság a mintavételes ellenõrzésekrõl készült ellenõrzési jelentést a jelentés lezárását követõen haladéktalanul megküldi az Igazoló Hatóság részére.

Intézkedési tervekre vonatkozó különleges szabályok
50. §
(1) A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, az Igazoló Hatóság és a közremûködõ szervezet vezetõje köteles valamennyi vonatkozó, az európai uniós támogatások felhasználásával összefüggõ ellenõrzési jelentés alapján a jelentés
kézhezvételétõl számított 30 naptári napon belül intézkedési tervet készíteni – amennyiben a jelentésben rá vonatkozó, intézkedést igénylõ megállapítás, ajánlás vagy javaslat szerepel –, és felelõs annak végrehajtásáért, nyilvántartásáért, illetve a végrehajtás nyomon követéséért.
(2) Az intézkedési terveket, azok elkészültét követõ
15 naptári napon belül köteles megküldeni
a) a közremûködõ szervezet a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség és az Ellenõrzési Hatóság részére;
b) a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség az Ellenõrzési
Hatóság részére;
c) az Igazoló Hatóság az Ellenõrzési Hatóság részére.
(3) Az (1) bekezdésben felsorolt szervezetek vezetõi
gondoskodnak az intézkedési terveikben megfogalmazottak megvalósításának (különös tekintettel a szabálytalanságok kezelésével kapcsolatos intézkedésekre) folyamatos
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nyomonkövetésérõl, melynek helyzetérõl negyedévente
tájékoztatják egymást a (2) bekezdésben foglaltak szerint.
(4) A (3) bekezdés szerinti, június 30-án esedékes negyedéves tájékoztatás helyett éves összefoglaló beszámolást kell készíteni.
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(3) Nagyprojektek esetén az Ellenõrzési Hatóság a
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség értesítése alapján lehetõség szerint haladéktalanul elvégzi a projekt záró ellenõrzését.

Beszámolás
Zárónyilatkozatok
51. §
(1) Az operatív programok végsõ elszámolásához kapcsolódóan a zárónyilatkozat kiadásához szükséges ellenõrzéseket az Ellenõrzési Hatóság hajtja végre.
(2) Az irányító hatóságok vezetõi az egyes programok
várható lezárását a zárás idõpontját megelõzõ év október 15-ig jelzik az Ellenõrzési Hatóságnak, hogy a zárónyilatkozat kiadásához kapcsolódó ellenõrzéseket munkatervében tervezni tudja.
(3) A programok lezárásáról az irányító hatóságok vezetõi a lezárást követõ 8 munkanapon belül tájékoztatják az
Ellenõrzési Hatóságot.
(4) Az Ellenõrzési Hatóság az operatív programok,
a végsõ egyenleg átutalási igénylés dokumentációi, illetve
a projekt zárójelentésének kézhezvételét követõen lefolytatja a zárónyilatkozat kiadásához szükséges ellenõrzéseket. Az Ellenõrzési Hatóság elkészíti – az Audit Bizottság
véleményének kikérésével – a záró ellenõrzési jelentést és
a zárónyilatkozatot, melyeket 2017. március 31-ig megküld az Európai Bizottságnak.
(5) Amennyiben az Európai Bizottság az (1)–(4) bekezdéseknek megfelelõen benyújtott zárónyilatkozat kézhezvételét követõ 5 hónapon belül véleményt tesz a benyújtott
zárónyilatkozat tartalmára vonatkozóan, az Ellenõrzési
Hatóság – az Audit Bizottság bevonásával – köteles az
Európai Bizottság által a válaszadásra meghatározott idõn
belül a zárónyilatkozatot felülvizsgálni és az észrevételekre vonatkozó válaszokat az Európai Bizottságnak megküldeni.

52. §
(1) Az operatív programok 1083/2006/EK rendelet
88. cikke szerinti részleges lezárása esetén az érintett
kiadások jogszerûségét és szabályszerûségét értékelõ részleges lezárásról szóló nyilatkozat kiadásához szükséges
ellenõrzéseket az Ellenõrzési Hatóság hajtja végre.
(2) Az (1) bekezdés szerinti ellenõrzések alapján az
Ellenõrzési Hatóság 1083/2006/EK rendelet 62. cikke szerint részleges lezárásról szóló nyilatkozatot állít ki – az
Audit Bizottság véleményének kikérésével –, melyet adott
év december 31-ig megküld az Európai Bizottságnak.

53. §
(1) A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség az irányító hatóságok beszámolói alapján – és az államháztartásért felelõs
miniszter véleményének kikérésével – minden évben elkészíti az irányítási és ellenõrzési rendszer változásairól
szóló beszámolót, melyet szeptember 30-ig megküld az
Ellenõrzési Hatóság részére. Az irányítási és ellenõrzési
rendszerek változásáról szóló beszámoló a (2) bekezdés
szerinti éves ellenõrzési jelentés része.
(2) Az 1083/2006/EK rendelet 62. cikkének megfelelõen az Ellenõrzési Hatóság minden év október 31-ig – az
Audit Bizottság véleményének kikérésével – elkészíti az
operatív program ellenõrzési stratégiájával összhangban,
az adott év június 30-án záruló 12 hónapos idõszak során
végzett ellenõrzések eredményeit megállapító és a program irányítási és ellenõrzési rendszerében feltárt esetleges
hiányosságokról beszámoló éves ellenõrzési jelentést.
(3) Az Ellenõrzési Hatóság az összes operatív programra egy jelentést készít.
(4) A 2015. július 1. után elvégzendõ ellenõrzésekre
vonatkozó információkat az Ellenõrzési Hatóság az 51. §
szerinti zárónyilatkozatot alátámasztó záró ellenõrzési
jelentés keretében készíti el – az Audit Bizottság véleményének kikérésével – 2017. december 31-ig.
(5) Az Ellenõrzési Hatóság 2008 és 2015 között minden
év december 31-ig benyújtja az éves ellenõrzési jelentést
az Európai Bizottságnak. Az Ellenõrzési Hatóság az éves
ellenõrzési jelentés összefoglalóját közzéteszi honlapján.

54. §
(1) Az 1083/2006/EK rendelet 62. cikkével összhangban az Ellenõrzési Hatóság minden év október 31-ig – az
Audit Bizottság véleményének kikérésével – elkészíti a
48–49. §-ok alapján kiadandó éves véleményt.
(2) Az Ellenõrzési Hatóság 2008 és 2015 között minden
év december 31-ig benyújtja a véleményt az Európai
Bizottságnak.

55. §
(1) Az Igazoló Hatóság minden év január 15-ig megküldi az államháztartásért felelõs miniszter részére az
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elõzõ naptári évben a Bizottság részére megküldött igazolásokat.
(2) Az Európai Bizottság által kiadott módszertani
iránymutatásoknak megfelelõen az államháztartásért felelõs miniszter évente február 15-ig összegzi a megfelelõ
nemzeti szinten rendelkezésre álló ellenõrzési jelentéseket, véleményeket, igazolásokat és nyilatkozatokat.
(3) Az államháztartásért felelõs miniszter évente beszámol a Kormánynak az uniós támogatások ellenõrzésének
helyzetérõl.

Kapcsolattartás az Európai Bizottsággal
56. §
(1) Az Ellenõrzési Hatóság haladéktalanul tájékoztatja
az államháztartásért felelõs minisztert, ha az Európai
Bizottság felkéri az Ellenõrzési Hatóságot ellenõrzés végzésére az Európai Bizottság számára.
(2) Az ellenõrzendõ szervezetek haladéktalanul értesítik az államháztartásért felelõs minisztert és az Ellenõrzési
Hatóságot az Európai Bizottság által végzett ellenõrzésekrõl. Az ellenõrzések nyitó és záró megbeszélésén az államháztartásért felelõs miniszter és az Ellenõrzési Hatóság
részt vehet, az ellenõrzött szervezetek kötelesek a jelentés-tervezetekre készítendõ választ az államháztartásért
felelõs miniszterrel és az Ellenõrzési Hatósággal elõzetesen egyeztetni, valamint a végleges jelentést számukra
tájékoztatásul megküldeni.
(3) Az 1083/2006/EK rendelet 73. cikke szerinti egyeztetéseken az Ellenõrzési Hatóság és az államháztartásért
felelõs miniszter együttesen vesznek részt.

X. Fejezet
AZ ALKALMAZANDÓ BIZTOSÍTÉKOKRA
VONATKOZÓ SZABÁLYOK
57. §
(1) A támogatási szerzõdésben ki kell kötni az alábbi
biztosítékokat:
a) azonnali beszedési megbízásra való felhatalmazás
benyújtása;
b) a fejlesztés tárgyára (ingó és ingatlan vagyontárgyra) vonatkozó elidegenítési és terhelési tilalom alapítása;
c) a kedvezményezett nyilatkozatainak benyújtása a
következõk szerint:
ca) helyi önkormányzatok, helyi kisebbségi önkormányzatok, önkormányzatok társulásai és ezek költségvetési szervei esetében az érintett önkormányzat, amennyiben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv pályázik, az
önállóan gazdálkodó költségvetési szerv írásbeli nyilatko-
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zata arról, hogy ha a projekt részben vagy egészben meghiúsulna, illetve, ha a támogatást szabálytalanul használja
fel, abban az esetben a támogatást visszafizeti. Egyben
tudomásul veszi, hogy ennek elmulasztása esetén annak
összegére inkasszó nyújtható be a helyi önkormányzat,
helyi kisebbségi önkormányzat, önkormányzatok társulásai költségvetési számlájára, illetve amennyiben önállóan
gazdálkodó költségvetési szerv, annak költségvetési
számlájára,
cb) egyházak és intézményeik, az alapítványok és intézményeik, közalapítványok és intézményeik, közhasznú
társaságok, köztestületek, valamint társadalmi szervezetek
– a politikai pártok kivételével – esetében a kedvezményezett írásbeli nyilatkozata arról, hogy ha a projekt részben
vagy egészben meghiúsul, illetve a támogatást szabálytalanul használja fel, a támogatást visszafizeti, és tudomásul veszi, hogy ennek elmulasztása esetén annak összege
a számára a központi költségvetésbõl biztosított támogatásból levonásra kerül,
cc) a kedvezményezett írásbeli nyilatkozata arról, hogy
vele szemben – nyilatkozattételkor – az Ámr. 88. § (2) bekezdése szerinti támogatási rendszerbõl való kizárás hatálya nem áll fenn.
(2) A támogatás kedvezményezettje köteles valamennyi, Magyarországon vezetett bankszámlaszámát
közölni és (felhatalmazó levél útján) valamennyi bankszámlája tekintetében azonnali beszedési megbízás érvényesítésének jogára felhatalmazni a közremûködõ szervezetet, a pénzforgalomról, a pénzforgalmi szolgáltatásokról
és az elektronikus fizetési eszközökrõl szóló 232/2001.
(XII. 10.) Korm. rendelet 9. §-ában megjelöltek kivételével.
(3) A (2) bekezdésben írtak nem vonatkoznak a központi költségvetési szervekre, a Magyar Tudományos
Akadémiára, továbbá a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
döntése alapján azon állami többségi tulajdonban lévõ
gazdasági társaságokra, amely gazdasági társaságok a támogatást nagyprojekt, kiemelt projekt megvalósításához
kapják, és a támogatásból létrejövõ vagyon ingyenesen az
állam és/vagy az önkormányzat kizárólagos tulajdonába
kerül.
(4) Az azonnali beszedési megbízás alkalmazása érdekében a kedvezményezett köteles a számlavezetõ hitelintézete(i) által visszaigazolt felhatalmazó levele(ke)t a támogatási szerzõdés megkötését megelõzõen a közremûködõ szervezet számára átadni, és bármelyik bankszámlája
megszüntetésérõl vagy új bankszámla megnyitásáról a
közremûködõ szervezetet nyolc munkanapon belül írásban tájékoztatni, és az új bankszámlára vonatkozó, a számlavezetõ hitelintézet által visszaigazolt felhatalmazó levelet a közremûködõ szervezet számára átadni.
(5) A kedvezményezett köteles írásban nyilatkozni
arról, hogy nem áll fenn olyan harmadik személy irányában fennálló kötelezettség, amely a támogatással létrejött
projekt céljának megvalósulását meghiúsíthatja, illetve
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amely a kedvezményezett biztosítékadását korlátozza.
A kedvezményezett ilyen korlátozás hiányáról, illetve a
harmadik személy hozzájárulásának megadásáról a támogatási szerzõdésben vagy külön nyilatkozatban köteles
nyilatkozni.

58. §
(1) A támogatási szerzõdésnek tartalmaznia kell még az
alábbi biztosítékok közül a kedvezményezett által választható legalább egyet, amelytõl eltérés – kivéve a 60. § szerinti mentességet – nem engedhetõ:
a) jelzálogjog ingatlanra (ha az Ámr. szerint egyébként
nem kötelezõ),
b) jelzálogjog ingóságra,
c) bankgarancia,
d) biztosítási szerzõdés alapján kiállított készfizetõ
kezességvállalást tartalmazó kötelezvény,
e) garanciaszervezet által vállalt kezesség,
f) garanciabiztosítási szerzõdés alapján kiállított kötelezvény,
g) óvadék,
h) egyházi intézmény részére az intézményt fenntartó
egyház, vagy annak illetékes szervezeti egysége által biztosított készfizetõ kezességvállalás.
(2) A pályázati útmutatóban a közremûködõ szervezet
a megfelelõ indokok megjelölése mellett rendelkezhet
úgy, hogy az (1) bekezdés a), illetve b) pontja szerinti biztosítékokat nem, vagy csak az ott meghatározott feltételek
mellett fogadja el.
(3) Az (1) bekezdés a)–b) pontja alkalmazása esetén
a kedvezményezett köteles vagyonbiztosítást kötni a jelzáloggal érintett ingatlanra, illetve ingóságra.
(4) Beruházási támogatással megvalósult vagyontárgyra nem kötelesek vagyonbiztosítást kötni a központi költségvetési szervek, az egyházak és intézményeik. Nem
kötelesek továbbá vagyonbiztosítást kötni a helyi önkormányzatok, helyi kisebbségi önkormányzatok, önkormányzatok társulásai és ezek költségvetési szervei,
amennyiben a fejlesztés tárgya, vagy a fejlesztés eredményeként létrejövõ vagyontárgy törzsvagyon, vagy törzsvagyonná válik.

59. §
A közremûködõ szervezet a kedvezményezettel kötendõ támogatási szerzõdésben a támogatási szerzõdés megszegésébõl, illetve a támogatás jogtalan felhasználásából
eredõ esetleges visszafizetési kötelezettség biztosítására
jogosult további, szerzõdést biztosító mellékkötelezettségeket (Ptk. 243–276. §) meghatározni.
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60. §

Nem kötelesek az 58–59. §-ban meghatározott biztosítékot nyújtani:
a) a költségvetési szervek,
b) az egyházak és intézményeik, ha a támogatás az egyház (egyházi intézmény) olyan közfeladat-ellátásával kapcsolatos, amelyre tekintettel normatív költségvetési támogatásra jogosult,
c) az alapítványok és intézményeik, közalapítványok
és intézményeik, közhasznú társaságok, köztestületek, társadalmi szervezetek, valamint
d) a helyi önkormányzatok, helyi kisebbségi önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások, önkormányzatok egyéb társulásai és ezek költségvetési szervei,
amennyiben a támogatást teljes egészében önként vállalt
helyi közügy megoldására vagy kötelezõ feladataik ellátására használják fel. Nem kötelesek továbbá biztosítékot
szolgáltatni, amennyiben a fejlesztés tárgya, vagy a fejlesztés eredményeként létrejövõ vagyontárgy törzsvagyon, vagy törzsvagyonná válik,
e) a vízgazdálkodási társulatok, ha a támogatást teljes
egészében az általuk üzemeltetett önkormányzati és/vagy
állami tulajdonú vizek és vízilétesítmények fejlesztésére
használják fel,
f) a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség döntése alapján
azon állami többségi tulajdonban lévõ gazdasági társaságok, amelyek a támogatást kiemelt projekt vagy nagyprojekt megvalósításához kapják, és a támogatásból létrejövõ
vagyon ingyenesen az állam és/vagy az önkormányzat
kizárólagos tulajdonába kerül,
g) bármely kedvezményezett, amennyiben a támogatás
összege nem haladja meg az 10 millió forintot,
h) bármely kedvezményezett, ha a támogatás nem beruházási célú, kutatás-fejlesztésre vagy innovációra irányul.

61. §
(1) A biztosítéki értéknek fedeznie kell legalább a támogatás összegét.
(2) Zálogjog alkalmazásánál elsõ ranghelyû jelzálogjogot kell elõírni. Második vagy további ranghelyre – akár
ranghelycsere útján történõ – bejegyzés elfogadásra akkor
alkalmas, ha a korábbi ranghelyû bejegyzések teljesítése
esetén a vagyontárgy értéke még fedezetet nyújt a támogatási összegre és járulékaira is.
(3) Ha az adott biztosíték a vonatkozó jogszabályok szerint valamely nyilvántartásba való bejegyzéssel jön létre, a
támogatás folyósításához a nyilvántartásba való bejegyzésre van szükség.
(4) A támogatási összeg – ideértve az elõleget is – elsõ
folyósítása csak akkor engedélyezhetõ, ha a biztosítékok
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a támogatási szerzõdésben foglaltak szerint rendelkezésre
állnak.
(5) A kedvezményezett a támogatási szerzõdésben elõírt ideig, az elõírt tartalommal köteles a biztosítékokat
fenntartani.
(6) Beruházási projektek esetében a megvalósítást
követõ (fenntartási) idõszakra vonatkozóan az 57. § szerinti biztosítékokat kell kérni, a terhelési tilalom kivételével, az 58. § szerinti biztosítékot nem kell kérni. 50 millió
forintot meghaladó támogatással megvalósuló beruházási
projektek esetében a fenntartási idõszakra vonatkozóan az
57. § szerinti biztosítékokat kell kérni, a terhelési tilalom
kivételével, továbbá az 58. § szerinti, a megvalósítási idõszakhoz képest 50%-kal mérsékelt biztosítékot kell kérni.
(7) A nem beruházási jellegû projektek esetében a megvalósítási idõszakra kell biztosítékot kérni.
(8) A kedvezményezett számára a biztosítékcserét lehetõvé kell tenni, ha az új biztosíték végrehajthatósága, illetve az általa fedezett érték megfelel a biztosítékokra vonatkozó feltételeknek.
(9) A biztosítékokról, azok valós értékérõl, fenntartásuk
kötelezõ idõtartamáról, valamint érvényesíthetõségérõl
szóló tájékoztatást a pályázati útmutató tartalmazza.
(10) Amennyiben a támogatási szerzõdésben meghatározott határidõre, de legkésõbb a támogatási szerzõdés
megkötését követõ egy éven belül a kedvezményezett nem
igazolja, hogy a biztosítékok rendelkezésre állnak, a közremûködõ szervezet a támogatási szerzõdéstõl elállhat.
(11) A biztosítékot legkevesebb egy év idõtartamra kell
rendelkezésre bocsátani azzal, hogy a biztosíték érvényességének lejártát megelõzõen annak meghosszabbítását
vagy cseréjét a kedvezményezettnek igazolnia kell. Ennek
elmaradása a kifizetések felfüggesztését és a támogatási
szerzõdéstõl való elállást vonhatja maga után.

XI. Fejezet
A JOGSZABÁLYSÉRTÕ, NEM RENDELTETÉSSZERÛ
VAGY SZERZÕDÉSELLENES MÓDON FELHASZNÁLT
TÁMOGATÁSOK BEHAJTÁSÁNAK ELJÁRÁSI RENDJE
62. §
(1) Ha a közremûködõ szervezet vagy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (e fejezetben együttesen: lebonyolító
szervezet) a támogatás jogszabálysértõ vagy nem rendeltetésszerû felhasználását állapította meg, és emiatt a szerzõdéstõl elállt, a kedvezményezettet külön jogszabályokban
meghatározottak szerint terhelõ visszafizetési kötelezettségére vonatkozó követelés érvényesítése érdekében a lebonyolító szervezet (a követelés érvényesítésére jogosult
szerv) jár el.
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(2) A lebonyolító szervezet a szerzõdéstõl akkor is elállhat, ha a kedvezményezett ellen a Cégközlönyben közzétett módon csõd-, felszámolási, végelszámolási vagy az
ismeretlen székhelyû cég megszüntetésére irányuló eljárás
indult, vagy végrehajtási, adósságrendezési eljárás van
folyamatban.
(3) Amennyiben a kedvezményezett visszafizetési kötelezettségének a támogatási szerzõdésben foglalt feltételei
bekövetkeznek, a lebonyolító szervezet a visszafizetés
okának megjelölésével felhívja visszafizetési kötelezettségének teljesítésére.
(4) Amennyiben a kedvezményezett visszafizetési kötelezettségének a támogatási szerzõdésben megadott határidõben nem, vagy csak részben tesz eleget, és a benyújtott
azonnali beszedési megbízás eredménytelen, a megkötött
támogatási szerzõdés szerint intézkedni kell az alkalmazható biztosítékok érvényesítése érdekében.
(5) A támogatási szerzõdésben meghatározott biztosítékok közül elsõdlegesen azt kell érvényesíteni, amellyel a
visszakövetelt összeg leggyorsabban beszedhetõ. A követelés egyéb biztosítékok érvényesítésével történõ beszedését csak ezen eljárás eredménytelensége esetén lehet megkísérelni.
(6) Amennyiben a biztosítékokból a követelés kielégítése nem eredményes, az illetékes adóhatóságot a visszakövetelt összeg adók módjára történõ behajtásának megindítása érdekében a lebonyolító szervezet keresi meg, és
ezzel egyidejûleg a megkeresés tényérõl a kedvezményezettet is értesíti. Amennyiben az adóvégrehajtás során
bírósági végrehajtó jár el, az adóhatóság errõl értesíti a behajtást kezdeményezõ szervezetet.

63. §
(1) A lebonyolító szervezetet mint megkeresõt terheli az
adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 161. §-ának (2) bekezdése szerinti végrehajtási költségminimum elõlegezése.
(2) Ha a lebonyolító szervezet megkeresése alapján az
adóhatóság a kedvezményezettet azonosítani nem tudja,
vagy az adóhatóság számára a behajtás jogcíme nem egyértelmû, az adóhatóság a lebonyolító szervezetet – 15 naptári napon belül – további adatszolgáltatásra hívja fel.
(3) Az adóhatóság a lebonyolító szervezet megkeresése
alapján az Art. 161. §-ában foglalt szabályok alkalmazásával jár el.
(4) Amennyiben az adók módjára történõ behajtás eredménytelen, errõl az adóhatóság értesíti a lebonyolító szervezetet. A lebonyolító szervezet az adók módjára történõ
eredménytelen behajtásról való adóhatósági értesítés kézhezvételét követõen minden további intézkedést köteles
megtenni az esetleges további biztosítékok érvényesítése
érdekében. Amennyiben a fennmaradó biztosítékok ér-
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vényesítése sem vezet eredményre, a kedvezményezettel
szemben a közremûködõ szervezet felszámolási eljárás,
illetve adósságrendezési eljárás elrendelését kezdeményezi.
(5) A lebonyolító szervezet a már elindult csõd-, felszámolási, végelszámolási, az ismeretlen székhelyû cég megszüntetésére irányuló, vagy végrehajtási eljárásokba köteles bekapcsolódni.

XII. Fejezet
EGYÉB RENDELKEZÉSEK
Az EMIR-re vonatkozó speciális szabályok
64. §
(1) Ha adott idõszakban az EMIR moduljainak alkalmazása egyes feladatok ellátását nem biztosítja, akkor a projektek végrehajtásával összefüggõen az adott modulban
nem elvégezhetõ feladatok, kifizetések rendezésének
dokumentálását a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség mûködési kézikönyvében részletezett módon kell az érintett
szerveknek biztosítaniuk, és utólagosan, haladéktalanul
gondoskodniuk kell az érintett modul(ok)ban az adatok
teljes körû rögzítésérõl. Amennyiben az EMIR finanszírozási modulja nem biztosítja az adott átutalási megbízás
rögzítését, akkor a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség mûködési kézikönyvében részletezett megfelelõ dokumentáltság mellett az átutalási megbízás kiállítása az EMIR-en
kívül is, elektronikus utalás nélkül is rendezhetõ. Ez esetben az érintett szerveknek biztosítaniuk kell az EMIR-en
kívüli utalás dokumentálásának alátámasztását. Az Európai Unióval történõ elszámolások benyújtása az
EMIR-ben teljeskörûen rögzített adatok alapján, kizárólag
az EMIR-ben elkészített dokumentumokkal történhet.
(2) A (1) bekezdésben meghatározott, a feladatok papíralapon történõ elvégzésének kötelezettsége vonatkozik az
értesítési, tájékoztatási kötelezettségekre is.
(3) Az EMIR-ben rögzített adatokat az EMIR üzemeltetõje hetente – az adatok ellenõrzése után – leválogatja és
továbbítja az Országos Támogatási Monitoring Rendszerhez.
(4) Az Ámr. 92. § (4) bekezdése alapján az EMIR rendelkezésére bocsátott köztartozási adatokat az EMIR üzemeltetõje egy munkanapon belül feldolgozza az EMIRben.

Záró rendelkezések
65. §
(1) Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.
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(2) A közremûködõ szervezeteknél pénzügyi feladatot
csak pénzügyi végzettségû, legalább 2 éves pénzügyi gyakorlattal rendelkezõ személy végezhet.

66. §
(1) A Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai, az
EQUAL Közösségi Kezdeményezés program és a Kohéziós Alap projektek támogatásainak fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási, számviteli és ellenõrzési
rendszerek kialakításáról szóló 360/2004. (XII. 26.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdésének 2. és
13. pontjai helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„2. Átutalás igénylés: olyan tevékenység, melynek során a kifizetõ hatóság az Európai Bizottságnak benyújtja
az átutalás igénylés dokumentációt az európai uniós támogatás átutalása érdekében, mely költségnyilatkozatból,
átutalási kérelembõl és költségigazoló nyilatkozatból áll.”
„13. Közösségi hozzájárulás rendezése: olyan tevékenység a strukturális alapok esetén, melynek során a kifizetõ hatóság a központi költségvetési forrásból a kedvezményezett, illetve a szállító részére ezt megelõzõen már
kifizetett támogatás közösségi hozzájárulási részét utólagosan rendezi a forrásgazda megfelelõ elõirányzataival
szemben.”
(2) Az R. 5. § b) és c) pontjai helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„b) intézkedik az alapok hozzájárulásának átutalásáról
a vonatkozó fejezeti kezelésû elõirányzat-felhasználási
keretszámlára, amellyel szemben semmilyen levonás,
visszatartás vagy egyéb költség nem érvényesíthetõ;
c) igazolja az Európai Bizottság felé a kedvezményezettnél felmerült tényleges költségeken alapuló, alaponként kiállított költségnyilatkozatot, valamint az irányító
hatóság és a közremûködõ szervezetek irányítási és ellenõrzési rendszereinek jogszabályi elõírásokkal való összhangját; és benyújtja az átutalás igénylés dokumentációt
az Európai Bizottság felé;”
(3) Az R. 7. § (1) bekezdés f) pontja hatályát veszti,
g) pontja helyébe következõ rendelkezés lép:
„g) a kifizetõ hatóság által közzétett útmutatóban meghatározott formai és tartalmi követelményeknek megfelelõ
hitelesítési jelentés kiállítása, valamint benyújtása a kifizetõ hatóság részére;”
(4) Az R. 7. § (2) bekezdés a) pontja törlésre kerül.
(5) Az R. 21. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„21. § (1) A kifizetõ hatóság biztosítja – a központi költségvetési és közösségi hozzájárulások, valamint a kedvezményezett saját forrásainak felhasználása alapján – a költségnyilatkozatok EMIR-ben történõ kiállítását, továbbá az
Európai Bizottságnak küldendõ kiegészítõ táblázatok –
elsõsorban a fizikai elõrehaladás indikátorai, problémák,
ellenõrzések javaslatai és azok alapján tett intézkedések,
nyilvánosságra vonatkozó közösségi elv betartásának ada-
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tai – összeállítását finanszírozó strukturális alapok szerinti, intézkedésenkénti bontásban.
(2) Az idõközi átutalás-igénylést a kifizetõ hatóság juttatja el az Európai Bizottság részére.”
(6) Az R. 22. § helyébe a következõ rendelkezés lép:
„22. § Végsõ elszámoláskor az operatív program, valamint az EQUAL program irányító hatósággal folytatott
egyeztetéseket követõen a kifizetõ hatóság az EMIR rendszerben összeállítja a végsõ egyenleg átutalási igénylés
dokumentációját, majd továbbítja a KEHI mint zárónyilatkozat kiadásáért felelõs szerv felé az operatív program,
illetve az EQUAL program közösségi támogatásra való
jogosultságáról hozott európai bizottsági döntésben meghatározott kifizetési határidõt követõ 3 hónapon belül.”
(7) Az R. 25. §-a helyébe a következõ rendelkezések
lépnek:
„(1) Miután az irányító hatóság folyósította a kedvezményezetteknek vagy szállítóknak a jogosult támogatás
teljes összegét, illetve a KTK technikai segítségnyújtás
intézkedésre vonatkozóan a KTK irányító hatóság teljesítette fizetési kötelezettségét a szállító részére, a kifizetõ
hatóság az EMIR finanszírozási modul adatai alapján utólagosan elszámolja a közösségi hozzájárulásnak a központi költségvetés által elõfinanszírozott összegét, a támogatás kifizetését követõ 10 munkanapon belül a vonatkozó
operatív program forint bankszámlájáról a vonatkozó fejezeti kezelésû elõirányzat-felhasználási keretszámlára,
figyelembe véve a vonatkozó operatív program forintbankszámláján rendelkezésre álló forrásokat.
(2) Az irányító hatóság csak olyan átutalást kezdeményezhet a kedvezményezetteknek vagy szállítóknak, illetve a KTK technikai segítségnyújtás intézkedésre vonatkozóan a KTK irányító hatóság csak olyan átutalást indíthat
a szállító részére központi költségvetési forrásból, amelyhez kapcsolódó közösségi hozzájárulás rendezését a kifizetõ hatóság – az uniós forrásnak a vonatkozó operatív
program forint bankszámláin történõ rendelkezésre állása
esetén – még a folyósítás évében az e jogszabályban meghatározott határidõk figyelembevételével teljesíteni tud.”
(8) Az R. 36. § (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) Az Európai Bizottság és a pénzügyminiszter felé
történõ beszámolási és adatszolgáltatási kötelezettségek
teljesítését az e rendelet szerinti elkülönített, eredményszemléletû kettõs könyvviteli nyilvántartásokkal kell biztosítani, amelyet a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvényben (a továbbiakban: számviteli törvény) foglalt számviteli alapelvek figyelembevételével kell vezetni.”
(9) Az R. 36. §-a az alábbi bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az éves zárások végrehajtása elõtt az egyes operatív programok számviteli feladatait végzõ szervezeteknek
az e rendelet 2–3. számú melléklete szerinti Nyilatkozatot
kell kiállítaniuk és a tárgyévet követõ év február 28-ig
megküldeniük a kifizetõ hatóság részére. Az éves zárást
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a kifizetõ hatóság csak akkor hajthatja végre, ha valamennyi szervezet nyilatkozata beérkezett.”
(10) Az R. az alábbi 39/A. §-sal egészül ki:
„39/A. § (1) Az elkülönített, eredményszemléletû
könyvvezetés alapján a számviteli törvény elõírásai szerinti éves beszámolót kell készíteni a tárgyévet követõ év
május 30-ig.
(2) Az éves beszámolóval szemben támasztott tartalmi
és formai követelményeket a pénzügyminiszter külön tájékoztatójában kell szabályozni.”
(11) Az R. 40. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A kifizetõ hatóság felelõsségi körébe tartozik a
kedvezményezetteknél felmerült – a kedvezményezettek
által számlával vagy egyéb, a gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylattal igazolt –, kifizetett költségek alapján az átutalási kérelem, a költségnyilatkozat,
valamint a költségigazoló nyilatkozat kiállítása, és benyújtása az Európai Bizottság részére.”
(12) Az R. 41. §-ának a) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„a) a kifizetõ hatóság írásbeli értesítése alapján 5 munkanapon belül a hitelesítési jelentésekhez, valamint a költségnyilatkozatokhoz kapcsolódó kiegészítõ információkat
az elõírt módon (írásban, szóban, valamint az EMIR rendszerben hozzáférést biztosítva) a kifizetõ hatóság rendelkezésére bocsátja,”
(13) Az R. 42. §-ának helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„Kohéziós Alap projektekhez kapcsolódó hitelesítési
kötelezettségek
42. § (1) Az irányító hatóság a kifizetõ hatóság igazolási
tevékenységének alátámasztására a kifizetõ hatóság által
összeállított útmutató alapján hitelesítési jelentési rendszert mûködtet.
(2) A Kohéziós Alap közremûködõ szervezet az irányító
hatóság felé benyújtandó költségnyilatkozathoz kiállítja
az adott projektre vonatkozóan összesített információkat
tartalmazó hitelesítési jelentését.
(3) A közremûködõ szervezet által kiállított hitelesítési
jelentés tanúsítja, hogy a költségek
a) az adott intézkedés keretében alkalmazandó tárgyi
és idõbeli elszámolhatósági szabályokkal összhangban,
b) számlákkal vagy egyéb, a gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylatokkal alátámasztva,
c) teljesítésigazolás mellett,
d) a köztartozásra és a kettõs finanszírozás elkerülésére
vonatkozó elõírások figyelembevétele mellett,
e) a vonatkozó közösségi politikáknak, versenypolitikai szabályoknak, állami támogatási, államháztartásra
vonatkozó jogszabályoknak és a közbeszerzésre, környezetvédelemre, esélyegyenlõségre, tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó elõírásoknak megfelelõen merültek
fel,
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f) az operatív program, az EQUAL program vagy a
Kohéziós Alap keretében jóváhagyott projekt kapcsán merültek fel, és
g) a kiadások nem tartalmaznak olyan tételt, amely
olyan projektet érint, amely szabálytalansági eljárás alatt
áll.
(4) Az irányító hatóság biztosítja, hogy a közremûködõ
szervezet által összeállított hitelesítési jelentések iktatását
és irattározását.
(5) A Kohéziós Alap irányító hatóság a kifizetõ hatóság
részére benyújtandó költségnyilatkozathoz csatolja hitelesítési jelentését.
(6) A Kohéziós Alap irányító hatóság által a Kohéziós
Alap projektek szerinti bontásban összeállítandó hitelesítési jelentés tanúsítja, hogy a költségnyilatkozatban kimutatott kiadások ténylegesen kifizetésre kerültek és a 42. §
(3) bekezdés szerinti hitelesítési jelentésekkel alátámasztottak, és hogy
a) az átutalás igénylés benyújtásának európai uniós feltételei teljesültek;
b) az irányító hatóság és a közremûködõ szervezetek
irányítási és ellenõrzési eljárásai a jogszabályi elõírásokkal, valamint közösségi politikákkal összhangban mûködnek;
c) az irányító hatóságnál, illetve közremûködõ szervezeteinél az 1386/2002/EK rendelet I. Mellékletével összhangban lévõ, az aktuális folyamatoknak megfelelõ ellenõrzési nyomvonal került kialakításra;
d) a költségnyilatkozatban foglalt költségek elszámolhatók, számlákkal vagy egyéb, a gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylatokkal alátámaszthatóak, valamint a vonatkozó nemzeti és európai uniós szabályokkal
összhangban merültek fel, továbbá a számviteli nyilvántartás adataival alátámasztottak.
(7) A kiadások megbízhatóságát az irányító hatóságnak
az EMIR rendszerbõl nyert adatokkal kell alátámasztania.
(8) A hitelesítési tevékenységet a kifizetõ hatóság által
összeállított útmutató alapján kell végezni.”
(14) Az R. 43. §-ának helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„Az operatív programokhoz, valamint az EQUAL
programhoz kapcsolódó hitelesítési kötelezettségek
43. § (1) Az operatív program, valamint az EQUAL
program irányító hatóság a kifizetõ hatóság igazolási tevékenységének alátámasztására a kifizetõ hatóság által
összeállított útmutató alapján hitelesítési jelentési rendszert mûködtet.
(2) Az operatív program, valamint az EQUAL program
irányító hatóság vagy az általa átruházott hatáskörben eljáró közremûködõ szervezet minden hónap 10. napjáig hitelesítési jelentést állít ki, melyben nyilatkozik arról, hogy a
megelõzõ hónapban jóváhagyott, az EMIR-ben rögzített
és a kedvezményezett részére kiutalt támogatási összegekkel kapcsolatos dokumentum alapú ellenõrzéseket, továb-
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bá az adott hónapra ütemezett helyszíni ellenõrzéseket
elvégezte.
(3) Az irányító hatóság a közremûködõ szervezet által
összeállított hitelesítési jelentést egyetértése esetén ellenjegyzést követõen 5 munkanapon belül továbbítja a kifizetõ hatóság részére.
(4) A hitelesítési jelentés ellenjegyzésének alátámasztása érdekében az irányító hatóság maga is jogosult ellenõrzéseket végezni a közremûködõ szervezeteknél. Ezen
ellenõrzések eredményérõl az irányító hatóság rendszeresen tájékoztatja a kifizetõ hatóságot.”
(15) Az R. 47. §-ának (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) Strukturális alapok tekintetében a kifizetõ hatóság,
nem rendezhet olyan közösségi hozzájárulásra vonatkozó
igényt, illetve Kohéziós Alap esetében a Kohéziós Alap
közremûködõ szervezet olyan forráslehívást nem nyújthat
be a kifizetõ hatósághoz, illetve a kifizetõ hatóság nem
hagyhat jóvá olyan forráslehívást, amely olyan költséget
tartalmaz, amelyre vonatkozóan a benyújtás idõpontjában
szabálytalansági vizsgálat folyik vagy amelyre vonatkozóan a szabálytalanság ténye megállapítást nyert.”
(16) Az R. 47. §-ának (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) A Kohéziós Alap közremûködõ szervezet köteles a
kifizetõ hatóság megfelelõ (bank)számlájára visszautalt
összeggel a soron következõ költségnyilatkozatot csökkenteni. A kifizetõ hatóság visszafizetett összeggel csökkentett átutalás igénylést nyújt be az Európai Bizottságnak.”
(17) Az R. 52. § (4) bekezdés második mondata helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„A folyamatba épített ellenõrzések keretében a számlákon szereplõ költségek elszámolhatóságának megállapításához ellenõrizni kell az elszámolásra benyújtott számlákhoz kapcsolódó szerzõdéseket, illetve – a strukturális
alapok által társfinanszírozott tevékenységek kiadásainak
támogathatósága tekintetében az 1260/1999/EK tanácsi
rendelet alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló 1685/2000/EK rendelet módosításáról és az
1145/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezésérõl szóló
448/2004/EK rendeletben elõírt elszámolhatósági szabályokra tekintettel – az alvállalkozói szerzõdéseket és
számlákat is.”
(18) Az R. 2–3. számú mellékletekkel egészül ki,
melyek e rendelet 3–4. számú mellékletei.

67. §
(1) A Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai és
az EQUAL Közösségi Kezdeményezés Program esetében
alkalmazandó biztosítékokkal kapcsolatos szabályokról
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szóló 54/2005. (III. 26.) Korm. rendelet 5. § (5) bekezdés
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Beruházási projektek esetében a megvalósítási idõszakra a megítélt támogatás teljes összegét fedezõen kell
biztosítékot kérni, a megvalósítást követõ (fenntartási)
idõszakra vonatkozóan a biztosíték mértéke a megvalósítási idõszakhoz képest 50%-kal mérsékelhetõ. A nem beruházási jellegû projektek esetében a megvalósítási idõszakra kell biztosítékot kérni, továbbá a bejegyzett terhelési tilalom törölhetõ.”
(2) A Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai és
az EQUAL Közösségi Kezdeményezés Program esetében
alkalmazandó biztosítékokkal kapcsolatos szabályokról
szóló 54/2005. (III. 26.) Korm. rendelet 5. §-a az alábbi
bekezdéssel egészül ki:
„(8) A biztosítékot legkevesebb egy év idõtartamra kell
rendelkezésre bocsátani azzal, hogy a biztosíték érvényességének lejártát megelõzõen annak meghosszabbítását
vagy cseréjét a kedvezményezettnek igazolnia kell. Ennek
elmaradása a kifizetések felfüggesztését és a támogatási
szerzõdéstõl való elállást vonhatja maga után.”
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Az Európai Unió jogának való megfelelés
68. §
Ez a rendelet a következõ közösségi rendeletek végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:
a) a Tanács 1083/2006/EK Rendelete (2006. július 11.)
az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános
rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezésérõl;
b) az Európai Parlament és a Tanács 1080/2006/EK
Rendelete (2006. július 5.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és az 1783/1999/EK rendelet hatályon kívül
helyezésérõl;
c) az Európai Parlament és a Tanács 1081/2006/EK
Rendelete (2006. július 5.) az Európai Szociális Alapról és
az 1784/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezésérõl;
d) a Tanács 1084/2006/EK Rendelete (2006. július 11.)
a Kohéziós Alap létrehozásáról és az 1164/94/EK rendelet
hatályon kívül helyezésérõl.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

1. számú melléklet a 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez
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A) Alulírott, ...................................... a ....................... a/z/ ................... operatív program közremûködõ szervezet/irányító hatóság/Igazoló Hatóság/Ellenõrzési Hatóság vezetõje, jogi felelõsségem tudatában kijelentem,
hogy ............. évben az általam vezetett szervezetnél az elõírásoknak megfelelõen gondoskodtam
a .................................... Alap közremûködõ szervezet/irányító hatóság/Igazoló Hatóság/Ellenõrzési Hatóság feladatának ellátásához kapcsolódó pénzügyi irányítási és kontroll rendszerek hatékony, eredményes és gazdaságos mûködtetésérõl.
Gondoskodtam
– a közremûködõ szervezet/irányító hatóság/Igazoló Hatóság/Ellenõrzési Hatóság feladatának ellátására vonatkozó megállapodásban/szerzõdésben/jogszabályban elõírt tevékenységek meghatározott követelményeknek
megfelelõ ellátásáról,
– a szervezet feladatainak ellátásában a szakmai hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítésérõl,
– a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítésérõl, azok teljességérõl és hitelességérõl,
– a belsõ kontroll megszervezésérõl és hatékony, eredményes és gazdaságos mûködtetésérõl.
Kijelentem, hogy
– a benyújtott beszámolók és elszámolások a legjobb tudásom szerint a valóságnak megfelelõek, teljeskörûek és
pontosak,
– olyan rendszert vezettem be, ami megfelelõ bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerûségére és szabályszerûségére vonatkozóan, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
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– a szervezeten belül jól körülhatárolt volt a felelõsségi körök meghatározása, mûködtetése, a vezetõk a szervezet
minden szintjén tisztában voltak a célokkal és az azok elérését segítõ eszközökkel annak érdekében, hogy végre
tudják hajtani a kitûzött feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységrõl a vezetõi beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.
Kelt,
P. H.
....................................
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt,
P. H.
....................................
aláírás

2. számú melléklet a 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez
NYILATKOZAT
az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó
éves zárás végrehajtásának feltételeirõl
A ............................................................................................... (Közremûködõ Szervezet/Irányító Hatóság) nevében
nyilatkozunk, hogy a tevékenységi körünkbe tartozó, az EU támogatásokkal kapcsolatos alábbi intézkedések
Sorszám

OP/Prioritás kódja

Prioritás neve

tekintetében vezetett eredményszemléletû számviteli nyilvántartásunkban
200_. évre vonatkozóan
a tárgyévet érintõ könyvelési tételek rögzítése teljes körû, és a könyvelési, ellenõrzési, egyeztetési feladatokat
a 2007–2013. programozási idõszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és
a Kohéziós Alapból származó támogatások fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási és ellenõrzési rendszerek
kialakításáról szóló 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben, valamint a vonatkozó PM Tájékoztatóban foglalt elõírásoknak megfelelõen elvégeztük.
Budapest, 200... ................................... ..........
.............................................
számvitelért felelõs vezetõ

.............................................
a szervezet felelõs vezetõje
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3. számú melléklet a 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez
[2. számú melléklet a 360/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet 36. §-ához]
NYILATKOZAT
a Kohéziós Alapra vonatkozó éves zárás végrehajtásának feltételeirõl
A ............................................................................................... (Közremûködõ Szervezet) nevében igazoljuk, hogy
a tevékenységi körünkbe tartozó alábbi Kohéziós Alap projektek tekintetében
Sorszám

Projekt kódja

az EU támogatásokkal kapcsolatos eredmény szemléletû számviteli nyilvántartásunkban
200_. évre vonatkozóan
a tárgyévet érintõ könyvelési tételek rögzítése teljes körû, és a könyvelési, ellenõrzési, egyeztetési feladatokat
a 360/2004. (XII. 25.) Korm. rendeletben, valamint a 8018/2005. PM Tájékoztatóban foglalt elõírásoknak megfelelõen
elvégeztük.

Budapest, 200... ................................... ..........
.............................................
számvitelért felelõs vezetõ

.............................................
a szervezet felelõs vezetõje

4. számú melléklet a 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez
[3. számú melléklet a 360/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet 36. §-ához]
NYILATKOZAT
a Strukturális Alapokra vonatkozó éves zárás végrehajtásának feltételeirõl
A ................................................................................ (Közremûködõ Szervezet/Irányító Hatóság) nevében nyilatkozunk, hogy a tevékenységi körünkbe tartozó, az EU támogatásokkal kapcsolatos alábbi intézkedések
Sorszám

Prioritás/Intézkedés kódja

Intézkedés neve

tekintetében vezetett eredményszemléletû számviteli nyilvántartásunkban
200_. évre vonatkozóan
a tárgyévet érintõ könyvelési tételek rögzítése teljes körû, és a könyvelési, ellenõrzési, egyeztetési feladatokat a
360/2004. (XII. 26) Korm. rendeletben, valamint a 8017/2005. PM Tájékoztatóban foglalt elõírásoknak megfelelõen elvégeztük.

Budapest, 200... ................................... ..........
.............................................
számvitelért felelõs vezetõ

.............................................
a szervezet felelõs vezetõje
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A Kormány
282/2006. (XII. 23.) Korm.
rendelete
az államháztartási szervek és a közvállalkozások
közötti pénzügyi kapcsolatok átláthatóságáról,
valamint az egyes vállalkozásokon belüli pénzügyi
átláthatóságról szóló 105/2003. (VII. 18.) Korm.
rendelet módosításáról
A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 124. § (2) bekezdésének k), v) és
xa) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következõket
rendeli el:
1. §
(1) Az államháztartási szervek és a közvállalkozások
közötti pénzügyi kapcsolatok átláthatóságáról, valamint
az egyes vállalkozásokon belüli pénzügyi átláthatóságról
szóló 105/2003. (VII. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-ának 1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés
lép:
[E rendelet alkalmazásában:]
„1. államháztartási szerv: az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. törvény 87. § (2) bekezdésében meghatározott költségvetési szerv, a helyi önkormányzat, a kisebbségi önkormányzat, a megyei területfejlesztési tanács,
a regionális fejlesztési tanács, a többcélú kistérségi társulás, a közalapítvány;”
(2) Az R. 1. §-ának 2. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E rendelet alkalmazásában:]
„2. meghatározó befolyás: az állam vagy az államháztartási szervek akkor gyakorolnak meghatározó befolyást
egy vállalkozás felett, ha közvetve vagy közvetlenül
a) a vállalkozás jegyzett tõkéjében többségi részesedésük van;
b) a vállalkozásnál többségi szavazati jogot biztosító
üzletrészeivel, részvényeivel, illetõleg a szavazati jogok
több mint ötven százalékával rendelkeznek; vagy
c) jogosultak a vállalkozás vezetõ tisztségviselõi vagy
felügyelõ bizottsági tagjai többségének kijelölésére, megválasztására vagy visszahívására;”
(3) Az R. 1. §-ának 3. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E rendelet alkalmazásában:]
„3. állami hitelintézet: a hitelintézetekrõl és pénzügyi
vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény szerinti az
a hitelintézet, amely felett az állam vagy valamely államháztartási szerv meghatározó befolyással rendelkezik;”
(4) Az R. 1. §-ának 6. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E rendelet alkalmazásában:]
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„6. kizárólagos jog: az állam vagy valamely államháztartási szerv által – jogszabály vagy közigazgatási határozat alapján – egyetlen vállalkozásnak biztosított jog,
amelynek értelmében meghatározott földrajzi területen a
vállalkozás kizárólagosan jogosult valamely szolgáltatás
nyújtására vagy tevékenység végzésére;”
(5) Az R. 1. §-ának 7. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E rendelet alkalmazásában:]
„7. közvállalkozás: az a vállalkozás, amelyre az állam
vagy valamely államháztartási szerv meghatározó befolyást gyakorol;”
(6) Az R. 1. §-ának 8. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E rendelet alkalmazásában:]
„8. különleges jog: az állam vagy valamely államháztartási szerv által – jogszabály vagy közigazgatási határozat
alapján – meghatározott földrajzi területen belül, elõre
meghatározott objektív, arányos és diszkriminációmentes
feltételek érvényesülése nélküli eljárás során, korlátozott
számú vállalkozásnak nyújtott
a) olyan jog, amelynek értelmében kettõ vagy több vállalkozás jogosult valamely szolgáltatás nyújtására vagy tevékenység végzésére, vagy
b) olyan jog, amely felhatalmaz több egymással versenyzõ vállalkozást szolgáltatás nyújtására vagy tevékenység végzésére, vagy
c) olyan elõny, amely következtében az adott földrajzi
területen az összes többi vállalkozás nem képes ugyanazt a
szolgáltatást ugyanazon feltételek mellett nyújtani;”

2. §
Az R. 2. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A rendelet hatálya nem terjed ki az állam vagy az
államháztartási szervek és
a) a közvállalkozások közötti pénzügyi kapcsolatokra
olyan szolgáltatás tekintetében, amely szolgáltatás nyújtása nem befolyásolja az Európai Unió tagállamai közötti
kereskedelmet;
b) az Európai Unió tagállamainak központi bankjai közötti pénzügyi kapcsolatokra;
c) az állami hitelintézetek közötti pénzügyi kapcsolatokra az olyan állami pénzeszközök tekintetében, amelyeket az állam vagy az államháztartási szervek szokásos kereskedelmi feltételek mellett helyeztek el;
d) az olyan közvállalkozások közötti pénzügyi kapcsolatokra, amelyeknek éves nettó árbevétele a 3. § (1) bekezdésében meghatározott támogatások rendelkezésre bocsátását vagy felhasználását megelõzõ két üzleti évben nem
érte el a 40 millió eurónak megfelelõ forintösszeget, a hitelintézetek esetében pedig az éves beszámoló mérlegének
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mérlegfõösszege nem érte el a 800 millió eurónak megfelelõ forintösszeget.”

3. §
Az R. 3. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A közvállalkozások belsõ számvitelükben elkülönítik mindazon támogatásokat, amelyeket az állam vagy az
államháztartási szervek közvetlenül vagy közvetve (más
közvállalkozásokon, illetve pénzintézeteken keresztül)
juttattak, így különösen:
a) a mûködési veszteségek pótlását;
b) a tõkejuttatást;
c) a vissza nem térítendõ támogatásokat és a kedvezményes feltételek mellett nyújtott kölcsönöket;
d) az állam vagy az államháztartási szervek által kiszabott pénzügyi terhek megtérítését.”

4. §
(1) Az R. 4. §-a (2) bekezdésének d) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
[E közvállalkozások az alább felsorolt adatokat is megküldik, amennyiben ezeket az (1) bekezdésben meghatározott iratok nem tartalmazzák:]
„d) az állam vagy az államháztartási szervek által a vállalkozásnak nyújtott kezességeket a kölcsön finanszírozásának vonatkozásában (részletezve e kezességek feltételeit
és az azokért fizetett bármilyen díjat);”
(2) Az R. 4. §-a (2) bekezdésének f) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
[E közvállalkozások az alább felsorolt adatokat is megküldik, amennyiben ezeket az (1) bekezdésben meghatározott iratok nem tartalmazzák:]
„f) az állami beavatkozás bármilyen formáját, különösen a közvállalkozás esedékes adósságának, beleértve
egyebek között a kölcsönök, támogatások visszafizetésének, a társasági adók, társadalombiztosítási járulékok, illetve bármely hasonló jellegû közbevétel befizetésének elengedését.”
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6. §

Az R. 7. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) E rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak való
megfelelést szolgálja:
– a Bizottság 1980. június 25-i 80/723/EGK irányelve a
tagállamok és a közvállalkozások közötti pénzügyi kapcsolatok átláthatóságáról, valamint egyes vállalkozások
pénzügyi átláthatóságáról;
– a Bizottság 1993. szeptember 30-i 93/84/EGK irányelve a Bizottság 1980/723/EGK irányelvének módosításáról;
– a Bizottság 2000. július 26-i 2000/52/EK irányelve a
Bizottság 1980/723/EGK irányelvének módosításáról;
– a Bizottság 2005. november 28-ai 2005/81/EK irányelve a Bizottság 1980/723/EGK irányelvének módosításáról;
– a Bizottság 2006. november 16-ai 2006/111/EK
irányelve a tagállamok és a közvállalkozások közötti pénzügyi kapcsolatok átláthatóságáról, illetve egyes vállalkozások pénzügyi átláthatóságáról.”

7. §
E rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:
– a Bizottság 1980. június 25-i 80/723/EGK irányelve a
tagállamok és a közvállalkozások közötti pénzügyi kapcsolatok átláthatóságáról, valamint egyes vállalkozások
pénzügyi átláthatóságáról;
– a Bizottság 1993. szeptember 30-i 93/84/EGK irányelve a Bizottság 1980/723/EGK irányelvének módosításáról;
– a Bizottság 2000. július 26-i 2000/52/EK irányelve a
Bizottság 1980/723/EGK irányelvének módosításáról;
– a Bizottság 2005. november 28-ai 2005/81/EK irányelve a Bizottság 1980/723/EGK irányelvének módosításáról;
– a Bizottság 2006. november 16-ai 2006/111/EK
irányelve a tagállamok és a közvállalkozások közötti pénzügyi kapcsolatok átláthatóságáról, illetve egyes vállalkozások pénzügyi átláthatóságáról.

5. §
Az R. 5. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az elkülönített elszámolások vezetésére kötelezett
vállalkozások elkülönítik belsõ számvitelükben a kizárólag speciális tevékenységekhez kapcsolódó és a megosztással érintett eszközöket és forrásokat, bevételeket és ráfordításokat.”

8. §
Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány
283/2006. (XII. 23.) Korm.
rendelete
a tudomány- és innováció-politikával összefüggõ
egyes jogszabályok módosításáról
Az 1. § tekintetében a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény 17. §-ának
b) pontjában, a 2–4. § tekintetében a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény
17. §-ának a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az
5. § tekintetében az Alkotmány 35. §-ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az
Alkotmány 35. §-ának (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a Kormány a következõket rendeli el:
1. §
(1) A Kutatási és Technológiai Innovációs Tanácsról
szóló 255/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Tr.) 3. §-a (5) bekezdésének b) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:
[A Tanács]
„b) véleményezi az Alap pénzeszközeinek felhasználásáról a Hivatal elnöke által a gazdasági és közlekedési
miniszter (a továbbiakban: miniszter) részére évente
készített beszámolót, amelyet a miniszter terjeszt a Kormány elé.”
(2) A Tr. 4. §-ának helyébe a következõ rendelkezés lép:
„4. § (1) A Tanács tizenöt tagú szakmai testület. A tagok
közül 6 fõ a Kormányt képviseli, 9 fõ a gazdasági és a
tudományos életet képviselõ nem kormányzati szakember.
A Tanács tagjait és közülük a testület elnökét – a Hivatal
elnöke véleményének meghallgatását követõen – a
miniszter elõterjesztése alapján a miniszterelnök bízza
meg három évre. A megbízás egy ízben, legfeljebb 3 évre
meghosszabbítható.
(2) A Tanácsban a Kormányt a miniszter, az oktatási és
kulturális miniszter, az egészségügyi miniszter, a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter, a környezetvédelmi és vízügyi miniszter, valamint a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter által javasolt szakember képviseli.
(3) A miniszter a Tanács elnökének és a nem a Kormányt képviselõ tagok megbízására vonatkozó elõterjesztését
a) a (2) bekezdésben megjelölt miniszterek,
b) a Magyar Tudományos Akadémia elnöke,
c) a Magyar Innovációs Szövetség elnöke,
d) Magyar Rektori Konferencia elnöke, valamint
a kutatás-fejlesztés, az innováció és a gazdaság más szakmai szervezetei javaslatának figyelembevételével nyújtja
be.
(4) A Tanács üléseinek állandó meghívottja tanácskozási joggal a Magyar Szabadalmi Hivatal elnöke.”
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(3) A Tr. 7. §-a (1) bekezdésének c) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:
[A Tanácsot elnök irányítja, aki]
„c) rendszeres kapcsolatot tart a miniszterrel és a Hivatal elnökével.”
(4) A Tr. 7. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) A Tanács szükség szerint, de évente legalább négyszer, a miniszterrel egyeztetett ügyrend és munkaterv szerint ülésezik. A Tanács ülésén a Hivatal elnöke vagy
elnökhelyettese, valamint a Kutatás-fejlesztési Pályázati
és Kutatáshasznosítási Iroda fõigazgatója tanácskozási
joggal vesz részt. A Tanács elnöke az ülésre más személyt
is meghívhat.”
(5) A Tr. 7. §-ának (6)–(8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) A Tanács elnöke akadályoztatása esetén az ülés
vezetésére – a nem kormányzati képviseletet ellátó tagok
közül – helyettest jelölhet ki. A személyes megjelenésben
akadályoztatott tagok szavazhatnak levélben, telefaxon
vagy elektronikus levelezõrendszeren keresztül. Az írásbeli szavazás részletes szabályait a Tanács ügyrendje szabályozza.
(7) A Tanács elnöke és a nem kormányzati képviseletet
ellátó tagjai e minõségükben végzett munkájukért tiszteletdíjra jogosultak. A tagok tiszteletdíjának mértéke
havonta a köztisztviselõk jogállásról szóló 1992. évi
XXIII. törvény 43. §-ának (1) bekezdésében meghatározott illetményalappal (a továbbiakban: illetményalap)
megegyezõ összeg, a Tanács elnökének tiszteletdíja az
illetményalap kétszerese.
(8) A Tanács mûködésének részletes szabályait az általa
elfogadott és a miniszter által jóváhagyott ügyrend határozza meg.”

2. §
(1) A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap kezelésérõl és felhasználásáról szóló 133/2004. (IV. 29.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Akr.) 1. §-ának (1) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapot
(a továbbiakban: Alap) a gazdasági és közlekedési miniszter (a továbbiakban: miniszter) a Nemzeti Kutatási és
Technológiai Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) közremûködésével mûködteti.”
(2) Az Akr. 1. §-ának (3)–(4) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:
„(3) A miniszter, a Hivatal és a Tanács – Alapra vonatkozó – feladatait külön jogszabály állapítja meg.
(4) A Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda (a továbbiakban: Iroda) a Hivatal felügyelete
alatt álló központi költségvetési szerv, amely az Alap
pénzeszközeinek kezelésével és felhasználásával össze-
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függõ feladatait az e rendeletben meghatározottak szerint
látja el.”
(3) Az Akr. 2. §-ának (2)–(3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az Atv. 5. §-ának (8) bekezdése szerint visszaigényelhetõ többletbefizetést – annak visszatérítése érdekében – az Alap számlájáról a (3) bekezdés szerinti megállapodás alapján kell átutalni az adóhatóság részére.
(3) Az átutalásra vonatkozó eljárás részleteit – beleértve
az adóbírságból, a késedelmi és az önellenõrzési pótlékokból származó bevételeknek az állami adóhatóság és az
Alap közti megosztására vonatkozó szabályokat is – a
Hivatal, a Kincstár és az adóhatóság közötti megállapodás
rögzíti.”
(4) Az Akr. 3. §-ának helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„3. § (1) A Hivatal a Tanács bevonásával elõkészíti és a
miniszternek jóváhagyásra terjeszti be az Alap középtávú
felhasználására vonatkozó stratégiáját.
(2) A Hivatal az Alap tárgyévi felhasználására vonatkozó tervét az érintett miniszterek, államigazgatási szervek és a Magyar Tudományos Akadémia bevonásával a
tárgyévet megelõzõ évben a központi költségvetés tervezésével összhangban készíti el. A felhasználási tervet a
Hivatal elnöke – az éves költségvetési törvény parlamenti
elfogadását követõen – a Tanács véleményének meghallgatását követõen terjeszti jóváhagyásra a miniszter elé.
(3) Az elfogadott felhasználási tervet év közben a
miniszter a Tanáccsal egyetértésben módosíthatja.”
(5) Az Akr. 4. §-a (2) bekezdésének helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A Regionális Fejlesztési Tanácsok innovációs stratégiájukkal összhangban állítják össze javaslataikat a
Hivatal számára, amelyekrõl a Hivatal elnöke a Tanács
véleményének meghallgatását követõen elõterjesztést
készít a miniszter számára.”
(6) Az Akr. 4. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A regionális decentralizált pályázati rendszerek lebonyolításának koordinálását a Regionális Innovációs
Ügynökségek végzik.”

3. §
(1) Az Akr. 5. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„5. § (1) Az Alap éves költségvetési javaslatát a Hivatal
terjeszti a miniszter elé. A javaslathoz az Iroda az elõirányzatokat terhelõ kötelezettségekrõl adatot szolgáltat a Hivatal számára.
(2) Az Alap kincstári és elemi költségvetését az Iroda
készíti el.”
(2) Az Akr. 7–9. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:
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„7. § Az Alap egységes számviteli rendjét a miniszter
jóváhagyásával és a Hivatal közremûködésével az Iroda
alakítja ki.
8. § (1) Az Alap mûködtetésének, pénzforgalmának és
felhasználásának belsõ ellenõrzését a Hivatal végzi,
amelynek eredményérõl tájékoztatja a minisztert. Az Iroda
belsõ ellenõrei látják el az Iroda pénzforgalom lebonyolításával és az általa kezelt pénzeszközök kezelésével kapcsolatos tevékenységének ellenõrzését.
(2) Az Alap mûködésének és gazdálkodásának eseti ellenõrzését a Hivatal és a Tanács elnöke a miniszternél kezdeményezheti.
(3) A Hivatal az Alap szabályszerû gazdálkodásának
elõsegítése, tanúsítása, megbízható pénzügyi és vagyoni
helyzetének kialakítása érdekében – a miniszter jóváhagyásával – könyvvizsgálót bíz meg.
9. § (1) A Hivatal – az Iroda közremûködésével – elkészíti az Alap éves költségvetési beszámolóját, amelyet a
Tanács véleményének meghallgatását követõen a miniszter hagy jóvá.
(2) A Hivatal a miniszter részére az Iroda útján az Alap
a) pénzforgalmáról havonta adatszolgáltatást teljesít;
b) eszközeinek és forrásainak alakulásáról negyedévente mérlegjelentésben ad számot.”
(3) Az Akr. 10. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A (3) bekezdés b) pontja szerinti egyedi kérelmen
alapuló döntés esetén a kérelmeket a Hivatalhoz kell benyújtani, a kérelmek alapján nyújtott támogatásról a Hivatal elnökének indokolással ellátott elõterjesztése alapján
a miniszter dönt az Alap – Tanáccsal egyeztetett – felhasználási tervében szereplõ, az egyedi támogatások odaítélésére vonatkozó szempontoknak megfelelõen.”
(4) Az Akr. 13. §-ának (1)–(3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A támogatási programok megvalósítását szolgáló
pályázati stratégiát az érintett miniszterek bevonásával a
Hivatal készíti el, és terjeszti a miniszter elé jóváhagyásra.
(2) A Hivatal által a Tanács egyetértésével kidolgozott
és a miniszter által jóváhagyott pályázati stratégia alapján
az Iroda elkészíti a pályázati felhívást, illetve útmutatót.
(3) A miniszter által jóváhagyott pályázati felhívást,
illetve útmutatót a döntést követõen az év során a miniszter nevében az Iroda hirdeti meg a miniszter által vezetett
minisztérium (a továbbiakban: minisztérium), a Hivatal és
az Iroda honlapján, a minisztérium hivatalos lapjában
és egy országos napilapban.”
(5) Az Akr. 14. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A pályázati stratégiában kell meghatározni azokat a
pályázat típusokat, amelyek esetében a pályamûvek rangsorolását az adott támogatási programok szakmai irányító
testületei (a továbbiakban: testületek) végzik. A testületek
a pályázati felhívásban, illetve útmutatóban megjelent
bírálati szempontok és a szakértõk bírálatai alapján rang-
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sorolják a pályamûveket, és e rangsornak megfelelõen
javaslatot tesznek a Hivatal útján a miniszternek a pályamûvek támogatására.”
(6) Az Akr. 15. §-ának (1)–(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A pályamû, valamint a 10. § (3) bekezdésének
b) pontja szerinti egyedi kérelmek támogatásáról – a Hivatal indokolással ellátott elõterjesztése alapján – a miniszter
dönt.
(2) Az egyedi kérelmek támogatásáról szóló döntés
meghozatala a Kutatási és Technológiai Innovációs
Tanácsról szóló jogszabályban foglaltaknak megfelelõen
történik. Az egyedi kérelmek támogatására vonatkozó – a
Hivatal által kialakított és miniszter által jóváhagyott –
szempontrendszert az Iroda és a Hivatal a honlapján közzéteszi.”

4. §
(1) Az Akr. 15. §-ának (4)–(5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A 14. § (4) bekezdésében meghatározott pályamûvek esetében a testületek által összeállított rangsortól való
eltérésrõl történõ döntést megelõzõen a miniszter meghallgatja a Hivatal útján a Tanács és a testületek véleményét.
(5) A döntés eredményét a minisztérium és a Hivatal
honlapján kell közzétenni.”
(2) Az Akr. 16. §-ának (1)–(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A testületek feladata egyes – a pályázati stratégiában meghatározott – támogatási programok mûködésének
koordinálása, ezen belül különösen a pályázati felhívások
véleményezése, döntési javaslat készítése a miniszter
részére a pályázatok elfogadásáról vagy elutasításáról, a
projektek teljesülésének rendszeres szakmai ellenõrzése.
(2) A testületek tagjait és elnökét – a Hivatal elnökének
a Tanács véleményének meghallgatását követõen kialakított javaslata alapján – a miniszter kéri fel.”
(3) Az Akr. 16. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A testületek elnöke és tagja köteles haladéktalanul
bejelenteni a miniszternek, ha vele szemben a 14. § (7) bekezdésében meghatározott kizáró ok áll fenn. A tag a bejelentéstõl kezdve nem vehet részt a pályamû vonatkozásában a pályázati döntés elõkészítésének folyamatában.”
(4) Az Akr. 22. §-ának (1) bekezdése a következõ rendelkezéssel egészül ki:
„Az elemzés és az értékelés eredményeirõl és az ezek
alapján javasolt intézkedésekrõl a Hivatal évente beszámol a miniszternek.”
(5) Az Akr. 22. §-ának (2) és (3) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:
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„(2) Az egyes programok értékelésének módjáról, ütemezésérõl a Hivatal értékelési stratégiát készít, amelyet a
miniszter hagy jóvá. A program életpályája szerint elõ-,
közbensõ- és utóértékelés végezhetõ. Az értékelés függetlenségét a Hivatal biztosítja. Az értékelés kiadásait az
Alap kezelésével kapcsolatos költségek terhére kell finanszírozni.
(3) A programok értékelésérõl készült, a Tanács által
véleményezett és a miniszter által jóváhagyott éves beszámolót a Hivatal a honlapján nyilvánosságra hozza.”
(6) Az Akr. 23. §-ának helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„23. § A programokról és a pályázatokról a Hivatal a
honlapján folyamatosan tájékoztatja a nyilvánosságot.
Az Alap felhasználásáról a miniszter évente egy alkalommal a minisztérium és a Hivatal honlapján részletes tájékoztatást jelentet meg.”
(7) Az Akr. 26. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A PT-k feladata – a Hivatal útján –
a) javaslattétel a miniszternek a kedvezményezettek
záró beszámolóinak elfogadására vagy elutasítására;
b) évenkénti beszámoló készítése a miniszter részére.”

5. §
(1) A Nemzeti Kutatás-nyilvántartási Rendszerrõl szóló
160/2001. (IX. 12.) Korm. rendelet 1. §-ának (3) bekezdésében a „célelõirányzat” szövegrész helyébe az „elõirányzat” szöveg lép.
(2) A Nemzeti Kutatás-nyilvántartási Rendszerrõl szóló
160/2001. (IX. 12.) Korm. rendelet melléklete helyébe
e rendelet melléklete lép.

6. §
(1) Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti
a) az Akr. 28. §-ának (1) bekezdése,
b) a Nemzeti Kutatás-nyilvántartási Rendszerrõl szóló
160/2001. (IX. 12.) Korm. rendelet módosításáról szóló
65/2005. (IV. 13.) Korm. rendelet 6. §-a és melléklete,
c) az egyes egészségügyi tárgyú és az egészségügyi
miniszter feladat- és hatáskörével összefüggõ kormányrendeletek módosításáról szóló 12/2005. (I. 26.) Korm.
rendelet 6. §-a (3) bekezdésének b) pontja, valamint
d) az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. rendelet 2. §-ának 2. pontjában az
„a XXXIV. fejezetnél a Nemzeti Kutatási és Technológiai
Hivatal elnöke,” szövegrész, valamint 2. §-ának 4. pontjában az „a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal tekin-
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tetében a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal elnöke,
valamint” szövegrész.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

Melléklet
a 283/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez
„Melléklet
a 160/2001. (IX. 12.) Korm. rendelethez
A Nemzeti Kutatás-nyilvántartási Rendszerhez
kötelezõen adatot szolgáltató elõirányzatok
és programok tájékoztató listája
a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetésérõl szóló
2005. évi CLIII. törvény alapján
a) Társadalompolitikai kutatások támogatása (X. Miniszterelnökség fejezet, 7. cím, 2. alcím, 4. jogcímcsoport).
b) Kormány és MTA közötti kutatási megállapodások
kiadásai (X. Miniszterelnökség fejezet, 7. cím, 2. alcím,
5. jogcímcsoport).
c) Agrárkutatás, tanüzemek, felsõoktatás támogatása
(XII. Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
fejezet, 10. cím, 2. alcím, 2. jogcímcsoport).
d) Felsõoktatási kutatási program (XX. Oktatási
Minisztérium fejezet, 11. cím, 1. alcím, 3. jogcímcsoport).
e) Ágazati kutatásfejlesztés (XXI. Egészségügyi
Minisztérium fejezet, 10. cím, 2. alcím, 2 jogcímcsoport).
f) Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok
(XXXIII. Magyar Tudományos Akadémia fejezet, 12. cím,
3. alcím, 1. jogcímcsoport).
g) Kutatás-fejlesztés, innováció (XXXIV. Nemzeti
Kutatási és Technológiai Hivatal, 4. cím, 1. alcím, 1. jogcímcsoport).
h) A vállalati innováció és a gazdaságban hasznosuló
K+F támogatása (LXIX. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap fejezet, 1. cím).”

2006/161. szám
1. §

A légiközlekedési kötelezõ felelõsségbiztosításról szóló
39/2001. (III. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.)
3. §-ának helyébe a következõ rendelkezés lép:
„3. § (1) A nyilvános repülõtér üzemben tartására, valamint a légiforgalmi irányítói tevékenység ellátására vonatkozó felelõsségbiztosítás által az okozott károkra nyújtott
fedezet elfogadható legkisebb mértékének alapja a tervezett éves forgalomban részt vevõ legnagyobb maximális
felszállótömegû légijármûre a harmadik személyeknek
okozott károk megtérítésére irányadó összeghatár
(a továbbiakban: alap).
(2) A felelõsségbiztosítás által az okozott károkra nyújtott fedezet elfogadható legkisebb mértéke
a) – a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel –
a tárgyévet megelõzõ három év statisztikai adatai alapján
számított átlag szerint évente
aa) 100 000 utast meg nem haladó forgalmat bonyolító
nyilvános repülõtér esetén az alap 25%-a,
ab) 100 000-nél több, de 250 000 utast meg nem haladó
forgalmat bonyolító nyilvános repülõtér esetében az alap
50%-a,
ac) 250 000 utas feletti forgalmat bonyolító nyilvános
repülõtér esetében az alap 100%-a;
b) a légiforgalmi irányítói tevékenység ellátása esetében az alap 100%-a.
(3) A nyilvános repülõteret a nyilvános repülõtérként
történõ mûködés megkezdésétõl számított egy évig a tervezett éves utasforgalom, a három évnél nem régebben
mûködõ nyilvános repülõteret a nyilvános repülõtérként
történõ mûködés megkezdése óta eltelt idõre vonatkozó
átlagos éves utasforgalom alapján kell a (2) bekezdés
a) pontjában foglaltaknak megfelelõen besorolni.”

2. §
Az R. a következõ 7/A. §-sal egészül ki:
„7/A. § Ez a rendelet a légifuvarozókra és légijármûvek
üzemben tartóira vonatkozó biztosítási követelményekrõl
szóló, 2004. április 21-ei 785/2004/EK európai parlamenti
és tanácsi rendelet végrehajtását szolgálja.”

3. §

A Kormány
284/2006. (XII. 23.) Korm.
rendelete
a légiközlekedési kötelezõ felelõsségbiztosításról szóló
39/2001. (III. 5.) Korm. rendelet módosításáról
A légiközlekedésrõl szóló 1995. évi XCVII. törvény
73. §-a (3) bekezdésének f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következõket rendeli el:

(1) Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti a légiközlekedési kötelezõ felelõsségbiztosításról
szóló 39/2001. (III. 5.) Korm. rendelet módosításáról rendelkezõ 4/2006. (I. 13.) Korm. rendelet 3. §-a.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány
285/2006. (XII. 23.) Korm.
rendelete
az üzletek mûködésérõl és a belkereskedelmi
tevékenység folytatásának feltételeirõl szóló
4/1997. (I. 22.) Korm. rendelet módosításáról
A kereskedelemrõl szóló 2005. évi CLXIV. törvény
12. §-a (1) bekezdésének l) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a Kormány a következõket rendeli el:
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1. §

A hulladékká vált gépjármûvekrõl szóló 267/2004.
(IX. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 2. §-a
g) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[2. § E rendelet alkalmazásában]
„g) visszavétel: az a tevékenység, amely során a tulajdonostól, a birtokostól, illetve az üzemeltetõtõl (a továbbiakban: tulajdonos) a gyártó – vagy a nevében eljáró hulladékkezelõ – a hulladékká vált gépjármûvet a hulladék kezelése céljából átveszi.”

1. §

2. §

Az üzletek mûködésérõl és a belkereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeirõl szóló 4/1997. (I. 22.) Korm.
rendelet 3. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A Kormány az üzlet mûködési engedélyének kiadására vonatkozó hatáskörben kereskedelmi hatóságként a
települési (Budapesten a kerületi) önkormányzat jegyzõjét
(a továbbiakban együtt: jegyzõ) jelöli ki. A kereskedõ az
üzlet mûködési engedélyének (a továbbiakban: mûködési
engedély) kiadását az üzlet helye szerint illetékes jegyzõtõl kérheti.”

A Kr. 3. § (2) bekezdésének f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[(2) A gyártó – az érintett gazdasági szereplõkkel
együttmûködve – köteles]
„f) a hulladékkal kapcsolatos külön jogszabályban meghatározott nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségek mellett a saját maga, illetve az átvevõhálózaton keresztül visszavett és kezelt hulladékokra vonatkozó éves
adatokról – a telephelyek adatait összesítve – az Országos
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõséget (a továbbiakban: Fõfelügyelõség) a 2. és
3. számú mellékletnek megfelelõen tájékoztatni.”

2. §
3. §
Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
286/2006. (XII. 23.) Korm.
rendelete
a hulladékká vált gépjármûvekrõl szóló
267/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet módosításáról
A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 8. §-ának (2) bekezdésében, 59. § (1) bekezdésének
b) és g) pontjában foglalt felhatalmazás alapján – figyelemmel a környezet védelmének általános szabályairól
szóló 1995. évi LIII. törvény 12. és 36. §-ára – a Kormány
a következõket rendeli el:

A Kr. 5. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„5. § (1) A gyártó köteles az általa létrehozott és mûködtetett, illetve szerzõdésekkel kialakított visszavételi és kezelési rendszer meglétét és megfelelõségét a Fõfelügyelõségnek bejelenteni és a következõket igazolni:
a) a 3. § (2) bekezdés b) pontja szerinti átvevõhálózat
meglétét (átvevõhelyek címe, üzemeltetõje),
b) a 4. § (5) és (6) bekezdése szerinti díjmentes visszavétel feltételeinek meglétét,
c) a visszavételi és kezelési kötelezettségek teljesítését
szerzõdés alapján biztosító átvevõk és bontók, valamint a
bontás során keletkezõ különbözõ hulladékok kezelését
végzõk listáját.
(2) Amennyiben a gyártó a Hgt.-ben meghatározott kötelezettségátruházási lehetõségek valamelyikét alkalmazza, akkor az (1) bekezdés szerinti bejelentést a kötelezettséget átvállalónak kell megtennie. Ez esetben a gyártónak
a más gyártókkal vagy a koordináló szervezettel, illetve a
forgalmazókkal, illetõleg a kezelõkkel kötött megállapodásának hiteles másolatát kell a Fõfelügyelõségnek
jóváhagyásra megküldeni.
(3) A gyártó, illetve a gyártó kötelezettségét átvállaló az
(1) és (2) bekezdésben meghatározott bejelentési kötele-
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zettséget a 1. számú mellékletben meghatározott nyomtatványon teljesíti.
(4) A Fõfelügyelõség a bejelentések alapján dönt a
gyártók, a gyártók kötelezettségeit átvállalók nyilvántartásba vételérõl. A nyilvántartás alapján a Fõfelügyelõség a
bejelentett gyártók, a gyártók kötelezettségeit átvállalók,
valamint a velük szerzõdésben álló átvevõk és bontók
névjegyzékének közzétételérõl gondoskodik.
(5) A gyártó a megállapodás módosítását, illetve az (1)
és (2) bekezdés szerinti átvevõhálózatban bekövetkezett
változásokat köteles 8 napon belül bejelenteni a
Fõfelügyelõségnek.
(6) A gyártó és a forgalmazó a gépjármû értékesítésekor
köteles a vásárlót tájékoztatni arról, hogy a gépjármû hulladékká válása esetén hol és milyen feltételekkel biztosítja
annak visszavételét. Ezen információkat a lehetséges vásárlók számára is nyilvánosan hozzáférhetõvé kell tenni.”

4. §
A Kr. 7. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„7. § (1) A hulladékká vált gépjármû bontását és az abból származó bontott alkatrészek és anyagok újrahasználatra, hasznosításra, illetõleg ártalmatlanításra történõ
továbbadását bontó végezheti.
(2) A bontó köteles minden, a gyártókkal, forgalmazókkal, átvevõkkel, koordináló szervezetekkel kötött szerzõdése alá tartozó, illetve minden más, a nyilvántartásba vételekor megjelölt típusú hulladékká vált gépjármû tulajdonostól történõ átvételére, az átadó számára a bontási átvételi igazolás kiadására, majd a hulladékká vált gépjármû
e jogszabály szerinti szétbontására és kezelésére.
(3) A bontó telephelyének és az ott történõ tevékenységeknek – a külön jogszabályban1 meghatározottakon túl –
meg kell felelnie a 4. számú melléklet szerinti környezetvédelmi követelményeknek. Az átvevõnek a bontó részére
történõ átadást megelõzõ tárolás alatt is biztosítania kell a
4. számú melléklet 1. pontjában meghatározott, a hulladékká vált gépjármû kezelés elõtti tárolására vonatkozó
minimális mûszaki követelményeket.
(4) Az átvétel helyétõl az átvevõ telephelyére, valamint
az átvevõtõl a bontóhoz történõ szállítás során a hulladékká vált gépjármûvet nem kell veszélyes hulladékként szállítani, valamint a hulladékká vált gépjármû átvevõnek a
bontóhoz történõ elszállításig a tárolás nem minõsül
veszélyes hulladékkal végzett tevékenységnek.
(5) A hulladékká vált gépjármû további kezelését megelõzõen a gépjármûvet szét kell bontani, amelynek során el
kell választani és külön kell gyûjteni a külön megjelölt,
vagy más módon azonosíthatóvá tett összetevõket és anyagokat, a folyadékokat és a veszélyes összetevõket, valamint az újrahasználható alkatrészeket és azokat a haszno1
Lásd: 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet, 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet.
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sítható anyagokat, amelyeket a késõbbi zúzógéppel történõ darabolás (a továbbiakban: zúzás) során már nem különítenek el, hogy ezek ne szennyezzék be a roncs jármûbõl
azután keletkezõ zúzási hulladékot.
(6) A zúzást megelõzõen – ha ezeket az anyagokat a zúzási eljárás során nem választják szét – legalább az alábbi
alkatrészeket kell eltávolítani (így például kivágni vagy
kibontani): katalizátorokat, rezet vagy alumíniumot vagy
magnéziumot tartalmazó fém alkatrészeket, gumiabroncsokat, nagyobb méretû mûanyag alkatrészeket, üvegeket.
(7) A bontás során kinyert, elkülönített anyagok és alkatrészek a vonatkozó elõírásoknak megfelelõen, a 6. §
szerinti gyártói kötelezettségek és a hasznosítási arányok
teljesítése érdekében az arra külön jogszabály szerinti jogosultnak adhatók át újrahasználatra, hasznosításra vagy
ártalmatlanításra.
(8) A bontó vagy a nevében eljáró hulladékkezelõ – az
5. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott rendszerbe
tartozók kivételével – a hulladékká vált jármûvek átvételérõl, bontásáról és további kezelésre történõ átadásáról köteles a Közlekedési Felügyeletet és a környezetvédelmi
hatóságokat a szerzõdésben foglaltaknak, illetve a külön
jogszabályoknak és e rendelet 1–3. számú mellékletének
megfelelõen tájékoztatni.”

5. §
(1) A Kr. 9. §-ának címe helyébe a következõ szöveg
lép:
„Koordináló szervezet és kezelõ szervezet”
(2) A Kr. 9. §-a (3) bekezdésének c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[(3) Az a koordináló szervezet vehetõ nyilvántartásba,]
„c) amely az alaptevékenységhez szükséges mértékû
– legalább 50 millió forint értékû – jegyzett tõkével rendelkezik, valamint”

6. §
A Kr. a következõ 9/A. §-sal egészül ki:
„9/A. § A hulladékkezelõk a 3–6. §-ban meghatározott
kötelezettségek gyártótól történõ átvállalására hulladékkezelõ szervezetet (a továbbiakban: kezelõ szervezet) hozhatnak létre. A kezelõ szervezetek létrehozására és mûködésére a koordináló szervezetekre vonatkozó rendelkezések irányadóak.”

7. §
A Kr. a következõ 11/A. §-sal egészül ki:
„11/A. § A Fõfelügyelõség e rendelet 3. számú mellékletében meghatározottak szerint a gyártók, illetve a koordináló szervezetek adataiból összesítõ adatokat készít, és a
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tárgyévet követõ év végéig megküldi azt a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumnak.”

8. §
A Kr. 12. §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül ki,
egyidejûleg a § eredeti szövege (1) bekezdésre változik:
„(2) Az elhasználódott jármûvekrõl szóló 2000/53/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelvben meghatározott,
az újrahasználat/hasznosítás és újrahasználat/visszanyerés
céljainak ellenõrzését szolgáló részletes szabályok megállapításáról szóló, 2005. április 1-jei 2005/293/EK bizottsági határozat 3. cikk (1)–(2) bekezdése szerinti, a Fõfelügyelõség által megküldött országos adatokból készült jelentésnek az Európai Bizottság részére történõ
megküldésérõl a környezetvédelemért felelõs miniszter
gondoskodik.”

9. §
A Kr. 15. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„15. § (1) Ez a rendelet az elhasználódott jármûvekrõl
szóló, 2000. szeptember 18-i 2000/53/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikke (1)–(3), (10), (12),
(13) bekezdéseinek, 3. cikke (1), (4), (5) bekezdéseinek,
4. cikke (1) bekezdésének, 5. cikke (1) és (2), valamint
(4) bekezdéseinek, 6. cikke (1)–(4) bekezdéseinek, 7. cikke (1) és (2) bekezdéseinek, 9. cikke (1) és (2) bekezdéseinek, továbbá a 12. cikkének, valamint az 1. számú
mellékletének való megfelelést szolgálja.
(2) Ez a rendelet a következõ közösségi határozatok
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:
a) a Bizottság 2001/753/EK határozata (2001. október 17.) az elhasználódott jármûvekrõl szóló 2000/53/EK
európai parlamenti és a tanácsi irányelv végrehajtásáról
szóló tagállami jelentések alapjául szolgáló kérdõívrõl;
b) a Bizottság 2005/293/EK határozata (2005. április 1.) az elhasználódott jármûvekrõl szóló 2000/53/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelvben meghatározott,
az újrahasználat/hasznosítás és újrahasználat/visszanyerés
céljainak ellenõrzését szolgáló részletes szabályok megállapításáról.”

10. §
A Kr. 1–2. számú melléklete helyébe e rendelet 1–4. számú
melléklete lép.

11. §
(1) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a hulladékgazdálkodási bírság mértékérõl, valamint kiszabásá-
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nak és megállapításának módjáról szóló 271/2001.
(XII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-ának
(1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„1. § (1) A bírság mértéke – a 2. § (4)–(8) és a 3. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével – az e rendeletben meghatározott alapbírságok és az azt módosító tényezõkhöz
hozzárendelt szorzószámok szorzataként, a mellékletben
foglaltak szerint számított összeg.”
(2) Az R. 2 §-a az alábbi (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Az M1 és N1 jármûkategóriájú gépjármûvek forgalmazásával kapcsolatos környezetvédelmi követelmények, illetve a hulladékká vált gépjármûvek visszavételére
és kezelésére vonatkozó jogszabályi elõírások nem teljesítése esetén az illetékes környezetvédelmi hatóság a
bírságot:
a) ha a gyártó, illetve forgalmazó nem teljesíti a hulladékká vált gépjármûvekrõl szóló 267/2004. (IX. 23.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Hkr.) 5. § (6) bekezdése
szerinti tájékoztatási kötelezettségét: forgalomba hozott
jármûvenként: 1000 forintban;
b) ha a gyártó nem teljesíti a Hkr. 3. § (2) bekezdés
a)–b) pontjában elõírt kötelezettségét, vagy a Hkr.
6. §-ában elõírt újrahasználat és hasznosítás együttes mértékére, illetve az újrahasználat és visszanyerés együttes
mértékére vonatkozó rendelkezéseket: forgalomba hozott
jármûvenként: 1500 forintban;
állapítja meg. A jármû/év forgalomba hozatal számításakor az elõzõ évi forgalom adatait kell figyelembe venni.”

12. §
(1) E rendelet a kihirdetését követõ 15. napon lép hatályba, ezzel egyidejûleg a Kr.
a) 3. § (2) bekezdés b) pontjában a „begyûjtõhálózatot”
szövegrész helyébe az „átvevõhálózatot”,
b) 2. § b) pontja, valamint a 10. § (3) bekezdése hatályát
veszti.
(2) Az e rendelet szerinti adatszolgáltatást évente, a
tárgyévet követõ év március 31-ig, elsõ alkalommal 2007.
március 31-ig kell teljesíteni.
(3) A rendelet hatálybalépését megelõzõen létrehozott
kezelõ szervezetet a rendelet hatálybalépését követõ
120 napon belül kell nyilvántartásba venni.
(4) Ez a rendelet az elhasználódott jármûvekrõl szóló
2000/53/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben
meghatározott, az újrahasználat/hasznosítás és újrahasználat/visszanyerés céljainak ellenõrzését szolgáló részletes szabályok megállapításáról szóló, 2005. április 1-jei
2005/293/EK bizottsági határozat végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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1. számú adatlap
Nyilvántartásba
vételi adatlap

Jelentés kód


ADATLAP A GÉPJÁRMĥGYÁRTÓK, ILLETėLEG A
KÖTELEZETTSÉGEIKET ÁTVÁLLALÓK NYILVÁNTARTÁSBA
VÉTELÉHEZ

Gyártó/HulladékkezelĘ/Koordináló szervezet adatai
Változás kód
1. KÜJ (Környezetvédelmi Ügyfél Jel):         



2. KTJ (Környezetvédelmi Területi Jel ):         
3. KSH statisztikai számjel:         -     -    -  

4. Gyártó neve:
5. Teljes név:
6. Az adatlapot kitöltĘ neve, telefonszáma, faxszáma:
7. A kapcsolattartó neve, telefonszáma, faxszáma:

Cím adatok
BejelentĘ (székhelyének) címe

BejelentĘ értesítési címe

Változáskód

(ha eltér a székhely szerinti címtĘl)
8. Ország:
9. Cím:

10. Ország:
11. Értesítési cím:

 

 

…….……………………………………………. …….……………………………………….
irányítószám

település neve

irányítószám

…………………………………. ……………. ……………………………
utca, út , tér

házszám

utca, út , tér

település neve

…………….
házszám
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2. számú adatlap   oldal

Nyilvántartásba
vételi adatlap

ADATLAP A GYÁRTÓK, ILLETėLEG A KÖTELEZETTSÉGEIKET
ÁTVÁLLALÓK RÉSZÉRE A HULLADÉKKÁ VÁLT GÉPJÁRMĥVEK
VISSZAVÉTELI ÉS KEZELÉI RENDSZERÉNEK BEJELENTÉSÉHEZ

Jelentés kód


KÜJ szám:         
KTJ száma:         

A Gyártóval/HulladékkezelĘ/Koordináló szervezettel szerzĘdéses viszonyban álló
hulladékkezelést végzĘ szervezet(ek), tagjai és adataik
HulladékkezelĘ
rövid neve

K1

KÜJ

Telephely cím

KTJ

Vk.2

1.







2.







3.







4.







5.







6.







7.







8.







9.







10.







11.







12.







13.







14.







15.







16.







17.







18.







19.







20.







1: KezelĘi szerepkör: A - ÁtvevĘk; B - Bontók; R - Hasznosítók; D - Ártalmatlanítók
2: Változás kód
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Kitöltési segédlet
A gyártónak szükséges kitöltenie a Borítólapot és az 1. számú adatlapot, amelyen nyilatkozik a teljesítés módjáról,
azaz arról, hogy a visszavételi és kezelési rendszerét önállóan megkötött szerzõdésekkel, önálló nyilvántartási rendszerrel, vagy a kötelezettségek átruházásával alakította ki.
A teljesítés módja:
Kérjük a borítólapon a megfelelõ helyre beírt X-szel megjelölni, hogy a gyártó a visszavételi-kezelési rendszerének
teljesítését önállóan, (hulladékkezelõkkel szerzõdésekkel kialakított rendszerben) vagy a kötelezettségek átruházásának
lehetõségével élve hulladékkezelõkkel vagy koordináló szervezettel alakította ki.
A) Önálló teljesítés – szerzõdésekkel kialakított rendszer
B) Kötelezettség átruházása hulladékkezelõ szervezetre
C) Kötelezettségek átruházása koordináló szervezetre
Amennyiben a gyártó önállóan teljesíti a számára elõírt kötelezettségeket, ki kell töltenie a 2. számú adatlapot,
amellyel igazolja a rendszer meglététét és megfelelõségét. A „B)” és „C)” esetben értelemszerûen a kötelezettségeket
átvállalók adatait kell megadni.
Kötelezettséget átvállaló Hulladékkezelõ/Koordináló szervezet:
Amennyiben a gyártó a hulladékgazdálkodásról szóló, többször módosított 2000. évi XLIII. tv. (Hgt.) meghatározott
kötelezettség-átruházási lehetõségek valamelyikét alkalmazza, akkor a visszavételi és kezelési rendszer meglétének és
megfelelõségének igazolását a kötelezettséget átvállalónak (a tevékenység végzéséhez szükséges engedélyekkel rendelkezõ hulladékkezelõnek, illetve koordináló szervezetnek) kell megtennie, azaz a Borítólapot, az 1. és 2. számú
adatlapokat az Átvállalónak kell kitöltenie és benyújtania a Fõfelügyelõségre.
Az R. 5. § (2) bekezdése értelmében, „a gyártó visszavételi kötelezettsége teljesítése érdekében alkalmazhatja a
Hgt.-ben meghatározott kötelezettség-átruházási lehetõségeket. Ez esetben a gyártónak a más gyártókkal vagy a koordináló szervezettel, illetve a forgalmazókkal, illetõleg a kezelõkkel kötött megállapodásának hiteles másolatát kell a
Fõfelügyelõségnek jóváhagyásra megküldeni.”
Az adatlapokon alkalmazandó rövidítések:
Jelentési kódok
A – adatszolgáltatás bejelentése
V- változás, az adatlapon szereplõ valamely adat megváltozásának bejelentése
J – valamely hibás adat javítása
Változás kódok
M – megszûnés
AV – adatszolgáltatás visszavonása
U – új bejelentés
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3. számú melléklet a 286/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez
[3. számú melléklet a 267/2004. (IX. 23.) Korm. rendelethez]
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Kitöltési segédlet
1. A 3/1. táblázat szürke mezõinek kitöltése nem kötelezõ.
3. (**): Ahol lehetséges, a hulladékok jegyzékérõl szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet 1. mellékletében megadott
Európai Hulladék Katalógus (EWC) kódszámait kell használni.
4. Az adatszolgáltatásra kötelezettnek (gyártó, importáló, koordináló szervezet) az újrahasználatot (A) a következõ
módszer alapján kell kiszámolnia: a gépjármû saját tömege (W) mínusz a folyadékmentesítés, veszélyes alkotók eltávolítása és bontás/hasznosítható anyagok eltávolítása után maradó hulladékká vált gépjármû tömege (karosszéria) (Wb) mínusz a hasznosításra, visszanyerésre vagy végsõ ártalmatlanításra küldött hulladékok tömege.
A megvalósított visszanyerés/hasznosítás/áramtalanítás tömege a visszanyeréssel/hasznosítással vagy gyûjtéssel foglalkozó fogadó vállalatok nyilatkozatai, mérlegjegyei vagy a könyvelési és ártalmatlanítási elismervények egyéb formái
alapján kerül meghatározásra.
A gépjármû saját tömegét (Wi)
i. az üzemelõ gépjármûnek a nyilvántartási okmányok szerinti tömege (2), vagy
ii. a mûködõképes állapotú gépjármûnek a megfelelési nyilatkozatban – amely a módosított 70/156/EGK tanácsi
irányelv (3) IX. mellékletében van leírva – említett tömege, vagy
iii. amennyiben ezek az adatok nem állnak rendelkezésre, a gyártó elõírásai szerint meghatározott tömeg alapján kell
meghatározni.
A gépjármû saját tömege semmi esetre sem tartalmazhatja a vezetõ tömegét, amelyet 75 kg-ban határoznak meg, illetve az üzemanyag tömegét, amelyet 40 kg-ban szabnak meg.
A folyadékmentesítés, veszélyes alkotók eltávolítása és bontás/hasznosítható anyagok eltávolítása után maradó hulladékká vált gépjármû tömege (karosszéria) (Wb) a fogadó kezelõlétesítménytõl származó információk alapján kerül
meghatározásra.
5. A gépjármûvek össztömegét (W1) az egyes gépjármûvek saját tömegének (Wi) összegeként kell kiszámítani.
A hulladékká vált gépjármûvek teljes számát, a hulladékká válást a bontási átvételi igazolás valamely regisztrált bontó-hulladékkezelõ létesítmény általi vagy a megbízásukból átvételt végzõ átvevõ általi kiadásától kell számítani.
6. A hulladékká vált gépjármûveknek egy zúzóberendezésbõl (shredderezõbõl) kimenõ anyagáramának tömegét a
zúzási idõszakok és a bemenõ hulladék gépjármûvek száma alapján kell meghatározni. A zúzóberendezésbe bemenõ
hulladék gépjármûvek számát a mérlegjegyek, elismervények és egyéb könyvelési okmányok alapján kell kiszámítani.
A számított kimenõ mennyiség tényleges visszanyerését/hasznosítását (a fémek kivételével) a visszanyeréssel/hasznosítással vagy gyûjtéssel foglalkozó fogadó vállalatok nyilatkozatai, mérlegjegyei vagy könyvelési és ártalmatlanítási
elismervényeinek egyéb formái alapján kell figyelembe venni.
7. Az adatszolgáltatás alapja – kivéve a kezelõ- és koordináló szervezeteket – a tényleges anyagmérleg, típusonként,
EWC kód szerinti bontásban; az adatszolgáltatáshoz a teljes kezelt mennyiség vonatkozásában csatolandó a hasznosítói
és ártalmatlanítási igazolás.
Amennyiben a gyártó megadja a Fõfelügyelõség részére – a 8. pontban meghatározottakhoz hasonló módon – az általa
forgalomba hozott gépjármûvekre azok átlagsúlyát és az egyes anyagfajták átlagos súlyarányát, akkor adatszolgáltatási
kötelezettségét ezen adatok felhasználásával is teljesítheti. E módszer alkalmazását, illetve a megalapozó számításokat a
Kr. 5. §-a szerinti bejelentéssel együtt, illetve az átvételi rendszer változásaként kell bejelenteni.
Hasznosítási és ártalmatlanítási kötelezettség teljesítésének minõsül a gépjármûbõl származó hulladéknak az Európai
Közösség más tagállamában történõ, az Európai Közösségen belüli, az odairányuló és az onnan kifelé történõ hulladékszállítás felügyeletérõl és ellenõrzésérõl szóló külön jogszabály szerinti szállítólevéllel történõ hasznosítása és ártalmatlanítása is. A gépjármûbõl származó hulladék hasznosítási és ártalmatlanítási célú exportja akkor minõsül a hasznosítási
és ártalmatlanítási kötelezettség teljesítésének, ha az exportot végzõ az Európai Közösségen belüli, az odairányuló és az
onnan kifelé történõ hulladékszállítás felügyeletérõl és ellenõrzésérõl szóló külön jogszabály alapján a kísérõ
dokumentumokkal igazolja, hogy az adott országban a hasznosítás és az ártalmatlanítás az e rendeletben foglaltakkal
egyenértékû feltételekkel történik.
8. A koordináló – és kezelõ szervezetek az adatszolgáltatáshoz a hasznosítóval és az ártalmatlanítóval megkötött
szerzõdést kötelesek csatolni. A kezelési és koordináló szervezetek adatszolgáltatásának alapja a rendszerben visszavett
gépjármûvek alábbi átlagtömege és az egyes anyagfajták átlagos aránya.
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A gépjármûvek átlagsúlya és a különbözõ anyagfajták átlagos súlyaránya
2007 és 2008-ra vonatkozólag
Forgalomban lévõ gépjármûvek átlagos önsúlya
843
A kezelõ telepekre bekerülõ gépjármûvek átlagos önsúlya
800
A kezelõ telepekre kerülõ gépjármûvek bekerülési vesztesége
5
Az átlagos bekerülési önsúlyt alapul véve az anyagfajták megoszlása
Fémtartalom
74,9
Akkumulátor
1,1
Gumiabroncsok
4,3
Üveg
1,1
Veszélyes folyadékok
1,3

4. számú melléklet
a 286/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez
[4. számú melléklet
a 267/2004. (IX. 23.) Korm. rendelethez]
1. A hulladékká vált gépjármûvek kezelése elõtti tárolására és az átvevõhelyre vonatkozó minimális mûszaki
követelmények:
– közegészségügyi, környezetvédelmi, tûz-, baleset- és
munkavédelmi elõírásoknak megfelelõ vízzáró felülettel
ellátott tárolótér, mely kiömlést és csapadékvizet felfogó
berendezéssel, dekantáló és olajlefölözõ berendezéssel
ellátott,
– közegészségügyi, környezetvédelmi, tûz-, baleset- és
munkavédelmi elõírásoknak megfelelõ víztisztító, csapadékvíz-tisztító berendezés.
2. A hulladékká vált gépjármûvek kezelését végzõ telephely minimális mûszaki követelményei:
– közegészségügyi, környezetvédelmi, tûz-, baleset- és
munkavédelmi elõírásoknak megfelelõ vízzáró felület,
mely kiömlést felfogó kármentõvel, dekantáló és olajlefölözõ berendezéssel ellátott,
– üzemi gyûjtõhely és megfelelõ tárolótartályok a folyadékmentesítés és bontás során kinyert vagy kiszerelt
bontott anyagok, alkatrészek és hulladékok fajtánkénti
gyûjtésére, raktározására, tárolására az alábbiak szerint:
a) olajjal szennyezett alkatrészek,
b) akkumulátorok,
c) szûrõk,
d) PCB/PCT tartalmú kondenzátorok,
e) üzemanyagok, olajok (motorolaj, hajtómû olaj, sebességváltó olaj, hidraulika olaj), hûtõfolyadék, fagyálló
folyadék, fékfolyadék, akkumulátorsav, klímaberendezés
folyadéka, minden egyéb, a kiselejtezett gépjármûben
található folyadék,
f) használt gumiabroncsok tûzvédelmi követelményeknek megfelelõ tárolása.
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3. A hulladékká vált gépjármûvek kezelését végzõ telephelyen a hulladékgépjármûbõl a veszélyes alkotók eltávolítására szolgáló kezelési mûveletek:
a) akkumulátorok és folyadék állapotú gázt tároló tartályok eltávolítása,
b) övfeszítõk és légzsákok robbanó patronjainak eltávolítása vagy hatástalanítása,
c) üzemanyagok, olajok (motorolaj, hajtómû olaj, sebességváltó olaj, hidraulika olaj), hûtõfolyadék, fagyálló
folyadék, fékfolyadék, klímaberendezés folyadéka, minden egyéb, a hulladékká vált gépjármûben található folyadék eltávolítás, külön gyûjtése és raktározása, kivéve, ha
arra az érintett alkatrész újrahasználatához szükség van,
d) higany tartalmú alkatrészek lehetõ legalaposabb eltávolítása.
4. A hulladékká vált gépjármûvek kezelését végzõ telephelyen végezhetõ az újrafeldolgozást elõsegítõ kezelési
mûveletek:
a) katalizátorok eltávolítása,
b) réz, alumínium és magnézium tartalmú fém alkatrészek eltávolítása, amennyiben ezeket a fémeket a zúzás során nem választják külön,
c) gumiabroncsok és nagyobb méretû mûanyagok (lökhárító, mûszerfal, folyadéktárolók stb.) eltávolítása,
amennyiben a zúzás során azokat nem választják külön
úgy, hogy anyagként hatékonyan újra fel lehessen
dolgozni azokat,
d) üvegek eltávolítása.
5. A hulladékká vált gépjármûvek kezelését végzõ telephelyen történõ raktározás:
A hulladékkezelést végzõ telephelyen a hulladék kezelését megelõzõ és a kezelést követõ raktározási mûveleteket úgy kell végezni, hogy az újrahasználatra alkalmas kibontott alkatrészek és a folyadékokat tartalmazó alkatrészek ne sérüljenek.
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A Kormány
287/2006. (XII. 23.) Korm.
rendelete
a várólista alapján nyújtható ellátások részletes
szabályairól
A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997.
évi LXXXIII. törvény 83. §-a (2) bekezdésének zs) pontja
alapján a Kormány a következõket rendeli el:
1. §
A rendelet hatálya kiterjed
a) a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló
1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.) szerinti várólistára való felvételre jogosultra;
b) az Ebtv. 5/B. §-ának j) pontja szerinti központi várólista alapján, továbbá 5/B. §-ának k) pontja szerinti intézményi várólista alapján egészségügyi szolgáltatást nyújtó
egészségügyi szolgáltatóra.

2. §
E rendelet alkalmazásában
a) központi várólista: az Ebtv. 5/B. §-a j) pontja szerinti transzplantációs várólista, továbbá az e rendelet 1. számú mellékletében meghatározott nagy költségû ellátások
tekintetében kialakított várólista,
b) intézményi várólista: az Ebtv. 5/B. §-ának k) pontja
szerinti várólista,
c) szervriadó: az az eseménysorozat, amelynek idõtartama a potenciális donor kijelölésétõl az adott szerv beültetésének kezdetéig tart,
d) vérsejtképzõ õssejt: csontvelõ.

3. §
(1) A központi várólistát az Országos Vérellátó Szolgálat Központja (a továbbiakban: OVSZK) mûködteti azzal,
hogy a transzplantációs várólista mûködtetéséhez a (2) bekezdésben meghatározott egészségügyi ellátások szerinti
Transzplantációs Bizottságok közremûködését veszi
igénybe.
(2) A Transzplantációs Bizottságokat az alábbi egészségügyi ellátások szerint kell kialakítani:
a) szív transzplantáció: Szív Transzplantációs Bizottság,
b) máj transzplantáció: Máj Transzplantációs Bizottság,
c) tüdõ transzplantáció: Tüdõ Transzplantációs Bizottság,
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d) vese transzplantáció; kombinált vese és hasnyálmirigy transzplantáció: Országos Vese Transzplantációs Bizottság, Regionális Vese Transzplantációs Bizottság, Regionális Vese-hasnyálmirigy Transzplantációs Bizottság,
e) csontvelõ transzplantáció: Gyermek Csontvelõ
Transzplantációs Bizottság; Felnõtt Csontvelõ Transzplantációs Bizottság.
(3) Az egészségügyi szolgáltató a (2) bekezdés szerinti
egészségügyi ellátásokat kizárólag transzplantációs várólista alapján nyújthatja.
(4) A transzplantációs várólistára történõ felkerüléssel,
az átmeneti alkalmatlansággal és a törléssel kapcsolatos
döntést, a transzplantáció típusa szerint illetékes Transzplantációs Bizottság hozza meg a külön jogszabályban
meghatározott szakmai szabályok szerint.
(5) A Transzplantációs Bizottságok szakterületükön figyelemmel kísérik a szervriadók eredményességét, továbbá elemzik a transzplantációk országos helyzetét.

4. §
(1) A kezelõorvosnak tájékoztatási kötelezettsége keretében fel kell világosítania a beteget az adott ellátás esetében létezõ transzplantációs várólistára való felkerülés
lehetõségérõl.
(2) A transzplantációra való alkalmasság kivizsgálását
– a beteg megfelelõ, a várható adattovábbításra is kiterjedõ
tájékoztatáson alapuló beleegyezése után – a beteg kezelõorvosa kezdeményezi az illetékes Transzplantációs
Bizottságnál.
(3) A transzplantációra való alkalmasság kivizsgálásának indokoltságáról az illetékes Transzplantációs Bizottság a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályok
alapján dönt.
(4) A transzplantációra való alkalmasság megállapítása
esetén, a Transzplantációs Bizottság a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályok szerint a beteget transzplantációs várólistára helyezi, és meghatározza az Ebtv.
20/A. §-a (5) bekezdése szerinti azonosítóját (a továbbiakban: egyedi azonosító). Az egyedi azonosítót zárt borítékban, személyesen vagy a kezelõorvos útján kell közölni a
beteggel. Az egyedi azonosítót az OVSZK a központi
várólista keretében teszi közzé.
(5) Az illetékes Transzplantációs Bizottság a várólistára
történõ felvételrõl, törlésrõl és minden egyéb döntésrõl a
beteget és kezelõorvosát írásban tájékoztatja.
(6) A kezelõorvos soron kívül értesíti a 2. számú melléklet szerinti jelentõlapon a Transzplantációs Bizottságot,
amennyiben a beteg állapotában olyan, a transzplantációt
lényegesen befolyásoló változás következik be, amely
legalább 15 napig nem teszi lehetségessé a beavatkozást
(a továbbiakban: átmeneti alkalmatlanság).
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(7) Az átmeneti alkalmatlanság megállapítása esetén a
beteg a várólistán marad, azonban az átmeneti alkalmatlanságot a várólistán jelezni kell.
(8) Az átmeneti alkalmatlanság az érintett beteg adott
várólistán elfoglalt helyét kedvezõtlenül nem módosíthatja, amennyiben azonban annak szakmai feltételei fenn állnak, a transzplantáció más betegnél is elvégezhetõ.

5. §
(1) Szervriadó esetén az adott szerv transzplantációjához megfelelõ beteg kiválasztása, ennek dokumentációja a
külön jogszabályban meghatározott szakmai szabályok
alapján történik.
(2) Az (1) bekezdés szerinti dokumentációt a beültetést
végzõ orvos, a beavatkozást követõ nyolc napon belül
megküldi az illetékes Transzplantációs Bizottságnak.

6. §
(1) A Transzplantációs Bizottságok tagjait az OVSZK
fõigazgatója nevezi ki a Magyar Transzplantációs Társaság javaslata alapján, a 8–10. §-ban foglalt szabályokra is
figyelemmel.
(2) A Transzplantációs Bizottság szükség szerint, de
legalább havonta ülésezik.
(3) A Transzplantációs Bizottságok tagjai maguk közül
– két évre – elnököt választanak, és a Transzplantációs Bizottság létrehozásától számított 30 napon belül meghatározzák ügyrendjüket. A Transzplantációs Bizottság döntéseit nyílt szavazással, szótöbbséggel hozza, szavazategyenlõség esetén az elnök szavazata dönt. A Transzplantációs Bizottság határozatképes, ha az ülésen a tagjainak
több mint a fele jelen van.
(4) A Transzplantációs Bizottságnak nem lehet tagja,
aki az adott transzplantációval érintett várólistán szerepel,
illetve akinek erre a várólistára történõ felvétele folyamatban van. A tagság a 4. § (2) bekezdése szerinti
kezdeményezés idõpontjával szûnik meg.
(5) A Transzplantációs Bizottság tizenöt napot meghaladó határozatképtelensége esetén új bizottságot kell
létrehozni.

7. §
(1) A Transzplantációs Bizottságok mûködési költségeit, valamint a központi várólista vezetésének költségeit
az OVSZK a költségvetésében biztosítja.
(2) A Transzplantációs Bizottságok mûködésükrõl éves
szakmai és pénzügyi beszámolót készítenek, amelyet megküldenek az OVSZK részére. A szakmai beszámolóban a
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beültetett szervekre vonatkozó allokációs kritériumok
érvényesülését is be kell mutatni.

8. §
(1) A Szív és a Máj Transzplantációs Bizottságok tagjai:
a) a Magyar Transzplantációs Társaság tagjai közül delegált két személy,
b) az adott ellátás nyújtására külön jogszabályban kijelölt egészségügyi szolgáltató transzplantációt végzõ szervezeti egységének szakmai vezetõje, valamint
c) az adott szerv transzplantációjában, a betegek
transzplantációra történõ kiválasztásában, illetve utókezelésében és gondozásában legalább ötéves gyakorlattal
rendelkezõ két szakorvos.
(2) A Tüdõ Transzplantációs Bizottság tagjai:
a) a Magyar Transzplantációs Társaság tagjai közül delegált egy személy,
b) a betegek transzplantációra történõ kiválasztásában,
illetve utókezelésében és gondozásában legalább ötéves
gyakorlattal rendelkezõ két szakorvos.

9. §
(1) Az Országos Vese Transzplantációs Bizottság feladatát a 3. számú melléklet A) pontja szerinti Regionális
Vese Transzplantációs Bizottságon, illetve a 3. számú
melléklet B) pontja szerinti Regionális Vese- és Hasnyálmirigy Transzplantációs Bizottságon (a továbbikban
együtt: regionális bizottságok) keresztül látja el.
(2) Az Országos Vese Transzplantációs Bizottság tagjai:
a) a Magyar Transzplantációs Társaság tagjai közül delegált egy személy,
b) a Regionális Vese Transzplantációs Bizottságok
vezetõi,
c) a Magyar Nefrológiai Társaság Transzplantációs Bizottságának vezetõje,
d) az adott szerv átültetéséhez kapcsolódó immungenetikai vizsgálatokat végzõ laboratórium vezetõje.
(3) Az Országos Vese Transzplantációs Bizottság a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályok alapján biztosítja a régiók közötti egyenletes szervelosztást és szakmai szempontból felügyeli a regionális bizottságokat.
(4) A Regionális Vese Transzplantációs Bizottság
tagjai:
a) az adott szerv transzplantációjában legalább ötéves
gyakorlattal rendelkezõ sebész szakorvos,
b) az adott ellátás nyújtására külön jogszabályban kijelölt egészségügyi szolgáltató egy belgyógyász és egy nefrológus szakorvosa.
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(5) A Regionális Vese- és Hasnyálmirigy Transzplantációs Bizottság tagjai:
a) az adott szerv transzplantációjában legalább ötéves
gyakorlattal rendelkezõ sebész szakorvos,
b) az adott ellátás nyújtására külön jogszabályban kijelölt egészségügyi szolgáltató egy belgyógyász-diabetológus és egy nefrológus szakorvosa.

10. §
(1) A Felnõtt Csontvelõ Transzplantációs Bizottság a
18. életévet betöltött, a Gyermek Csontvelõ Transzplantációs Bizottság a 18. életévet be nem töltött betegek esetében közremûködik a várólista vezetésében.
(2) A Felnõtt Csontvelõ Transzplantációs Bizottság
tagjai:
a) a csontvelõ transzplantáció végzésére külön jogszabályban kijelölt egészségügyi szolgáltató(k) adott ellátást
nyújtó szervezeti egységének vezetõje,
b) a Transzfúziológiai és Hematológiai Szakmai Kollégium elnöke,
c) az adott szövet átültetéséhez kapcsolódó immungenetikai vizsgálatokat végzõ laboratórium szakmai
képviselõje.
(3) A Gyermek Csontvelõ Transzplantációs Bizottság
tagjai:
a) a gyermek csontvelõ transzplantáció végzésére külön jogszabályban kijelölt egészségügyi szolgáltató(k)
adott ellátást nyújtó szervezeti egységének vezetõje,
b) a gyermek onko-hematológiai ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók által delegált két szakorvos,
c) az adott szövet átültetéséhez kapcsolódó immungenetikai vizsgálatokat végzõ laboratórium szakmai
képviselõje.

11. §
(1) Az 1. számú melléklet szerinti nagy költségû ellátások tekintetében vezetett központi várólista esetében – a
pozitron emissziós tomográfia (PET/CT) diagnosztikai eljárás kivételével – az OVSZK az adott ellátást nyújtó
egészségügyi szolgáltató szervezeti és mûködési szabályzatában a várólista vezetésére kijelölt személy (a továbbiakban: kijelölt személy) közremûködését veszi igénybe.
(2) Az egyedi azonosítót a kijelölt személy határozza
meg és azt – személyesen vagy a kezelõorvosa útján – zárt
borítékban átadja a beteg számára.
(3) A kijelölt személy a beavatkozásra váró beteg egyedi azonosítóját megküldi az OVSZK-nak. Az OVSZK
– a központi várólista keretében –, valamint az egészségügyi szolgáltató az egyedi azonosítót és a beavatkozás várható idõpontját, továbbá helyét honlapján közzéteszi.
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12. §

(1) Az OVSZK az 1. számú melléklet szerinti PET/CT
várólista vezetése érdekében a 4. számú mellékletben meghatározott egészségügyi szolgáltatóknál mûködõ Várólista
Bizottságok közremûködését veszi igénybe. A Várólista
Bizottságok feladata – a kezelõorvos javaslata alapján – a
beteg PET/CT várólistára történõ felvétele, továbbá az
egyedi azonosító meghatározása.
(2) Az (1) bekezdés szerinti Várólista Bizottság az egyedi azonosítót – személyesen vagy kezelõorvosa útján, zárt
borítékban – adja át a beteg számára.
(3) Az OVSZK irányítja a PET/CT várólistán levõ betegek ellátásának elosztását azzal, hogy az adott betegnek a
megfelelõ egészségügyi szolgáltatóhoz történõ irányításáról a beteg várólistára történõ felvételét követõen haladéktalanul, de legkésõbb 48 órán belül dönt. Az OVSZK – a
központi várólista keretében – az egyedi azonosítót és a
beavatkozás várható idõpontját, továbbá helyét honlapján
közzéteszi.
(4) A PET/CT Várólista Bizottságok tagjai a 4. számú
melléklet szerint egészségügyi szolgáltató nukleáris medicina osztályának vagy izotóp diagnosztikai laboratóriumának vezetõje, és az egészségügyi szolgáltató egy-egy klinikai onkológus, vagy neurológus, vagy kardiológus,
továbbá nukleáris medicina szakorvosa.
(5) A PET/CT Várólista Bizottságok tekintetében a
6. §-ban foglaltakat kell értelemszerûen alkalmazni azzal,
hogy a kinevezésre a Nukleáris Medicina Szakmai Kollégium javaslata alapján kerül sor.

13. §
(1) Az intézményi várólistát vezetõ személyt az adott ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató szervezeti és mûködési szabályzatában kell meghatározni.
(2) Az intézményi várólistára való felkerülést – a beteg
megfelelõ tájékoztatáson alapuló beleegyezése után – a
beteg kezelõorvosa kezdeményezi.
(3) Az egyedi azonosítót a kijelölt személy határozza
meg és azt – személyesen vagy kezelõorvosa útján – zárt
borítékban átadja a beteg számára. Az egyedi azonosítót és
a beavatkozás várható idõpontját az egészségügyi szolgáltató honlapján az intézményi várólista keretében kell
közzétenni.
(4) A beteg területi ellátására nem kötelezett szolgáltató
az intézményi várólistára történõ felvételt – az Ebtv.
18. §-ának (3) bekezdése alapján – megtagadhatja, ha a területi ellátási kötelezettségû feladatainak folyamatos ellátását – a várólista alapján nyújtható ellátások vonatkozásában – a területen kívüli beteg fogadása veszélyezteti.

2006/161. szám

MAGYAR KÖZLÖNY
14. §

(1) Az OVSZK a szerv-, illetve szövetátültetés szakmai
szabályainak érvényesülése érdekében Monitoring
Testületet mûködtet.
(2) A Monitoring Testület
a) szakmai szempontból felügyeli a szervadományozás
és -átültetés szervezését,
b) elemzi a transzplantációk országos helyzetének alakulását, ennek keretében évente értékelõ beszámolót készít az egészségügyért felelõs miniszter részére a
transzplantációs aktivitásról,
c) az OVSZK honlapján a központi várólista keretében
közzéteszi a 4. § (4) bekezdése, 11. § (3) bekezdése és a
12. § (3) bekezdése szerinti adatokat,
d) koordinálja a szerv-, szövetátültetéssel kapcsolatos
nemzetközi adatszolgáltatást, és részt vesz a szerv-,
szövetátültetéssel összefüggõ nemzetközi együttmûködésben,
e) részt vesz a szerv-, szövetátültetéssel kapcsolatos
jogi szabályozás kialakításában,
f) szakmai szempontból ellenõrzi a külön jogszabály
szerinti allokációs kritériumok érvényesülését a szerv-,
szövetátültetés során.
(3) A Monitoring Testület 5 tagját az egészségügyért felelõs miniszter – a Magyar Transzplantációs Társaság javaslata alapján – nevezi ki. A tag az adott szerv transzplantációjában, a betegek transzplantációra történõ kiválasztásában vagy utókezelésében, gondozásában legalább
ötéves gyakorlattal rendelkezõ szakorvos lehet.
(4) A Monitoring Testületnek nem lehet tagja olyan személy, aki tagja a Transzplantációs Bizottságnak.

15. §
A Transzplantációs Bizottság döntése ellen a beteg, továbbá a kezelõorvos a Monitoring Testülethez fordulhat
jogorvoslati kérelemmel.

16. §
Az Ebtv. 20. §-ának (3) bekezdése szerinti tartós kapacitáshiány akkor áll fenn, ha az egészségügyi szolgáltató
erõforrásai az ellátási igényekhez képest késleltetett ütemezéssel állnak rendelkezésre.
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Bizottságok, valamint a Monitoring Testület tagjait, továbbá a 13. § (1) bekezdése szerinti személyt a rendelet hatálybalépésétõl számított 15 napon belül kell megbízni.
(2) E rendelet hatálybalépését követõen a beteget az
1. számú melléklet szerinti nagy költségû ellátás igénybevételének szükségessége esetén kizárólag az OVSZK által
vezetett központi várólistára lehet felvenni és a központi
várólistán elfoglalt helye szerint lehet számára az egészségügyi szolgáltatást nyújtani. E rendelet hatálybalépése
elõtt felkerült betegek ellátása a 2006. december 31. napján meglevõ intézményi várólisták szerint történik. Azok
az egészségügyi szolgáltatók, ahol az 1. számú melléklet
szerinti nagy költségû ellátás nyújtása történik, az intézményi várólista adatait e rendelet hatálybalépésétõl
számított 5 napon belül, e rendelet hatálybalépésének
napja szerinti adattartalommal megküldik az OVSZK
számára.
(3) E rendelet hatálybalépésével a kizárólag elõzetes betegbesorolás (várólista) alapján nyújtható egészségügyi ellátásokról szóló 61/2003. (X. 27.) ESZCSM rendelet és az
azt módosító 62/2005. (XII. 21.) EüM rendelet hatályát
veszti.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

1. számú melléklet
a 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez
A nagyköltségû ellátások jegyzéke
.
1. Scoliosis implantátum
2. Maxillo-faciális belsõ fixációs eszközök és helyreállító protézisek, ideértve a CAD-CAM eljárással tervezett
koponya- és arccsontpótlást is
3. Transjugularis, intrahepatikus porto-cavalis shunt
(TIPS)
4. Cochlearis implantátum
5. Végtagmegõrzõ endoprotésis (rosszindulatú alapbetegség kezelésében)
6. Agytörzsi hallásjavító implantátum
7. Baclofen-pumpa
8. Neuropacemaker

17. §
(1) Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba azzal,
hogy a Transzplantációs Bizottságok, a PET/CT Várólista

9. Kardiológiai radiofrekvenciás ablációs és elektroanatómiai térképezõ katéterek
10. PET/CT
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2. számú melléklet
a 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez
Jelentõlap

Jelentést tevõ intézet
Személyi adatok
Beteg neve:
Születési dátuma:
Anyja neve:
Lakcíme:
TAJ száma:
Betegséggel kapcsolatos adatok
Diagnózis:
Kezdeményezés idõpontja:
Várólistára kerülés idõpontja:
Alkalmassági vizsgálat ideje és
helye:
Állapotváltozás kezdete/vége:
A beteg jelentkezésének ideje:
Az átmeneti alkalmatlanságot indokoló betegség
BNO kóddal jelezve

A beteg kezelõorvosának adatai
Neve:
Munkahely megnevezése:
Telefonszám:
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Illetékességi terület:
Budapest,
Fejér megye,
Gyõr-Moson-Sopron megye,
Heves megye,
Komárom-Esztergom megye,
Nógrád megye,
Pest megye,
Vas megye,
Veszprém megye.
2. Szegedi Tudományegyetem Orvos- és Gyógyszerésztudományi Centrum Sebészeti Klinika (6720 Szeged,
Pécsi u. 4.)
Illetékességi terület:
Bács-Kiskun megye,
Békés megye,
Csongrád megye,
Jász-Nagykun-Szolnok megye.
3. Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Centrum
Sebészeti Klinika (7624 Pécs, Ifjúság út 13.)
Illetékességi terület:
Baranya megye,
Somogy megye,
Tolna megye,
Zala megye.
4. Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi
Centrum Sebészeti Klinika (4012 Debrecen, Nagyerdei
körút 98.)
Illetékességi terület:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye,
Hajdú-Bihar megye,
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye.
B) A Regionális Veseés Hasnyálmirigy-transzplantációs Bizottságok
mûködésének központjai

Budapest, 200 ..............
aláírás/orvosi pecsét

3. számú melléklet
a 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez
A) A Regionális Vesetranszplantációs Bizottságok
mûködésének központjai
1. Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi
Kar Transzplantációs és Sebészeti Klinika (1082 Budapest, Baross u. 23–25.)

1. Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi
Kar Transzplantációs és Sebészeti Klinika (1082 Budapest, Baross u. 23–25.)
Illetékességi terület:
Budapest,
Borsod-Abaúj-Zemplén megye,
Fejér megye,
Gyõr-Moson-Sopron megye,
Hajdú-Bihar megye,
Heves megye,
Komárom-Esztergom megye,
Nógrád megye,
Pest megye,
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye,
Vas megye,
Veszprém megye.
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2. Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Centrum
Sebészeti Klinika (7624 Pécs, Ifjúság út 13.)
Illetékességi terület:
Baranya megye,
Bács-Kiskun megye,
Békés megye,
Csongrád megye,
Jász-Nagykun-Szolnok megye,
Somogy megye,
Tolna megye,
Zala megye.

4. számú melléklet
a 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez
PET/CT Várólista Bizottságot mûködtetõ
egészségügyi szolgáltatók
1. Országos Onkológiai Intézet
2. Semmelweis Orvostudományi Egyetem Nukleáris
Medicina Osztálya
3. Szegedi Tudományegyetem, Orvos- és Gyógyszerésztudományi Centrum, Nukleáris Medicina Intézet
4. Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi
Centrum, Nukleáris Medicina Központ
5. Pécsi Tudományegyetem, Egészségügyi Centrum,
Központi Klinikai Radioizotóp Laboratórium
6. Gyõri Petz Aladár Megyei Oktatókórház Izotópdiagnosztikai és Terápiás Osztálya

A Kormány
288/2006. (XII. 23.) Korm.
rendelete
a járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek,
gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdõellátások
árához nyújtott támogatások elszámolásáról
és folyósításáról szóló
134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet,
valamint a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól
szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról
szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet
módosításáról
A Kormány a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól
szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. §-a (2) bekezdésé-
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nek a), u) és x) pontjában kapott felhatalmazás alapján a
következõket rendeli el:
1. §
A járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdõellátások árához
nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról
szóló 134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Tr.) 1. §-a (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a § a következõ új (3) bekezdéssel
egészül ki:
„(2) Az (1) bekezdés szerinti szerzõdésben kell meghatározni a támogatás elszámolásának és folyósításának jogszabályban nem szabályozott kérdéseit, a támogatás elszámolásának a forgalmazó által választott gyakoriságát, az
ettõl való eltérés kivételes eseteit, valamint a 3. § (3) bekezdés szerinti elektronikus benyújtás esetén annak módját. A szerzõdést a tárgyévben egyszer, de legkésõbb az
elsõ negyedév végéig, a 4. § (1) bekezdése szerinti elszámolási gyakoriság tekintetében a felek megegyezéssel módosíthatják.
(3) A járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyászati
segédeszköz árához, javítási, kölcsönzési díjához a külön
jogszabály szerint mennyiségi egységenkénti 100%-os
társadalombiztosítási támogatás együttes összegét csökkenti az ezen eszközökért vényenként fizetendõ térítési díj
együttes összege.”

2. §
(1) A Tr. 3. §-a (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A részletezõ elszámolás tartalmazza
a) a külön jogszabályban meghatározott jogcímenkénti
bontásban, a nettó összegek és az áfa-kulcsok szerinti bruttó összegek feltüntetésével
aa) gyógyszerre vonatkozó támogatás elszámolása esetén a folyósítandó támogatási összeget,
ab) gyógyászati segédeszközre vonatkozó támogatás
elszámolása esetén a mennyiségi egységenkénti támogatás
együttes összegét,
b) mennyiségi egységenként adódó támogatást csökkentõ – az 1. § (3) bekezdés szerinti – térítési díj együttes
összegét,
c) gyógyászati segédeszközre vonatkozó támogatás elszámolása esetén az ab) alpont szerinti támogatási összeg
és a b) pont szerinti térítési díj különbözetébõl adódó – folyósítandó – támogatási összeget,
d) közgyógyellátás jogcímen kiszolgált vények esetén
– amennyiben a fogyasztói ár és a közfinanszírozás alapjául szolgáló ár eltér – a különbözetet,
e) a vényszintû adatállományt.”
(2) A Tr. 3. §-a (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
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„(4) Az OEP által meghatározott és az 1. § szerinti szerzõdésben rögzítendõ rekordképnek megfelelõ elszámolást
elektronikus adathordozón vagy elektronikus úton kell benyújtani és egyidejûleg a (2)–(3) bekezdés szerinti elszámolást írásban (nyomtatott formában) is csatolni kell.”

3. §
A Tr. 4. § (3) bekezdés helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„(3) Az elszámolást az elszámolási idõszakot követõ
5 naptári napon – gyógyászati segédeszköz esetén 8 naptári napon – belül kell benyújtani az illetékes MEP-hez. Ha
az 5 naptári nap alatt, illetve a 8 naptári nap alatt az OEP
munkarendje szerinti munkanapok száma, illetve a Magyar Államkincstár banki napok száma háromnál, illetve
ötnél kevesebb, akkor az elszámolási idõszakot követõ
3 munkanap.”

4. §
A Tr. 6/A. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) Az elõleg mértéke a gyógyszertár részére az igénylést megelõzõ 12 hónapban folyósított gyógyszertámogatás havi átlagösszegének legfeljebb
a) 100%-a, ha az átlagösszeg az 5 millió forintot nem
haladja meg,
b) 70%-a, ha az átlagösszeg 5 millió forintnál több, de a
10 millió forintot nem haladja meg, azzal, hogy az elõleg
összege legfeljebb 7 millió forint lehet.”

5. §
A Tr. 6/B. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép
„(2) Ha az OEP ellenõrzése során megállapítja, hogy a
gyógyszertár az elõleget nem a kérelemben megjelölt célra
használta fel, az elõleget a gyógyszertár részére az elszámolás alapján járó gyógyszer-támogatási összegbõl a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi
LXXXIII. törvény rendelkezése szerint számított kamatokkal együtt vonja le. A gyógyszertár az ellenõrzést lezáró jegyzõkönyv felvételének napjától számított 2 évig
finanszírozási elõlegben nem részesülhet.”

6. §
A Tr.6/C. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„6/C. § (1) A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és
gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII.

2006/161. szám

törvény 41. §-a szerinti közforgalmú gyógyszertárat mûködtetõ vállalkozás havonta mûködési célú támogatásban
részesül, amennyiben azt az illetékes elsõfokú állami adóhatóságnál igényli, és
a) egy adott település gyógyszerellátását egyedül látja
el, és
b) legalább heti – fiókgyógyszertár üzemeltetése esetén
a fiókgyógyszertár nyitvatartási idejével együtt – 40 órában nyitva tart, és
c) a tárgyévet megelõzõ év január 1-je és június 30-a
közötti idõszakban elszámolt gyógyszerforgalmi adatokból számított árréstömege nem haladja meg a 12 millió
forintot.
(2) A támogatás havi összegét és az (1) bekezdés
c) pontja szerinti jogosultság feltételét a 3. számú melléklet tartalmazza. A támogatás igényléséhez szükséges adatokat az OEP a támogatásra jogosultak számára a tárgyhónap 10. napján adja át, és errõl tájékoztatást küld az illetékes elsõfokú állami adóhatóságnak is.
(3) A fiókgyógyszertárral rendelkezõ közforgalmú
gyógyszertárat mûködtetõ vállalkozás, amennyiben az
(1) bekezdés szerinti idõszakra számított árréstömege nem
haladja meg a 25 millió forintot, havonta – igénylés esetén – 20 ezer forint támogatásban részesül. A támogatás
minden gyógyszertár esetén legfeljebb két fiókgyógyszertárra vehetõ igénybe és csak abban esetben, amennyiben a
fiókgyógyszertár egész évben biztosítja a lakosság
gyógyszerellátását.
(4) Az a közforgalmú gyógyszertár, amely a településen
egyedül biztosítja a lakosság gyógyszerellátását, és csak
egy gyógyszerész dolgozik a gyógyszertárban, amennyiben legalább heti 40 óra nyitvatartási idõvel rendelkezik,
havonta további 30 ezer forint támogatásra jogosult. A támogatás csak abban az esetben jár, amennyiben a gyógyszertárat vezetõ gyógyszerész helyettesítésére nem kéri
hatósági vezetõ kirendelését az ÁNTSZ-tõl.
(5) Az (1)–(4) bekezdés szerinti támogatás figyelembevételéhez szükséges szempontok meglétét a gyógyszertár helye szerint illetékes tisztigyógyszerész/tisztifõgyógyszerész az OEP megkeresését követõen 15 napon
belül igazolja az illetékes elsõfokú állami adóhatóságnak.
(6) Amennyiben az (5) bekezdés szerinti igazolásban
foglalt adatokban változás következik be, a gyógyszertár a
helye szerint illetékes tisztigyógyszerészhez/tisztifõgyógyszerészhez a változást köteles bejelenteni, mely bejelentést követõ 8 napon belül tisztigyógyszerész/tisztifõgyógyszerész értesíti az illetékes elsõfokú állami adóhatóságot.
(7) A (6) bekezdésben foglalt változás esetén a közforgalmú gyógyszertárat mûködtetõ vállalkozás a jogosultság
megszûnését követõ hónaptól nem jogosult az (1)–(4) bekezdés szerinti – a változással érintett – támogatásra.
(8) Az a gyógyszertárat mûködtetõ vállalkozás, amely
nem rendelkezik az (1) bekezdésben foglalt hat havi árréstömeggel, de egyébként a jogosultság feltételei fennállnak,
a legalacsonyabb havi támogatási összegre jogosult.
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(9) A gyógyszertáraknak kiutalt támogatás gyógyszertárankénti és összesített tényadatait az állami adóhatóság
havonta elektronikus úton az Egészségügyi Minisztériumnak megküldi.”
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gyártó vagy saját költségére javítja vagy le kell selejteznie.”

10. §
7. §
A Tr. 3. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete
lép.

8. §
A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997.
évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997.
(XII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 7/C. §-ának
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„7/C. § (1) Referenciatermék az a meghatározott (fix)
támogatási csoportba tartozó gyógyászati segédeszköz,
amely
a) a támogatási csoporton belül a legalacsonyabb közfinanszírozás alapjául elfogadott árú termék, melynek a kialakított támogatási csoportra vonatkoztatott OEP felé történõ elszámolásban kimutatható forgalmi részesedése referencia árképzést megelõzõ 12. hónap 1. napjától a referencia árképzést megelõzõ 3. hónap 1. napja közötti idõszakban a 0,5%-ot elérte,
b) kölcsönzés esetén a támogatási csoporton belül a
legalacsonyabb kölcsönzési díjú termék.
(2) Ha a támogatási csoporton belül a gyógyászati segédeszközök méretük vagy kivitelük alapján egymással
nem megfeleltethetõk, akkor az (1) bekezdéstõl eltérõen a
nem megfeleltethetõ gyógyászati segédeszközök közül referencia terméknek a legalacsonyabb közfinanszírozás
alapjául szolgáló árral rendelkezõ termék tekinthetõ.
(3) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti gyógyászati segédeszköz használatához elengedhetetlenül szükséges tartozékoknak a termékkel együttesen kell támogatási csoportjukon belül a legalacsonyabb közfinanszírozás
alapjául elfogadott árral kell rendelkeznie.
(4) Amennyiben a referenciaterméknek egymást követõ
három hónapon keresztül nincs forgalmi részesedése, a
termék – a támogatás megszüntetésérõl szóló határozat
jogerõre emelkedését követõ két évig – támogatásban nem
részesíthetõ, kivéve, ha a termék befogadására vonatkozó
kérelem benyújtását megelõzõ legalább hat egymást követõ hónapban volt forgalmi részesedése.”

9. §
Az R. 8. § a következõ új (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Egy termék javítására a kihordási idõn belül maximum a termék fogyasztói árának megfelelõ összeg fordítható. Az ezt meghaladó javítási igény esetén az eszközt a

(1) Ez a rendelet 2007. január 1. napján lép hatályba.
(2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követõen beváltott vények esetén kell alkalmazni.
(3) Az e rendelet hatálybalépésekor a Tr. 4. §-a (1) bekezdés a) pontja szerinti elszámolási gyakoriságot választó gyógyszertárak a 2007. január 1–január 15. közötti idõszakra vonatkozó elszámolást legkésõbb az elszámolási
idõszakot követõ 5 naptári napon nyújtják be a területileg
illetékes MEP-hez.
(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a Tr.
2/A. §-a, valamint az R. 7. §-ának (3)–(7) bekezdése,
7. §-ának (10)–(18) bekezdése, 7/B. §-ának (2) bekezdésében az „(1) bekezdése” szövegrész, valamint a 9. §-a,
10/B. §-a,10/G. § – 10/H. §-a a hatályát veszti.
(5) Az R. 7. §-ának (8)–(9) bekezdése 2007. április 1.
napján a hatályát veszti.
(6) Az e rendelet 8. §-ával megállapított R. 7/C. §-ának
rendelkezéseit a 2007. január 1-jét követõen indult eljárásokban kell alkalmazni.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

Melléklet
a 288/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez
[3. számú melléklet
a 134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelethez]
1. A támogatási összeg a tárgyévet megelõzõ év január
1-jétõl június 30-ig terjedõ idõszakban az OEP birtokában
lévõ elszámolási gyógyszerforgalmi adatok alapján számított árréstömeg tekintetében az alábbi sávok szerint
biztosítandó.
2. A 6/C. § (1) bekezdés alapján támogatásra az alábbi
táblázat szerint jogosultak a gyógyszertárak:
Árréstömeg (Ft)
(tárgyévet megelõzõ 1–6 hó alapján
számított)

0–4 000 000
4 000 001–6 000 000
6 000 001–8 000 000
8 000 001–10 000 000
10 000 001–12 000 000

Támogatás összege
(Ft/hó)

150 000
120 000
90 000
70 000
50 000
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A Kormány
289/2006. (XII. 23.) Korm.
rendelete
az Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóságról
A Kormány az Alkotmány 35. §-ának (2) bekezdésében
megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alkotmány 40. §-ának (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 101/A. §-ában
kapott felhatalmazás alapján a következõket rendeli el:
1. §
(1) Az Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság
(a továbbiakban: ONYF) központi hivatal.
(2) Az ONYF-et a nyugdíjpolitikáért felelõs miniszter
(a továbbiakban: miniszter) irányítja.
(3) Az ONYF önállóan gazdálkodó, az elõirányzatok
felett teljes jogkörrel rendelkezõ költségvetési szerv.
Az ONYF költségvetését a Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetésében kell meghatározni.
(4) Az ONYF-et a fõigazgató vezeti. A fõigazgatót a miniszter javaslatára a miniszterelnök nevezi ki és menti fel,
az egyéb munkáltatói jogköröket a miniszter gyakorolja.
(5) A fõigazgató-helyetteseket a fõigazgató javaslatára
a miniszter nevezi ki és menti fel, az egyéb munkáltatói
jogköröket a fõigazgató gyakorolja. Az ONYF más alkalmazottai felett a munkáltatói jogkört a fõigazgató gyakorolja.
(6) Az ONYF a hatáskörébe tartozó feladatokat az
ország egész területére kiterjedõ illetékességgel látja el.
(7) Az ONYF székhelye Budapest.

2. §
(1) Az ONYF igazgatási szervei a regionális nyugdíjbiztosítási igazgatóságok és a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (a továbbiakban együtt: nyugdíjbiztosítási igazgatási
szervek). A nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek az
ONYF közvetlen irányítása alatt állnak, nyugdíj-megállapítási, illetve -folyósítási feladat- és hatáskörrel rendelkeznek.
(2) A regionális nyugdíjbiztosítási igazgatóságokat,
azok székhelyét és illetékességi területét e rendelet melléklete határozza meg. A Közép-magyarországi Regionális
Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság a hatáskörébe utalt nemzetközi ügyekben az ország egész területére kiterjedõ illetékességgel jár el.
(3) A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság székhelye Budapest. A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság a hatáskörébe tar-
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tozó feladatokat az ország egész területére kiterjedõ illetékességgel látja el.
(4) A nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek önállóan
gazdálkodó, az elõirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkezõ költségvetési szervek.
(5) A nyugdíjbiztosítási igazgatási szervet igazgató
vezeti.
(6) A nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv igazgatóját és
annak helyettesét a fõigazgató nevezi ki és menti fel,
továbbá gyakorolja felettük az egyéb munkáltatói jogköröket. A nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv más alkalmazottai felett a munkáltatói jogkört az igazgató gyakorolja.
(7) A nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv mûködésének
rendjét a fõigazgató által jóváhagyott szervezeti és mûködési szabályzat határozza meg, a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv alapító okiratát a fõigazgató adja ki.

3. §
(1) A Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelõs szervként a Kormány az ONYF-et jelöli ki.
(2) Nyugdíjbiztosítási igazgatási szervként a Kormány
az ONYF nyugdíjbiztosítási igazgatási szerveit jelöli ki.

4. §
(1) A nyugdíjbiztosítás központi igazgatását az ONYF
végzi. Az ONYF a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek
irányításával összefüggõ feladatai körében
a) irányítja a tervezési, gazdálkodási, beszámolási,
valamint az adatszolgáltatási feladatok ellátását,
b) gondoskodik az ellátások megállapításához, folyósításához szükséges adatok begyûjtésérõl, feldolgozásáról,
azok kezelésérõl, a beérkezett adatok ellenõrzésérõl,
c) biztosítja a nem a Nyugdíjbiztosítási Alapból finanszírozott ellátások fedezetének elszámolásával, továbbá az
ellátások megállapításával, folyósításával kapcsolatos mûködési költségek megtérítésével összefüggõ feladatok ellátását,
d) megállapítja a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek
mûködési költségvetésének részletes elõirányzatait,
e) meghatározza a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek feladatellátása során követendõ belsõ eljárási, ügyviteli rendet,
f) nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek hatósági eljárásában felügyeleti szervként jár el.
(2) Az ONYF az (1) bekezdésben meghatározott feladatain túl
a) irányítja, mûködteti és folyamatosan fejleszti a
nyugdíjbiztosítás felügyeleti, költségvetési, szakmai és
belsõ ellenõrzési, valamint központi nyilvántartási rendszerét,

2006/161. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

b) a feladat- és hatáskörét érintõ jogszabályok megalkotásának kezdeményezésére javaslatot tesz a miniszternek, véleményezi a feladat- és hatáskörét érintõ jogszabályok tervezeteit,
c) közremûködik a nyugellátásokkal, valamint a nyugdíjbiztosítást érintõ járulékfizetéssel kapcsolatos jogszabályok elõkészítésében,
d) irányítja, mûködteti és fejleszti a feladatainak ellátásához szükséges informatikai rendszereket, gondoskodik a
statisztikai adatok gyûjtésérõl, valamint azok jogszabályban meghatározottak szerinti közzétételérõl,
e) szakmai szempontból segíti és ellenõrzi a külön jogszabály alapján a nyugdíjbiztosítás szervezetén kívüli, ellátást megállapító és folyósító tevékenységet, ideértve a
fegyveres és rendvédelmi szervek nyugdíj-megállapítási
tevékenységét is,
f) részt vesz a nyugdíjbiztosítást érintõ folyamatok
elemzésében és értékelésében, valamint – a Kormány, illetve a miniszter által meghatározott keretek között, illetõleg módon – a rövid, közép- és hosszú távú nyugdíjstratégiai és fejlesztési koncepciók kidolgozásában,
g) közremûködik a nyugdíjbiztosítással kapcsolatos
nemzetközi szerzõdések elõkészítésében és végrehajtásában, kapcsolatot tart fenn a kijelölt illetékes teherviselõvel, illetve szervekkel, végzi az uniós tagságból adódó
koordinációs feladatokat, továbbá részt vesz az uniós
szakbizottságok, illetõleg a nemzetközi szervezetek szakmai munkájában,
h) gondoskodik a nyugdíjbiztosítással kapcsolatos központi és helyi tájékoztatásról, és az igényérvényesítést
segítõ szolgáltatások fejlesztésérõl,
i) szerkeszti és megjelenteti a Nyugdíjbiztosítási Közlönyt.

5. §
(1) Vasutas nyugdíj-megállapító és -folyósító szervként
a Kormány a Magyar Államvasutak Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság Nyugdíj Igazgatóságát, illetve a GyõrSopron-Ebenfurti Vasút Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaságot (a továbbiakban együtt: vasutas nyugdíj-megállapító és nyugdíjfolyósító szervek) jelöli ki. A vasutas
nyugdíj-megállapító és -folyósító szervre – ha jogszabály
másként nem rendelkezik – a nyugdíjbiztosítási igazgatási
szervre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.
(2) A vasutas nyugdíj-megállapító és -folyósító szervek
a hatáskörükbe tartozó feladatokat az ország egész területére kiterjedõ illetékességgel látják el.
(3) A vasutas nyugdíj-megállapító és -folyósító szerveknek az ellátások megállapításával és folyósításával
kapcsolatos hatósági eljárásában felügyeleti szervként az
ONYF jár el, és az ONYF látja el a vasutas nyugdíj-megállapító és -folyósító szervek szakmai felügyeletét.
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6. §

(1) Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg megszûnnek az ONYF megyei (fõvárosi) nyugdíjbiztosítási
igazgatóságai. A megyei (fõvárosi) nyugdíjbiztosítási
igazgatóság számára jogszabályban megállapított hatásköröket a regionális nyugdíjbiztosítási igazgatóság gyakorolja. A regionális nyugdíjbiztosítási igazgatóságok az
illetékességi területükön korábban mûködõ megyei (fõvárosi) nyugdíjbiztosítási igazgatóságok általános jogutódai.
(3) A Nyugdíjbiztosítási Alap vagyonának értékesítését, valamint az értékesítésig történõ vagyonkezelést – a
mûködést közvetlenül szolgáló vagyonelemek és az 1998.
december 31-ig járuléktartozás fejében átadott, valamint
követelés fejében felajánlott vagyon kivételével – a megkötött megállapodás alapján díjazás ellenében kizárólag az
Állami Privatizációs és Vagyonkezelõ Részvénytársaság
végezheti.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

Melléklet
a 289/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez
A regionális nyugdíjbiztosítási igazgatóságok
székhelye és illetékességi területe
1. A Közép-magyarországi Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság székhelye Budapest, illetékességi területe:
a) Budapest,
b) Pest megye.
2. Az Észak-magyarországi Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság székhelye Salgótarján, illetékességi
területe:
a) Borsod-Abaúj-Zemplén megye,
b) Heves megye,
c) Nógrád megye.
3. Az Észak-alföldi Regionális Nyugdíjbiztosítási
Igazgatóság székhelye Debrecen, illetékességi területe:
a) Hajdú-Bihar megye,
b) Jász-Nagykun-Szolnok megye,
c) Szabolcs-Szatmár-Bereg megye.
4. A Dél-alföldi Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság székhelye Szeged, illetékességi területe:
a) Bács-Kiskun megye,
b) Békés megye,
c) Csongrád megye.
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5. A Nyugat-dunántúli Regionális Nyugdíjbiztosítási
Igazgatóság székhelye Zalaegerszeg, illetékességi területe:
a) Gyõr-Moson-Sopron megye,
b) Vas megye,
c) Zala megye.
6. A Közép-dunántúli Regionális Nyugdíjbiztosítási
Igazgatóság székhelye Tatabánya, illetékességi területe:
a) Fejér megye,
b) Komárom-Esztergom megye,
c) Veszprém megye.
7. A Dél-dunántúli Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság székhelye Szekszárd, illetékességi területe:
a) Baranya megye,
b) Somogy megye,
c) Tolna megye.

A Kormány
290/2006. (XII. 23.) Korm.
rendelete
a közalkalmazottakról szóló
1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról
a közoktatási intézményekben tárgyú
138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet módosításáról
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 85. §-ának (4) bekezdésében, valamint a prémiumévek programról és a
különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi
CXXII. törvény 7. § (7) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján – figyelemmel a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény 94. §-a (3) bekezdésének l) pontjában
foglaltakra – a Kormány a következõket rendeli el:
1. §
A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú
138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.)
11/A. §-a (2) bekezdésének felvezetõ szövege helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„A pedagógus-munkakörben az ellátandó heti kötelezõ
óraszám felett tanítási óra, foglalkozás megtartása a teljes
munkaidõn belül akkor rendelhetõ el, ha az elrendelt órák
száma – ideértve a Kt. 133. § (8) bekezdésében meghatározott két foglalkozást is – a napi két és a heti hat órát nem
haladja meg, ezen felül továbbá akkor, ha”
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2. §

(1) Az R. 16. § (1) bekezdése a következõ mondattal
egészül ki:
„Legfeljebb heti két óra erejéig nem állapítható meg
óradíj abban az esetben sem, ha a szaktanítást végzõ pedagógus a tantárgyfelosztásban rögzített kötelezõ óraszám
feletti tanítási órák teljesítésével lépi túl a tanítási idõkeretet, azonban azért nincs lehetõség a heti két óra külön díjazás nélküli egyéni foglalkozás, tanórán kívüli foglalkozás,
szabadidõs foglalkozás elrendelésére vonatkozó elõírások
végrehajtására, mert ezeket a foglalkozásokat a pedagógus
a kötelezõ órájának teljesítése keretében látja el.”
(2) Az R. 16. §-ának (2) bekezdésének második mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:
„Az osztószámot az érintett beosztott pedagógus által
ellátott – az óvodai, iskolai, kollégiumi, pedagógiai szakszolgálati intézményi – munkakörre elõírt kötelezõ óraszám 4,33-mal történõ szorzata adja.”
(3) Az R. 16. §-ának (7) bekezdése a következõ mondatokkal egészül ki:
„Teljesítménypótlék alkalmazásakor a tanítási idõkeretet a megállapodásban foglaltak szerint megemelt kötelezõ
óraszám figyelembevételével kell meghatározni. Amenynyiben a pedagógus teljesített óráinak száma a tanítási idõkeretet meghaladja, a többlettanítási, többletfoglalkozási
órák díjazásánál a megállapodás keretében ellátott egyéni
foglalkozások, szabadidõs foglalkozások, tanórán kívüli
foglalkozások közül a heti két órát meghaladó foglalkozásokat lehet figyelembe venni.”
(4) Az R. 16. §-ának (8)–(9) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(8) Ha a pedagógus a tanítási idõkereten felül, a teljes
munkaidõn belül – figyelembe véve a külön díjazás nélkül
ellátott órákat is – a két hónap idõtartama alatt nyolcvanhat
óránál többet tanít, illetõleg több foglalkozást tart, a nyolcvanhat órát meghaladó tanítás, foglalkozás után járó, a
(2)–(5) bekezdés és a (7) bekezdés alapján megállapított
óradíjat huszonöt százalékkal meg kell emelni.
(9) A pedagógust – ha az általa teljesített tanítási órák,
foglalkozások száma meghaladja a teljes munkaidõt –
a rendkívüli munkaidõben ellátott tanítási órákért a
(2)–(5) bekezdés és a (7) bekezdés alapján számított óradíj
ötven százalékkal növelt összege illeti meg. A teljes munkaidõt a tanítási idõkeret számításánál figyelembe vett
tanítási napok alapján kell számítani. Ez az óradíj magában foglalja a rendkívüli munkavégzésért járó díjazást,
beleértve a tanítási, foglalkozási órán kívüli munkaköri
feladatok ellátásáért járó díjazást is. A számításnál figyelmen kívül kell hagyni azokat a tanítási napokat, melyekkel
a Kt. 1. számú melléklet Harmadik rész II/6. pont alapján
a tanítási idõkeretet csökkenteni kell.”
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Az R. 18. § (2) bekezdésének felvezetõ szövege helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„A gyermek- és ifjúságvédelmi intézmény pedagógusmunkakörben foglalkoztatott alkalmazottai közalkalmazotti jogviszonyára e rendelet 7. §-át, 10. §-ának (1) bekezdését, 11/A–11/D. §-ait, 12. §-át, 14/A. §-a (1) bekezdésének a), c) és h) pontjait, 15. §-a (2) bekezdésének
c)–e) pontjait, (3)–(4) bekezdését, (6) bekezdését, (8) bekezdését, (10) bekezdését, 16. §-ának (1)–(6) bekezdéseit
kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy”

mány 40. §-ának (3) bekezdésében foglalt feladatkörében
eljárva az állami foglalkoztatási szerv tekintetében a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.)
47. §-ában, a Gyermek- és Ifjúsági Alapprogram pénzeszközeinek kezeléséért felelõs szerv kijelölése tekintetében
a Gyermek- és Ifjúsági Alapról, a Nemzeti Gyermek és
Ifjúsági Közalapítványról, valamint az ifjúsággal összefüggõ egyes állami feladatok ellátásának szervezeti rendjérõl szóló 1995. évi LXIV. törvény 10. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következõket rendeli el:

4. §

1. §

Ez a rendelet az Európai Parlament és a Tanács a munkaidõ-szervezés egyes szempontjairól szóló 2003/88/EK
irányelve 16. cikkének való megfelelést szolgálja.

(1) A Kormány állami foglalkoztatási szervként a Foglalkoztatási és Szociális Hivatalt, valamint a regionális
munkaügyi központokat (a továbbiakban: Állami Foglalkoztatási Szolgálat) jelöli ki.

5. §

(2) Ha kormányrendelet másként nem rendelkezik, az
állami foglalkoztatási szerv hatáskörébe tartozó közigazgatási hatósági ügyekben, elsõ fokon a regionális munkaügyi központok járnak el. A Kormány az állami foglalkoztatási szerv azon feladataira, amelyre kormányrendelet
más szervet nem jelölt ki, a regionális munkaügyi központot jelöli ki.

(1) E rendelet a kihirdetést követõ 8. napon lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti az R. 7. § (1) bekezdésének második és harmadik
mondta.
(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az R. 5. §
(4) bekezdésében az „Oktatási Minisztérium” helyébe az
„Oktatási és Kulturális Minisztérium” elnevezés, az 5. §
(8) bekezdésében a „közoktatásról szóló – többször módosított – 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló törvény)” szövegrész, továbbá az 5. §
(10)–(11), (18) bekezdésében, a 11/A. § (2) bekezdés
b) pontjában és (3) bekezdésében, a 11/C. § (4) bekezdésében, a 12. § (3) bekezdésében, a 16. § (6)–(7) és (11) bekezdésében a „közoktatásról szóló törvény” szövegrész
helyébe a „Kt.” szövegrész, a 16. §-ának (7) bekezdésében
„az elrendelés alapján ellátott pedagógus-munkakörre”
szövegrész helyébe „az érintett beosztott pedagógus által
ellátott munkakörre” szövegrész lép.
A miniszterelnök helyett:
Kiss Péter s. k.,
szociális és munkaügyi miniszter

A Kormány
291/2006. (XII. 23.) Korm.
rendelete
az Állami Foglalkoztatási Szolgálatról
A Kormány az Alkotmány 35. §-ának (2) bekezdésében
megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkot-

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat irányítása
2. §
(1) Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat – a központi
államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és
az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény
2. §-a (1) bekezdése szerinti – irányítását a szociális és
munkaügyi miniszter (a továbbiakban: miniszter) látja el.
(2) A regionális munkaügyi központoknak a foglalkozási rehabilitációval, a munkaerõ-piaci programokkal,
valamint a munkaerõpiaci szolgáltatásokkal kapcsolatos
feladatai tekintetében a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal fõigazgatója gyakorolja a központi államigazgatási
szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok
jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény 2. §-a (3)bekezdésében meghatározott hatásköröket.
(3) A miniszter
a) kezdeményezi a foglalkoztatáshoz kapcsolódó központi munkaerõ-piaci programok kidolgozását és – a Munkaerõpiaci Alap Irányító Testülete (a továbbiakban: MAT)
jogkörére is figyelemmel – dönt a központi programok indításáról, valamint figyelemmel kíséri azok végrehajtását,
b) a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal feladataival
összefüggésben követelményeket határoz meg a számítógépes központi adatgyûjtések adattartalma, valamint az
információ- és prognózisszolgáltatás vonatkozásában,
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c) irányítja a Munkaerõpiaci Alap (a továbbiakban:
MpA) felhasználásával kapcsolatos tervezési, beszámolási
és számviteli feladatok végrehajtását,
d) figyelemmel kíséri az MpA foglalkoztatási alaprésze, valamint rehabilitációs alaprésze decentralizált
keretének a regionális munkaügyi központok által történõ
felhasználását, valamint a kormányzati foglalkoztatáspolitika érvényesítését.

Foglalkoztatási és Szociális Hivatal
3. §
(1) A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) a szociális és munkaügyi miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alatt álló, foglalkoztatáspolitikai, munkaügyi, külön jogszabályban meghatározott
szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi, ifjúsági valamint rehabilitációs, a megváltozott munkaképességû személyek foglalkoztatásával kapcsolatos, továbbá a társadalmi párbeszéd mûködtetésével összefüggõ feladatokat ellátó központi hivatal, jogi személy, önállóan gazdálkodó
központi költségvetési szerv (székhelye: Budapest).
(2) A Hivatal élén a fõigazgató áll, aki felett a munkáltatói jogokat a szociális és munkaügyi miniszter gyakorolja.

4. §
(1) A Hivatal foglalkoztatáspolitikai feladatkörében
a) megállapítja a munkaügyi központok kötelezõ belsõ
szabályzatainak elveit és fõbb tartalmi követelményeit,
b) meghatározza a munkaügyi központok szolgáltató
tevékenységére vonatkozó szakmai követelményeket,
c) meghatározza és kidolgozza a hatósági és szolgáltató
tevékenység ellátásához szükséges informatikai és számítógépes rendszereket, a programrendszereket fejleszti,
teszteli, telepíti, módosítja, továbbá kiadja a programkezeléssel kapcsolatos felhasználói segédanyagokat,
d) fejleszti a munkaerõ-piaci szolgáltatásokat,
e) meghatározza a munkaügyi központok hatósági és
szolgáltató tevékenységére vonatkozó adatgyûjtési rendszert, továbbá hatékonysági vizsgálatokat végez, melyekhez kapcsolódóan prognózisokat, elemzéseket, statisztikai
összesítéseket, nyilvántartásokat készít,
f) javaslatot tesz a Hivatal és a munkaügyi központok
informatikai rendszerének és ingatlanállományának fejlesztésére, valamint az MpA-ban rendelkezésre álló központosított keret felhasználására,
g) gondoskodik az Állami Foglalkoztatási Szolgálat
munkatársainak szakmai képzésérõl,
h) ellátja a regionális munkaügyi központok hatósági
ellenõrzési feladatainak szakmai koordinálását,
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i) hatósági jogkört gyakorol, amelynek keretében
1. ellátja a munkavállalók kölcsönös foglalkoztatásának cseréjérõl szóló nemzetközi szerzõdések
végrehajtásával kapcsolatos feladatokat;
2. vezeti a jogszabályok által meghatározott nyilvántartásokat;
3. eljár a külön jogszabályban meghatározott rehabilitációs akkreditációs ügyekben;
4. elbírálja a munkaügyi központok központi szervezete által hozott határozatok ellen benyújtott
fellebbezéseket,
j) adatokat gyûjt és elemez a munkabérek és keresetek
alakulására vonatkozóan,
k) nemzetközi feladatokat lát el, amelynek keretében
1. koordinálja a munkaügyi központok nemzetközi
tevékenységét;
2. elõsegíti az ILO tagságból adódó feladatok végrehajtását;
3. koordinálja az Állami Foglalkoztatási Szolgálat –
a személyek szabad áramlásához kapcsolódó – feladatainak végrehajtását;
4. ellátja az Európai Foglalkoztatási Szolgálat
(EURES) magyarországi rendszere mûködtetésének és fejlesztésének feladatait, az adatbázis figyelemmel kísérését, kapcsolatot tart az EURES szerveivel;
5. az ügyfélszolgálat keretében tájékoztatást nyújt és
tanácsadást végez a külföldi munkavállalás, az
EURES rendszer, illetõleg a külföldön igényelhetõ és a külföldiek által a Magyar Köztársaság területén igénybe vehetõ munkanélküli ellátások
egyes kérdéseirõl;
6. az Európai Gazdasági Térségrõl szóló Megállapodásban részes tagállamok (a továbbiakban: EGT
államok) foglalkoztatási szolgálataihoz továbbítja, illetõleg onnan fogadja a munkanélküli ellátásokra jogosító idõszakokról szóló igazolásokat;
l) vizsgálja a foglalkoztatáspolitikával kapcsolatos és
az azzal összefüggõ jogi szabályozás gyakorlati tapasztalatait, javaslatot tesz a jogszabályok módosítására,
m) közremûködik a foglalkoztatáspolitikával kapcsolatos és az azzal összefüggõ jogi szabályozás elõkészítésében, javaslatot tesz munkaügyi kutatásokra,
n) ellát egyes munkaerõ-piaci programokkal kapcsolatos feladatokat, amelyek keretében
1. központi munkaerõ-piaci programot dolgoz ki,
javaslatot tesz munkaerõ-piaci programok indítására;
2. a minisztérium által megadott szempontok alapján
irányítja, koordinálja a központi munkaerõ-piaci
programok végrehajtását, továbbá lebonyolítja a
MAT által jóváhagyott munkaerõ-piaci programokat;
3. a munkaügyi tanács állásfoglalása elõtt véleményezi a regionális munkaügyi központ által indítandó programok tervezetét;
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o) ellátja a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történõ csatlakozásáról szóló nemzetközi szerzõdés
X. mellékletének 7. és 11. cikkében meghatározott védintézkedés (a továbbiakban: védintézkedés) kezdeményezésének megalapozásához szükséges információgyûjtéssel
és elemzéssel kapcsolatos feladatokat,
p) ellátja a miniszter által meghatározott ügyfélszolgálati feladatokat.
(2) A Hivatal ellátja a szociális partnerek munkaügyi
érdekegyeztetésben való részvételéhez szükséges felkészülése támogatásával kapcsolatos feladatokat.
(3) A Hivatal a regionális képzõ központokkal kapcsolatban
a) meghatározza a munkaügyi központok és a képzõ
központok együttmûködésének és az általuk a külön jogszabály szerint kötött együttmûködési megállapodás
elveit,
b) meghatározza a képzõ központok által végzett adatgyûjtési és adatszolgáltatási rendszert, hatékonysági vizsgálatokat végez, melyekhez kapcsolódóan prognózisokat,
elemzéseket, statisztikai összesítéseket, nyilvántartásokat
készít,
c) javaslatot tesz a képzõ központok informatikai rendszerének és ingatlan állományának fejlesztésére, valamint
a mûködési tartalék felhasználására,
d) véleményezi a képzõ központok éves képzési tervét,
a minisztériumi jóváhagyást követõen ellenõrzi annak
végrehajtását.
(4) A Hivatal az Állami Foglalkoztatási Szolgálat feladatainak ellátása érdekében együttmûködik
a) a hatósági és szolgáltató tevékenységében érintett
társhatóságokkal,
b) a munkaadók és munkavállalók érdek-képviseleti
szerveivel,
c) más államok hasonló feladatot ellátó szerveivel és a
feladatkörét érintõ nemzetközi szervezetekkel, valamint
d) egyéb szervezetekkel.

5. §
(1) A Hivatal szociális, gyermekjóléti, valamint gyermekvédelmi feladatkörében ellátja:
a) az Országos Szociálpolitikai Szakértõi Névjegyzékkel,
b) az Országos Gyermekvédelmi Szakértõi Névjegyzékkel, valamint
c) a hivatásos gondnoki feladatot ellátó személyek
nyilvántartásával
összefüggõ, külön jogszabályban meghatározott feladatokat.
(2) A Hivatal ellátja a rehabilitációval, továbbá a megváltozott munkaképességû személyek foglalkoztatásával
kapcsolatos, külön jogszabályban meghatározott feladatokat.
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(3) A Hivatal szervezetén belül részjogkörû költségvetési szervként Mobilitas Országos Ifjúsági Szolgálat mûködik, amely ellátja
a) a Gyermek- és Ifjúsági Alapprogram titkársági feladatait,
b) a YOUTH program mûködtetésével kapcsolatos
nemzeti feladatokat,
c) a regionális ifjúsági irodák mûködtetését, valamint
d) ifjúsági információs és képzési feladatokat lát el.

Regionális munkaügyi központ
6. §
(1) A regionális munkaügyi központ (a továbbiakban: munkaügyi központ) jogi személy, önállóan gazdálkodó központi költségvetési szerv.
(2) A munkaügyi központ
a) központi szervezetbõl, valamint
b) regionális kirendeltségekbõl
áll.
(3) A munkaügyi központ élén fõigazgató áll, aki felett
a munkáltatói jogokat a szociális és munkaügyi miniszter
gyakorolja.

7. §
(1) A munkaügyi központ központi szervezete
a) irányítja és ellenõrzi a munkaügyi központ regionális kirendeltségeinek tevékenységét, ennek keretében
1. a miniszter, a Hivatal és a munkaügyi tanácsok
ajánlásainak megfelelõen módszertani útmutatók,
szakmai ajánlások készítésével segíti a hatósági és
szolgáltató tevékenységet;
2. közremûködik a munkatársak szakmai képzésében;
3. biztosítja a regionális kirendeltségek szakmai tevékenységének ellátásához szükséges feltételeket;
b) a megváltozott munkaképességû álláskeresõk foglalkozási rehabilitációjával kapcsolatos feladatai körében
1. biztosítja a foglalkozási rehabilitációhoz szükséges, valamint a hátrányos helyzetû álláskeresõk
foglalkoztathatóságát elõsegítõ szolgáltatásokat;
2. együttmûködik a munkaképesség, illetve a munkaalkalmasság értékelésében részt vevõ, illetve a
megváltozott munkaképességû személyek foglalkoztatása elõsegítésében közremûködõ szervekkel;
3. dönt az MpA rehabilitációs alaprésze decentralizált keretének felhasználásáról, segíti a keret tervezését és a felhasználás ellenõrzését;
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c) ellátja a Munkaerõpiaci Alap pénzeszközeinek a régióban történõ mûködtetésével kapcsolatos régió szintû
feladatokat,
d) dönt a Munkaerõpiaci Alap foglalkoztatási alaprészének a régióban felhasználható decentralizált kerete felhasználásról,
e) ellátja az MpA foglalkoztatási alaprésze központi
pénzügyi keretébõl finanszírozott munkahelyteremtés
támogatásával kapcsolatos feladatokat,
f) mûködteti az álláskeresõk támogatási rendszerét,
valamint a vállalkozói járadékot, és gondoskodik a támogatási és szolgáltatási rendszer mûködtetésérõl,
g) a munkaügyi központ feladatainak ellátása érdekében együttmûködik a helyi önkormányzatokkal, valamint
az országos és helyi kisebbségi önkormányzatokkal,
továbbá más hatóságokkal és egyéb szervezetekkel, ennek
keretében
1. irányítja és koordinálja a kirendeltségeknek a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvénybõl adódó feladatainak végrehajtását;
2. adatszolgáltatási feladatokat teljesít a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv, az egészségbiztosítási
igazgatási szerv és az állami adóhatóság területi
szervei és más szervezetek felé;
h) ellátja a munkaügyi tanács titkársági feladatait,
i) illetékességi területén ellátja a védintézkedés kezdeményezésének megalapozásához szükséges információgyûjtéssel és elemzéssel kapcsolatos feladatokat,
j) elkészíti a munkaügyi központ belsõ szabályzatait,
k) a hatáskörébe tartozó ügyekben ellátja a pénzeszközök visszakövetelésével kapcsolatos feladatokat, valamint
l) ellátja a felnõttképzési intézmények ellenõrzésével
kapcsolatos feladatokat.
(2) A munkaügyi központ központi szervezete át nem
ruházható hatáskörben, a munkaügyi központnak a külön
jogszabályban meghatározott illetékességi területén elsõ
fokú hatósági jogkört gyakorol
a) a külföldiek magyarországi foglalkoztatásának engedélyezésével,
b) a rendbírsággal,
c) a munkaügyi központ hatáskörébe utalt nyilvántartásba vétellel, továbbá
d) a foglalkoztatást elõsegítõ támogatások közül
1. a munkaerõ-piaci szolgáltatást nyújtók részére támogatás megállapításával;
2. a munkaerõ-piaci program kidolgozásának, megvalósításának támogatásával;
3. a megváltozott munkaképességû személyek foglalkoztatását elõsegítõ beruházáshoz, felújításhoz
nyújtott támogatással, valamint
a) a bérgarancia támogatással, valamint
b) a felnõttképzési intézmények nyilvántartásba
vételével
kapcsolatos ügyekben.

2006/161. szám
8. §

(1) A regionális kirendeltség
a) a külön jogszabályban meghatározott illetékességi
területén ellátja az álláskeresõk nyilvántartásba vételével
kapcsolatos feladatokat, valamint az álláskeresési járadék,
álláskeresési segély, a vállalkozói járadék megállapításával, megszüntetésével és visszakövetelésével kapcsolatos,
továbbá azokkal a foglalkoztatást elõsegítõ támogatásokkal kapcsolatos feladatokat, amelyek ellátása nem tartozik
a munkaügyi központ központi szervezetének hatáskörébe,
b) ellátja a hatáskörébe tartozó ügyekben a pénzeszközök visszakövetelésével kapcsolat feladatokat,
c) ellátja az alkalmi munkavállalói könyv kiállításával,
az azzal kapcsolatos igazolások kiadásával összefüggõ feladatokat,
d) szolgáltatásokat szervez és bonyolít, mûködteti a
szolgáltatások kiépített intézményrendszerét,
e) nyilvántartja a csoportos létszámleépítésre vonatkozó bejelentéseket,
f) munkaközvetítést végez,
g) fogadja a munkaerõigényekre vonatkozó bejelentéseket,
h) információt nyújt, tanácsadást végez,
i) a regionális kirendeltség által ellátott feladatokkal
kapcsolatos ügyfélszolgálati tevékenységet végez,
j) közremûködik a csoportos létszámleépítések hátrányos következményeinek enyhítésében,
k) ellátja az Európai Foglalkoztatási Szolgálattal
(EURES) kapcsolatos tájékoztatási feladatokat,
l) rehabilitációs munkacsoportot mûködtet, részt vesz a
megváltozott munkaképesség, fogyatékosság, szociális
rászorultság külön jogszabályban meghatározott szakértõi
bizottságában,
m) munkaerõ-piaci programokat kezdeményez, szervezi azok végrehajtását, ellátja a központi programokkal, a
pályázatok kezelésével, az azokkal kapcsolatos tájékoztatással, véleményezéssel, döntés-elõkészítéssel kapcsolatos
feladatokat,
n) kapcsolatot tart a megye, a kistérség gazdasági életében részt vevõ munkaadókkal, a megye, a kistérség helyi
önkormányzataival, a megyében, a kistérségben mûködõ
más szervezetekkel, közremûködik a gazdasági szerkezet
átalakítását, a foglalkoztatási helyzet javítását célzó programokban, valamint
o) közremûködik a megváltozott munkaképességû személyek részére foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások
nyújtásában.

9. §
A regionális kirendeltség által hozott határozat elleni
fellebbezést – kivéve, ha kormányrendelet eltérõen rendelkezik – a munkaügyi központ bírálja el.
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10. §

A regionális kirendeltség élén az igazgató áll.

11. §
A regionális munkaügyi központokat, a regionális
kirendeltségeket és székhelyüket a rendelet melléklete tartalmazza.

12. §
(1) A Kormány kijelöli az Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaságot (a továbbiakban: ESZA Kht.), hogy
a Gyermek- és Ifjúsági Alapprogram pénzeszközeinek
kezeléséért felelõs szerv feladatait lássa el.
(2) Az ESZA Kht. látja el az államháztartás mûködési
rendjére vonatkozó jogszabályban foglaltaknak megfelelõen a Szociális és Munkaügyi Minisztérium – szociális és
munkaügyi miniszter által meghatározott – fejezeti kezelésû elõirányzatainak irányítását és kezelését.

13. §
(1) Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba, ezzel
egyidejûleg a pályakezdõ munkanélküliek elhelyezkedésének elõsegítésérõl 68/1996. (V. 15.) Korm. rendelet,
továbbá a munkába járással összefüggõ terhek csökkentését célzó támogatásokról, valamint a munkaerõ-toborzás
támogatásáról szóló 39/1998. (III. 4.) Korm. rendelet
4–5. §-a, továbbá az 5/A. § (1) bekezdésében a „az 5. § szerint nyújtott” szövegrész, 6. §-ának (2) bekezdésében a
„és a 4.” szövegrész, 6. §-ának (4) bekezdése hatályát
veszti.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az Országos Szociálpolitikai Szakértõi Névjegyzékrõl szóló
211/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet 7. §-ának (2) bekezdésében a „Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézethez
(a továbbiakban: Intézet)” szövegrész helyébe a „Foglalkoztatási és Szociális Hivatalhoz (a továbbiakban: Hivatal)” szövegrész, 10. §-ának (3) bekezdésében, 12. §-a
(1) bekezdésének felvezetõ mondatában, 12. §-ának
(3) bekezdésében és 16. §-ának (7) bekezdésében „az Intézet” szövegrész helyébe „a Hivatal” szövegrész,
12. §-ának (4) bekezdésében és 14. §-ának (1) bekezdésében „Az Intézet” szövegrész helyébe „A Hivatal” szövegrész, 12. §-ának (2) bekezdésében „az Intézetnek” szövegrész helyébe „a Hivatalnak” szövegrész, 13. §-ának (1) bekezdésében „az Intézethez” szövegrész helyébe „a Hivatalhoz” szövegrész, 13. §-ának (3) bekezdésében „az Intézetnél” szövegrész helyébe „a Hivatalnál” szövegrész lép.
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(3) A regionális munkaügyi központ az illetékességi
területén lévõ megyékben e rendelet hatálybalépését megelõzõen mûködött megyei (fõvárosi) munkaügyi központok általános és egyetemes jogutóda. A regionális munkaügyi központot, mint költségvetési szervet annak a megyei
(fõvárosi) munkaügyi központnak, mint költségvetési
szervnek a bázisán kell létrehozni, amelynek székhelyével
a regionális munkaügyi központ székhelye megegyezik.
A fõvárosra és Pest megyére kiterjedõ illetékességgel rendelkezõ regionális munkaügyi központot, mint költségvetési szervet a Fõvárosi Munkaügyi Központ, mint költségvetési szerv bázisán kell létrehozni.
(4) A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal a Foglalkoztatási Hivatal általános és egyetemes jogutóda. A Foglalkoztatási és Szociális Hivatalt, mint költségvetési szervet
a Foglalkoztatási Hivatal bázisán kell létrehozni.
(5) E rendelet hatálybalépésének idõpontjában folyamatban lévõ közigazgatási ügyek közül a rendelet hatálybalépését követõen az a szerv jár el, amelynek hatáskörébe
a közigazgatási ügy ellátása e rendelet szerint kerül.
(6) E rendelet hatálybalépésének idõpontjában folyamatban lévõ másodfokú eljárásokban a rendelet hatálybalépését követõen az a szerv jár el, amelynek hatáskörébe az
eljárás tárgyát képezõ közigazgatási ügyben e rendelet
szerint a fellebbezés elbírálása tartozik.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

Melléklet
a 291/2006. (XII. 23.) Korm rendelethez
A regionális munkaügyi központok
és regionális kirendeltségeik
Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ
Budapest
1. számú Regionális Kirendeltség
Budapest
2. számú Regionális Kirendeltség
Budapest
3. számú Regionális Kirendeltség
Budapest.
4. számú Regionális Kirendeltség
Nagykáta
Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ
Békéscsaba
Békéscsabai Regionális Kirendeltség
Békéscsaba
Kecskeméti Regionális Kirendeltség
Kecskemét
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Szegedi Regionális Kirendeltség
Szeged
Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ
Nyíregyháza
Debreceni Regionális Kirendeltség
Debrecen
Szolnoki Regionális Kirendeltség
Szolnok
Nyíregyházi Regionális Kirendeltség
Nyíregyháza
Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ
Miskolc
Miskolci Regionális Kirendeltség
Miskolc
Egri Regionális Kirendeltség
Eger
Salgótarjáni Regionális Kirendeltség
Salgótarján
Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ
Pécs
Pécsi Regionális Kirendeltség
Pécs
Kaposvári Regionális Kirendeltség
Kaposvár
Szekszárdi Regionális Kirendeltség
Szekszárd
Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ
Székesfehérvár
Székesfehérvári Regionális Kirendeltség
Székesfehérvár
Tatabányai Regionális Kirendeltség
Tatabánya
Veszprémi Regionális Kirendeltség
Veszprém
Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ
Szombathely
Szombathelyi Regionális Kirendeltség
Szombathely
Gyõri Regionális Kirendeltség
Gyõr
Nagykanizsai Regionális Kirendeltség
Nagykanizsa
Zalaegerszegi Regionális Kirendeltség
Zalaegerszeg
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A Kormány
292/2006. (XII. 23.) Korm.
rendelete
a Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézetrõl
A Kormány az Alkotmány 35. §-a (2) bekezdésében
megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40. §-a (3) bekezdésében foglalt feladatkörében
eljárva, valamint a szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI.
törvény 57. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a következõket rendeli el:
1. §
(1) A Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet
(a továbbiakban: Intézet) a szociális és munkaügyi miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alatt álló, önállóan gazdálkodó, az elõirányzatok felett teljes jogkörrel
rendelkezõ központi költségvetési szerv.
(2) Az Intézet székhelye Budapest.
2. §
A miniszter irányítási jogkörében
a) gyakorolja az Intézet feletti alapító jogokat,
b) jóváhagyja az Intézet szervezeti és mûködési szabályzatát, valamint az éves munkatervét és költségvetési
tervét,
c) ellátja a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet által felügyeleti szervi hatáskörbe utalt feladatokat, irányítja és
ellenõrzi az Intézet éves költségvetési elõirányzatának tervezését, pénzellátását, az elõirányzat módosítását, átcsoportosítását, a felhasználásról való beszámolást, valamint
a gazdálkodás szabályozottságát, illetve gondoskodik
e feladatok végrehajtásáról,
d) az Intézet feladataival összefüggésben követelményeket határoz meg a számítógépes központi adatgyûjtések adattartalma, valamint az információ- és prognózisszolgáltatás vonatkozásában.
3. §
(1) Az Intézet vezetõje a fõigazgató, akit a miniszter
pályázat útján ötéves idõtartamra nevez ki. A fõigazgató
felett a kinevezési, felmentési és fegyelmi jogkört a miniszter, az egyéb munkáltatói jogokat a miniszter által
kijelölt szakállamtitkár gyakorolja.
(2) Az Intézet alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat
a fõigazgató gyakorolja. A munkáltatói jogokat a fõigazgató – a kinevezés, a felmentés és a vezetõi megbízás
visszavonása kivételével – az Intézet vezetõ beosztású
munkatársára ruházhatja át.
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4. §

(1) A Kormány állami szakképzési és felnõttképzési
intézetként az Intézetet jelöli ki.
(2) A szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvényben, a felnõttképzésrõl szóló 2001. évi CI. törvényben,
valamint a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvényben az állami szakképzési és felnõttképzési intézet számára meghatározott feladatokat az Intézet látja el.
5. §
(1) Az Intézet – a külön jogszabályban meghatározott
feladatain túl –
a) a miniszter szakképzéssel és felnõttképzéssel összefüggõ ágazati feladatai keretében
1. ellátja a szakképzési és felnõttképzési tevékenység
szakmai és módszertani fejlesztését;
2. gondoskodik a hátrányos és fogyatékkal élõk képzésének tanügyi és képzési dokumentumairól;
3. szakképzéssel és felnõttképzéssel összefüggõ regionális és országos kutatásokat végez, kezdeményez, szervez és koordinál;
4. végzi a szakmastruktúra folyamatos fejlesztését,
kidolgozza az Országos Képzési Jegyzék tervezetét, javaslatot tesz módosítására, illetve korszerûsítésére;
5. kidolgozza az európai követelményekhez illeszkedõ
szakképesítések egyenértékûségének feltételrendszerét,
valamint a hazai és nemzetközi képesítések összehangolását;
6. fejleszti az Európai Unió tagországainak szakképzési
és felnõttképzési intézményeivel történõ együttmûködést;
7. gyûjti és elemzi a külön jogszabályban meghatározott felnõttképzési statisztikai adatokat;
8. szakmai képzést és fejlesztését segítõ kiadói tevékenységet végez, pedagógiai folyóiratokat és egyéb kiadványokat ad ki, és terjeszt;
9. ellátja a szakképzéssel és felnõttképzéssel kapcsolatos fejlesztési, elemzési és értékelési feladatokat;
10. közremûködik a hátrányos helyzet leküzdését
segítõ, továbbá rehabilitációs képzési programok kidolgozásában;
11. ellátja a világversenyek szervezésével kapcsolatos
feladatokat;
12. szervezi az oktatási intézményvezetõk szakmai
továbbképzését;
13. mûködteti a Magyar Nemzeti Observatory irodát;
b) a miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítésekkel
összefüggõ feladatok keretében
1. kidolgozza és gondozza a szakmai és vizsgáztatási
követelményeket, valamint a szakképesítések és a szakmai
tantárgyak központi programjait (tanterveit), tankönyveit
és tanulmányi segédleteit;
2. kidolgozza a szakképesítésekhez tartozó szakmai
vizsgatételeket, vizsgaközpontot mûködtet;
3. ellátja az országos szakmai tanulmányi versenyekkel
kapcsolatos feladatokat;
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4. szervezi a pedagógusok, andragógusok továbbképzését;
5. ellátja a Szakképzési Tankönyv és Taneszköz
Tanács titkársági feladatait;
6. szervezi a szakmai tankönyvek kidolgozását és
kiadását;
7. közremûködik a humánerõforrás fejlesztést, valamint a szociális képzéseket érintõ stratégiai tervezésben;
8. elõsegíti az Európai Unió által meghatározott szociális ágazatot érintõ stratégiák, irányvonalak megvalósulását;
9. vezeti a személyes gondoskodást nyújtó szervezetekben szakmai tevékenységet végzõ szakképzett személyek mûködési nyilvántartását;
10. ellátja az Országos Szociális és Gyermekvédelmi
Továbbképzési és Szakvizsga Bizottság feladatait;
11. mûködteti és fejleszti a szociális ágazat továbbképzési, alap- és szakvizsga rendszerét;
12. kidolgozza és fejleszti az általa folytatott képzések
minõségirányítási rendszerét.
(2) Az Intézet az (1) bekezdés a) pontjának 4. és 5. pontjában meghatározott feladatát – külön jogszabályban meghatározottak alapján – a szakképesítésért felelõs miniszterekkel együttmûködve látja el.
6. §
(1) Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésének idõpontjától az Intézet
a Nemzeti Szakképzési Intézet, a Nemzeti Felnõttképzési
Intézet, valamint a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai
Intézet Képzési Központja által ellátott feladatok tekintetében a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet általános jogutódja.
(3) E rendelet hatálybalépésének idõpontjától az Intézet
a szakképzési hozzájárulás kezelésével és – a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel – a Munkaerõpiaci Alap
képzési alaprészébõl (a továbbiakban: képzési alaprész)
nyújtott támogatásokkal összefüggõ feladatok ellátása
tekintetében az Oktatási Minisztérium Alapkezelõ Igazgatóságának (a továbbiakban: OM Alapkezelõ) jogutódja.
Az OM Alapkezelõ 2007. január 15-éig köteles átadni az
Intézet számára az e feladatokkal összefüggõ dokumentumokat.
(4) E rendelet hatálybalépését megelõzõen az Intézet
számára a képzési alaprészbõl nyújtott támogatásokra
vonatkozóan megkötött, lezárásra még nem került támogatási szerzõdések alapján az OM Alapkezelõt, mint támogatót megilletõ jogok és kötelezettségek e rendelet hatálybalépésének idõpontjától a Szociális és Munkaügyi Minisztériumot illetik meg, illetve terhelik. Az OM Alapkezelõ
2007. január 15-éig köteles átadni a Szociális és Munkaügyi Minisztérium számára ezen szerzõdésekhez kapcsolódó valamennyi dokumentumot.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány
293/2006. (XII. 23.) Korm.
rendelete
a gazdálkodó szervezetek 2006. évi
egyedi termelési támogatásáról szóló
26/2006. (II. 7.) Korm. rendelet módosításáról
A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetésérõl szóló
2005. évi CLIII. törvény 103. §-ának a) pontjában kapott
felhatalmazás alapján a Kormány a következõket rendeli el:
1. §
A gazdálkodó szervezetek 2006. évi egyedi termelési
támogatásáról szóló 26/2006. (II. 7.) Korm. rendelet 1. §-a
(3) bekezdésének a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[(3) Költségtérítés a vasúttársasáMillió forintban
gok személyszállítási közszolgáltatá2006. év]
saihoz:
„a) Költségtérítés a Magyar Államvasutak Zrt. (továbbiakban: MÁV)
személyszállítási közszolgáltatásaihoz
120 007,3”

2. §
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
A miniszterelnök helyett:
Kiss Péter s. k.,
szociális és munkaügyi miniszter
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22/2004. (II. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.)
1. §-a (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A rendelet hatálya kiterjed)
„b) a Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézetre
(a továbbiakban: NSZFI),”

2. §
Az R. 4. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A FAT szervezeti és mûködési szabályzatát a
Szociális és Munkaügyi Minisztérium (a továbbiakban:
minisztérium) hivatalos lapjában közzé kell tenni.”

3. §
Az R. 5. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A FAT tagjait a miniszter kéri fel. A FAT-nak nem
lehet tagja olyan személy, aki tagja a Nemzeti Szakképzési
és Felnõttképzési Tanácsnak.”

4. §
Az R. 10. §-a a következõ (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A FAT ülésén a Magyar Felsõoktatási Akkreditációs Bizottság, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium,
az Oktatási és Kulturális Minisztérium, valamint a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium képviselõje
tanácskozási joggal részt vehet.”

5. §

A Kormány
294/2006. (XII. 23.) Korm.
rendelete
a felnõttképzést folytató intézmények
és a felnõttképzési programok akkreditációjának
szabályairól szóló 22/2004. (II. 16.) Korm. rendelet
módosításáról

Az R. 11. §-a (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Intézményakkreditációt az a felnõttképzést folytató
intézmény kaphat,)
„a) amely megfelel az Fktv. 12. §-ának (3) bekezdésében elõírt feltételeknek,”

6. §
A Kormány a felnõttképzésrõl szóló 2001. évi CI. törvény 4. §-a (1) bekezdésének a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következõket rendeli el:
1. §
A felnõttképzést folytató intézmények és a felnõttképzési programok akkreditációjának szabályairól szóló

(1) Az R. 12. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Amennyiben az akkreditáció érvényességi ideje
lejárt és az intézmény az akkreditáció újbóli megadására
irányuló kérelmet terjeszt elõ, a FAT-nak – az (1) bekezdésben foglaltakon túl – vizsgálnia kell azt is, hogy az
intézmény az akkreditáció érvényességi ideje alatt eleget
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tett-e az akkreditációval összefüggõ, a 18. §-ban elõírt kötelezettségeinek. A kérelmet legkorábban az akkreditáció
érvényességi idejének lejártát megelõzõ 90 napon belül
lehet elõterjeszteni.”
(2) Az R. 12. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(4) A szakértõi bizottság véleményének elõterjesztése
elõtt a kérelmezõ intézmény székhelyén, illetve képzési
helyszínein szemlét tart. A szakértõi bizottság a helyszíni
szemle idõpontjáról a kérelmezõ intézményt elõzetesen
értesíti. Az értesítésben a kérelmezõt fel kell hívni a szakértõi bizottsággal való együttmûködésre, valamint az
együttmûködés hiányának jogkövetkezményeire is.”

7. §
Az R. 14. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Egyszerûsített intézményakkreditációs eljárás
akkor folytatható le, ha az intézménynek az intézményakkreditációs tanúsítványban szereplõ olyan adataiban következett be változás, amely az akkreditáció alapjául szolgáló
feltételeket nem érinti.
(2) Az eljárás során a FAT a határozathozatalt követõen
az adatváltozásnak megfelelõ új intézményakkreditációs
tanúsítványt állít ki, az akkreditáció érvényességi idõtartamának változatlanul hagyásával. Intézményi adatváltozás
esetén a szükséges változást a programakkreditációs tanúsítványon is át kell vezetni.”

8. §
Az R. a következõ 14/A. §-sal egészül ki:
„14/A. § A közoktatási feladatot ellátó – más jogszabályban meghatározott – szakképzõ intézmény egyszerûsített eljárás keretében szerezhet intézmény-akkreditációt.
A FAT ebben az eljárásban az intézmény felnõttképzésre
vonatkozó dokumentumait helyszíni szemle tartása nélkül
vizsgálja. Az eljárás a szakképzõ intézmény tárgyi feltételeinek vizsgálatára nem terjed ki.”
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(Az akkreditált felnõttképzést folytató intézmény)
„b) a képzési terv teljesülésérõl a tárgyévet követõ év
január 31. napjáig éves jelentést készít és terjeszt a szakmai tanácsadó testülete elé.”
11. §
Az R. 20. §-a (2) bekezdésének c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Az akkreditált intézmények nyilvántartása tartalmazza:)
„c) az intézmény székhelyének megnevezését,”
12. §
(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott
kivétellel – 2007. január 1-jén lép hatályba. A rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti az R. 13. §-a,
21. §-a, valamint 22. §-ának (3) bekezdése.
(2) E rendelet 5. §-a 2007. július 1-jétõl lép hatályba.
(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg
a) az R. 2. §-ának (1) bekezdésében a „foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter” szövegrész helyébe a
„szociális és munkaügyi miniszter” szövegrész, 5. §-ának
(2) bekezdésében, 8. §-ának (6) bekezdésében, 17. §-ának
(1) bekezdésében, 22. §-ának (1) bekezdésében a „Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium” szövegrész
helyébe a „minisztérium” szövegrész lép,
b) az R. 1. §-a (2) bekezdésének a) pontjában, a 8. §-a
(3) bekezdésének felvezetõ rendelkezésében, a 8. §-a
(5) bekezdésében az „NFI” szövegrész helyébe az
„NSZFI” szövegrész; a 8. §-a (2) bekezdésében, a 12. §-a
(6) bekezdésében, a 16. §-a (5) bekezdésében az
„NFI-hez” szövegrész helyébe az „NSZFI-hez” szövegrész lép.
(4) Az 5. § rendelkezését a hatálybalépését követõen
indult ügyekben kell alkalmazni, beleértve az akkreditáció
újbóli megadása iránti kérelemre indult eljárást is.
A miniszterelnök helyett:
Kiss Péter s. k.,
szociális és munkaügyi miniszter

9. §
Az R. 15. §-a a következõ f) ponttal egészül ki:
(A felnõttképzést folytató intézmény által kidolgozott
képzési program akkor akkreditálható, ha)
„f) felépítése modul szerkezetû.”

A Kormány
295/2006. (XII. 23.) Korm.
rendelete

10. §

az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi
Fõfelügyelõségrõl

Az R. 18. §-a (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

A Kormány az Alkotmány 35. §-ának (2) bekezdésében
megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkot-
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mány 40. §-ának (3) bekezdésében foglalt feladatkörében
eljárva, valamint a munkavédelemrõl szóló 1993. évi
XCIII. törvény (a továbbiakban Mvt.) 88. §-ának (7) bekezdésében, illetõleg a munkaügyi ellenõrzésrõl szóló
1996. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Met.) 9. §-ának
(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következõket rendeli el:
1. §
(1) A Kormány a munkavédelemmel és a munkaügyi
hatósági tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási feladatok ellátására munkaügyi és munkavédelmi hatóságként az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fõfelügyelõséget (a továbbiakban: OMMF) jelöli ki.
(2) Az OMMF központi hivatal, amelynek irányítását
a foglalkoztatáspolitikáért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) látja el.
(3) Az OMMF önállóan gazdálkodó központi költségvetési szerv.
(4) Az OMMF-et a miniszter által kinevezett elnök
vezeti, aki felett a munkáltatói jogokat a miniszter gyakorolja.
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(3) A munkavédelmi, munkaügyi felügyelõségek megnevezését, székhelyét és illetékességi területét e rendelet
melléklete tartalmazza.
(4) A munkavédelmi, munkaügyi felügyelõségek jogalanyisággal nem rendelkeznek.
(5) Az OMMF szervezetén belül, az elnök irányítása
alatt Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézet (a továbbiakban: OMFI) mûködik. Az OMFI
ellátja az alapító okiratában és külön jogszabályban meghatározott munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi
feladatokat.
(6) Az OMFI gazdálkodását tekintve részjogkörrel rendelkezõ szervezeti egység.
(7) Az OMFI-t igazgató irányítja. Az igazgatót az
OMMF elnöke javaslatára a miniszter nevezi ki és menti
fel. Az OMFI igazgatója felett a munkáltatói jogokat
– a kinevezés és felmentés kivételével – az OMMF elnöke
gyakorolja.

Munkavédelmi állami irányítási feladatok
3. §

(5) Az OMMF székhelye Budapest.
(6) A miniszter irányítási jogkörében
a) kinevezi és felmenti az OMMF elnökhelyettesét,
valamint – az OMMF elnöke véleményének kikérésével –
a munkavédelmi, munkaügyi felügyelõségek igazgatóit,
valamint
b) normatív utasításban kiadja az OMMF szervezeti és
mûködési szabályzatát.
(7) Az OMMF elnökhelyettese és a munkavédelmi,
munkaügyi felügyelõségek igazgatói felett a munkáltatói
jogokat – a kinevezés és felmentés kivételével – az OMMF
elnöke gyakorolja. Az OMMF elnöke gyakorolja a munkáltatói jogokat az OMMF köztisztviselõi és munkavállalói (közalkalmazottak, a Munka Törvénykönyve hatálya
alá tartozó munkavállalók) felett.

Az OMMF szervezete
2. §
(1) Az OMMF központi szervbõl és területi szervekbõl
áll. Az OMMF elnöke a központi szervet közvetlenül
vezeti. Az OMMF elnöke a munkavédelmi, munkaügyi
feladatok hatékony ellátása érdekében a területi szervek
illetékességébe tartozó munkavédelmi, munkaügyi feladatok ellátására a területi szervek illetékességi területén irodát hozhat létre.
(2) Az OMMF területi szervei az igazgató által irányított regionális munkavédelmi, munkaügyi felügyelõségek,
amelyek keretében munkavédelmi, munkaügyi felügyelõk
mûködnek.

(1) Az OMMF ellátja a munkavédelem nemzetgazdasági szintû irányításával kapcsolatos feladatokat. Az
OMMF saját jogkörében kezdeményezi, elõkészíti és elõsegíti az Mvt. 14. §-ában meghatározott állami irányítási
feladatok végrehajtását.
(2) Az OMMF részt vesz a miniszter jogszabály-elõkészítési és jogszabály-alkotási felelõsségébe tartozó jogi
normák tervezeteinek elõkészítésében.
(3) Az OMMF közremûködik
a) a Kormány és a miniszter munkavédelemmel kapcsolatos feladatai ellátásában;
b) a munkavédelmi elõírások végrehajtásának elõsegítését szolgáló tájékoztató, felvilágosító tevékenység ellátásában;
c) a munkavédelem országos programjának kialakításában és végrehajtásának irányításában;
d) a nemzetgazdaság munkavédelmi helyzetének évenkénti áttekintésében, a nemzetgazdaság munkavédelmi
helyzetérõl szóló éves beszámoló jelentés elõkészítésében;
e) a nevelés és az oktatás területén a biztonságos életvitelre, a szakmai oktatás területén az egészséget nem veszélyeztetõ és a biztonságos munkavégzés szabályaira vonatkozó ismeretanyag meghatározásában.

4. §
Az OMMF
a) véleményezi a feladat- és hatáskörét érintõ kormány-elõterjesztéseket és jogszabálytervezeteket;
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b) részt vesz a munkavédelemben érintett nemzetközi
szervezetek munkájában, együttmûködik más államok
szerveivel a munkavédelmi feladatok összehangolása
végett;
c) mint kijelölt nemzeti hatóság feladat- és hatáskörében ellátja az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség Nemzeti Fókuszpontja feladatait;
d) ellátja az Mvt. 78. §-ában megjelölt Munkavédelmi
Bizottság, illetõleg a Munkavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottság titkársági, adminisztratív teendõit;
e) mûködteti az Mvt. 14. §-a (1) bekezdésének e) pontja szerinti munkavédelmi információs rendszert;
f) a munkavédelmi bírságok az Mvt. 80. §-ának (2) bekezdése szerinti felhasználásával kapcsolatosan végzi a
nyilvános pályáztatást, szerzõdõ félként képviseli a Magyar Államot;
g) külön jogszabályban meghatározottak szerint részt
vesz egyéb bizottságok, testületek, tevékenységek végzésében, mûködésében, különösen a szabványosítás, az akkreditálás, a nukleáris baleset-elhárítás, a kémiai biztonság
területén.

Munkavédelmi hatósági feladatok, eljárás
5. §
(1) Az OMMF munkavédelmi felügyelõségei útján
ellátja az általános munkavédelmi hatósági feladatokat.
A munkavédelmi feladatok ellátása kiterjed a munkabiztonság és a munkaegészségügy hatósági feladataira, ideértve a foglalkozás-egészségügyi szolgálat Mvt.-ben és
külön jogszabályban elõírt munkavédelmi feladatainak
– az OMFI közremûködésével történõ – szakmai irányítását is. Az OMMF együttmûködik a foglalkozás-egészségügyi szolgálat által nyújtott egészségügyi szolgáltatás
tekintetében a szakfelügyeletet külön jogszabály szerint
ellátó Országos Tisztifõorvosi Hivatal irányítása alá tartozó Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központtal.
(2) A munkabaleseti információs rendszer mûködtetése
az OMMF, valamint a külön jogszabályban meghatározottak alapján a bányafelügyelet feladata. Az OMMF gyûjti
és feldolgozza a foglalkozási megbetegedésekkel, fokozott expozíciókkal kapcsolatos adatokat.
(3) Az egyéni védõeszközök tekintetében az OMMF
a munkavédelmi hatósági ellenõrzés során saját hatáskörben látja el a piacfelügyeleti feladatokat.
(4) Az OMMF teljesíti az Mvt. 82/A. §-ában meghatározott beszámolási és adatkezelési kötelezettséget.

6. §
(1) Az OMMF elsõfokú munkavédelmi hatósági jogkörében
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a) ellátja az Mvt. 83. §-ában meghatározott szakértõi
engedélyezési feladatokat, valamint
b) külön jogszabály szerint kiadja az igazságügyi szakértõi engedélyhez szükséges igazolásokat,
c) a munkavédelmi szabályok munkáltatók általi megtartásának külön jogszabály szerinti eljárásban történõ igazolása céljából az Mvt. 83/B. §-ában meghatározott módon és tartalommal hatósági nyilvántartást vezet.
(2) Az OMMF és a munkavédelmi felügyelõségek gyakorolják az Mvt. 81–82. §-ában, 82/C. §-ának (4) bekezdésében meghatározott feladat- és hatásköröket. Ellátják
továbbá mindazon hatósági ellenõrzési feladatokat, amelyeket külön jogszabály nevesítve feladat- és hatáskörükbe
utal.
(3) A munkavédelmi felügyelõségek munkavédelmi felügyelõje elsõfokú hatósági jogkörében ellátja az Mvt.
84. §-ában meghatározott munkavédelmi hatósági feladatokat.
(4) Az OMMF munkavédelmi felügyelõje illetékességi
területén kívül, valamint az OMMF köztisztviselõje a Magyar Köztársaság egész területén az OMMF elnöke által
kiállított megbízólevél birtokában végezhet ellenõrzést.
Az ellenõrzés alapján indult eljárás lefolytatására az a
munkavédelmi felügyelõség jogosult, amelynek illetékességi területén az ellenõrzés történt, kivéve, ha a kizárási ok miatt másik munkavédelmi felügyelõség került
kijelölésre.
(5) Munkavédelmi hatósági ügyben a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek minõsül
a) a munkavédelmi felügyelõ eljárása tekintetében az
OMMF;
b) a munkavédelmi felügyelõség vezetõje vonatkozásában az OMMF elnöke;
c) az OMMF és elnöke tekintetében a miniszter.

Munkaügyi állami irányítási feladatok
7. §
(1) Az OMMF ellátja a munkaügyi hatóság ellenõrzéssel kapcsolatos feladatait.
(2) A OMMF a munkaügyi ellenõrzéssel kapcsolatos
feladatainak ellátásával összefüggésben együttmûködik az
Európai Unió tagállamainak munkaügyi feladatokat ellátó
hatóságaival. A nemzetközi együttmûködés keretében
megkeresésre a hatáskörébe tartozó feladatokat érintõen
tájékoztatást nyújt az elvégzett munkaügyi ellenõrzések
megállapításairól, valamint a munkaügyi jogszabályok
tartalmáról.
(3) A Munka Törvénykönyve 106/A–106/B. §-aiban
– kivéve a 106/A. § (1) bekezdésének e) pontját – meghatározott szabályok megtartásának ellenõrzése céljából tartott vizsgálatok tapasztalatairól az OMMF beszámolót
készít a Szociális és Munkaügyi Minisztérium számára.
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(4) Az OMMF a Met. 8/D. §-a szerint közremûködik a
munkaügyi ellenõrzés támogatása, az érintett hatóságok
munkájának összehangolása, a foglalkoztatásra vonatkozó
szabályokba ütközõ foglalkoztatás elleni hatékony fellépés érdekében mûködõ Munkaügyi Ellenõrzést Támogató
Tanács tevékenységében.

Munkaügyi hatósági feladatok, eljárás
8. §
(1) A munkaügyi hatósági feladatokat az OMMF munkaügyi felügyelõségei, illetve munkaügyi felügyelõi
(a továbbiakban: felügyelõ) útján látja el.
(2) Az OMMF elsõfokú hatósági jogkörében a munkaügyi szabályok munkáltatók általi megtartásának, illetõleg
a munkáltatók munkaügyi kapcsolatai rendezettségének
külön jogszabály szerinti eljárásban történõ igazolása céljából a Met. 8/C. §-ában meghatározott módon és tartalommal hatósági nyilvántartást vezet.
(3) A felügyelõ elsõfokú hatósági jogkörében a Met.
3. §-a alá tartozó ellenõrzési tárgykörökben ellátja a munkaügyi hatóságnak a Met. 4. §-ában, 5. §-a (2) bekezdésében, valamint 6–7. §-ában meghatározott munkaügyi hatósági feladatait, továbbá a Met. 1. §-ának (5) bekezdésében
meghatározott feladatot.
(4) Munkaügyi bírság kiszabására, illetve a Met.
7. §-ának (2) bekezdése szerinti határozat meghozatalára
elsõ fokon annak a munkaügyi felügyelõségnek az igazgatója jogosult, amelynek illetékességi területén az ellenõrzött munkahely található.
(5) A munkaügyi felügyelõ a területi munkaügyi felügyelõség illetékességi területén kívül, valamint az
OMMF köztisztviselõje a Magyar Köztársaság egész területén az OMMF elnöke által kiállított megbízólevél birtokában végezhet ellenõrzést. Az ellenõrzés alapján indult
eljárás lefolytatására az a munkaügyi felügyelõség jogosult, amelynek illetékességi területén az ellenõrzés történt,
kivéve, ha kizárási ok miatt másik munkaügyi felügyelõség kerül kijelölésre.
(6) Munkaügyi hatósági ügyben a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek minõsül
a) a munkaügyi felügyelõ eljárása tekintetében az
OMMF;
b) a munkaügyi felügyelõség vezetõje vonatkozásában
az OMMF elnöke;
c) az OMMF és elnöke tekintetében a miniszter.
(7) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 113. §-a
szerinti méltányossági eljárás lefolytatására munkaügyi
hatósági ügyben nincs lehetõség.
(8) A munkaügyi hatósági eljárás keretében hozott döntések végrehajtását az elsõ fokon eljáró hatóság foganato-

2006/161. szám

sítja. A hatóságot a végrehajtás foganatosítása során a végrehajtó szolgálattal azonos jogok illetik meg, és kötelezettségek terhelik.

Záró rendelkezések
9. §
(1) E rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Fõfelügyelõség területi munkabiztonsági, munkaügyi felügyelõségei székhelyérõl és illetékességi területérõl szóló
27/2005. (XII. 27.) FMM rendelet.
(3) A Kormány az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Fõfelügyelõség nevét e rendelet hatálybalépésével
egyidejûleg Országos Munkavédelmi és Munkaügyi
Fõfelügyelõségre változtatja. Ahol e rendelet hatálybalépését megelõzõen megalkotott jogszabály az Országos
Munkabiztonsági és Munkaügyi Fõfelügyelõséget említi,
ott az e rendeletben meghatározott munkavédelmi hatóságot kell érteni.
(4) A 2007. január 1-je elõtt a munkaegészségügy területén indult eljárásokat az Állami Népegészségügyi és
Tisztiorvosi Szolgálat (a továbbiakban: ÁNTSZ) folytatja le.
(5) A nemzetgazdaság 2006. évi munkavédelmi helyzetérõl az OMMF elõkészítésében készülõ éves jelentés munkaegészségügyre vonatkozó részét az ÁNTSZ készíti el.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

Melléklet
a 295/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez
Az OMMF területi munkavédelmi, munkaügyi
felügyelõségei megnevezése, székhelye és illetékessége
– OMMF Közép-magyarországi Munkavédelmi Felügyelõsége, székhelye Budapest, illetékességi területe
Budapest, Pest megye
– OMMF Közép-magyarországi Munkaügyi Felügyelõsége, székhelye Budapest, illetékességi területe Budapest, Pest megye
– OMMF Dél-dunántúli Munkavédelmi Felügyelõsége, székhelye Pécs, illetékességi területe Baranya,
Somogy, Tolna megye
– OMMF Dél-dunántúli Munkaügyi Felügyelõsége,
székhelye Pécs, illetékességi területe Baranya, Somogy,
Tolna megye
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– OMMF Közép-dunántúli Munkavédelmi Felügyelõsége, székhelye Veszprém, illetékességi területe Fejér,
Komárom-Esztergom, Veszprém megye
– OMMF Közép-dunántúli Munkaügyi Felügyelõsége,
székhelye Székesfehérvár, illetékességi területe Fejér,
Komárom-Esztergom, Veszprém megye
– OMMF Nyugat-dunántúli Munkavédelmi Felügyelõsége, székhelye Szombathely, illetékességi területe GyõrMoson-Sopron, Vas, Zala megye
– OMMF Nyugat-dunántúli Munkaügyi Felügyelõsége, székhelye Szombathely, illetékességi területe GyõrMoson-Sopron, Vas, Zala megye
– OMMF Dél-alföldi Munkavédelmi Felügyelõsége,
székhelye Kecskemét, illetékességi területe Bács-Kiskun,
Békés, Csongrád megye
– OMMF Dél-alföldi Munkaügyi Felügyelõsége, székhelye Kecskemét, illetékességi területe Bács-Kiskun,
Békés, Csongrád megye
– OMMF Észak-alföldi Munkavédelmi Felügyelõsége,
székhelye Debrecen, illetékességi területe Hajdú-Bihar,
Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
– OMMF Észak-alföldi Munkaügyi Felügyelõsége,
székhelye Debrecen, illetékességi területe Hajdú-Bihar,
Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
– OMMF Észak-magyarországi Munkavédelmi Felügyelõsége, székhelye Miskolc, illetékességi területe Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád megye
– OMMF Észak-magyarországi Munkaügyi Felügyelõsége, székhelye Eger, illetékességi területe Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád megye

A Kormány
296/2006. (XII. 23.) Korm.
rendelete
a Magyar Köztársaság Kormánya
és az Albán Köztársaság Kormánya között
Budapesten, 1996. január 24-én aláírt,
a nemzetközi közúti személyszállításról
és árufuvarozásról szóló Egyezmény
módosításáról szóló, jegyzékváltás útján létrejött
Megállapodás kihirdetésérõl
1. §
A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyar
Köztársaság Kormánya és az Albán Köztársaság Kormánya között Budapesten, 1996. január 24-én aláírt, a nem-
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zetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról
szóló Egyezmény módosításáról szóló, jegyzékváltás
útján létrejött Megállapodás (a továbbiakban: jegyzékváltás útján létrejött Megállapodás) kötelezõ hatályának elismerésére.

2. §
A Kormány a jegyzékváltás útján létrejött Megállapodást e rendelettel kihirdeti.

3. §
Az Albán Félnek címzett magyar szóbeli jegyzék szövege a következõ:
„Szóbeli Jegyzék
A Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma tiszteletét
fejezi ki az Albán Köztársaság Külügyminisztériumának,
és hivatkozással az Európai Közösség és Albánia között
2006. június 12-én aláírt Ideiglenes Megállapodásra, van
szerencséje javasolni, hogy a Magyar Köztársaság Kormánya és az Albán Köztársaság Kormánya között Budapesten, 1996. január 24-én aláírt, a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Egyezmény az
alábbiak szerint kerüljön módosításra:
Az Egyezmény 6. Cikk 1. pontja az alábbiak szerint módosul:
»1. Elõzetesen kiadott engedéllyel végezhetõ:
– a Szerzõdõ Felek területén nyilvántartott gépjármûvel a Szerzõdõ Felek területe közötti árufuvarozás,
– tranzitáruknak Magyarországon letelepedett fuvarozó által az Albán Köztársaság területén keresztül harmadik, nem EU-tagországba vagy nem EU-tagországból történõ fuvarozása,
– tranzitáruknak Albániában letelepedett fuvarozó által
történõ fuvarozása Albániából a Magyar Köztársaság területén keresztül EU-tagországba, illetve EU-tagországból
albániai rendeltetési helyre történõ fuvarozása.«
A Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma tisztelettel javasolja, hogy amennyiben az Albán Köztársaság Kormánya ezt a javaslatot elfogadja, úgy ez a jegyzék és az
Albán Köztársaság Külügyminisztériumának azonos tartalmú válaszjegyzéke Megállapodást képezzen a két
ország Kormánya között, amely a válaszjegyzék kézhezvételének napjától számított 15. (tizenötödik) napon lép
hatályba.
A Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma ezúttal is
õszinte nagyrabecsülését fejezi ki az Albán Köztársaság
Külügyminisztériumának.”
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4. §

2. §

(1) A jelen rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott
kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

(1) A közigazgatási hivatal közvetlenül a közigazgatási
hivatal vezetõjének (a továbbiakban: hivatalvezetõ) vezetése alatt álló szervezeti egységekbõl, továbbá az ágazati
szakigazgatási szervekbõl (a továbbiakban: szakigazgatási
szervek), valamint – a Közép-magyarországi Regionális
Közigazgatási Hivatal kivételével – kirendeltségekbõl áll.

(2) A jelen rendelet 2–3. §-a a jegyzékváltás útján létrejött Megállapodás záró rendelkezéseiben meghatározott
idõpontban lép hatályba.
(3) A jegyzékváltás útján létrejött Megállapodás, illetve
a jelen rendelet 2–3. §-a hatálybalépésének naptári napját,
annak ismertté válását követõen, a külügyminiszter a
Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.
(4) A jelen rendelet végrehajtásáról a külügyminiszter,
valamint a gazdasági és közlekedési miniszter gondoskodik.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

(2) A kirendeltség a közigazgatási hivatal szervezeti
egysége, amely a közigazgatási hivatal szervezeti és mûködési szabályzatában meghatározott feladatokat lát el.
Kirendeltségek e rendelet 1. mellékletében meghatározott
megyeszékhely városokban mûködnek, megyére kiterjedõ
illetékességgel.
(3) A szakigazgatási feladatokat ellátó szerveknek a
megyei kirendeltségen területi osztálya mûködhet. A szakigazgatási szervek tekintetében területi osztály mûködését
kormányrendelet elrendelheti.
(4) A hivatalvezetõ vezetése alatt álló szervezeti egységek, a szakigazgatási szervek, valamint a kirendeltségek
egy költségvetési szervet képeznek.

A Kormány
297/2006. (XII. 23.) Korm.
rendelete
a közigazgatási hivatalokról
A Kormány az Alkotmány 35. §-ának (2) bekezdésében
megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének c) pontjában és 40. §-ának
(3) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, valamint
a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 13/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következõ rendeletet alkotja:

A közigazgatási hivatal jogállása
1. §
(1) A közigazgatási hivatalok a Kormány területi államigazgatási szervei.
(2) A közigazgatási hivatalokat a Kormány az önkormányzatokért felelõs miniszter közremûködésével irányítja.

(5) Az államháztartásról szóló külön jogszabály rendelkezései alapján a közigazgatási hivatalok létszámát – szakigazgatási szervi bontásban – a Kormány külön határozatban állapítja meg.
(6) Amennyiben kormányrendelet kivételt nem tesz, a
területi államigazgatási szervek és államigazgatási feladatot ellátó más szervek (a továbbiakban együtt: területi
államigazgatási szervek) államigazgatási jogkörükben eljárva – szervezeti és szakmai önállóságuk megtartásával –
a hivatal koordinációs és ellenõrzési jogkörébe tartoznak.

3. §
(1) A hivatalvezetõt – pályázat alapján – a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter és az önkormányzatokért
felelõs miniszter együttes javaslatára a miniszterelnök bízza meg. A hivatalvezetõ megbízását – a Miniszterelnöki
Hivatalt vezetõ miniszter és az önkormányzatokért felelõs
miniszter együttes javaslatára – a miniszterelnök vonja
vissza.
(2) Az önkormányzatokért felelõs miniszter – a vezetõi
megbízás és a vezetõi megbízás visszavonása kivételével –
gyakorolja a munkáltatói jogokat a hivatalvezetõ felett.
(3) A hivatalvezetõ minisztériumi fõosztályvezetõi besorolású köztisztviselõ, megbízása határozatlan idõre szól.
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(4) Hivatalvezetõi megbízást az a köztisztviselõ kaphat,
aki állam- és jogtudományi egyetemi végzettséggel, valamint jogi vagy közigazgatási szakvizsgával rendelkezik.

4. §
(1) A hivatalvezetõ munkáját hivatalvezetõ-helyettesek
segítik. A hivatalvezetõ-helyettes ellátja a hivatal szervezeti és mûködési szabályzatában meghatározott feladatokat, és távollétében a szervezeti és mûködési szabályzatban meghatározottak szerint helyettesíti a hivatalvezetõt.
(2) A kirendeltséget a kirendeltségvezetõ hivatalvezetõ-helyettesként vezeti, aki ellátja a közigazgatási
hivatal szervezeti és mûködései szabályzatában meghatározott feladatokat.
(3) A hivatalvezetõ-helyettest – a hivatalvezetõ javaslatára – az önkormányzatokért felelõs miniszter bízza meg,
illetve vonja vissza a megbízását. A hivatalvezetõ-helyettes feletti munkáltatói jogokat egyebekben a hivatalvezetõ
gyakorolja.
(4) A hivatalvezetõ-helyettes minisztériumi fõosztályvezetõ-helyettesi besorolású köztisztviselõ.
(5) Hivatalvezetõ-helyettesi megbízást az a köztisztviselõ kaphat, aki állam- és jogtudományi egyetemi végzettséggel, valamint jogi vagy közigazgatási szakvizsgával
rendelkezik.
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b) amelyekben a szakigazgatási szervek járnak el,
a központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006.
évi LVII. törvény 2. §-ának (3) bekezdésében meghatározott hatásköröket – a hatékonysági és pénzügyi ellenõrzés
kivételével – az adott ügycsoport tekintetében feladatkörrel rendelkezõ miniszter gyakorolja.
(2) A miniszter az (1) bekezdésben meghatározott jogkörében
a) felhatalmazás alapján rendeletben meghatározza a
közigazgatási hivatal, a szakigazgatási szerv államigazgatási feladatainak ellátására vonatkozó szakmai szabályokat;
b) a közigazgatási hivatal egyidejû tájékoztatása mellett utasíthatja a szakigazgatási szervet annak hatáskörébe
tartozó ügyben, kivéve az egyedi hatósági ügyek tekintetében;
c) ellenõrzi az ágazati szakmai követelmények érvényesülését a közigazgatási hivatal tevékenységében.
(3) A miniszter írásban tájékoztatja a közigazgatási hivatalt, a feladatkörét érintõ ágazati tervekrõl, ágazatpolitikai elképzelésekrõl, javaslatot tesz a megvalósítás szervezeti és intézményi feltételeire, valamint – a szakigazgatási
szervek vezetõinek meghívásával egyidejûleg – az e szervek vezetõi részére tartandó szakmai értekezletekrõl.

8. §
5. §
(1) A szakigazgatási szerv önállóan gyakorolja a jogszabályban megállapított hatáskörét.
(2) A szakigazgatási szerv vezetõje minisztériumi fõosztályvezetõ-helyettesi besorolású köztisztviselõ.
(3) A szakigazgatási szerv vezetõje gondoskodik a
szakmai követelmények érvényesülésérõl, gyakorolja a
munkáltatói jogokat a szakigazgatási szerv köztisztviselõi
felett.

6. §
A költségvetés elõkészítése során az önkormányzatokért felelõs miniszter kikéri a szakigazgatási szervek tevékenységének szakmai irányítását a 7. § (1) bekezdése
szerint ellátó központi államigazgatási szerv vezetõje
(a továbbiakban: miniszter) véleményét.

(1) Az önkormányzatokért felelõs miniszter ellátja a
helyi önkormányzatok, a kisebbségi önkormányzatok és a
helyi önkormányzatok társulásai törvényességi ellenõrzésének, továbbá a közigazgatási hivatalok és a területi
államigazgatási szervek jogszabályban szereplõ ellenõrzésének a szakmai irányítását, s ennek keretében gyakorolja
a 7. § (2)–(3) bekezdésben meghatározott jogokat.
(2) Az önkormányzatokért felelõs miniszter ellátja a
közigazgatási hivatalok tevékenységének törvényességi,
szakszerûségi, hatékonysági és pénzügyi ellenõrzését.
(3) A törvényességi, szakszerûségi és hatékonysági ellenõrzésre vonatkozó részletes szabályokat az önkormányzatokért felelõs miniszter által vezetett minisztérium
szervezeti és mûködési szabályzata határozza meg, amely
az ott meghatározottak szerint átfogó-, téma-, cél- és utóellenõrzés lehet. Átfogó ellenõrzést legalább négyévenként, téma-, cél-, feladat- vagy utóellenõrzést a munkatervben meghatározott ütemezéssel kell tartani.

7. §

(4) A szakigazgatási szervekre is kiterjedõ ellenõrzést
az önkormányzatokért felelõs miniszter a miniszter közremûködésével látja el.

(1) Azokkal az ügyekkel összefüggésben,
a) amelyekben a közigazgatási hivatal hatósági jogkörben jár el, valamint

(5) Az önkormányzatokért felelõs miniszter négyévenként egy alkalommal a 13. §-ban meghatározottak alapján
beszámol a Kormány elõtt a hivatalok tevékenységérõl és
a területi államigazgatás helyzetérõl.
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(6) A területfejlesztésért felelõs miniszter ellátja a kistérségi fejlesztési tanácsok, a megyei területfejlesztési
tanácsok, a térségi fejlesztési tanácsok és a regionális fejlesztési tanácsok törvényességi felügyeletét.
(7) A kistérségi fejlesztési tanács, a megyei területfejlesztési tanács, a térségi fejlesztési tanács és a regionális
fejlesztési tanács mûködésének törvényességi felügyeletét
a tanács székhelye szerint illetékes közigazgatási hivatal
gyakorolja.

9. §
(1) A közigazgatási hivatalnak az
a) ügyviteli és informatikai feladatok szolgáltatásalapú
ellátásának feltételeivel kapcsolatos feladataival összefüggõ,
b) a központi közszolgálati nyilvántartás mûködtetésével, a szakember-utánpótlás megszervezésével, valamint a
köztisztviselõk képzésével, továbbképzésével kapcsolatos
ügyek tekintetében a Kormány tagjai és az államtitkárok
jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény 2. §-ának (3) bekezdésében meghatározott hatásköröket – a hatékonysági
és pénzügyi ellenõrzés kivételével – a Miniszterelnöki
Hivatalt vezetõ miniszter gyakorolja.
(2) A 17–24. §-okban meghatározott feladatok ellátása
körében a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter kezdeményezi és ellenõrzi
a) a több ágazatot érintõ kormányzati döntések végrehajtásának területi összehangolását;
b) a közigazgatás korszerûsítésével kapcsolatos feladatok területi összehangolását;
c) a területi államigazgatási szervek informatikai fejlesztéseinek összehangolását a közigazgatási informatikai
fejlesztési tervekkel, koncepcióval összhangban.

10. §
Az önkormányzatokért felelõs miniszter meghatározott
ügyben az illetékességgel rendelkezõ közigazgatási hivatal helyett más közigazgatási hivatalt jelölhet ki eljárásra.

A hivatalvezetõ feladatai
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(2) A szakigazgatási szerv vezetõjének megbízásához,
megbízásának visszavonásához a miniszter egyetértése
szükséges.
(3) A közigazgatási hivatal gazdasági vezetõje tekintetében az államháztartás mûködési rendjérõl szóló jogszabály rendelkezései irányadók.
12. §
A hivatalvezetõ
a) vezeti a közigazgatási hivatalt, ellátja a költségvetési
szerv vezetõjének hatáskörébe utalt feladatokat;
b) gondoskodik a közigazgatási hivatal szakigazgatási
szervei feladatainak ellátásáról;
c) elkészíti a közigazgatási hivatal szervezeti és mûködési szabályzatát, gondoskodik a jogszabályban elõírt
belsõ szabályzatok elkészítésérõl.
13. §
(1) A hivatalvezetõ négyévenként egy alkalommal az
önkormányzatokért felelõs miniszter elõterjesztésében
beszámol a Kormány elõtt a hivatal tevékenységérõl és a
területi államigazgatás helyzetérõl, a (2) bekezdésben
meghatározottak szerint.
(2) A beszámolónak tartalmaznia kell:
a) az ágazatpolitikai célkitûzések érvényesülését;
b) a közigazgatási hivatal törvényességi ellenõrzési és
törvényességi felügyeleti tevékenységének tapasztalatait;
c) a közigazgatási hivatalnak a jegyzõ és a polgármester államigazgatási tevékenységére vonatkozó tapasztalatait;
d) a (4) bekezdésben meghatározott államigazgatási
szervek mûködésének, tevékenységének tapasztalatait;
e) egyéb, a Kormány által meghatározott szempontokat;
f) a b), c) és d) pontban meghatározott szerveknél a
közérdekû kérelmekkel, panaszokkal és bejelentésekkel
kapcsolatos ügyek intézésének helyzetét.
(3) A hivatalvezetõ minden évben – a (4) bekezdésben
meghatározott szervek bevonásával – az elõzõ évrõl szóló
összegzõ jelentést készít.
(4) A beszámolási kötelezettség kiterjed a közigazgatási
hivatal területén mûködõ államigazgatási feladatot ellátó
szervre és személyre, a rendvédelmi szervekre, a polgármesterre, a jegyzõre az általuk ellátott államigazgatási feladatokat érintõen, a központi államigazgatási szervek bármely jogállású területi szerveire, kirendeltségére is.

11. §
A közigazgatási hivatal feladatai
(1) A hivatalvezetõ gyakorolja a munkáltatói jogokat
a szakigazgatási szervek vezetõi, a közigazgatási hivatal
– a szervezeti és mûködési szabályzatban meghatározott –
szervezeti egységeinek köztisztviselõi, valamint munkavállalói felett.

14. §
(1) A közigazgatási hivatal véleményezi a koordinációs
és ellenõrzési jogkörébe tartozó, régión belüli székhellyel
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rendelkezõ megyei és az egy megyét meghaladó illetékességgel rendelkezõ területi államigazgatási szervek
vezetõinek vezetõi megbízását és megbízásuk visszavonását, javaslatot tehet megbízásuk visszavonására, kitüntetésükre, jutalmazásukra, kezdeményezheti fegyelmi felelõsségre vonásukat.
(2) A közigazgatási hivatal véleményezi a területi
államigazgatási szervek létrehozására, átszervezésére és
megszüntetésére, valamint jogállásuk és illetékességi területük módosítására vonatkozó elõterjesztést.
(3) A közigazgatási hivatal véleményezi a területi
államigazgatási szervek létszámának megállapítására és
költségvetése meghatározására vonatkozó elõterjesztést,
javaslatot.
(4) A közigazgatási hivatal a (2) és (3) bekezdésben
meghatározott véleményét megküldi az önkormányzatokért felelõs miniszternek, a pénzügyekért felelõs miniszternek, valamint az érintett, a szakigazgatási szervek tevékenységének szakmai irányítását ellátó központi államigazgatási szerv vezetõje és a területi államigazgatási
szerv vezetõje részére.

15. §

(1) A közigazgatási hivatal kérelemre vagy hivatalból a
Kormánynak alárendelt, a mûködési területén lévõ bármely területi államigazgatási szervtõl, államigazgatási feladatkörben eljáró rendvédelmi szervtõl, a polgármestertõl
és a jegyzõtõl az általuk ellátott államigazgatási feladatokat érintõen, valamint államigazgatási feladatot ellátó más
személytõl bármely döntést bekérhet, a szerv intézkedésérõl tájékoztatást kérhet, illetve az iratokba betekinthet.
(2) A közigazgatási hivatal az (1) bekezdésben meghatározott szerv felügyeleti szervénél – törvénysértés észlelése esetén – felügyeleti eljárást kezdeményez, illetve
ennek eredménytelensége esetén a feladatkörében érintett
miniszter eljárását kezdeményezi.
(3) A közigazgatási hivatal a (2) bekezdésben foglalt intézkedések eredménytelensége esetén az érintett döntést
hozó szerv felügyeleti szerve és a feladatkörében érintett
miniszter egyidejû tájékoztatása mellett kezdeményezi az
önkormányzatokért felelõs miniszternél a (4) bekezdésben
foglalt intézkedés megtételét.
(4) Ha a törvénysértés másként nem orvosolható, az önkormányzatokért felelõs miniszter és a Miniszterelnöki
Hivatalt vezetõ miniszter együttesen tesz javaslatot a Kormánynak az Alkotmány 35. § (4) bekezdése alapján a Kormánynak alárendelt területi szervek törvénybe ütközõ
határozatának vagy intézkedésének megsemmisítésére,
illetve megváltoztatására.
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16. §

A közigazgatási hivatal, illetõleg a szakigazgatási szerv
a törvényben vagy kormányrendeletben megállapított
ügyekben hatósági jogkört gyakorol.

Koordináció
17. §
(1) A közigazgatási hivatal koordinációs feladat- és
hatáskörében
a) gondoskodik a több ágazatot érintõ kormányzati
döntések végrehajtásának területi összehangolásáról;
b) gondoskodik a regionális államigazgatási kollégium
(a továbbiakban: kollégium) létrehozásáról, mûködésérõl,
ügyrendjének elõkészítésérõl;
c) a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter által
meghatározottak szerint közremûködik a központi közszolgálati nyilvántartás mûködtetésével kapcsolatos feladatok ellátásában;
d) gondoskodik a közigazgatás korszerûsítésével, az
elektronikus közigazgatás kialakításával kapcsolatos feladatok területi összehangolásáról, szervezésérõl;
e) tájékoztatást kérhet a koordinációs és ellenõrzési
jogkörébe tartozó területi államigazgatási szervek vezetõitõl;
f) gondoskodik a kirendeltségen területi ügyfélszolgálati iroda mûködtetésérõl;
g) kezdeményezheti a területi államigazgatási szervek
ügyfélfogadási, ügyfélszolgálati rendszerének összehangolását, továbbá szakmai támogatást nyújt az ügyfélszolgálati tevékenység bõvítéséhez;
h) gondoskodhat a területi elektronikus ügyfél-tájékoztatási rendszer koordinálásáról, ennek keretében elõsegíti
annak naprakész mûködését.
(2) A kollégium a közigazgatási hivatal véleményezõ,
összehangolást elõsegítõ testülete. A hivatalvezetõ
a) vezeti a kollégiumot;
b) az ügyrendben meghatározott idõközönként, illetve
szükség szerint összehívja a kollégium ülését, gondoskodik a napirendek, az állásfoglalások elõkészítésérõl;
c) szükség szerint meghívja a kollégium ülésére a koordinációs és ellenõrzési jogkörébe nem tartozó közigazgatási szervek vezetõit.
(3) A kollégium elnöke a hivatalvezetõ, tagjai a hivatalvezetõ-helyettes, a kirendeltségvezetõk, a területi államigazgatási szervek vezetõi, a szakigazgatási szervek vezetõi, az államigazgatási feladatot ellátó rendvédelmi szervek vezetõi és a közigazgatási hivatal szervezeti és mûködési szabályzatában meghatározott szervezeti egységek
vezetõi.
(4) A kollégium ülésén tanácskozási joggal vesz részt az
elnök által meghívott szervezet vezetõje.
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18. §

A kollégium ügyrendjét a hivatalvezetõ terjeszti elõ és a
kollégium állapítja meg. A kollégium testületként mûködik, mûködésének részletes szabályait az ügyrend tartalmazza.

19. §
A kollégium
a) elemzi és értékeli a közigazgatási hivatal, a területi
államigazgatási szervek és a helyi önkormányzatok
együttmûködésének, továbbá az államigazgatási feladatok
területi végrehajtásának tapasztalatait, a közigazgatási
szervek államigazgatási hatósági ügyintézését;
b) egyezteti és értékeli az ellenõrzések tapasztalatait,
állást foglal az ellenõrzési tervek tartalmáról, ütemezésérõl, végrehajtásáról;
c) elõmozdítja a területi informatikai kapcsolatok
összehangolt fejlesztését és mûködését;
d) értékeli a képzési, továbbképzési tevékenységet,
véleményezi az erre vonatkozó terveket, ajánlásokat dolgoz ki a képzés, továbbképzés tárgyköreire és módszereire
vonatkozóan;
e) elemzi a területi államigazgatási szervek és az érdek-képviseleti szervek, köztestületek együttmûködését,
ajánlást dolgozhat ki az együttmûködések továbbfejlesztésére;
f) véleményezi az egyes területi államigazgatási szervek ügyvitel-, informatika- és szervezetfejlesztési döntéseinek tervezeteit;
g) értékeli és véleményezi a területi államigazgatási
szervek ügyfélfogadási rendjét, ügyfélszolgálati tevékenységét.

20. §
A területi államigazgatási szervek feladataik ellátása
során kötelesek együttmûködni. A hivatalvezetõ szükség
szerint regionális koordinációs értekezletet hívhat össze
egyes, több ágazatot érintõ feladat ellátásának elõmozdítására, a területi államigazgatási szervek, valamint az államigazgatási feladatot ellátó más szervek vezetõit ideiglenes
bizottság alakítására kérheti fel.

21. §
A kirendeltség a hivatalvezetõ által meghatározottak
szerint vesz részt a közigazgatási hivatal koordinációs feladatai ellátásában.
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Ellenõrzés
22. §

(1) A közigazgatási hivatal ellenõrzési feladat- és hatáskörében
a) gondoskodik a területi államigazgatási szervek
ellenõrzési terveinek összehangolásáról, egyeztetett végrehajtásáról, a tapasztalatok közös elemzésérõl;
b) gondoskodik a gazdaságos, egymást kiegészítõ
ellenõrzési módok kialakításáról, alkalmazásáról;
c) ellenõrzi a közigazgatási szervek vezetõinek köztisztviselõkkel, közalkalmazottakkal kapcsolatos munkáltatói intézkedései törvényességét;
d) ellenõrzi – az illetékes ügyészséggel egyeztetett
ellenõrzési terv és program szerint – a területi államigazgatási szervek tevékenységében a közigazgatási hatósági
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény
végrehajtását, ezen szervek hatósági tevékenységének
jogszerûségét;
e) ellenõrzi az ügyiratkezelésrõl, valamint a közigazgatási szervek által kezelt adatok nyilvántartásáról és védelmérõl, a közérdekû adatok nyilvánosságáról szóló jogszabályok végrehajtását;
f) ellenõrzi a területi államigazgatási szervek által alkalmazott informatikai programok jogtisztaságát;
g) a közigazgatási informatikáért felelõs miniszter irányítása mellett és az általa biztosított feltételek keretei
között ellenõrzi a területi közigazgatási szervek infokommunikációs rendszereinek üzemeltetési, üzemmenet-folytonossági szabályait, ezek jogszabályoknak való megfelelõségét, illetve a személyi, szakmai feltételek meglétét.
(2) A közigazgatási hivatal az (1) bekezdés c)–g) pontjában meghatározott feladatainak teljesítése érdekében
jogosult a területi államigazgatási szervek vezetõitõl e feladata tekintetében határidõ tûzésével adatokat, felvilágosítást kérni, e szervek irataiba betekinteni.
(3) A közigazgatási hivatal az ellenõrzések tapasztalatairól tájékoztatja a felügyeleti jogkört gyakorló szervet,
illetve az ágazati minisztert, szükség esetén – különösen,
ha jogszabálysértést tapasztal – kezdeményezi intézkedését, gyakorolja a 28. § (1) bekezdésében meghatározott
jogait.
Informatika
23. §
(1) A közigazgatási hivatal az informatikai tevékenység
összehangolása érdekében
a) kezdeményezi az ügyviteli tevékenység összehangolását, elõmozdítja annak egységes program szerinti ellátását, és a közigazgatási informatikáért felelõs miniszter
irányítása mellett és az általa biztosított feltételeknek megfelelõen biztosítja az ügyviteli és informatikai feladatok
szolgáltatás alapú ellátásának kereteit;
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b) elõmozdítja a központi közszolgálati nyilvántartás
hatékony mûködését és adattartalmának a területi államigazgatási szervek feladatával összefüggõ használatát, illetve ellenõrzi a nyilvántartás adatainak védelmére
vonatkozó szabályok érvényesülését;
c) gondoskodik arról, hogy az önkormányzati törzsadattárat, az önkormányzati törvényességi és hatósági
statisztikai rendszer adatait a területi államigazgatási szervek használhassák;
d) a kollégium közremûködésével gondoskodik a közigazgatási informatika fejlesztésének összehangolásáról,
kezdeményezheti ennek érdekében az ágazati miniszter intézkedését;
e) a közigazgatási informatikáért felelõs miniszter irányítása mellett és az általa biztosított feltételek keretei között gondoskodik a területi államigazgatási szervek, valamint – igény esetén – az önkormányzatok és kistérségek
informatikai rendszereinek távfelügyeleti rendszerben történõ mûködtetésérõl, ennek érdekében központi rendszergazdai és segítségnyújtó szolgáltatást biztosíthat.
(2) A közigazgatási hivatal ellátja a választásokkal, a
népszavazásokkal összefüggõ informatikai feladatokat.
(3) A közigazgatási hivatal közremûködik az önkormányzati rendeletek elektronikus közzétételében.

Képzés, továbbképzés
24. §
(1) A közigazgatási hivatal a köztisztviselõk képzése,
továbbképzése körében
a) éves terv alapján szervezi a régióban az államigazgatási feladatokat ellátó önkormányzati szervek köztisztviselõinek képzését, továbbképzését;
b) közremûködik a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ
miniszternek a köztisztviselõk képzésével, továbbképzésével, valamint a szakember-utánpótlás megszervezésével
kapcsolatos feladatainak ellátásában;
c) gondoskodik a közigazgatási alapvizsgák, szakvizsgák, anyakönyvi szakvizsgák, továbbá külön jogszabály
által meghatározott egyéb vizsgák, valamint az ezek elõkészítésére szolgáló tanfolyamok megszervezésérõl és lebonyolításáról;
d) elõmozdítja az ágazati, szakmai alapképzés rendszerességét, kezdeményezheti az ágazati képzéseket a területi
államigazgatási szerv vezetõinél, a miniszternél;
e) közremûködik a helyi önkormányzatok, valamint
a kisebbségi önkormányzatok tisztségviselõinek, képviselõinek képzésében;
f) összehangolja az ágazati területi államigazgatási
szervek feladatkörébe tartozó, köztisztviselõket érintõ
képzési, továbbképzési feladatok ellátását;
g) elemzi a képzés, továbbképzés színvonalát és eredményességét, kezdeményezi az érintett szerveknél a szükséges intézkedéseket;
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h) összehangolja, és az erre biztosított költségvetési kereteknek megfelelõen megszervezi a közigazgatási ügyintézéshez szükséges informatikai ismeretek oktatását, továbbképzését, érvényesíti a köztisztviselõi vizsgarendszerben az informatikai követelményeket.
(2) A hivatalvezetõ összehangolja a közigazgatási szervek által az ügyfelek számára nyújtott elektronikus ügyintézést támogató képzéseket, továbbképzéseket, biztosítja
azok megfelelõ nyilvánosságát, terjeszti az elektronikus
ügyintézés módszereit.

Eljárási szabályok
25. §
(1) Ha a területi államigazgatási szerv illetékessége
több régióra terjed ki, a közigazgatási hivatal jogköreit az
államigazgatási szerv székhelye szerinti hivatal gyakorolja. E jogkörben tett intézkedésrõl a közigazgatási hivatal
tájékoztatja az érintett közigazgatási hivatalokat.
(2) Ha a közigazgatási hivatal nem az (1) bekezdésben
említett területi államigazgatási szerv székhelye szerinti
régióban, de annak illetékességi területén mûködik, feladatainak ellátása érdekében gyakorolhatja az e rendelet
17. §-a (1) bekezdésének a), e), f) és g) pontjában meghatározott jogokat. E jogkörében tett intézkedésérõl tájékoztatja az érintett szerv székhelye szerinti közigazgatási
hivatalt.

26. §
(1) A jegyzõ – az ülést követõ 15 napon belül – megküldi a közigazgatási hivatal részére a képviselõ-testületnek, bizottságának, a részönkormányzat testületének ülésérõl készített jegyzõkönyvet, továbbá a polgármester saját és átruházott önkormányzati hatáskörben hozott határozatát.
(2) A kisebbségi önkormányzat testületének ülésérõl
készített jegyzõkönyvet az elnök az ülést követõ 15 napon
belül megküldi a helyi önkormányzat jegyzõjének, aki azt
5 napon belül megküldi a közigazgatási hivatalnak.
(3) A közigazgatási hivatal felhívására a jegyzõ a kitûzött határidõre köteles rendelkezésre bocsátani azokat az
iratokat, egyéb információkat, amelyek az önkormányzati
döntés és mûködés jogszerûségének vizsgálatához szükségesek.
(4) A helyi önkormányzatok társulásairól és együttmûködésérõl szóló 1997. évi CXXXV. törvény, és a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról
szóló 2004. évi CVII. törvény szerint megalakult társulás
tanácsának ülésérõl készült jegyzõkönyvet, társulási megállapodást 15 napon belül meg kell küldeni a közigazgatási
hivatalnak.
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27. §

30. §

A közigazgatási hivatal, valamint a szakigazgatási szerv
vezetõje az államigazgatási feladatokat ellátó, államigazgatási hatósági jogkörben eljáró helyi önkormányzati szervek vonatkozásában jogosult
a) szakmai-koordinációs értekezletet összehívni;
b) a polgármesteri hivatalnál, körjegyzõségnél, megyei
közgyûlés hivatalánál, fõvárosi fõpolgármesteri hivatalnál, hatósági igazgatási társulásnál felügyeleti szervként
ellenõrzést tartani.

(1) A Kormány közigazgatási hivatalként a regionális
közigazgatási hivatalt jelöli ki.

28. §
(1) A közigazgatási hivatal, a szakigazgatási szerv a
27. §-ban meghatározott szervek ellenõrzése során feltárt
vagy más módon tudomására jutott jogszabálysértés esetén
a) felügyeleti eljárást kezdeményez vagy felügyeleti
eljárás keretében megteszi a szükséges intézkedéseket;
b) felhívja az ügyben ellenõrzésre jogosult más szerv
figyelmét a tapasztalt jogszabálysértésre;
c) megkeresi intézkedés végett a hatáskörrel és illetékességgel rendelkezõ szervet;
d) intézkedést kezdeményez a munkáltatói jogkör gyakorlójánál a köztisztviselõ, közalkalmazott javára történõ
jogszabálysértés esetén;
e) fegyelmi, szabálysértési vagy büntetõeljárást kezdeményez.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben a megkeresett szerv köteles a közigazgatási hivatal, a szakigazgatási szerv megkeresését érdemben megvizsgálni, és saját
intézkedésérõl vagy annak mellõzése okáról a hivatalt, a
szakigazgatási szervet – a megkereséstõl számított 30 napon belül – tájékoztatni.

Értelmezõ és záró rendelkezések
29. §
(1) A közigazgatási hivatal alapító okiratát az önkormányzatokért felelõs miniszter adja ki.
(2) A közigazgatási hivatal szervezeti és mûködési szabályzatát az önkormányzatokért felelõs miniszter a
Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter elõzetes véleményének figyelembevételével hagyja jóvá, a szakigazgatási szervekre vonatkozó rendelkezések tekintetében az
érdekelt miniszterek egyetértésével. Az önkormányzatokért felelõs miniszter és a miniszter közötti vitás kérdésekben a miniszterelnök dönt.
(3) A közigazgatási hivatal vezetõje és a miniszter
között a szakigazgatási szerv vezetõjének kinevezésével
kapcsolatos vitás kérdésekben a miniszterelnök dönt.

(2) A közigazgatási hivatal az Országos Területfejlesztési Koncepcióról szóló 97/2005. (XII. 25.) OGY határozat VI. fejezetében meghatározott azon statisztikai tervezési régiónak a közigazgatási területén jogosult eljárni,
melynek területén a székhelye van.
(3) A közigazgatási hivatal székhelye:
a) a Nyugat-dunántúli Régióban Gyõr;
b) a Közép-dunántúli Régióban Székesfehérvár;
c) a Dél-dunántúli Régióban Kaposvár;
d) a Közép-magyarországi Régióban Budapest;
e) az Észak-magyarországi Régióban Eger;
f) az Észak-alföldi Régióban Debrecen;
g) a Dél-alföldi Régióban Szeged.
(4) A fõvárosi, megyei közigazgatási hivatalok jogutódlásáról a 2. melléklet rendelkezik.

31. §
(1) E rendelet alkalmazásában államigazgatási feladatot
ellátó, államigazgatási hatáskörrel, hatósági jogkörrel rendelkezõ helyi önkormányzati szerven polgármestert, fõpolgármestert, megyei közgyûlés elnökét, jegyzõt, körjegyzõt, fõjegyzõt és a képviselõ-testület hivatala ügyintézõjét, valamint önkormányzati intézmény vezetõjét kell
érteni.
(2) E rendeletben polgármester alatt a fõpolgármestert
és a megyei közgyûlés elnökét, jegyzõ alatt a fõjegyzõt és
a körjegyzõt is érteni kell.
(3) E rendelet alkalmazásában területi államigazgatási
szerv alatt a központi államigazgatási szervekrõl, valamint
a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló
2006. évi LVII. törvény hatálya alá tartozó központi közigazgatási szervek területi államigazgatási szerveit kell érteni.
(4) A területi szinten mûködõ állami fõépítész a hivatal
szervezeti keretében mûködik, önálló feladat- és hatáskörrel rendelkezik, illetékessége megegyezik a közigazgatási
hivatal illetékességével.
(5) A (4) bekezdésben meghatározottakon kívül a
Dél-dunántúli Régió állami fõépítésze különös illetékességgel rendelkezik, amely a Balaton Kiemelt Üdülõkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló
2000. évi CXII. törvény 1. számú melléklete szerinti településekre terjed ki.
(6) A területi fõépítészi irodák jogutódlásáról a 3. melléklet rendelkezik.
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(7) Amennyiben rendelet eltérõen nem rendelkezik, a
szakigazgatási szervvé váló területi államigazgatási szerv
jogutóda a közigazgatási hivatal.

2. melléklet
a 297/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez

(8) Ahol rendelet fõvárosi, megyei közigazgatási hivatalt említ, ott a közigazgatási hivatalt kell érteni.

A fõvárosi, megyei közigazgatási hivatalok jogutódai

(9) A fõvárosi, megyei közigazgatási hivatal jogutóda a
közigazgatási hivatal.

32. §
(1) Ez a rendelet – a 17. § (1) bekezdés f) pontja kivételével – 2007. január 1. napján lép hatályba.
(2) A 17. § (1) bekezdés f) pontja 2008. január 1. napján
lép hatályba.
(3) A Kormány elrendeli, hogy a közigazgatási hivatal
alapító okiratát az önkormányzatokért felelõs miniszter
e rendelet hatálybalépésétõl számított 30 napon belül
adja ki.
(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a hatályát
veszti:
a) a fõvárosi, megyei közigazgatási hivatalokról szóló
191/1996. (XII. 17.) Korm. rendelet;
b) a területi fõépítészekrõl szóló 21/1992. (XII. 4.)
KTM rendelet 2–3. §-a és az 1. sz. melléklete.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet
a 297/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez

Közigazgatási hivatal

Gyõr-Moson-Sopron Megyei
Közigazgatási Hivatal
Vas Megyei Közigazgatási Hivatal
Zala Megyei Közigazgatási Hivatal
Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal
Komárom-Esztergom Megyei
Közigazgatási Hivatal
Veszprém Megyei Közigazgatási Hivatal
Baranya Megyei Közigazgatási Hivatal
Somogy Megyei Közigazgatási Hivatal
Tolna Megyei Közigazgatási Hivatal
Pest Megyei Közigazgatási Hivatal
Budapest Fõváros Közigazgatási Hivatala

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Közigazgatási Hivatal
Heves Megyei Közigazgatási Hivatal
Nógrád Megyei Közigazgatási Hivatal
Hajdú-Bihar Megyei Közigazgatási
Hivatal
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Közigazgatási Hivatal
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Közigazgatási Hivatal
Bács-Kiskun Megyei Közigazgatási
Hivatal
Békés Megyei Közigazgatási Hivatal
Csongrád Megyei Közigazgatási Hivatal

Jogutód

Nyugat-dunántúli
Regionális
Közigazgatási
Hivatal
Közép-dunántúli
Regionális
Közigazgatási
Hivatal
Dél-dunántúli
Regionális
Közigazgatási
Hivatal
Közép-magyarországi Regionális
Közigazgatási
Hivatal
Észak-magyarországi Regionális
Közigazgatási
Hivatal
Észak-alföldi
Regionális
Közigazgatási
Hivatal

Dél-alföldi
Regionális
Közigazgatási
Hivatal

A közigazgatási hivatalok kirendeltségei
Kirendeltség

Szombathely
Zalaegerszeg
Tatabánya
Veszprém
Pécs
Szekszárd
Miskolc
Salgótarján
Szolnok
Nyíregyháza
Kecskemét
Békéscsaba

Illetékesség

Vas megye
Zala megye
Komárom-Esztergom
megye
Veszprém megye
Baranya megye
Tolna megye
Borsod-AbaújZemplén megye
Nógrád megye
Jász-Nagykun-Szolnok megye
Szabolcs-SzatmárBereg megye
Bács-Kiskun megye
Békés megye

Régió

Nyugat-dunántúli Régió
Nyugat-dunántúli Régió
Közép-dunántúli Régió
Közép-dunántúli Régió
Dél-dunántúli Régió
Dél-dunántúli Régió
Észak-magyarországi
Régió
Észak-magyarországi
Régió
Észak-alföldi Régió
Észak-alföldi Régió
Dél-alföldi Régió
Dél-alföldi Régió

3. melléklet
a 297/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez
A területi fõépítészi irodák jogutódai
Területi fõépítészi iroda

Nyugat-dunántúli Területi Fõépítészi
Iroda

Jogutód

Nyugat-dunántúli
Regionális
Közigazgatási Hivatal
Közép-dunántúli Területi Fõépítészi
Közép-dunántúli
Iroda
Regionális
Közigazgatási Hivatal
Dél-dunántúli Területi Fõépítészi Iroda Dél-dunántúli
Regionális
Balatoni Területi Fõépítészi Iroda
Közigazgatási Hivatal
Közép-magyarországi Területi
Közép-magyarországi
Fõépítészi Iroda
Regionális
Közigazgatási Hivatal

13188

MAGYAR KÖZLÖNY
Területi fõépítészi iroda

Jogutód

Észak-magyarországi Területi
Fõépítészi Iroda
Észak-alföldi Területi Fõépítészi Iroda

Dél-alföldi Területi Fõépítészi Iroda

Észak-magyarországi
Regionális
Közigazgatási Hivatal
Észak-alföldi
Regionális
Közigazgatási Hivatal
Dél-alföldi Regionális
Közigazgatási Hivatal
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(4) a Fõigazgatóság a Központi Gazdasági Fõigazgatóság vonatkozásában nem jogutódja a Bûnügyi Szakértõi és
Kutató Intézetnek és a Nemzetközi Oktatási Központnak,
valamint a Központi Gazdasági Fõigazgatóságtól át nem
vett, a központosított illetmény számfejtési, a munkáltatói
kölcsönök folyósítási és a Rendészeti Szemle kiadási feladatainak.”

2. §

A Kormány
298/2006. (XII. 23.) Korm.
rendelete
a Központi Szolgáltatási Fõigazgatóságról szóló
272/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40. §
(3) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, figyelemmel
az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 89. §
(1) bekezdésében foglaltakra, a következõ rendeletet alkotja:
1. §
A Központi Szolgáltatási Fõigazgatóságról szóló
272/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.)
1. §-a az alábbi (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A Fõigazgatóság
a) a Pénzügyminisztérium Üzemeltetési Igazgatósága,
a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Gazdasági Igazgatóság, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma
Gazdasági Fõigazgatóság általános jogutódja,
b) a 2. §-ban felsorolt feladatkör szerint átvett feladatok
– a (4) bekezdésben foglaltak, valamint a központosított
illetményszámfejtés, a munkáltatói kölcsönök folyósításának és a Rendészeti Szemle kiadásának kivételével –
vonatkozásában 2007. január 1-je elõtt kötött, a feladatátvétel idõpontjában hatályban lévõ polgári jogi szerzõdések, továbbá az átvett feladatokat a munkakörük szerint
ellátó foglalkoztatottak jogviszonya tekintetében jogutódja a Központi Gazdasági Fõigazgatóságnak,
c) a 2. §-ban felsorolt feladatok és az e feladatokat a feladatátvétel idõpontjában ellátó foglalkoztatottak jogviszonya tekintetében jogutódja valamennyi minisztériumnak
és az azok által a 2. § a) pontjában írtaknak megfelelõen
ellátott intézményeknek, valamint – megállapodás alapján – jogutódja az említett költségvetési szervek által
2007. január 1-je elõtt kötött, a feladatátvétel idõpontjában
még hatályban lévõ, az e rendelet szerinti feladatkörébe
tartozó polgári jogi szerzõdésekbõl eredõ jogoknak, kötelezettségeknek.

Az R. 2. §-ának helyébe a következõ rendelkezés lép:
„2. § A Fõigazgatóság feladatkörében:
a) ellátja a Miniszterelnöki Hivatal, a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2006. évi
LV. törvény 1. §-ában felsorolt minisztériumok, valamint
a minisztériumok mûködésétõl el nem választott mûködtetésû intézmények – kivéve a Külügyminisztérium irányítása alá tartozó külképviseleteket – mûködéséhez szükséges
gazdasági, informatikai, mûszaki és elhelyezési feltételek
biztosításával, egyes ügyviteli szolgáltatások végzésével
összefüggõ, továbbá a vagyongazdálkodás körébe tartozó
feladatokat, a vagyonkezelés tekintetében a vagyonkezelõi szerzõdések megkötését és az említettekkel összefüggõ
beszámolási és könyvvezetési feladatokat,
b) megállapodás alapján alapfeladatként biztosítja a
Miniszterelnökség fejezethez, valamint az egyes minisztériumi fejezetekhez tartozó hivatalok részére azok mûködéséhez szükséges gazdasági, mûszaki feltételeket,
c) végzi a külön jogszabályban, illetve határozatokban
meghatározott központosított közbeszerzési feladatokat,
d) ellátja a külön jogszabályban foglalt elektronikus
közbeszerzéssel kapcsolatos végrehajtási feladatokat,
e) ellátja a Miniszterelnöki Hivatal és az egyes minisztériumok tekintetében a közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi
CXXIX. törvény hatálya alá tartozó – kivéve annak 44. címében szabályozott egyszerû közbeszerzési eljárással,
valamint a minisztériumok egyedi, speciális, nem standardizálható, a Fõigazgatóság ellátási tevékenységéhez nem
tartozó beszerzéseivel összefüggõ – közbeszerzési feladatokat,
f) végzi a központosított közbeszerzés normatíváinak
meghatározásával, módosításával összefüggõ elõkészítõ
feladatokat,
g) végzi az állami vezetõi juttatások jogosultsági feltételeihez kapcsolódó az állami vezetõk és az államigazgatási szervek köztisztviselõi számára biztosított juttatásokról
és azok feltételeirõl szóló 136/2006. (VI. 26.) Korm. rendeletben meghatározott feladatokat,
h) mûködteti, és folyamatosan fejleszti a központi közigazgatási üdültetési rendszert,
i) ellátja a vagyonkezelésébe, üzemeltetésre átvett üdülõk és oktatási központok hasznosítását, mûködtetését,
j) végzi az ellátási körébe tartozó intézmények közszolgálati munkavállalói (köztisztviselõk, közalkalmazottak
és munkaviszonyban foglalkoztatott fizikai alkalmazot-
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tak) képzését szolgáló oktatási rendezvényekkel kapcsolatos helyszín- és egyéb szolgáltatások biztosításának
logisztikai feladatait,
k) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket jogszabály, kormányhatározat, az alapító okirat vagy a felügyeleti szerv vezetõje a hatáskörébe utal.”

3. §
Az R. 5. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A Bizottság elnöke a Miniszterelnöki Hivatal kormányzati személyügyért felelõs államtitkára, tagjai a
Bizottság elnöke által felkért államtitkárok.”

4. §
Az R. 9. §-ának (4) bekezdése az alábbi c) ponttal egészül ki:
[Felhatalmazást kap a miniszter, hogy]
„c) rendeletben szabályozza a Fõigazgatóság által nyújtott, e rendelet 2. § a)–b) pontjaiban meghatározott gazdasági, informatikai, mûszaki szolgáltatások körét, terjedelmét, valamint az igénybevétel rendjét, amelyre vonatkozóan a Fõigazgatóság a minisztériumokkal megállapodást köt.”

5. §
Az R. melléklete helyébe a jelen rendelet melléklete lép.
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beszerzési rendszerrõl, valamint a központi beszerzõ szervezet feladat- és hatáskörérõl szóló 168/2004. (V. 25.)
Korm. rendelet 31. §-a, a terület- és vidékpolitika kormányzati koordinációjával összefüggõ egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 142/2005. (VII. 27.) Korm.
rendelet 5. § (2) bekezdése, a Nemzeti Sporthivatal felügyeletének változásával összefüggésben szükséges, valamint az egyes sporttárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 171/2005. (IX. 1.) Korm. rendelet 8. § l) pontja és
a Területpolitikai Kormányzati Hivatal megszüntetésérõl
és jogutódlásáról szóló 232/2006. (XI. 24.) Korm. rendelet
2. § (2) bekezdés e) pontja, a gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 163/2006.
(VII. 28.) Korm. rendelet 4. § (9) bekezdése, valamint
az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998.
(XII. 30.) Korm rendelet 2. számú mellékletében a „(pl. jóléti feladatok: MeH Üdülési Fõigazgatóság, üzemeltetés:
PM Üzemeltetési Igazgatóság)” szövegrész.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

Melléklet
a 298/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez
Országgyûlés Hivatala
Köztársasági Elnök Hivatala
Alkotmánybíróság Hivatala
Országgyûlési Biztos Hivatala
Állami Számvevõszék
Közbeszerzések Tanácsa
Országos Rádió és Televízió Testület Irodája
Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára

Hatálybalépés
6. §
Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba. A Fõigazgatóság és a 2. § a) pontban meghatározott költségvetési
szervek között, az ott felsorolt feladatokhoz rendelt vagyon tekintetében a vagyonkezelõi jog átruházására vonatkozó megállapodást az ingóságokra 2007. január 1. napjára vonatkozóan, az ingatlanok vagyonkezelésének átruházását illetõen pedig 2007. január 15-ig kell megkötni.

Hatályukat vesztõ rendelkezések
7. §
E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti
a Központi Szolgáltatási Fõigazgatóságról szóló
272/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet módosításáról kiadott
117/2006. (V. 12.) Korm. rendelet, a központosított köz-

Miniszterelnöki Hivatal
Kormányzati Ellenõrzési Hivatal
Központi Statisztikai Hivatal
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium
Egészségügyi Minisztérium
Szociális és Munkaügyi Minisztérium
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
Honvédelmi Minisztérium
Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
Külügyminisztérium
Oktatási és Kulturális Minisztérium
Pénzügyminisztérium
Magyar Államkincstár
Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal
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A Kormány
299/2006. (XII. 23.) Korm.
rendelete
a biztonsági okmányok védelmének rendjérõl szóló
86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló
1995. évi CXXV. törvény 77. §-a (1) bekezdésének
b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a törvény 8. §-a
(1) bekezdésének d) pontjára figyelemmel a következõket
rendeli el:

1. §
(1) A biztonsági okmányok védelmének rendjérõl szóló
86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. §-ának f) pontja helyébe a következõ pont lép:
[E rendelet alkalmazásában]
„f) új biztonsági okmány; biztonsági okmányként rendszeresített új okmány, illetve megújuló biztonsági okmány:
fa) új biztonsági okmány: újfajta okmány, amely már
szerepel a biztonsági okmányok körét meghatározó 1. számú mellékletben, és elsõ alkalommal kerül kibocsátásra,
fb) biztonsági okmányként rendszeresített új okmány:
újfajta okmány, amely még nem szerepel a biztonsági okmányok körét meghatározó 1. számú mellékletben és kibocsátására a 6/A. § alapján kerül sor,
fc) megújuló biztonsági okmány: a már korábban rendszeresített, de formailag új, vagy új biztonsági elemeket
tartalmazó okmány (a kizárólag szövegtartalomban történõ és okmányvédelmi szempontokat nem érintõ változás
e rendelet alkalmazásában nem eredményezi a biztonsági
okmány megújulását);”
(2) A Rendelet 1. §-ának i) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
[E rendelet alkalmazásában]
„i) az 1. számú melléklet III. részében felsorolt biztonsági okmányok azon – teljes mértékben nemzeti hatáskörbe tartozó – biztonsági okmányok, amelyek nem sorolhatók a g)–h) pontban megjelölt biztonsági okmányok
körébe.”

2. §
(1) A Rendelet 3. §-a (1) bekezdésének c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[(1) A biztonsági okmányok vonatkozásában a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat (a továbbiakban: Szakszolgálat)
látja el]
„c) a biztonsági okmány elõállítójának kiválasztása
során az okmány-elõállítás technológiai, technikai feltételeinek vizsgálatával, valamint”
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(2) A Rendelet 3. §-a (2) bekezdésének második mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:
„Ezen okmányok esetében átveszi és kezeli az Európai
Unió biztonsági követelményeinek megfelelõ minõsítésû
és jelölésû – a biztonsági okmányok védelmére, elõállítására vonatkozó – adatokat és dokumentumokat (a továbbiakban: EU minõsített specifikációk), és azok alapján
elkészíti a biztonsági okmány minõsített okmányvédelmi
tervét.”
3. §
A Rendelet 5. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A biztonsági okmányt tartalmától, az általa keletkeztetett vagy igazolt jogosultságok, illetõleg kötelezettségek súlyától függõen A”, „B” vagy „C” okmányvédelmi
kategóriába kell sorolni.”
4. §
A Rendelet a következõ 5/A. §-sal egészül ki:
„5/A. § (1) A kormányzati hatáskörbe tartozó kibocsátók esetében a kibocsátót irányító (felügyelõ) miniszter,
a nem kormányzati hatáskörbe tartozó kibocsátók esetében a kibocsátó vezetõje köteles a biztonsági okmányok
védelmével összefüggõ feladatok ellátása, illetve koordinálása céljából kapcsolattartó személyt kijelölni.
(2) A kijelölésrõl, illetve a kijelölésben történt változásokról a Szakszolgálatot haladéktalanul értesíteni kell.”
5. §
(1) A Rendelet 6. §-a (1) bekezdésének elsõ mondata
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„6. § (1) Az új, illetve a megújuló biztonsági okmány
elõállítását megelõzõen a kibocsátó köteles az okmányt a
Szakszolgálattal engedélyeztetni.”
(2) A Rendelet 6. §-a (3) bekezdésének negyedik mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:
„A Szakszolgálat a biztonsági okmány okmányvédelmi
tervét elbírálja és az elõállítást okmányvédelmi szempontból határozatban engedélyezi.”
(3) A Rendelet 6. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) „C” okmányvédelmi kategóriába sorolt biztonsági
okmány esetében a Szakszolgálat nem készít okmányvédelmi rendszertervet.”
6. §
A Rendelet a következõ 6/A–6/B. §-okkal egészül ki:
„6/A. § (1) Amennyiben a kibocsátó a biztonsági okmányként rendszeresített új okmányt már az elõtt tervezi
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kibocsátani, hogy az bekerült volna a rendelet 1. számú
mellékletébe, akkor sürgõs esetben a Szakszolgálatnál benyújtandó, de a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat
irányító miniszterhez címzett kérelmet terjeszthet elõ
annak érdekében, hogy az új okmányra nézve is alkalmazásra kerüljenek e rendelet elõírásai.
(2) A kérelmet a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat
irányító miniszter a Szakszolgálat szakmai állásfoglalásának figyelembevételével bírálja el.
(3) A kérelem jóváhagyásának napjától a kibocsátó, az
elõállító és a Szakszolgálat a biztonsági okmányként rendszeresített új okmány tekintetében is e rendelet elõírásai
szerint köteles eljárni.
6/B. § (1) Amennyiben a kibocsátó nem élt a 6/A. §-ban
biztosított lehetõséggel, és az okmány 1. számú mellékletbe történõ bekerülésekor az elõállítás már folyamatban
van vagy befejezõdött, ennek tényérõl a kibocsátó köteles
tájékoztatni a Szakszolgálatot.
(2) A tájékoztatással egyidejûleg a kibocsátó – az okmány jellege és a 2. számú melléklet szerinti szempontok
alapján – javaslatot tesz az új okmány okmányvédelmi
kategóriába történõ besorolására, amelyhez csatolnia kell
az elõállító által okmányfajtánként elkészített okmányvédelmi tervet, valamint három darab mintaokmányt.
(3) Ebben az esetben a Szakszolgálat – az okmányvédelmi kategóriába sorolást megállapító miniszteri döntést követõen – határozatban állapítja meg az okmányvédelmi terv és az új okmány adott kategóriának való megfelelõségét.”
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folyamatos fennállásának ellenõrzését a Szakszolgálat
látja el.”
(2) A Rendelet 9. §-a (4) bekezdésének a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[(4) A hatósági ellenõrzés során a Szakszolgálat]
„a) a biztonsági okmány elõállítójánál a 7. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feltételek meglétének
megállapítása végett ellenõrzést folytathat,”

10. §
A Rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

11. §
A Rendelet 2. számú mellékletének címe helyébe a
következõ cím lép:
„Az okmányvédelmi kategóriák meghatározásánál
irányadó szempontok”

12. §
Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

7. §
A Rendelet 7. §-a (1) bekezdésének bevezetõ mondata
helyébe a következõ lép:
„7. § (1) Biztonsági okmány, illetve az annak elõállításához szükséges okmányalkatrészek elõállításával csak
olyan szervezet bízható meg, amely – a kibocsátó ellenõrzése alapján – rendelkezik”

Melléklet
a 299/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez
„1. számú melléklet
a 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelethez
A biztonsági okmányok
I.

8. §
A Rendelet 8. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A kibocsátó köteles írásban tájékoztatni a Szakszolgálatot a biztonsági okmány kibocsátásának végleges
megszüntetésérõl.”

1. Vízumbélyeg;
2. vízum elhelyezésére szolgáló különlap;
3. tartózkodási engedély, kivéve a II/6. és a
III/1.4. pontban foglalt tartózkodási engedélyt;
4. letelepedési engedély.

II.
9. §
(1) A Rendelet 9. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„9. § (1) Az okmányvédelmet érintõ – e rendelet 7. §
(1) bekezdés a) pontjában meghatározott – feltételek

1. Magánútlevél;
2. hivatalos útlevelek (diplomata-, külügyi szolgálati,
hajós szolgálati, szolgálati);
3. hat hónapnál hosszabb érvényességi idejû, rövid lejáratú útlevelek;
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4. úti okmányként kiadott, útlevelet helyettesítõ biztonsági okmányok;
5. meghívólevél magyarországi beutazáshoz és tartózkodáshoz;
6. tartózkodási engedély az Európai Gazdasági Térség
állampolgára számára;
7. személyazonosító igazolvány;
8. anyakönyvi kivonat, anyakönyv;
9. vezetõi engedély;
10. ideiglenes vezetõi engedély;
11. nemzetközi gépjármû-vezetõi engedély;
12. gépjármû forgalmi engedély;
13. nemzetközi közúti árufuvarozási engedély;
14. autóbusszal végzett nemzetközi személyszállítási
engedély;
15. jármûvezetõi igazolvány közösségi engedéllyel
történõ közúti árufuvarozáshoz;
16. európai lõfegyvertartási engedély;
17. Europass felsõoktatási oklevélmelléklet;
18. Európai Egészségbiztosítási Kártya;
19. mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványa.

III.
1. Személyi és jogosultságot igazoló okmányok
1.1. Jogszabályban meghatározott, a II. részben felsoroltakon túli egyéb, külföldre utazásra, hazatérésre és
határátlépésre jogosító okmányok;
1.2. ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolás;
1.3. személyazonosító igazolvány külföldi részére;
1.4. humanitárius tartózkodási engedély;
1.5. igazolvány menedékes (kérelmezõ) részére;
1.6. befogadottak részére kiállított ellátási igazolvány;
1.7. Magyar igazolvány;
1.8. Magyar hozzátartozói igazolvány;
1.9. ideiglenes személyazonosító igazolvány;
1.10. személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági
igazolvány;
1.11. hatósági erkölcsi bizonyítvány;
1.12. névváltozási okirat;
1.13. állampolgársági okirat és bizonyítvány;
1.14. igazolás alkotmányos alapismeretek vizsgáról;
1.15. vezetõi engedély kiadásához szükséges vizsgaigazolás;
1.16. jármûkísérõ lap;
1.17. a jármû tulajdonjogát igazoló törzskönyv;
1.18. diplomáciai testület és egyéb képviseletek igazolványai;
1.19. igazolvány az Országgyûlési Biztos Hivatala
vizsgálati jogosultsággal rendelkezõ munkatársai részére;
1.20. TAJ-szám igazolására szolgáló hatósági igazolvány;
1.21. közgyógyellátási igazolvány;
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1.22. az ÁNTSZ hatósági jogkörének gyakorlására
jogosító igazolvány;
1.23. hatósági bizonyítvány szociális rászorultságról
egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsághoz;
1.24. szakorvosi, szakfogorvosi, szakgyógyszerészi
bizonyítványok;
1.25. az Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság és
igazgatási szervei ellenõreinek ellenõri igazolványa;
1.26. a HM és az MH szervek hivatásos és szerzõdéses
állománya, továbbá egyes köztisztviselõi, közalkalmazottai, valamint az önkéntes tartalékosok részére rendszeresített szolgálati, munkáltatói igazolványok, valamint a
nyugállományú katonák igazolványa;
1.27. a Honvédelmi Minisztérium Központi Ellenõrzési és Hatósági Hivatal hatósági jogkörének gyakorlására
jogosító építésügyi, építésfelügyeleti, munkavédelmi,
veszélyes katonai objektum felügyeleti és tûzvédelmi felügyelõi igazolványok, valamint az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokban közremûködõ szakhatóságok igazolványai;
1.28. rendkívüli helyzetben behívás alapján szolgálatot
teljesítõ katona katonai igazolványa;
1.29. a honvédelmi miniszter hatáskörébe tartozó katonai szakképesítések szakértõi részére kiadott szakértõi igazolványok;
1.30. a Magyar Honvédség honvéd-tisztifõorvosi,
helyettes honvéd-tisztifõorvosi, honvéd tisztiorvosi, közegészségügyi-járványügyi felügyelõje részére kiadott igazolvány;
1.31. megbízólevél a honvédelmi felkészülés és válságkezelés feladatainak végrehajtására;
1.32. ARMA katonai szakmai állami nyelvvizsga bizonyítvány;
1.33. STANAG 6001 nyelvvizsga bizonyítvány;
1.34. a nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állománya részére rendszeresített szolgálati igazolványok, a nemzetbiztonsági szolgálatok közalkalmazottai részére rendszeresített munkáltatói igazolványok;
1.35. a Vám- és Pénzügyõrség szolgálati igazolványai;
1.36. büntetés-végrehajtás igazolványai;
1.37. a Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálatának
kiegészítõ igazolványa;
1.38. az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium, továbbá az igazságügyi és rendészeti miniszter irányítása alá
tartozó szervek köztisztviselõi, közalkalmazotti és hivatásos állománya részére rendszeresített szolgálati és munkáltatói igazolványok;
1.39. a bírák, igazságügyi alkalmazottak, valamint az
igazságügyi szervek által fenntartott üdülõk, bölcsõdék és
óvodák dolgozóinak igazolványai;
1.40. az igazságügyi szakértõk igazolványa;
1.41. az ügyvédek, az alkalmazott ügyvédek, az ügyvédjelöltek, a külföldi jogi tanácsadók igazolványai;
1.42. a jogtanácsosok igazolványai;
1.43. a közjegyzõk, a közjegyzõ-helyettesek, a közjegyzõjelöltek, a közjegyzõi levéltárosok igazolványai;
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1.44. a bírósági végrehajtók, a bírósági végrehajtó helyettesek, a bírósági végrehajtójelöltek, helyettes bírósági
végrehajtók igazolványai;
1.45. az Igazságügyi Hivatal dolgozójának dolgozói
igazolványa;
1.46. a Magyar Köztársaság Ügyészsége szolgálati igazolványai;
1.47. Miniszterelnöki Hivatal által kibocsátott vezetõi
igazolványok miniszterek, államtitkárok és szakállamtitkárok, valamint igazolványok kormánybiztosok részére;
1.48. az Országgyûlés Hivatala által kibocsátott képviselõi és egyéb igazolványok;
1.49. felsõoktatási intézmények által kiadott oklevelek;
1.50. állami nyelvvizsga bizonyítvány;
1.51. bizonyítvány érettségi vizsgáról;
1.52. diákigazolványok;
1.53. bizonyítvány (szakmai vizsga alapján);
1.54. törzslap külív, belív szakmai vizsgához;
1.55. az oktatási intézmények által kiállított bizonyítványok, törzslapok, tanúsítványok, pótlapok;
1.56. kiemelt közgyûjtemények fegyveres biztonsági
õrei részére kibocsátott igazolvány;
1.57. futárigazolványok;
1.58. APEH adóigazolvány;
1.59. regisztrált mérlegképes könyvelõi igazolvány;
1.60. könyvvizsgálói engedély és igazolvány;
1.61. adószakértõi igazolvány;
1.62. szakfordítók és tolmácsok igazolványa;
1.63. egyéni vállalkozói igazolvány és pótlapjai;
1.64. magánnyomozó igazolvány (és ennek ideiglenes
változata);
1.65. személy- és vagyonõr igazolvány (és ennek ideiglenes változata);
1.66. fegyveres biztonsági õrség szolgálati igazolványa;
1.67. biztonságtechnikai tervezõ-szerelõ igazolvány
(és ennek ideiglenes változata);
1.68. mechanikai vagyonvédelmi rendszert szerelõ igazolványa;
1.69. mechanikai vagyonvédelmi rendszert tervezõ és
szerelõ igazolványa;
1.70. fegyvertartási engedély;
1.71. fegyvertartási engedély (szervezetek részére
engedélyezett lõfegyverekre);
1.72. fegyverviselési engedély (gáz és riasztófegyver
viselésére);
1.73. lõfegyver-kereskedõ engedélye;
1.74. lõfegyvertartási engedély (flóbert lõfegyver tartására);
1.75. vizsgabizonyítvány a fegyverismereti vizsga
tényének és eredményének igazolására;
1.76. engedély lõfegyver megszerzésére;
1.77. fegyver (és lõszer) kísérõ igazolvány;
1.78. igazolás lõfegyver behozatalára, kivitelére, átszállítására;
1.79. közterület-felügyelõi igazolvány;
1.80. vadászati hatósági igazolvány;
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1.81. halászati hatósági igazolvány;
1.82. földminõsítõ igazolvány;
1.83. földmérõ igazolvány;
1.84. növényegészségügyi bizonyítvány;
1.85. re-export növényegészségügyi bizonyítvány;
1.86. visszautasítási (protocol) jegyzõkönyv;
1.87. növényvédelmi hatósági igazolvány;
1.88. talajvédelmi hatósági igazolvány;
1.89. erdészeti szolgálati igazolvány;
1.90. természetvédelmi õri szolgálati igazolvány;
1.91. lobbiigazolvány;
1.92. közrendvédelmi terület okmányai;
1.93. az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi
Fõfelügyelõség hatósági jogkörének gyakorlására jogosító
munkabiztonsági felügyelõi igazolvány, valamint munkaügyi felügyelõi igazolvány;
1.94. a Nemzeti Hírközlési Hatóság hatósági ellenõrzésre és intézkedésre feljogosított személyeinek igazolványa;
1.95. a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, a
Nemzeti Közlekedési Hatóság, a Közlekedésbiztonsági
Szervezet és a Magyar Vasúti Hivatal által kiadott felügyeleti igazolványok;
1.96. bányafelügyeleti hatósági feladatokat ellátó személyek részére rendszeresített igazolványok;
1.97. igazolvány a közlekedési balesetet kivizsgáló szakmai bizottság tagja, illetve a szakmai kivizsgáló részére;
1.98. a „Megyei Közigazgatási Hivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelõsége” igazolvány;
1.99. az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium, továbbá az önkormányzati és területfejlesztési
miniszter alá tartozó szervek köztisztviselõi, közalkalmazotti és hivatásos állománya részére rendszeresített szolgálati és munkáltatói igazolványok.

2. Védelmet igénylõ létesítmények, szervek, intézmények belépési engedélyei, belépésre jogosító igazolványai
2.1. Belépési engedélyek a Köztársasági Elnöki Hivatal épületébe;
2.2. belépési engedély az Alkotmánybíróság épületébe;
2.3. belépési engedély a Legfelsõbb Bíróság épületébe;
2.4. belépési engedély az Egészségügyi Minisztérium
épületébe;
2.5. belépési engedélyek a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium épületébe;
2.6. belépési engedély a Gazdasági és Közlekedési
Minisztérium épületébe;
2.7. belépési engedélyek a honvédelmi tárca használatában lévõ objektumokba;
2.8. belépési engedélyek az Igazságügyi és Rendészeti
Minisztérium épületébe;
2.9. belépési engedély a Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium épületébe;
2.10. belépési engedélyek az Oktatási és Kulturális Minisztérium épületébe;
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2.11. belépési engedélyek az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium épületébe;
2.12. belépési engedélyek a Pénzügyminisztérium épületébe;
2.13. belépési engedély a Szociális és Munkaügyi
Minisztérium épületébe;
2.14. Külügyminisztériumi munkáltatói igazolvány és
ideiglenes belépõ;
2.15. belépési engedély a Vám- és Pénzügyõrség
objektumaiba;
2.16. belépési engedélyek az Országgyûlési Biztos
Hivatalába;
2.17. belépési engedély a Legfõbb Ügyészség épületébe;
2.18. az Országgyûlés Hivatala által kibocsátott belépési és parkolási engedélyek, valamint sajtóigazolványok;
2.19. a Miniszterelnöki Hivatal által kibocsátott belépési engedélyek;
2.20. belépési engedélyek a Központi Állami Üdülõbe;
2.21. országos és területi választási szervek objektumaiba belépésre jogosító igazolvány;
2.22. belépési engedély a Magyar Rádió Zrt. épületébe;
2.23. a Magyar Televízió Zrt. által kiadott igazolvány;
2.24. belépési engedély a Magyar Távirati Iroda
Zrt. épületébe, valamint az MTI Zrt. által kiadott sajtóigazolvány;
2.25. a Nemzeti Hírközlési Hatóság hivatali épületeibe
belépésre jogosító igazolványok és belépési engedélyek;
2.26. a stratégiai hírközlési szolgáltatók védett objektumaiba belépésre jogosító igazolványok és belépési engedélyek;
2.27. a Központi Statisztikai Hivatalba történõ belépésre jogosító igazolványok;
2.28. belépési engedély a büntetés-végrehajtás objektumaiba;
2.29. belépési engedély a Határõrség objektumaiba;
2.30. belépésre és tartózkodásra jogosító engedély a
határátkelõhelyen hatósági vagy jogszabály alapján egyéb
feladatot ellátó személynek;
2.31. belépésre jogosító fényképes és ideiglenes belépõkártyák a Paksi Atomerõmû fokozottan õrzött üzemi
területére;
2.32. belépésre jogosító igazolványok a Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülõtérre;
2.33. belépésre jogosító igazolványok a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. objektumaiba;
2.34. behajtási és útvonalengedélyek Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülõtérre;
2.35. a Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülõtér
területén alkalmazott belterületi gépjármû-vezetõi engedélyek.
3. Egyéb okmányok
A Kormány által határozatban meghatározott egyes
kiemelt jelentõségû események, rendezvények igazolványai, belépési engedélyei.”
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A Kormány
300/2006. (XII. 23.) Korm.
rendelete
a Magyar Szabadalmi Hivatalról szóló
86/2000. (VI. 15.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az Alkotmány 35. §-ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva
a következõ rendeletet alkotja:

1. §
A Magyar Szabadalmi Hivatalról szóló 86/2000.
(VI. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 9. §-a (4) bekezdésének elsõ mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:
„A Tanács tagjait a gazdasági és közlekedési miniszter
nevezi ki ötéves idõtartamra.”

2. §
Az R. 11. §-ának (2) bekezdésében a „minisztériumokkal, országos hatáskörû szervekkel, központi hivatalokkal” szövegrész helyébe a „központi államigazgatási szervekkel” szövegrész lép.

3. §
(1) Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti az R. 1. §-ának (1) bekezdése, 6. §-ának a) pontjában az „a Kormány nevében irányítási jogkört gyakorló”
szövegrész, 7. §-t megelõzõ „Az MSZH szervezete és mûködése” alcíme és 7–8. §-a, 10. §-a, 12. §-ának (2) bekezdése, valamint 13–14. §-a.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
301/2006. (XII. 23.) Korm.
rendelete
a köztisztviselõi teljesítményértékelés
és jutalmazás szabályairól
A Kormány a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 34. §-ának (13) bekez-
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désében és 49/O. §-ának (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a központi államigazgatási szervekrõl, valamint
a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló
2006. évi LVII. törvény 56. §-ának (5) bekezdésére figyelemmel, a közigazgatás személyi állománya teljesítményének
hatékonyabb értékelése érdekében a következõket rendeli el:
Hatály
1. §
A rendelet hatálya kiterjed – az autonóm közigazgatási
szervek kivételével – a központi államigazgatási szerveknél, azok területi és helyi szerveinél foglalkoztatott köztisztviselõre, vezetõi megbízással rendelkezõ politikai
tanácsadóra, fõtanácsadóra (a továbbiakban együtt: köztisztviselõ) és szakállamtitkárra.

A teljesítményértékelés
2. §
(1) A teljesítményértékelésre minden év november
30-ig a célmeghatározások, a féléves áttekintõ megbeszélés és az év végi komplex értékelés alapján kerül sor.
A december hónap értékelésére a következõ év év végi
komplex értékelésekor kerül sor. Az év végi komplex értékelés a köztisztviselõ, szakállamtitkár önértékelésébõl,
a köztisztviselõ értékelését végzõ vezetõ (a továbbiakban:
értékelõ vezetõ) által végzett elõértékelésbõl és négy részértékelésbõl áll.
(2) A teljesítményértékeléshez elektronikus formában
teljesítményértékelõ lapot (1. melléklet) kell kitölteni.

3. §
(1) A célmeghatározás a Ktv. 34. §-ának (2) bekezdésében meghatározott kiemelt ágazati céloknak (a továbbiakban: ágazati célok), a szervezeti céloknak és a szervezeti
egységek céljainak, továbbá a köztisztviselõ egyéni céljainak megállapítását foglalja magába.
(2) A minisztériumokban az (1) bekezdésben meghatározott célokon kívül a célmeghatározás a minisztériumi
célokat, a munkáltatói jogkör gyakorlója által meghatározott, az irányítása alá tartozó szervezeti egységekre vonatkozó célokat is tartalmazza.
(3) Az ágazati célokat, a szervezeti célokat, valamint a
minisztériumi célokat a hivatali szervezet vezetõje, a szervezeti egységek céljait a szervezeti egység vezetõje, az
egyéni célokat a köztisztviselõ, szakállamtitkár értékelõ
vezetõje állapítja meg.
(4) Az ágazati célokat, a szervezeti célokat, a minisztériumi célokat és a szervezeti egységek céljait az érintett
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szervezeti egységeknél az egyéni célok meghatározása
elõtt a köztisztviselõk, szakállamtitkárok számára megismerhetõ módon közzé kell tenni.
(5) A köztisztviselõ, a szakállamtitkár egyéni céljai
kiemelt, fejlesztési, valamint többletcélokból (többletfeladatokból) épülnek fel. A köztisztviselõ, a szakállamtitkár
minden év elején javaslatot tesz egyéni céljaira, amelyek
figyelembevételével az értékelõ vezetõ határozza meg a
köztisztviselõ részére az adott év célkitûzéseit.
(6) Az (1) és (2) bekezdésekben meghatározott célokat a
tárgyévben, január 31-éig, ha a közszolgálati jogviszony
év közben keletkezik, akkor a jogviszony keletkezésétõl
számított 30 napon belül kell megállapítani. A célkitûzések végrehajtásának tervezett határidejét, teljesítésének
eredményét, valamint mérõpontjait a teljesítményértékelõ
lapon rögzíteni kell. A célokat év közben az értékelõ vezetõ módosíthatja, és új célokat határozhat meg, ha ezt a körülményekben beállott lényeges változás indokolja. A módosított célokat a köztisztviselõvel, a szakállamtitkárral
írásban közölni kell és a célkitûzések közé fel kell venni.
(7) Minden köztisztviselõ, szakállamtitkár számára legalább öt egyéni kiemelt célt kell meghatározni a munkakörének és a köztisztviselõ, szakállamtitkár javaslatainak
figyelembevételével.
(8) Az értékelõ vezetõ a köztisztviselõnek, a szakállamtitkárnak év közben többletcélt állapíthat meg, melyet
a köztisztviselõ, a szakállamtitkár a teljesítményértékelõ
lapra feljegyez.

4. §
A féléves áttekintõ megbeszélésre tárgyév július 1-je és
július 31-e között kerül sor. A féléves áttekintõ megbeszélés tényét, idejét, a módosított és többletcélokat a teljesítményértékelõ lapon fel kell tüntetni.

5. §
(1) Az év végi komplex értékelés a köztisztviselõ, a
szakállamtitkár munkájának önértékelése és a vezetõi elõértékelés alapján november 1. és november 30. között az
(5) bekezdésben meghatározott módon, írásban történik.
Az év végi komplex értékelés során tartott értékelõ megbeszélésen az értékelõ vezetõ értékeli a köztisztviselõ, a
szakállamtitkár számára elõírt célok teljesítését, a munkaköri leírásban foglalt feladatok végrehajtását, a kompetenciák szintjét, a hiányosságokat, azok okait, és ismerteti
intézkedéseit, javaslatait. A teljesítményértékelést az értékelõ vezetõnek szóban és a teljesítményértékelõ lapon
írásban indokolnia kell.
(2) Az értékelést a köztisztviselõ esetében a munkáltatói
jogkör gyakorlójának döntése alapján az önálló szervezeti
egység vezetõje, vagy a köztisztviselõ közvetlen vezetõje,
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illetve a szakállamtitkár esetében a tevékenységét irányító
állami vezetõ végzi. A munkáltatói jogkör gyakorlója az
értékeléssel kapcsolatos jogkörének gyakorlását azzal a
feltétellel is átruházhatja, hogy az értékelést végzõ vezetõ
az értékelést számára jóváhagyásra felterjeszti.
(3) Az év végi komplex értékelés megkezdése elõtt a
köztisztviselõ, a szakállamtitkár a teljesítményértékelõ lap
segítségével elkészíti önértékelését.
(4) Az értékelõ vezetõ a köztisztviselõ, a szakállamtitkár önértékelése ismeretében elõértékelést végez.
(5) Az értékelõ vezetõ az elsõ részértékelés keretében
értékeli a kiemelt és többletcélok teljesítését, a második
részértékelés esetében a munkaköri leírásában foglalt feladatok elvégzését, a harmadik részértékeléskor a kompetenciáknak való megfelelést, a negyedik részértékelés
keretében a fejlesztési célok megvalósulását. Az értékelõ
vezetõ a köztisztviselõt, a szakállamtitkárt négyfokozatú
skálán értékeli a négy részértékelés alapján az év végi
komplex értékelés során. Az év végi komplex értékelés
tartalmazza a köztisztviselõ, a szakállamtitkár észrevételeit az értékeléssel, javaslatait, elképzeléseit életpályájával
kapcsolatban, melyeket az értékelõ vezetõ a javaslatainál,
intézkedéseinél figyelembe vesz.
(6) Az értékelõ vezetõ a teljesítményértékelés részeként
e rendelet rendelkezéseire figyelemmel javaslatot tesz a
köztisztviselõ, a szakállamtitkár jutalmazására.
(7) Az értékelõ vezetõnek a féléves áttekintõ megbeszélés és az év végi komplex értékelés elõtt a köztisztviselõt, a
szakállamtitkárt értesítenie kell. A köztisztviselõnek, a
szakállamtitkárnak önértékelése elkészítéséhez megfelelõ
idõt kell biztosítani.
(8) A teljesítményértékelõ lapokat a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ
(a továbbiakban: Központ) elektronikus formában tárolja a
kitöltésüket követõ 5 évig.
(9) A teljesítményértékelõ lapot két példányban kell
kinyomtatni az év végi komplex értékelést követõen,
melynek egy példánya a köztisztviselõhöz, a szakállamtitkárhoz, egy példánya pedig a személyi anyagba kerül.
6. §
A 4–5. §-ban foglalt teljesítményértékelésre – kivéve,
ha a köztisztviselõ, a szakállamtitkár rendelkezik a 7. §
(2) bekezdésben meghatározott értékeléssel – csak akkor
kerülhet sor, ha a köztisztviselõ, a szakállamtitkár az értékelést megelõzõ idõszakban legalább három hónapig az
értékelõ vezetõjének irányítása alatt állt.
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elõzõ munkakörében nyújtott teljesítményét az értékelõ
vezetõ köteles értékelni, az új munkakörben a teljesítményét pedig az e munkakör szerint illetékes értékelõ vezetõnek kell értékelnie. Áthelyezés és átszervezés miatt új
munkakörbe kerülõ köztisztviselõnek, szakállamtitkárnak
új célkitûzéseket kell megállapítani.
(2) Amennyiben az értékelõ vezetõ vezetõi megbízása
visszavonásra kerül, illetve arról lemond, vagy közszolgálati jogviszonya megszûnik, akkor a közvetlen irányítása
alá tartozó köztisztviselõt, szakállamtitkárt évközi teljesítményértékelés keretében a munkáltató jogkör gyakorlójának, illetve az általa kijelölt vezetõnek értékelnie kell. Az
értékelést az év végi komplex értékelésnél figyelembe kell
venni.

8. §
Az értékelõ vezetõ az irányítása alatt álló köztisztviselõt, szakállamtitkárt felkészíti a teljesítményértékelés
elõtt. Az értékelõ vezetõ ismerteti a teljesítményértékelés
célját, alapelveit, az értékelés szempontjait, az értékelés
folyamatát, a teljesítményértékelõ lap kitöltésének módját,
hozzáférhetõségét, az önértékelésre vonatkozó folyamatot. Az értékelõ vezetõ felhívja a köztisztviselõt, a szakállamtitkárt, hogy gyûjtse össze céljait és fejlesztési elképzeléseit.

9. §
(1) Az 1. §-ban meghatározott szervek személyügyi feladatot ellátó köztisztviselõje (a továbbiakban: személyügyi munkatárs) a teljesítményértékelés lebonyolításában
az értékelõ vezetõnek segítséget nyújt. Feladata, hogy közremûködjön a teljesítményértékelés megszervezésében, a
köztisztviselõ, a szakállamtitkár értékelhetõségében, az
értékelés alá tartozó köztisztviselõ, szakállamtitkár személyi anyagának vezetõ részére történõ rendelkezésre bocsátásában, ellenõrizze a teljesítményértékelés során az értékelõkre és értékeltekre vonatkozó adatokat, nyilvántartsa a
köztisztviselõ, a szakállamtitkár korábban kapott jutalmait, közzétegyen minden teljesítményértékelésre vonatkozó információt.

7. §

(2) A Központ – az általa meghatározott szempontrendszer alapján – a minisztériumi személyügyi munkatársak
bevonásával minden év március 31-ig jelentést készít a teljesítményértékelésrõl, annak tapasztalatairól, amelyekrõl
a minisztériumokat tájékoztatja.

(1) Ha a köztisztviselõ, a szakállamtitkár munkaköre a
tárgyévben módosul, akkor teljesítményértékelésére több
lépésben kerül sor. A köztisztviselõ, a szakállamtitkár

(3) A minisztériumokban az (1) bekezdésben foglaltakon kívül a személyügyi munkatárs feladata, hogy kapcsolatot tartson a Miniszterelnöki Hivatal kormányzati személyügyért felelõs államtitkár titkárságával.
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10. §

A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter ellenõrzi az
1. §-ban meghatározott szervek esetében a teljesítményértékelés szabályainak érvényesülését, azok megsértése esetén jelzéssel fordul a szerv vezetõjéhez és felhívja a jogsértés orvoslására, a szerv vezetõje tájékoztatja a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ minisztert a megtett intézkedésekrõl.

11. §
A teljesítményértékelési rendszer mûködésének szakmai irányítását a Miniszterelnöki Hivatal kormányzati személyügyért felelõs államtitkára látja el.

12. §
A minisztériumokban – a humánpolitikai feladatok egységes elvek szerint történõ ellátása és a teljesítményértékelési rendszer mûködésének szakmai irányítása érdekében – a humánpolitikai feladatot ellátó önálló szervezeti
egység vezetõjének (a továbbiakban: humánpolitikai
vezetõ) vezetõi megbízásához, illetve vezetõi megbízásának visszavonásához, teljesítményértékeléséhez és jutalmazásához a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
egyetértése szükséges. Humánpolitikai vezetõ hiányában a
humánpolitikai feladatok koordinálásával megbízott köztisztviselõ kinevezéséhez, jogviszonyának megszüntetéséhez, teljesítményértékeléséhez és jutalmazásához szükséges a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter egyetértése. A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter ezt a jogkörét a Miniszterelnöki Hivatal kormányzati személyügyért felelõs államtitkárára átruházhatja.

13197

lamtitkárokat együttesen kell figyelembe venni a kötelezõ
eloszlás alkalmazásakor. Ha a kötelezõ eloszlás a létszámra vonatkozóan nem egész számot eredményez, akkor a
létszám minden esetben felfelé kerekítve is megállapítható. A 2. mellékletben szereplõ táblázat „kivételes teljesítmény” és „fejlesztés szükséges” kategóriájába köztisztviselõt, szakállamtitkárt nem kötelezõ besorolni, de egyéb
tekintetben a kötelezõ eloszlás szabályát érvényesíteni
kell.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott eljárás során az
értékelt köztisztviselõ, szakállamtitkár számára a jutalom
mértékét úgy kell megállapítani, hogy az érje el a 3. mellékletben szereplõ táblázatban meghatározott minimális
mértéket, de ne haladja meg a maximális mértéket.
(3) A hivatali szervezet vezetõje a hivatal jutalomkeretét a szervezeti egységek között a szervezeti egységek tagjainak egyévi – a 15. §-ban meghatározottak szerint számított – illetményének és egyéni teljesítményértékének arányában osztja el. A szervezeti egység jutalomkerete nem
lehet kevesebb, mint a szervezeti egységnél alkalmazásban álló köztisztviselõk egyéni teljesítménye alapján kötelezõen fizetendõ minimum jutalmak összege, illetve nem
lehet több, mint az egyéni teljesítményük alapján fizetendõ maximum jutalmak összege.

14. §
A jutalom kifizetésére évente egy alkalommal, minden
minisztériumnál egyidejûleg, a tárgyév végéig kerül sor,
az év végi komplex teljesítményértékelést követõen, a
köztisztviselõ, a szakállamtitkár által elért teljesítményhez
kötötten.

15. §
A jutalom
13. §
(1) A munkáltatói jogkör gyakorlója az értékelõ vezetõ
javaslata alapján az egyéni teljesítményalapú jutalom
(a továbbiakban: jutalom) összegét a 2. és 3. mellékletekben meghatározott táblázatokban foglaltak figyelembevételével állapítja meg. Az elõértékelés során a köztisztviselõ, a szakállamtitkár számára az év végi komplex értékelés eredményeként adott pontszámot úgy kell megállapítani, hogy az értékelés alá tartozó köztisztviselõk, szakállamtitkárok létszámára, valamint a 2. mellékletben szereplõ kötelezõ eloszlásra tekintettel megállapított létszámeloszlás az értékelés alá tartozó köztisztviselõk, szakállamtitkárok teljesítményértékelési eredményére figyelemmel
érvényesüljön. A jutalom elosztása szintek (a továbbiakban: eloszlási szint), valamint teljesítményszintek alapján
történik a 3. mellékletben foglaltak figyelembevételével.
Az eloszlási szintekhez tartozó köztisztviselõket, szakál-

A jutalom mértékének alapja: a teljesítményértékeléssel
rendelkezõ köztisztviselõ, szakállamtitkár éves illetményének – amelyet alapilletményének, illetménykiegészítésének és vezetõi pótlékának figyelembevételével kell
megállapítani – az év azon idõszakára jutó része, amikor a
köztisztviselõ, a szakállamtitkár a statisztikai állományi
létszámban szerepel. A számítás során a tizenharmadik
havi illetmény nem vehetõ figyelembe.

16. §
(1) A köztisztviselõ, a szakállamtitkár teljesítményalapú jutalomban nem részesíthetõ, ha a tárgyévben legalább három hónap közszolgálati jogviszonnyal és teljesítményértékeléssel nem rendelkezik, kivéve, ha a teljesítményértékelésre a köztisztviselõnek, szakállamtitkárnak
fel nem róható okból nem kerül sor, ebben az esetben a
köztisztviselõt, szakállamtitkárt a munkáltatói jogkör gyakorlójának értékelnie kell.
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(2) Ha a közszolgálati jogviszony év közben szûnik
meg, a jutalmat – az elõrehozott teljesítményértékelés
alapján, idõarányosan – az utolsó munkában töltött napon
a köztisztviselõ, a szakállamtitkár részére ki kell fizetni.
Ebben az esetben a jutalom mértékét a kifizetés idõpontjában megállapított illetmény összege alapján kell meghatározni.
17. §
(1) Az 5. § (3) bekezdésében foglalt elõértékelés során
az értékelõ vezetõ megállapítja a köztisztviselõ, a szakállamtitkár év végi komplex értékelésének eredményét,
amely során figyelembe veszi a kötelezõ eloszlást eloszlási szintenként.
(2) Az értékelõ vezetõ a köztisztviselõvel, a szakállamtitkárral folytatott, az 5. § (4) bekezdésében meghatározott
év végi komplex értékelést követõen megállapítja a köztisztviselõnek, a szakállamtitkárnak javasolt jutalom
összegét.
(3) A személyügyi munkatárs ellenõrzi az értékelõ vezetõ által javasolt jutalom összegét – amennyiben szükséges módosításra visszaküldi – és gondoskodik a jutalom
kifizetésérõl, valamint a köztisztviselõk, a szakállamtitkárok értesítésérõl.
18. §
A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter ellenõrzi a
minisztériumok esetében a kötelezõ eloszlás szabályainak
érvényesülését, azok megsértése esetén jelzéssel fordul a
miniszterhez és felhívja a jogsértés orvoslására, a miniszter a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ minisztert tájékoztatja a megtett intézkedésekrõl.

19. §
A 13–17. §-t az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal, a
Vám- és Pénzügyõrség és az Országos Munkabiztonsági
és Munkaügyi Fõfelügyelõség által fizetett, a költségvetési törvényben meghatározott jutalmakra nem kell alkalmazni.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
Értelmezõ rendelkezések
20. §
E rendelet alkalmazásában
a) egyéni cél: olyan kulcsfontosságú közigazgatási célkitûzés, amelyre az értékelt munkavégzése során befolyással lehet, és amellyel elõ tudja mozdítani a szervezeti egy-
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ség, illetve a tárca vagy a közigazgatási szervezet eredményes és hatékony munkáját. A teljesítményértékelõ lapon
megjelenõ formája a célmeghatározó megbeszélésen – a
munkaköri leírásban foglaltaknak és az értékelt egyéni elképzeléseinek figyelembevételével – alakul ki;
b) eloszlási szint: 1. eloszlási szint: a szakállamtitkárok, a kabinetfõnök, a miniszteri és államtitkári titkárságok vezetõi, valamint a miniszter és az államtitkár közvetlen irányítása alatt álló szervezeti egység vezetõje; 2. eloszlási szint: a miniszter, az államtitkár és a kabinetfõnök
irányítása alatt álló szervezeti egységek egyéb vezetõi;
3. eloszlási szint: a szakállamtitkárok irányítása alatt álló
szervezeti egységek vezetõi; 4. eloszlási szint: a szakállamtitkárok irányítása alatt álló szervezeti egységek köztisztviselõi; 5. eloszlási szint: a miniszter, az államtitkár és
a kabinetfõnök közvetlen irányítása alatt álló szervezeti
egységek köztisztviselõi;
c) értékelést végzõ vezetõ: a munkáltatói jogkör gyakorlója, illetve akire a munkáltatói jogkör gyakorlója a teljesítményértékeléssel kapcsolatos jogkör gyakorlását átruházza;
d) év végi komplex értékelés: évente egyszer megvalósuló, az értékelt önértékelésére, továbbá az értékelõ vezetõ
elõértékelésére épülõ, az értékelõ vezetõ és az értékelt által
közösen végzett értékelõ tevékenység, amelyet az év végi
értékelõ megbeszélés (teljes visszacsatolás) során kell
elvégezni. Magában foglalja a korábban elvégzett részértékelések eredményeit;
e) fejlesztési célok: az egyén fejlõdését és a munkavégzést együttesen támogató olyan célok, amelyek lehetnek
munkavégzéshez kötõdõ fejlesztési célok és a munkavégzésen kívüli fejlesztési célok. A munkavégzéshez kötõdõ
fejlesztési céloknál az ismeretek megszerzése nem egyéni
vagy csoportos képzések során történik, hanem a munkavégzés különbözõ eseményeihez kötõdik. A munkavégzésen kívüli fejlesztési célok közé soroljuk az intézményes
keretek között zajló iskolarendszerû vagy iskolarendszeren kívüli képzéseket (továbbképzéseket, vezetõképzést,
önképzést);
f) kiemelt cél: a kiemelt (kormányzati) célokat úgy kell
lebontani ágazati stratégiai, szervezeti, majd az egyes szervezeti egységek céljaira, hogy azok egyéni teljesítménykövetelményekké alakíthatók legyenek, és az egyes munkakörök szintjén is értelmezhetõ, egyben végrehajtható
szakmai feladatként jelenjenek meg. A kiemelt cél keretében ún. minõségi cél is meghatározható, amelynek számonkérhetõnek, mérhetõnek kell lennie, és tükröznie kell
a szakfeladat ellátásának sajátosságait;
g) kompetencia: a közigazgatási feladatok ellátásához
szükséges tudás, készségek, valamint az alkalmazást segítõ viselkedéselemek és a hatékonysági motiváció együttese;
h) mérõpont: a teljesítménycél kitûzésénél használt
olyan mutató, érték, esemény, arány, amelyhez viszonyítva mérhetõvé válik a kívánt cél elérése;

2006/161. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

i) önértékelés: az értékelési idõszak valamennyi mozzanatát végig kísérõ önvizsgáló folyamat, amelyben az
értékelt elemzi saját elvégzett tevékenységét, annak erõs
és gyenge pontjait, az általa tanúsított viselkedést; érvanyagot gyûjt saját képességeivel, erõsségeivel, fejlesztendõ területeivel és jövõbeni szándékaival kapcsolatban;
j) teljesítményértékelés: az új típusú közszolgálati fejlesztésközpontú, kompetencia alapú egyéni teljesítményértékelés évente ismétlõdõ célmeghatározás és strukturált
formában adott visszacsatolás. A vezetõ által támogatott és
figyelemmel kísért, a permanens fejlõdést szolgáló folyamat, mely önértékelésbõl, vezetõi elõértékelésbõl és kettejük megegyezésébõl áll.
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viselõire 2007. január 1-jétõl, a minisztériumok vezetõi
megbízással nem rendelkezõ köztisztviselõire 2007. július
1-jétõl kell alkalmazni.
(3) E rendelet 13–18. §-át a kormányhivatalok, a központi hivatalok, illetve a központi államigazgatási szervek
területi szerveinek és helyi szerveinek köztisztviselõire
nem kell alkalmazni.

Átmeneti rendelkezések
23. §
(1) A fejlesztési cél (negyedik részértékelés) teljesítésének eredménye 2007. évben nem számít be az év végi
komplex értékeléskor adott pontszámokba.

Hatálybalépés
21. §
Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.

22. §
(1) E rendelet 2–11. §-át a szakállamtitkárokra és a minisztériumok vezetõi megbízással rendelkezõ köztisztviselõire 2007. január 1-jétõl, a minisztériumok vezetõi
megbízással nem rendelkezõ köztisztviselõire 2007. július
1-jétõl, a központi hivatal és a kormányhivatal köztisztviselõire 2008. január 1-jétõl, a központi államigazgatási
szervek területi szerveinek és helyi szerveinek köztisztviselõire 2009. január 1-jétõl kell alkalmazni.

(2) 2007. évben a vezetõi megbízással rendelkezõ köztisztviselõk és a szakállamtitkárok célmeghatározását február 28-ig kell elvégezni.
(3) A Ktv. 34. §-ának (10) bekezdésében szereplõ kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv
alatt e rendelet alkalmazásában a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központot kell
érteni.
(4) A Központ a teljesítményértékelés egységes rendszere kialakításának elõsegítésére ajánlást ad ki.
(5) 2007. évben a vezetõi megbízással nem rendelkezõ
köztisztviselõk célmeghatározását 2007. július 1. és 31.
között kell elvégezni.

(2) E rendelet 13–18. §-át a szakállamtitkárokra és a
minisztériumok vezetõi megbízással rendelkezõ köztiszt-

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 301/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez
Teljesítményértékelõ lap
I. SZEMÉLYI RÉSZ
Az értékeltre és az értékelõre vonatkozó alapadatok az értékelés évében
az értékelt
köztisztviselõ
neve/születési dátum

beosztása

szervezet/szervezeti
egység

értékelõ vezetõ
neve/születési dátum

beosztása/szervezet/
szervezeti egység

a közös tevékenység
ideje
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Igazolások

A teljesítményértékelés érintettjei

Az értékelt
köztisztviselõ
Az értékelõ
vezetõ

Célmeghatározó megbeszélés
igazolása

Féléves áttekintõ
megbeszélés igazolása

Év végi értékelõ megbeszélés igazolása

A kiemelt célokat/fel- A féléves áttekintõ
adatokat és a fejlesz- megbeszélés megtörtési célokat megistént
mertem, illetve megismertettem
aláírás:
dátum:
aláírás:
dátum:

aláírás:
dátum:
aláírás:
dátum:

Az értékelõ vezetõ
vezetõje
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A köztisztviselõ az értékelést átnézte,
és az értékelõ lap kivonatát átvette
Az értékelõ vezetõ
Az értékeléssel kapértékelését elfogadom csolatban észrevételt
teszek
aláírás:
aláírás:
dátum:
dátum:
aláírás:
aláírás:
dátum:
dátum:
aláírás:
aláírás:
dátum:
dátum:

Az értékelési idõszakban kapott elismerések (dicséret, jutalom, kitüntetés)
megnevezés

év

hó

nap

II. CÉLMEGHATÁROZÁS
A köztisztviselõ kiemelt céljai/feladatai
sorszám

kiemelt célok/feladatok

elérendõ eredmény

határidõ, mérõpont

1.
2.
3.
4.
5.
n.
A köztisztviselõ fejlesztését szolgáló célok
sorszám

fejlesztési célok

elérendõ eredmény

idõzítés

1.
2.
3.
4.
5.
n.
Az értékelési idõszakban kapott többletfeladatok
sorszám

1.
2.
3.
n.

többletfeladat

elérendõ eredmények

határidõ, mérõpont
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III. A CÉLKITÛZÉSEK TELJESÜLÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSE
1. A „MIT” értékelése
Az értékelt kiemelt céljai .............. évre, és azok teljesülése
Az eredmény leírását az értékelt tölti ki az önértékelés során
sorszám

kiemelt célok/feladatok

elérendõ eredmény

határidõ, mérõpont

az eredmény leírása

1.
2.
3.
4.
5.
n.
A vezetõ tölti ki az értékelõ megbeszélés elõtt
sorszám

kiemelt célok/feladatok

teljesült

részben teljesült

nem teljesült

1.
2.
3.
4.
5.
6.
n.
Az év közben kapott többletfeladatok és azok teljesülése
Az eredmény leírását az értékelt tölti ki az önértékelés során
sorszám

többletfeladatok

elérendõ eredmény

határidõ, mérõpont

az eredmény leírása

1.
2.
3.
4.
5.
n.
A vezetõ tölti ki az értékelõ megbeszélés elõtt
sorszám

1.
2.
3.
4.
5.
6.
n.

többletfeladatok

teljesült

részben teljesült

nem teljesült
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A kiemelt célok/feladatok és a többletfeladatok együttes részértékelése
fokozat

adható pontszám

A.
B.
C.
D.

36–40
30–35
20–29
0–19

a vezetõ által megállapított pont

A munkaköri leírásban foglalt feladatok teljesülése
Az eredmény leírását az értékelt tölti ki az önértékelés során
értékelési tényezõ

az eredmény leírása

Az elvégezett munka mennyisége
Az elvégezett munka minõsége (igényesség, pontosság)
A határidõk betartása (a munkához való felelõs viszony)
A munkához való hozzáállás, önálló munkavégzés
A vezetõ tölti ki az értékelõ megbeszélés elõtt
értékelési tényezõ

Az elvégzett munka mennyisége
Az elvégzett munka minõsége
(igényesség, pontosság)
A határidõk betartása (a munkához
való felelõs viszony)
A munkához való hozzáállás,
önálló munkavégzés

kiváló ––––––– fejlesztendõ

a munkaköri leírásban foglalt feladatok
részértékelése

A —— B —— C —— D
A —— B —— C —— D
A —— B —— C —— D
A —— B —— C —— D

pontszám

2. A „HOGYAN” értékelése
A munkamagatartás, a viselkedés részértékelése kompetenciákkal
A kompetencia megfelelés leírását az értékelt tölti ki az önértékelés során

Vezetõi kompetenciák

Kivételes
kompetencia
szintet mutat

Magas
kompetencia
szintet mutat

Kompetencia
szintje
az elvárásnak jó
szinten megfelelõ

Stratégiai (analitikus és globális) gondolkodás
A
B
C
Integritás
A
B
C
Mások megértése (empátia)
A
B
C
A munkatársak fejlesztése
A
B
C
Kommunikáció (befolyásolás)
A
B
C
Vezetési technikák
A
B
C
Csapatmunka, együttmûködés
A
B
C
Kezdeményezõkészség (kreativitás, innováció)
A
B
C
A munkamagatartás, a viselkedés részértékelése/pontszám:

Kompetenciáját
fejleszteni
szükséges

D
D
D
D
D
D
D
D
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Kivételes
kompetencia
szintet mutat

Magas
kompetencia
szintet mutat

Kompetencia
szintje
az elvárásnak jó
szinten megfelelõ

Kompetenciáját
fejleszteni
szükséges

Szakmai ismeretek alkalmazása

A

B

C

D

Integritás

A

B

C

D

Mások megértése (empátia)

A

B

C

D

Kommunikáció

A

B

C

D

Csapatmunka, együttmûködés

A

B

C

D

Kezdeményezõkészség (kreativitás, innováció)

A

B

C

D

Problémamegoldás

A

B

C

D

Ügyfél-orientáltság (partnerközpontúság)

A

B

C

D

Felelõsségtudat

A

B

C

D

Teljesítménymotiváció

A

B

C

D

Munkatársi kompetenciák

A munkamagatartás, a viselkedés részértékelése/pontszám:
3. Fejlesztési célok teljesülésének értékelése
Az eredmény leírását az értékelt tölti ki az önértékelés során
sorszám

fejlesztési cél

elérendõ eredmény

idõzítés

az eredmény leírása

1.
2.
3.
4.
5.
n.
A vezetõ tölti ki az értékelõ megbeszélés elõtt
sorszám

1.
2.
3.
4.
5.
6.
n.

fejlesztési célok

teljesült

nem teljesült

folyamatban van
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4. A „MIT” és a „HOGYAN” teljesítésének komplex értékelése
A teljesítmény komplex értékelése
fokozat

Kivételes teljesítmény
Magas szintû teljesítmény
Elvárt, jó szintû teljesítmény
Fejlesztés szükséges

adható pontérték

kialakult pontérték

90–100
75–89
50–74
0–49

A vezetõ komplex értékelése írásban (mit, hogyan, fejlesztés)

Az értékelt köztisztviselõ észrevételei, megjegyzései a rész- és komplex értékeléssel kapcsolatban:

IV. TELJESÍTMÉNYCÉLOK ................ ÉVRE
A köztisztviselõ elképzelései, javaslatai életpályájának alakulásával kapcsolatban:

Az értékelt köztisztviselõ és az értékelõ vezetõ javaslatai a teljesítményértékeléssel kapcsolatban:
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V. A VEZETÕ INTÉZKEDÉSEI
A teljesítményértékelés kapcsán az értékelõ vezetõ javaslatai a munkáltatói jogkört gyakorló vezetõ felé,
illetve az értékelést végzõ munkáltatói jogkört gyakorló vezetõ döntései
Lehetséges vezetõi intézkedések

Megnevezés

Tájékoztatás: Az értékelt köztisztviselõ a teljesítményértékelés hibás vagy valótlan ténymegállapításának megsemmisítése iránt a kézbesítéstõl számított 30 napon belül – a munkaügyi bírósághoz benyújtandó keresettel – közszolgálati
jogvitát indíthat a Ktv. 34. § (7) bekezdése, valamint 59. § (3) bekezdésének c) pontja alapján.

2. melléklet a 301/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez
A teljesítmény jutalom kötelezõ eloszlási táblázata:
Kötelezõ eloszlás
(munkavállalók %-ban)

Összteljesítmény

Kivételes teljesítmény
Magas szintû teljesítmény
Elvárt, jó teljesítmény
Fejlesztés szükséges

0–10%
20–30%
50–60%
0–10%

3. melléklet a 301/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez
A teljesítmény jutalom mértéke a minisztériumi vezetõk esetében a különbözõ teljesítmény szinteken:
Összteljesítmény

Kivételes teljesítmény
Magas szintû teljesítmény
Elvárt, jó teljesítmény
Fejlesztés szükséges

Minimum jutalom

Maximum jutalom

33%
17%
3%
0%

56%
31%
14%
0%

A teljesítmény jutalom mértéke a minisztériumi ügyintézõk esetében a különbözõ teljesítmény szinteken:
Összteljesítmény

Kivételes teljesítmény
Magas szintû teljesítmény
Elvárt, jó teljesítmény
Fejlesztés szükséges

Minimum jutalom

Maximum jutalom

25%
11%
3%
0%

44%
23%
9%
0%
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A Kormány
302/2006. (XII. 23.) Korm.
rendelete

Védett mûhelyek részvétele a közbeszerzési eljárásokban

a védett foglalkoztatók részére fenntartott
közbeszerzések részletes szabályairól

(1) E rendelet hatálya alá tartozó árubeszerzésekre és
szolgáltatás beszerzésekre irányuló közbeszerzési eljárásokban az ajánlatkérõ a részvétel jogát fenntarthatja a védett mûhelyek számára. Erre a tényre az eljárást megindító
hirdetményben hivatkozni kell.

A közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX. törvény
(a továbbiakban: Kbt.) 404. §-a (1) bekezdésének m) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következõket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. §
(1) Ezt a rendeletet a Kbt. 17/A. §-ában meghatározott,
a Kbt. 4. §-ának 33/A. pontjában szociális foglalkoztatási
engedéllyel rendelkezõ szervezetként, valamint 36/B.
pontjában védett foglalkoztatóként, illetõleg védett szervezeti szerzõdést kötött szervezetként meghatározott szervezet (a továbbiakban együtt: védett mûhely) számára
fenntartott közbeszerzési eljárásra [Kbt. 2. § (1) bekezdés]
kell alkalmazni.
(2) Védett mûhelynek minõsül az Európai Unió tagállamában vagy a Kbt. 1. § (3) bekezdése alapján nemzeti
elbánásban részesülõ államban letelepedett szervezet is,
amely ötven százalékot meghaladó mértékben megváltozott munkaképességû munkavállalókat alkalmaz.
(3) A védett mûhelyek nyilvántartásba vett adatait (névjegyzék) a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) honlapján közzéteszi. A névjegyzéket
egyebekben a Hivatal adatszolgáltatása alapján évente egy
alkalommal a Közbeszerzések Tanácsa a Közbeszerzési
Értesítõ elsõ számában, valamint a Szociális és Munkaügyi Minisztérium hivatalos lapjának elsõ számában is
közzéteszi. A védett mûhely adatainak változását, új védett mûhely nyilvántartásba vételét, illetõleg a nyilvántartásból való törlést a lehetõ legrövidebb idõn belül a Közbeszerzések Tanácsa, valamint a Szociális és Munkaügyi
Minisztérium honlapján is közzé kell tenni.

2. §

(2) Az (1) bekezdés szerint fenntartott közbeszerzési
eljárásban kizárólag az 1. § szerinti védett mûhely lehet
ajánlattevõ, illetõleg részvételre jelentkezõ.
(3) A védett mûhely a közbeszerzési eljárásban való
részvételi jogosultságát az 5. § (4) bekezdése szerinti igazolással, külföldi letelepedésû védett mûhely a nemzeti
jogának megfelelõ okirattal igazolhatja. A közbeszerzési
eljárás során az igazolás benyújtására a Kbt. 20. §-ának
(3) bekezdése szerinti rendelkezések megfelelõen alkalmazandók.

3. §
(1) A 2. § (1) bekezdésében meghatározott esetben, ha a
közbeszerzés értéke a közbeszerzés megkezdésekor eléri
vagy meghaladja a közösségi értékhatárokat, a Kbt. IV. és
V. fejezetében foglalt rendelkezéseket a (2) és (3) bekezdésben foglalt eltéréssel kell alkalmazni.
(2) A közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérõ legalább
egy alkalommal teljes körben köteles biztosítani a hiánypótlás lehetõségét.
(3) Az ajánlattevõnek, a részvételre jelentkezõnek és
a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának alkalmasságára a Kbt. 65. és 66. §-a, 67. §-ának (1), (3) és (4) bekezdése, 68. §-ának (1), továbbá (3)–(5) bekezdései, valamint 69. §-a és 71. §-ának (1)–(4) bekezdése megfelelõen
alkalmazandó azzal, hogy az ajánlatkérõ egyéb objektív
alapú alkalmassági feltételt és igazolási módot is elõírhat,
de ennek során is megfelelõen alkalmaznia kell a Kbt.
69. § (3) bekezdésében foglaltakat.

(4) A (3) bekezdés szerinti adatszolgáltatást az 5. §
(2) bekezdése szerinti adatokra vonatkozóan a Hivatal a
személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezéseinek figyelembevételével, évente december 15. napjáig
köteles teljesíteni, az adatokban bekövetkezett változásokat pedig a lehetõ legrövidebb idõn belül, elektronikus
úton köteles megküldeni a Szociális és Munkaügyi
Minisztérium és a Közbeszerzések Tanácsa részére.

(1) A 2. § (1) bekezdésében meghatározott esetben, ha
a közbeszerzés értéke a közbeszerzés megkezdésekor eléri
vagy meghaladja a nemzeti értékhatárokat a Kbt. VI. és
VII. fejezetében foglalt rendelkezéseket a (2)–(6) bekezdésben foglalt eltéréssel kell alkalmazni.

(5) Az e rendelet szerinti közbeszerzés tárgya a Kbt.
24. §-a szerinti árubeszerzés, továbbá a Kbt. 27. §-a szerinti szolgáltatás megrendelése, figyelemmel a Kbt.
28. §-ában foglalt rendelkezésekre is.

(2) A Kbt. 107. §-ának (1) bekezdésében foglalt rendelkezéseket megfelelõen alkalmazni kell azzal, hogy a részvételi határidõt az ajánlatkérõ nem határozhatja meg az
alkalmazható határidõ-kedvezmény figyelembevételével

4. §
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a részvételi felhívást tartalmazó hirdetmény feladásának
napjától számított húsz napnál rövidebb idõtartamban.
(3) A közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérõ köteles
dokumentációt készíteni.
(4) A közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérõ legalább
egy alkalommal teljes körben köteles biztosítani a hiánypótlás lehetõségét.
(5) Az ajánlattevõnek, a részvételre jelentkezõnek és a
közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának alkalmasságára a Kbt. 65. és 66. §-a, 67. §-ának (1), (3) és (4) bekezdése, a 68. §-ának (1), továbbá (3)–(5) bekezdései, valamint 69. §-a és 71. §-ának (1)–(4) bekezdése megfelelõen
alkalmazandó azzal, hogy az ajánlatkérõ egyéb objektív
alapú alkalmassági feltételt és igazolási módot is elõírhat,
de ennek során is megfelelõen alkalmaznia kell a Kbt.
69. § (3) bekezdésében foglaltakat.
(6) Az ajánlattevõnek nyilatkoznia kell, hogy vele
szemben kizáró ok nem áll fenn.

A védett mûhelyek nyilvántartása
5. §
(1) A Hivatal a kiemelt tanúsítványban védett foglalkoztatóvá minõsített, a védett szervezeti szerzõdést kötött,
továbbá a szociális és gyámhivatal által kiadott szociális
foglalkoztatási engedéllyel rendelkezõ foglalkoztatót
kérelmére védett mûhelyként nyilvántartásba veszi, feltéve, ha a foglalkoztató által munkaviszony keretében alkalmazott munkavállalók átlagos statisztikai állományi létszámán belül a megváltozott munkaképességû munkavállalók aránya a kérelem benyújtását megelõzõ hónapban
meghaladja az ötven százalékot.
(2) A kérelemben meg kell jelölni a foglalkoztató
a) nevét, címét, telefonszámát, faxszámát, elektronikus
elérhetõségét,
b) által foglalkoztatott munkavállalók, illetõleg megváltozott munkaképességû munkavállalók kérelem benyújtását megelõzõ havi átlagos statisztikai állományi létszámát,
c) tevékenységét, az általa nyújtott szolgáltatások, illetõleg elõállított áruk (termékek) listáját, továbbá ezek
mennyiségére vonatkozó adatokat.
(3) A kérelemhez csatolni kell a kiemelt, illetõleg feltételes tanúsítvány, vagy a védett szervezeti szerzõdés, vagy
a szociális foglalkoztatási engedély másolatát.
(4) A Hivatal a (2) bekezdés a) és c) pontjaiban megjelölt adatokat nyilvántartásba veszi, és errõl a foglalkoztatót igazolás kiadásával értesíti.
(5) A védett mûhelyként nyilvántartásba vett foglalkoztató köteles
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a) a (2) bekezdésben megjelölt adatainak változását,
b) a kiemelt tanúsítvány, a védett szervezeti szerzõdés,
illetõleg a szociális foglalkoztatási engedély meghosszabbítását,
c) a kiemelt tanúsítvány, szociális foglalkoztatási engedély visszavonását, a védett szervezeti szerzõdés megszüntetését,
d) a munkavállalók létszámarányának változását, ha a
foglalkoztató által munkaviszony keretében alkalmazott
munkavállalók átlagos statisztikai állományi létszámán
belül a megváltozott munkaképességû munkavállalók létszámaránya hat egymást követõ hónapban nem haladja
meg az ötven százalékot,
nyolc napon belül bejelenteni a Hivatalnak.
(6) Törölni kell a nyilvántartásból a védett mûhelyt, ha
a) kérelmezi,
b) a kiemelt tanúsítvány, a védett szervezeti szerzõdés
érvényességi ideje megszûnik, és az (5) bekezdés b) pontja
szerint bejelentést nem tett,
c) a kiemelt tanúsítványt, a szociális foglalkoztatási
engedélyt visszavonják, illetõleg a védett szervezeti szerzõdést megszüntetik,
d) a megváltozott munkaképességû munkavállalók létszámaránya hat egymást követõ hónapban nem haladja
meg az ötven százalékot.
(7) A védett mûhelyként nyilvántartásba vett foglalkoztatókat a Hivatal ellenõrzi. Az ellenõrzés az (1) bekezdésben megjelölt feltételek, valamint az (5) bekezdésben
meghatározott kötelezettségek teljesítésének vizsgálatára
irányul.
(8) A Hivatal a helyszíni ellenõrzés lefolytatására szakértõt rendelhet ki. Szakértõként a Szociális és Munkaügyi
Minisztérium által vezetett országos szakértõi nyilvántartásba felvett foglalkozási rehabilitációs szakértõ rendelhetõ ki.
(9) A nyilvántartásba vételre, a nyilvántartásból való
törlésre, továbbá az ellenõrzésre a közigazgatási hatósági
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény, valamint az illetékekrõl szóló
1990. évi XCIII. törvény szabályait kell alkalmazni. A
Hivatal döntése ellen benyújtott fellebbezést a szociális és
munkaügyi miniszter bírálja el.

Jelentési, adatszolgáltatási és közzétételi kötelezettség
6. §
A Közbeszerzések Tanácsa felé fennálló jelentési és
adatszolgáltatási kötelezettséget nem érintve, a rendelet
hatálya alá tartozó árubeszerzésekre vagy szolgáltatások
megrendelésére irányuló közbeszerzési eljárást lefolytató
ajánlatkérõk a Kbt. 16. §-ának (1) bekezdése szerinti éves
statisztikai összegezést a Kbt.-ben meghatározott határidõ
szerint megküldik a Hivatalnak is.
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Záró rendelkezések
7. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével és a (3) bekezdésben foglalt kivétellel –
2007. január 1. napján lép hatályba.
(2) A rendelet 1. § (3) bekezdésében megjelölt névjegyzéket elsõ alkalommal 2007. június 15-éig kell közzétenni.
(3) A rendelet 2. §-ának (3) bekezdése 2007. június 15.
napján lép hatályba.
(4) A 2007. június 15-ét megelõzõen indult közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérõ köteles elfogadni a védett
mûhely nyilatkozatát a részvételi jogosultsági feltételek
fennállásáról.
(5) A rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények megküldésének
és közzétételének részletes szabályairól, a hirdetmények
ellenõrzésének rendjérõl és díjáról, valamint a Közbeszerzési Értesítõben történõ közzététel rendjérõl és díjáról
szóló 34/2004. (III. 12.) Korm. rendelet 18. §-ának (2) bekezdése a következõ d) ponttal egészül ki:
[(2) A Tanács egyes közleményeket teljes terjedelemben
az alábbiak szerint tesz közzé az Értesítõben amellett, hogy
azok a Tanács honlapján is hozzáférhetõek:]
„d) a védett mûhelyek nyilvántartásba vett adatait
(névjegyzékét) évente egy alkalommal, az Értesítõ elsõ
számában”
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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a jogi segítségnyújtó szolgálat kijelölése tárgyában
a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény
(a továbbiakban: Jst.) 74. §-ában,
az áldozatsegítõ szolgálat, ezen belül a támogató hatóság és a döntõ hatóság kijelölése tárgyában a bûncselekmények áldozatainak segítésérõl és az állami kárenyhítésrõl szóló 2005. évi CXXXV. törvény (a továbbiakban: Ást.) 46. §-ának (3) bekezdésében,
a kárpótlási hatóság kijelölése tárgyában az életüktõl és
a szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak
kárpótlásáról szóló törvényben meghatározott határidõk
ismételt megnyitásáról és a kárpótlás lezárásáról szóló
2006. évi XLVII. törvény 5. §-ában,
a lobbisták, illetve a lobbiszervezetek nyilvántartását
vezetõ szerv kijelölése tárgyában a lobbitevékenységrõl
szóló 2006. évi XLIX. törvény 37. §-ának a) pontjában,
továbbá
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. §-ának
b) pontjában
foglalt felhatalmazás alapján a következõ rendeletet alkotja:

Az Igazságügyi Hivatal jogállása
1. §
(1) Az Igazságügyi Hivatal központi hivatal, az Iat.
1. §-a (1) bekezdésének c) pontja szerinti egyéb igazságügyi szerv. Az Igazságügyi Hivatalt az igazságügyi és rendészeti miniszter irányítja.
(2) Az Igazságügyi Hivatal önállóan gazdálkodó, az
elõirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkezõ költségvetési szerv.
(3) Az Igazságügyi Hivatalt fõigazgató vezeti.

A Kormány
303/2006. (XII. 23.) Korm.
rendelete

(4) Az Igazságügyi Hivatal székhelye Budapest.

2. §

az Igazságügyi Hivatalról
A Kormány az Alkotmány 35. §-ának (2) bekezdésében
megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40. §-ának (3) bekezdésében foglalt feladatkörében
eljárva,
az egyéb igazságügyi szerv meghatározása, valamint az
egyéb igazságügyi szerv vonatkozásában beosztási pótlék
megállapítására jogosító szervezeti egységek meghatározása tárgyában az igazságügyi alkalmazottak szolgálati
jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: Iat.) 135. §-ának (1) és (2) bekezdésében,
a pártfogó felügyelõi szolgálat kijelölése tárgyában
a büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló
1979. évi 11. törvényerejû rendelet (a továbbiakban:
Bv. tvr.) 126/A. §-ában,

Az igazságügyi és rendészeti miniszter irányítási jogkörében
a) az Igazságügyi Hivatal fõigazgatójának javaslata
alapján kinevezi és felmenti az Igazságügyi Hivatal gazdasági vezetõjét,
b) jóváhagyja az Igazságügyi Hivatal éves munkatervét.

Az Igazságügyi Hivatal szervezete
3. §
(1) Az Igazságügyi Hivatal központi szerve a Központi
Igazságügyi Hivatal. Az Igazságügyi Hivatal fõigazgatója
közvetlenül vezeti a Központi Igazságügyi Hivatalt és
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gyakorolja a szakmai felügyeletet a területi igazságügyi
hivatalok felett.

egyedi ügyeit a területi igazságügyi hivatalok pártfogó felügyelõ szolgálata látja el.

(2) Az Igazságügyi Hivatal területi szerveinek körét,
székhelyüket és illetékességi területüket e rendelet melléklete határozza meg.

A jogi segítségnyújtó szolgálat kijelölése

(3) Az Igazságügyi Hivatal területi szervei jogalanyisággal nem rendelkeznek.

4. §
(1) A fõigazgató munkáltatói jogkört gyakorol a Központi Igazságügyi Hivatal alkalmazottai felett, valamint
kinevezi, felmenti a területi igazságügyi hivatalok alkalmazottait és felettük fegyelmi jogkört gyakorol.
(2) A területi igazságügyi hivatalt igazgató vezeti, aki
– a kinevezés, a felmentés és a fegyelmi jogkör kivételével – gyakorolja a munkáltatói jogkört a területi igazságügyi hivatal alkalmazottai felett.

Az Igazságügyi Hivatal eljárása
5. §
Az e rendeletben foglalt kivételekkel az Igazságügyi
Hivatal hatáskörébe tartozó közigazgatási hatósági ügyekben elsõ fokon a területi igazságügyi hivatalok járnak el,
másodfokon a Központi Igazságügyi Hivatal jár el.

A pártfogó felügyelõi szolgálat kijelölése
6. §
(1) Pártfogó felügyelõi szolgálatként a Kormány az Igazságügyi Hivatal Pártfogó Felügyelõi Szolgálatát jelöli ki.
(2) A pártfogó felügyelõi szolgálat részére külön jogszabályokban meghatározott pártfogó felügyelõi tevékenységek, így
a) a pártfogó felügyelõi vélemény elkészítés [büntetõeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (a továbbiakban:
Be.) 114/A. § (1) bek.],
b) a környezettanulmány készítés [Be. 453. § (2) bek.,
a szabadságvesztés és az elõzetes letartóztatás végrehajtásának szabályairól szóló 6/1996. (VII. 12.) IM rendelet
179. § (1) bek., 209. § (1) bek.],
c) büntetõügyben közvetítõi eljárás lefolytatása
[Be. 221/A. § (6) bek.],
d) a közérdekû munkabüntetés végrehajtásának szervezése és ellenõrzése [Bv. tvr. 60. § és 63. §],
e) a pártfogó felügyelet végrehajtása [vb. Tvr. 94. §
(1) bek.], valamint
f) az utógondozás ellátása [Bv. tvr. 112/A. § (3) bek.,
Bv. tvr. 114. § (2) bek.]

7. §
(1) Jogi segítségnyújtó szolgálatként a Kormány – a (2),
(5) és (6) bekezdésben foglalt eltérésekkel – az Igazságügyi Hivatal Jogi Segítségnyújtó Szolgálatát jelöli ki.
(2) A Jst.-ben foglalt, a jogi segítõi névjegyzék vezetésével kapcsolatos feladatokat a Központi Igazságügyi
Hivatal Jogi Segítségnyújtó Szolgálata látja el.
(3) A Központi Igazságügyi Hivatal Jogi Segítségnyújtó
Szolgálatának a jogi segítõi névjegyzék vezetésével kapcsolatos hatósági döntéseivel szemben fellebbezésnek
nincs helye.
(4) A Jst.-ben meghatározott támogatások engedélyezése iránti kérelmet az ügyfél lakóhelye vagy tartózkodási
helye, ezek hiányában szálláshelye, illetve munkavégzésének helye szerint illetékes területi igazságügyi hivatal jogi
segítségnyújtó szolgálata bírálja el.
(5) A méltányossági eljárás lefolytatására a Kormány a
Központi Igazságügyi Hivatal Jogi Segítségnyújtó Szolgálatát jelöli ki.
(6) A magyarországi lakóhellyel, tartózkodási hellyel,
szálláshellyel vagy munkavégzési hellyel nem rendelkezõ
külföldi esetében a kérelem elbírálására a Fõvárosi Igazságügyi Hivatal Jogi Segítségnyújtó Szolgálata illetékes.
(7) Az Európai Unió tagállamába irányuló jogi segítségnyújtás iránti kérelem elõterjesztése esetén az ügyfél lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti területi igazságügyi
hivatal jogi segítségnyújtó szolgálata illetékes.

Az áldozatsegítõ szolgálat, ezen belül a támogató
hatóság és a döntõ hatóság kijelölése
8. §
(1) Áldozatsegítõ szolgálatként a Kormány – a (2) bekezdésben, a 11. §-ban és a 13. §-ban foglalt eltérésekkel –
az Igazságügyi Hivatal Áldozatsegítõ Szolgálatát jelöli ki.
(2) Az Ást. 16. §-ának (6) bekezdése szerinti statisztikai
kimutatást a Központi Igazságügyi Hivatal Áldozatsegítõ
Szolgálata készíti.
(3) Az Ást. 42. §-ának (1) bekezdésben foglalt feladat
tekintetében áldozatsegítõ szolgálatként a Központi Igazságügyi Hivatal Áldozatsegítõ Szolgálata és a területi
igazságügyi hivatalok áldozatsegítõ szolgálata jár el, az
Ást. 42. §-ának (2) és (3) bekezdésében foglalt feladatok
tekintetében a Központi Igazságügyi Hivatal Áldozatsegítõ Szolgálata jár el.
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9. §

(1) Az Ást. szerinti szolgáltatás iránti kérelmet annak
a területi igazságügyi hivatalnak az áldozatsegítõ szolgálata bírálja el, amelynél a kérelmet az áldozat elõször benyújtotta. Ha az áldozat kéri, az ügyet a lakóhelye vagy
tartózkodási helye szerint illetékes területi igazságügyi
hivatal áldozatsegítõ szolgálatához kell áttenni.
(2) Az Ást. 12. §-ában foglalt feladat tekintetében áldozatsegítõ szolgálatként az eljárásra egyébként illetékes
területi igazságügyi hivatal áldozatsegítõ szolgálata jár el.
(3) Az Ást. 38. §-ában foglalt feladat tekintetében áldozatsegítõ szolgálatként a járadékra jogosult lakóhelye szerint illetékes területi igazságügyi hivatal áldozatsegítõ
szolgálata jár el.
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szerveiként a Fõvárosi Igazságügyi Hivatal és a SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Igazságügyi Hivatal jár el.

15. §
Kárpótlási hatóságként vagyoni kárpótlási eljárással
kapcsolatos hatósági ügyben, elsõ fokú eljárásra a fõvárosban a Fõvárosi Igazságügyi Hivatal, egyéb helyen a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazságügyi Hivatal illetékes. Ha a jogosult lakóhelye, tartózkodási helye külföldön
van, az eljárásra a Fõvárosi Igazságügyi Hivatal kizárólagosan illetékes.

16. §

10. §

A nemzeti gondozásról szóló 1992. évi LII. törvényben
foglalt feladatokat a Központi Igazságügyi Hivatal látja el.

(1) Támogató hatóságként a Kormány a területi igazságügyi hivatalok áldozatsegítõ szolgálatát jelöli ki.

17. §

(2) A támogató hatósági eljárásra annak a területi igazságügyi hivatalnak az áldozatsegítõ szolgálata illetékes,
ahol a kárenyhítés iránti kérelmet az áldozat elõször benyújtotta, illetve – az áldozat kérése esetén – amelyik lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes.

A kárpótlási jegy termõföldtulajdon megszerzésére történõ felhasználásának egyes kérdéseirõl szóló 1992. évi
XLIX. törvény 8. §-ának (2) bekezdése szerinti, a kárpótlási jegy visszatérítésére irányuló eljárásban a Központi
Igazságügyi Hivatal jár el.

11. §
18. §
Döntõ hatóságként a Kormány a Fõvárosi Igazságügyi
Hivatal Áldozatsegítõ Szolgálatát jelöli ki.

A személyi kárpótlási eljárásokkal összefüggõ hatósági
feladatokat a Központi Igazságügyi Hivatal látja el.

12. §
19. §
A területi igazságügyi hivatal áldozatsegítõ szolgálatának az azonnali pénzügyi segély iránti kérelmet elbíráló
elsõ fokú határozata ellen nincs helye fellebbezésnek.

A külön jogszabályokban meghatározott, személyes szabadságukban jogtalanul korlátozott személyek társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének rendezésével kapcsolatos ügyeket a Központi Igazságügyi Hivatal látja el.

13. §
A méltányossági eljárás lefolytatására a Kormány a
Központi Igazságügyi Hivatal Áldozatsegítõ Szolgálatát
jelöli ki.

A lobbisták, illetve a lobbiszervezetek nyilvántartását
vezetõ szerv kijelölése
20. §

14. §

(1) A lobbisták, illetve a lobbiszervezetek nyilvántartását vezetõ szervként a Kormány a Központi Igazságügyi
Hivatalt jelöli ki.

Kárpótlási hatóságként a Kormány az Igazságügyi
Hivatalt jelöli ki azzal, hogy kárpótlási ügyekben területi

(2) A Központi Igazságügyi Hivatalnak a nyilvántartás
vezetésével kapcsolatos hatósági döntéseivel szemben fellebbezésnek nincs helye.

A kárpótlási hatóság kijelölése
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Beosztási pótlék megállapítására jogosító
szervezeti egységek meghatározása
21. §
Az Iat. 105. §-a szerinti beosztási pótlék a Központi
Igazságügyi Hivatalban dolgozó felsõfokú végzettségû
tisztviselõt illeti meg.
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23. §

A területi igazságügyi hivatal közösségi foglalkoztatókat és irodákat mûködtethet.

Záró rendelkezések
24. §

Egyéb feladatok
22. §
(1) A Központi Igazságügyi Hivatal
a) szakmai irányítást gyakorol a területi igazságügyi
hivatalok felett,
b) a feladatkörébe tartozó ügyekben tájékoztató tevékenységet lát el,
c) szervezi a pártfogó felügyelõi, a jogi segítségnyújtó,
az áldozatsegítési, a kárpótlási feladatokat, továbbá a lobbisták, illetve lobbiszervezetek nyilvántartását végzõk
képzését és továbbképzését.
(2) A Központi Igazságügyi Hivatal a pártfogó felügyelõi feladatokkal kapcsolatban
a) kialakítja és fejleszti a pártfogó felügyelõi szolgálat,
az igazságszolgáltatási szervek, az ügyészség, a hatóságok, a társadalmi szervezetek és egyéb intézmények
közötti együttmûködést,
b) elõkészíti az igazságügyi és rendészeti miniszternek
a pártfogó felügyelõi szolgálattal kapcsolatos döntéseit.
(3) A Központi Igazságügyi Hivatal a jogi segítségnyújtó feladatokkal kapcsolatban kezeli a jogi segítségnyújtásra szolgáló célelõirányzatot, annak terhére gondoskodik a támogatások kifizetésérõl.
(4) A Központi Igazságügyi Hivatal az áldozatsegítõ
feladatokkal kapcsolatban
a) figyelemmel kíséri az áldozati jogok érvényesülését,
tájékoztatást kér az áldozatokkal kapcsolatba kerülõ hatóságoktól, intézményektõl, szervezetektõl és tapasztalatairól évente elemzõ jelentést készít,
b) éves beszámolót készít a Kormány számára az elemzõ jelentések, a statisztikai kimutatás, valamint a jogi segítségnyújtó szolgálat értesítései alapján, továbbá javaslatot tesz az áldozati jogok hatékonyabb érvényesülésének
elõsegítése céljából,
c) kezeli a bûncselekmények áldozatainak kárenyhítésére szolgáló célelõirányzatot, annak terhére gondoskodik
az áldozatsegítõ támogatások kifizetésérõl.
(5) A Központi Igazságügyi Hivatal a kárpótlási feladatokkal kapcsolatban felelõs a megszûnt Országos Kárrendezési és Kárpótlási Hivatal, valamint a Központi Kárrendezési Iroda iratanyagainak irattározásáért, archiválásáért.

(1) Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti az Igazságügyi Hivatalról szóló 144/2005. (VII. 27.)
Korm. rendelet, valamint az Igazságügyi Hivatalról szóló
144/2005. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló
5/2006. (I. 13.) Korm. rendelet, a miniszterek feladat- és
hatáskörérõl szóló kormányrendeletek deregulációjáról
szóló 171/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-a (3) bekezdésének x) pontja, valamint a lobbitevékenységrõl szóló
2006. évi XLIX. törvény végrehajtásáról szóló 176/2006.
(VIII. 14.) Korm. rendelet 1. §-a és 18. §-a.

25. §
(1) A Belügyminisztérium Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal létrehozásáról szóló 162/1999. (XI. 19.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: BÁHr.) 2. §-ának (1) és
(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal
(a továbbiakban: Hivatal) központi hivatal.
(2) A Hivatal önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.”
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg
a) a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésében a „Belügyminisztérium állampolgársági ügyekben eljáró szerve” szövegrész, 3. § (3) és
(4) bekezdésében, valamint 6. mellékletében a „Belügyminisztérium állampolgársági ügyekben eljáró szervének”
szövegrész helyébe a „Bevándorlási és Állampolgársági
Hivatal” szöveg, 5. § (4) bekezdésében az „Az anyakönyvvezetõ” szövegrész helyébe az „A hazai anyakönyvezést
végzõ hatóság” szöveg, 5. § (5) bekezdésében a „belügyminiszter” szövegrész helyébe a „hazai anyakönyvezést
végzõ hatóság” szöveg, 10. §-ában a „Belügyminisztérium
állampolgársági ügyekben eljáró szervéhez” szövegrész
helyébe a „Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalhoz”
szöveg, valamint 7. számú mellékletében a „Belügyminisztérium állampolgársági ügyekben eljáró szervét”
szövegrész helyébe a „Bevándorlási és Állampolgársági
Hivatalt” szöveg,
b) a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 15/A. § (1) bekezdésében és 21. § (6) bekezdésében a „Belügyminisztérium állampolgársági ügyekben eljáró szerve” szöveg-
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rész helyébe a „Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal”
szöveg,
c) a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és
gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 52. § (2) bekezdésében a „fõvárosi fõjegyzõ” szövegrész helyébe a „hazai anyakönyvezést végzõ hatóság” szöveg,
d) a menedékjogról szóló 1997. évi CXXXIX. törvény
hatálya alá tartozó külföldiek ellátásáról és támogatásáról
szóló 25/1998. (II. 18.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében a „Belügyminisztérium Bevándorlási és Állampolgársági Hivatala” szövegrész helyébe a „Bevándorlási és
Állampolgársági Hivatal” szöveg, 1. számú melléklet
D) pontjában a „Hivatalnak” szövegrész helyébe a
„Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalnak (a továbbiakban: Hivatal)” szöveg, 2. számú melléklet D) pontjában a „BM Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal”
szövegrész helyébe a „Bevándorlási és Állampolgársági
Hivatal” szöveg,
e) a BÁHr. címében a „Belügyminisztérium Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal létrehozásáról” szövegrész helyébe a „Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalról” szöveg, 2. § (3) bekezdésében és 4. § (1)–(2) bekezdésében az „a belügyminiszter” szövegrész helyébe az
„az igazságügyi és rendészeti miniszter” szöveg,
f) az egyes közrendvédelmi bírságokból befolyó pénzösszegek felhasználásának céljáról és eljárási szabályairól
szóló 138/1999. (IX. 1.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés
d) pontjában az „az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalnak
(a továbbiakban: IRM BÁH)” szövegrész helyébe az
„a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalnak (a továbbiakban: BÁH)” szöveg, 2. § (2) bekezdésében az „az IRM
BÁH” szövegrész helyébe az „a BÁH” szöveg,
g) a személyazonosító igazolvány kiadásáról és nyilvántartásáról szóló 168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet
28/A. § (2) bekezdésében és a 47. § (1) bekezdésében
a „Belügyminisztérium állampolgársági ügyekben eljáró
szerve” szövegrész helyébe a „Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal” szöveg,
h) a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló
2001. évi XXXIX. törvény végrehajtásáról szóló
170/2001. (IX. 26.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében a
„Belügyminisztérium Bevándorlási és Állampolgársági
Hivatala” szövegrész helyébe a „Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal” szöveg, 6. számú melléklet D) pontjában a „Hivatalnak” szövegrész helyébe a „Bevándorlási és
Állampolgársági Hivatalnak (a továbbiakban: Hivatal)”
szöveg,
i) a menekültügyi eljárás részletes szabályairól és a menedékesek okmányairól szóló 172/2001. (IX. 26.) Korm.
rendelet 1. § felvezetõ szövegében a „Belügyminisztérium
Bevándorlási és Állampolgársági Hivatala” szövegrész
helyébe a „Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal”
szöveg,
j) a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 71/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet 55. § (1) be-
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kezdés f) pontjában a „Belügyminisztérium Bevándorlási
és Állampolgársági Hivatal” szövegrész helyébe a
„Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal” szöveg
lép.
(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg
a) a belügyi igazgatás körébe tartozó államigazgatási
feladat- és hatáskörökrõl szóló 21/1992. (I. 28.) Korm.
rendelet 3. § (2) bekezdése,
b) a BÁHr. 1. §-a, 4. § (2) bekezdés b)–f) pontja, 6. §
(2) bekezdése, valamint mellékletének címében a „Belügyminisztérium” szövegrész,
c) a Belügyminisztérium Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal létrehozásáról szóló 162/1999. (XI. 19.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 173/2001. (IX. 26.)
Korm. rendelet 3. §-a, valamint 4. § (2) bekezdése
a hatályát veszti.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

Melléklet
a 303/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez
Az Igazságügyi Hivatal területi szervei
1. Fõvárosi Igazságügyi Hivatal
Székhely: Budapest
Illetékességi terület:
a) a Pártfogó Felügyelõi Szolgálat feladataival kapcsolatban Budapest,
b) a Jogi Segítségnyújtó Szolgálat feladataival kapcsolatban Budapest,
c) az Áldozatsegítõ Szolgálat az áldozatsegítõ szolgáltatásokkal kapcsolatban Budapest,
d) az Áldozatsegítõ Szolgálat döntõhatósága az állami
kárenyhítési ügyekben országos,
e) a kárpótlási feladatokkal kapcsolatban Budapest.
2. Baranya Megyei Igazságügyi Hivatal
Székhely: Pécs
Illetékességi terület:
a) a Pártfogó Felügyelõi Szolgálat feladataival kapcsolatban Baranya megye,
b) a Jogi Segítségnyújtó Szolgálat feladataival kapcsolatban Baranya megye,
c) az Áldozatsegítõ Szolgálat az áldozatsegítõ szolgáltatásokkal kapcsolatban Baranya megye,
d) a kárpótlási feladatokkal kapcsolatban nincs illetékessége.
3. Bács-Kiskun Megyei Igazságügyi Hivatal
Székhely: Kecskemét
Illetékességi terület:
a) a Pártfogó Felügyelõi Szolgálat feladataival kapcsolatban Bács-Kiskun megye,
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b) a Jogi Segítségnyújtó Szolgálat feladataival kapcsolatban Bács-Kiskun megye,
c) az Áldozatsegítõ Szolgálat az áldozatsegítõ szolgáltatásokkal kapcsolatban Bács-Kiskun megye,
d) a kárpótlási feladatokkal kapcsolatban nincs illetékessége.
4. Békés Megyei Igazságügyi Hivatal
Székhely: Békéscsaba
Illetékességi terület:
a) a Pártfogó Felügyelõi Szolgálat feladataival kapcsolatban Békés megye,
b) a Jogi Segítségnyújtó Szolgálat feladataival kapcsolatban Békés megye,
c) az Áldozatsegítõ Szolgálat az áldozatsegítõ szolgáltatásokkal kapcsolatban Békés megye,
d) a kárpótlási feladatokkal kapcsolatban nincs illetékessége.
5. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazságügyi Hivatal
Székhely: Miskolc
Illetékességi terület:
a) a Pártfogó Felügyelõi Szolgálat feladataival kapcsolatban Borsod-Abaúj-Zemplén megye,
b) a Jogi Segítségnyújtó Szolgálat feladataival kapcsolatban Borsod-Abaúj-Zemplén megye,
c) az Áldozatsegítõ Szolgálat az áldozatsegítõ szolgáltatásokkal kapcsolatban Borsod-Abaúj-Zemplén megye,
d) a kárpótlási feladatokkal kapcsolatban nincs illetékessége.
6. Csongrád Megyei Igazságügyi Hivatal
Székhely: Szeged
Illetékességi terület:
a) a Pártfogó Felügyelõi Szolgálat feladataival kapcsolatban Csongrád megye,
b) a Jogi Segítségnyújtó Szolgálat feladataival kapcsolatban Csongrád megye,
c) az Áldozatsegítõ Szolgálat az áldozatsegítõ szolgáltatásokkal kapcsolatban Csongrád megye,
d) a kárpótlási feladatokkal kapcsolatban nincs illetékessége.
7. Fejér Megyei Igazságügyi Hivatal
Székhely: Székesfehérvár
Illetékességi terület:
a) a Pártfogó Felügyelõi Szolgálat feladataival kapcsolatban Fejér megye,
b) a Jogi Segítségnyújtó Szolgálat feladataival kapcsolatban Fejér megye,
c) az Áldozatsegítõ Szolgálat az áldozatsegítõ szolgáltatásokkal kapcsolatban Fejér megye,
d) a kárpótlási feladatokkal kapcsolatban nincs illetékessége.
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8. Gyõr-Moson-Sopron Megyei Igazságügyi Hivatal
Székhely: Gyõr
Illetékességi terület:
a) a Pártfogó Felügyelõi Szolgálat feladataival kapcsolatban Gyõr-Moson-Sopron megye,
b) a Jogi Segítségnyújtó Szolgálat feladataival kapcsolatban Gyõr-Moson-Sopron megye,
c) az Áldozatsegítõ Szolgálat az áldozatsegítõ szolgáltatásokkal kapcsolatban Gyõr-Moson-Sopron megye,
d) a kárpótlási feladatokkal kapcsolatban nincs illetékessége.
9. Hajdú-Bihar Megyei Igazságügyi Hivatal
Székhely: Debrecen
Illetékességi terület:
a) a Pártfogó Felügyelõi Szolgálat feladataival kapcsolatban Hajdú-Bihar megye,
b) a Jogi Segítségnyújtó Szolgálat feladataival kapcsolatban Hajdú-Bihar megye,
c) az Áldozatsegítõ Szolgálat az áldozatsegítõ szolgáltatásokkal kapcsolatban Hajdú-Bihar megye,
d) a kárpótlási feladatokkal kapcsolatban nincs illetékessége.
10. Heves Megyei Igazságügyi Hivatal
Székhely: Eger
Illetékességi terület:
a) a Pártfogó Felügyelõi Szolgálat feladataival kapcsolatban Heves megye,
b) a Jogi Segítségnyújtó Szolgálat feladataival kapcsolatban Heves megye,
c) az Áldozatsegítõ Szolgálat az áldozatsegítõ szolgáltatásokkal kapcsolatban Heves megye,
d) a kárpótlási feladatokkal kapcsolatban nincs illetékessége.
11. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazságügyi Hivatal
Székhely: Szolnok
Illetékességi terület:
a) a Pártfogó Felügyelõi Szolgálat feladataival kapcsolatban Jász-Nagykun-Szolnok megye,
b) a Jogi Segítségnyújtó Szolgálat feladataival kapcsolatban Jász-Nagykun-Szolnok megye,
c) az Áldozatsegítõ Szolgálat az áldozatsegítõ szolgáltatásokkal kapcsolatban Jász-Nagykun-Szolnok megye,
d) a kárpótlási feladatokkal kapcsolatban nincs illetékessége.
12. Komárom-Esztergom Megyei Igazságügyi Hivatal
Székhely: Tatabánya
Illetékességi terület:
a) a Pártfogó Felügyelõi Szolgálat feladataival kapcsolatban Komárom-Esztergom megye,
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b) a Jogi Segítségnyújtó Szolgálat feladataival kapcsolatban Komárom-Esztergom megye,
c) az Áldozatsegítõ Szolgálat az áldozatsegítõ szolgáltatásokkal kapcsolatban Komárom-Esztergom megye,
d) a kárpótlási feladatokkal kapcsolatban nincs illetékessége.
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Gyõr-Moson-Sopron megye, Hajdú-Bihar megye, Heves
megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Komárom-Esztergom megye, Nógrád megye, Pest megye, Somogy megye,
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Tolna megye, Vas megye, Veszprém megye és Zala megye.
17. Tolna Megyei Igazságügyi Hivatal

13. Nógrád Megyei Igazságügyi Hivatal
Székhely: Salgótarján
Illetékességi terület:
a) a Pártfogó Felügyelõi Szolgálat feladataival kapcsolatban Nógrád megye,
b) a Jogi Segítségnyújtó Szolgálat feladataival kapcsolatban Nógrád megye,
c) az Áldozatsegítõ Szolgálat az áldozatsegítõ szolgáltatásokkal kapcsolatban Nógrád megye,
d) a kárpótlási feladatokkal kapcsolatban nincs illetékessége.
14. Pest Megyei Igazságügyi Hivatal
Székhely: Budapest
Illetékességi terület:
a) a Pártfogó Felügyelõi Szolgálat feladataival kapcsolatban Pest megye,
b) a Jogi Segítségnyújtó Szolgálat feladataival kapcsolatban Pest megye,
c) az Áldozatsegítõ Szolgálat az áldozatsegítõ szolgáltatásokkal kapcsolatban Pest megye,
d) a kárpótlási feladatokkal kapcsolatban nincs illetékessége.
15. Somogy Megyei Igazságügyi Hivatal
Székhely: Kaposvár
Illetékességi terület:
a) a Pártfogó Felügyelõi Szolgálat feladataival kapcsolatban Somogy megye,
b) a Jogi Segítségnyújtó Szolgálat feladataival kapcsolatban Somogy megye,
c) az Áldozatsegítõ Szolgálat az áldozatsegítõ szolgáltatásokkal kapcsolatban Somogy megye,
d) a kárpótlási feladatokkal kapcsolatban nincs illetékessége.
16. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazságügyi Hivatal
Székhely: Nyíregyháza
Illetékességi terület:
a) a Pártfogó Felügyelõi Szolgálat feladataival kapcsolatban Szabolcs-Szatmár-Bereg megye,
b) a Jogi Segítségnyújtó Szolgálat feladataival kapcsolatban Szabolcs-Szatmár-Bereg megye,
c) az Áldozatsegítõ Szolgálat az áldozatsegítõ szolgáltatásokkal kapcsolatban Szabolcs-Szatmár-Bereg megye,
d) a kárpótlási feladatokkal kapcsolatban Baranya
megye, Bács-Kiskun megye, Békés megye, BorsodAbaúj-Zemplén megye, Csongrád megye, Fejér megye,

Székhely: Szekszárd
Illetékességi terület:
a) a Pártfogó Felügyelõi Szolgálat feladataival kapcsolatban Tolna megye,
b) a Jogi Segítségnyújtó Szolgálat feladataival kapcsolatban Tolna megye,
c) az Áldozatsegítõ Szolgálat az áldozatsegítõ szolgáltatásokkal kapcsolatban Tolna megye,
d) a kárpótlási feladatokkal kapcsolatban nincs illetékessége.
18. Vas Megyei Igazságügyi Hivatal
Székhely: Szombathely
Illetékességi terület:
a) a Pártfogó Felügyelõi Szolgálat feladataival kapcsolatban Vas megye,
b) a Jogi Segítségnyújtó Szolgálat feladataival kapcsolatban Vas megye,
c) az Áldozatsegítõ Szolgálat az áldozatsegítõ szolgáltatásokkal kapcsolatban Vas megye,
d) a kárpótlási feladatokkal kapcsolatban nincs illetékessége.
19. Veszprém Megyei Igazságügyi Hivatal
Székhely: Veszprém
Illetékességi terület:
a) a Pártfogó Felügyelõi Szolgálat feladataival kapcsolatban Veszprém megye,
b) a Jogi Segítségnyújtó Szolgálat feladataival kapcsolatban Veszprém megye,
c) az Áldozatsegítõ Szolgálat az áldozatsegítõ szolgáltatásokkal kapcsolatban Veszprém megye,
d) a kárpótlási feladatokkal kapcsolatban nincs illetékessége.
20. Zala Megyei Igazságügyi Hivatal
Székhely: Zalaegerszeg
Illetékességi terület:
a) a Pártfogó Felügyelõi Szolgálat feladataival kapcsolatban Zala megye,
b) a Jogi Segítségnyújtó Szolgálat feladataival kapcsolatban Zala megye,
c) az Áldozatsegítõ Szolgálat az áldozatsegítõ szolgáltatásokkal kapcsolatban Zala megye,
d) a kárpótlási feladatokkal kapcsolatban nincs illetékessége.
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A Kormány
304/2006. (XII. 23.) Korm.
rendelete

A Kormány
305/2006. (XII. 23.) Korm.
rendelete

az Igazságügyi Szakértõi és Kutató Intézetekrõl

a Szervezett Bûnözés Elleni Koordinációs Központról

A Kormány az igazságügyi alkalmazottak szolgálati
jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény (Iat.)
135. §-a (1) és (2) bekezdésében, valamint az igazságügyi
szakértõi tevékenységrõl szóló 2005. évi XLVII. törvény
31. §-ának (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
a következõket rendeli el:

A Kormány az Alkotmány 35. §-ának (2) bekezdésében
megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40. §-ának (3) bekezdésében foglalt feladatkörében
eljárva, valamint a szervezett bûnözés megelõzésének,
megszakításának, felderítésének elõsegítése céljából a
szervezett bûnözés elleni fellépés céljából gyûjtött adatok
gyûjtésének, felhasználásának és ellenõrzésének koordinációjáért felelõs szerv kijelölése tárgyában a szervezett
bûnözés, valamint az azzal összefüggõ egyes jelenségek
elleni fellépés szabályairól szóló 1999. évi LXXV. törvény
(a továbbiakban: Szbtv.) 62. §-ának (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következõ rendeletet alkotja:

1. §
(1) A Kormány kijelöli az Igazságügyi Szakértõi és Kutató Intézeteket olyan igazságügyi szakértõi intézménnyé,
amely az Iat. 1. § (1) bekezdése c) pontjának hatálya alá
tartozó egyéb igazságügyi szerv.
(2) Az Igazságügyi Szakértõi és Kutató Intézetek szervezeti egységei közül az ISZKI Hivatalában dolgozó felsõfokú végzettségû tisztviselõket illeti meg az Iat. 105. §-a
szerinti beosztási pótlék.

2. §
Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.

3. §
(1) Az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és
hatáskörérõl szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Korm. R.) 1. §-ának p) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:
[1. § Az igazságügyi és rendészeti miniszter (a továbbiakban: miniszter) a Kormány]
„p) személyiadat- és lakcímnyilvántartásért”
[felelõs tagja.]
(2) A Korm. R. a következõ új 14/A. §-sal egészül ki:
„14/A. § A Kormány az igazságügyi szakértõi névjegyzéket vezetõ hatóságként az igazságügyi és rendészeti minisztert jelöli ki.”

Általános rendelkezések
1. §
A Kormány a szervezett bûnözés megelõzésének, megszakításának, felderítésének elõsegítése céljából a szervezett bûnözés elleni fellépés céljából gyûjtött adatok gyûjtésének, felhasználásának és ellenõrzésének koordinációjáért felelõs szervnek a Szervezett Bûnözés Elleni Koordinációs Központot (a továbbiakban: Központ) jelöli ki.
2. §
A rendelet hatálya kiterjed:
a) a Központ személyi állományára és mûködésére;
b) az Szbtv. 4/A. §-ának (3) bekezdésében meghatározott együttmûködõ szervekre (a továbbiakban: együttmûködõ szervek).
3. §
A Legfõbb Ügyészség és a Központ között az együttmûködés a megállapodásuk szerint történik.
4. §
E rendelet alkalmazásában felderítés: az együttmûködõ
szervek bûncselekmény megalapozott gyanújának megállapítására irányuló tevékenysége.

(3) A Korm. R. 3. §-a (1) bekezdésének b) pontjában az
„a központi államszervezetre” szövegrész helyébe az
„a központi államszervezetre, a központi államigazgatási
szervek és az állami vezetõk jogállására” szövegrész lép.

Irányítás és vezetés

Gyurcsány Ferenc s. k.,

A Központ a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
(a továbbiakban: irányító miniszter) irányítása alatt mû-

miniszterelnök

5. §
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ködõ központi hivatal. A Központ a Miniszterelnökség
költségvetési fejezetén belül önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.

6. §
(1) A Központot a fõigazgató vezeti. A fõigazgatót a
rendészetért felelõs miniszter, az adópolitikáért felelõs miniszter és a honvédelemért felelõs miniszter véleményének
kikérése után az irányító miniszter nevezi ki és menti fel.
(2) A fõigazgató megbízatása megszûnik, ha
a) lemond,
b) meghal,
c) felmentik.
(3) Felmentésnek van helye, ha a fõigazgató
a) tisztségére méltatlanná vagy alkalmatlanná vált,
b) az összeférhetetlenségi okot nem jelentette be vagy
nem szüntette meg.
(4) Tisztségére méltatlannak kell tekinteni a fõigazgatót, ha a bíróság jogerõs ítéletével szándékos bûncselekmény elkövetése miatt szabadságvesztésre ítélte.
(5) Tisztségére alkalmatlannak tekinthetõ a fõigazgató,
ha feladatainak neki felróható okból nem tesz eleget, vagy
ha egészségügyi okból feladatait 90 napon túl folyamatosan nem tudja ellátni.
(6) A fõigazgatót a fõigazgató-helyettes általános hatáskörrel helyettesíti. A fõigazgató-helyettes megbízatásának
megszûnésére a fõigazgató megbízatásának megszûnésére
vonatkozó szabályok értelemszerûen irányadóak.

7. §
(1) Az irányító miniszter
a) gyakorolja a munkáltatói jogokat a fõigazgató felett,
kinevezi és felmenti a fõigazgató helyettesét [a központi
államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és
az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény
(a továbbiakban: Ksztv.) 2. § (1) bek. b) pont];
b) a Központ költségvetési gazdálkodása tekintetében
gyakorolja a fejezetért felelõs szerv vezetõjének jogszabályokban meghatározott tervezési, elõirányzat-módosítási,
beszámolási, információszolgáltatási, pénzügyi, valamint
ellenõrzési kötelezettségeit és jogait [Ksztv. 2. § (1) bek.
c), f) pont];
c) normatív utasításban kiadja a Központ szervezeti és
mûködési szabályzatát [Ksztv. 74. § (1) bek.];
d) a fõigazgató útján a jogszabály keretei között a Központ részére feladatot határozhat meg, a fõigazgatótól
konkrét ügyekben tájékoztatást kérhet [Ksztv. 2. § (1) bek.
h) pont];
e) meghatározza a kormányzati döntés-elõkészítéshez
szükséges feladatokat, a Központ éves munkatervének
– ezen belül az elemzõ, értékelõ munkának – fõ irányait,
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valamint a teljesítménykövetelmények alapját képezõ
kiemelt célokat [a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 34. §
(2) bek.];
(2) Az irányító miniszter évente tájékoztatja a Kormányt a Központ tevékenységérõl.
(3) Az irányító miniszter irányítási jogkörének gyakorlása során az együttmûködõ szervek hatáskörét nem vonhatja el, részükre utasítást nem adhat, feladatot nem határozhat meg, ide nem értve azon szerveket, amelyek tekintetében az irányító miniszternek más törvények alapján
irányítási jogosultsága van.
(4) Az irányító miniszter a Központ és az együttmûködõ
szerv közötti adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása
esetén az együttmûködõ szervet irányító miniszterrel
egyeztetést kezdeményez.

8. §
A fõigazgató
a) a jogszabályok és az állami irányítás egyéb jogi
eszközei által meghatározott keretek között vezeti a Központot;
b) felelõs a Központ feladatainak eredményes ellátásáért, mûködésének törvényességéért;
c) felelõs a Központ által kezelt adatok védelméért,
ennek érdekében köteles olyan technikai, szervezési, eljárási intézkedéseket tenni, olyan ellenõrzési rendszert
kialakítani, amely biztosítja az adatvédelmi követelmények teljesülését, továbbá köteles gondoskodni az adatállomány fizikai sérülés, megsemmisülés elleni védelmérõl, a rendszerben alkalmazott adatkezelési eljárások és
az adatállományok biztonságáról, valamint az illetéktelen
hozzáférés elleni védelemrõl;
d) felelõs a Központ önálló költségvetési gazdálkodásáért, a könyvvezetési és beszámolási kötelezettség teljesítéséért;
e) a kinevezés és felmentés kivételével gyakorolja
a munkáltatói jogokat a fõigazgató-helyettes felett;
f) a személyi állomány tekintetében – a jogszabályban
meghatározott kivételekkel – gyakorolja a munkáltatói
jogokat;
g) javaslatot tesz a Központ szervezeti és mûködési
szabályzatára, gondoskodik a munkaköri leírások, az adatés titokvédelmi, valamint az iratkezelési szabályzatok
elkészítésérõl;
h) a vezetése alatt álló személyi állomány részére utasítást adhat.

A Vezetõi Tanácsadó Bizottság
9. §
(1) Az irányító miniszter szakmai tanácsadó testületként
Vezetõi Tanácsadó Bizottságot (a továbbiakban: Bizott-
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(7) A Bizottság ülésein tanácskozási joggal a legfõbb
ügyész részt vesz.

c) a szervezett bûnözéssel összefüggõ bûncselekmény
gyanúja miatt felderítés, illetve megalapozott gyanúja
miatt büntetõeljárás alá vont személyek bûnös kapcsolataira és az általuk létesített bûnszervezetekre,
d) a szervezett bûnözéssel összefüggõ bûncselekmény
kriminalisztikai jellemzõire, valamint elkövetésének eszközeire és módszereire, a bûncselekmény leplezésére szolgáló vállalkozásokra,
e) a szervezett bûnözéssel összefüggõ bûncselekmény
elkövetésével szerzett javakra, azok legalizálására szolgáló vállalkozásokra, egyéb módszerekre és eszközökre,
f) a szervezett bûnözéssel összefüggõ bûncselekmény
miatti felderítési cselekményre, nyomozási cselekményre,
valamint intézkedésre tett javaslatokra,
g) a Központhoz érkezett adatigénylésekre,
h) a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény
(a továbbiakban: Avtv.) 11. §-a (1) bekezdésének a) pontja
szerinti adatmegismerési kérelmekre, továbbá
i) az adattovábbítási nyilvántartásra
vonatkozó adatokat.

A Központ mûködése

13. §

10. §

(1) Az együttmûködõ szervek vezetõi kötelesek
a) az Szbtv. 4/A. §-ának (4) bekezdése alapján kijelölt
központi szerv (a továbbiakban: kijelölt központi szerv)
mûködését úgy megszervezni, hogy a 12. § a)–f) pontjaiban meghatározott adatoknak a Központ és együttmûködõ
országos illetékességû szerv szervezeti egységei között
történõ továbbítására alkalmas legyen;
b) biztosítani a Központ és az együttmûködõ szervek
közötti adatátvitel lehetõségét.

ság) hoz létre. A Bizottság az együttmûködõ szervek vezetõibõl áll. A Bizottság elnöke az irányító miniszter.
(2) A Bizottság állásfoglalásaival, javaslataival segíti
az irányító minisztert irányítási jogainak gyakorlásában.
(3) A Bizottság évente vagy szükség szerint áttekinti
a szervezett bûnözés helyzetét. Ennek alapján ajánlásokat
és javaslatokat fogalmaz meg a szervezett bûnözés elleni
harc aktuális irányaira.
(4) A Bizottság szükség szerint, de legalább évente ülésezik. A Bizottság üléseinek összehívásáról az elnök a
Központ fõigazgatója útján gondoskodik.
(5) A Központ fõigazgatója tárgyalási joggal vesz részt
a Bizottság ülésein. A Központ fõigazgatója javaslatot
tehet az irányító miniszternek a Bizottság soron kívüli
összehívására, az irányító miniszter döntése szerint összehívja a Bizottságot.
(6) A Bizottság gondoskodik ügyrendjének elkészítésérõl.

(1) A Központ mûködteti a szervezett bûnözéssel összefüggõ adatkezelési rendszerét, ennek keretében
a) gyûjti, tárolja, elemzi, értékeli az Szbtv.
4/B–4/C. §-aiban meghatározott adatokat;
b) statisztikai adatokat szolgáltat, elemzéseket, tanulmányokat készít a szervezett bûnözés elleni kormányzati
döntések meghozatalához;
c) teljesíti az együttmûködõ szervek és a Legfõbb
Ügyészség adatigényléseit.
(2) A Központ közremûködik az együttmûködõ szervek
vezetõi által kijelölt központi szervek és a Központ közötti
adatátviteli rendszer tervezésében, kialakításában.

11. §
A Központ más szervet vagy személyt adatfeldolgozóként nem vehet igénybe.

12. §
A Központ adatkezelési rendszere magában foglalja
a) a szervezett bûnözéssel összefüggõ bûncselekmény
gyanúja miatt indult felderítésekre, büntetõeljárásokra,
b) a szervezett bûnözéssel összefüggõ bûncselekmény
gyanúja miatt felderítés alá vont személyekre, illetve megalapozott gyanúja miatt büntetõeljárás alatt állókra,

(2) Az Országos Rendõr-fõkapitányság, a Vám- és
Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága, a Határõrség
Országos Parancsnoksága (a továbbiakban együtt: nyomozó hatóság) vezetõje által kijelölt központi szerv adatszolgáltatást teljesít a Központ részére:
a) a felderítés során a szervezett bûnözéssel összefüggõ
bûncselekmény gyanújának felmerülésérõl, a bûncselekmény a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: Btk.) szerinti minõsítésérõl, annak
megváltozásáról, az ilyen bûncselekmény gyanúja miatti
felderítés, nyomozás elrendelésérõl, meghosszabbításáról,
más szervhez való áttételérõl, egyesítésérõl, elkülönítésérõl, befejezésérõl, ezeknek az intézkedéseknek az indokáról, a felderítés eredményérõl;
b) a szervezett bûnözéssel összefüggõ bûncselekmény
gyanúja miatt felderítés, megalapozott gyanúja miatt büntetõeljárás alá vont személyekrõl, illetve csoportokról,
azok bûnös kapcsolatairól, a tevékenységükrõl keletkezett
érdemleges adatokról, természetes személyazonosító,
valamint a bûnös kapcsolat jellegére vonatkozó adatokról,
a gyanú alapjául szolgáló szervezett bûnözéssel összefüggõ bûncselekmény Btk. szerinti minõsítésérõl, annak megváltozásáról;
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c) más bûncselekmény megalapozott gyanúja miatt
folyó büntetõeljárásnak a szervezett bûnözéssel összefüggõ bûncselekmény nyomozására történõ kiterjesztésérõl,
továbbá a szervezett bûnözéssel összefüggõ bûncselekményre vonatkozó feljelentés elutasításáról, valamint
a szervezett bûnözéssel összefüggõ bûncselekmény Btk.
szerinti minõsítésérõl, annak megváltozásáról;
d) a szervezett bûnözéssel összefüggõ bûncselekmény
elkövetésének kriminalisztikai jellemzõirõl, eszközeirõl
és módszereirõl;
e) a szervezett bûnözéssel összefüggõ bûncselekménnyel szerzett javakról, azok legalizálására szolgáló
vállalkozásokról, egyéb módszerekrõl és eszközökrõl.
(3) A Nemzetbiztonsági Hivatal, az Információs Hivatal, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, a Katonai Biztonsági Hivatal és a Katonai Felderítõ Hivatal (a továbbiakban együtt: nemzetbiztonsági szolgálat) fõigazgatója,
valamint a Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálatának
(a továbbiakban: RSZVSZ) vezetõje által kijelölt központi
szerv adatszolgáltatást teljesít a Központ részére:
a) a felderítés során a szervezett bûnözéssel összefüggõ
bûncselekmény gyanújának felmerülésérõl, a gyanú alapjául szolgáló bûncselekmény Btk. szerinti minõsítésérõl;
b) a felderítés során a szervezett bûnözéssel összefüggõ
bûncselekmény elkövetõjeként vagy bûnös kapcsolatként
felmerült személyekrõl, csoportokról és tevékenységükrõl
keletkezett érdemleges adatokról, természetes személyazonosító, valamint a bûnös kapcsolat jellegére vonatkozó
adatokról, a gyanú alapjául szolgáló szervezett bûnözéssel
összefüggõ bûncselekmény Btk. szerinti minõsítésérõl;
c) a (2) bekezdés d) és e) pontjában meghatározottakról.
(4) A nyomozó hatóság, a nemzetbiztonsági szolgálat,
illetve az RSZVSZ a (2) és a (3) bekezdésben meghatározott adatokat a felderítés, illetve a büntetõeljárás során keletkezett irat másolatának vagy kivonatának megküldésével szolgáltatja.
(5) A nyomozó hatóság, a nemzetbiztonsági szolgálat,
illetve az RSZVSZ köteles megküldeni a Központnak
a szervezett bûnözésrõl készített értékelõ jelentések, tájékoztatók másolatának vagy kivonatának egy példányát.

14. §
Az adatszolgáltatással egyidejûleg közölni kell az
Szbtv. 4/D. §-ának (5) bekezdésében meghatározott adatokat, az információt beszerzõ, illetve eljárást folytató szerv
megnevezését, az eljárás, ennek hiányában az ügyirat iktatószámát, az információszerzés, illetve az adatszolgáltatás
alapjául szolgáló intézkedés idõpontját.

15. §
(1) A Központ – a (6) bekezdésben foglalt kivétellel –
kérelemre teljesít adatszolgáltatást.

2006/161. szám

(2) A kérelemnek tartalmaznia kell az adatigénylõ megnevezését, valamint az adatigénylés célját és jogalapját.
(3) A kérelmet a kijelölt központi szerv útján kell benyújtani, illetve a Központ az adatigénylést a kijelölt központi szerv útján teljesíti.
(4) Ha az adatvédelem és az adatbiztonság feltételei
adottak, az adatigénylést, illetve az adatszolgáltatást elsõsorban számítógéppel, közvetlen (on-line) kapcsolat útján
kell teljesíteni.
(5) Számítógépes összeköttetéssel történõ adatigénylés
esetén az adatigénylésnek a (2) bekezdésben foglaltakon
kívül tartalmaznia kell a kijelölt központi szerv által az
adat igénylésére feljogosított személy egyedi azonosítóját is.
(6) A Központ adatigénylési kérelem nélkül továbbít
adatokat az Szbtv. 4/A. §-a (1) bekezdésének a) és b), valamint d)–f) pontjaiban meghatározott feladatai ellátása
során.

16. §
A Központ külföldrõl közvetlenül adatot nem vehet át,
külföldre adatigénylést közvetlenül nem teljesíthet.

17. §
(1) A Központ az általa teljesített, személyes adatot magában foglaló adatszolgáltatásokról adattovábbítási nyilvántartást vezet.
(2) Az adattovábbítási nyilvántartás tartalmazza:
a) az érintett természetes személyazonosító adatait;
b) az adatkezelõ nyilvántartási azonosítóját;
c) az adattovábbítás idõpontját;
d) az adattovábbítás célját és jogalapját;
e) az adatigénylõ nevét vagy megnevezését, illetve
annak a szervnek a megnevezését, amelynek részére a
Központ a 15. § (6) bekezdése szerint szolgáltatott adatot.
(3) A szolgáltatott adatok nem képezik az adattovábbítási nyilvántartás részét.
(4) Az adattovábbítási nyilvántartást az adattovábbítástól számított húsz évig meg kell õrizni.

18. §
A Központ fõigazgatója belsõ adatvédelmi felelõst jelöl
ki. A belsõ adatvédelmi felelõs az Avtv. 31/A. §-ában
meghatározott feladatai keretében:
a) nyilvántartást vezet a Központba érkezett adatigénylésekrõl, adatmegismerési kérelmekrõl, azok teljesítésérõl, illetve megtagadásáról;
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b) az ellenõrzések során a Központ adatkezelési rendszerébe teljeskörûen betekinthet;
c) évente tájékoztatja a fõigazgatót az ellenõrzések
eredményeirõl.
A személyi állományra vonatkozó rendelkezések
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jában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következõket rendeli el:
A védjegybejelentés elektronikus úton való benyújtása;
általános szabályok
1. §

19. §
(1) A Központ állománya az együttmûködõ szervektõl
határozatlan idõre –, illetve a Központ fõigazgatójának és
az együttmûködõ szerv vezetõjének külön megállapodása
alapján határozott idõre – vezényelt, hivatásos állományú
munkatársakból és köztisztviselõkbõl áll.
(2) A Központ munkatársát a tevékenysége során tudomására jutott államtitok és szolgálati titok tekintetében
titoktartási kötelezettség terheli, mely kötelezettsége
alkalmazásának megszûnése után változatlanul fennáll.
20. §
(1) A Központtal foglalkoztatási jogviszonyban álló
köztisztviselõkre a Ktv. rendelkezéseit kell alkalmazni.
(2) A Központhoz vezényelt hivatásos állományúakra a
fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvénynek, továbbá a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról 2001. évi XCV. törvénynek és a végrehajtásukra kiadott rendeleteknek a vezénylésre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
Záró rendelkezések
21. §
Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejûleg hatályát veszti a Szervezett Bûnözés Elleni Koordinációs Központról szóló 70/2001. (IV. 20.) Korm. rendelet.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
306/2006. (XII. 23.) Korm.
rendelete
a védjegybejelentések elektronikus úton való
benyújtására vonatkozó részletes szabályokról
A védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról szóló
1997. évi XI. törvény 121. §-a (1) bekezdésének a) pont-

(1) Védjegybejelentés elektronikus úton kizárólag a
Magyar Szabadalmi Hivatal által e célra rendszeresített
elektronikus ûrlap (a továbbiakban: elektronikus ûrlap)
használatával nyújtható be.
(2) A Magyar Szabadalmi Hivatal a védjegybejelentések elektronikus úton történõ fogadását – az elektronikus
ügyintézés részletes szabályairól szóló külön jogszabály
értelmében – párbeszédre épülõ elektronikus ügyintézés
útján biztosítja.
(3) Az (1) bekezdés szerinti elektronikus ügyintézés lehetõsége a kormányzati portálon keresztül, vagy közvetlenül a Magyar Szabadalmi Hivatal internetes honlapján
üzemeltetett elektronikus ügyintézési rendszeren érhetõ el.
(4) Az elektronikus ûrlap – az ügyfél azonosítását követõen – díjtalanul érhetõ el. A kitöltött elektronikus ûrlapot
az ügyfél megtekintheti, elmentheti.
(5) Az elektronikus úton benyújtott védjegybejelentésért fizetendõ bejelentési díj összegére, valamint a díjfizetés módjára és egyéb feltételeire a Magyar Szabadalmi
Hivatal elõtti iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló külön jogszabály rendelkezéseit kell
alkalmazni.
(6) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben
egyebekben az elektronikus ügyintézés általános szabályait kell alkalmazni.

2. §
Az elektronikus ügyintézési eljárásban alkalmazható
dokumentumok részletes technikai szabályairól szóló
külön jogszabály alkalmazásában az e rendelet mellékletében meghatározott mûszaki elõírásoknak megfelelõ formátumokat kell úgy tekinteni, hogy azok kielégítik az
e külön jogszabályban meghatározott feltételeket.

A védjegybejelentés elektronikus úton való benyújtása
elektronikus aláírással
3. §
A bejelentõ vagy képviselõje a védjegybejelentést
elektronikus úton elektronikus aláírással a Magyar Szabadalmi Hivatal elektronikus ügyintézési rendszerén keresztül nyújthatja be, feltéve, hogy az elektronikus ûrlapot
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külön jogszabályban meghatározott közigazgatási felhasználásra alkalmas elektronikus aláírással látják el.

ban csatolható, kivéve, ha annak grafikai ábrázolása a
közönséges írásmódtól nem tér el, és nem tartalmaz a magyar ábécé betûitõl különbözõ karaktert. A megjelölés
fájlmérete legfeljebb 150 Kbyte lehet.

A védjegybejelentés elektronikus úton való benyújtása
ügyfélkapu használatával

(2) Az alaki rendeletnek megfelelõen képviselet esetén
annak igazolása, együttes vagy tanúsító védjegyre vonatkozó bejelentés esetén a szabályzat, továbbá az elsõbbségi
irat, a kiállítási igazolás és az illetékes szerv igazolása
a következõ formátumok egyikében csatolható:
a) képi adatmegjelenítési formátum, azzal, hogy az
így csatolt melléklet fájlmérete oldalanként legfeljebb
500 Kbyte lehet;
b) képi elemek megjelenítésére is alkalmas adatmegjelenítési formátum.

4. §
A természetes személy bejelentõ, illetve képviselõje
a védjegybejelentést elektronikus úton az ügyfélkapun
keresztül történõ bejelentkezést követõen is benyújthatja
a Magyar Szabadalmi Hivatal elektronikus ügyintézési
rendszerén keresztül.

Az elektronikus úton benyújtott védjegybejelentés kellékei

Hatálybalépés

5. §
8. §
Az elektronikus úton benyújtott védjegybejelentésnek
tartalmaznia kell a védjegybejelentés részletes alaki szabályairól szóló külön jogszabályban (a továbbiakban: alaki
rendelet) meghatározott kellékeket, és annak ki kell elégítenie a védjegybejelentéssel szemben az alaki rendeletben
támasztott általános követelményeket.

A védjegybejelentési kérelem
6. §
Az elektronikus úton benyújtott védjegybejelentés
részét képezõ védjegybejelentési kérelemnek tartalmaznia
kell az alaki rendeletben meghatározott adatokat és kellékeket, a következõ eltérésekkel:
a) ha a bejelentõ vagy képviselõje elektronikus aláírással rendelkezik, az elektronikus ûrlapot a bejelentõ, illetve
a bejelentõk mindegyike vagy a képviselõ a 3. § szerinti
elektronikus aláírással látja el;
b) mellõzhetõ a bejelentõnek, illetve a bejelentõk
mindegyikének vagy a képviselõnek az aláírása a védjegybejelentés ügyfélkapun keresztül történõ benyújtása
esetén.

Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

Melléklet
a 306/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez
1. Képi adatmegjelenítési formátum: JPEG (.jpg)
2. Képi elemek megjelenítésére is alkalmas adatmegjelenítési formátum: Portable Document Format (.pdf)

A Kormány
307/2006. (XII. 23.) Korm.
rendelete
az Oktatási Hivatalról

A megjelölés; az elektronikus úton benyújtott
védjegybejelentés egyéb mellékletei
7. §
(1) Az elektronikus úton benyújtott védjegybejelentésbe foglalt megjelölés ábrázolásának meg kell felelnie az
alaki rendeletben meghatározott követelményeknek,
azzal, hogy a megjelölés kizárólag képi vagy képi elemek
megjelenítésére is alkalmas adatmegjelenítési formátum-

A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány
40. § (3) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva,
valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
94. § (3) bekezdés m) pontjában, továbbá a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésérõl szóló 2001. évi
C. törvény 67. § (1) bekezdésében, valamint a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 153. § (1) bekezdés 18. pontjában és (5) bekezdés a) és b) pontjában foglalt
felhatalmazás alapján a következõ rendeletet alkotja:
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Az Oktatási Hivatal jogállása
1. §
(1) A Kormány – a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvényben (a továbbiakban: Kt.), a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvényben (a továbbiakban: Ftv.), valamint a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésérõl szóló 2001. évi C. törvényben meghatározott feladatok ellátására – Oktatási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) elnevezéssel központi államigazgatási szervet hoz létre.
(2) A Hivatal a központi államigazgatási szervekrõl,
valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról
szóló 2006. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Kszt.)
szerinti, önállóan gazdálkodó, az elõirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkezõ központi hivatal, amely feladatait országos illetékességgel látja el.
(3) A Hivatalt elnök vezeti.
(4) A Hivatal székhelye Budapest.
(5) A Hivatal költségvetése az Oktatási és Kulturális
Minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) fejezetén
belül elkülönítetten szerepel.
(6) A Hivatalnak az államháztartásról szóló törvény szerinti felügyeleti szerve a Minisztérium.
A Hivatal szervezete, felügyelete
2. §
(1) A Hivatal irányítását az oktatási és kulturális miniszter (a továbbiakban: miniszter) látja el a Kszt. 2. és
74. §-aiban foglaltaknak megfelelõen.
(2) A miniszter a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.), illetõleg Kt. hatálya alá tartozó ügyekben hozott döntéseknél gyakorolja a felettes
szerv részére meghatározott jogosítványokat.
3. §
(1) A Hivatal központi szervbõl és jogalanyisággal nem
rendelkezõ regionális szervezeti egységekbõl áll. A Hivatal elnöke közvetlenül vezeti a központi szervet.
(2) A Hivatal regionális szervezeti egységeinek körét,
székhelyüket és illetékességi területüket e rendelet 1. számú melléklete határozza meg.
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(2) A Hivatal elnöke – ha e rendelet másképp nem rendelkezik – gyakorolja a Hivatalban foglalkoztatottak feletti munkáltatói jogokat. A munkáltatói jogok gyakorlása
– a kinevezés és a felmentés kivételével – a szervezeti és
mûködési szabályzat szerint más vezetõ beosztású alkalmazottra átruházható.
(3) A Hivatal mûködésére, belsõ és külsõ kapcsolataira
vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és mûködési szabályzat határozza meg. A Hivatal feladatait éves munkaterv alapján végzi. Az éves munkatervet az elnök adja ki.

A Hivatal közoktatással kapcsolatos feladatai
5. §
(1) A Hivatal közoktatási értékelési és vizsgaközpontként
a) a Kt. 95/A. §-a (2) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében
aa) a miniszter intézkedésének megfelelõen országos,
térségi, megyei, fõvárosi szintû szakmai ellenõrzést,
mérést, értékelést szervez,
ab) elõkészíti és lebonyolítja az országos tanulói teljesítményméréseket és a nemzetközi közoktatási tárgyú
méréseket, vizsgálatokat,
ac) feldolgozza és nyilvántartja az ellenõrzések, értékelések eredményeit, és beszámol azokról a miniszternek,
az eredményeket a fenntartónak megküldi;
b) a Kt. 107. §-a alapján a fenntartó, a közoktatási
intézmény, a települési kisebbségi önkormányzat, továbbá
az országos kisebbségi önkormányzat megrendelésére
– a megrendelõ költségére – megyei, fõvárosi, települési,
intézményi szintû szakmai ellenõrzést végez;
c) az országos mérés, értékelés eredményét az Oktatási
Közlönyben és a Hivatal honlapján közzéteszi, és a mérés,
értékelés során szerzett intézményi szintû adatokat – a további feldolgozhatóság céljából – hozzáférhetõvé teszi;
d) az országos mérési, értékelési feladatkörében ellátja
a Kt. 99. § (7) bekezdésében meghatározott feladatokat.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott – a nemzeti és
etnikai kisebbségeket érintõ – feladatok ellátása során
a Hivatal közoktatási értékelési és vizsgaközpontként
együttmûködik az Országos Kisebbségi Bizottsággal.
(3) A Hivatal közoktatási értékelési és vizsgaközpontként a miniszter intézkedésének megfelelõen a nevelésioktatási intézményekben szakmai ellenõrzést szervez,
pedagógiai-szakmai mérést, értékelést, elemzést készít,
amennyiben a fenntartó a Minisztérium felkérésére ezeket
nem végezte el.
6. §

4. §
(1) Az elnök felelõs a Hivatal szakszerû, törvényes és
gazdaságos mûködéséért.

A Hivatal közoktatási értékelési és vizsgaközpontként
a Kt. 95/A. §-a (2) bekezdésének c) pontjában meghatározott feladatkörében kezdeményezi
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a) az érettségi vizsga megszervezésével összefüggõ
miniszteri intézkedés megtételét, ha annak elmaradása
miatt országos szinten veszélybe kerülhet az érettségi vizsga jogszabályok szerinti lebonyolítása;
b) a vizsgaszabályzatban, illetve a tanév rendjében foglaltaktól való eltérést, ha arra az érettségi vizsga megszervezése vagy a rendkívüli szünet elrendelése miatt, a tanév
megszervezése érdekében szükség van;
c) az érettségi vizsga, illetve – a szakképesítésért felelõs miniszter egyetértésével – a szakmai vizsga megszervezési jogának megvonását, az érettségi bizonyítvány,
illetve a szakmai vizsgáról kiállított bizonyítvány érvénytelenné nyilvánítását, a vizsgán elért eredmény megsemmisítését, ha bebizonyosodik, hogy az iskola a vizsgát jogellenesen szervezte meg, illetve a bizonyítványt jogellenesen állította ki.
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a) dönt az Országos szakértõi névjegyzékbe, illetve az
Országos vizsgáztatási névjegyzékbe történõ felvétellel
kapcsolatosan benyújtott kérelmekrõl, a névjegyzékbõl
történõ törlésrõl, illetve a névjegyzékben való nyilvántartás meghosszabbításáról;
b) ellátja a vizsgaelnöki tevékenység szakmai irányításával és ellenõrzésével kapcsolatos feladatokat, és indokolt esetben a vizsgaelnököt törli a nyilvántartásból;
c) gondozza – a Kt. elõírásainak megfelelõen – az
Országos szakértõi névjegyzéket és az Országos vizsgáztatási névjegyzéket, gondoskodik az egységes névjegyzékek összeállításáról és az Oktatási Közlönyben történõ
közzétételérõl;
d) a közoktatási intézmény vagy a fenntartó megkeresésére – az Országos szakértõi névjegyzékbõl – javaslatot
tesz a szakértõ személyére.
9. §

7. §
A Hivatal közoktatási értékelési és vizsgaközpontként
a Kt. 95/A. §-a (2) bekezdésének c) pontjában meghatározott feladatkörében továbbá
a) az érettségi vizsga vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint elkészítteti
aa) a központi vizsgakövetelményekre épülõ vizsgatárgyak központi írásbeli feladatlapjait, és azokat – a körzetközponti jegyzõk közremûködésével – átadja a vizsgabizottságot mûködtetõ közoktatási intézmény megbízottjának,
ab) a központi vizsgakövetelményekre épülõ vizsgatárgyak emelt szintû szóbeli tételeit, és átadja azokat a tantárgyi bizottság elnökének;
b) ellátja a vizsgatantárgyak akkreditálásával összefüggõ feladatokat;
c) megbízza az érettségi vizsga vizsgabizottságának elnökét, és ellenõrzi a vizsgabizottság tevékenységét;
d) másodfokon elbírálja a vizsgabizottság döntése ellen
benyújtott törvényességi kérelmet;
e) mûködteti a tanulmányok alatti vizsgáztatás céljából
a független vizsgabizottságot;
f) a Kt. 131. § (6) bekezdése szerint közremûködik a
kerettanterv jóváhagyása céljából indított eljárásban;
g) elõkészíti és szervezi a középfokú beiskolázás központi írásbeli felvételi vizsgáit;
h) ellátja a Minisztérium által meghirdetett és finanszírozott országos tanulmányi versenyek elõkészítésével,
szervezésével összefüggõ feladatokat.

A Hivatal közoktatási értékelési és vizsgaközpontként
a Kt. 95/A. §-a (2) bekezdésének e) pontjában meghatározott feladatkörében
a) véleményezi a Kt.-ben meghatározott önkormányzati
intézkedési tervet, illetõleg a fõváros, a megyék, a megyei
jogú városok fejlesztési tervét a Minisztérium számára;
b) a miniszter megbízásából képviseli a minisztert a
regionális és a megyei fejlesztési tanács, valamint a megyei (fõvárosi) közoktatási közalapítvány munkájában;
c) részt vesz a regionális és a megyei fejlesztési tanács
által kiírt pályázatok elbírálásának folyamatában;
d) a miniszter felkérésére részt vesz a vonatkozó fejlesztési források, így különösen az Európai Szociális Alap
(ESF) és más az Európai Unióból származó fejlesztési források tervezésében.
10. §
A Hivatal a 9. §-ban meghatározott feladatainak ellátásához közoktatási értékelési és vizsgaközpontként – a
régió közoktatás-fejlesztési stratégiájának elkészítésére, a
régiót érintõ intézkedések, programok, projektek és támogatási pályázatok összehangolására, a régió közoktatásfejlesztését szolgáló pénzügyi források hatékony felhasználásának segítésére – régiónként regionális közoktatási
egyeztetõ fórumot mûködtet. A regionális közoktatási
egyeztetõ fórum munkájában – képviselõik útján, külön
díjazás nélkül – közremûködhetnek azok a szervezetek,
amelyek a Kt. 88. §-ának (1) bekezdése szerint részt vesznek a fõvárosi, megyei fejlesztési terv elkészítésében.
11. §

8. §
A Hivatal közoktatási értékelési és vizsgaközpontként a
Kt. 95/A. §-a (2) bekezdésének d) pontjában meghatározott feladatkörében

A Hivatal közoktatási értékelési és vizsgaközpontként
a) mûködteti a regionális fejlesztési és képzési bizottságokat, és közremûködik a képzési alaprész pályázatainak elbírálásában;
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b) ellátja a miniszter felelõsségébe tartozó szakképesítések tekintetében az Országos szakmai szakértõi névjegyzékkel és Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékkel
kapcsolatos feladatokat;
c) a fenntartó kérelmére engedélyezheti a Kt.
95/A. §-ának (9) bekezdésében foglaltak alapján a maximális létszám túllépését, ha az oktatásszervezési okok
miatt indokolt;
d) közremûködik az Országos Képzési Jegyzék alapján
a miniszter felelõsségi körébe tartozó szakképesítések esetén a szakmai vizsgák központi írásbeli tételeinek, központi gyakorlati feladatainak, valamint azok megoldásainak szétosztásában;
e) ellátja a szomszédos államokban élõ magyar diákok
diákkedvezményekre jogosító diákigazolványának kiadásával, cseréjével, visszavonásával és nyilvántartásával
kapcsolatos teendõket;
f) ellátja a szomszédos államokban élõ magyar pedagógusok és oktatók részére járó pedagóguskedvezményre
jogosító pedagógusigazolvány, oktatói kártya kiadásával,
cseréjével, visszavonásával és nyilvántartásával kapcsolatos teendõket.

12. §
(1) A Hivatal közoktatási értékelési és vizsgaközpontként tevékenysége során együttmûködik a közoktatási
intézményekkel, a szakmai szervezetekkel, a fenntartókkal, a felsõoktatási intézményekkel, az országos kisebbségi önkormányzatokkal, és segítséget nyújt tevékenységükhöz.
(2) A Hivatal közoktatási értékelési és vizsgaközpontként pedagógiai szolgáltató tevékenységét közvetve, az
általa meghatározott szolgáltató szervezet útján látja el.
E szolgáltató feladatok különösen
a) mérés, értékelés szervezése;
b) szakmai ismertetés és pedagógiai tájékoztatás nyújtása;
c) képzés és továbbképzés szervezése a szakértõi és
vizsgáztatási tevékenységben részt vevõk részére;
d) kiadványok készítése és megjelentetése.

13. §
(1) A Hivatal közoktatási értékelési és vizsgaközpontként elsõ fokú döntést hoz
a) a tankönyvvé nyilvánításról, illetve tankönyvvé
nyilvánítási kérelem elutasításáról, valamint a tankönyvjegyzékre való felvételrõl, illetve a tankönyvjegyzékre
való felvétel iránti kérelem elutasításáról;
b) az egyedi érettségi vizsgatárgyak akkreditációjáról;
c) az Országos szakértõi és az Országos vizsgáztatási
névjegyzékbe történõ felvételrõl, illetve törlésrõl;
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d) a maximális csoport- és osztálylétszám oktatásszervezési okokból történõ túllépésének engedélyezésérõl;
e) a Kt. 128. §-ának (17) bekezdése alapján a kötelezõ
(minimális) eszköz- és felszerelési jegyzékben foglaltak
végrehajtásának legkésõbb 2008. augusztus 31-ig történõ
engedélyezésérõl;
f) az általános iskola székhelye szerinti többcélú kistérségi társulás és a megyei önkormányzat bevonásával
a nyolc évfolyamnál kevesebb évfolyammal mûködõ általános iskola tovább mûködtetésének engedélyezésérõl;
g) a pedagógus-továbbképzési akkreditációról.
(2) A Hivatal közoktatási értékelési és vizsgaközpontként másodfokú döntést hoz
a) az érettségi és a szakmai vizsga vizsgabizottságának
döntése, intézkedése vagy intézkedésének elmulasztása
ellen benyújtott törvényességi kérelem tárgyában a Kt.
84. §-ának (5) bekezdésében, a szakmai vizsga esetén a
szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szt.) 14. §-ának (6) bekezdésében meghatározott
eljárás keretében;
b) a szakképzést folytató intézményekben, illetve a felsõoktatási intézményben folytatott tanulmányok szakképesítést nyújtó szakképzésben elõírt követelményének teljesítésébe történõ beszámítása iránti kérelemnél a szakképzést folytató intézmény vezetõjének döntése ellen
benyújtott fellebbezés tárgyában az Szt. 11. §-ának (1) bekezdésében meghatározott eljárás keretében.
(3) A Kt. 108. §-a alapján a külföldi nevelési-oktatási
intézmények és a nemzetközi iskolák vonatkozásában
a Hivatal közoktatási értékelési és vizsgaközpontként gyakorolja a Kt. 80. §-a szerint szabályozott törvényességi
ellenõrzést.
(4) A Hivatal közoktatási értékelési és vizsgaközpontként
a) a Ket rendelkezései alapján hoz a hatáskörébe tartozó közigazgatási hatósági ügyekben határozatot azzal,
hogy a tankönyvvé nyilvánítási eljárás elintézési határideje a kérelem benyújtásától számított kilencven nap, az
Országos szakértõi, illetve az Országos vizsgáztatási névjegyzékbe történõ felvételre irányuló eljárás elintézési
határideje százhúsz nap;
b) a szakmai ellenõrzés és a törvényességi ellenõrzés
megszervezésénél a Kt. 107. §-ában, valamint az Szt.
6/A. §-ában meghatározott eljárást alkalmazza.
(5) A Hivatal közoktatási értékelési és vizsgaközpontként hatósági ellenõrzés keretében vizsgálja a nevelésioktatási intézményekben az alkalmazási feltételekre, a kötelezõ tanügyi dokumentumok vezetésére, és valódiságára, a maximális osztály-, csoportlétszámra, a gyermekés tanulói balesetvédelemre, a tanulói óraterhelésre, az
egyenlõ bánásmód követelményeire, az állami vizsga
megszervezésére, lebonyolítására, a nem helyi önkormányzati intézményfenntartók költségvetési támogatása
igénylésére vonatkozó rendelkezésekben és a minimális
(kötelezõ) eszköz- és felszerelési jegyzékben foglaltak
megtartását, továbbá jogszabályban meghatározott körben
gyakorolja a szabálysértési hatósági jogköröket.
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(6) A Hivatal közoktatási értékelési és vizsgaközpontként kiadja az igazságügyi szakértõi területekrõl, valamint
az azokhoz kapcsolódó képesítési és egyéb szakmai feltételekrõl szóló 9/2006. (II. 27.) IM rendelet 9. számú mellékletében felsorolt szakterületeken az igazságügyi szakértõi tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú jellegét igazoló hatósági bizonyítványt.

eljárásban, hatósági ellenõrzést folytat [Ftv. 105. § (4) bekezdés, 107. § (3)–(4) bekezdés, 116. § (2) bekezdés].

(7) A Hivatal közoktatási értékelési és vizsgaközpontként indokolt esetben kezdeményezi a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságánál a nem helyi önkormányzati intézményfenntartó részére megállapított normatív
költségvetési támogatás felülvizsgálatát, folyósításának
felfüggesztését, kezdeményezésérõl értesítést küld a székhely szerint illetékes jegyzõ, fõjegyzõ részére.

16. §

14. §
A Hivatal közoktatási értékelési és vizsgaközpontként
a) ellátja a pedagógus-továbbképzéssel kapcsolatos
akkreditációs tevékenységeket;
b) figyelemmel kíséri, illetve nyilvántartja a továbbképzéseket és a kerettanterveket a jogszabályok által meghatározottak szerint;
c) ellátja a Pedagógus-továbbképzési Akkreditációs
Testület (PAT) titkársági feladatait.

A Hivatal felsõoktatási regisztrációval
kapcsolatos feladatai
15. §
(1) A Hivatal felsõoktatási regisztrációs központként
közigazgatási hatósági eljárás keretében
a) elsõ fokon eljár a felsõoktatásról szóló törvényben
meghatározott, a felsõoktatás mûködésével kapcsolatos
eljárásokban,
aa) a felsõoktatási intézmény létesítésével, átalakulásával (egyesülés, szétválás, kiválás, csatlakozás, beolvadás), megszüntetésével,
ab) a felsõoktatási intézmény a Magyar Köztársaság
területén kívül folytatott székhelyen kívüli képzésével,
ac) alap- vagy mesterképzés indításával,
ad) a felsõoktatási intézmény alapító okiratának
aa)–ac) pontokban nem említett további módosításával,
ae) külföldi felsõoktatási intézmény magyarországi
mûködésének engedélyezésével
kapcsolatos hatósági ügyekben;
b) az Ftv. 15. § (4) bekezdése, 16. § (1)–(2) bekezdése
szerinti közhiteles nyilvántartást vezet;
c) vezeti a nem költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmények közhasznúsági nyilvántartását;
d) közremûködik a nem állami, valamint a külföldi felsõoktatási intézmények feletti törvényességi ellenõrzési

(2) A Hivatal hatáskörébe tartozó jogok, illetve kötelezettségek a központ hatósági határozatának jogerõre emelkedését követõen alkalmazhatók.

(1) A Hivatal felsõoktatási regisztrációs központként
veszi nyilvántartásba
a) a felsõoktatási intézményeket [Ftv. 15. § (2) bekezdés],
b) a Magyar Köztársaság területén engedéllyel mûködõ
külföldi felsõoktatási intézményeket [Ftv. 38. § (3) bekezdés, 116. § (2)–(3) bekezdés],
c) a felsõoktatási intézményhez szervezetileg nem tartozó diákotthonokat [Ftv. 13. § (3) bekezdés].
(2) A Hivatal felsõoktatási regisztrációs központként
a felsõoktatási intézmény mûködésével összefüggésben
nyilvántartásba veszi különösen
a) az alap- és mesterszak indítását, doktori iskola alapítását [Ftv. 32. § (10) bekezdés],
b) a kar létesítését [Ftv. 30. § (6) bekezdés és 106. §
(2) bekezdés],
c) a felsõfokú szakképzés, illetve szakirányú továbbképzés indítását [Ftv. 32. § (2)–(4) és (8) bekezdés],
d) a felsõoktatási intézmények együttmûködési megállapodását [Ftv. 31. és 117. §],
e) a felsõoktatási intézmény megszûnése esetére a
fenntartó által másik felsõoktatási intézménnyel kötött
megállapodást [Ftv. 37. § (6) bekezdés],
f) a fenntartói jog átadásáról kötött megállapodást
[Ftv. 17. § (1) bekezdés],
g) nem állami felsõoktatási intézmény esetén a közhasznúsági jogállást [Ftv. 107. § (6) bekezdés],
h) a felsõoktatási intézmény alapító okiratában szereplõ – az a)–c) pontban nem nevesített – az Ftv. 16. §
(1) bekezdése szerinti adatokat.

17. §
(1) A Hivatal felsõoktatási regisztrációs központként az
alapító okiratban foglalt adatok vizsgálatával kapcsolatos
eljárás során vizsgálja az alapító okiratban foglaltak jogszerûségét.
(2) Amennyiben a Hivatal felsõoktatási regisztrációs
központként az (1) bekezdésben foglalt eljárása során
megállapítja, hogy az intézmény alapító okirata jogszabálysértõ, megfelelõ határidõ tûzésével felhívja a fenntartó
figyelmét a jogszerûtlen rendelkezés orvoslására, indokolt
esetben pedig felfüggesztheti az intézmény mûködési
engedélyét. A jelen §-ban foglalt eljárásra a Ket. elõírásait
kell alkalmazni.
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(3) A Hivatal felsõoktatási regisztrációs központként
a felsõoktatási intézmény alapító okiratában foglalt adatokat oly módon tartja nyilván, hogy a módosítás ideje, és
pontos tartalma minden esetben megállapítható legyen.
(4) Az alapító okirat módosítása akkor lép hatályba, ha
jogerõs határozat születik az adatok nyilvántartásba vételérõl.

18. §
(1) A Hivatal felsõoktatási regisztrációs központként
nyilvántartását a mellékletben megjelölt adatok tekintetében kötelezõ adatszolgáltatás alapján vezeti.
(2) A Hivatal felsõoktatási regisztrációs központként
a nyilvántartásba vételrõl, valamint a nyilvántartásba bejegyzett adat megváltozásának bejegyzésérõl – az alapító
okiratban foglalt adatok nyilvántartásba vétele kivételével – az erre a célra szolgáló nyomtatványon elõterjesztett
kérelem alapján határozattal dönt. Ha a kérelem az adat
megváltozásának bejegyzésére irányul, jelezni kell, hogy
az adat törlését vagy módosítását kérik. A nyomtatványok
mintáját a Hivatal határozza meg, és honlapján, valamint
az Oktatási Közlönyben közzéteszi.
(3) A Hivatal felsõoktatási regisztrációs központként
folyamatosan vizsgálja az általa nyilvántartott adatok
helyességét, indokolt esetben hatósági ellenõrzést folytat
[Ftv. 107. § (3)–(4) bekezdés, 116. § (2) bekezdés].

19. §
(1) Felsõoktatási intézmény nyilvántartásba vételét az
Ftv. 7. § (1)–(3) bekezdésében meghatározott alapításra
jogosult (a továbbiakban: fenntartó) az alapító okirat aláírását követõ harminc napon belül az Ftv. 15. § (1)–(5) bekezdésében –, illetve az Ftv. 140. § (6) bekezdésében –
foglalt feltételek teljesítése esetén kérheti.
(2) Az Ftv. 7. § (3) bekezdése szerint több jogosult által
közösen fenntartott felsõoktatási intézmény nyilvántartásba vételi kérelméhez mellékelni kell a fenntartók között
létrejött, a fenntartói jogok gyakorlásáról és a kötelezettségek teljesítésérõl szóló szerzõdést is [Ftv. 7. § (2) bekezdés].
(3) Felsõoktatási intézmény létesítése esetén a Hivatal
az Ftv. 15. § (3) bekezdésében foglaltak és a külön jogszabályban meghatározottak vizsgálatát követõen hozza meg
a nyilvántartásba vételrõl szóló határozatát.

20. §
(1) A diákotthon nyilvántartásba vételét a diákotthon
alapító okiratának aláírását követõ harminc napon belül a
fenntartó jogosult kérelmezni.
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(2) Diákotthon esetén a nyilvántartásba vétel feltétele,
hogy rendelkezzen a tevékenység ellátásához szükséges
– külön jogszabályban meghatározott – személyi, tárgyi,
pénzügyi feltételekkel. A diákotthon mûködését a nyilvántartásba vételrõl szóló döntés jogerõre emelkedésétõl
kezdheti meg.
(3) Ha a diákotthon fenntartója felsõoktatási intézmény,
a diákotthon nyilvántartásba vételérõl szóló határozatot
azzal a feltétellel kell kiadni, hogy tevékenysége megkezdésére a felsõoktatási intézmény állami elismerésérõl
szóló törvénymódosítás hatálybalépését követõen kerülhet
sor.

21. §
(1) A nyilvántartásba vett felsõoktatási intézmény – az
(1)–(3) bekezdés alkalmazásában ideértve a diákotthont
is – elnevezésének más felsõoktatási intézmény elnevezésétõl egyértelmûen különböznie kell. A felsõoktatási
intézmény elnevezése nem lehet megtévesztõ, nem kelthet
az intézményre, annak tevékenységére vonatkozó hamis
látszatot.
(2) Két vagy több azonos nevû felsõoktatási intézmény
esetén a név viselésének joga azt a felsõoktatási intézményt illeti meg, amelyik fenntartója a nyilvántartásba
vételi kérelmet elsõként nyújtotta be.
(3) A történelem kiemelkedõ személyiségeinek nevét
a Magyar Tudományos Akadémia engedélyével, olyan
nevet pedig, amelyhez másnak jogi érdeke fûzõdik, csak a
jogosult hozzájárulásával lehet a felsõoktatási intézmény
nevében feltüntetni.

22. §
(1) A Magyar Köztársaság területén mûködõ külföldi
felsõoktatási intézmény nyilvántartásba vételekor, mûködésének engedélyezésekor [Ftv. 106. § (6) bekezdés,
116. § (1)–(3) bekezdés], illetve a Magyarországon engedéllyel mûködõ külföldi felsõoktatási intézmények képzéseinek bejelentésére
a) a Magyar Felsõoktatási Akkreditációs Bizottság
arról foglal állást, hogy a felsõoktatási intézmény által
folytatott magyarországi tevékenység megfelel-e a magyar
felsõoktatási intézményekkel szemben támasztott követelményeknek, valamint szakvéleményt ad a kiadott szakképzettségek megfeleltethetõségérõl,
b) a Hivatal felsõoktatási regisztrációs központként
arról foglal állást, hogy az érintett felsõoktatási intézmény
származási országában felsõoktatási intézménynek minõsül-e és az általa kiadott oklevél végzettségi szintjének és
szakképzettségének magyarországi elismerésére lehetõség
van-e.
(2) A külföldi felsõoktatási intézményekre vonatkozó
kötelezõ adatszolgáltatás keretében nyilvántartandó adatok körét a melléklet III. része tartalmazza.
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23. §

27. §

A Hivatal felsõoktatási regisztrációs központként a mûködési engedélyrõl, a mûködési engedély módosításáról az
erre a célra szolgáló nyomtatványon elõterjesztett kérelem
alapján – a hivatalból történõ eljárás kivételével – határozattal dönt. A nyomtatványok mintáját a Hivatal határozza
meg, és honlapján, valamint az Oktatási Közlönyben közzéteszi.

(1) A felsõoktatási intézmény rektora kérelmezi alap-,
illetve mesterszak indításának, kar, illetve doktori iskola
létesítésének nyilvántartásba vételét.

24. §
(1) A fenntartó a mûködés megkezdéséhez szükséges
engedélyt akkor kérheti, ha igazolja, hogy a felsõoktatási
intézmény mûködéséhez szükséges valamennyi feltétel
rendelkezésre áll, illetve fokozatosan megteremthetõ.
(2) A Hivatal felsõoktatási regisztrációs központként
felsõoktatási intézmény esetén az Ftv. 15. § (8) bekezdésében foglaltak vizsgálatát követõen, a nyilvántartásba
vételrõl szóló határozatában foglalt feltételek teljesítése
esetén – az Ftv. 106. § (1) bekezdésében meghatározott
szakértõi vélemény beszerzését követõen – adja ki a mûködési engedélyt. A Hivatal a mûködési engedélyben
külön rendeletben meghatározottak szerint megállapított
maximális hallgatói létszámot tünteti fel.
(3) A mûködési engedélyt – ide nem értve annak az intézmény hivatalos elnevezését nem érintõ módosítását –
azzal a feltétellel kell kiadni, hogy az engedélyben foglalt
tevékenység megkezdésére az állami elismerésrõl szóló
törvénymódosítás hatálybalépését követõen kerülhet sor.

(2) A kérelemhez csatolni kell
a) az alapszak, illetve a mesterszak indításával, kar
létesítésével kapcsolatos dokumentációt;
b) a Magyar Felsõoktatási Akkreditációs Bizottság
szakértõi véleményét;
c) a felsõoktatási intézménynek a szakértõi véleményben foglaltakkal kapcsolatos álláspontját.
(3) Ha a kérelem jogszerû és a szakindítást, a kar, illetve
a doktori iskola létesítését elõzetesen a Magyar Felsõoktatási Akkreditációs Bizottság – orvos- és egészségtudományi képzés esetén az Egészségügyi Minisztérium
[Ftv. 141. § (10) bekezdés] – támogatta, a Hivatal felsõoktatási regisztrációs központként az alap-, illetve mesterszak indítását, a kar, illetve doktori iskola létesítését nyilvántartásba veszi [Ftv. 106. § (2)–(3) bekezdés].
(4) Amennyiben a kérelemben foglalt alap-, illetve mesterszak indításáról, a kar, illetve a doktori iskola létesítésérõl elõzetesen a Magyar Felsõoktatási Akkreditációs
Bizottság elutasító szakértõi véleményt adott, a Hivatal
felsõoktatási regisztrációs központként
a) szakindítás és karlétesítés esetén eljárást indít, melynek keretében a Magyar Felsõoktatási Akkreditációs
Bizottság Felülbírálati Bizottságának véleménye alapján
dönt a kérelemrõl,
b) doktori iskola létesítése esetén a kérelmet továbbítja
a miniszternek, aki a Magyar Felsõoktatási Akkreditációs
Bizottság Felülbírálati Bizottságának szakértõi véleménye
alapján dönt a kérelemrõl.

25. §

28. §

A Hivatal felsõoktatási regisztrációs központként a mûködési engedély megadásával egyidejûleg – ideértve a felsõoktatási intézmény nevének megváltoztatását is – kezdeményezi a miniszternél, hogy az adott felsõoktatási
intézmény vonatkozásában gyakorolja az Ftv. 102. §
(3) bekezdésében meghatározott állami döntés-elõkészítõi
jogkörét [Ftv. 15. § (8) bekezdés, 18. § (5) bekezdés,
101. § (1) bekezdés a) pont].

(1) Ha a nem állami felsõoktatási intézmény eleget tesz
a közhasznú szervezetekrõl szóló 1997. évi CLVI. törvényben (a továbbiakban: Ksztv.) foglalt, a közhasznú
szervezetté minõsítés feltételeinek, a Hivatal felsõoktatási
regisztrációs központként a Ksztv. 22. §-a szerint az általa
vezetett közhasznúsági nyilvántartásba veszi.

26. §
A Hivatal által nyilvántartott adatokban bekövetkezett
változás átvezetését, a mûködési engedély módosítását
– ideértve az Ftv. 36. § szerinti átalakulást is – kérelmezni
kell. Több fenntartó esetén a kérelmet az együttmûködési
megállapodásban rögzítettek szerint kell benyújtani.
A fenntartók közötti együttmûködési megállapodás rendelkezésének hiányában a kérelmet együttesen kell benyújtani.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott felsõoktatási
intézmények vonatkozásában a Hivatal jár el a közhasznúsági fokozatok közötti átsorolás, valamint a közhasznú
jogállás törlése iránti kérelmek tekintetében.
(3) A nyilvántartásba vételi, átsorolási, törlési kérelem
benyújtására a fenntartó (több fenntartó esetén az együttmûködési megállapodásban rögzített személy, ennek hiányában a fenntartók együttesen) jogosult(ak).
29. §
(1) A Hivatal felsõoktatási regisztrációs központként
hozott határozatát a Ksztv. szabályaira figyelemmel – az
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Ftv. 107. § (5) bekezdésében foglalt szabályok szerint –
hozza meg.
(2) A közhasznúsági bejegyzés iránti kérelem a mûködési engedély iránti kérelemmel együttesen is elõterjeszthetõ.
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(2) A Hivatal felsõoktatási regisztrációs központként az
állami elismerés visszavonásáról szóló törvény kihirdetésével egyidejûleg, a törvény hatálybalépésének napjával
törli nyilvántartásából az érintett felsõoktatási intézményt.

33. §
30. §
(1) A fenntartó a felsõoktatási intézmény
a) jogutód nélküli megszüntetésérõl hozott döntését,
b) megszüntetése feltételeinek fennállásáról szóló jogerõs bírósági határozat jogerõre emelkedését,
c) fenntartói jogok gyakorlási jogának megszûnésérõl
szóló döntés meghozatalát
követõ 15 napon belül kezdeményezi a Hivatalnál az állami elismerés visszavonásával kapcsolatos eljárás megindítását.
(2) A felsõoktatási intézmény fenntartója az (1) bekezdés a) pontja szerinti kérelméhez mellékeli
a) döntését és annak indoklását;
b) a nem kifutó rendszerû megszüntetés esetén – hatályos megállapodás hiányában – a hallgatókat átvevõ felsõoktatási intézménnyel kötött megállapodást.

31. §
(1) A miniszter, amennyiben kezdeményezésére az Ftv.
105. § (2) bekezdése alapján a bíróság megállapította,
hogy fennállnak a felsõoktatási intézmény megszüntetésének feltételei, a bíróság jogerõs határozatát, annak jogerõre emelkedését követõ 15 napon belül megküldi a Hivatalnak.
(2) A Hivatal felsõoktatási regisztrációs központként
hatósági ellenõrzés eredményeként állapítja meg, hogy
nem állami felsõoktatási intézmény esetében az Ftv.
37. §-a (2) bekezdésének b)–d) pontjában meghatározott
feltételek fennállnak.

(1) A Hivatal által vezetett nyilvántartásban szereplõ
adatokról bárki hiteles másolat, illetve kivonat kiadását
kérheti.
(2) A Hivatal felsõoktatási regisztrációs központként a
közhasznúsági nyilvántartásba vétellel, annak módosításával, törlésével kapcsolatos jogerõs határozatát megküldi
az ügyészség részére.
(3) A Hivatal felsõoktatási regisztrációs központként a
költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmény
esetében a nyilvántartásba történõ bejegyzésrõl, törlésrõl
szóló jogerõs határozatának megküldésével értesíti a
törzskönyvi nyilvántartást vezetõ szervet.
(4) Ha a felsõoktatási intézmény alapító okiratában foglaltak alapján felnõttképzésben vehet részt, a Hivatal felsõoktatási regisztrációs központként a mûködési engedély
tárgyában hozott jogerõs határozatát megküldi a Felnõttképzési Akkreditáló Testületnek.

34. §
(1) A Hivatal felsõoktatási regisztrációs központként a
felsõoktatási intézmény megalakulásával, átalakulásával,
megszûnésével kapcsolatos jogerõs határozatát az Oktatási Közlönyben is közzéteszi.
(2) A Hivatal felsõoktatási regisztrációs központként
évente – május hónapban – nyilvánosságra hozza a felsõfokú szakképzésben engedéllyel rendelkezõ felsõoktatási
intézmények és az általuk oktatott felsõfokú szakképzések, a felsõoktatási intézménnyel felsõfokú szakképzésre
megállapodást kötött szakközépiskolák jegyzékét a
Magyar Köztársaság hivatalos lapjában, valamint a
Minisztérium honlapján.

32. §
35. §
(1) A Hivatal felsõoktatási regisztrációs központként
a) a 23–24. § szerinti bejelentés, megállapítás alapján
az állami elismerés visszavonása tárgyában indított eljárását követõen,
b) egyesülés, szétválás, kiválás, beolvadás esetén a felsõoktatási intézmény mûködési engedélyének visszavonásáról, az új felsõoktatási intézmény mûködési engedélyének kiadásáról szóló határozatával együtt
a 18. § szerinti kezdeményezéssel él a miniszter felé
[Ftv. 36. § (5) és (7)–(9) bekezdés, 37. § (4)–(5) és (8) bekezdés].

(1) A Hivatal felsõoktatási regisztrációs központként a
nem állami felsõoktatási intézmények fenntartói tevékenysége, valamint a külföldi felsõoktatási intézmények mûködése feletti törvényességi ellenõrzés keretében (a továbbiakban: miniszteri törvényességi ellenõrzés) a miniszter
utasítására ellenõrzést folytat le [Ftv. 105. § (4) bekezdés,
116. § (2) bekezdés]. A Hivatal jogszabálysértés esetén
köteles erre felhívni a miniszter figyelmét, aki nyolc napon
belül dönt a miniszteri törvényességi ellenõrzés lefolytatásáról.

13228

MAGYAR KÖZLÖNY

(2) A Hivatal felsõoktatási regisztrációs központként az
ellenõrzés során vizsgálja a jogszabályban foglalt rendelkezések, az intézményi dokumentumokban, a mûködési
engedélyben foglaltak, a fenntartói kötelezettségek megtartását.
(3) A Hivatal felsõoktatási regisztrációs központként eljárva az ellenõrzés eredményérõl szóló jelentést megküldi
a fenntartó részére.
(4) A Hivatal felsõoktatási regisztrációs központként az
ellenõrzést hatvan napon belül folytatja le.
(5) A miniszter az eljárást lezáró döntését megküldi
a fenntartó, a Hivatal és az ügyészség részére.

36. §
(1) A miniszteri törvényességi ellenõrzés keretében
végzett ellenõrzése befejezésekor a Hivatal felsõoktatási
regisztrációs központként jelentést készít.
(2) Az ellenõrzés eredményeit, a fenntartói észrevételt,
és az el nem fogadott fenntartói észrevételek indokait tartalmazó vizsgálati jelentést a Hivatal felsõoktatási regisztrációs központként megküldi a miniszternek.
(3) A miniszter – az Ftv. 105. §, 116. § (2) bekezdés
szerinti, a Hivatal felsõoktatási regisztrációs központként
történõ közremûködésével lefolytatott – törvényességi
ellenõrzési jogkörében határozatát, a Hivatal felsõoktatási
regisztrációs központként történõ eljárását is beleértve, az
ellenõrzés elrendelésétõl számított százhúsz napon belül
hozza meg.
(4) A miniszter az eljárást lezáró döntését megküldi a
fenntartó, a Hivatal és az ügyészség részére.
37. §
A Hivatal felsõoktatási regisztrációs központként vezetett közhiteles nyilvántartását – az Ftv. 155. § (2) bekezdésében foglaltak kivételével – e rendelet hatálybalépését
követõ 30 napon belül fel kell állítani. Ezen idõpontig
valamennyi felsõoktatási intézmény köteles a Hivatal nyilvántartásába bejelentkezni, és az e rendeletben, valamint
az Ftv.-ben meghatározott adatokat a Hivatal közhiteles
nyilvántartásába bejelenteni. E kötelezettség elmulasztása
esetén a Hivatal kezdeményezheti a törvényességi felügyeleti eljárás lefolytatását a miniszternél.
A Hivatal végzettség elismerésével kapcsolatos feladatai
38. §
(1) A Hivatal ekvivalencia és információs központként
a) hatósági jogkörében
aa) elismeri az általános iskolai és középiskolai bizonyítványok, valamint a felsõfokú oklevelek és tudomá-
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nyos fokozatok által tanúsított végzettségi szintet, továbbá
az alap-, közép- és felsõfokú szakképesítéseket és az általa
mûködtetett szakbizottságok közremûködésével a felsõfokú végzettséghez kapcsolódó szakképzettségeket,
ab) jogszabályban meghatározottak szerint a rendelkezésre álló adatok alapján hivatalos tájékoztatást ad (bel- és
külföldi szerveknek és személyeknek egyaránt) a külföldi
oktatási rendszerekrõl, a külföldi felsõoktatási intézményekrõl, a felsõfokú végzettséget tanúsító oklevelek megszerzésének feltételeirõl,
ac) hivatalos információt szolgáltat a magyar oktatási
rendszerrõl, tájékoztatja a külföldi hatóságokat, szakmai
szervezeteket a magyar bizonyítványok és oklevelek megszerzésének feltételeirõl,
ad) külföldi hivatalos eljárásban való felhasználás céljából az ügyfelek kérelmére hatósági bizonyítványt állít
ki hazai felsõoktatási intézményekben folytatott tanulmányokról, illetõleg hazai felsõfokú végzettséget tanúsító
oklevelekrõl,
ae) szakértõi véleményt ad a külföldi felsõoktatási
intézmények magyarországi mûködésének engedélyezési
eljárása során;
b) hatósági feladatokhoz kapcsolódóan
ba) kapcsolatot tart és közvetlenül együttmûködik más
államok és nemzetközi szervezetek ekvivalencia-ügyekkel foglalkozó központjaival,
bb) ellátja az ENIC és NARIC hálózati tagságból eredõ
feladatokat,
bc) a magyar felsõoktatás megismertetésével kapcsolatos kiadói (publikációs) tevékenységet lát el,
bd) hazai és nemzetközi konferenciákat, tanfolyamokat
és koordinációs értekezleteket szervez,
be) betölti az európai közösségi jog alapján a munkavállalás céljából történõ elismerés nemzeti információs
központjának szerepét,
bf) vezetõje ellátja a szakképzettségek elismerésére
vonatkozó európai uniós irányelvek nemzeti koordinátori
teendõit.

A Hivatal nyelvvizsga-akkreditációval kapcsolatos
feladatai
39. §
A Hivatal nyelvizsga-akkreditációs központként
a) másodfokon eljár a nyelvvizsga értékelésével kapcsolatos fellebbezések ügyében,
b) nyilvántartja a kiadott nyelvvizsga-bizonyítványokat, azokról másodlatot ad ki,
c) lebonyolítja a nyelvvizsgáztatási akkreditációs eljárásokat, kiadja az elsõfokú határozatokat,
d) végzi a külföldön szerzett nyelvvizsga-bizonyítványok honosítását,
e) ellátja a Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Tanács
titkársági feladatai,
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f) meghatározza és terjeszti a bizonyítvány és anyakönyv nyomtatványokat,
g) a részvizsgák egyesítése során az egyenértékûségrõl
igazolást ad ki.

A Hivatal hatósági nyilvántartással kapcsolatos
feladatai
40. §
A Hivatal közoktatási és felsõoktatási hatósági nyilvántartási feladatkörében
a) ellátja a köz- és felsõoktatási információs rendszerrel kapcsolatos feladatokat,
b) nyilvántartja a köz- és felsõoktatási feladatokat ellátó
intézményeket és a részükre OM azonosító számot ad ki,
c) mûködteti a Kt.-ben, valamint az Ftv.-ben meghatározott személyi nyilvántartó rendszert, ennek keretében
kiadja a tizenegy jegyû azonosító számot,
d) ellátja a diák-, a pedagógus- és az oktatói igazolványrendszerrel kapcsolatos feladatokat.

Vegyes rendelkezések
41. §
A hallgatói hitelrendszerrõl és a Diákhitel Központról
szóló 86/2006. (IV. 12.) Korm. rendelet
a) 2. §-a i) pontjának helyébe a következõ rendelkezés
lép:
[E rendelet alkalmazásában]
„i) Oktatási Hivatal: a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésérõl szóló 2001. évi C. törvény alapján a
külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésére hivatott
hatóság,”
b) 22. §-a (3) bekezdésének helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A Diákhitel Központ az igazolás hozzá érkezését
követõ 8 napon belül a külföldi felsõoktatási intézmény
jogállásával, valamint a hallgató által folytatott képzéssel
kapcsolatban kétség esetén állásfoglalás céljából megkeresheti az Oktatási Hivatalt. A hitelfelvevõ által benyújtott
igazolással kapcsolatos állásfoglalását az Oktatási Hivatal
az igazolás hozzá érkezését követõ 15 napon belül köteles
megküldeni a Diákhitel Központ részére.”

Hatályba léptetõ és záró rendelkezések
42. §
(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott
kivétellel – 2007. január 1-jén lép hatályba.
(2) E rendelet 40. §-a 2007. július 1-jén lép hatályba.

13229

(3) A Hivatal az Országos Közoktatási Értékelési és
Vizsgaközpont, a Felsõoktatási Regisztrációs Központ, a
Magyar Ekvivalencia és Információs Központ, és a Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ, valamint a „suliNova” Közoktatási Fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési Kht.-nak a díjjal nem fedezett szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatai tekintetében általános jogutódja.
(4) E rendelet hatályba lépésével egyidejûleg
a) az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról
szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdésében az „Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközponttól (a továbbiakban: országos vizsgaközpont)” helyébe „Oktatási Hivataltól (a továbbiakban: Hivatal)”, 7. §
(6), (8)–(9) bekezdésében, 8. §-ában, a 10. § (2) bekezdésében, a 11. § (2) bekezdés a)–b) pontjában, valamint a (4),
(6) és (8) bekezdésében, 12. § (8) bekezdésében, 13. §
(1) bekezdésében, 17/A. § (1) bekezdés a)–b) pontjában és
(2) bekezdésében, 18. § (3) bekezdésében, 18/A. § (2),
(3) és (5) bekezdésében, 18/B. § (2)–(4) és (7) bekezdésében, 28. § (3) bekezdésében, 31. § (1) bekezdésében,
(2) bekezdés b) j), k), l), n), o) és p) pontjában, valamint
(3)–(4) bekezdésében, 40/A. § (1) bekezdés a) pontjában,
49. § (2) bekezdésében, 50. § (2) és (7)–(8) bekezdésében,
51. § (2) bekezdésében, 53. § (8) bekezdésében, 57. §
(1)–(2) bekezdésében, 58. § (1) bekezdésében, 59. §
(3) bekezdésében és 60/A. § (3) bekezdésében az „országos vizsgaközpont” helyébe „Hivatal”, 12. § (4) bekezdés
b) pontjában, 12. § (16) bekezdésében, 52. § (8) bekezdésében az „országos vizsgaközpontban” helyébe „Hivatalban”, 12. § (8) bekezdésében az „országos vizsgaközponthoz” helyébe „Hivatalhoz”, 12. § (11) bekezdés c) pontjában, (12) bekezdésében, valamint a (13) bekezdésében,
18. § (3) bekezdésében, 30. § (2) bekezdés j) és o) pontjában, 52. § (7) bekezdés a) pontjában, valamint 59. §
(1)–(2) bekezdésében az „országos vizsgaközpontnak”
helyébe „Hivatalnak”, 15. § (1) bekezdés b) pontjában az
„országos vizsgaközpontnál” helyébe „Hivatalnál”, 30. §
(2) bekezdés m) pontjában az „vizsgaközpont” helyébe
„Hivatal”, 57. § (1) bekezdésében és (3) bekezdés b) pontjában az „országos vizsgaközpontot” szöveg helyébe
„Hivatalt” szöveg,
b) a Közoktatási Fejlesztési Célelõirányzat mûködésének részletes szabályairól szóló 44/2006. (II. 28.) Korm.
rendelet 1. § (2) bekezdés a) pontjában az „Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközponthoz (a továbbiakban:
OKÉV)” szöveg helyébe „Oktatási Hivatalhoz” szöveg,
c) a szomszédos államokban élõ magyarokról szóló 2001.
évi LXII. törvény pedagógusokat és oktatókat érintõ rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 206/2003. (XII. 10.) Korm.
rendelet 12. § (2) bekezdésében az „Országos Közoktatási
Értékelési és Vizsgaközponttól (a továbbiakban: OKÉV)”
helyébe „Oktatási Hivataltól (a továbbiakban: Hivatal)”,
16. § (2) bekezdésében az „OKÉV-tõl” helyébe „Hivataltól”,
16. § (4) bekezdés e) pontjában 17. §-ában, 19. § (5) bekezdésében, 20. § (1) és (3) bekezdésében, 21. § (1) bekezdésében,
22. §-ában és 23. § a) pontjában az „OKÉV” helyébe „Hivatal”, 19. § (5), (8)–(9) bekezdésében az „OKÉV-hez” szöveg
helyébe „Hivatalhoz” szöveg,
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d) a szomszédos államokban élõ magyarokról szóló
2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó személyek
diákkedvezményeirõl szóló 319/2001. (XII. 29.) Korm.
rendelet 1. § (2) bekezdésében az „Országos Közoktatási
Értékelési és Vizsgaközpont (a továbbiakban: OKÉV)”
helyébe „Oktatási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)”, 1. §
(3) bekezdésében, 5. § (4) bekezdésében, 6. § (1) és (3) bekezdésében, 7. § (1) bekezdésében, 8. §-ában, 9. §
(1)–(2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 12. §
(1) bekezdés a) pontjában és (2) bekezdésében, 13. §
(1) bekezdésében, 14/A. § (4) bekezdés e) pontjában, 18. §
(1) bekezdésében, 19. § (1) és (4) bekezdésében, 22. §
(2) bekezdésében, 23. §-ában az „OKÉV” helyébe „Hivatal”, 5. § (4), (7) és (8) bekezdésében az „OKÉV-hez”
helyébe „Hivatalhoz” 14/A. § (2) bekezdésében az
„OKÉV-tól” helyébe „Hivataltól”, 20. § (1) bekezdésében
az „OKÉV-nek” szöveg helyébe „Hivatalnak” szöveg,
e) az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert
nyelvvizsgáztatás rendjérõl és a nyelvvizsga-bizonyítványokról szóló 71/1998. (IV. 8.) Korm. rendelet 3. § (8) és
(10) bekezdésében, 4. § (2)–(6) bekezdésében, 5. § (1) és
(7) bekezdésében, 6. § (3) és (4) bekezdésében, 7. §
(1)–(5) bekezdésében, 11. § (3) bekezdésében, valamint
12. § (1) bekezdésében az „OKÉV Nyelvvizsgáztatási
Akkreditációs Központ” szöveg helyébe „Oktatási Hivatal” szöveg,
f) az egyes szabálysértésekrõl szóló 218/1999.
(XII. 28.) Korm. rendelet 142. § (6) bekezdésében az
„Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont” szöveg helyébe „Oktatási Hivatal” szöveg,
g) a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
végrehajtásáról rendelkezõ 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet 12. § (3) bekezdésében az „Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpontot (a továbbiakban: OKÉV)”
helyébe „Oktatási Hivatalt (a továbbiakban: Hivatal)”,
12/G. §-ában, 17. § (1) bekezdésében és 17/B. §-ában az
„OKÉV” szöveg helyébe „Hivatal” szöveg,
h) a területfejlesztési koncepciók és programok, valamint a területrendezési tervek egyeztetésének és elfogadásának rendjérõl szóló 184/1996. (XII. 11.) Korm. rendelet
6. § (2) bekezdésében és 8. § (2) bekezdésében az „Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpontnak” szöveg
helyébe „Oktatási Hivatalnak” szöveg
lép.
(5) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti
a) az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpontról szóló 105/1999. (VII. 6.) Korm rendelet, valamint
az azt módosító 75/2003. (V. 28.) Korm. rendelet,
99/2004. (IV. 27.) Korm. rendelet, 75/2006. (IV. 3.) Korm.
rendelet 1–5. §-a;
b) az oktatási ágazatot érintõ egyes kormányrendeletek
módosításáról szóló 273/2000. (XII. 27.) Korm. rendelet
IV. fejezete, valamint 5. § (3) bekezdésének b) pontja,
c) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény hatályba-
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lépésével összefüggõ, egyes oktatási ágazati feladatokat
érintõ kormányrendeletek módosításáról szóló 229/2005.
(X. 13.) Korm. rendelet 5. §-a,
d) az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról
szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet és az Országos
Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpontról szóló
105/1999. (VII. 6.) Korm. rendelet módosításáról szóló
256/2005. (XII. 7.) Korm. rendelet 28. §-a (1) bekezdésének a) és b) pontja;
e) a Felsõoktatási Regisztrációs Központról és eljárásának részletes szabályairól szóló 51/2006. (III. 14.) Korm.
rendelet, valamint
f) a Professzorok Háza szervezeti átalakításával és a
Balassi Bálint Intézet felügyeleti jogának megváltozásával
összefüggõ jogszabály-módosításokról szóló 13/2005.
(I. 26.) Korm. rendelet.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

1. számú melléklet
a 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez
Az Oktatási Hivatal közoktatási értékelési
és vizsgaközpontként ellátandó feladataihoz
kapcsolódó regionális szervezeti egységei
1. Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatóság
Illetékességi területe: Gyõr-Moson-Sopron megye, Zala
megye, Vas megye.
Központja: 9024 Gyõr, Bem tér 15.
2. Közép-dunántúli Regionális Igazgatóság
Illetékességi területe: Veszprém megye, Fejér megye,
Komárom-Esztergom megye.
Központja: 8200 Veszprém, Óváros tér 21.
3. Dél-dunántúli Regionális Igazgatóság
Illetékességi területe: Tolna megye, Baranya megye,
Somogy megye.
Központja: 7400 Kaposvár, Szántó u. 5.
4. Észak-magyarországi Regionális Igazgatóság
Illetékességi területe: Borsod-Abaúj-Zemplén megye,
Heves megye, Nógrád megye.
Központja: 3525 Miskolc, Széchenyi u. 103.
5. Észak-alföldi Regionális Igazgatóság
Illetékességi területe: Hajdú-Bihar megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye.
Központja: 4029 Debrecen, Csapó u. 54.
6. Dél-alföldi Regionális Igazgatóság
Illetékességi területe: Csongrád megye, Bács-Kiskun
megye, Békés megye.
Központja: 6721 Szeged, Szilágyi u. 5.
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7. Közép-magyarországi Regionális Igazgatóság
Illetékességi területe: Budapest, Pest megye.
Központja: 1132 Budapest, Váci út 18.

2. számú melléklet
a 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez
A Hivatal által felsõoktatással kapcsolatos
feladatkörében a kötelezõ adatszolgáltatás keretében
nyilvántartott adatok
I.
A felsõoktatási intézményekrõl
1. az alapító okiratban szereplõ és ahhoz kapcsolódó
adatok:
a) az intézmény hivatalos neve, rövidített neve, székhelye, OM azonosítója, internet címe, gazdálkodási rendje, gazdasági tanács mûködtetésének ténye,
b) a fenntartó(k) neve, címe, képviselõje,
c) a felsõoktatási intézmény jogelõdjeinek OM azonosítója, megnevezése,
d) a tisztségviselõk (rektor, gazdasági fõigazgató vagy
igazgató, belsõ ellenõrzés vezetõje, gazdasági tanács elnöke és tagjai, elõkészítõ testület elnöke és tagjai karok vezetõi, igazgatási feladatot ellátó hivatal vezetõje) továbbá a
tisztségviselõk feladatait átmenetileg ellátók neve, címe,
elérhetõsége,
e) alaptevékenység; kiegészítõ tevékenység; alaptevékenységhez kapcsolódó egyéb feladatok,
f) azok a képzési területek, tudományterületek, mûvészeti ágak, képzési szintek, ahol képzést folytat(hat) a
székhelyen,
g) azok a képzési területek, tudományterületek, mûvészeti ágak, képzési szintek, ahol képzést folytat(hat) a
székhelyen kívül (a székhely megjelölésével),
h) felsõfokú szakképzés szakmacsoportjai, ahol az
intézmény képzést folytathat,
i) ellátott közoktatási feladatok (a közoktatási intézmény OM azonosítója, megnevezése, típusa, gyakorlóintézményi jellege),
j) közmûvelõdési, közgyûjteményi, egészségügyi,
agrár- és vidékfejlesztési, más feladatok (megnevezés,
típus, engedélyezés, gyakorlóintézményi jelleg),
k) szakképzési, felnõttképzési, pedagógus továbbképzési tevékenység (megnevezés, engedélyezés),
l) vállalkozási tevékenységek (megnevezés, besorolás,
tevékenység kezdete és vége),
m) székhely címe; telephelyek címe; székhelyen kívüli
képzés címe és elérhetõsége (telefon, telefax, e-mail),
n) a kollégium hivatalos neve, rövidített neve, székhelyének címe, szakkollégiumi jellege, férõhelyeinek száma
komfortfokozat szerint, a kollégium vezetõjének neve és
elérhetõsége,
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o) szervezeti tagolás elvei,
p) használt ingatlanvagyon (az ingatlan címe, helyrajzi
megjelölése, a rendelkezés módja és mértéke),
q) maximális hallgatói létszám,
r) képzéssel kapcsolatos együttmûködési megállapodásokról az együttmûködõ szervezet típusa, hivatalos
neve, azonosítója, székhelyének címe, internet címe, vezetõjének neve és elérhetõsége (telefon, telefax, e-mail), a
megállapodás célja, kelte, kezdete és tervezett vége,
s) kutatási alaptevékenység tudományterületei és fajtái;
2. az intézmény által bejelentett képzések (felsõfokú
szakképzések, alapszakok, mesterszakok, doktori iskolák,
szakirányú továbbképzések, egyetemi és fõiskolai szintû
szakok) adatai:
a) megnevezés,
b) esetleges szakirányok,
c) megszerezhetõ végzettség(ek) és szakképzettség(ek),
d) a képzés folytatásához szükséges határozat(ok) adatai,
e) nyilvántartásba vétel ideje,
f) meghirdetés kezdetének ideje,
g) meghirdetés végének ideje,
h) szakfelelõs oktató neve, oktatói azonosítója,
i) esetleges képzési együttmûködések,
j) a képzés helye,
k) a képzés közös képzés keretében történõ megvalósítására vonatkozó adatok,
l) a képzés végén az oklevelet (bizonyítványt) kiállító
intézmény adatai.
3. a közhasznúsági nyilvántartás keretében kezelt adatok:
a) közhasznúsági fokozat,
b) a közhasznúsági fokozat megszerzésének, módosításának és törlésének idõpontja;
4. a nyilvántartott adatok bejelentésének idõpontja,
tudomásul vevõ intézkedés száma.

II.
A diákotthonokról
1. az alapító okiratban szereplõ és ahhoz kapcsolódó
adatok:
a) az intézmény hivatalos neve, rövidített neve, székhelye, OM azonosítója, internetcíme, gazdálkodási rendje,
telephelyeinek száma,
b) fenntartó(k) neve, címe, képviselõje, képviselõjének
elérhetõsége (telefon, telefax, e-mail), típusa, statisztikai
számjele (a Magyar Állam kivételével),
c) az intézmény jogelõdjeinek OM azonosítója, megnevezése,
d) a diákotthon vezetõjének neve, címe, elérhetõsége,
szakkollégiumi jellege, férõhelyeinek száma komfortfokozat szerint,
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e) ingatlanvagyon (az ingatlan címe, helyrajzi megjelölése, birtokolt terület és annak aránya az összterületben, a
rendelkezés módja),
f) a felsõoktatási intézményekkel kötött megállapodásokról az érintett felsõoktatási intézmény azonosítója, az
együttmûködés célja, keretei, kezdete és vége, az együttmûködési megállapodás kelte.

III.
Magyarországon engedéllyel mûködõ külföldi felsõoktatási intézményekkel kapcsolatban kötelezõen nyilvántartandó adatok:
A)
Az intézmény:
1. Az intézmény hivatalos neve
2. Az intézmény székhelye, postacíme
3. A Magyarországon mûködtetni kívánt intézmény
megnevezése
4. A magyarországi mûködési forma
5. A külföldi mûködési engedélyre, illetve az akkreditációra vonatkozó adatok
6. A felsõoktatási intézményt külföldön felsõoktatási
intézménnyé minõsítõ jogszabály azonosító száma/egyéb
megjelölése
7. Az intézmény magyarországi képzéséért felelõs vezetõjének neve és elérhetõsége
8. Intézmény magyarországi képviselõjének neve és elérhetõsége
B)
A képzés:
1. A képzés megnevezése (honos nyelven/magyar
nyelven)
2. A képzés szintje, szintjének ISCED besorolása
3. A képzési idõ (tanulmányi félévekben)
4. A képzés elvégzését követõen megszerezhetõ végzettség
5. A képzés elvégzését követõen megszerezhetõ szakképzettség
6. Az egyenértékûnek tekintett magyarországi végzettség/szakképzettség

IV.
A felsõfokú képzésekrõl
1. megnevezése
2. szintje és annak ISCED szerinti besorolása, esetleges
típusa
3. besorolása képzési terület, képzési ág vagy tudományterület vagy szakmacsoport szerint
4. megszerezhetõ képzettség és szakképzettség
5. képzési idõ félévekben
6. képzés során megszerzendõ kreditek száma
7. képzési és kimeneti követelménye
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8. a képzés azonosítója
9. a képzés létrejöttével kapcsolatos határozatok, jogszabályok adatai
V.
A Magyar Felsõoktatási Akkreditációs Bizottság, a Felsõoktatási és Tudományos Tanács, a Magyar Rektori Konferencia és a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája esetében nyilvántartandó adatok
1.
2.
3.
4.

Szervezet neve
Szervezet hivatalos rövidítése
Szervezet székhelye
Vezetõ tisztségviselõje

A Kormány
308/2006. (XII. 23.) Korm.
rendelete
a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról
A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány
40. § (3) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva,
valamint a kulturális örökség védelmérõl szóló 2001. évi
LXIV. törvény (Kötv.) 93. § (1) bekezdés b) pontjában, a
mozgóképrõl szóló 2004. évi II. törvény 37. §-ának (4) bekezdésében, továbbá a sajtóról szóló 1986. évi II. törvény
21. §-ának (3) bekezdésében foglaltak alapján a következõ
rendeletet alkotja.
1. §
A Kormány
a) a Kötv.-ben meghatározott kulturális örökségvédelemmel kapcsolatos,
b) a mûemléken végzett építési munka és telekalakítás
esetén az épített környezet alakításáról és védelmérõl
szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben meghatározott hatósági feladatok, továbbá
c) a mozgóképrõl szóló 2004. évi II. törvény 18. §
(1) bekezdésében, és a 19. §-ában meghatározott tevékenységek, valamint
d) a sajtóról szóló 1986. évi II. törvény 12. § (2) bekezdésében meghatározott lapnyilvántartási
feladatok ellátására a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalt
(a továbbiakban: Hivatal), mint országos illetékességû
központi hivatalt jelöli ki.
2. §
(1) A Hivatal irányítását az oktatási és kulturális miniszter (a továbbiakban: miniszter) látja el a központi állam-
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igazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az
államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény
2. és 74. §-ában foglaltaknak megfelelõen.
(2) A Hivatal önállóan gazdálkodó, az elõirányzatok
felett teljes jogkörrel rendelkezõ költségvetési szerv.
(3) A Hivatal székhelye Budapest.
(4) A Hivatal központi szervbõl és jogalanyisággal nem
rendelkezõ területi szervezeti egységekbõl áll.
(5) Az 1. § (1) bekezdés a)–b) pontjaiban meghatározott
ügyekben elsõ fokon a Hivatal e rendelet 1. számú mellékletében megjelölt területi szervezeti egységei az ott meghatározott feladatkörben és illetékességgel járnak el.
Ezekben a hatósági ügyekben a Hivatal elnöke látja el
a másodfokú hatósági jogkört.
(6) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
43. §-ának (4) bekezdésének alkalmazása során az eljáró
hatóság a kulturális és oktatási miniszter.
3. §
(1) A Kötv. 63. § (2) bekezdésében felsorolt hatósági eljárások során nincs helye elektronikus ügyintézésnek.
(2) A Hivatalnak az 1. § (1) bekezdésének a)–b) pontja
szerinti hatósági eljárásában a döntés fellebbezéssel nem
támadott rendelkezései tekintetében beáll a jogerõ, ha a
döntés egyes rendelkezései ellen nyújtottak be fellebbezést, és az ügy jellegébõl adódóan a fellebbezés elbírálása
nem hat ki a fellebbezéssel meg nem támadott rendelkezésekre.
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(2) A Hivatal általános jogutódja a Nemzeti Filmirodának.

5. §
(1) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal létrehozásáról
szóló 190/2001. (X. 18.) Korm. rendelet, valamint az
e rendelet módosításáról rendelkezõ 33/2006. (II. 15.)
Korm. rendelet 1–3. §-ai és melléklete,
(2) A muzeális intézmények látogatóit megilletõ kedvezményekrõl szóló 194/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet
melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.
(3) A sajtóról szóló 1986. évi II. törvény a végrehajtásáról rendelkezõ 12/1986. (IV. 22.) MT rendelet (a továbbiakban: R.) 4/A. §-ának (1)–(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Idõszaki lap elõállítása és nyilvános közlése bejelentési kötelezettség alá esik. A belföldi idõszaki lapot a
bejelentés alapján a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
nyilvántartásba veszi.
(2) A nyilvántartásba vételrõl a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal a bejelentés benyújtásától számított 15 napon belül határoz.”
(4) Az R. 6. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) Abban a kérdésben, hogy valamely sajtótermék bejelentési kötelezettség alá esik-e, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal állásfoglalása az irányadó.”

4. §
(1) Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban levõ ügyekben is alkalmazni kell.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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1. számú melléklet a 308/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez
Területi szervezeti egység

Feladatkör

Illetékesség

1. Dokumentációs Igazgatóság

Kötv. szerinti nyilvántartás és elõvédelem

országos illetékesség

2. Mûtárgyfelügyeleti Iroda

A kulturális örökség ingó elemeinek
védelme

országos illetékesség

3. Fõvárosi Iroda

a kulturális örökség ingatlan elemeinek védelme
(az 1. pont kivételével)

Budapest

4. Budapest Környéki Iroda

a kulturális örökség ingatlan elemeinek védelme
(az 1. pont kivételével)

Jász-Nagykun-Szolnok megye,
Nógrád megye, Pest megye

5. Székesfehérvári Iroda

a kulturális örökség ingatlan elemeinek védelme
(az 1. pont kivételével)

Fejér megye, Komárom-Esztergom
megye

6. Pécsi Iroda

a kulturális örökség ingatlan elemeinek védelme
(az 1. pont kivételével)

Baranya megye, Somogy megye,
Tolna megye

7. Soproni Iroda

a kulturális örökség ingatlan elemeinek védelme
(az 1. pont kivételével)

Gyõr-Moson-Sopron megye,
Vas megye

8. Keszthelyi Iroda

a kulturális örökség ingatlan elemeinek védelme
(az 1. pont kivételével)

Veszprém megye, Zala megye

9. Miskolci Iroda

a kulturális örökség ingatlan elemeinek védelme
(az 1. pont kivételével)

Borsod-Abaúj-Zemplén megye,
Heves megye

10. Debreceni Iroda

a kulturális örökség ingatlan elemeinek védelme
(az 1. pont kivételével)

Hajdú-Bihar megye, SzabolcsSzatmár-Bereg megye

11. Szegedi Iroda

a kulturális örökség ingatlan elemeinek védelme
(az 1. pont kivételével)

Bács-Kiskun megye, Békés megye,
Csongrád megye

2. számú melléklet a 308/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez
Fenntartó

Oktatási és Kulturális Minisztérium

Múzeum

Iparmûvészeti Múzeum

Cím

1091 Budapest,Üllõi út 33-37.

Ludwig Múzeum – Kortárs Mûvészeti 1095 Budapest, Komor Marcell u. 1.
Múzeum
(Mûvészetek Palotája)
Magyar Nemzeti Galéria

1014 Budapest, Budavári Palota
„A–D” épület

Magyar Nemzeti Múzeum

1088 Budapest, Múzeum krt. 14–16.
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Múzeum

Cím

Magyar Mûvelõdési Intézet és Képzõ- 1011 Budapest, Szilágyi Dezsõ tér 6.
mûvészeti Lektorátus – Magyar Népi
Iparmûvészeti Múzeum
Magyar Természettudományi Múzeum 1083 Budapest, Ludovika tér 2–6.
Néprajzi Múzeum

1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 12.

Országos Mûszaki Múzeum

1117 Budapest, Kaposvár u. 13–15.

Országos Színháztörténeti Múzeum
és Intézet

1013 Budapest, Krisztina krt. 57.

Petõfi Irodalmi Múzeum

1053 Budapest, Károlyi Mihály u. 16.

Szépmûvészeti Múzeum

1146 Budapest, Dózsa György út 41.

Szabadtéri Néprajzi Múzeum

2001 Szentendre, Sztaravodai út

Országos Pedagógiai Könyvtár
és Múzeum

1089 Budapest, Könyves Kálmán
krt. 40.

Mezõgazdasági Eszköz- és Gépfejlõdés-történeti Szakmúzeum

2103 Gödöllõ, Páter Károly út 1.

Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, 1013 Budapest, Apród u. 1-3.
Könyvtár és Levéltár
Magyar Mezõgazdasági Múzeum

1146 Budapest, Városliget,
Vajdahunyadvár.

Közlekedési Múzeum

1146 Budapest,Városligeti krt. 11.

Magyar Kereskedelmi és Vendéglátó- 1051 Budapest,Szent István tér 15..
ipari Múzeum
Honvédelmi Minisztérium

Hadtörténeti Múzeum

1014 Budapest, Tóth Árpád sétány 40.

Kulturális Örökségvédelmi Hivatal

Magyar Építészeti Múzeum

1036 Budapest, Mókus u. 20.

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisz- Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi 2500 Esztergom, Kölcsey u. 2.
térium
Múzeum
Nemzeti Utánpótlás-nevelési
és Sportszolgáltató Intézet

Testnevelési és Sportmúzeum

1143 Budapest, Dózsa György út 1–3.

Országos Rendõrfõkapitányság

Bûnügyi és Rendõrség-történeti
Múzeum

1087 Budapest, Mosonyi utca 7.

Önkormányzati és Területfejlesztési
Minisztérium Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság

Tûzoltó Múzeum

1105 Budapest, Martinovics Ignác
tér 12.

Valamennyi, a mellékletben szereplõ múzeum összes fíliájával és kiállítóhelyével értendõ.
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A Kormány
309/2006. (XII. 23.) Korm.
rendelete
a Balassi Intézet létrehozásáról
1. §
A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotási hatáskörében a magyar nyelv
és kultúra megismertetése, az egyetemes magyar kulturális
örökség tudományos feltárása és közkinccsé tétele, valamint az ezekkel kapcsolatos kulturális és közmûvelõdési,
oktatási és oktatásszervezési, tudományos és kutatásszervezési tevékenységek, illetve a határon túli magyarság
oktatásával összefüggõ egyes állami feladatok ellátására
létrehozza a Balassi Intézetet.

2. §
(1) A Balassi Intézet központi hivatal. A Balassi Intézetnek a központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló
2006. évi LVII. törvény 2. §-a és 74. §-a szerinti irányítását
– az e rendelet 5. §-ában foglaltak figyelembevételével –
az oktatási és kulturális miniszter (a továbbiakban: miniszter) látja el.
(2) A Balassi Intézet az Oktatási és Kulturális Minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) fejezetébe tartozó,
önállóan gazdálkodó, az elõirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkezõ központi költségvetési szerv.
(3) A Balassi Intézet élén a fõigazgató áll.
(4) A Balassi Intézet székhelye Budapest.

3. §
(1) A Balassi Intézet kulturális szakdiplomáciai alaptevékenysége keretében, az egyetemes magyar kulturális
örökség tudományos feltárása és közkinccsé tétele érdekében – a külföldi kulturális intézetek útján – ellátja az alábbi
feladatokat:
a) ismerteti és népszerûsíti a magyar és a magyarországi kultúra, oktatás és tudomány eredményeit, beleértve
a határon túli magyar kultúra, oktatás és tudomány képviseletét is;
b) figyelemmel kíséri az országok kulturális, oktatási
és tudományos életét, tapasztalatairól rendszeresen tájékoztatja az érdekelt minisztériumokat és más hazai intézményeket;
c) kapcsolatokat épít ki és ápol külföldi kulturális,
oktatási és tudományos intézményekkel, szervezetekkel,
személyiségekkel, segíti az ezek közötti közvetlen kapcsolatok megteremtését és bõvítését;
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d) segítséget nyújt a magyar kultúra külföldi terjesztésére irányuló tevékenység fejlesztési irányelvei és programja kidolgozásában;
e) közremûködik az állam- és kormányközi kulturális,
valamint oktatási és tudományos egyezmények elõkészítésében és végrehajtásának megszervezésében;
f) segíti a magyar nyelv, a határon belüli és a határon
túli magyar kultúra tanulmányozását és bemutatását külföldön;
g) közremûködik a határon túli magyarok és az anyaország közötti kulturális kapcsolatok ápolásában, elõsegíti
kulturális identitásuk megõrzését;
h) közremûködik a magyarországi nemzeti és etnikai
kisebbségi oktatás és kultúra eredményeinek bemutatásában, az ezt segítõ intézményi kapcsolatok ápolásában;
i) együttmûködésre törekszik a külföldön élõ magyarokkal, azok hivatalos szerveivel, valamint a hungarológiával és a tudományos-technológiai kérdésekkel foglalkozó személyekkel;
j) közremûködik külföldön a Magyarország-kép formálásában, ezzel összefüggésben együttmûködésre törekszik a hazai és a külföldi idegenforgalmi és kereskedelmi
szervezetekkel.
(2) A Balassi Intézet az (1) bekezdésben meghatározott
alaptevékenységéhez kapcsolódóan oktatási és oktatásszervezési feladatokat lát el, így különösen:
a) külföldi állampolgárok számára magyar nyelvi,
szaktárgyi elõkészítõ képzések nyújtása,
b) a magyar mint idegen nyelv és ország-ismeret oktatása a Magyarországon tartózkodó külföldiek számára,
c) magyar mint idegen nyelv szakszerû oktatására való
felkészülés támogatása,
d) közremûködés a határon túli magyar vonatkozású
köz- és felsõoktatási támogatási és pályáztatási feladatok
ellátásában,
e) kapcsolattartás a határon túli – részben vagy egészben – magyar oktatási, tudományos és mûvelõdési szervezetekkel,
f) kétoldalú tárcaközi megállapodások alapján magyar
lektorok és vendégtanárok kiküldése külföldi magyar
oktatóhelyekre, felkészítésük és munkavégzésük szakmai
támogatása,
g) magyar nyelvi-hungarológiai képzések szervezése,
h) magyarországi és külföldi hungarológiai kutatások
ösztönzése, a kutatási eredmények megismertetése.
(3) A Balassi Intézet a határon túli magyar hallgatók
magyarországi tanulmányainak elõsegítése érdekében
szakkollégiumi rendszert tart fenn és mûködtet, amely
útján ellátja az alábbi feladatokat:
a) a magyarországi felsõoktatási intézmények határon
túli magyar hallgatói számára kollégiumi elhelyezést és
szakkollégiumi képzést biztosít, valamint ezzel kapcsolatban további szolgáltatásokat nyújt,
b) ellátja a szomszédos államokban élõ magyarokról
szóló 2001. évi LXII. törvény pedagógusokat és oktatókat
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érintõ rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 206/2003.
(XII. 10.) Korm. rendelet 2. §-ában meghatározott feladatokat,
c) határon túli magyar felsõoktatással kapcsolatos kutatási feladatokat végez.
(4) A Balassi Intézet tevékenységéhez kapcsolódóan
ösztöndíjrendszert tart fenn és mûködtet.

4. §
(1) A külföldi kulturális intézetek kulturális, tudományos és oktatási célokat szolgáló intézmények, amelyek
irányítását és felügyeletét a miniszter – a (2) bekezdésben
meghatározottak vonatkozásában a külügyminiszterrel
együttmûködve – a Balassi Intézet útján látja el. A külföldi
kulturális intézet általános diplomáciai irányítását a Külügyminisztérium látja el.
(2) A külföldi kulturális intézet irányítása kapcsán a
külügyminiszter és a miniszter
a) összehangolja a külképviseletek és a külföldi kulturális intézetek mûködését és feladatait,
b) meghatározza
1. a külföldi kulturális intézet igazgatójának, illetõleg
helyetteseinek diplomáciai rangsorát,
2. a kölcsönös tájékoztatás rendjét,
3. a biztonsági és iratkezelési szabályokat,
4. a futárkapcsolattal összefüggõ elõírásokat, valamint
c) szabályozza a más jogszabályokban közös feladatként elõírtak végrehajtását.

5. §
(1) A külföldi kulturális intézet alapításáról, megszüntetésérõl, típusa megváltoztatásáról vagy fiókintézet létesítésérõl, megszüntetésérõl a Magyar Köztársaság Kormánya a miniszternek a külügyminiszterrel közös – a pénzügyminiszterrel egyeztetett – javaslata alapján dönt.
(2) Külföldi kulturális intézet létesítéséig – a miniszternek a külügyminiszterrel kötött megállapodása alapján –
a helyi diplomáciai képviselet láthatja el a magyar kulturális érdekek érvényesítését.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott intézkedésekkel
összefüggõ nemzetközi jogi intézkedések megtételérõl a
külügyminiszter gondoskodik.

6. §
A Balassi Intézet a Balassi Bálint Magyar Kulturális
Intézet, a Külföldi Magyar Kulturális Intézetek Igazgatósága, valamint a Márton Áron Szakkollégium általános
jogutódja.
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7. §

(1) Ez a rendelet 2007. március 1-jén lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti
a) a külföldi kulturális intézetekrõl szóló 11/2000.
(II. 8.) Korm. rendelet, a módosításáról szóló 181/2004.
(V. 26.) Korm. rendelet és a 11/2006. (I. 20.) Korm. rendelet,
b) az oktatási és kulturális miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 167/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 8. §-ának
(2) bekezdése,
c) a Balassi Bálint Intézet létrehozásával érintett kormányrendeletek módosításáról szóló 270/2001. (XII. 21.)
Korm. rendelet,
d) a Nemzetközi Ösztöndíj Fórumról, valamint a
Magyar Ösztöndíj Bizottságról szóló 147/2002. (VI. 29.)
Korm. rendelet 7. §-ának (4) bekezdése, valamint az
(5) bekezdés második mondata,
e) a szomszédos államokban élõ magyarokról szóló
2001. évi LXII. törvény pedagógusokat és oktatókat érintõ
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 206/2003. (XII. 10.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 60/2006. (III. 23.) Korm.
rendelet 2. §-ának (2) bekezdése.
(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg:
a) a diákigazolványról szóló 17/2005. (II. 8.) Korm.
rendelet 1. § (1) bekezdésének d) pontjában „Balassi
Bálint Intézetben” szövegrész helyébe „Balassi Intézetben” szövegrész lép,
b) a szomszédos államokban élõ magyarokról szóló
2001. évi LXII. törvény pedagógusokat és oktatókat érintõ
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 206/2003.
(XII. 10.) Korm. rendelet 2. §-ában „Márton Áron Szakkollégium” szövegrész helyébe „Balassi Intézet” szövegrész lép, továbbá a 12. § (2) és a 16. § (2) bekezdésében
a „Balassi Bálint Intézettõl” szövegrész helyébe „Balassi
Intézettõl” szövegrész lép,
c) a szomszédos államokban élõ magyarokról szóló
2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó személyek
diákkedvezményeirõl szóló 319/2001. (XII. 29.) Korm.
rendelet 14/A. § (2) bekezdésében a „Balassi Bálint Intézettõl, a Márton Áron Szakkollégiumtól” szövegrész
helyébe „Balassi Intézettõl” szövegrész lép.
(4) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy
a) a külföldi kulturális intézetek típusára, szervezetére,
mûködésére, finanszírozására vonatkozó szabályokat
megállapítsa,
b) az 1. §-ban meghatározott célok támogatása érdekében ösztöndíjat alapítson, az ösztöndíj odaítélésének rendjét és a jogosultak körét megállapítsa.
(5) A külföldi kulturális intézetben tartós külszolgálatot
ellátó köztisztviselõkre a köztisztviselõk tartós külszolgálatáról szóló 104/2003. (VII. 18.) Korm. rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a külföldi
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kulturális intézetekben tartós külszolgálat idõtartamára
határozott idejû köztisztviselõi jogviszony is létesíthetõ.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
310/2006. (XII. 23.) Korm.
rendelete
a pénzügyminiszter feladat- és hatáskörérõl szóló
169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az Alkotmány 35. §-ának (2) bekezdésében
megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének c) pontjában megállapított
feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:
1. §
A pénzügyminiszter feladat- és hatáskörérõl szóló
169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.)
1. §-a a következõ j) ponttal egészül ki:
[A pénzügyminiszter (a továbbiakban: miniszter)
a Kormány]
„j) az állami vagyon felügyeletéért”
[felelõs tagja.]

2. §
Az R. 4. §-a (1) bekezdés h) pontjának hb) alpontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A miniszter az államháztartásért való felelõssége körében elõkészíti különösen]
„hb) a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszterrel
együtt a külön jogszabályokban meghatározott, hatáskörébe tartozó európai uniós és egyéb nemzetközi támogatások pénzügyi lebonyolítási, ellenõrzési rendszerének
mûködtetésérõl, továbbá azok kifizetõ és igazoló hatósági,
valamint ellenõrzési hatósági feladatairól,
[szóló jogszabályokat, továbbá e tárgykörökben törvény
vagy kormányrendelet felhatalmazása alapján miniszteri
rendeleteket ad ki.]
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„(1) A miniszter az államháztartásért való felelõssége
körében irányítja
a) a Magyar Államkincstárt,
b) a Kormányzati Ellenõrzési Hivatalt.”
(2) Az R. 5. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(5) A miniszter az állami vagyon felügyeletéért való
felelõssége körében irányítja a Kincstári Vagyoni Igazgatóságot.”
4. §
(1) Az R. 6. §-a (1) bekezdésének o)–p) pontja helyébe
a következõ rendelkezések lépnek:
[A miniszter az államháztartásért való felelõssége
körében]
„o) mûködteti a külön jogszabályokban meghatározott,
hatáskörébe tartozó európai uniós és egyéb nemzetközi
támogatásokkal kapcsolatosan az ellenõrzési hatóságot,
valamint a támogatások fogadásáért felelõs kifizetõ és igazoló hatóságot,
p) közremûködik az európai uniós és egyéb nemzetközi
támogatások fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási, számviteli és ellenõrzési rendszerek kialakítására és
ellenõrzésére vonatkozó javaslatok kidolgozásában, illetve külön jogszabályban meghatározott esetben kidolgozza
azokat,”
(2) Az R. 6. §-a (5) bekezdésének felvezetõ mondata
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A miniszter az állami vagyon felügyeletéért való
felelõssége körében”

5. §
(1) Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.
(2) Ez a rendelet 2007. február 1-jén hatályát veszti.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
311/2006. (XII. 23.) Korm.
rendelete
a Magyar Államkincstárról

3. §
(1) Az R. 5. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány
40. § (3) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva,
valamint a kincstár kijelölése tárgyában az államháztartás-
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ról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124/A. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a következõket rendeli el:
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tak figyelembevételével – teljesen vagy részben átruházhatja.

1. §
(1) A Kormány kincstárként a Magyar Államkincstárt
(a továbbiakban: Kincstár) jelöli ki.

A Kincstár eljárása, a hatáskör
és az illetékesség szabályai

(2) A Kincstár központi hivatal. A Kincstárt a pénzügyminiszter (a továbbiakban: miniszter) irányítja.

4. §

(3) A Kincstár önállóan gazdálkodó, az elõirányzatai
felett teljes jogkörrel rendelkezõ központi költségvetési
szerv.

A Kincstár hatáskörébe tartozó közigazgatási hatósági
ügyekben – ha kormányrendelet eltérõen nem rendelkezik – elsõ fokon a területi szervek, másodfokon a központi
szerv jár el.

(4) A Kincstárt elnök vezeti.
(5) Az elnök munkáját elnökhelyettesek segítik, akiket
az elnök javaslatára a miniszter nevez ki és ment fel.
(6) A Kincstár székhelye Budapest.

A Kincstár szervezete
2. §
(1) A Kincstár feladatait központi és területi szervei
útján látja el. A Kincstár elnöke közvetlenül vezeti a központi szervet.
(2) A Kincstár központi szerve és területi szervei elnevezését, székhelyét és illetékességi területét e rendelet
1. számú melléklete határozza meg.
(3) A Kincstár központi szerve és területi szervei a
Kincstár részjogkörû költségvetési egységei, önálló jogi
személyiséggel (jogalanyisággal) nem rendelkeznek.

5. §
A Kincstár eljárásai tekintetében – ha kormányrendelet
eltérõen nem rendelkezik –
a) a természetes személy lakóhelye, ennek hiányában
tartózkodási helye (ideiglenes lakóhelye), illetve szálláshelye,
b) a helyi önkormányzat, a kisebbségi önkormányzat,
a többcélú kistérségi társulás, a megyei területfejlesztési
tanács, a (kistérségi, térségi, regionális) fejlesztési tanács
székhelye,
c) a jogi személy, illetõleg egyéb szervezet székhelye,
ennek hiányában telephelye (fióktelepe, illetve a tevékenység gyakorlásának helye)
szerinti területi szerv az illetékes.

6. §
3. §
(1) A Kincstár elnökévé szakirányú felsõfokú végzettséggel, legalább ötéves közigazgatási gyakorlattal és legalább ötéves vezetõi tapasztalattal rendelkezõ magyar
állampolgár nevezhetõ ki. Az elnök vezetõi megbízatása
határozatlan idõre szól.

A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlõségük
biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény (a továbbiakban: Fot.) 23/B. §-ának (2) bekezdésében meghatározott
közigazgatási eljárásban a Kincstár Közép-magyarországi
Regionális Igazgatósága jár el elsõ fokon. Másodfokon
a központi szerv jár el.

(2) A Kincstár elnökhelyettesei felett – a kinevezés és
felmentés kivételével – a munkáltatói jogokat a Kincstár
elnöke gyakorolja. A Kincstár elnökhelyettesévé szakirányú felsõfokú végzettséggel, legalább ötéves közigazgatási gyakorlattal és legalább hároméves vezetõi tapasztalattal rendelkezõ magyar állampolgár nevezhetõ ki. Az
elnökhelyettesek vezetõi megbízatása határozatlan idõre
szól.

(1) E rendelet – a 8. §-ban foglaltak kivételével – 2007.
január 1-jén lép hatályba.

(3) A Kincstár alkalmazottai felett – ha kormányrendelet eltérõen nem rendelkezik – a munkáltatói jogokat az
elnök gyakorolja, mely jogköre gyakorlásának jogát a
szervezeti és mûködési szabályzatban – törvényben foglal-

(2) A Kormány a Kincstár központi szerve és területi
szervei elnevezését, székhelyét és illetékességi területét
2007. március 31-ig e rendelet 2. számú melléklete szerint
határozza meg.

Záró rendelkezések
7. §
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8. §

(1) E rendelet 2. §-ának (2) bekezdése, 6. §-a és 1. számú melléklete 2007. április 1-jén lép hatályba.
(2) A Támogatásokat és Járadékokat Kezelõ Szervezet
2007. április 1-jén megszûnik, annak általános jogutódja
a Kincstár.
(3) 2007. március 31-ig a Fot. 23/B. §-ának (2) bekezdésében meghatározott közigazgatási eljárásban a Kincstár
Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatósága jár el
elsõ fokon. Másodfokon a központi szerv jár el.
(4) 2007. április 1-jén
a) a gépjármû üzemben tartójának kötelezõ felelõsségbiztosításáról szóló 190/2004. (VI. 8.) Korm. rendelet
19. §-ának (3) bekezdésében a „Támogatásokat és Járadékokat Kezelõ Szervezet” szövegrész helyébe „kincstár”
szövegrész,
b) A tandíjhitelhez kapcsolódó állami kezesség vállalásának és érvényesítésének feltételeirõl szóló 23/1998.
(II. 13.) Korm. rendelet 2. §-ának (5) bekezdésében a
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„Támogatásokat és Járadékokat Kezelõ Szervezetnek
(a továbbiakban: Kezelõ Szervezet)” szövegrész helyébe
„kincstár” szövegrész, a 2. §-ának (6) bekezdésében,
8. §-ának (1) bekezdésében, 9. §-ának (2) és (3) bekezdésében, 10. §-ának (1) és (2) bekezdésében a „Kezelõ
Szervezet” szövegrész helyébe „kincstár” szövegrész,
8. §-ának (2) bekezdésében „Kezelõ szervezetnek, ha a
Kezelõ Szervezetnél” szövegrész helyébe „kincstárnak, ha
az ott” szövegrész, valamint a 9. §-ának (2) bekezdésében
a „Kezelõ Szervezetnek” szövegrész helyébe „kincstárnak” szövegrész
lép.

9. §
E rendelet 2. számú melléklete 2007. április 1-jén a hatályát veszti.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A Magyar Államkincstár központi és területi szervezeteinek, székhelyeinek és illetékességeinek jegyzéke
I.

1.
II.

A Magyar Államkincstár központi szervezetének megnevezése

Magyar Államkincstár Központ
A Magyar Államkincstár központi szervezetének megnevezése

székhelye
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1. számú melléklet a 311/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez

illetékességi területe

Budapest
székhelye

illetékességi területe

Közép-magyarországi Regionális Igazgatóság

Budapest

Budapest, Pest megye

2.

Közép-dunántúli Regionális Igazgatóság

Veszprém

Fejér megye,
Komárom-Esztergom megye,
Veszprém megye

3.

Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatóság

Gyõr

Gyõr-Moson-Sopron megye,
Vas megye,
Zala megye

4.

Dél- dunántúli Regionális Igazgatóság

Pécs

Baranya megye,
Tolna megye,
Somogy megye

5.

Észak-magyarországi Regionális Igazgatóság

6.

Észak-alföldi Regionális Igazgatóság

7.

Dél-alföldi Regionális Igazgatóság

Salgótarján

Borsod-Abaúj-Zemplén megye,
Heves megye,
Nógrád megye

Szolnok

Hajdú-Bihar megye,
Jász-Nagykun-Szolnok megye,
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Kecskemét

MAGYAR KÖZLÖNY

1.

Bács-Kiskun megye,
Békés megye
Csongrád megye
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2. számú melléklet a 311/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez
I.

1.
II.

A Magyar Államkincstár központi szervezetének megnevezése

Magyar Államkincstár Központ
A Magyar Államkincstár területi szervezeteinek megnevezése

székhelye

illetékességi területe

Budapest

–

székhelye

illetékességi területe

Baranya Megyei Területi Igazgatóság

2.

Bács-Kiskun Megyei Területi Igazgatóság

Kecskemét

Bács-Kiskun megye

3.

Békés Megyei Területi Igazgatóság

Békéscsaba

Békés megye

4.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Igazgatóság

Miskolc

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

5.

Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatóság

Budapest

Pest megye, Budapest

6.

Csongrád Megyei Területi Igazgatóság

7.

Fejér Megyei Területi Igazgatóság

8.

Gyõr-Moson-Sopron Megyei Területi Igazgatóság

9.

Hajdú-Bihar Megyei Területi Igazgatóság

10. Heves Megyei Területi Igazgatóság
11. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területi Igazgatóság

Pécs

Szeged
Székesfehérvár
Gyõr
Debrecen
Eger
Szolnok

Baranya megye

Csongrád megye
Fejér megye
Gyõr-Moson-Sopron megye
Hajdú-Bihar megye
Heves megye
Jász-Nagykun-Szolnok megye

12. Komárom-Esztergom Megyei Területi Igazgatóság

Tatabánya

Komárom-Esztergom megye

13. Nógrád Megyei Területi Igazgatóság

Salgótarján

Nógrád megye

14. Somogy Megyei Területi Igazgatóság

Kaposvár

Somogy megye

15. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Igazgatóság
16. Tolna Megyei Területi Igazgatóság
17. Vas Megyei Területi Igazgatóság
18. Veszprém Megyei Területi Igazgatóság

Szekszárd
Szombathely
Veszprém
Zalaegerszeg

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Tolna megye
Vas megye
Veszprém megye
Zala megye
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19. Zala Megyei Területi Igazgatóság

Nyíregyháza
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1.
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A Kormány
312/2006. (XII. 23.) Korm.
rendelete
a Kormányzati Ellenõrzési Hivatalról
A Kormány az Alkotmány 35. §-ának (2) bekezdésében
megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40. § (3) bekezdésében megállapított feladatkörében
eljárva, valamint a belsõ ellenõrzési szerv kijelölése tárgyában az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 124/A. § b) pontjában foglalt
felhatalmazás alapján a következõ rendeletet alkotja:
A Kormányzati Ellenõrzési Hivatal jogállása
1. §
(1) A Kormányzati Ellenõrzési Hivatal (rövidített neve:
KEHI, a továbbiakban: Hivatal) központi hivatal, amely
ellátja az e rendeletben meghatározott feladatokat.
(2) A Hivatal irányítását a pénzügyminiszter (a továbbiakban: miniszter) látja el.
(3) A Hivatal fejezeti jogosítványokkal felhatalmazott,
önállóan gazdálkodó központi költségvetési szerv, amely
a Pénzügyminisztérium fejezetben önálló címet alkot.
(4) A Hivatal székhelye Budapest.
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b) az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó
támogatások tekintetében az ellenõrzési hatósági feladatokat;
c) az egyéb európai uniós és nemzetközi támogatások
Kormány által meghatározott ellenõrzési feladatait.

A Hivatal belsõ ellenõrzési hatásköre
4. §
(1) A Hivatal belsõ ellenõrzési hatásköre az Áht.
121/A. § (10) és (11) bekezdéseiben meghatározott ellenõrzésekre terjed ki. A Hivatal e hatáskörében a külön jogszabályok, valamint kormányhatározatok által elõírt ellenõrzési feladatokat végzi.
(2) A Hivatal belsõ ellenõrzési hatásköre nem terjed ki
az Országgyûlés, a Köztársasági Elnökség, az Alkotmánybíróság, az Országgyûlési Biztosok Hivatala, az Állami
Számvevõszék, a Bíróságok, a Magyar Köztársaság
Ügyészsége, a Gazdasági Versenyhivatal és a Magyar
Tudományos Akadémia fejezetekre, valamint a Magyar
Nemzeti Bank ellenõrzésére.

A Hivatal ellenõrzési hatósági feladatai
5. §

A Hivatal szervezete, vezetõi
2. §
(1) A Hivatalt elnök vezeti, akit a miniszter nevez ki és
ment fel.
(2) A Hivatal elnökét feladatai ellátásában elnökhelyettesek segítik, akiket a Hivatal elnökének javaslatára a
miniszter nevez ki és ment fel.
(3) A Hivatal elnökévé, illetve elnökhelyettesévé legalább 5 év közigazgatási és szakmai gyakorlattal, valamint
5 éves vezetõi tapasztalattal rendelkezõ, a költségvetési
szervek belsõ ellenõrzésérõl szóló 193/2003. (XI. 26.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Ber.) 11. §-ában meghatározott követelményeknek megfelelõ magyar állampolgár
nevezhetõ ki.
(4) A Hivatal alkalmazottai köztisztviselõk, felettük
a munkáltatói jogokat a Hivatal elnöke gyakorolja.
A Hivatal feladatai
3. §
A Hivatal ellátja
a) a Kormány által kijelölt belsõ ellenõrzési szerv feladatait;

A Hivatal ellátja az Európai Regionális Fejlesztési
Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra
vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az
1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezésérõl szóló
1083/2006/EK rendeletben meghatározott – külön kormányrendeletben részletezett – ellenõrzési hatósági feladatokat a 2007–2013 közötti programozási idõszak
tekintetében.

A Hivatal egyéb európai uniós és nemzetközi
támogatásokkal kapcsolatos ellenõrzési feladatai
6. §
A Hivatal – külön kormányrendeletek szerint – ellátja az
egyéb európai uniós és nemzetközi támogatások Kormány
által meghatározott ellenõrzési feladatait, valamint az azokhoz kapcsolódó tervezési, beszámolási, illetve zárónyilatkozat-kiadási feladatokat. Így elvégzi különösen
a) a 2004–2006 közötti programozási idõszak tekintetében a strukturális alapokkal, a Kohéziós Alappal és az
EQUAL Közösségi Kezdeményezés programmal kapcsolatos ellenõrzéseket;
b) az európai uniós elõcsatlakozási eszközök és Átmeneti Támogatás felhasználásának ellenõrzését;
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c) a Schengen Alap támogatásai felhasználásának
ellenõrzését és a költségnyilatkozatok igazolását;
d) az INTERREG III Közösségi Kezdeményezés programokkal kapcsolatos ellenõrzéseket;
e) az európai területi együttmûködés programokkal
kapcsolatos ellenõrzéseket;
f) a Norvég Finanszírozási Mechanizmussal, illetve az
EGT Finanszírozási Mechanizmussal kapcsolatos ellenõrzéseket.

A belsõ ellenõrzések eljárásrendje
7. §
(1) A Hivatal által végzett, a 4. §-ban meghatározott belsõ ellenõrzések tekintetében a belsõ ellenõrzés általános
szabályaira, eljárási és végrehajtási rendjére, az ellenõrzést végzõk és az ellenõrzött szervek jogaira, kötelezettségeire a Ber. rendelkezéseit kell alkalmazni, az e rendeletben meghatározott eltérésekkel.
(2) Az ellenõrzéseknél a Ber. által a belsõ ellenõrzési
vezetõ, a vizsgálatvezetõ, valamint a belsõ ellenõr számára
meghatározott feladatok ellátásának rendjét a Hivatal
ellenõrzési kézikönyve szabályozza.
(3) A Ber. 15. §-ának (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenségi szabályokat a Hivatal elnökére is alkalmazni
kell, az elnök összeférhetetlenségérõl a miniszter határoz.
(4) A Ber. 18–22. §-ait a Hivatal tekintetében nem kell
alkalmazni.

8. §
(1) A Hivatal a jogszabályokban és kormányhatározatokban meghatározott feladatai figyelembevételével elkészített stratégiai ellenõrzési terv, valamint a Kormány által
jóváhagyott éves ellenõrzési terv alapján végzi ellenõrzési
tevékenységét.
(2) A Hivatal köteles éves ellenõrzési tervét a tárgyévet
megelõzõ év december 15. napjáig a miniszter útján a Kormánynak benyújtani.
(3) Kormánydöntés alapján a Hivatal elnöke soron
kívüli ellenõrzést rendel el.
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(2) A Hivatal ellenõrei megbízólevél alapján végzik
ellenõrzéseiket.
(3) A rendvédelmi szervek és a nemzetbiztonsági szolgálatok ellenõrzését tevékenységük sajátosságainak és a
külön törvényekben foglaltaknak megfelelõen kell végrehajtani, illetve az ellenõrzés nem terjedhet ki e szervek
titkos információgyûjtéssel kapcsolatos dokumentumaira,
informatikai rendszereire és tevékenységére.
(4) Amennyiben az ellenõrzés során büntetõ-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására
okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja
merül fel, az elnök az ellenõrzött szerv vezetõjét, illetve
az ellenõrzött költségvetési szerv vezetõjének érintettsége
esetén a felügyeleti szerv vezetõjét haladéktalanul tájékoztatja a szükséges intézkedések megtétele céljából.

10. §
(1) Az ellenõrzést a Hivatal elnöke megszakíthatja,
amennyiben a Hivatalnak soron kívüli ellenõrzést kell
lefolytatnia, illetve a vizsgálatvezetõ vagy az ellenõr akadályoztatva van.
(2) Az ellenõrzést a Hivatal elnöke felfüggesztheti,
amennyiben a számviteli rend állapota, a dokumentáció és
a nyilvántartások hiányossága, illetve az ellenõrzött szerv
jogsértõ magatartása az ellenõrzés folytatását akadályozza.
(3) A Hivatal elnöke az ellenõrzés megszakítása vagy
felfüggesztése esetén írásban tájékoztatja az ellenõrzött
szerv vezetõjét, melyben az ellenõrzés felfüggesztése esetén határidõ megállapításával felhívja az ellenõrzött szerv
vezetõjét az akadály megszüntetésére.

11. §
(1) Az ellenõrzésekrõl – megállapításokat, következtetéseket és javaslatokat is tartalmazó – ellenõrzési jelentés
készül, melyet a Hivatal megküld az ellenõrzött szervezet
vezetõjének. Több ellenõrzött szervezetet érintõ ellenõrzés esetén a Hivatal az ellenõrzési jelentésnek csak a vonatkozó részét küldi meg az egyes szervezeteknek.
(2) A Hivatal az ellenõrzésekrõl készített jelentését a
miniszter útján a Kormány elé terjeszti.

9. §
12. §
(1) A Hivatal ellenõrzési tevékenységét a vonatkozó
jogszabályok, a nemzetközi belsõ ellenõrzési standardok,
valamint a miniszter által közzétett módszertani útmutatók
és kézikönyvminta figyelembevételével elkészített, a
Hivatal elnöke által jóváhagyott ellenõrzési kézikönyv
szerint végzi.

A Hivatal által készített jelentések nyilvánosságára a
személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, valamint az
egyes titokfajtákról szóló törvények rendelkezései irányadóak.
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13. §

(1) Az ellenõrzött szerv vezetõje a tárgyévet követõ
év január 31-éig tájékoztatást ad a Hivatal elnöke részére a
Hivatal ellenõrzési jelentése alapján készített intézkedési
tervben foglaltak idõarányos teljesítésérõl.
(2) A Hivatal elnöke a Hivatal tevékenységérõl évente,
a tárgyévet követõ év június 30-áig a miniszter útján
beszámol a Kormánynak. A beszámoló különösen az alábbiakat tartalmazza:
a) az éves ellenõrzési feladatok teljesítésének értékelését;
b) az ellenõrzések fontosabb megállapításait és javaslatait;
c) az ellenõrzési jelentések alapján készített intézkedési tervekben foglaltak idõarányos teljesítését;
d) tájékoztatást az ellenõrzések során feltárt büntetõ-,
szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekményrõl, mulasztásról vagy hiányosságról;
e) az ellenõrzések személyi és tárgyi feltételeit, a tevékenységet elõsegítõ és akadályozó tényezõket.

Az európai uniós és nemzetközi támogatások
ellenõrzésének eljárásrendje
14. §
A Hivatal az 5–6. §-okban meghatározott, európai uniós
és nemzetközi támogatásokat érintõ ellenõrzések lefolytatására, valamint az azokhoz kapcsolódó tervezési, beszámolási, illetve zárónyilatkozat-kiadási feladatok ellátására
a 7–13. §-okban meghatározott eljárásrendet – a 11. §
(2) bekezdésének kivételével – a külön kormányrendeletekben foglalt eltérésekkel alkalmazza.

A belsõ ellenõrzési szerv kijelölése
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(2) Közös ellenõrzések során az ellenõrzésben részt
vevõ ellenõrzési szervezetek mindegyike önálló ellenõrzési jelentést készít. A közös ellenõrzésekben részt vevõ
szervezetek vezetõi elõzetes egyeztetés után ettõl eltérõen
dönthetnek.

Záró rendelkezések
17. §
(1) Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti:
a) a Kormányzati Ellenõrzési Hivatalról szóló
70/2004. (IV. 15.) Korm. rendelet azzal, hogy eljárási rendelkezéseit a folyamatban lévõ ügyekben továbbra is
alkalmazni kell;
b) a közszolgálatban állók önkéntes kölcsönös biztosító pénztári tagságának támogatásáról szóló 103/1996.
(VII. 16.) Korm. rendelet 6. §-ának második mondata;
c) a Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai, az
EQUAL Közösségi Kezdeményezés program és a Kohéziós Alap projektek támogatásainak fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási, számviteli és ellenõrzési
rendszerek kialakításáról szóló 360/2004. (XII. 26.) Korm.
rendelet 59. § (5) bekezdése;
d) az INTERREG III Közösségi Kezdeményezés programok végrehajtásának részletes szabályairól szóló
359/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet 52. § (6) bekezdése;
e) a Miniszterelnöki Hivatalról, valamint a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter feladat- és hatáskörérõl
szóló 160/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 3. § d) pontja;
f) a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter felelõsségi körébe tartozó szerveknél foglalkoztatott hadköteleseknek a rendkívüli állapot idején polgári munkakörükben
való meghagyásának követelményeirõl szóló 18/2001.
(IX. 26.) MeHVM rendelet 1. számú mellékletének „II. kategória” alatti 1. pontja.

15. §
18. §
Az Áht. 121/A. §-ának (10) bekezdésében meghatározott belsõ ellenõrzési szervként a Kormány a Hivatalt jelöli ki.

Közös ellenõrzések
16. §
(1) A Hivatal nemzetközi szerzõdés vagy megállapodás
alapján a nemzetközi és európai uniós támogatások tekintetében közös ellenõrzéseket végezhet a szerzõdésben
vagy megállapodásban meghatározott szervezettel.

Ez a rendelet a következõ közösségi rendeletek végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:
a) a Tanács 1083/2006/EK rendelete az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a
Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül
helyezésérõl;
b) a Bizottság 438/2001/EK rendelete a strukturális
alapok keretében nyújtott támogatások irányítási és ellenõrzési rendszerei tekintetében az 1260/1999/EK tanácsi
rendelet végrehajtása részletes szabályainak megállapításáról;
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c) a Bizottság 1386/2002/EK rendelete az 1164/94/EK
tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályainak megállapításáról a Kohéziós Alapból nyújtott
támogatások irányítási és ellenõrzési rendszere, valamint
a pénzügyi korrekciós eljárás tekintetében.
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4. §

A Kormány kincstári vagyon kezeléséért felelõs szervnek a Kincstári Vagyoni Igazgatóságot (a továbbiakban: KVI) jelöli ki.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

Záró rendelkezés
5. §
Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.

A Kormány
313/2006. (XII. 23.) Korm.
rendelete

A miniszterelnök helyett:
Kiss Péter s. k.,
szociális és munkaügyi miniszter

a Kincstári Vagyoni Igazgatóságról
A Kormány a kincstári vagyon kezeléséért felelõs szerv
kijelölése tárgyában az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 124/A. § c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következõ rendeletet alkotja:
1. §
(1) A Kincstári Vagyoni Igazgatóság (a továbbiakban: KVI) a pénzügyminiszter által irányított, önállóan
gazdálkodó, az elõirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezõ központi költségvetési szerv.
(2) A KVI székhelye Budapest.
2. §
(1) A KVI feladatait központi munkaszervezete és területi szervezeti egységei útján látja el.
(2) A KVI központi szervezete és területi szervei önálló
jogi személyiséggel (jogalanyisággal) nem rendelkeznek.

A Kormány
314/2006. (XII. 23.) Korm.
rendelete
a Vám- és Pénzügyõrség szervezetérõl, valamint
egyes szervek kijelölésérõl
A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány
40. § (3) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva,
valamint a Vám- és Pénzügyõrségrõl szóló 2004. évi
XIX. törvény (a továbbiakban: Vptv.) 42/A. § a) és
b) pontjában, a jövedéki adóról és a jövedéki termékek
forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi
CXXVII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) 129. §-a (1) bekezdésének c) pontjában, a fegyveres szervek hivatásos
állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi
XLIII. törvény 342. §-a (1) bekezdésének g) pontjában
foglalt felhatalmazás alapján a következõket rendeli:

3. §
(1) A KVI-t vezérigazgató vezeti.

I. Rész

(2) A vezérigazgató munkáját vezérigazgató-helyettesek segítik, akiket a miniszter nevez ki és ment fel, valamint dönt jutalmazásukról.

A VÁM- ÉS PÉNZÜGYÕRSÉG SZERVEZETE

(3) A vezérigazgató-helyettesek felett – a kinevezés, a
felmentés és a jutalmazás kivételével – a munkáltatói jogokat a vezérigazgató gyakorolja.

1. §

(4) A KVI alkalmazottai felett – ha kormányrendelet
eltérõen nem rendelkezik – a munkáltatói jogokat a vezérigazgató gyakorolja, mely jogköre gyakorlásának jogát a
szervezeti és mûködési szabályzatban teljesen vagy részben átruházhatja.

Általános rendelkezések

(1) A Kormány vámhatóságként a Vám- és Pénzügyõrséget jelöli ki.
(2) A Vám- és Pénzügyõrség a Vptv. 2. §-ában meghatározott feladatait, a Vptv. 4. §-ának (1) bekezdése szerinti
vezetõjének (a továbbiakban: országos parancsnok) irá-
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nyítása mellett, a vámszervezet felsõ-, közép- és alsó fokú
szervei útján látja el.
(3) A Vám- és Pénzügyõrség hatósági jogkörrel rendelkezõ, továbbá hatósági jogkörrel nem rendelkezõ szervekbõl áll.
(4) A hatósági jogkörrel nem rendelkezõ szervek feladata a Vám- és Pénzügyõrség technikai, anyagi eszközzel
való ellátása, a Vám- és Pénzügyõrség õrzésvédelmi, szállítási és egyéb logisztikai tevékenységének, valamint a
rendszerintegrációs, alkalmazásfejlesztési és adatszolgáltatási tevékenységének ellátása, az informatikai üzemeltetési, a pénzügyi, gazdálkodási feladatok végzése, az állomány képzése és továbbképzése, valamint az egészségügyi, szociális és kulturális ellátás megszervezése.
(5) Az országos parancsnok a hatósági jogkörrel rendelkezõ alsó fokú szervek szervezetén belül – költségvetési
jogalanyisággal nem rendelkezõ – kirendeltségeket hozhat
létre és szüntethet meg.
(6) Az országos parancsnok a Vám- és Pénzügyõrség
szervezetén belül hatósági jogkörrel és költségvetési jogalanyisággal nem rendelkezõ szerveket hozhat létre és
szüntethet meg.

Az országos parancsnok
2. §
(1) Az országos parancsnok a jogszabályok és az állami
irányítás egyéb jogi eszközei által meghatározott keretek
között önálló felelõsséggel vezeti az országos parancsnokságot, irányítja és ellenõrzi a középfokú és alsó fokú szervek mûködését.
(2) Az országos parancsnoknak a vámszervezet irányításával és ellenõrzésével kapcsolatos feladatait a pénzügyminiszter által jóváhagyott szervezeti és mûködési szabályzatban kell meghatározni. Az országos parancsnok
kinevezésérõl, jogállásáról, szolgálati jogviszonyáról
külön jogszabályok rendelkeznek.
(3) Az országos parancsnok hatósági jogkörrel rendelkezik, másodfokon jár el az országos parancsnokság határozatai, végzései ellen benyújtott fellebbezések tekintetében, valamint felügyeleti jogkört gyakorol az országos
parancsnokság által hozott, de bíróság által felül nem vizsgált határozatok, végzések esetében.

A Vám- és Pénzügyõrség felsõfokú szerve
3. §
(1) A Vám- és Pénzügyõrség felsõfokú szerve a Vámés Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága (a továbbiakban: országos parancsnokság).
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(2) Az országos parancsnokság székhelye Budapest.
(3) Az országos parancsnokság feladata és hatásköre:
a) amennyiben e rendelet másként nem rendelkezik,
másodfokon jár el a hatósági jogkörrel rendelkezõ középfokú szervek elsõ fokon hozott határozatai és végzései
ellen benyújtott jogorvoslatok esetében,
b) végzi a vám és a vámmal együtt beszedendõ nem
közösségi adók és díjak vonatkozásában a felülellenõrzést,
c) biztosítja és koordinálja a Vám- és Pénzügyõrség
alsó- és középfokú szerveinek mûködését, továbbá végzi
e szervek tevékenységének irányítását, felügyeletét és
ellenõrzését,
d) intézi a jogszabály által feladatkörébe utalt szakmai,
szervezési, szolgálati, személyügyi, oktatási, gazdálkodási
és egyéb ügyeket,
e) közremûködik a Vám- és Pénzügyõrség feladatát és
hatáskörét, továbbá a mûködését meghatározó jogszabályok elõkészítésében,
f) képviseli a Vám- és Pénzügyõrséget a nemzetközi
ügyekben, közremûködik a nemzetközi kapcsolattartásban, különös tekintettel az Európai Unió szerveivel történõ
kapcsolattartásra,
g) végzi az Európai Csalásellenes Hivatallal (OLAF)
történõ együttmûködéssel és koordinációval kapcsolatban
a külön törvényben meghatározott feladatokat.
(4) Az országos parancsnokság a költségvetési elõirányzat feletti rendelkezési jogosultság szempontjából részjogkörû költségvetési egység.

A Vám- és Pénzügyõrség hatósági jogkörrel rendelkezõ
középfokú szervei
4. §
(1) A Vám- és Pénzügyõrség hatósági jogkörrel rendelkezõ középfokú szervei:
a) a Vám- és Pénzügyõrség Dél-Alföldi Regionális
Parancsnoksága, székhelye Szeged,
b) a Vám- és Pénzügyõrség Észak-Alföldi Regionális
Parancsnoksága, székhelye Debrecen,
c) a Vám- és Pénzügyõrség Észak-Magyarországi
Regionális Parancsnoksága, székhelye Miskolc,
d) a Vám- és Pénzügyõrség Közép-Dunántúli Regionális Parancsnoksága, székhelye Székesfehérvár,
e) a Vám- és Pénzügyõrség Közép-Magyarországi
Regionális Parancsnoksága, székhelye Budapest,
f) a Vám- és Pénzügyõrség Nyugat-Dunántúli Regionális Parancsnoksága, székhelye Szombathely,
g) a Vám- és Pénzügyõrség Dél-Dunántúli Regionális
Parancsnoksága, székhelye Pécs,
h) a Vám- és Pénzügyõrség Központi Repülõtéri
Parancsnoksága, székhelye Budapest,
i) a Vám- és Pénzügyõrség Központi Ellenõrzési
Parancsnoksága, székhelye Budapest,
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j) a Vám- és Pénzügyõrség Központi Bûnüldözési
Parancsnoksága, székhelye Budapest,
k) a Vám- és Pénzügyõrség Közép-Magyarországi Regionális Nyomozó Hivatala, székhelye Budapest,
l) a Vám- és Pénzügyõrség Észak-Magyarországi
Regionális Nyomozó Hivatala, székhelye Eger,
m) a Vám- és Pénzügyõrség Észak-Alföldi Regionális
Nyomozó Hivatala, székhelye Nyíregyháza,
n) a Vám- és Pénzügyõrség Dél-Alföldi Regionális
Nyomozó Hivatala, székhelye Kecskemét,
o) a Vám- és Pénzügyõrség Közép-Dunántúli Regionális Nyomozó Hivatala, székhelye Székesfehérvár,
p) a Vám- és Pénzügyõrség Nyugat-Dunántúli Regionális Nyomozó Hivatala, székhelye Gyõr,
q) a Vám- és Pénzügyõrség Dél-Dunántúli Regionális
Nyomozó Hivatala, székhelye Pécs,
r) a Vám- és Pénzügyõrség Központi Járõrszolgálat
Parancsnoksága, székhelye Budapest,
s) a Vám- és Pénzügyõrség Számlavezetõ Parancsnoksága, székhelye Budapest,
t) a Vám- és Pénzügyõrség Vegyvizsgáló Intézete,
székhelye Budapest,
u) a Vám- és Pénzügyõrség Jövedéki Kapcsolattartó és
Kockázatelemzési Központja, székhelye Budapest.
(2) A regionális nyomozó hivatalok gazdálkodással
kapcsolatos feladatait a 7. §-ban foglaltaknak megfelelõen
a Vám- és Pénzügyõrség Központi Bûnüldözési Parancsnoksága látja el.

5. §
(1) A regionális parancsnokságok és a Vám- és Pénzügyõrség Központi Repülõtéri Parancsnoksága – a d) és
e) pontban foglaltak kivételével – feladata és hatásköre:
a) elbírálják az irányításuk alá tartozó alsó fokú szervek elsõfokú határozatai és végzései ellen benyújtott jogorvoslati kérelmeket és gyakorolják – a 12. § f) és g) pontjában meghatározottak kivételével – a jogszabályban biztosított szakmai felügyeleti jogkörüket,
b) irányítják, felügyelik és ellenõrzik az illetékességi
területükön létesített alsó fokú szervek tevékenységét,
c) intézik a külön jogszabállyal feladatkörükbe utalt
szervezési, szolgálati, személyügyi, fegyelmi, oktatási,
gazdálkodási és egyéb ügyeket,
d) végzik az utólagos ellenõrzéseket, adóellenõrzéseket és az azt követõ hatósági eljárást,
e) végzik az Európai Mezõgazdasági Orientációs
és Garanciaalap Garanciarészlegébõl (a továbbiakban:
EMOGA Garanciarészleg) finanszírozott kifizetésekhez
kapcsolódó utólagos ellenõrzéseket,
f) végzik – a határõrizeti szerv feladat- és hatáskörébe
tartozó engedélyezések sérelme nélkül – az illetékességi
területükön mûködõ határátkelõhelyen a vámközvetítõ és
más szolgáltató tevékenység végzéséhez az elhelyezéssel
kapcsolatos feladatokat.
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(2) A Vám- és Pénzügyõrség Közép-Magyarországi
Regionális Parancsnoksága feladata és hatásköre az (1) bekezdésben foglaltakon túl:
a) végzi a vámigazgatási ügyekben az Európai Bizottsággal, valamint a tagállamok vámhatóságaival történõ
kapcsolattartást,
b) az ATA igazolványokkal kapcsolatos jogsértésekre
vagy szabálytalanságokra vonatkozó eljárás lefolytatása
és a tagállamokkal történõ koordináció végrehajtása,
c) a szellemi tulajdonjogok védelmével kapcsolatos
jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása.

6. §
A Vám- és Pénzügyõrség Központi Ellenõrzési Parancsnokságának feladata és hatásköre:
a) másodfokon jár el a regionális parancsnokságok
által az utólagos ellenõrzéssel, adóellenõrzéssel összefüggésben hozott határozatok és végzések ellen benyújtott
fellebbezések tekintetében, és gyakorolja felügyeleti jogkörét,
b) a Vám- és Pénzügyõrség utólagos ellenõrzési tervének elõkészítése és jóváhagyásra történõ elõterjesztése,
c) a vámigazgatási területhez tartozó kockázatelemzési
tevékenység koordinálása,
d) közösségi jogszabályban felhatalmazott szervezet
megkeresésére ellenõrzés lefolytatása,
e) az EMOGA Garanciarészlegének finanszírozási
rendszerébe tartozó ügyletek tagállamok által végzett vizsgálatáról és a 77/435/EGK irányelv hatályon kívül helyezésérõl szóló 4045/89/EGK rendelet 11. cikkében meghatározott feladatok (Különleges Szolgálat) ellátása,
f) elsõ fokon jár el az utólagos ellenõrzésekkel kapcsolatban keletkezett bírságok elengedése, mérséklése tekintetében,
g) elsõ fokon jár el az utólagos ellenõrzésekkel kapcsolatban keletkezett hitelkamat felszámításának mellõzése,
mérséklése tekintetében.

7. §
A Vám- és Pénzügyõrség Központi Bûnüldözési
Parancsnoksága feladata és hatásköre:
a) irányítja, felügyeli és ellenõrzi a regionális nyomozó
hivatalok és a határátkelõhelyeken mûködõ vámhivatalok
nyomozóhatósági tevékenységét,
b) intézi a külön jogszabállyal feladatkörébe utalt szakmai, szervezési, szolgálati, személyügyi, fegyelmi, oktatási, gazdálkodási és egyéb ügyeket,
c) végzi a jogszabály által hatáskörébe utalt bûncselekmények megelõzését, felderítését, valamint nyomozását az
erre vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint,
d) a Vámáruraktár tekintetében az 5. § (1) bekezdésének b)–d) pontjaiban foglaltak végrehajtása.
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A regionális nyomozó hivatalok végzik a jogszabály
által hatáskörükbe utalt bûncselekmények megelõzését,
felderítését, valamint a nyomozását az erre vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint.

9. §
A Vám- és Pénzügyõrség Központi Járõrszolgálat
Parancsnoksága feladata és hatásköre:
a) pénzügyi jogszabálysértések megelõzése, felderítése érdekében a Vám- és Pénzügyõrség feladatát meghatározó jogszabályokban elõírt ellenõrzések végzése,
b) a büntetõeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény
által a Vám- és Pénzügyõrség hatáskörébe utalt bûncselekmények megelõzése érdekében végzett ellenõrzés során
bûncselekmény gyanúja esetén a helyszín és a bizonyítékok biztosítása, és a hatáskörrel rendelkezõ nyomozó
hatóság felé a szükséges intézkedések megtétele,
c) a Vám- és Pénzügyõrség nyomozóhatóságai által
elrendelt személyi védelem ellátása, anyagi javak, értékek
õrzése, kísérése,
d) a Vám- és Pénzügyõrség Fõvárosi Szabálysértési
Hivatalánál folyamatban lévõ szabálysértési ügyben az
elrendelt elõvezetés végrehajtása.

10. §
A Vám- és Pénzügyõrség Számlavezetõ Parancsnoksága feladata és hatásköre:
a) a kintlévõségrõl, a jövedéki köztartozásról szóló
hatósági bizonyítvány kiadása,
b) az adózás rendjérõl szóló törvényben meghatározott
visszatartási jog gyakorlása,
c) az elévült tartozatlan vámteher és vámbiztosíték befizetés, túlfizetés és a fel nem használt vámbiztosíték,
valamint a beazonosítható elõíráshoz nem köthetõ elévült
tartozatlan jövedéki és energiaadó, bírság, illetve pótlékbefizetés, túlfizetés törlése,
d) a vámhatóság késedelmes teljesítése esetén a kamat
megállapítása és fizetése, illetve a jogszabályban meghatározott esetben a kamat vagy a késedelmi pótlék megállapítása,
e) az Európai Unió költségvetésébe fizetendõ összegekrõl az adat-nyilvántartási rendszer mûködtetése,
f) a Vám- és Pénzügyõrség által kezelt államháztartási
számlák nyilvántartása,
g) intézi a külön jogszabállyal feladatkörébe utalt szakmai, szervezési, szolgálati, személyügyi, fegyelmi, oktatási, gazdálkodási és egyéb ügyeket,
h) a jövedéki adó és energiaadó tekintetében az adózó
folyószámlájának egyenlegérõl és a tartozásai után felszámított késedelmi pótlékról magánszemély adózók részére
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augusztus 31-ig, más adózók részére október 31-ig értesítést ad ki.

11. §
A Vám- és Pénzügyõrség Vegyvizsgáló Intézete feladata
és hatásköre:
a) a kötelezõ tarifális és származás felvilágosítás kiadása,
b) jogszabályban foglalt elõírások alapján vett minták
analizálása és szakvéleményezése,
c) ügyféli kérelemre szakvélemény kiadása,
d) a termékazonosításhoz szükséges állásfoglalások
kiadása,
e) a jogszabályban elõírt vizsgálatok elvégzése,
f) a jövedéki és az abból elõállított termékeknek a Jöt.
48. § (20) bekezdése szerinti kötelezõ érvényû vámtarsifabesorolásával kapcsolatos ügyekben eljár,
g) intézi a jogszabállyal feladatkörébe utalt szakmai,
szervezési, szolgálati, személyügyi, fegyelmi, oktatási,
gazdálkodási és egyéb ügyeket.

12. §
A Vám- és Pénzügyõrség Jövedéki Kapcsolattartó és
Kockázatelemzési Központja feladata és hatásköre:
a) a Jöt. 5. §-ának (3) bekezdésében megjelölt központi
kapcsolattartó szervként a jövedéki adó tekintetében a tagállamok illetékes hatóságaival folytatott adóügyi és igazgatási együttmûködéssel kapcsolatos feladatok ellátása,
b) a termékkísérõ okmány, az egyszerûsített kísérõokmány, a borkísérõ okmány és a bérfõzési lap számítógéppel történõ elõállításának engedélyezése, illetve az elõbbiek elõállításához a sorszámtartományok kiadása és a felhasznált sorszámok elszámolása,
c) a közösségi jövedéki adatbázisok kezelése, fenntartása,
d) jövedéki központi kockázatelemzések elkészítése és
kockázatelemzési módszerek kidolgozása,
e) intézi a jogszabállyal feladatkörébe utalt szakmai,
szervezési, szolgálati, személyügyi, fegyelmi, oktatási,
gazdálkodási és egyéb ügyeket,
f) szakmai felügyeleti jogkört gyakorol a jövedéki és
energiaadó, illetve az elõbbiekhez tartozó bírság folyószámlákat érintõ tevékenység felett,
g) a jövedéki adó és az energiaadó tekintetében lefolytatja az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény
(a továbbiakban: Art.) szerinti felülellenõrzést és az ahhoz
kapcsolódó adóigazgatási eljárást,
h) végzi a belföldön lakóhellyel, tartózkodási hellyel,
székhellyel vagy telephellyel nem rendelkezõ személy
jövedéki adó- és bírságfizetési kötelezettségének érvényesítése (beszedése) érdekében szükséges cselekményeket.
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A Vám- és Pénzügyõrség hatósági jogkörrel rendelkezõ
alsó fokú szervei

j) Vám- és Pénzügyõrség Fõvárosi Szabálysértési
Hivatala,
k) Vámáruraktár.

13. §

(3) A Vám- és Pénzügyõrségnek az Európai Unió külsõ
vámhatárán mûködõ alsó fokú szervei és székhelyeik:
a) Vámhivatal Hercegszántó, székhelye Hercegszántó,
b) Vámhivatal Röszke, székhelye Röszke,
c) Vámhivatal Tompa, székhelye Tompa,
d) Vámhivatal Beregsurány, székhelye Beregsurány,
e) Vámhivatal Tiszabecs, székhelye Tiszabecs,
f) Vámhivatal Záhony, székhelye Záhony,
g) Vámhivatal Mohács, székhelye Mohács,
h) Vámhivatal Barcs, székhelye Barcs,
i) Vámhivatal Drávaszabolcs, székhelye Drávaszabolcs,
j) Vámhivatal Gyékényes, székhelye Gyékényes,
k) Vámhivatal Udvar, székhelye Udvar,
l) Vámhivatal Letenye, székhelye Letenye.

(1) A Vám- és Pénzügyõrség hatósági jogkörrel rendelkezõ alsó fokú szervei: a fõvámhivatalok, a vámhivatalok,
a regionális jövedéki központok, a Vám- és Pénzügyõrség
Fõvárosi Szabálysértési Hivatala, a Vámáruraktár és a
Pesti Jövedéki, Adójegy és Zárjegy Hivatal.
(2) A fõvámhivatal a megyeszékhelyen mûködõ – Budapesten és Pest megyében a 17. számú Fõvámhivatal, a Buda
térségi Fõvámhivatal, az Észak-Pest térségi Fõvámhivatal,
a Dél-Pest térségi Fõvámhivatal és a Magánforgalmi Fõvámhivatal – kiemelt feladatot, így különösen engedélyezést, a
vámok könyvelését, a végrehajtással kapcsolatos feladatokat,
elszámolást végzõ vámhatósági alsó fokú szerv.

14. §
(1) A Vám- és Pénzügyõrség fõvámhivatalai és székhelyeik – a (2) bekezdésben meghatározottak kivételével –
a következõk:
a) Fõvámhivatal Szeged, székhelye Szeged,
b) Fõvámhivatal Békéscsaba, székhelye Békéscsaba,
c) Fõvámhivatal Kecskemét, székhelye Kecskemét,
d) Fõvámhivatal Székesfehérvár, székhelye Székesfehérvár,
e) Fõvámhivatal Tatabánya, székhelye Tatabánya,
f) Fõvámhivatal Veszprém, székhelye Veszprém,
g) Fõvámhivatal Pécs, székhelye Pécs,
h) Fõvámhivatal Szekszárd, székhelye Szekszárd,
i) Fõvámhivatal Kaposvár, székhelye Kaposvár,
j) Fõvámhivatal Miskolc, székhelye Miskolc,
k) Fõvámhivatal Eger, székhelye Eger,
l) Fõvámhivatal Salgótarján, székhelye Salgótarján,
m) Fõvámhivatal Debrecen, székhelye Debrecen,
n) Fõvámhivatal Nyíregyháza, székhelye Nyíregyháza,
o) Fõvámhivatal Szolnok, székhelye Szolnok,
p) Fõvámhivatal Szombathely, székhelye Szombathely,
q) Fõvámhivatal Zalaegerszeg, székhelye Zalaegerszeg,
r) Fõvámhivatal Gyõr, székhelye Gyõr.
(2) A Vám- és Pénzügyõrség budapesti székhelyû fõvámhivatalai és alsó fokú szervei:
a) Pesti Jövedéki Adójegy és Zárjegy Hivatal,
b) 17. számú Fõvámhivatal,
c) 18. számú Fõvámhivatal,
d) Buda térségi Fõvámhivatal,
e) Észak-Pest térségi Fõvámhivatal,
f) Dél-Pest térségi Fõvámhivatal,
g) Magánforgalmi Fõvámhivatal,
h) 1. számú Repülõtéri Vámhivatal,
i) 2. számú Repülõtéri Vámhivatal,

(4) A Vám- és Pénzügyõrség regionális jövedéki központjai és székhelyeik a következõk:
a) Regionális Jövedéki Központ Kecskemét, székhelye
Kecskemét,
b) Regionális Jövedéki Központ Pécs, székhelye Pécs,
c) Regionális Jövedéki Központ Nyíregyháza, székhelye Nyíregyháza,
d) Regionális Jövedéki Központ Eger, székhelye Eger,
e) Regionális Jövedéki Központ Székesfehérvár, székhelye Székesfehérvár,
f) Regionális Jövedéki Központ Budapest, székhelye
Budapest,
g) Regionális Jövedéki Központ Gyõr, székhelye Gyõr.

15. §
(1) A hatósági jogkörrel rendelkezõ alsó fokú szervek
feladata és hatásköre:
a) végzik az áruk vámkezelését, kiszabják, beszedik,
visszafizetik, elengedik és könyvelik a vámot – továbbá,
ha jogszabály a Vám- és Pénzügyõrség hatáskörébe utalja – a nem közösségi adókat, díjakat és az egyéb költségeket, határoznak a vámfelügyelet kérdésében,
b) ellátják a jövedéki ellenõrzéssel, hatósági felügyelettel, jövedéki adóztatással, adóellenõrzéssel és engedélyezéssel kapcsolatos jogszabályban meghatározott elsõfokú hatósági feladatokat,
c) intézkedéseket tesznek a Vám- és Pénzügyõrség
hatáskörébe utalt jogszabálysértések megelõzésére, felderítésére,
d) törvényben meghatározott körben szabálysértési
hatósági jogkört gyakorolnak,
e) végzik a lefoglalt dolgok kezelésével, valamint az
elkobzott árukkal kapcsolatos, jogszabályban meghatározott feladatokat,
f) az ügyfelek részére megadják a termékazonosításhoz
szükséges tájékoztatást,
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g) törlik az általuk kiszabott, de elévült tartozásokat,
h) végzik a mélységi ellenõrzéseket,
i) eljárnak azokban az ügyekben, amelyeket a közösségi vámjogszabályok, továbbá törvény, kormányrendelet
vagy miniszteri rendelet hatáskörükbe utal,
j) nemesfémtárgyak forgalmazásának ellenõrzése,
k) az Art. 88. § (5) bekezdése alapján végzik – az 5. §
(1) bekezdésének d) pontjában, valamint a (2) bekezdésben meghatározott utólagos adóellenõrzések kivételével –
az állami adóhatóság hatáskörébe tartozó adóval és költségvetési támogatással kapcsolatos adókötelezettségekkel
összefüggõ ellenõrzéseket,
l) ellátják a regisztrációs adóról szóló 2003. évi
CX. törvényben meghatározott az adóztatási feladatokat,
m) ellátják a vámhatóság azon feladatait, amelyekre
e rendelet vagy más jogszabály más szervet nem jelölt ki.
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(1) bekezdésében, és a 14. § (2) bekezdésének d) és j) pontjában meghatározott szervek látják el.
(2) A társadalombiztosítási ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultságról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl
szóló 1997. évi LXXX. törvényben foglalt feladatokat az
alsó fokú szervek – a 14. § (2) bekezdésének h)–k) pontjainak és a 14. § (3) bekezdésének kivételével – látják el.
(3) A határõrizetrõl és a Határõrségrõl szóló 1997. évi
XXXII. törvény (a továbbiakban: Hörtv.) 4. §-a (1) bekezdésének 15. pontjában foglalt engedélyezési feladatokat az
országos parancsnokság látja el. A Hörtv. 39. §-a (4) bekezdésének c) pontjában foglalt feladatok ellátását a regionális parancsnokságok és a Vám- és Pénzügyõrség Központi Repülõtéri Parancsnoksága látja el.

(3) A kirendeltség annak az alsó fokú szervnek a nevében és illetékességi területén jár el, amelynek a szervezetébe tartozik.

(4) A Délkelet-Európai Együttmûködési Kezdeményezés (SECI) keretében létrejött, az országhatárokat átlépõ
bûnözés megelõzésében és leküzdésében való együttmûködésrõl szóló, Bukarestben, 1999. május 26-án aláírt
Megállapodás kihirdetésérõl és az Európai Unió bûnüldözési információs rendszere és a Nemzetközi Bûnügyi
Rendõrség Szervezete keretében megvalósuló együttmûködésrõl és információcserérõl szóló 1999. évi LIV. törvény, valamint az államtitokról és a szolgálati titokról
szóló 1995. évi LXV. törvény módosításáról szóló 2000.
évi CXV. törvény 4. §-ában meghatározott feladatokat az
országos parancsnokság látja el.

16. §

(5) A Vám- és Pénzügyõrség szervei ellátják a törvény,
kormányrendelet, illetõleg miniszteri rendelet által a
hatáskörükbe utalt feladatokat.

(2) A regionális jövedéki központok feladata és hatásköre kiterjed az energiaadóról szóló 2003. évi LXXXVIII.
törvényben meghatározott adóztatási, valamint a jövedéki
és az energiaadó adóalanyok tekintetében az Art. 88. §
(5) bekezdése alapján átruházott, az állami adóhatóság
hatáskörébe tartozó adóval és költségvetési támogatással
kapcsolatos adókötelezettségek – az 5. § (1) bekezdésének
d) pontjában foglaltak kivételével – ellenõrzési feladataira is.

(1) A jövedéki adóügyeknek nem minõsülõ jövedéki
ügyekben – ha jogszabály másként nem rendelkezik –,
továbbá a hatósági felügyelet keretében végzendõ adóztatási feladatokkal, illetve a Jöt. 15. § (1)–(2) bekezdése és
65. § (1) bekezdésének d) pontja szerinti adófizetési kötelezettséggel kapcsolatos jövedéki adóügyekben elsõ fokon
a 14. § (1) bekezdésében megjelölt fõvámhivatalok, a 14. §
(3) bekezdésében megjelölt az Európai Unió külsõ vámhatárán mûködõ vámhivatalok, valamint a Pesti Jövedéki
Adójegy és Zárjegy Hivatal és a 18. számú Fõvámhivatal
járnak el.
(2) Jövedéki adóügyekben – kivéve a hatósági felügyelet keretében végzendõ adóztatási feladatokkal, illetve a
Jöt. 15. § (1)–(2) bekezdése és 65. § (1) bekezdésének
d) pontja szerinti adófizetési kötelezettséggel kapcsolatos
jövedéki adóügyeket – és a Jöt. szerinti engedélyezéssel
kapcsolatos ügyekben elsõ fokon a regionális jövedéki
központok járnak el.

17. §
(1) A szabálysértésekrõl szóló 1999. évi LXIX. törvényben foglalt a vámhatóságra vonatkozó feladatokat a 14. §

II. Rész
Egyes szervek kijelölése
18. §
A Kormány a Jöt. szerinti központi kapcsolattartó
szervként a Vám- és Pénzügyõrség Jövedéki Kapcsolattartó és Kockázatelemzési Központját, valamint vegyvizsgáló szervként a Vám- és Pénzügyõrség Vegyvizsgáló
Intézetét jelöli ki.

19. §
A Kormány a Vám- és Pénzügyõrség hivatásos állományának egészségügyi, pszichikai és fizikai alkalmasságát
vizsgáló és minõsítõ szervként a Vám- és Pénzügyõrség
Szociális, Egészségügyi és Kulturális Központját jelöli ki.
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III. Rész
Záró rendelkezés
20. §

Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
315/2006. (XII. 23.) Korm.
rendelete
a fejlesztési adókedvezményrõl szóló
206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet, valamint
az Európai Közösséget létrehozó Szerzõdés
87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami
támogatásokkal kapcsolatos eljárásról
és a regionális támogatási térképrõl szóló
85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet módosításáról
A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi
LXXXI. törvény 30. §-ának (6) bekezdésében, valamint
az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
124. § (2) bekezdésének v) pontjában kapott felhatalmazás
alapján a Kormány a következõket rendeli el:
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„7. Nagyberuházás: az a beruházás, amelyhez kapcsolódóan az elszámolható költség jelenértéken legalább
50 millió eurónak megfelelõ forintösszeg; ennek meghatározásakor egyetlen beruházásnak kell tekinteni az egy
vagy több adózó által egy hároméves idõszakon belül kivitelezett, gazdaságilag oszthatatlan beruházásokat; annak
megállapításakor, hogy a beruházás gazdaságilag oszthatatlan-e, figyelembe kell venni a technikai, funkcionális és
stratégiai kapcsolatokat, valamint a közvetlen földrajzi
közelséget; ezt úgy kell meghatározni, hogy a kérelemben,
illetve a bejelentésben szereplõ beruházás elszámolható
költségéhez hozzá kell adni és együttesen kell figyelembe
venni az e beruházás megkezdése napját megelõzõ három
éves idõszakon belül elszámolt, gazdaságilag oszthatatlan
beruházások jelenértékét, függetlenül attól, hogy az adózó
az említett hároméves idõszakon belül elszámolt beruházásaihoz igénybe vett-e állami támogatást.”

2. §
Az R. 3. §-a a következõ (7) bekezdéssel kiegészülve
lép hatályba:
„(7) Ha a nagyberuházást több adózó valósítja meg,
akkor az adókedvezmény igénybevételének feltétele, hogy
az adózók a Tao. törvényben, az e rendeletben és – kérelemre hozott határozat esetén – a határozatban foglalt bármely feltételt külön-külön is teljesítik. Ha az egyik adózó
nem teljesíti az említett bármely feltételt, akkor a másik
adózó sem jogosult adókedvezményre, és a már igénybe
vett adókedvezmény jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minõsül.”

1. §
(1) A fejlesztési adókedvezményrõl szóló 206/2006.
(X. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § 3. pontjának e) alpontja a következõ szöveggel lép hatályba:
[Nem elszámolható költség:]
„e) a szállítási ágazatban a jármûvek bekerülési értéke;”
(2) Az R. 1. §-ának 3. pontja a következõ j) alponttal
kiegészülve lép hatályba:
[Nem elszámolható költség:]
„j) munkahelyteremtõ beruházás esetén a 2. pont b) alpont alapján meghatározott személyi jellegû ráfordításnak
az adózó adóévi számított átlagos állományi létszámának
a tényleges adóévi átlagos állományi létszámot meghaladó
részére arányosan számított összege, ahol az adóévi számított átlagos állományi létszámot a beruházás megkezdését
megelõzõ adóévi átlagos állományi létszámnak és az újonnan létrehozott munkakörökben foglalkoztatott munkavállalók átlagos állományi létszámának az összegeként kell
meghatározni.”
(3) Az R. 1. §-ának 7. pontja az alábbi szöveggel lép hatályba:

3. §
(1) Az R. 4. §-a (1) bekezdésének c) és d) pontja az
alábbi szöveggel lép hatályba:
[Nem vehetõ igénybe adókedvezmény]
„c) a hajóépítõ ipari fejlesztéshez,
d) a szénipar fejlesztéséhez;”
(2) Az R. 4. §-a (1) bekezdésének h) pontja az alábbi
szöveggel lép hatályba:
[Nem vehetõ igénybe adókedvezmény]
„h) az EK-Szerzõdés I. mellékletében felsorolt mezõgazdasági termékek elsõdleges termeléséhez kapcsolódó
tevékenységekre, továbbá a parafatermékekre (HR 4502,
4503, 4504) és az 1898/87/EGK rendelet 3. cikkének
(2) bekezdésében megnevezett tejet és tejterméket utánzó
vagy helyettesítõ termékek gyártására és forgalomba hozatalára;”
(3) Az R. 4. §-ának (1) bekezdése a következõ j) ponttal
kiegészülve lép hatályba:
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[Nem vehetõ igénybe adókedvezmény]
„j) mezõgazdasági termékek feldolgozását és forgalmazását szolgáló beruházáshoz, ha annak elszámolható költsége jelenértéken meghaladja a 25 millió eurót, vagy ha
az igényelt támogatás jelenértéken több, mint 12 millió
euró.”

4. §
Az R. 5. §-ának (6) bekezdése az alábbi szöveggel lép
hatályba:
„(6) Az (5) bekezdés alkalmazásakor – az 1. § 7. pont
alapján – a beruházás megkezdését megelõzõ hároméves
idõszakban elszámolt elszámolható költséget is figyelembe véve kell a támogatástartalmat meghatározni.”
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Az R. 9. §-a (1) bekezdésének a) pontja az alábbi szöveggel lép hatályba:
[(1) Az adókedvezmény igénybevételének adóéveiben
a társaságiadó-bevallásban a következõ adatokat kell az
adózónak beruházásonként szerepeltetnie:]
„a) a beruházás megnevezését, határozattal engedélyezett adókedvezmény esetében a határozat számát, más
esetben a bejelentés idõpontját (év, hónap, nap), ha a nagyberuházást több adózó valósítja meg, akkor a megvalósításban részt vevõ többi adózó cégszerû megnevezését és
adószámát, továbbá a nagyberuházáshoz igénybe vehetõ
adókedvezménybõl jelenértéken, százalékos arányban a
részesedésüket;”

8. §
5. §
Az R. 6. §-a a következõ (4) bekezdéssel kiegészülve
lép hatályba:
„(4) Ha a nagyberuházást több adózó valósítja meg,
akkor az (1)–(3) bekezdésben foglaltakat az e bekezdésben
foglalt eltérésekkel alkalmazza. Az adózóknak a nagyberuházásra be kell nyújtaniuk az adókedvezmény iránti
kérelmet a beruházás megkezdése elõtt az e rendelet
3. számú mellékletében elõírt tartalommal és formában,
továbbá ugyanezen mellékletet a nagyberuházás megvalósításában részt vevõ adózóknak külön-külön is be kell
nyújtaniuk a nagyberuházásból az általuk megvalósítani
tervezett beruházásra. A kérelmekhez mellékelni kell az
adózók nyilatkozatát arról, hogy a nagyberuházáshoz
igénybe vehetõ adókedvezménybõl jelenértéken, százalékos arányban hogyan kívánnak részesedni.”

6. §
Az R. 7. §-a a következõ (2) bekezdéssel kiegészülve
lép hatályba, és a § eredeti szövege (1) bekezdés jelöléssel
lép hatályba:
„(2) Ha a nagyberuházást több adózó valósítja meg,
akkor az (1) bekezdésben foglaltakat az e bekezdésben
foglalt eltérésekkel alkalmazza. Az adózóknak a nagyberuházásra be kell nyújtaniuk az adókedvezmény iránti
bejelentést a beruházás megkezdése elõtt az e rendelet
4. számú mellékletében elõírt tartalommal és formában,
továbbá ugyanezen mellékletet a nagyberuházás megvalósításában részt vevõ adózóknak külön-külön is be kell
nyújtaniuk a nagyberuházásból az általuk megvalósítani
tervezett beruházásra. A bejelentéshez mellékelni kell az
adózók nyilatkozatát arról, hogy a nagyberuházáshoz
igénybe vehetõ adókedvezménybõl jelenértéken, százalékos arányban hogyan kívánnak részesedni.”

Az R. 14. § (3) bekezdésében a „2006. december 31-én”
szövegrész helyett „2007. január 1-jén” szöveg lép hatályba.

9. §
(1) Az R. 3. számú mellékletének III. részében a VI. táblázat 1. sorának szöveges része az alábbi szöveggel lép
hatályba:
[VI. Az adózó által kért adókedvezmény jelenértéken]
„1. A beruházás megkezdését megelõzõ hároméves idõszakban elszámolt elszámolható költség jelenértéken”
(2) Az R. 3. számú mellékletének III. részében a VI. táblázat 5/b. sorának szöveges része az alábbi szöveggel lép
hatályba:
[VI. Az adózó által kért adókedvezmény jelenértéken]
„b) a beruházás megkezdését megelõzõ hároméves idõszakban elszámolt elszámolható költséghez engedélyezett
állami támogatás (adókedvezmény és vissza nem térítendõ
állami támogatás összesen)”
(3) Az R. 3. számú mellékletének IV. részének c) és
d) pontja az alábbi szöveggel lép hatályba:
[IV. NYILATKOZATOK
Az adózó kijelenti, hogy]
„c) tevékenysége hajóépítõ ipari fejlesztésnek minõsül /
nem minõsül; [A megfelelõ rész aláhúzandó.]
d) tevékenysége szénipar fejlesztéséhez tartozik / nem
tartozik; [A megfelelõ rész aláhúzandó.]”
(4) Az R. 4. számú mellékletének II/12. pontjában a
c) alpont szöveges része az alábbi szöveggel lép hatályba:
[Nagyberuházás esetén]
„c) a beruházás megkezdését megelõzõ hároméves idõszakban elszámolt
ca) elszámolható költség jelenértéken, és
cb) ezen elszámolható költség alapján megítélt támogatás jelenértéken.”
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10. §

(1) Az R. – az (5)–(6) bekezdésekben foglaltak kivételével, az R. 14. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérõen –
2007. január 1-jén lép hatályba azzal, hogy elõírása alapján legkésõbb 2013. december 31-éig lehet adókedvezményre jogot szerezni.
(2) 2007. január 1-jén az Európai Közösséget létrehozó
Szerzõdés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami
támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális
támogatási térképrõl szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 1. § 18. pontja helyébe a következõ szövegrész lép:
[E rendelet alkalmazásában:]
„18. Nagyberuházás: az az induló beruházás, amelyhez
kapcsolódóan az elszámolható költség jelenértéken legalább 50 millió eurónak megfelelõ forintösszeg; ennek
meghatározásakor több beruházási projektet egyetlen beruházási projektnek kell tekinteni, ha azok egy vagy több
vállalat által egy hároméves idõszakon belül kivitelezett
induló beruházás gazdaságilag oszthatatlan módon kombinált állóeszközökre vonatkoznak. Annak megállapításakor, hogy az induló beruházás gazdaságilag oszthatatlan-e,
a technikai, funkcionális és stratégiai kapcsolatokat, valamint a közvetlen földrajzi közelséget kell figyelembe
venni. A gazdasági oszthatatlanságot a tulajdonviszonyoktól függetlenül kell értékelni.”
(3) Az Európai Közösséget létrehozó Szerzõdés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképrõl
szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet módosításáról
szóló 217/2006. (XI. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Módr.) 1. § (3) bekezdése nem lép hatályba.
(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a Módr.
15. § (2) bekezdésében az „1. §-ának (1)–(4) bekezdése”
szövegrész helyébe az „1. §-ának (1)–(2) és (4) bekezdése” szöveg lép.
(5) Az R. 1. §-ának 15. pontja és a 4. §-a (1) bekezdésének g) pontja 2007. június 1-jén lép hatályba.
(6) Az R. 14. §-ának (1) bekezdése nem lép hatályba.
(7) E rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány
316/2006. (XII. 23.) Korm.
rendelete
a gépjármû üzemben tartójának
kötelezõ felelõsségbiztosításáról szóló
190/2004. (VI. 8.) Korm. rendelet módosításáról
A biztosítókról és a biztosítási tevékenységrõl szóló
2003. évi LX. törvény 234. §-ának b) pontja alapján, a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.)
198. §-ának (2) bekezdésében és az 567. § (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a Kormány a következõket
rendeli el:
1. §
(1) A gépjármû üzemben tartójának kötelezõ felelõsségbiztosításáról szóló 190/2004. (VI.8.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Rendelet) 16. §-a (1) bekezdésének
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A külföldi telephelyû gépjármû a Magyar Köztársaság területére harmadik ország, valamint a Rendszámegyezményhez nem csatlakozott tagállam területérõl csak
akkor léphet be, illetve a Magyar Köztársaság területén
akkor vehet részt a forgalomban, ha”
[a) üzemben tartója (vezetõje) érvényes felelõsségbiztosítási fedezetet igazoló nemzetközi bizonylattal rendelkezik, vagy
b) a gépjármû olyan ország hatósági jelzéseit és
országjelét viseli, amely a Rendszámegyezmény részese,
vagy amely ország nemzeti irodájával a Nemzeti Iroda
erre vonatkozó megállapodást kötött.]
(2) A Rendelet 16. §-a (2) bekezdésének helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Ha a külföldi telephelyû gépjármû üzemben tartója
(vezetõje) az (1) bekezdésben meghatározott módon az
érvényes gépjármû-felelõsségbiztosítási szerzõdés fennállását nem igazolja, a Magyar Köztársaság területére való
belépéskor köteles az 1. § e) pontjában meghatározott biztosítóval, vagy biztosítók e célra létrehozott csoportjával
határozott idõre szóló szerzõdést (határbiztosítást) kötni,
azt a tartózkodás idején folyamatosan fenntartani, s az ezt
tanúsító kötvényt magánál tartani. E szerzõdésre a magyar
jogot kell alkalmazni és fedezetet kell nyújtania az Európai Gazdasági Térség és Svájc területén okozott károkra.”
(3) A Rendelet 16. §-a (3) bekezdésének helyébe a
következõ rendelkezés lép:
„(3) A (2) bekezdés szerinti okiratra (határbiztosítás)
nincs szükség olyan gépjármûvek esetében, amelyeket az
Európai Gazdasági Térség Rendszámegyezményhez csatlakozott tagállamában vagy Svájcban helyeztek forgalomba, vagy ha a forgalmi engedélyre nem kötelezett gépjármû állandó telephelye az Európai Gazdasági Térség
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Rendszámegyezményhez csatlakozott tagállamában vagy
Svájcban van.”
(4) A Rendelet 16. §-a (5) bekezdésének helyébe a
következõ rendelkezés lép:
„(5) A külföldi telephelyû gépjármûvek Magyar Köztársaság területére történõ belépésekor a vámhatóság
ellenõrzi az (1) bekezdésben foglaltak fennállását.”

2. §
A Rendelet 19. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az Európai Gazdasági Térség tagállama Rendszámegyezményhez történõ csatlakozásának idõpontját az
Európai Bizottság – a tagállamok gépjármû-felelõsségbiztosításra és a biztosítási kötelezettség ellenõrzésére vonatkozó jogszabályainak közelítésérõl szóló 1972. április
24-i, 72/166/EGK tanácsi irányelv 2. cikk (2) bekezdése
alapján – a tagállam csatlakozására vonatkozó, Hivatalos
Lapban közzétett határozatában állapítja meg.”

3. §
Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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(3) Az OEP önállóan gazdálkodó, az elõirányzatok
felett teljes jogkörrel rendelkezõ költségvetési szerv. Az
OEP költségvetését a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak költségvetésében kell meghatározni.
(4) Az OEP-et fõigazgató vezeti. A fõigazgatót a miniszter javaslatára a miniszterelnök nevezi ki és menti fel,
az egyéb munkáltatói jogköröket a miniszter gyakorolja.
(5) A fõigazgató-helyetteseket a fõigazgató javaslatára
a miniszter nevezi ki és menti fel, az egyéb munkáltatói
jogköröket a fõigazgató gyakorolja. Az OEP más alkalmazottai felett a fõigazgató gyakorolja a munkáltatói jogkört,
amelyet szervezeti és mûködési szabályzatban – külön törvényben foglaltak figyelembevételével – teljesen vagy
részben átruházhat.
(6) Az OEP a hatáskörébe tartozó feladatokat az ország
egész területére kiterjedõ illetékességgel látja el.
(7) Az OEP székhelye Budapest.

2. §
(1) Az OEP igazgatási szervei a fõvárosi és megyei
egészségbiztosítási pénztárak, valamint a Vasutas Társadalombiztosítási Igazgatóság (a továbbiakban: VTI).
(2) Az igazgatási szervek az OEP irányítása alatt állnak.
(3) Az igazgatási szervek önállóan gazdálkodó részjogkörû költségvetési szervek.
(4) Az igazgatási szervet igazgató vezeti.

3. §

A Kormány
317/2006. (XII. 23.) Korm.
rendelete
az Országos Egészségbiztosítási Pénztárról
A Kormány az Alkotmány 35. §-ának (2) bekezdésében
megállapított eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alkotmány 40. §-ának (3) bekezdésében foglalt feladatkörében
eljárva, valamint a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól
szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. §-ának (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következõ rendeletet
alkotja:
1. §
(1) Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP) központi hivatal.
(2) Az OEP-et az egészségbiztosításért felelõs miniszter
(a továbbiakban: miniszter) irányítja.

Az OEP
a) irányítja, mûködteti és fejleszti az egészségbiztosítás feladatainak ellátásához szükséges informatikai rendszereket, gondoskodik a statisztikai adatok gyûjtésérõl,
valamint azok szükség szerinti részletezettségû közzétételérõl;
b) részt vesz az egészségbiztosítást érintõ folyamatok
elemzésében és értékelésében, valamint a rövid, közép- és
hosszú távú fejlesztési koncepciók kidolgozásában;
c) feladatkörében közremûködik a társadalombiztosítással kapcsolatos nemzetközi szerzõdések elõkészítésében és végrehajtásában, kapcsolatot tart fenn a kijelölt illetékes teherviselõvel, illetve szervekkel, végzi az uniós tagságból adódó koordinációs feladatokat, továbbá részt vesz
az uniós szakbizottságok, illetõleg a nemzetközi szervezetek szakmai munkájában;
d) gondoskodik az egészségbiztosítással kapcsolatos
tájékoztatásról és az igényérvényesítést segítõ szolgáltatások fejlesztésérõl;
e) szerkeszti és megjelenteti az Egészségbiztosítási
Közlönyt;
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f) gondoskodik az egészségbiztosítási ágazat vezetõinek és ügyintézõinek képzésérõl, továbbképzésérõl és
vizsgáztatásáról, ideértve az egészségbiztosítási kifizetõhelyek ügyintézõinek képzését is.

4. §
(1) Az OEP – az igazgatási szervek vonatkozásában –
irányítja, szervezi és ellenõrzi:
a) a tervezési, gazdálkodási, beszámolási, valamint az
adatszolgáltatási feladatok ellátását,
b) az egészségbiztosítási pénzbeli ellátások, a baleseti
táppénz, az utazási költség és a külföldön felmerült gyógykezelés költségének megállapítását és folyósítását (kifizetését) és a megtérítési eljárásokkal kapcsolatos tevékenységet,
c) az egészségügyi szolgáltatókkal kapcsolatos tevékenységeket.
(2) Az OEP az (1) bekezdés c) pontjában foglaltak teljesítéséhez mûködteti az egészségügyi szolgáltatások teljesítményelszámolásának információs rendszerét.

5. §
Az igazgatási szervet vezetõ igazgatót, valamint helyettesét (helyetteseit) a fõigazgató nevezi ki és menti fel.

6. §
Az Alap vagyonának értékesítését, valamint az értékesítésig történõ vagyonkezelést – a mûködést közvetlenül
szolgáló vagyonelemek és az 1998. december 31-ig járuléktartozás fejében átadott, valamint követelés fejében felajánlott vagyon kivételével – a megkötött megállapodás
alapján díjazás ellenében kizárólag az Állami Privatizációs és Vagyonkezelõ Részvénytársaság végezheti.

7. §
(1) A Kormány egészségbiztosítási szervként – ha kormányrendelet eltérõen nem rendelkezik – az OEP-et jelöli ki.
(2) A Kormány egészségbiztosítási szervként az OEP
igazgatási szervét jelöli ki
a) az anyakönyvekrõl, a házasságkötési eljárásról és a
névviselésrõl szóló 1982. évi 17. törvényerejû rendelet
41. §-a (6) bekezdésében,
b) a csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló
1991. évi XLIX. törvény 29. §-a b) pontjában,
c) a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
91. §-a (3) bekezdésében,
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d) a személyazonosító jel helyébe lépõ azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi
XX. törvény 3. §-a e) pontjában, 21. §-a (3) bekezdésében,
e) a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény 10. §-a (4) bekezdésének
d) pontjában,
f) az egyes sportcélú ingatlanok tulajdoni helyzetének
rendezésérõl szóló 1996. évi LXV. törvény 5. § (1) bekezdése c) pontjában,
g) az élelmiszerekrõl szóló 2003. évi LXXXII. törvény
13. §-a (2) bekezdésében,
h) az alkalmi munkavállalói könyvvel történõ foglalkoztatásról és az ahhoz kapcsolódó közterhek egyszerûsített befizetésérõl szóló 1997. évi LXXIV. törvény
5. §-ának (7) és (8) bekezdésében, 6. §-ának (1) bekezdésében,
i) a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl
szóló 1997. évi LXXX. törvény 52. §-a (2) bekezdésében,
j) a társadalmi szervezetek által használt állami tulajdonú ingatlanok jogi helyzetének rendezésérõl szóló
1997. évi CXLII. törvény 5. §-ának (4) bekezdésében
k) az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény
ka) 149/A. §-ának (4) bekezdésében,
kb) 149/B. § (1) bekezdésének b) pontjában,
l) az egészségügyi szakellátási kötelezettségrõl, továbbá egyes egészségügyet érintõ törvények módosításáról
szóló 2001. évi XXXIV. törvény 3. §-ának (8) és (9) bekezdésében,
m) a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény
141. §-ának (3) bekezdésében,
n) a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl
szóló 1997. évi LXXX. törvény 26. §-ának (5) bekezdésében,
o) a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló
1997. évi LXXXI. törvény 97. §-ának (7) bekezdésében
foglalt feladatok ellátására.
(3) A Kormány egészségbiztosítási szervként az OEP-et
és igazgatási szerveit jelöli ki
a) a személyazonosító jel helyébe lépõ azonosítási
módokról és az azonosító kódok használatáról szóló
1996. évi XX. törvény
aa) 20. §-a (2) bekezdésének i) pontjában,
ab) 24. §-ának b) pontjában,
b) az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésérõl és védelmérõl szóló 1997. évi
XLVII. törvény
ba) 3. §-ának i) pontjában,
bb) 10. §-ának (1) bekezdésében,
c) a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl
szóló 1997. évi LXXX. törvény
ca) 4. §-a r) pontjának 3. alpontjában,
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cb) 41. §-ának (4) bekezdésében,
cc) 44. §-ának (4) bekezdésében és 54. §-a (2) bekezdésének a) pontjában,
d) az egészségügyi szakellátási kötelezettségrõl, továbbá egyes egészségügyet érintõ törvények módosításáról
szóló 2001. évi XXXIV. törvény 3. §-ában
foglalt feladatok ellátására.
(4) Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 86/F. §-a (2) bekezdésének a) pontjában foglalt feladatok ellátása tekintetében egészségbiztosítási szervként
a Kormány az OEP-et és a MEP-eket jelöli ki azzal, hogy
fejezet felügyeletét ellátó szerv hatáskörében az OEP
– mint országos illetékességgel eljáró egészségbiztosítási
szerv – tekintetében az egészségügyi miniszter, az OEP
igazgatási szervei tekintetében az OEP fõigazgatója jár el.
(5) A munkaképesség változásával és a keresõképtelenség megállapításával kapcsolatos orvosszakértõi tevékenységet az Országos Orvosszakértõi Intézet (a továbbiakban: OOSZI) végzi.
8. §
(1) A 7. § (2) bekezdésének a) pontja szerinti feladat
tekintetében – az anyakönyvekrõl, a házasságkötési eljárásról és a névviselésrõl szóló 1982. évi 17. törvényerejû
rendelet 41. §-a (6) bekezdésének alkalmazásában –
egészségbiztosítási szervként a gyermek születési helye
szerint illetékes igazgatási szerv jár el.
(2) A 7. § (2) bekezdésének d) pontja szerinti feladat
tekintetében – a személyazonosító jel helyébe lépõ azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló
1996. évi XX. törvény 3. §-a e) pontjának, 21. §-a (3) bekezdésének alkalmazásában – egészségbiztosítási szervként a gyermek születési helye szerint illetékes igazgatási
szerv jár el.
(3) A 7. § (2) bekezdésének g) pontja szerinti feladat
tekintetében – az élelmiszerekrõl szóló 2003. évi LXXXII.
törvény 13. §-a (2) bekezdésének alkalmazásában – egészségbiztosítási szervként az élelmiszer-vállalkozás telephelye szerint területileg illetékes igazgatási szerv jár el.
(4) A 7. § (2) bekezdésének ka) pontja szerinti feladat
tekintetében – az egészségügyrõl szóló 1997. évi
CLIV. törvény 149/A. §-a (4) bekezdésének alkalmazásában – egészségbiztosítási szervként a RET illetékességi
területén mûködõ igazgatási szervek járnak el.
(5) A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény
3. §-a (3) bekezdésének alkalmazásában orvosszakértõi
szervként az OOSZI-nak a hadirokkant lakóhelye szerint
illetékes elsõfokú bizottsága jár el.
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(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti
a) a társadalombiztosítás központi hivatali szervei feladat- és hatáskörének, valamint mûködésének átmeneti
szabályairól szóló 75/1999. (V. 21.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: KR.), a KR. módosításáról szóló 13/2004.
(II. 5.) Korm. rendelet, a családok támogatásáról szóló
1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról rendelkezõ
223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló
204/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdésének cb) pontja,
b) a társadalombiztosítás igazgatási szerveinek irányításával kapcsolatos feladat- és hatáskörökrõl szóló 131/1998.
(VII. 23.) Korm. rendelet, egyes egészségügyi tárgyú és az
egészségügyi miniszter feladat- és hatáskörével összefüggõ
kormányrendeletek módosításáról szóló 12/2005. (I. 26.)
Korm. rendelet 1. §-ának (1) és (2) bekezdése, 2. §-a, 6. §
(2) bekezdésének b) pontja, a társadalombiztosítás igazgatási
szerveinek irányításával kapcsolatos egyes jogszabályok
módosításáról szóló 227/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet
2. §-ának (1) bekezdése, 3. §-ának (2) bekezdése, az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történõ
finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999.
(III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 21/2000. (III. 3.)
Korm. rendelet 27. §-ának (9) bekezdése.
A miniszterelnök helyett:
Kiss Péter s. k.,
szociális és munkaügyi miniszter

A Kormány
318/2006. (XII. 23.) Korm.
rendelete
az egészségügyi szolgáltatások
Egészségbiztosítási Alapból történõ
finanszírozásának részletes szabályairól szóló
43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról
A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997.
évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.) 83. §-a
(2) bekezdésének a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a Kormány a következõket rendeli el:

1. §
9. §
(1) Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.

(1) Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási
Alapból történõ finanszírozásának részletes szabályairól
szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiak-
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ban: Kr.) 2. §-ának g) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„g) alapdíj: kihirdetett díj, vagy az adott hónapban a
szakfeladatra rendelkezésre álló havi elõirányzatnak és a
jelentett teljesítménynek a hányadosa szerinti díj;”
(2) A Kr. az alábbi h) ponttal egészül ki, egyidejûleg az
eredeti h)–k) pontok számozása i)–l) pontokra változik:
„h) teljesítménydíj: az alapdíj és a teljesítmény szorzata;”

2. §
A Kr. 3. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„3. § Az OEP a szolgáltatókkal kötendõ finanszírozási
szerzõdés tervezetének a felek általános jogait és kötelezettségeit tartalmazó részét a Magyar Orvosi Kamarával
(a továbbiakban: MOK), a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamarával, az önkormányzatok, a szolgáltatók
érdek-képviseleti szervezeteivel a szerzõdéskötést megelõzõen 30 nappal elõzetesen egyezteti. A szerzõdés említett részének jóváhagyásához az Egészségbiztosítási Felügyelet egyetértése szükséges. A finanszírozási szerzõdésnek a felek általános jogait és kötelezettségeit tartalmazó
részének módosítása esetén a fentiek szerint kell eljárni.”

3. §
(1) A Kr. 4. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) A szolgáltató az általa nyújtott, a finanszírozás
alapjául szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról – a fekvõbeteg-szakellátás kivételével – kísérõjegyzékkel, számítógépes adathordozón vagy adatátviteli vonalon a megadott formátumban (rekordkép), e rendelet szerint adatot
szolgáltat (a továbbiakban: jelentés) a finanszírozó részére. A fekvõbeteg-szakellátás során nyújtott ellátásokról
a jelentést az OEP részére legalább fokozott biztonságú
elektronikus aláírással hitelesített, autentikus idõbélyeget
használó és rejtjelezéssel védett elektronikus rendszer
útján kell megküldeni.”
(2) A Kr. 4. §-a a következõ (9) és (10) bekezdéssel egészül ki:
„(9) Amennyiben az alapellátást, illetve a szakellátást
nyújtó orvos gyógyszerrendelési gyakorlata során a külön
jogszabályban foglaltakat az ellenõrzést követõ figyelmeztetés után sem tartja be, a finanszírozás összegébõl
a külön jogszabályban meghatározott értékhatárt meghaladó rész visszavonásra kerül.
(10) A Magyar Köztársaság területén tartózkodó beteg
sürgõsségi ellátása esetén a szolgáltató köteles vizsgálni,
hogy az Eütv. 142. § (2) bekezdés b) és c) pontja szerint
nyújtott ellátások költségei behajthatóak-e más forrásból.
A behajtás érdekében a szolgáltatónak a tõle elvárható
valamennyi intézkedést meg kell tennie. Amennyiben az
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intézkedések nem vezetnek eredményre, az esetet az 5. §
(1) bekezdésének megfelelõen kell jelenteni.”

4. §
(1) A Kr. 6. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(4) A tárgyév utolsó hónapjában a havi kifizetést követõen és az átcsoportosítások után az egyes szakfeladaton
még rendelkezése álló elõirányzat az éves teljesítmény
szerint a pénzügyminiszter egyetértésével osztható fel és
fizethetõ ki.”
(2) A Kr. 6. §-a az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Amennyiben az Ebtv. 23. §-ának b), d), illetõleg
e) pontja alapján a biztosított részleges térítési díjat fizet az
ellátás igénybevétele során, annak összegével az adott
szolgáltatásért elszámolható finanszírozási összeget csökkenteni kell.”

5. §
A Kr. az alábbi 6/E. §-sal egészül ki:
„6/E. § Az OEP szerzõdést köt a fekvõbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltatóval a 4. § (2) bekezdés szerinti rendszerrel történõ adatszolgáltatás teljesítésére.”

6. §
A Kr. az alábbi 6/F. §-sal egészül ki:
„6/F. § Gyógyszerhez nyújtott támogatás finanszírozása
szabályainak megváltozása miatt a megváltozott finanszírozású gyógyszert felhasználó szolgáltatók számára
– a betegellátás zavartalansága érdekében – elõleg folyósítható. A folyósítás – amelynek határidejére és visszafizetésére a 6/A. § (4) bekezdésében foglaltak az irányadók –
a mûködési költségelõleg terhére történik.”

7. §
A Kr. 11. §-ának (1) bekezdése az alábbi mondattal egészül ki:
„Nem jogosult a szolgáltató a bejelentkezett biztosítottak után díjazásra, ha a 17. § (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét – figyelemmel az 5. § (1) bekezdésében foglaltakra – nem teljesíti.”

8. §
(1) A Kr. 19. §-a (3) bekezdésének c) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
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[A díjazás alapösszege 40 Ft/fõ, amely a fenntartó települési önkormányzat illetékességi területéhez tartozó
lakosságszám alapján az alábbiak szerint változik:]
„c) az a) és b) pontok szerinti szorzókkal kiszámított
összes díj levonása után fennmaradó keretösszegbõl kerül
megállapításra a 80 000 fõ feletti lakosságszámnál a díjazás mértéke, amely nem lehet kevesebb az alapösszeg
75 százalékánál, és nem haladhatja meg a díjazás alapösszegének bd) pontban meghatározott területi szorzóval
növelt összegének 98 százalékát.”
(2) A Kr. 19. §-a az alábbi (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A finanszírozás keretében az ügyeleti ellátás díjazása kizárólag az ügyeleti szolgáltatás kiadásaira használható fel.”

9. §
A Kr. 21. §-ának (13) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(13) A szolgáltató a gyermek-, illetve nõgyógyászati
mozgó szakorvosi szolgálat tevékenységérõl a finanszírozási szerzõdés szerinti adatokat, a tárgyhónapot követõ
hónap 10. napjáig nyújtja be a finanszírozónak.
(14) A gyermek-, illetve nõgyógyászati mozgó szakorvosi szolgálatot mûködtetõ szolgáltatót a (13) bekezdés
szerint jelentett esetek száma és az egy ellátott esetre jutó
tárgyhavi összeg alapján megállapított díjazás illeti meg.
Az OEP a finanszírozásra rendelkezésre álló havi keret,
valamint a (13) bekezdés szerint jelentett összes esetszám
alapján havonta állapítja meg az egy ellátott esetre jutó
összeget.”

10. §
(1) A Kr. 27. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(5) Az OEP havonta legfeljebb a (2) bekezdés szerinti
teljesítménymennyiség tárgyhónapig számolt idõarányos
részét számolja el.”
(2) A Kr. 27. §-ának (7) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(7) Rendkívüli esemény miatti teljesítménynövekedésnél az (5) bekezdés szabályai alól az egészségügyi miniszter – a pénzügyminiszterrel egyetértésben – felmentést
adhat.”
(3) A Kr. 27. §-ának (14) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(14) Az (1) bekezdésben foglaltakat a népegészségügyi program keretében külön jogszabály szerint végzett
42400 kódszámú mammográfiás szûrésre és a 42700 kódszámú nõgyógyászati citológiai szûrõvizsgálatra nem kell
alkalmazni.”
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A Kr. 28. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(4) Az aktív fekvõbeteg- és járóbeteg-szakellátással
egyaránt rendelkezõ intézmények teljesítményvolumene
– az együttes kezelhetõség érdekében – az érvényes egyenérték szerint súlyszámban vagy pontszámban is meghatározásra kerülhet. A havi elszámolás során azonban ez
a fekvõbeteg-szakellátásban az elszámolható teljesítménymennyiség növekedését nem eredményezheti.”

12. §
A Kr. az alábbi 28/A. §-sal egészül ki:
„28/A. § Az egészségügyi szakellátást nyújtó szolgáltató az Ebtv. 18. §-ának (8)–(10) bekezdése szerinti elszámolási nyilatkozat aláírásának tényét e rendelet mellékletei szerint jelenti.”

13. §
(1) A Kr. 29/A. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az R. 2. számú melléklete szerinti, laboratóriumi
szakmai besorolású szervezeti egységek által végzett
orvosi klinikai laboratóriumi és mikrobiológiai vizsgálatok, valamint a mintaszállítás – ide nem értve a mintavételt – teljesítménydíjazása az egészségügyi miniszter és
a pénzügyminiszter közös tájékoztatójában e feladatra
meghatározott elõirányzat terhére történik.”
(2) A Kr. 29/A. §-ának (2) bekezdése az alábbi mondattal egészül ki:
„Az orvosi klinikai laboratóriumi és mikrobiológiai
vizsgálatok szolgáltatásvolumenének módosítása a 27. §
rendelkezései szerint történik.”

14. §
A Kr. 30. §-a (4) bekezdésének a) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:
[(4) Nem számolható el a finanszírozó felé járóbeteg-szakellátási teljesítményként]
„a) a fekvõbetegosztályon kezelés alatt álló, valamint
a fekvõbeteg-gyógyintézetbõl történt elbocsátást követõen
a fekvõbeteg-ellátást nyújtó intézményben a HBCs felsõ
határnapjáig, de legalább 10 napig a beteg részére nyújtott,
a fekvõbeteg-szakellátás HBCs besorolása szerinti fõdiagnózisnak megfelelõ fõcsoportba tartozó betegségek miatti
járóbeteg-szakellátás, kivéve a sürgõsségi betegellátási
egységben nyújtott és 6 órán belül befejezett ellátást, a
külön jogszabályban meghatározott csecsemõkori szûréseket, továbbá a fekvõbeteg-ellátást indokoló betegséggel
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össze nem függõ onkológiai és citológiai szûréseket,
amennyiben azok elvégzése a külön jogszabályban foglaltak szerint nem történt meg;”

gálat alapján – új elrendelõ lap kitöltésével – esetenként az
ellátás kezdetétõl számított egy éven belül további három
alkalommal megismételhetõk.”

15. §

18. §

A Kr. 31. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés szerinti szolgáltatókat a 2006. évi
havi fix összegû díjazás 50%-a és az R. 15. számú mellékletében meghatározott tevékenységek elszámolása alapján
járó teljesítménydíjazás illeti meg. A fix összegû díjazás
csökkentése alapján a járóbeteg-szakellátás teljesítményvolumen szerinti finanszírozásának a 27. § (2) bekezdésében meghatározott alapját növelni kell a járóbeteg-szakellátás teljesítménydíjazásának a csökkenés idõpontjában
érvényes díjtétele alapján.”

16. §
(1) A Kr. 33. §-ának (1) bekezdése a következõ szövegrésszel egészül ki:
„(1) Egy szerzõdött gépjármû teljesítményeként havonta legfeljebb 10 000 hasznos kilométer és többletférõhelyenként legfeljebb 2000 többlet kilométer számolható el.
A többletférõhely a gépjármû összes férõhelyeinek – ideértve a gépjármûvezetõ férõhelyét is – kettõvel csökkentett
száma lehet.”
(2) A Kr. 33. §-a (4) bekezdésének elsõ mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Nem jelenthetõ teljesítményként az egészségügyi
szolgáltató egy telephelyén belüli és telephelyei közötti
betegszállítás.”

A Kr. 37. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(4) A 8. számú mellékletben meghatározott 00001 és
a 00015 kódszámú krónikus ellátások csak azokról az osztályokról számolhatók el, ahol a krónikus ágyszám eléri
a tizet.”
19. §
A Kr. 39. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) Krónikus fekvõbeteg ellátás esetén – ide nem értve
rehabilitációs ellátást és a krónikus nappali kórházi ellátást – az egy ellátási esetben havonta legfeljebb 72 óráig
tartó megszakítás is elszámolható azzal, hogy a szolgáltató
a megszakítás idõtartamára az egyébként járó napidíj
50 százalékára jogosult. A rehabilitációs krónikus ellátás
esetén hetente 48 óráig tartó megszakítás is elszámolható
azzal, hogy a szolgáltató a megszakítás idõtartamára az
egyébként járó napidíj 50 százalékára jogosult. A pszichiátriai aktív ellátás esetén az egy ellátási esetben a felsõ
határnapot meghaladó idõszakban havonta legfeljebb
72 óráig tartó megszakítás is elszámolható azzal, hogy
a szolgáltató a 40. § (8) bekezdése szerinti díj 50 százalékára jogosult. A 72 óráig, illetve a 48 óráig tartó megszakítás a beteg osztályos felvételét követõ 5 napon belül az
otthonába bocsátását megelõzõ 5 napon belül nem számolható el.”
20. §

17. §
A Kr. 35. §-ának (8) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(8) Az otthoni szakápolás keretében szakápolási tevékenységek legfeljebb 14 vizitre, otthoni hospice ellátási
tevékenységek legfeljebb 50 napra rendelhetõk el, amelyek az ellátás kezdetétõl számított egy éven belül, ismételt orvosi vizsgálat alapján – új elrendelõ lap kitöltésével – az otthoni szakápolás esetében további három, az otthoni hospice ellátás esetében további két alkalommal megismételhetõk. Szakirányú rehabilitációs tevékenységek
– legfeljebb két hónapos idõtartamú kúránként – legfeljebb 28 vizitre rendelhetõk el, amelyek az ellátás kezdetétõl számított egy éven belül egy alkalommal megismételhetõk. A fekvõbeteg-gyógyintézeti ellátást követõen ismételt szakápolás új elrendelõ lap kitöltésével rendelhetõ el.
Szakápolási tevékenységek újabb megbetegedés esetén
14 vizitre ismételten elrendelhetõk, amelyek orvosi vizs-

A Kr. 40. §-a (9) bekezdésének második mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:
„Nem számolható el teljesítmény heti pihenõnapra,
vasárnapra és munkaszüneti napokra.”

21. §
A Kr. 46. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„46. § (1) Az OEP a dialízis ellátások országosan egységes alapdíjára jutó forintértéket az éves költségvetési törvényben az e célra rendelkezésre álló keret és az országos
teljesítmények alapján havonta állapítja meg a szerzõdés
szerinti kezelõhelyek száma, valamint a mûködési idõ szerinti mértékig. A dializáló eljárásokat és a dializáló eljáráson belüli arányokat az R. 11. számú melléklete tartalmazza.”
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22. §

25. §

A Kr. 47. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„47. § A szervtranszplantációs riadó jelentéséért és a
szerv kivételéig történõ donorellátásáért, ideértve a mûtéti
rendelkezésre állást is, egy szerv sikeres kivétele esetén
(páros szerv esetén a páros szervért együttesen) 456 000 forint, több szerv sikeres kivétele esetén 600 000 forint
díjazás jár. A szolgáltató a díjazás 70%-át köteles a szervkivételben közremûködõ személyek díjazására fordítani.
A szervet átültetésre elõkészítõ munkacsoport tevékenységéért az OEP szervenként (páros szerv esetén a páros
szervért együttesen) 420 000 forint, máj esetén 900 000 forint és tüdõ esetén 72 000 forint támogatást folyósít.”

(1) Ez a rendelet – a (4) és (7) bekezdésben foglalt kivétellel – 2007. január 1-jén lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a hatályát
veszti a Kr. 19. §-a (4) bekezdésének második mondatában
a „(3) bekezdés szerinti” szövegrész, 24. §-ának (3) bekezdése, 27. §-a (2) bekezdésének b) pontjában a „bázisidõszakot követõ” szövegrész, 27. §-a (2) bekezdésének
f) pontja és g) pontjának utolsó mondata, 29/B. §-a, 30. §-a
(1) bekezdésének második mondata, és az 50/E. §-a.

23. §

(4) E rendelet 7. §-a és 15. §-a 2007. április 1-jén lép
hatályba.

A Kr. 48. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„48. § (1) Az érvényes finanszírozási szerzõdéssel lekötött és finanszírozott körbõl a legalább egy hónapig tartó
rekonstrukció idejére, elõzetes bejelentés alapján az intézmény krónikus fekvõbeteg-szakellátást nyújtó egysége
részére a teljesítésbõl ténylegesen kiesõ ágyakra legfeljebb három hónapra átmeneti díjazás nyújtható. Ennek
mértéke a szünetelõ krónikus szakellátási ágyanként
1000 forint/nap. E díjazás a rekonstrukció kezdetének
hónapját követõ harmadik-ötödik hónapban az egyéb kifizetésekkel egyidejûleg folyósítható az intézménynek.
A finanszírozó köteles a folyósítás idején ellenõrzést
végezni a szolgáltatónál. Az intézmény a rekonstrukció
befejezését köteles 10 napon belül bejelenteni a finanszírozónak.”

(5) A Kr. 27. §-ának (11) és (15) bekezdése és
36. §-ának (6) bekezdése 2007. április 1-jén a hatályát
veszti.

24. §
(1) A Kr. 6/A. számú melléklete helyébe e rendelet
1. számú melléklete lép.
(2) A Kr. 8. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.
(3) A Kr. 14. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.
(4) A Kr. 15., 17. és 18. számú melléklete e rendelet
4. számú melléklete szerint módosul.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a Kr.
38. §-ának (6) bekezdésében a „31. § (3) bekezdés” szövegrész helyébe a „31. § (4) bekezdés” szövegrész lép.

(6) A fekvõbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltatók részére a Kr. e rendelet 3. §-ával megállapított 4. § (2) bekezdése szerinti jelentési kötelezettségre vonatkozó elõírást
2007. június 1. napjától kell alkalmazni azzal, hogy eddig
az idõpontig kell a Kr. e rendelet 5. §-ával megállapított
6/E. §-a szerinti szerzõdést megkötni. 2007. június 1. napját követõen a fekvõbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltatók
e rendszer útján tehetnek eleget jelentési kötelezettségüknek.
(7) A Kr. e rendelet 1. számú mellékletével megállapított 6/A. számú mellékletének 37. pontja 2008. január 1.
napján lép hatályba.
(8) Az egészségügyi szakellátási kapacitásmódosítások
szakmai feltételeirõl, eljárási rendjének és az új szolgáltatók befogadásának szabályairól szóló 50/2002. (III. 26.)
Korm. rendelet alapján 2006. december 31-éig befogadott
többletkapacitásokra vonatkozó finanszírozási szerzõdések 2007. március 31-ig érvényesek.
A miniszterelnök helyett:
Kiss Péter s. k.,
szociális és munkaügyi miniszter
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1. számú melléklet a 318/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez
„6/A. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez
Ambuláns adatlap
1. Javítás:

2. Eredeti dátum:

3. Eredeti szakrendelĘ:

4. Eredeti naplósorszám:

5. Naplósorszám:

6. RendelĘ neve:

7. RendelĘ azonosítója:

8. BeküldĘ munkahely neve*:

9/a. Beutaló orvos munkahelyének azonosítója:

10. Térítési kategória:
Részleges térítési díj:

9/b. Beutaló orvos kódja:
9/c. Beutalást megalapozó ellátást igazoló
adat:
11. Ellátást végzĘ orvos kódja:

12. Érvényes biztosítás országa vagy a páciens
állampolgársága:

13. Személyazonosító jel:

14. Személyazonosító típusa:

15. Beteg neve:

16. Születési dátum:

17. Anyja neve**:
18. A beteg leánykori neve**:
19. Lakcím**:
20. Kezelés ideje:

21. Beteg neme:

23. Továbbküldés:

24. Baleset
minĘsítése**:

22. Ellátás típusa:
25. E-adatlap kitöltés

Kód

26. DIAGNÓZISOK**
–1
–2
–3
–4
–5
Kód

27. BEAVATKOZÁSOK

Me

–1
–2
–3
–4
–5
–6
28. Laboratóriumi vizsgálat kérés:
29. Képalkotó vizsgálat kérés*:

30. CT-MRI-PET vizsgálat kérés*:

31. Fizioterápiás ellátásra utalás*:

32. Útiköltség*:

33. KeresĘképesség elbírálása*:

34. Felírt gyógyászati segédeszköz vények száma**:

35. Felírt vények száma**:

36. Felírt gyógyászati ellátás (gyógyfürdĘ) vények száma**:

37. Elszámolási nyilatkozat

* Kitöltése nem kötelezõ.
** Laboratóriumi munkahelynél kitöltése nem kötelezõ.

Dátum: ................ év ............................................ hó ......... nap
....................................................................
az ellátásért felelõs orvos
pecsétszám
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Kitöltési útmutató

9/c. Ellátást igazoló adat

1. Javítás

A beutalást megalapozó ellátás nyilvántartására szolgáló
betegforgalmi napló sorszáma, fekvõbeteg gyógyintézet
orvosának beutalása esetén a beteg törzsszáma. Egyéb, nem
finanszírozott egészségügyi szolgáltató orvosának beutalása
esetén a beutalás napi dátuma, vezetõ nullával.

0 = új rekord
1 = javító rekord az intézet kezdeményezésére
2 = javító rekord az Egészségbiztosító felhívására
2. Eredeti dátum
Javítás során a javítandó rekord eredeti ellátási dátuma
3. Eredeti szakrendelõ
Javítás során a javítandó rekord eredeti szakrendelõ
kódja
4. Eredeti naplósorszám
Javítás során a javítandó rekord eredeti naplósorszáma
5. Naplósorszám
A beteg naplósorszáma (elsõ 2 jegy kötetszám, 6 jegy
köteten belüli sorszám)
6. Rendelõ neve
Az ellátást végzõ rendelõ neve. Elektronikusan nem
továbbítandó
7. Rendelõ azonosítója
Az ellátást végzõ rendelõ azonosítója
8. Beküldõ munkahely neve
Elektronikusan nem továbbítandó
9/a. Beutaló orvos munkahelyének azonosítója
A beutaló orvos munkahelyének azonosítására szolgáló
9 jegyû kód. Finanszírozott egészségügyi szolgáltató orvosának beutalása esetén a szerzõdés szerinti szervezeti
egység azonosító kódja, nem finanszírozott egészségügyi
szolgáltató orvosának beutalása esetén a mûködési engedély szerinti szervezeti egységkód, a MEP ellenõrzõ orvosainak beutalása esetén 999999991, az orvos saját maga,
vagy közeli hozzátartozója beutalása esetén 999999992.
9/b. Beutaló orvos kódja
A beutaló orvos 5 jegyû orvosi bélyegzõ száma

10. Térítési kategória
1 = magyar biztosítás alapján végzett térítésmentes ellátás
2 = magyar biztosítással nem rendelkezõ menekült ellátása
3 = államközi szerzõdés alapján végzett sürgõs ellátás
4 = egyéb, magyar biztosítással nem rendelkezõ vagy
más hatályos rendelkezés alapján az egészségbiztosítás
terhére el nem számolható ellátást igénybe vevõ személyek térítésköteles ellátása
5 = magyar biztosítással nem rendelkezõ menedékes ellátása
6 = fekvõ beteg részére végzett ellátás
9 = külföldön élõ magyarok központi költségvetésbõl
támogatott ellátása (Segítõ Jobb)
A = befogadott külföldi állampolgár
D = menekült, menedékes státuszt kérelmezõ
E = elszámoláson alapuló nemzetközi szerzõdés alapján
történõ ellátás, Közösségi szabály alapján történõ ellátás
F = orvostudományi kutatásokkal, gyógyszerek, vizsgálati készítmények klinikai vizsgálatával összefüggõ beavatkozások
R = magyar biztosítás alapján részleges térítés ellenében végzett ellátás, a részleges térítési díj összegének feltüntetése.
11. Ellátást végzõ orvos kódja
Az orvos 5 jegyû pecsétnyomójának száma
12. Érvényes biztosítás országa vagy a beteg
állampolgársága
Elsõdlegesen, ha a beteg érvényes egészségbiztosítással
rendelkezik, az egészségbiztosítási rendszert fenntartó állam kódját, egyébként a beteg állampolgárságának kódját
kell megadni
13. Személyazonosító jel
Lásd a kitöltési útmutatót
14. Személyazonosító típusa
0 = a személyazonosító jel nincs kitöltve
1 = TAJ szám
2 = 6 hónapnál fiatalabb gyermek képzett TAJ száma
3 = útlevélszám
4 = Segítõ Jobb engedélyének száma
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5 = menedékes, kérelmezõ, befogadó igazolvány száma
6 = ismeretlen TAJ számú elhunyt személy, illetve ismeretlen beteg
15. A beteg neve
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3 = a beküldõ háziorvoshoz irányítva
4 = meghalt
5 = saját szakorvosi rendelésre visszarendelve
6 = a beküldõ szakrendeléshez visszairányítva
7 = fekvõbeteg-gyógyintézetbe utalva
8 = házi szakápolásra utalva

Elektronikusan nem továbbítandó
24. Baleset minõsítése
16. Születési dátuma
A beteg születési dátuma évszázaddal együtt
17. Anyja neve
A beteg anyjának a nevét kell megadni. Elektronikusan
nem továbbítandó
18. A beteg leánykori neve
A beteg leánykori nevét kell megadni. Elektronikusan
nem továbbítandó
19. Lakcím
Az ellátott lakcíme (irányítószám, város/község, utca,
házszám), amennyiben a dokumentált lakcímtõl eltér a tartózkodási hely, akkor bemondás alapján az utóbbit kell
figyelembe venni
20. Kezelés ideje
A kezelés dátuma. Az óra és perc mezõk kitöltése csak
sürgõsségi ellátás során kötelezõ
21. A beteg neme
1 = férfi
2 = nõ
Amennyiben nem állapítható meg, akkor a vizsgálatkori, vagy a nyilvántartott, vagy a születéskori neme adandó meg.

00 = nem baleset, nem foglalkozási betegség
11 = munkahelyi baleset munkahely területén és/vagy
munkavégzés közben
16 = ellátást nyújtó egészségügyi intézményben történt
baleset
20 = foglalkozási megbetegedés miatti egészségügyi
ellátás
21 = közúti baleset KRESZ hatálya alá tartozó gépjármûvel
22 = közúti baleset tömegközlekedési eszközön
31 = háztartási baleset
32 = sportbaleset
34 = állat okozta baleset
40 = közterületen történt baleset
41 = baleset feltételezhetõ, de a körülményei nem
ismertek
42 = idegenkezûség következtében létrejött baleset
43 = fentiekbe be nem sorolható egyéb baleset
25. E-adatlap kitöltés
0 = nincs kitöltve
1 = kitöltve (E térítési kategóriánál kitöltése kötelezõ)
26. Diagnózisok
Betegség kódolása BNO 10 szerint
27. Beavatkozások
Beavatkozások kódolása OENO kód szerint
Mennyiség (Me)

22. Az ellátás típusa
1 = elsõ szakellátás az adott betegséggel kapcsolatban
2 = visszarendelés
3 = szakorvosi konzílium
4 = elsõsegélynyújtás
5 = tartósan gondozott beteg kontroll vizsgálata
6 = szûrés
7 = gondozásba vétel
8 = gondozott beteg ellátása
23. Továbbküldés
0 = továbbküldés nem történt
1 = más járóbeteg-szakrendelésre küldve
2 = háziorvosi szolgálathoz irányítva

A végzett beavatkozás mennyisége
28. Laborvizsgálat kérés (kitöltése kötelezõ)
0 = nem történt laboratóriumi vizsgálatkérés
1 = labor (haematológia vércsoport) és kémiai vizsgálatok
2 = szerológia
3 = labor (haematológia vércsoport) és kémiai vizsgálatok és szerológia együtt (1+2)
4 = tenyésztéses mikrobiológiai vizsgálat
5 = tenyésztés és rezisztencia vizsgálat
6 = izotóp laborvizsgálat (in vitro)
7 = izotóp laborvizsgálat (in vivo)
8 = vizsgálat kérés vérellátótól
9 = egyéb speciális laborvizsgálat
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29. Képalkotó vizsgálat kérés
0 = nem történt vizsgálat
1 = csak mellkas röntgen vizsgálat
2 = egyéb natív röntgen vizsgálat
3 = kontrasztanyagos röntgen vizsgálat (kivéve angiográfia)
4 = angiográfia
5 = többféle natív és/vagy kontrasztanyagos röntgen
vizsgálat (kivéve angiográfia)
6 = angiográfia és egyéb képalkotó vizsgálat együtt
7 = ultrahang
8 = izotóp
9 = egyéb képalkotó vizsgálat
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34. Felírt gyógyászati segédeszköz vények száma
(kitöltése kötelezõ)
A felírt gyógyászati ellátási vények számát kell megadni

35. Felírt vények száma (kitöltése kötelezõ)
A felírt vények darabszámát kell megadni a gyógyászati
segédeszköz és gyógyászati ellátás (gyógyfürdõ) felírás
kivételével

36. Felírt gyógyászati ellátás (gyógyfürdõ)
vények száma (kitöltése kötelezõ)
30. CT-MRI-PET vizsgálat kérés
0 = nem történt
1 = CT vizsgálat kérés
2 = MRI vizsgálat kérés
3 = PET vizsgálat kérés
4 = CT-MRI-PET vizsgálat kombinációja

31. Fiziotherápiás vizsgálat kérés

A felírt gyógyászati ellátás vények számát kell megadni

37. Elszámolási nyilatkozat
10 = az elszámolási nyilatkozat szabályszerû aláírása
megtörtént
20 = az elszámolási nyilatkozat aláírása nem történt
meg”

0 = nem történt
1 = száraz egyéni therápia
2 = száraz csoportos therápia
3 = nedves egyéni therápia
4 = nedves csoportos therápia
5 = száraz és nedves együttes therápia
6 = elektrotherápia
7 = nedves és elektromos therápia együtt
8 = fény- és klímatherápia együtt

2. számú melléklet
a 318/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez
„8. számú melléklet
a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez

32. Útiköltség-térítési igény
0 = útiköltség-térítéssel kapcsolatos esemény nem történt
1 = az útiköltség-térítés indokoltságát a rendelés igazolta
2 = szakorvosi rendelés útiköltség utalványt állított ki
3 = betegszállítás rendelése

33. Keresõképesség elbírálása
0 = keresõképesség elbírálása nem történt
1 = keresõképtelenség megállapítása korábban keresõképes személynél
2 = keresõképtelen személy kontrollja és további keresõképtelenség megállapítása
3 = keresõképtelen személy kontrollja és újbóli keresõképesség megállapítása
4 = keresõképtelenség lezárása halál miatt
5 = keresõképtelenség lezárása egyéb ok miatt

Krónikus ellátások
Kódja

Megnevezése

Szorzója

00001 Ápolási tevékenység

1,0

00015 Krónikus és általános rehabilitációs
ellátás

1,2

00016 Kiemelt rehabilitációs ellátás (onkológiai, kardiológiai, gyermek-egészségügyi, szakmai minõsítésû mozgásszervi) és pályázati úton befogadott
hospice ellátás

1,5

00017 Központi idegrendszeri sérültek és tartós légzésbénultak

3,3

00018 Szakmai minõsítésû pszichiátriai rehabilitációs ellátás

1,4”
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3. számú melléklet a 318/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez
„14. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez
ADATLAP kórházi (osztályos) ápolási esetrõl
1. A kórház neve:

3. Azonosító:

2. Az osztály neve:

4. Térítési kategória:
Részleges térítési díj összege:

6. Személyazonosító jel:
8. A beteg neve:

5. Személyazonosító
típusa:

7. Törzsszám:
9. Érvényes biztosítás országa vagy a beteg állampolgársága:

10. Anyja neve:

11. Leánykori név:

12. A beteg neme:

13. Születés dátuma:

14. A kísért beteg törzsszáma:

14/A. A beteg kíséretének oka:

17/a. Beutaló orvos munkahelyének azonosítója:

18. A felvétel jellege:

19. Típusa:

17/b. Beutaló orvos kódja:
17/c. Beutalást megalapozó ellátást igazoló adat:
20. A felvétel idĘpontja:
22. A távozás idĘpontja:

23. A beteg további sorsa:

24. Az ellátó orvos kódja:

25. E-adatlap kitöltés:
26. DIAGNÓZISOK

–1
–2
–3

T
1
3

Kód

D

MAGYAR KÖZLÖNY

16. Lakcím:

–4
–5
–6
–7
–8
–9
– 10
– 11
– 13
– 14
– 15
– 16

2006/161. szám

– 12

Intézet kódja

Dátum

J N S F

A

T

Kód

L

db

–1
–2
–3

2006/161. szám

27. BEAVATKOZÁSOK
Megnevezés

–4
–5
–6
–7
–8
–9
– 10

31. Felhasználói mezĘk:

30. Baleset minĘsítése:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

32. Elszámolási nyilatkozat

Dátum: ................ év ............................................ hó ......... nap
...................................................................
az ellátásért felelõs orvos

MAGYAR KÖZLÖNY

29. Újszülött súlya (g):
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Kitöltési útmutató
1. Kórház neve

Az ellátást végzõ kórház neve. Elektronikusan nem
továbbítandó
2. Osztály neve
A mezõbe az ellátást végzõ osztály neve kerül. Elektronikusan nem továbbítandó
3. Azonosító
Az ellátást végzõ kórház, osztály azonosítója

2006/161. szám
7. Törzsszám

A beteg 9 jegyû törzsszámát kell megadni

8. A beteg neve
Elektronikusan nem továbbítandó

9. Érvényes biztosítás országa vagy a beteg
állampolgársága
Elsõdlegesen, ha a beteg érvényes egészségbiztosítással
rendelkezik, akkor az egészségbiztosítási rendszert fenntartó állam kódját, egyébként a beteg állampolgárságának
kódját kell megadni

4. Térítési kategória
1. magyar biztosítás alapján végzett térítésmentes ellátás
2. magyar biztosítással nem rendelkezõ menekült ellátása
3. államközi szerzõdés alapján végzett sürgõs ellátás
4. egyéb, magyar biztosítással nem rendelkezõ vagy
más hatályos rendelkezés alapján az egészségbiztosítás
terhére el nem számolható ellátást igénybe vevõ személyek térítésköteles ellátása
5. magyar biztosítással nem rendelkezõ menedékes
ellátása
9. külföldön élõ magyarok központi költségvetésbõl
támogatott ellátása (Segítõ Jobb)
A. befogadott külföldi állampolgár
D. menekült, menedékes státuszt kérelmezõ
E. elszámoláson alapuló nemzetközi szerzõdés alapján
történõ ellátás, közösségi szabály alapján történõ ellátás
R = magyar biztosítás alapján az Ebtv. 23. § b), c) és
e) pontja szerint részleges térítés ellenében végzett ellátás,
a részleges térítési díj összegének feltüntetése.

10. Anyja neve
A beteg anyjának a nevét kell megadni. Elektronikusan
nem továbbítandó

11. A beteg leánykori neve
A beteg leánykori nevét kell megadni. Elektronikusan
nem továbbítandó

12. A beteg neme
1. férfi
2. nõ
Amennyiben nem állapítható meg, akkor a felvételkori,
vagy a nyilvántartott, vagy a születéskori neme adandó
meg

5. Személyazonosító típusa
13. Születési dátuma
0. a személyazonosító jel nincs kitöltve
1. TAJ szám
2. 6 hónapnál fiatalabb gyermek képzett TAJ száma
3. útlevélszám
4. Segítõ Jobb engedélyének száma
5. menedékes, kérelmezõ, befogadó igazolvány száma
6. ismeretlen TAJ számú elhunyt személy, illetve ismeretlen beteg

6. Személyazonosító Jel
TAJ szám, illetve a személyazonosító típusának megfelelõ egyéb azonosító

A beteg születési dátuma évszázaddal együtt

14. A kísért beteg törzsszáma
14/A. A kíséret oka
1. Beteggel érkezõ hozzátartozó
2. Szült nõ – újszülött kapcsolat (a kitöltést végzõ osztályos ellátás során történõ szülések esetén kell alkalmazni)
3. Donor – transzplantált beteg kapcsolat
4. Egyéb

2006/161. szám

MAGYAR KÖZLÖNY
16. Lakcím

Az ellátott lakcíme (irányítószám, város/község, utca,
házszám), amennyiben a dokumentált lakcímtõl eltér a tartózkodási hely, akkor bemondás alapján az utóbbit kell
figyelembe venni
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B. jogi elbírálás alapján
1. saját kérésre (önkéntes, a beteg tényleges vagy valószínûsíthetõ beleegyezésével)
2. nem önkéntes (kényszergyógykezelt, bírósági szemlére kötelezett)

17/a. Beutaló orvos munkahelyének azonosítója

20. A felvétel ideje

A beutaló orvos munkahelyének azonosítására szolgáló
9 jegyû kód. Finanszírozott egészségügyi szolgáltató orvosának beutalása esetén a szerzõdés szerinti szervezeti
egység azonosító kódja, nem finanszírozott egészségügyi
szolgáltató orvosának beutalása esetén a mûködési engedély szerinti szervezeti egységkód, a MEP ellenõrzõ orvosainak beutalása esetén 999999991, az orvos saját maga,
vagy közeli hozzátartozója beutalása esetén 999999992.

A felvétel dátuma (óra, perc pontossággal). Az a regisztrált idõpont, amikor a felvételt végzõ orvos a beteg felvételének szükségességérõl dönt

17/b. Beutaló orvos kódja
A beutaló orvos 5 jegyû orvosi bélyegzõ száma
17/c. Ellátást igazoló adat
A beutalást megalapozó ellátás nyilvántartására szolgáló betegforgalmi napló sorszáma, fekvõbeteg-gyógyintézet orvosának beutalása esetén a beteg törzsszáma.
Egyéb, nem finanszírozott egészségügyi szolgáltató orvosának beutalása esetén a beutalás napi dátuma, vezetõ nullával.
18. A felvétel jellege
1. más fekvõbeteg-gyógyintézetbõl visszahelyezve
2. más fekvõbeteg-gyógyintézetbõl áthelyezve
3. intézeten belüli fekvõbeteg-ellátó szervezeti egységbõl áthelyezve
4. háziorvos, egyéb alapellátó beutalta
5. más intézet járóbeteg-szakellátó munkahelye beutalta
6. saját intézet járóbeteg-szakellátó munkahelye beutalta
7. beutaló nélkül, mentõvel
8. beutaló nélkül
9. saját osztály visszarendelte
A. adaptációs szabadságról visszavéve
C. az elõzõ rekord folytatása
D. az Adatlapot kitöltõ osztályon született újszülött
E. bírósági, igazságügyi-orvosszakértõi beutalás
19. A felvétel típusa
A. Az egészségügyi ellátás szempontjából
1. sürgõs ellátás
2. nem sürgõs ellátás
3. egynapos ellátás
4. kúraszerû ellátás

22. A távozás idõpontja
A távozás idõpontja az óra megadásával. Az óra, perc
kitöltése csak áthelyezésre kerülõ, ill. exitált betegnél
kötelezõ. A távozás idõpontja az, amikor a beteg az intézet
azon osztályának területét hagyja el véglegesen, ahol a
zárójelentését kiadták

23. A beteg további sorsa
1. belsõ kórházi áthelyezés
2. más fekvõbeteg-gyógyintézetbe történõ áthelyezés
3. otthonába bocsátva
4. meghalt
5. részszámla
6. otthonába adaptációs szabadságra bocsátva
7. önkényesen távozott
8. szociális otthonba távozott
C. folytató rekord következik

24. Az ellátó orvos kódja
Az orvos 5 jegyû pecsétnyomójának száma. Annak a
szervezeti egységnek a vezetõje, ahol a beteg zárójelentését kiadják

25. E-adatlap kitöltés
0. nincs kitöltve
1. kitöltve (E térítési kategóriánál kötelezõ)

26. Diagnózisok
Diagnózis típusa (T)
0. beutaló/iránydiagnózis
1. ápolást indokló fõdiagnózis alapjául szolgáló betegség
2. áthelyezést indokló fõdiagnózis
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3. ápolást indokló fõdiagnózis
4. szövõdmény
5. kísérõ betegség
6. a halál közvetlen oka a klinikus szerint
7. kórbonctani alapbetegség
8. a halál közvetlen oka a kórbonctan szerint
9. kórbonctani kísérõ betegség
A. megelõzõ ok a kórbonctan szerint
B. a halál alapjául szolgáló betegség a klinikus szerint
C. nosocomiális eredetû szövõdmény a kezelés következtében
D. egyéb szövõdmény a kezelés következtében
E. sérülések és mérgezések külsõ okai
F. funkcionális (FNO) kód
K. kiegészítõ kód a „*” jelû BNO kóddal a „3” típusú
diagnózisra
M. daganatos megbetegedések morfológiai kódja
V. az egészségügyi szolgálat igénybevételét befolyásoló tényezõk

Kód

2006/161. szám
Nosocomiális környezet (N)

0. ha nem értelmezhetõ
A. aszeptikus környezet
C. szeptikus környezet

Sebgyógyulás (S)
1. sebgyógyulás per primam intentionem
2. nem fertõzött seroma, haematoma
3. sebgennyesedés
4. varrat insufficientia
5. folyamatban levõ, zavartalanul gyógyuló seb elbocsátáskor

Nosocomiális fertõzés (F)
1. nosocomiális fertõzés nem volt
2. nosocomiális fertõzés történt

A betegség kódolása BNO 10, illetve FNO szerint
Anesztézia technikája (A)
Oldaliság (D)
S. bal oldali szerv
D. jobb oldali szerv
U. mindkét oldalon lévõ szerv
N. az oldaliság nem értelmezhetõ

27. Beavatkozások
Intézet/osztály azonosítója
A beavatkozást végzõ intézet vagy osztály azonosítója,
a finanszírozási szerzõdés szerinti szervezeti egység 9 karakteres kódja. Onkológiai betegek kúraszerû ellátása esetén, ha a szakmai szabályok alapján az ellátás a beteg otthonában történik, akkor az elsõ négy karakterben az ellátásért felelõs egészségügyi szolgáltató (intézet) kódját, az
utolsó 5 karakterben öt nullát kell megadni.

OENO kódok

Beavatkozás típusa (T)
1. a kórházi ápolást indokló fõdiagnózis miatt végzett
beavatkozás
2. a kórházi ápolást indokló fõdiagnózis miatti további
beavatkozás
3. kísérõ betegség miatt végzett beavatkozás
4. szövõdmény miatt végett beavatkozás
5. donorból történõ szervkivétel
6. kórház által vásárolt, de tételesen finanszírozott
beépített anyag, implantátum
7. beteg által vásárolt implantátum
8. tételesen finanszírozott beépített anyag, implantátum
9. promóciós implantátum
A. kórház által vásárolt, nem tételesen finanszírozott
beépített anyag, implantátum

Beavatkozás jellege (J)
Kód
A. akut beavatkozás
V. választott idõpontban végzett beavatkozás

A mûtét vagy beavatkozás OENO kódja

2006/161. szám
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Oldaliság (L)

S. bal oldali beavatkozás
D. jobb oldali beavatkozás
U. mindkét oldalon végzett beavatkozás
N. az oldaliság nem értelmezhetõ
db
Az elvégzett beavatkozás darabszáma
29. Újszülött súlya
Újszülött testsúlya felvételkor grammban, újszülött esetén kitöltése kötelezõ
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4. számú melléklet
a 318/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez

1. A Kr. 15. számú mellékletének 15. pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„15. A vizsgálatra küldõ intézmény szervezeti egységének 9 jegyû azonosítója, a beutalást megalapozó ellátást
igazoló adat”

2. A Kr. 17. számú mellékletének 18. pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„18. A felhasznált/beépített eszköz beszerzési számlájának egyedi azonosítója (számlaszám) és kelte”

30. Baleset minõsítése
00. nem baleset, nem foglalkozási betegség
11. munkahelyi baleset munkahely területén és/vagy
munkavégzés közben
16. ellátást nyújtó egészségügyi intézményben történt
baleset
20. foglalkozási megbetegedés miatti egészségügyi
ellátás
21. közúti baleset KRESZ hatálya alá tartozó gépjármûvel
22. közúti baleset tömegközlekedési eszközön
31. háztartási baleset
32. sportbaleset
34. állat okozta baleset
40. közterületen történt baleset
41. baleset feltételezhetõ, de a körülményei nem ismertek
42. idegenkezûség következtében létrejött baleset
43. fentiekbe be nem sorolható egyéb baleset
31. Felhasználói mezõk
Az országos intézetek rendelkezése szerint szakmánként eltérõen kell kitölteni
Az Adatlap minden pontja kötelezõen kitöltendõ

3. A Kr. 18. számú mellékletének 2. pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:
„2. Jelentést küldõ szolgáltató megye kódja, OEP kódja,
kezelést végzõ szervezeti egység 9 jegyû azonosítója”

4. A Kr. 18. számú mellékletének 14. és 15. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„14. Mobil kezelést indikáló orvos azonosítója (pecsétszáma)
15. A beteget a szolgáltató állomásra irányító szervezeti egység 9 jegyû azonosítója (akut kezelés esetén a beutaló orvos munkahelyének 9 jegyû kódja, mobil kezelés
esetén azon szervezeti egység 9 jegyû kódja, ahol a kezelést végzik, amennyiben a beteg visszarendelt, rendszeresen az adott állomáson kezelt beteg, a szolgáltató saját
9 jegyû kódja), és az ellátást igazoló adat (a beutalást megalapozó ellátás nyilvántartására szolgáló betegforgalmi
napló sorszáma, fekvõbeteg gyógyintézet orvosának
beutalása esetén a beteg törzsszáma.)”

32. Elszámolási nyilatkozat
10 = az elszámolási nyilatkozat szabályszerû aláírása
megtörtént
20 = az elszámolási nyilatkozat aláírása nem történt
meg”

5. A Kr. 18. számú melléklete a következõ 39. ponttal
egészül ki:
„39. Mobil kezelés esetén a fekvõbetegként kezelt beteg
kórházi törzsszáma”

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA
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A Kormány
319/2006. (XII. 23.) Korm.
rendelete
a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló
1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló
217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása
A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló
1997. évi LXXXIII. törvény 83. §-a (2) bekezdésének c),
e), f), r) pontjában és (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Kormány a következõket rendeli el:
1. §
(1) A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló
1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló
217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.)
1. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„(1) E rendelet hatálya kiterjed a biztosítottakra, az Országos Egészségbiztosítási Pénztárra (a továbbiakban:
OEP) és igazgatási szerveire (a továbbiakban: MEP), továbbá a kötelezõ egészségbiztosítás keretében szolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltatókra, gyógyszert és
gyógyászati segédeszközt forgalmazó, illetve kiszolgáltató, gyógyászati ellátást nyújtó szolgáltatókra, valamint a
biztosított foglalkoztatójára, és annak kifizetõhelyére.”
(2) Az R. 1. §-a a következõ (4)–(9) bekezdéssel egészül
ki:
„(4) A Kormány egészségbiztosítóként – ha kormányrendelet ettõl eltérõen nem rendelkezik – az OEP-et jelöli
ki az Ebtv. 26. §-ának (1) bekezdésében, 27. §-ának
(10) bekezdésében, 30/A. §-a, 35. §-ának (4), (5) és (7) bekezdésében, 37. §-ának (12) bekezdésében, 38/C. §-ának
(2) bekezdésében, (3) bekezdésének b), d) és f) pontjaiban,
(4) bekezdésében, (5) bekezdésének c) pontjában,
80. §-ának (1) bekezdésében, 82. §-ának (2) bekezdésében
foglalt feladatok ellátására.
(5) A Kormány egészségbiztosítóként – ha kormányrendelet ettõl eltérõen nem rendelkezik – a MEP-et jelöli ki az
Ebtv. 5. §-ában, 9. §-ában, 18. §-ának (3) bekezdésében,
21. §-a (1) bekezdésének b) és e) pontjában, 22. §-ának
(3) bekezdésében, 26. §-ának (2) bekezdésében,
27. §-ának (1), (2), (5)–(7) és (11) bekezdésében,
30. §-ában, 31. §-ának (6) és (7) bekezdésében, 32. §-ának
(1) és (5) bekezdésében, 38. §-ának (2), (4) és (5) bekezdésében, 50. §-ában, 62. §-a (2) bekezdésének c) pontjában,
63. §-ának (1) bekezdésében, 64. §-ának (2) bekezdésében, 68/A. §-ának (4) bekezdésében, 69. §-ában,
70. §-ának (1) bekezdésében, 71. §-ának (3) bekezdésében, 72. §-ának, 76. §-ának (1) bekezdésében, 80. §-ának
(2) és (3) bekezdésében, 81. §-ának (1) bekezdésében foglalt feladatok ellátására.
(6) A Kormány egészségbiztosítóként – ha kormányrendelet ettõl eltérõen nem rendelkezik – az OEP-et és a
MEP-et együtt jelöli ki az Ebtv. 5/A. §-ában, 36. §-ának
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(1)–(4) és (6)–(9) bekezdésében, 38. §-ának (1) és (6) bekezdésében, 38/A. §-ában, 38/B. §-ában, 79. §-ának (1) és
(3) bekezdésében, 79/A. §-ában foglalt feladatok ellátására.
(7) A Kormány egészségbiztosítóként az Ebtv.-nek a
(4)–(6) bekezdésben nem szabályozott eseteire – ha kormányrendelet ettõl eltérõen nem rendelkezik – a MEP-et
jelöli ki.
(8) A kifizetõhelyek eljárására – az Ebtv.-ben és e rendeletben foglalt eltérésekkel – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény
rendelkezéseit kell alkalmazni.
(9) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseitõl eltérõen
a biztosítottat nem kell értesíteni az eljárás megindításáról,
ha az igény benyújtásakor szóban tájékoztatják az eljárás
megindításának napjáról, az ügyintézõ nevérõl és hivatali
elérhetõségérõl, illetve az irányadó ügyintézési határidõrõl. A biztosított aláírásával igazolja a szóbeli tájékoztatás
tényét.”

2. §
(1) Az R. 2. §-a (1) bekezdésének a) pontja a következõ
alpontokkal egészül ki:
[A biztosított – a sürgõsségi ellátást nem igénylõ esetekben – orvosi beutaló nélkül is jogosult igénybe venni
a) szakorvosi rendelõ által nyújtott]
„ae) fül-, orr-, gégészeti,
af) szemészeti,
ag) általános sebészeti és baleseti sebészeti,
ah) onkológiai”
[szakellátást,]
(2) Az R. 2. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A foglalkozás-egészségügyi szolgálatok orvosa járóbeteg-szakellátásra a biztosítottat a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról szóló 27/1995. (VII. 25.) NM rendeletben foglalt feladatai keretében utalhatja be.”

3. §
Az R. 5/A. §-ának helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„5/A. § A beutalásra jogosult orvosnak a biztosított beutalása során figyelembe kell vennie az egészségügyi hatóság beutalási rendre vonatkozó elõírásait.”

4. §
Az R. a következõ 5/B. §-sal egészül ki:
„5/B. § Az Ebtv. 18. §-a (6) bekezdésének e) pontja alkalmazásában különösen veszélyes (extrém) sportnak minõsül:
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a) vízisízés,
b) jet-ski,
c) vadvízi evezés,
d) hegy- és sziklamászás az V. foktól,
e) magashegyi expedíció,
f) barlangászat,
g) bázisugrás, mélybe ugrás (bungee jumping),
h) falmászás,
i) roncsautó (auto-crash) sport, rally,
j) hõlégballonozás,
k) félkezes és nyílttengeri vitorlázás,
l) sárkányrepülés, ejtõernyõzés, paplanernyõzés, mûrepülés.”

5. §
Az R. 10/F. §-ának (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(2) A támogatás kezelés-fajtánként százalékos mértékben, illetve fix összegben állapítható meg. A százalékos
mértékû, illetve fix összegû támogatás alapja az OEP által
a (3)–(5) bekezdésben meghatározottak szerint elfogadott
ár (a továbbiakban: a közfinanszírozás alapját képezõ ár).”

6. §
A Vhr. a 11. §-át megelõzõen a következõ alcímmel
egészül ki:

„Utazási költségtérítés”
7. §
Az R. 11. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„11. § (1) Az utazási költségtérítés mértéke megegyezik
az adott távon menetrend szerint közlekedõ közforgalmú
közlekedési eszközök igénybevételére megszabott – a
helyközi járatokon érvényes, a biztosított által igénybe vehetõ, a személyszállítási utazási kedvezményekrõl szóló
jogszabályban meghatározott kedvezmény összegével
csökkentett – viteldíj árával.
(2) A közforgalmú közlekedési eszközök igénybevétele
során a Gyõr-Sopron-Ebenfurti Vasút magyar vonalán, továbbá a BKV-HÉV vonalain Budapest közigazgatási határain kívül történõ utazás esetén jár az utazási támogatás.
(3) Az utazási utalvány kiállítására és a szolgáltatás
igénybevételének igazolására jogosult
a) a 2. § (2)–(3) bekezdései, továbbá a 3. § (1) és (3) bekezdése szerint beutalásra jogosult orvos, a szakellátásra,
illetve az orvosszakértõi vizsgálatra történõ beutaláskor,
b) az egészségügyi szakellátás orvosa – ideértve a gondozóintézet szakorvosát is – a vizsgálat, a kezelés, a fekvõbeteg-gyógyintézetbõl való elbocsátás – ideértve az adaptációs szabadságra való elbocsátás és visszarendelés esetét
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is – és az ismételt kezelés elrendelésekor, továbbá az
egészségügyi szakellátás illetékes fõorvosa által kijelölt
személy, ha a biztosított kezelését nem orvos végzi,
c) az orvosi rehabilitáció keretében szanatóriumi ellátás rendelésére jogosult orvos a beutaláskor, elbocsátáskor
pedig a szanatórium által kijelölt orvos,
d) gyógyászati ellátás igénybevétele esetében, az annak rendelésére jogosult orvos az elrendelésekor – megjelölve az igénybevétel számát vagy idõtartamát is –, az ellátás igénybevételét követõen pedig a gyógyászati ellátást
nyújtó egészségügyi szolgáltató – ideértve a gyógyászati
ellátást nyújtó közfürdõt, gyógyfürdõt is – által kijelölt
személy,
e) egyedileg, méretre készített gyógyászati segédeszközöknél a rendelõ orvos, valamint a szükséges próbára
való berendeléskor és kiszolgáltatáskor, továbbá a gyógyászati segédeszközök javításakor személyes megjelenés
esetén a gyógyászati segédeszközt gyártó (forgalmazó) által kijelölt személy,
f) az OOSZI illetékes szervének vezetõje által kijelölt
személy a vizsgálat elrendelésekor, illetõleg a vizsgálatot
követõen,
g) a Szakértõi Rehabilitációs Bizottság vezetõje a vizsgálatot követõ hazautazás érdekében,
h) az Ebtv. 22. §-ának (5) bekezdésében említett esetben – a szûrõvizsgálat igénybevételének idõpontjáról
szóló értesítés kiállításával egyidejûleg – az értesítést kiállító egészségügyi szolgáltató vagy az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat által kijelölt személy.
(4) Az utazási költség megtérítésére való jogosultság
csak abban az esetben állapítható meg, ha az arra jogosult
orvos az utazás szükségességét igazolja. A jogosultság
igazolása az erre a célra rendszeresített szigorú számadású
„Utazási utalvány” elnevezésû nyomtatványon történik,
amelyen legfeljebb 4 megjelenés igazolható. Az „Utazási
utalvány”-t a beutalással egyidõben kell kiállítani. Utólagos kiállítására nincs lehetõség.
(5) Azt a biztosítottat, aki a beutalásra jogosult orvos
döntése alapján betegsége, egészségi állapota miatt tömegközlekedési eszközön utazni nem tud, – melynek tényét és
indokát a beutalásra jogosult orvos az utazási utalványon
feltünteti – utazási költségtérítésként az adott viszonylatban közlekedõ olcsóbb díjtételû menetrend szerinti közlekedési eszköz jegyének az (1) bekezdéssel megállapított
ára – ideértve a kísérõ jegyének árát is – illeti meg. Az utazási költség megtérítésére a (9) bekezdésben foglaltak az
irányadók azzal, hogy az utazási utalványhoz a menetjegyet nem kell csatolni.
(6) A korai fejlesztést és gondozást, a fejlesztõ felkészítést nyújtó intézmény igénybevételével kapcsolatban felmerült utazási költség megtérítéséhez utazási utalvány kiállítására a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
6. §-ának (4) bekezdése szerinti Szakértõi és Rehabilitációs Bizottság vezetõje jogosult. Az említett szolgáltatások igénybevételét a szolgáltatást nyújtó intézmény vezetõje az erre a célra rendszeresített nyomtatványon igazolja.
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(7) Az Ebtv. 22. §-ának alkalmazásában a fogyatékos
gyermekek ellátását biztosító gyógypedagógiai intézmény
a fogyatékos gyermekek korai fejlesztését és gondozását
nyújtó intézménnyel azonos elbírálás alá esik.
(8) Nem jár utazási költségtérítés annak, aki a külön jogszabály alapján díjmentes utazásra jogosult.
Ha a beutalt díjmentes utazásra jogosult – és beutalásra
jogosult orvos javaslat alapján – kísérõre van szüksége,
akkor az utazási utalványt ki kell állítani.
(9) Az Ebtv. 22. §-ának (5) bekezdése szerinti esetben a
helyi önkormányzatot illeti meg a szûrõvizsgálaton történõ részvétel céljából általa szervezett csoportos utazáson
részt vett biztosítottnak járó utazási költségtérítés,
amennyiben a közlekedési eszközt térítésmentesen bármilyen formában az önkormányzat biztosítja és a biztosított a
szûrõvizsgálat igénybevételének idõpontjáról szóló, a szûrõvizsgálat során érvényesített értesítõt a szûrõvizsgálatot
követõen átadja a helyi önkormányzatnak. Ezzel egyidejûleg az utazási költségtérítés iránti igény, mint követelés a
helyi önkormányzatra száll át, aki az adott csoportos utazáson részt vett biztosítottak által részére átadott értesítõk
alapján összesített követeléseket – a Ptk. engedményezésre vonatkozó szabályainak figyelembevételével – egy
összegben érvényesítheti az OEP által erre rendszeresített
formanyomtatványon az E. Alappal szemben. A helyi önkormányzat valamennyi érvényesített és rendelkezésére
bocsátott értesítõ után az (1) bekezdésben foglaltak szerint
számított összeg hatvan százalékára jogosult utazási költségtérítésként.
(10) Az egészségbiztosító a menetjegy, valamint a (3) bekezdésben felsorolt beutalásra jogosult által kiállított és az
egészségügyi szolgáltatónál történõ megjelenés leigazolásával ellátott utazási utalvány együttes benyújtása alapján, az
igénylõ részére járó viteldíj árát utólag megtéríti.
(11) A kísérõ az (1)–(10) bekezdésben foglaltak szerint
jogosult a kísérettel kapcsolatban felmerült utazási költségei (oda- és visszaút) – a helyi közlekedési eszköz igénybevételéhez kapcsolódó költségek kivételével – megtérítésére, amennyiben az egészségügyi szolgáltatás beutalás
szerinti igénybevételének helyén az orvos, kijelölt személy a megjelenését igazolja. Több biztosított egyidejû kísérete során csak egyszeri utazási költség téríthetõ meg a
kísérõ részére.”

8. §
A Vhr. a 11/A. §-t megelõzõen a következõ alcímmel
egészül ki:
„Az egészségügyi intézményen belüli orvosválasztás”

9. §
A Vhr. 11/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„11/A. § (1) Az Ebtv. 19. §-ának (3) bekezdése alapján
történõ orvosválasztás akkor érvényes, ha azt írásba fog-
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lalták (orvosválasztási nyilatkozat) és annak három példányát a biztosított, valamint a választott orvos kézjegyével
ellátta.
(2) Az orvosválasztási nyilatkozatban meg kell határozni a kapcsolattartás módját, a választott orvos közremûködésével nyújtott ellátás igénybevételének rendjét, az orvosválasztásért fizetendõ részleges térítési díj mértékét és
várható összegét, a nyilatkozatban foglaltak módosítására
és visszavonására vonatkozó rendelkezéseket.
(3) Az aláírt orvosválasztási nyilatkozat egy példánya a
biztosított egészségügyi dokumentációjának részét képezi,
egy-egy példányát pedig az azt aláíró biztosított és a választott orvos kapja.
(4) Az egészségügyi szolgáltatónak jól látható helyre ki
kell függesztenie az orvosválasztás lehetõségérõl szóló tájékoztatót, melynek tartalmaznia kell az orvosválasztásért
fizetendõ részleges térítési díj mértékét is.”

10. §
(1) Az R. 11/D. §-a (2) bekezdésének ca) és cb) pontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A kérelemnek tartalmaznia kell a biztosított személyes
adatait, TAJ számát, és a kérelemhez mellékelni kell:
c) gyógyászati segédeszközre vonatkozó kérelem esetén, az a) és d)–e) pontokban foglaltakon kívül:]
„ca) az Ebtv. 26. §-a (1) bekezdésének b) és c) pontja
esetében a biztosítottat kezelõ szakorvos javaslatát,
amelybõl megállapítható a gyógyászati segédeszköz neve,
az eszköz szükségességének indokoltsága, a támogatás
idõtartama,
cb) a társadalombiztosítási támogatásban nem részesülõ gyógyászati segédeszköz esetén magyarországi gyártó,
vagy forgalmazó termelõi, illetve import beszerzési árajánlatát, valamint az eszköz megfelelõségét igazoló dokumentációt,”
(2) Az R. 11/D. §-a (2) bekezdésének d) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
[A kérelemnek tartalmaznia kell a biztosított személyes
adatait, TAJ számát, és a kérelemhez mellékelni kell:]
„d) az Ebtv. 26. §-a (1) bekezdésének b) és c) pontja szerinti méltányossági kérelmeknél a kezelõ szakorvos által,
illetve a (2) bekezdése szerinti méltányossági kérelmeknél
a rendelésre jogosult orvos által külön jogszabály szerint
kiállított vényt;”
(3) Az R. 11/D. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A MEP – az Ebtv. 26. §-ának (2) bekezdése szerinti
kérelmek kivételével – a javaslatával ellátott kérelmet a
kérelem beérkezését vagy a hiánypótlási határidõ lejártát
követõ 8 napon belül felterjeszti az OEP-hez.”

13278

MAGYAR KÖZLÖNY
11. §

Az R. 11/E. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„Az Ebtv. 26. §-ának (2) bekezdése alapján a MEP hatáskörébe tartozó méltányossági kérelmek esetén az
(1)–(4) bekezdésben foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a kérelmet szakmailag az (1) bekezdés szerinti tanácsadó testület helyett a MEP ellenõrzõ fõorvosa
véleményezi.”
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szüntetésére vonatkozó kérelemmel együtt. A választott
újabb ellátás az igény írásban történõ benyújtása napjától
folyósítható. Ha a beszüntetni kért ellátás, illetõleg a választott ellátás folyósítására más szerv illetékes, az ellátás
beszüntetésére vonatkozó kérelmet a választott ellátásra
irányuló igény elbírálásával egyidejûleg 3 munkanapon
belül az illetékes szervhez kell továbbítani.”

16. §
12. §
Az R. 12/A. §-a a következõ (16) bekezdéssel egészül
ki:
„(16) Az Ebtv. 29. §-ának (5) és (6) bekezdésében szabályozott eljárásra a jogosult lakóhelye szerinti MEP az
illetékes.”

13. §
Az R. 23. §-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az Ebtv. 38. §-ának (5) bekezdése szerinti összeg a
gyártó által egyedi méretvétel alapján rendelésre készített
gyógyászati segédeszköz után folyósított társadalombiztosítási támogatás – utolsó elszámolt hathavi forgalom alapján számított – havi átlagának 10 százaléka, de legfeljebb
600 000 Ft.”

Az R. 42/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„42/A. § A terhességi-gyermekágyi segélyben, illetve a
gyermekgondozási díjban részesülõ személy a díjat folyósító szervhez köteles 5 napon belül bejelenteni, ha az Ebtv.
41. §-ának (1) bekezdésében, illetve az Ebtv. 42/C. §-ban
felsorolt körülmények bekövetkeznek.”

17. §
Az R. 45. §-a a következõ (7) és (8) bekezdéssel egészül
ki:
„(7) Az Ebtv. 65. § (2) bekezdésében szabályozott eljárásra a jogosult lakóhelye szerinti MEP az illetékes.
(8) A baleseti járadék iránti igényt az igénylõ lakóhelye
szerint illetékes nyugdíj-megállapító szerv bírálja el.”

18. §
14. §
Az R. 25/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„25/A. § (1) Az egészségügyi szolgáltató a biztosított
által aláírt dokumentummal igazolhatja, hogy a biztosított
azért nem írta alá az Ebtv. 18. §-ának (8)–(10) bekezdése
szerinti elszámolási nyilatkozatot, mert nem ért egyet az
abban foglaltakkal. Ebben az esetben az Ebtv. 37. §-ának
(12) bekezdését nem kell alkalmazni. Az aláírt dokumentum egy példányát az egészségügyi szolgáltató az egészségügyi dokumentáció részeként megõrzi, egy példányát
pedig a biztosított rendelkezésére kell bocsátani.
(2) Az egészségügyi szolgáltató két tanú által aláírt nyilatkozattal igazolhatja, hogy a biztosított önkéntes – elõzetesen be nem jelentett – távozása miatt nem tudta az elszámolási nyilatkozatot aláírattatni a biztosítottal.”

15. §
Az R. a következõ 25/B. §-sal egészül ki:
„25/B. § Az Ebtv. 39. §-ában említett választás esetén, a
választott ellátás iránti igényt az Ebtv. 62. §-a, családtámogatási ellátás választása esetén a családok támogatásáról
szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 35. §-a szerint illetékes
szervhez kell benyújtani a folyósítás alatt álló ellátás be-

Az R. 49. §-a a következõ (5) és (6) bekezdéssel egészül
ki:
„(5) Az Ebtv. 70. §-a
a) (3) bekezdése szerinti eljárásban az Ebtv. 66. §-án
alapuló megtérítésre kötelezõ fizetési meghagyás kiadására a foglalkoztató vagy egyéb szerv székhelye (telephelye),
b) (4) bekezdésének vonatkozásában a foglalkoztató
székhelye,
c) (5) bekezdésének esetén az ellátásban részesült személy lakóhelye
szerinti MEP az illetékes.
(6) Az Ebtv. 76. § (1) bekezdésében említett keresetet a
munkáltató székhelye (telephelye) szerint illetékes MEP
ellen kell benyújtani.”

19. §
Az R. 49/A. §-ának második mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:
„A különbözet után a munkáltatót a felszámítás idõpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének
megfelelõ mértékû kamatfizetési kötelezettség terheli.”
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20. §

Az R. a következõ 49/B. és 49/C. §-sal egészül ki:
„49/B. § A kifizetõhelynek, továbbá a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságának (a továbbiakban: Igazgatóság) a betegségi és anyasági ellátással, valamint a baleseti táppénzzel kapcsolatban hozott döntése ellen a munkáltató székhelye (telephelye) szerint illetékes MEP-hez
lehet fellebbezni.
49/C. § (1) Ha az elsõ fokú határozatot a kifizetõhely
vagy az Igazgatóság hozta, a határozat bírósági felülvizsgálatára vonatkozó keresetet a munkáltató székhelye (telephelye) szerint illetékes MEP ellen kell benyújtani.
(2) A méltányossági jogkörben hozott döntéssel szemben nincs helye fellebbezésnek.”

21. §
(1) Ez a rendelet – a (6) bekezdésben foglalt kivétellel –
2007. január 1-jén lép hatályba.
(2) Az R. – e rendelet 14. §-ával megállapított –
25/A. §-át a háziorvosi ellátás, fogászati alapellátás és a járóbeteg-szakellátások vonatkozásában 2008. január 1-jétõl kell alkalmazni.
(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti az R.
a) 5/A. §-át megelõzõ „Finanszírozási elõkalkuláció”
alcím;
b) 11/B. §-ának
ba) (1) bekezdésében az „illetve a Vasutas Társadalombiztosítási Igazgatósággal (a továbbiakban: VTI)” szövegrész,
bb) (2) bekezdésében a „vagy a munkahelye szerint
illetékes VTI-nél” szövegrész,
bc) (4) bekezdésében a „vagy a VTI” szövegrész;
c) a 11/B. § (5) bekezdésében, a 11/D. § (3)–(4) bekezdésében és a 19. §-ban az „illetve a VTI” szövegrész;
d) 11/D. § (1) bekezdésében a „vagy a munkahelye szerint illetékes VTI-nél” szövegrész;
e) 11/C. §-ának (3) bekezdésében az „illetve a VTI-t”
szövegrész;
f) 14. §-ának (3) bekezdésében a „vasút-egészségügyi
szolgáltató esetén a VTI” szövegrész;
g) 27/A. §-ának (3) bekezdésében a „32. §-a” szövegrész, 29. §-ának (1) bekezdése.
(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló
1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló
217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról szóló
113/2005. (VI. 25.) Korm. rendelet 2. §-ában a „– sürgõsségi ellátást nem igénylõ esetekben –” szövegrész.
(5) Az R.
a) 2. §-a (2) bekezdésének h) pontjában az „Országos
Egészségbiztosítási Pénztár Országos Orvosszakértõi Intézete (a továbbiakban: OOSZI)” szövegrész helyébe „Or-
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szágos Orvosszakértõi Intézet (a továbbiakban: OOSZI)”
szövegrész;
b) 12/A. §-ának (8) bekezdésében az „a tárgyhónapot
követõ hónap 12. napjáig” szövegrész helyébe a „8 napon
belül” szövegrész;
c) 26. §-ának (2) bekezdésében a „munkanélküli ellátás” szövegrész helyébe az „álláskeresési támogatás vagy
vállalkozói járadék” szövegrész;
d) 31. §-ának (1) bekezdésében a „4%-os” szövegrész
helyébe a „pénzbeli egészségbiztosítási” szövegrész
lép.
(6) E rendelet kihirdetésének napján a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról szóló 330/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 17. §-ának (4) bekezdésében a „2007. január 1-jén
pedig az R. 2. §-a (2) bekezdésének d), g), l) és m) pontja”
szövegrész helyébe a „2007. január 1-jén pedig az R. 2. §-a
(2) bekezdésének d), l) és m) pontja” szövegrész lép.
A miniszterelnök helyett:
Kiss Péter s. k.,
szociális és munkaügyi miniszter

A Kormány
320/2006. (XII. 23.) Korm.
rendelete
a térítési díj ellenében igénybe vehetõ egyes
egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló
284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997.
évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.) 83. §-a
(2) bekezdésének o) pontjában, valamint a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1998. évi költségvetésérõl szóló
1997. évi CLIII. törvény 61. §-ának (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Kormány a következõket rendeli el:
1. §
(1) A térítési díj ellenében igénybe vehetõ egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997.
(XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Tr.) 2. §-ának
(1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az Ebtv. 23. §-ának a), c)–e), h) és k) pontjában
foglalt, részleges térítési díj ellenében igénybe vehetõ
egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díját az 1. számú melléklet határozza meg.”
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(2) A Tr. 2. §-a a következõ új (3) bekezdéssel egészül
ki, egyidejûleg az eredeti (3) bekezdés számozása (4) bekezdésre változik:
„(3) Az Ebtv. 23. §-ának b) és d) pontja alapján fizetendõ részleges térítési díj összege nem haladhatja meg a
100 000 forintot.”

2. §
(1) A Tr. 1. számú melléklete e rendelet 1. számú melléklete szerint egészül ki.
(2) A Tr. 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

3. §
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(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti a Tr. 1. számú melléklete 3. pontjának 2. alpontja.
(3) 2007. február 15-én hatályát veszti a Tr. 1. számú
melléklete 3. pontja és 4. pontjának 1. alpontja.
(4) 2007. február 15-én a Tr. 2. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az Ebtv. 23. §-ának a), c), e), h) és k) pontjában
foglalt, részleges térítési díj ellenében igénybe vehetõ
egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díját az 1. számú melléklet határozza meg.”
(5) 2007. február 15-én a Tr. 1. számú melléklete
4. pontjának bevezetõ szövege helyébe a következõ rendelkezés lép:
„4. Az Ebtv. 23. §-ának e) pontja alapján a fekvõbeteg-gyógyintézeti ellátásnak a beutalási rendtõl eltérõ
igénybevétele esetén a részleges térítési díj összege:”
A miniszterelnök helyett:

(1) Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépést követõen megkezdett vizsgálatok vonatkozásában kell alkalmazni.

Kiss Péter s. k.,
szociális és munkaügyi miniszter

1. számú melléklet a 320/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez
A Tr. 1. számú melléklete az alábbi 6. ponttal egészül ki:
„6. Az Ebtv. 23. §-ának k) pontja alapján a külsõdleges nemi jellegek megváltoztatására irányuló beavatkozásért fizetendõ részleges térítési díj mértéke annak az összegnek a 90 százaléka, amely az ellátásért a külön jogszabályban foglaltak szerint az egészségbiztosító felé elszámolható.”

2. számú melléklet a 320/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez
„2. számú melléklet a 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelethez
A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásai keretében igénybe nem vehetõ egyes egészségügyi szolgáltatások
térítési díja
1. Lõfegyvert munkakörükbõl eredõen tartani szándékozó, illetve tartó személyek (I. csoport)
lõfegyvertartására való egészségi alkalmasságának pszichológiai vizsgálata
a) elsõ fokon
b) másodfokon
2. Lõfegyvert tartani szándékozó, illetve tartó személyek (II. csoport) lõfegyvertartására való
a) orvosi alkalmassági vizsgálat
aa) elsõ fokon
ab) másodfokon
b) pszichológiai alkalmassági vizsgálat
ba) elsõ fokon
bb) másodfokon

6 000 Ft
10 000 Ft

4 000 Ft
5 000 Ft
6 000 Ft
10 000 Ft
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3. Gépjármû-vezetõi, belvízi hajózási szolgálati és belvízi kedvtelési célú vízijármû-vezetõi
alkalmassági vizsgálat, III. és IV. osztályú tengeri kedvtelési célú tengeri vízijármû-vezetõk idõszakos és soron kívüli alkalmassági vizsgálata
a) ha 40. életévét még nem töltötte be:
aa) elsõ fokon
6 000 Ft
ab) másodfokon
9 000 Ft
b) ha 40. életévét betöltötte, de a 60. életévét még nem érte el:
bb) elsõ fokon
4 000 Ft
bb) másodfokon
6 000 Ft
c) ha a 60. életévét betöltötte, de a 70. életévét még nem érte el:
ca) elsõ fokon
2 000 Ft
cb) másodfokon
4 000 Ft
d) ha a 70. életévét betöltötte:
da) elsõ fokon
1 000 Ft
db) másodfokon
2 000 Ft
4. Véralkohol-vizsgálathoz vérvétel
4 000 Ft
5. Kábítószer szintjének kimutatása érdekében végzett vérvizsgálat
5 000 Ft
6. Látlelet kiadása
3 000 Ft
7. Részeg személy detoxikálása
6 000 Ft
8. Kábítószer hatása alatt álló személy akut ellátása
6 000 Ft
9. Tengeri hajózási egészségi alkalmassági vizsgálat
a) tengeri hajózási szolgálatot teljesítõ személy alkalmassági vizsgálata
aa) az egészségi alkalmasság elsõ vizsgálata
16 000 Ft
ab) az egészségi alkalmasság idõszakos vizsgálata
13 000 Ft
ac) az egészségi alkalmasság soron kívüli vizsgálata
11 000 Ft
b) I. és II. osztályú tengeri kedvtelési célú tengeri vízijármû-vezetõk alkalmassági vizsgálata
ba) az egészségi alkalmasság elsõ vizsgálata
10 000 Ft
bb) az egészségi alkalmasság idõszakos vizsgálata
8 000 Ft
bc) az egészségi alkalmasság soron kívüli vizsgálata
6 000 Ft
c) III. és IV. osztályú tengeri kedvtelési célú tengeri vízijármû-vezetõk elsõ alkalmassági
8 000 Ft
vizsgálata
10. Külön jogszabály által elrendelt orvosszakértõi vizsgálatok és szakvéleményezés, kivéve,
6 000 Ft
ha a vizsgálatra és szakvéleményezésre társadalombiztosítási vagy szociális juttatásra,
kedvezményre való jogosultság megállapítása céljából kerül sor
11. Hivatásos sportolók sportegészségügyi vizsgálata
8 000 Ft
12. Hivatásos sportolók további sportegészségügyi szakvizsgálata
Az adott ellátásnak
az egészségbiztosító felé külön
jogszabály szerint
elszámolható
összege
13. Rendvédelmi szervek pályaalkalmassági vizsgálata
a) egészségi alkalmassági vizsgálat
10 000 Ft
b) fizikai alkalmassági vizsgálat
5 000 Ft
c) pszichológiai alkalmassági vizsgálat
10 000 Ft
14. Repülõ-egészségügyi alkalmassági vizsgálat
25 000 Ft”
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A Kormány
321/2006. (XII. 23.) Korm.
rendelete
a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló
2003. évi L. törvény végrehajtásáról rendelkezõ
160/2003. (X. 7.) Korm. rendelet, valamint egyes
szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról
A Kormány az Alkotmány 35. §-ának (2) bekezdésében
megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40. §-ának (3) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva, valamint a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló
2003. évi L. törvény 15. §-ának (3) bekezdésében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi
III. törvény 132. §-a (1) bekezdésének m)–n) pontjában, a
fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlõségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 30. §-a (1) bekezdésének a) és b) pontjában és a családok támogatásáról
szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 51. §-ának a) pontjában
kapott felhatalmazás alapján a következõ rendeletet alkotja:
A Nemzeti Civil Alapprogramról szóló
2003. évi L. törvény végrehajtásáról szóló
160/2003. (X. 7.) Korm. rendelet módosítása
1. §
(1) A Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi
L. törvény végrehajtásáról szóló 160/2003. (X. 7.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: NCAr.) 6. §-ának (1)–(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A pályázati felhívást az Alapprogramhoz benyújtott pályázati dokumentáció, illetve az egységes támogatási elvek alapján benyújtott támogatási kérelem (a továbbiakban együtt: támogatás iránti kérelem) benyújtásának a
határideje elõtt legalább 30 nappal közzé kell tenni a Tv.
9. §-ának (3) bekezdésében meghatározott módon.
(2) A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell
a) a pályázatot kiíró kollégium megnevezését;
b) a támogatás célját;
c) a támogatás iránti kérelem benyújtásának határidejét;
d) a részletes pályázati kiírás hozzáféréséhez szükséges
információkat.”
(2) Az NCAr. 6. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki, egyidejûleg a jelenlegi (3) bekezdés számozása
(4) bekezdésre módosul:
„(3) A részletes pályázati kiírásnak, illetve az egységes
támogatási elvek alapján igényelhetõ támogatásokról
szóló tájékoztatónak tartalmaznia kell:
a) a támogatás célját;
b) az odaítélhetõ támogatás összegét és a rendelkezésre
álló keretösszeget;
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c) a támogatás feltételeit;
d) a támogatás iránti kérelem benyújtásának határidejét, helyét és módját;
e) a támogatás iránti kérelem azon tartalmi elemeit,
amelyek hiánypótlás keretében nem pótolhatók;
f) a támogatás iránti kérelem elbírálásának rendjét,
szempontjait, határidejét és az eredmény közlésének módját;
g) a támogatás felhasználásának és a beszámolás rendjének alapvetõ szabályait.”

2. §
Az NCAr. 7. §-ának (1)–(4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az Alapprogramhoz benyújtott támogatási kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a támogatást igénylõ szervezet nevét, székhelyét,
adószámát, bírósági nyilvántartási számát, bírósági nyilvántartásba vételének idõpontját;
b) az igényelt támogatás célját, a támogatás felhasználásának tervezett módját és az igényelt támogatási összeget;
c) a támogatás felhasználására vonatkozó bevételi és
költségkalkulációt, megjelölve a támogatási cél megvalósításához rendelkezésre álló saját és egyéb forrás összegét;
d) a támogatási cél megvalósításának kezdõ és befejezõ
idõpontját;
e) a támogatást igénylõ szervezet képviselõje által tett
nyilatkozatot, hogy a szervezettel szemben a Tv. 3. §-ának
(3) és (4) bekezdésében, valamint az e rendelet 8. §-ának
(3) bekezdésében meghatározott, az Alapprogram támogatásának igénybevételét kizáró okok nem állnak fenn;
f) a támogatást igénylõ szervezet képviselõjének arra
vonatkozó nyilatkozatát, hogy a támogatás iránti kérelemben foglalt adatok megfelelnek a valóságnak;
g) a támogatást igénylõ szervezet képviselõjének a
hozzájárulását a támogatás iránti kérelemben foglalt adatok kezeléséhez és az Alapprogram internetes honlapján
történõ közzétételéhez;
h) a Kollégiumok által a pályázati kiírásban, illetve az
egységes támogatási elvek alapján igényelhetõ támogatásokról szóló tájékoztatóban elõírt egyéb adatokat és információkat;
i) jogszabályban elõírt egyéb igazolásokat és nyilatkozatokat.
(2) A civil szervezet az Alapprogram kezelõ szerve részére legkésõbb az elsõ támogatás iránti kérelem benyújtásáig megküldi a civil szervezet létesítõ okiratának a szervezet képviselõje által hitelesített másolatát. Ha ezt követõen a létesítõ okirat adataiban változás történik, a megváltozott adattartalmú alapító okiratot legkésõbb a változást
követõen elõször benyújtott támogatás iránti kérelem során be kell nyújtani az Alapprogram kezelõ szerve részére.

2006/161. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

(3) A civil szervezet minden naptári évben legkésõbb az
Alapprogramhoz elsõként benyújtott támogatás iránti kérelem benyújtásáig megküldi az Alapprogram kezelõ szerve részére
a) a Tv. 1. §-a (2) bekezdésének a) pontja szerinti mûködési támogatás iránti kérelem esetén a számviteli jogszabályok szerinti, elõzõ évrõl szóló számviteli beszámolónak a szervezet képviselõje által hitelesített egyszerû
másolatát;
b) a Tv. 1. §-a (2) bekezdésének b)–i) és k) pontja szerinti támogatás iránti kérelem esetén
ba) ha a szervezetet a támogatás igénylésének évét
megelõzõen vették közhasznúsági nyilvántartásba, az elõzõ évrõl szóló közhasznúsági jelentésnek a szervezet képviselõje által hitelesített egyszerû másolatát;
bb) ha a szervezetet a támogatás igénylésének évében
vették közhasznúsági nyilvántartásba, a számviteli jogszabályok szerinti, elõzõ évrõl szóló számviteli beszámolónak a szervezet képviselõje által hitelesített egyszerû másolatát.
(4) Az egyazon pályázati kiíráshoz, illetve egységes támogatási elvek alapján igényelhetõ támogatásokról szóló
tájékoztatóhoz tartozó támogatás iránti kérelmeket – a
Kollégium döntése szerint –
a) vagy papír alapon,
b) vagy az Alapprogram kezelõ szerve által mûködtetett internetes pályázatkezelõ rendszeren keresztül
kell benyújtani.”

3. §
(1) Az NCAr. 8. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Hibás vagy hiányos támogatás iránti kérelem esetén az Alapprogram kezelõ szerve – amennyiben a 6. §
(3) bekezdésének e) pontja alapján a hiányosság pótolható
– a kérelem beérkezését követõ 10 munkanapon belül a támogatást igénylõ szervezetet hiánypótlásra hívja fel. A hiánypótlásra csak egy alkalommal, a felhívás kézhezvételétõl számított 10 munkanapon belül, de legkésõbb a felhívás megküldésétõl számított 15 munkanapon belül van lehetõség. Az internetes pályázatkezelõ rendszeren keresztül benyújtandó támogatás iránti kérelem esetén a hiánypótlási felhívás kézhezvétele alatt a felhívást tartalmazó
üzenet megnyitását kell érteni. A támogatás iránti kérelem
érvénytelen, ha
a) a 6. § (3) bekezdésének e) pontja alapján a hiánypótlás keretében a kérelem hiányossága nem pótolható, vagy
b) a támogatást igénylõ szervezet a hiánypótlási felhívásnak nem, vagy nem a felhívásban meghatározott módon tesz eleget.”
(2) Az NCAr. 8. §-ának (3)–(4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Nem ítélhetõ meg támogatás annak a civil szervezetnek,
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a) amely a civil jelöltállítási rendszerben, illetve az
Alapprogramhoz benyújtott támogatás iránti kérelmében
megtévesztõ vagy valótlan adatot szolgáltatott;
b) amely az Alapprogram terhére megkötött támogatási
szerzõdésben foglalt feltételeket megszegte, különösen, ha
a támogatást a szerzõdésben megjelölt céltól eltérõen
használta fel, vagy szerzõdéses kötelezettségét határidõben nem teljesítette, és emiatt a támogató a támogatási
szerzõdéstõl elállt.
(4) A (3) bekezdés a) pontja szerinti kizárási ok a kollégium valótlan adatszolgáltatást megállapító határozata
keltétõl számított két évig, a (3) bekezdés b) pontja szerinti
kizárási ok a támogatónak a támogatási szerzõdéstõl történõ elállásról hozott döntése napjával kezdõdõen, a jogtalanul igénybevett támogatás és kamatai visszafizetésétõl
számított két évig áll fenn.”

4. §
(1) Az NCAr. 9. §-ának (2) bekezdése a következõ j)–l)
ponttal egészül ki:
[A támogatási szerzõdésnek minden esetben tartalmaznia kell]
„j) a kedvezményezett nyilatkozatát arról, hogy nem
áll csõd- vagy felszámolási eljárás alatt, illetve az ügyészség a bírósági nyilvántartásból való törlését nem kezdeményezte;
k) a támogatást igénylõ szervezet valamennyi pénzforgalmi számlaszámának a megnevezését, megjelölve azt a
pénzforgalmi számlaszámot, amelyre a támogatás átutalását kéri;
l) jogszabályban elõírt egyéb igazolásokat és nyilatkozatokat.”
(2) Az NCAr. 9. §-a (3) bekezdésének b) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a bekezdés a következõ f)–g) ponttal egészül ki:
[A támogatási szerzõdéshez mellékletként csatolni kell]
„b) a megyei (fõvárosi) bíróság által a szervezet hatályos adatairól kiállított 30 napnál nem régebbi kivonat eredeti példányát;”
„f) a támogatási cél megvalósításához szükséges és már
rendelkezésre álló szerzõdések, nyilatkozatok, valamint
jogerõs hatósági engedélyek és hatósági nyilvántartásba
bejegyzõ jogerõs határozatok másolatát;
g) a civil szervezet képviselõje aláírási címpéldányának eredeti példányát, vagy a banki aláírási kartonja másolatának a számlavezetõ bank által hitelesített eredeti példányát.”
(3) Az NCAr. 9. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki, egyidejûleg a (4)–(7) bekezdés számozása
(5)–(8) bekezdésre módosul:
„(4) A (3) bekezdés b) pontja szerinti kivonatot nem kell
mellékelni, ha azt 30 napon belül már mellékelték az Alapprogram kezelõ szerve által megkötött támogatási szerzõ-

13284

MAGYAR KÖZLÖNY

déshez. A (3) bekezdés g) pontja szerinti aláírási címpéldányt, illetve banki aláírási kartont nem kell mellékelni, ha
az Alapprogram kezelõ szervéhez korábban benyújtott
aláírási címpéldány, illetve banki aláírási karton adattartalmában nem történt változás.”

5. §
Az NCAr. 11. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„11. § Az Alapprogram kezelõ szerve az Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi
Szolgáltató Kht. (a továbbiakban: az Alapprogram kezelõ
szerve).”

6. §
Az NCAr. 12. §-a (2) bekezdésének g) és j), valamint
l)–m) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a bekezdés a következõ n)–o) ponttal egészül ki:
[Az Alapprogram kezelõ szervének feladata:]
„g) a támogatások felhasználása jogszerûségének és
szakszerûségének ellenõrzése;”
„j) a támogatást igénylõ szervezetek támogatás iránti
kérelmével kapcsolatos információk gyûjtése és információszolgáltatás;”
„l) az Alapprogram testületei (a Tanács és a Kollégiumok) elõzetes személyi javaslatai alapján a testületek melletti titkársági feladatok ellátása;
m) a Tanács és a Kollégiumok tevékenységével, mûködésével kapcsolatos szervezési, ügyviteli, adminisztrációs
és technikai feladatok ellátása;”
„n) közremûködés a bejelentkezésekkel kapcsolatos eljárásban [2. § (1) bekezdés];
o) az (1) bekezdés szerinti megállapodásban meghatározott egyéb feladatok ellátása.”

7. §
Az NCAr. a következõ 13/A. §-sal egészül ki:
„13/A. § A Tv. 2. §-a (3) bekezdésének alkalmazása során a kincstár alatt a Magyar Államkincstárat kell érteni.”

A súlyos mozgáskorlátozott személyek
közlekedési kedvezményeirõl szóló
164/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása
8. §
A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési
kedvezményeirõl szóló 164/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
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„(5) „Az Szt. 4. §-a (6) bekezdésének alkalmazása során
a szociális hatóság alatt a területileg illetékes szociális és
gyámhivatalt kell érteni.”

A szociális foglalkoztatás engedélyezésérõl és a szociális
foglalkoztatási támogatásról szóló
112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet módosítása
9. §
(1) A szociális foglalkoztatás engedélyezésérõl és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006.
(V. 12.) Korm. rendelet 1. §-a a következõ (4) bekezdéssel
egészül ki:
„(4) „Az Szt. 99/B. §-a (2) bekezdésének, valamint
99/C. §-a (1)–(3) bekezdésének alkalmazása során a szociális hatóság alatt a szociális és gyámhivatalt kell érteni.”
(2) A szociális foglalkoztatás engedélyezésérõl és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006.
(V. 12.) Korm. rendelet 2. §-ának (1) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:
„(1) A szociális foglalkoztatási engedéllyel kapcsolatos
hatósági eljárásban elsõ fokon a szociális intézmény székhelye szerint illetékes szociális és gyámhivatal (a továbbiakban: szociális és gyámhivatal) jár el.”

A súlyos fogyatékosság minõsítésének
és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági
támogatás folyósításának szabályairól szóló
141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet módosítása
10. §
(1) A súlyos fogyatékosság minõsítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet 4. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A fogyatékossági támogatás iránti igényt a 2. számú melléklet szerinti „Igénybejelentés fogyatékossági támogatásra” címû nyomtatványon kell elõterjeszteni az
igénylõ lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes Magyar Államkincstár területileg illetékes igazgatóságánál, a
fõvárosban a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatóságánál (a továbbiakban együtt:
Igazgatóság).”
(2) A súlyos fogyatékosság minõsítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet a következõ 19/B. §-sal egészül ki:
„19/B. § A Fot.
a) 23/B. §-ának (1) bekezdésben, 23/D. §-ának (3) bekezdésében, 23/E. §-ának (1) és (7) bekezdésében,
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23/F. §-ának (1) és (2) bekezdésében a kincstár alatt az
Igazgatóságot;
b) 23/B. §-ának (2) bekezdésében a kincstár alatt a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Regionális
Igazgatóságát;
c) 23/C. §-ának (1) és (2) bekezdésében és
23/D. §-ának (2) bekezdésében az orvosszakértõi szerv
alatt az Országos Orvosszakértõi Intézet illetékes szakértõ
bizottságát
kell érteni.”

A családok támogatásáról szóló
1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló
223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása
11. §
A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV.
törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Cstr.) a következõ 4/B. §-sal
egészül ki:
„4/B. § A Cst.
a) 22. §-ában, 43. §-ának (5) bekezdésében és
45. §-ának (1) bekezdésében a kincstár vezetõje alatt a Magyar Államkincstár elnökét;
b) 35. §-a (1) bekezdésének a)–b) pontjában, ca) pontjában és (2) bekezdésében a kincstár alatt az igénylõ lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes Igazgatóságot
– a fõvárosban és Pest megyében a Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatóságot – és kirendeltségeit;
c) 35. §-a (1) bekezdésének cb) pontjában a kincstár
alatt a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei
Regionális Igazgatóságát;
d) 43. §-ának (1) bekezdésében a kincstár alatt az igényelbíráló, illetõleg az egyéb szerv székhelye szerint illetékes Igazgatóságot;
e) 43. §-ának (4) bekezdésében a kincstár alatt a határozatot hozó, illetõleg a fizetési meghagyást kibocsátó Igazgatóságot;
f) 48. §-ában az Egészségbiztosítási Alap kezeléséért
felelõs szerv alatt az Országos Egészségbiztosítási Pénztárat, az egészségbiztosítási szerv alatt a területi egészségbiztosítási pénztárat;
g) 49. §-ának (1)–(2) bekezdésében a kincstár alatt a
Magyar Államkincstárat
kell érteni.”

12. §
A Cstr. 13. §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül ki,
egyidejûleg a jelenlegi rendelkezés jelölése (1) bekezdésre
változik:
„(2) Ha a nem tanköteles gyermek tanulói jogviszonya
az elsõ vizsgaidõszak utolsó napján megszûnik, de az új
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képzési idõszakra hallgatói jogviszonyt létesít, akkor a tanulói jogviszony megszûnése és a hallgatói jogviszony keletkezése közötti idõre, legfeljebb azonban két hónap idõtartamra utólag a családi pótlék összegének számítása
szempontjából figyelembe kell venni.”

13. §
A Cstr. 22. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Amennyiben a gyermek közoktatási intézményben
tanul, akkor napközbeni ellátást biztosító intézményben
csak abban az esetben helyezhetõ el, ha a kötelezõ tanórai
foglalkozások idõtartama napi 5 óránál kevesebb. A napközbeni ellátást biztosító intézményben történõ elhelyezés
és a kötelezõ tanórai foglakozás idõtartama ebben az esetben sem haladhatja meg együttesen a napi 5 órát.”

14. §
A Cstr. 26/A. §-a a következõ (2)–(3) bekezdéssel egészül ki, egyidejûleg a jelenlegi rendelkezés jelölése (1) bekezdésre módosul:
„(2) A családtámogatási kifizetõhely határozata ellen
– a (3) bekezdés c) pontjában foglaltak kivételével – a területileg illetékes Igazgatósághoz lehet fellebbezni.
(3) A Magyar Államkincstárhoz lehet fellebbezni
a) az Igazgatóság határozata;
b) a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei
Regionális Igazgatóságának a Cst. 2. §-ának c) pontjában
meghatározott személy által benyújtott igény elbírálása
során hozott határozata;
c) a fegyveres erõk, rendvédelmi szervek és nemzetbiztonsági szolgálatok által hozott határozat
ellen.”

15. §
(1) A Cstr. 27/H. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„27/H. § (1) A Cst. 35. §-ának (4) bekezdése szerinti különbözetet a Regionális Igazgatóság évente egyszer, a
tárgyévet követõ év március 31-éig állapítja meg és utalja
ki.
(2) Amennyiben a különbözet összegének megállapításához a gyermekgondozási díj napi összegének vagy a jogosultság idõtartamának ismerete szükséges, annak megállapítása – a Regionális Igazgatóság megkeresésére – a területi egészségbiztosítási pénztár feladata.”
(2) A Cstr. 32. §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül
ki:
„(2) E rendelet 27/H. §-a a Tanácsnak a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra és családtagjaikra történõ alkalmazásáról szóló
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1408/71/EGK rendelete (1971. június 14.) 76. cikkének
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”

16. §
(1) Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti az NCAr.
a) 9. §-a (3) bekezdésének c)–d) pontja,
b) 12. §-ának (7) bekezdése.
(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az NCAr.
a) 1. §-a (2) bekezdésében a „Kormány e feladattal
megbízott tagja” szövegrész helyébe a „társadalmi és civil
kapcsolatok fejlesztéséért felelõs miniszter”;
b) 9. §-a (2) bekezdésének g) pontjában a „Miniszterelnöki Hivatal” szövegrész helyébe a „miniszter”;
c) 9. §-a (3) bekezdésének e) pontjában „a számlavezetõ pénzintézete által is” szövegrész helyébe a „valamennyi
számlavezetõ pénzintézete által”;
d) 12. §-a (2) bekezdésének c) pontjában a „pályázati
felhívások” szövegrész helyébe „pályázati kiírások”
szövegrész lép.
(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a súlyos
mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeirõl szóló 164/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet 3. §-ának
(5) bekezdésében a „megyei, fõvárosi” szövegrész helyébe
a „területileg illetékes” szövegrész lép.
(5) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a szociális
foglalkoztatás engedélyezésérõl és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet
2. §-ának (2) bekezdésében, 3. §-ának (1), (2), (3) és
(5) bekezdésében, 5. §-ának (1) bekezdésében, 6. §-ának
(1), (2), (3), (4) és (6) bekezdésében, 7. §-ában, 14. §-ának
(3) bekezdésében, 16. §-ában, 16/A. §-ának (3) és (4) bekezdésében a „megyei szociális” szövegrész helyébe „szociális” szövegrész lép.
(6) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a Cstr.
1. számú mellékletének 2. számú, 3. számú és 4. számú
pótlapján
„Az igénylõ neve: .........................................................
”
TAJ-száma:
szövegrész helyébe
„Az igénylõ neve: ........................................................
TAJ-száma:
Adóazonosító jele:
szövegrész lép.
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lamkincstár, amely az Alapprogrammal kapcsolatos feladatait az NCAr. 2006. december 31-én hatályos rendelkezései alapján látja el.
(2) A Cstr. 1. számú melléklete 2–4. számú pótlapjainak
– e rendelet 16. §-a (6) bekezdésében foglalt – módosítását
az e rendelet hatálybalépését követõen indult ügyekben
kell alkalmazni.
(3) E rendelet 15. §-ának (1) bekezdése a Tanácsnak a
szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül
mozgó munkavállalókra és családtagjaikra történõ alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK rendelete (1971. június
14.) 76. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
322/2006. (XII. 23.) Korm.
rendelete
az Országos Mentõszolgálatról
A Kormány az Alkotmány 35. §-ának (2) megállapított
eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alkotmány 40. §-ának
(3) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, valamint
az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. §-a
(1) bekezdésének i) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következõ rendeletet alkotja:

Az Országos Mentõszolgálat jogállása
1. §
(1) Az Országos Mentõszolgálat (a továbbiakban: Mentõszolgálat) az egészségügyi miniszter irányítása alatt álló,
önállóan gazdálkodó, az elõirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezõ költségvetési szerv.
(2) A Mentõszolgálatot fõigazgató vezeti.
(3) A Mentõszolgálat a hatáskörébe tartozó feladatokat
az ország területére kiterjedõ illetékességgel látja el.
(4) A Mentõszolgálat székhelye Budapest.

17. §

2. §

(1) Az NCAr. alkalmazása során a 2006. évi és azt megelõzõ központi költségvetési forrás terhére kiírt pályázat
tekintetében az Alapprogram kezelõ szerve a Magyar Ál-

Az egészségügyi miniszter (a továbbiakban: miniszter)
irányítási jogkörében – a Mentõszolgálat fõigazgatójának
javaslata alapján – kinevezi és felmenti a Mentõszolgálat
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gazdasági vezetõjét, valamint gyakorolja fölötte a fegyelmi jogkört.

A Mentõszolgálat szervezete
3. §

(1) A Mentõszolgálat központi szervezeti egysége a Fõigazgatóság. A fõigazgató közvetlenül vezeti a Fõigazgatóságot.
(2) A Mentõszolgálat területi szervezeti egységei a Fõigazgatóság közvetlen irányítása alatt mûködõ regionális
mentõszervezetek. A regionális mentõszervezetet a regionális orvosigazgató vezeti. A regionális mentõszervezetek
körét, székhelyét és ellátási területét e rendelet melléklete
tartalmazza.
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(2) A Mentõszolgálat hívása mentés céljából indokolt
különösen
a) életveszély, vagy annak gyanúja esetén,
b) minden heveny, akut tünetekkel járó megbetegedés,
illetve egészségkárosodás esetén, ha a sürgõsségi orvosi
szakellátás (oxyológiai ellátás) késlekedése életveszélyhez, maradandó egészségkárosodáshoz vezethet,
c) személyi sérüléssel járó baleset, tömeges baleset, katasztrófa esetén,
d) csak orvosi beavatkozással csillapítható, heveny fájdalom vagy egyéb súlyos egészségkárosodásra utaló tünet
esetén,
e) ha a pszichiátriai beteg közvetlen veszélyeztetõ magatartást tanúsít, és ez csak azonnali pszichiátriai intézeti
gyógykezelésbe vétellel hárítható el,
f) szülõ nõ, illetve újszülött/koraszülött elsõ egészségügyi szakellátása, illetõleg õrzött szállítása érdekében.

(3) A regionális mentõszervezetek irányítása alatt állnak a mentõállomások, a Mentõszolgálat operatív mentõmunkát végrehajtó szervezeti egységei.

(3) Egészségügyi intézmény akkor lehet a Mentõszolgálat által végzett mentés helyszíne, ha ott a beteg állapotának megfelelõ ellátás személyi és/vagy tárgyi feltételek
hiányában nem biztosítható.

4. §

(4) Ha a bejelentés alapján nem dönthetõ el egyértelmûen, hogy mentõegység kiküldése szükséges-e, a Mentõszolgálat eljáró alkalmazottja köteles haladéktalanul intézkedni a beteg orvosi ellátása iránt.

(1) A fõigazgató a mentõszolgálat alkalmazottai felett
munkáltatói jogkört gyakorol, amelyet szervezeti és mûködési szabályzatban – külön törvényben foglaltak figyelembevételével – teljesen vagy részben az adott mentõszervezet regionális orvosigazgatójára ruházhat át.
(2) A fõigazgató az alapító képviselõjeként gyakorolja
az OMSZ Légimentõ Közhasznú Társaság tekintetében az
alapítói döntési jogokat.

A Mentõszolgálat feladatai
5. §
(1) A Kormány állami mentõszolgálatként a Mentõszolgálatot jelöli ki.
(2) A Mentõszolgálat mûködése az ország egész területére kiterjed. A Mentõszolgálat egyes feladatait az Állami
Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat külön jogszabály szerint illetékes intézete által kiadott engedélye alapján egyéb mentést végzõ szervezetekkel szerzõdés alapján
együttmûködve is elláthatja.

6. §
(1) Mentés céljából bárki hívhat mentõt az ország egész
területén egységes sürgõsségi távbeszélõ hívószámon.

(5) Ha a beteg azonnali orvosi ellátásra szorul, az orvos,
illetve mentõtiszt nélküli mentõegység a helyszíni viszonyok függvényében segélykocsit kér, vagy a beteget haladéktalanul bemutatja a legközelebbi orvosnak (háziorvos,
ügyeletes orvos, rendelõintézeti, illetve kórházi orvos).
A mentõegység a továbbiakban az orvos utasítása szerint
jár el.
(6) A Mentõszolgálat a sürgõsségi betegellátás keretében földi és légi mentési feladatokat lát el.
(7) A Mentõszolgálat légi mentési feladatait az általa
alapított, egyszemélyes vagyonkezelésében és szakmai
felügyelete alatt álló OMSZ Légimentõ Közhasznú Társaság útján látja el.
(8) A Mentõszolgálat feladatkörében országosan mûködteti a sürgõsségi segélyhívó szám(ok)hoz kapcsolódó
mentésirányítási rendszert.

7. §
(1) Azonnali, sürgõs gyógyintézeti ellátásra szoruló beteget az állapotának megfelelõ ellátásra alkalmas legközelebbi gyógyintézetbe kell szállítani.
(2) Váratlanul kialakult, illetve várhatóan kialakuló, a
helyszínen mentési készenlétet igénylõ veszélyhelyzetben
a helyszínen intézkedõ hatóság kérheti mentõegység kiküldését a helyszín egészségügyi biztosítására.
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(3) A Mentõszolgálat – elsõsorban szabad kapacitása
terhére – betegszállítási feladatokat is elláthat, továbbá
központi orvosi ügyeleti feladatok ellátásában is közremûködhet.

A Kormány
323/2006. (XII. 23.) Korm.
rendelete

(4) A Mentõszolgálat rendezvény helyszínén térítés ellenében rendezvénybiztosítási tevékenységet folytathat. A
mentési készenlétet igénylõ rendezvényekre a biztosítást a
területileg illetékes regionális mentõszervezettõl írásban
kell kérni, a térítési kötelezettségvállalás feltüntetésével.

az Országos Vérellátó Szolgálatról

(5) Amennyiben a mentésrõl szóló külön jogszabály
rendezvény tekintetében mentési terv elkészítését írja elõ,
a Mentõszolgálat a külön jogszabály szerint közremûködik a mentési terv elõkészítésében, továbbá ellátja a mentési tervben foglalt feladatokat.
(6) A Mentõszolgálat mentõ és betegszállító jármûveit
mentésre, betegszállításra, mozgóõrségre, szervátültetéssel kapcsolatos sürgõs szállításra lehet igénybe venni. A
Mentõszolgálat fõigazgatója vagy az általa megbízott személy rendkívül indokolt esetben a mentõ és a betegszállító
jármûvek más célú igénybevételét is engedélyezheti.

8. §
(1) Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti az Országos Mentõszolgálatról szóló 55/1996.
(XII. 27.) NM rendelet.

Az Országos Vérellátó Szolgálat jogállása
1. §
(1) Az Országos Vérellátó Szolgálat (a továbbiakban:
OVSZ) az egészségügyi miniszter irányítása alatt álló, önállóan gazdálkodó, az elõirányzatai felett teljes jogkörrel
rendelkezõ költségvetési szerv.
(2) Az OVSZ-t fõigazgató vezeti.
(3) Az OVSZ székhelye Budapest.

2. §

miniszterelnök

Az egészségügyi miniszter irányítási jogkörében – az
OVSZ fõigazgatójának javaslata alapján – kinevezi és felmenti az OVSZ gazdasági vezetõjét, valamint gyakorolja
fölötte a fegyelmi jogkört.

Melléklet
a 322/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez

Az OVSZ szervezete

Az Országos Mentõszolgálat régióközpontjai

3. §

Gyurcsány Ferenc s. k.,

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

A Kormány az Alkotmány 35. §-ának (2) bekezdésében
megállapított eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alkotmány 40. §-ának (3) bekezdésében foglalt feladatkörében
eljárva, valamint az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV.
törvény 247. §-a (1) bekezdésének j) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következõ rendeletet alkotja:

Közép-magyarországi régió – Budapest
Észak-magyaroszági régió – Miskolc
Dél-alföldi régió – Szeged
Észak-alföldi régió – Debrecen
Dél-dunántúli régió – Pécs
Közép-dunántúli régió – Veszprém
Nyugat-dunántúli régió – Szombathely

(1) Az OVSZ központi szervezeti egysége az Országos
Vérellátó Szolgálat Központja (a továbbiakban: OVSzK).
Az OVSZ fõigazgatója közvetlenül vezeti az OVSzK-t.
(2) Az OVSZ területi szervezeti egységei az OVSZ fõigazgatója irányítása alatt álló regionális vérellátó központok, valamint az általuk irányított területi vérellátók. A regionális vérellátó központok felsorolását e rendelet melléklete tartalmazza.
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4. §

g) ellátási területén végzi a (4) bekezdésben meghatározott feladatokat.

(1) A fõigazgató az OVSZ alkalmazottai felett munkáltatói jogkört gyakorol, amelyet szervezeti és mûködési
szabályzatban – külön törvényben foglaltak figyelembevételével – teljesen vagy részben az adott a regionális vérellátó központ vezetõjére ruházhat át.

(4) A területi vérellátó feladata
a) a preparatív transzfuziológia körében:
aa) véradásszervezés, donortoborzás, -oktatás, -megtartás és szükség esetén donorgondozás,
ab) donorkivizsgálás és donornyilvántartás,
ac) vérgyûjtés,
ad) a levett vér kivizsgálása,
ae) vérkészítmények elõállítása, osztása és ellenõrzése
(az erre kijelölt területi vérellátó),
af) vérkészítmények tárolása és készletnyilvántartása,
ag) vérkészítmények kiadása,
ah) a vért kapó személyek (a továbbiakban: recipiens)
egészségi állapotának figyelemmel kísérése;
b) a klinikai transzfuziológia körében:
ba) transzfuziológiai konzílium biztosítása,
bb) a recipiens vércsoportvizsgálata, ellenanyagszûrés,
bc) kompatibilis vérkészítmény kiválasztása,
bd) transzfúziós szövõdmények kivizsgálása, közremûködés a kezelésben,
be) a terhesek immunhematológiai szûrésének és gondozásának végzése,
bf) részvétel az autotranszfúziós, terápiás aferezis, valamint egyéb transzfúziós eljárások végzésében,
bg) újszülöttek immunhematológiai vizsgálata,
bh) transzplantációs recipiensek immunológiai és immunhematológiai vizsgálata,
bi) csontvelõ donorok szervezése, kivizsgálása és nyilvántartása,
bj) közremûködés a veleszületett vérzékenységben
szenvedõk kezelésében és gondozásában;
c) a minõségbiztosítás körében a minõségbiztosítási
vizsgálatok, módszertani levelek, technológiai leírások,
szakmai szabályok szerinti folyamatos végzése.

(2) A regionális vérellátó központok vezetõibõl álló
OVSZ Regionális Koordinációs Tanács az OVSZ fõigazgatójának döntés-elõkészítõ testülete.

Az OVSZ feladatai
5. §
(1) Az állami vérellátó szolgálat feladatainak ellátására
a Kormány az OVSZ-t jelöli ki.
(2) Az OVSzK
a) irányítja és ellenõrzi a preparatív és klinikai transzfuziológiai tevékenységet, országos intézeti feladatokat lát
el, továbbá ellenõrzi a minõségügyi elõírások betartását,
b) ellátja a vérellátással kapcsolatos stratégiai tervezést,
c) transzfuziológiai kutatás-fejlesztést végez,
d) országos logisztikai és információs hálózatot, országos vérkészlet nyilvántartást és diszpécserszolgálatot mûködtet,
e) az érintett szakmai kollégiumok véleményének
figyelembevételével módszertani levelet, szakmai standardokat, protokollokat ad ki,
f) folyamatos adatgyûjtést, elemzéseket és értékeléseket végez a vérellátással és a transzfuziológiai szolgáltatásokkal összefüggésben,
g) a transzfuziológiai képzésben és továbbképzésben
együttmûködik az orvostudományi egyetemekkel,
h) mûködteti a külön jogszabály szerinti Monitoring
Bizottságot,
i) szervdonáció szervezésével összefüggõ koordinációs tevékenységet végez.
(3) A regionális vérellátó központ
a) koordinálja az általa irányított területi vérellátók tevékenységét,
b) összehangolja és elõsegíti a szakmailag indokolt
mennyiségû és minõségû vérkészítmény elõállításához és
tárolásához szükséges véradások személyi és tárgyi feltételeinek megteremtését,
c) ellenõrzi a vér- és vérkészítmény-készletekkel való
szakszerû gazdálkodást,
d) koordinálja a továbbfeldolgozásra (frakcionálásra)
kerülõ plazma elõállítását,
e) folyamatosan elemzi az egészségügyi intézmények
vérkészítmény felhasználását,
f) közremûködik a képzéssel, továbbképzéssel kapcsolatos feladatok ellátásában,

6. §
Az OVSZ feladatai ellátása során
a) együttmûködik az egészségügyi intézményekkel, az
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálattal, az
érintett szakmai kollégiumokkal, a véralapanyagokat továbbfeldolgozókkal, a Magyar Vöröskereszttel, valamint
a véradást támogató más civil szervezetekkel,
b) együttmûködési megállapodást köthet más szervekkel a feladatkörébe tartozó donortoborzás, termék-elõállítás, diagnosztika és egyéb tevékenységek végzésére, illetve az ezekkel kapcsolatos kutatásokra, fejlesztésekre,
c) kapcsolatot tart a hazai és nemzetközi szakmai szervezetekkel,
d) feladatkörében részt vesz az Európai Unió illetékes
szakmai szervei munkájában, az Európai Unió döntéshozatali tevékenységében való részvételrõl és az ehhez kapcsolódó kormányzati koordinációról szóló 1007/2004.
(II. 12.) Korm. határozatban foglaltak szerint.
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7. §

(1) Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti
a) az Országos Vérellátó Szolgálatról szóló 44/1999.
(IX. 30.) EüM rendelet,
b) az Országos Vérellátó Szolgálatról szóló 44/1999.
(IX. 30.) EüM rendelet módosításáról szóló 56/2004.
(VI. 12.) ESZCSM rendelet,
c) az emberi vér és vérkomponensek gyûjtésére, vizsgálatára, feldolgozására, tárolására és elosztására vonatkozó minõségi és biztonsági elõírásokról, valamint ezek
egyes technikai követelményeirõl szóló 3/2005. (II. 10.)
EüM rendelet 26. §-ának (4) és (5) bekezdése.

2006/161. szám

LVII. törvény 45. §-a (7) bekezdésének a) pontjában, a 3. §
tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII.
törvény 45. § (7) bekezdés k) pontjában, a 4. § tekintetében
a légi közlekedésrõl szóló 1995. évi XCVII. törvény
39. §-ának (1) bekezdésében, az 5. § tekintetében a temetõkrõl és a temetkezésrõl szóló 1999. évi XLIII. törvény
41. §-a (1) bekezdésének a)–e) és g) pontjaiban, a 6. § tekintetében a kereskedelemrõl szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. §-a (1) bekezdésének a) pontjában, a 7. § tekintetében az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény
247. §-a (1) bekezdésének b) pontjában, a 8. § tekintetében
a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. §-a
(7) bekezdésének b) és k) pontjában kapott felhatalmazás
alapján a következõket rendeli el:
1. §

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

Melléklet
a 323/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez
Regionális vérellátó központok
1. A Budai és Pesti Regionális Vérellátó Központ
(székhelye: Budapest, Karolina u. 19–21.),
2. A Gyõri Regionális Vérellátó Központ (székhelye:
Gyõr, Magyar u. 8.),
3. A Veszprémi Regionális Vérellátó Központ (székhelye: Veszprém, Mártírok u. 5.),
4. A Pécsi Regionális Vérellátó Központ (székhelye:
Pécs, Dischka Gy. u. 7.),
5. A Szegedi Regionális Vérellátó Központ (székhelye:
Szeged, Pécsi u. 4/B),
6. A Debreceni Regionális Vérellátó Központ (székhelye: Debrecen, Bem tér 19.).

A Kormány
324/2006. (XII. 23.) Korm.
rendelete
az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
közremûködését, valamint az egyes hatósági
engedélyek kiadását érintõ jogszabályok
módosításáról, valamint egyes jogszabályi
rendelkezések hatályon kívül helyezésérõl
A Kormány az 1. § tekintetében a vízgazdálkodásról
szóló 1995. évi LVII. törvény 13. §-ának 4) pontjában, a
2. § tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi

A közmûves ivóvízellátásról és a közmûves szennyvízelvezetésrõl szóló 38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet
25. §-ának (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„(8) Települési folyékony hulladék bebocsátási pontot a
jegyzõ jelöli ki a szolgáltató és az illetékes vízügyi hatóság
véleményének a figyelembevételével. A bebocsátási pont
igénybevételéhez a szolgáltató hozzájárulása szükséges,
és arra a bebocsátóval külön szerzõdést kell kötnie.”

2. §
A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelmérõl szóló
123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 12. §-a (4) bekezdésének b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[12. § (4) A külsõ védõövezet területén:]
„b) tilos az állattenyésztés, azonban háziállatok (kutya,
macska és – korlátozott számban – baromfi) tartása megengedhetõ. Baromfitartás esetén az ólakat úgy kell kialakítani, hogy a talaj és talajvíz szennyezõdése kizárt legyen
(így például vízzáró kivitellel, zárt hulladékszállítással).
Egyes esetekben (így például 2 m-nél mélyebb talajvízszint) ellenõrzés mellett a legeltetés is megengedhetõ, de
az állatok itatása és deleltetése a védõterületen kívül történjen;”

3. §
A közfürdõk létesítésérõl és mûködésérõl szóló
121/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet 2. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Ha a közfürdõ vízilétesítményeinek, mint sajátos
építményfajtáknak a létesítéséhez, átalakításához és felújításához vízjogi vagy – egyéb vízilétesítménynek nem minõsülõ építmények esetén – építési engedély szükséges, az
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engedélyezési eljárásban külön jogszabályban meghatározott szakhatóságok mûködnek közre.”

4. §
A repülõterek környezetében létesítendõ zajgátló védõövezetek kijelölésének, hasznosításának és megszüntetésének szabályairól szóló 176/1997. (X. 11.) Korm. rendelet 10. §-ának (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés
lép:
„(3) Ha a településen belül az intézmények elhelyezése
másként nem oldható meg, a D és az E jelû – kivételesen a
C jelû – övezetben a (2) bekezdés elõírásaitól el lehet
térni.”
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7. §

Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános
feltételeirõl, valamint a mûködési engedélyezési eljárásról
szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(2) A mûködési engedély kiadására
a) fekvõbeteg-szakellátást, mentést, betegszállítást,
vérellátást és haemodialízist nyújtó egészségügyi szolgáltatások esetén a regionális intézet,
b) az a) pontban fel nem sorolt egészségügyi szolgáltatások esetében a kistérségi intézet
jogosult.”

8. §
5. §
A temetõkrõl és a temetkezésrõl szóló 1999. évi XLIII.
törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm.
rendelet 44. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) Az elhunytat közlekedési hatósági engedély alapján, erre a célra kialakított és rendszeresített, zárt közúti
halottszállító jármûvel szabad szállítani. A rakodótérben
szállítható halottak számát a forgalmi engedélyben rögzíteni kell.”

6. §
(1) Az üzletek mûködésérõl és a belkereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeirõl szóló 4/1997. (I. 22.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 4. §-ának b) pontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:
[4. § Az üzlet mûködésének engedélyezésében közremûködõ hatóságok:]
„b) az állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenõrzõ állomás (a továbbiakban: Állomás) és az ÁNTSZ, ha az üzletben, vendéglátóhelyen állati eredetû élelmiszert, élelmiszer-nyersanyagot használnak fel, hoznak forgalomba. Az
Állomás, amennyiben az üzletben terményt, takarmányt,
élõ állatot, illetve állatgyógyászati készítményt értékesítenek;”
(2) Az R. 4. §-ának d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[4. § Az üzlet mûködésének engedélyezésében közremûködõ hatóságok:]
„d) az építésügyi, a tûzvédelmi szakhatóság és a közlekedési felügyelet, ha az üzletben jármûkereskedelmi tevékenységet folytatnak, építõanyagot, szilárd és folyékony
tüzelõanyagot, üzemanyagot értékesítenek, valamint a
216. Diszkó [TEÁOR 55.40-bõl] üzletkörû egységet mûködtetnek;”

A természetes fürdõvizek minõségi követelményeirõl,
valamint a természetes fürdõhelyek kijelölésérõl és üzemeltetésérõl szóló 273/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R.) 5. számú mellékletének 7. pontja
e rendelet melléklete szerint módosul.

9. §
(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel –
2007. január 1-jén lép hatályba.
(2) A rendelet 4. §-a 2007. április 1-jén lép hatályba.
(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti
a) az egyes környezetvédelmi, természetvédelmi és
vízügyi feladat- és hatásköröket megállapító kormányrendeletek módosításáról szóló 269/2003. (XII. 24.) Korm.
rendelet 2. §-a,
b) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény hatálybalépésével összefüggõ, egyes egészségügyi ágazati feladatokat érintõ kormányrendeletek módosításáról szóló
224/2005. (X. 13.) Korm. rendelet 1. §-a,
c) az országos településrendezési és építési követelményekrõl szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról szóló 36/2002. (III. 7.) Korm. rendelet 10. §-ának
(2) bekezdése,
d) az üzletek mûködésérõl és a belkereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeirõl szóló 4/1997. (I. 22.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 203/2002. (IX. 14.)
Korm. rendelet 3. §-ának (1) és (2) bekezdése,
e) a környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása
alá tartozó szervek feladat- és hatáskörének felülvizsgálatáról szóló 340/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet 5. §-a,
f) a távhõszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény
végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet
1. számú mellékletének 2. pontja,
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g) az országos településrendezési és építési követelményekrõl szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet
36. §-ának (4) bekezdése, valamint 36. §-a (5) bekezdésének második mondata,
h) az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeirõl, valamint a mûködési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet felvezetõ
részében a „ , továbbá az egészségügyi szolgáltatókról és
az egészségügyi közszolgáltatások szervezésérõl szóló
2003. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Eüszt.) 35. §-a
(1) bekezdés a) pontjában” szövegrész,
i) a közfürdõk létesítésérõl és mûködésérõl szóló
121/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésének
b) pontjában „a közegészségügyi és” szövegrész.
A miniszterelnök helyett:
Kiss Péter s. k.,
szociális és munkaügyi miniszter

Melléklet
a 324/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez
Az R. 5. számú mellékletének 7. pontja helyébe a következõ szövegrész lép:
„7. Állatot a fürdõhely területére bevinni – õrkutyás biztonsági szolgálat és a vakvezetõ kutya kivételével – tilos.
A fürdõhely területén a fürdési szezonban horgászni nem
szabad.”

A Kormány
325/2006. (XII. 23.) Korm.
rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény
és a falugondnoki szolgálat mûködésének
engedélyezésérõl, továbbá a szociális vállalkozás
engedélyezésérõl szóló 188/1999. (XII. 16.) Korm.
rendelet, valamint
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások
térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet
módosításáról
A Kormány az Alkotmány 35. §-ának (2) bekezdésében
megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40. §-ának (3) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva, illetve a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.)
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132. §-a (1) bekezdésének e)–g) és n)–o) pontjában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 7. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján a következõket rendeli el:
A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény
és a falugondnoki szolgálat mûködésének
engedélyezésérõl, továbbá a szociális vállalkozás
engedélyezésérõl szóló
188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet módosítása
1. §
A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény
és a falugondnoki szolgálat mûködésének engedélyezésérõl, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezésérõl szóló
188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Szmr.) 1. §-ának e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E rendelet alkalmazásában]
„e) fenntartó: az Szt. 4. § (1) bekezdésének m) pontjában meghatározott személy vagy szervezet,”

2. §
Az Szmr. a következõ 1/B. §-sal egészül ki:
„1/B. § (1) A Kormány szociális hatóságnak az Szt.
a) 90/A. §-ának alkalmazása során a helyi önkormányzat, illetve a társulás székhelye szerint illetékes szociális és
gyámhivatalt (a továbbiakban: Hivatal),
b) 92/C. §-a (5) bekezdésének alkalmazása során az intézmény székhelye, illetve telephelye szerint illetékes Hivatalt
jelöli ki.
(2) A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetérõl és
illetékességérõl szóló 251/2006. (XII. 6.) Korm. rendelet
mellékletében kijelölt települési, fõvárosi kerületi önkormányzat jegyzõje (a továbbiakban: városi jegyzõ) a feladat- és hatáskörét az ott meghatározott illetékességi területén, a felsorolt településekre kiterjedõen is ellátja.
(3) A városi jegyzõ e rendelet szerinti hatósági eljárásában felettes szervként a Hivatal jár el, és a Hivatal látja el a
városi jegyzõ szakmai irányítását. A Hivatal felettes szerve a szociál- és családpolitikáért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter).”

3. §
(1) Az Szmr. 2. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A Kormány mûködést engedélyezõ szervnek
a) szociális szolgáltató esetén a kérelemben megjelölt
elsõdleges ellátási terület szerint illetékes városi jegyzõt,
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b) nappali ellátást nyújtó szociális intézmény esetén az
intézmény székhelye, illetõleg telephelye szerint illetékes
városi jegyzõt,
c) bentlakásos szociális intézmény esetén az intézmény
székhelye, illetõleg telephelye szerint illetékes Hivatalt
jelöli ki.”

„e) az intézmény az (1) bekezdés szerinti szolgáltatások
valamelyikére jogerõs mûködési engedéllyel, ideiglenes
mûködési engedéllyel rendelkezik.”

(2) Az Szmr. 2. §-a (7) bekezdésének bevezetõ szövegrésze és c) pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„A mûködést engedélyezõ szerv a mûködési engedély
kiadásáról, módosításáról, visszavonásáról az arról hozott
jogerõs határozat – a jogerõre emelkedés idõpontját igazoló záradékkal ellátott – másolatának vagy a fellebbezésre való tekintet nélkül végrehajthatóvá nyilvánított határozat másolatának egyidejû megküldésével értesíti”
„c) a kincstár illetékes területi szervét (a továbbiakban:
Igazgatóság),”

Az Szmr. 14. §-ának (6) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(6) Ha a Hivatal az idõszakos férõhelyek kialakítását
engedélyezte, az intézmény mûködését a 8/A. § (6) bekezdésének b) pontja szerinti idõszakban, az idõszakos férõhelyek több évre történõ engedélyezése esetén évente legalább egyszer ellenõrzi.”

(3) Az Szmr. 2. §-ának (9) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(9) A mûködést engedélyezõ szerv a mûködési engedély kiadásáról, módosításáról és visszavonásáról a
10. számú melléklet szerinti nyilvántartási lapon adatot
szolgáltat a Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézetnek.”

(1) Az Szmr. 15. §-ának (7) bekezdése a következõ
e) ponttal egészül ki:
[A Hivatal (2) bekezdés d) pontja szerinti határozata
tartalmazza]
„e) az illetékes Igazgatóság felhívását a határozatban
foglaltak végrehajtására.”

4. §
Az Szmr. 8. §-ának (1) bekezdése a következõ g) ponttal
egészül ki:
[A mûködést engedélyezõ szerv a szociális intézmény
mûködési engedélyét módosítja, ha]
„g) a 8/A. § (6) bekezdésének b) pontja szerinti idõtartam megváltozik.”

6. §

7. §

(2) Az Szmr. 15. §-ának (9) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(9) A mûködést engedélyezõ szerv a nappali melegedõ, az éjjeli menedékhely és a hajléktalan személyek átmeneti szállása esetén a téli idõszakban a 15. § (2) bekezdés
b)–c) pontja szerinti jogkövetkezményeket akkor alkalmazhatja, ha az intézmény épületének állaga vagy az intézmény mûködése az ellátottak életét, testi épségét vagy
egészségét súlyosan veszélyezteti, illetve az ellátottak más
alkotmányos jogait súlyosan sérti.”

8. §
5. §
(1) Az Szmr. 8/A. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A mûködési engedéllyel rendelkezõ nappali melegedõ, éjjeli menedékhely és hajléktalan személyek átmeneti szállásának fenntartója idõszakos férõhelyek engedélyezését kérheti a november 1-je és április 30-a közötti idõszakra (a továbbiakban: téli idõszak) vagy annak egy részére. A fenntartó kérelmére az idõszakos férõhelyek több
év téli idõszakára vagy azok egy részére is engedélyezhetõk. Az idõszakos férõhelyek engedélyezése iránt benyújtott kérelmet a Hivatal egy szakaszban, tizenöt napon belül
bírálja el.”
(2) Az Szmr. 8/A. §-ának (4) bekezdése a következõ
e) ponttal egészül ki:
[Az idõszakos férõhelyek kialakítását a Hivatal akkor
engedélyezi, ha]

Az Szmr. 18. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) A vállalkozói engedély kiadásáról a vállalkozó
székhelye szerint illetékes városi jegyzõ dönt.”

9. §
Az Szmr. 22. §-ának (4) bekezdése a következõ második és harmadik mondattal egészül ki:
„A nem állami fenntartó normatívaelõlegre csak olyan
szolgáltatás, illetve feladatmutató után jogosult, amelynek
a külön jogszabály szerinti irányított területi kiegyenlítési
rendszerbe történõ befogadását nem kellett kérnie. Az
Igazgatóság a befogadással nem érintett szolgáltatások, illetve feladatmutatók körét a fenntartó ez irányú, tárgyév
január 5-éig benyújtott nyilatkozata és a rendelkezésére
álló egyéb adatok alapján állapítja meg.”
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10. §

14. §

Az Szmr. 22/C. §-ának (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) Ha a fenntartó a visszafizetési kötelezettséget elõíró határozat jogerõre emelkedését követõ nyolc napon belül visszafizetési és kamatfizetési kötelezettségének nem
tesz eleget, azok összegét az Igazgatóság a határozathozatal évében esedékes hozzájárulásból levonja. Az Igazgatóság indokolt esetben, a fenntartó kérelmére a tartozást
több, de legfeljebb hat részletben is levonhatja úgy, hogy a
visszafizetés és a kamatfizetés a határozathozatal évében
megtörténjen. A levonásról és a részletfizetés engedélyezésérõl az Igazgatóság határozatban dönt.”

(1) Az R. 9. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) Az étkeztetés intézményi térítési díja nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbségének a tervezett ellátotti létszámra jutó
napi összegét.”
(2) Az R. 9. §-a (4) bekezdésének elsõ mondata helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(4) Az étkeztetés intézményi térítési díja aszerint differenciált, hogy az ételt a helyszínen fogyasztják el vagy az
igénybevétel helyére szállítják. A kiosztó helyen, illetve a
lakáson történõ étkeztetés térítési díja a kiszállítás költségét is tartalmazza.”

11. §
Az Szmr. 22/E. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„22/E. § (1) A Kormány kincstárnak az Szt.
a) 127/A. §-a (3) bekezdésének alkalmazása során az
egyházi kiegészítõ támogatás folyósítására illetékes Igazgatóságot,
b) 127/A. §-a (4) bekezdésének alkalmazása során a
helyi önkormányzat, illetve a társulás székhelye szerint
illetékes Igazgatóságot
jelöli ki.
(2) Az Igazgatóság e rendelet szerinti eljárásában felettes szervként a miniszter jár el.”

12. §
Az Szmr. 2., 5. és 7. számú melléklete helyébe e rendelet 1–3. számú melléklete lép.

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások
térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet
módosítása

13. §
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R.) 1. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) E rendelet hatálya nem terjed ki
a) házi segítségnyújtás, jelzõrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás esetében a szociálisan nem
rászorult személyek térítési díjára,
b) a Gyvt. szerinti gyermekjóléti alapellátásokra és
gyermekvédelmi szakellátásokra, valamint a minisztérium
fenntartásában mûködõ javítóintézetekre.”

15. §
Az R. 12. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) A házi segítségnyújtás gondozási óradíja nem haladhatja meg a tervezett ellátotti létszámra jutó szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbségének az évi munkaórákra és egy gondozóra jutó összegét.”

16. §
Az R. 14/A. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) A támogató szolgáltatás térítési díja a szolgáltatási
önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbsége
alapján megállapított támogató szolgálati óradíjból és
szállítási kilométerdíjból áll.”

17. §
Az R. 15. §-a (2) bekezdésének elsõ mondata helyébe a
következõ rendelkezés lép:
„Az étkezésért fizetendõ térítési díjat a 9. § (2) és (4) bekezdése szerint kell megállapítani.”

Záró rendelkezések
18. §
(1) Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.
(2) Az Szmr.-nek a mûködési engedélyezésre vonatkozó, e rendelettel megállapított szabályait – a (3) bekezdésben foglaltak kivételével – a folyamatban lévõ ügyekben is
alkalmazni kell.
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(3) A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat mûködésének engedélyezésérõl, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezésérõl szóló 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet és a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezésérõl, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyrõl szóló 259/2002. (XII. 18.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 296/2005. (XII. 23.)
Korm. rendelet 31. § (2) bekezdése – e rendelet 20. §-ával
megállapított – eb) alpontjának rendelkezéseit csak az
e rendelet hatálybalépését követõen indult ügyekben kell
alkalmazni.
(4) Az Szmr.-nek a normatív állami hozzájárulás igénylésére vonatkozó, e rendelettel megállapított szabályait a
folyamatban lévõ ügyekben is alkalmazni kell. A normatív
állami hozzájárulás folyósítására, elszámolására és ellenõrzésére vonatkozó szabályokat a 2007. évi normatív állami hozzájárulás folyósítása, elszámolása és ellenõrzése során kell alkalmazni. A 2006. évi normatív állami hozzájárulás folyósítása, elszámolása és ellenõrzése során a 2006.
december 31-én hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni.
(5) Az R. – e rendelettel megállapított – 1. §-a (2) bekezdésének a) pontját 2007. január 1-jétõl azokra az új igénylõkre kell alkalmazni, akiknek szociális rászorultságát már
megvizsgálták. A szolgáltatást 2006. évben is igénybe
vevõ személyekre 2008. január 1-jéig a 2006. december
31-én hatályos szabályokat kell alkalmazni.
(6) Az Szt. 117/B. §-a szerinti, az átlagot jóval meghaladó minõségû elhelyezési körülményeket és szolgáltatásokat biztosító tartós bentlakásos intézményre, illetve az
emelt szintû férõhelyekre 2008. január 1-jét követõen az
R. 2007. december 31-én hatályos szabályait kell alkalmazni.
19. §
(1) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti az Szmr.
a) 2. §-ának (1) bekezdésében „– a (4) bekezdésben
meghatározott kivétellel –” szövegrész,
b) 2. §-ának (5) bekezdése,
c) 2. §-ának (8) bekezdése,
d) 4. §-a (8) bekezdésének b) pontja,
e) 8/A. §-ának (7) bekezdése,
f) 1. számú melléklete.
(2) 2008. január 1-jén hatályát veszti az R. 25. §-a.
(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg
a) az Szmr.
aa) 2. §-a (10) bekezdésének elsõ és második mondatában, valamint 4. §-ának (5) bekezdésében a „Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet” szövegrész helyébe a
„Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet” szövegrész,
ab) 14. §-a (4) bekezdésének a) pontjában a „szociális
ágazat irányítását ellátó minisztérium” szövegrész helyébe
a „szociál- és családpolitikáért felelõs miniszter által vezetett minisztérium” szövegrész,
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ac) 19. §-ának (2) és (4) bekezdésében a „jegyzõnek”
szövegrész helyébe a „városi jegyzõnek” szövegrész,
ad) 19. §-a (3) bekezdésének b) pontjában, 20. §-a
(1) bekezdésének bevezetõ szövegrészében, 20. §-a (2) bekezdésének második mondatában és 20. §-ának (3) bekezdésében a „jegyzõ” szövegrész helyébe a „városi jegyzõ”
szövegrész lép,
ae) 21. §-a (9) bekezdésének második mondatában a
„tárgyév 5. munkanapjáig” szövegrész helyébe a „tárgyév
10. munkanapjáig” szövegrész,
af) 22. §-ának (2) bekezdésében a „15-éig” szövegrész
helyébe a „20-áig” szövegrész,
ag) 22/B. §-a (2) bekezdésének második mondatában a
„szociális ágazat irányításáért felelõs miniszter” szövegrész helyébe a „miniszter” szövegrész;
b) az R.
ba) 1. §-ának (1) bekezdésében a „szociális ágazat irányításáért felelõs” szövegrész helyébe a „szociál- és családpolitikáért felelõs miniszter által vezetett” szövegrész,
bb) 3. §-a (1) bekezdésének b) pontjában a „szociális
ágazatot irányító” szövegrész helyébe a „szociál- és családpolitikáért felelõs” szövegrész,
bc) 6. §-ában a „116. § (2)” helyébe a „116. § (3)” szövegrész;
c) a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások 2007. évi irányított területi kiegyenlítési rendszerérõl szóló 239/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet 1. §-a
(2) bekezdésének da)–dc) alpontjában és 1. számú mellékletében a „2006. december 31-én” szövegrész helyébe a
„2006 decemberében” szövegrész
lép.
(4) A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos
nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet
29. §-a (1) bekezdésének ac) pontja nem lép hatályba.
20. §
A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény
és a falugondnoki szolgálat mûködésének engedélyezésérõl, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezésérõl szóló
188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet és a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezésérõl, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyrõl szóló 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet
módosításáról szóló 296/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet
31. §-a (2) bekezdésének e) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
[Amennyiben a nem állami fenntartású tartós bentlakásos szociális intézmény 2006. július 1-je elõtt jogerõs mûködési engedéllyel rendelkezett, vagy a fenntartó az elvi
mûködési engedély iránti kérelmet 2006. július 1-je elõtt
benyújtotta, a Hivatal az Szmr. 8. § (2) bekezdésének a) és
c)–h) pontja alapján az ismételt mûködési engedélyt akkor
adja ki, ha]
„e) az intézmény – ide nem értve a külsõ férõhelyeket –
elhelyezésére szolgáló ingatlan
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ea) a fenntartó kizárólagos tulajdonában vagy haszonélvezeti jogában van, vagy a fenntartó az intézményt helyi
önkormányzattal, illetve társulással kötött ellátási szerzõdés keretében mûködteti, feltéve, hogy az intézmény az
Szmr. 23. §-ának (5) bekezdése alapján újnak minõsül,
eb) – az intézmény engedélyezésének idõpontjától
függetlenül – megfelel az Szmr. 4. §-a (7) bekezdésének
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fa), illetve fb) pontjában meghatározott feltéteknek, feltéve, hogy e feltételeknek 2006. december 31-ét követõen
egyszer már megfelelt.”
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

1. számú melléklet a 325/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez
„2. számú melléklet a 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelethez
IGÉNYBEJELENTÉS
a közfeladatot ellátó egyházi, nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató,
intézmény ...... évi költségvetési támogatásához
1. A bejelentés célja:
igénylés

pótigénylés

lemondás

2. A fenntartó neve: ..........................................................................................................................................................
Székhelye: .........................................................................................................................................................................
Adószáma: .........................................................................................................................................................................
Telefonszáma: .....................................................................................................................................................................
Bankszámlát vezetõ pénzintézet neve: ..............................................................................................................................
Bankszámlaszáma: ..............................................................................................................................................................
Vezetõ neve, beosztása, telefonszáma: .............................................................................................................................
3. A szolgáltató, intézmény neve: ....................................................................................................................................
Székhelye: ..........................................................................................................................................................................
Telephelye: .........................................................................................................................................................................
Adószáma: ..........................................................................................................................................................................
Vezetõ neve, beosztása, telefonszáma: ..............................................................................................................................
4. A mûködési engedély száma: .......................................................................................................................................
5. A mûködést engedélyezõ szerv igazolásának száma: ..................................................................................................
6. Mellékelem az igényelt jogcímet, az engedélyezett létszámot és a tárgyévre tervezett feladatmutatót tartalmazó adatlapot.
7. Az igénylés/lemondás kezdetének idõpontja: ..............................................................................................................
8. Az igénybejelentés pénzügyi támogatási célra történõ felhasználásához és nyilvántartásához hozzájárulok.
9. Kijelentem, hogy a térítési díjra vonatkozó jogszabályokat betartom.
10.*
a) Kérem, hogy a tárgyévre vonatkozó, az Szt. 92/C. § (2)–(4) bekezdésében meghatározott pénzösszeget (tartalékalapot) az éves normatív hozzájárulás összegébõl az Igazgatóság utalja át az e célra nyitott bankszámlára.
Bankszámlát vezetõ pénzintézet neve: ..............................................................................................................................
Számlaszám: ......................................................................................................................................................................
b) Nyilatkozom, hogy a tárgyévre vonatkozó, az Szt. 92/C. § (2)–(4) bekezdésében meghatározott pénzösszeget (tartalékalapot) magam kívánom elkülöníteni.
c) Az Szt. 92/C. § (3) bekezdése alapján pénzeszköz-elkülönítési kötelezettségem nem áll fenn.
Az adatok hitelességét igazolom.
Kelt: ...............................................
.....................................................................
a fenntartó cégszerû aláírása és bélyegzõje
* A megfelelõ rész aláhúzandó.
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ADATLAP
szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi közfeladatot ellátó egyházi, nem állami szervek által nyújtott
szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások költségvetési támogatásának igényléséhez
A fenntartó neve: ...............................................................................................................................................................
Székhelye: .........................................................................................................................................................................
A szolgáltató, intézmény/telephely neve: .........................................................................................................................
Székhelye: .........................................................................................................................................................................
Engedélyezett fé- Tervezett feladatmutató2
rõhelyszám1

Az igényelt normatív állami hozzájárulás jogcíme

Pótigénylés/lemondás3

Gyermekjóléti központ
Szociális étkeztetés
Házi segítségnyújtás
Jelzõrendszeres házi segítségnyújtás 100%-os mértékû támogatáshoz
Jelzõrendszeres házi segítségnyújtás 50%-os mértékû támogatáshoz
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás
Támogató szolgálat 100%-os mértékû támogatáshoz
Támogató szolgálat 50%-os mértékû támogatáshoz
Közösségi ellátások 100%-os mértékû támogatáshoz
Közösségi ellátások 50%-os mértékû támogatáshoz
Utcai szociális munka 100%-os mértékû támogatáshoz
Utcai szociális munka 50%-os mértékû támogatáshoz
Idõskorúak nappali intézményi ellátása
Pszichiátriai és szenvedélybetegek, hajléktalanok nappali intézményi ellátása
Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása
Gyermekvédelmi különleges és speciális ellátás
Fogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos
intézményi ellátása 100%-os mértékû támogatáshoz
Fogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos
intézményi ellátása 50%-os mértékû támogatáshoz
Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása 100%-os mértékû
támogatáshoz
Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása 50%-os mértékû támogatáshoz
Otthont nyújtó ellátás
Utógondozói ellátás
Átlagos szintû ápolást, gondozást nyújtó ellátás bentlakásos és átmeneti
elhelyezést nyújtó szociális intézményekben
Családok átmeneti otthonában elhelyezett szülõk ellátása
Emelt színvonalú bentlakásos ellátás 100%-os mértékû
Térítési díj
támogatáshoz
átlag:4
Emelt színvonalú bentlakásos ellátás 50%-os mértékû
Térítési díj
támogatáshoz
átlag:
Hajléktalanok átmeneti intézményei
Bölcsõdei ellátás
Családi napközi ellátás
Ingyenes intézményi étkeztetés
1
2

3
4

Az engedélyezett férõhelyszámot pótigénylés és lemondás esetén is ki kell tölteni a hatályos mûködési engedélyben szereplõ férõhelyszám alapján.
A feladatmutatót két tizedesjegy pontossággal kell meghatározni. A tervezett feladatmutató a gyermekjóléti központ, falugondnoki vagy tanyagondnoki
szolgáltatás, támogató szolgálat, közösségi ellátások, utcai szociális munka esetén legfeljebb 1 lehet. Pótigénylés és lemondás esetén az eredeti igényjelentésben szereplõ tervezett feladatmutató és a megelõzõ pótigénylések és lemondások feladatmutatójának összegét kell feltüntetni.
A feladatmutató változását két tizedesjegy pontossággal kell feltüntetni.
Az éves szintre számolt 1 fõre jutó személyi térítési díjak összegének intézményi átlaga.

Kelt: .....................................................
P. H.
...................................................
fenntartó aláírása”
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2. számú melléklet a 325/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez
„5. számú melléklet a 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelethez
Igazgatóság megnevezése ..........................................................................
Humánszolgáltatások 2007. ...... negyedévi támogatási igénye
Fenntartó típusa .................................................................................
Egyházi kiegészítõ támogatás
Támogatási jogcím

fõ, szolgálatközpont

hónap
(E Ft)

fõ, szolgálat,
központ

hónap
(E Ft)

Összigény
(E Ft)

hónap
(E Ft)

hónap
(E Ft)

hónap
(E Ft)

egyházi összigény (E Ft)

Összesen
(E Ft)

2006/161. szám

Gyermekjóléti központ
Szociális étkeztetés
Házi segítségnyújtás
Jelzõrendszeres házi
segítségnyújtás 100%-os mértékû
támogatáshoz
Jelzõrendszeres házi
segítségnyújtás 50%-os mértékû
támogatáshoz
Falugondnoki vagy tanyagondnoki
szolgáltatás
Támogató szolgálat 100%-os
mértékû támogatáshoz
Támogató szolgálat 50%-os
mértékû támogatáshoz
Közösségi ellátások 100%-os
mértékû támogatáshoz
Közösségi ellátások 50%-os
mértékû támogatáshoz
Utcai szociális munka 100%-os
mértékû támogatáshoz
Utcai szociális munka 50%-os
mértékû támogatáshoz
Idõskorúak nappali intézményi
ellátása
Pszichiátriai és
szenvedélybetegek, hajléktalanok
nappali intézményi ellátása
Fogyatékos és demens személyek
nappali intézményi ellátása

hónap
(E Ft)

MAGYAR KÖZLÖNY

Szociális és
gyermekjóléti
alapszolgáltatás
feladatai

fõ, szolgálat,
központ

fõ, szolgálat,
központ

hónap
(E Ft)

fõ, szolgálatközpont

hónap
(E Ft)

fõ, szolgálat,
központ

hónap
(E Ft)

Összigény
(E Ft)

hónap
(E Ft)

Fokozott ápolást,
gondozást igénylõ
ellátás

hónap
(E Ft)

egyházi összigény (E Ft)

Összesen
(E Ft)

MAGYAR KÖZLÖNY

Gyermekvédelmi különleges és
speciális ellátás
Fogyatékos személyek,
pszichiátriai és szenvedélybetegek
bentlakásos intézményi ellátása
100%-os mértékû támogatáshoz
Fogyatékos személyek,
pszichiátriai és szenvedélybetegek
bentlakásos intézményi ellátása
50%-os mértékû támogatáshoz
Demens betegek, bentlakásos
intézményi ellátása 100%-os
mértékû támogatáshoz
Demens betegek, bentlakásos
intézményi ellátása 50%-os
mértékû támogatáshoz
Otthont nyújtó ellátás
Átlagos ápolást,
gondozást igénylõ
Utógondozói ellátás
ellátás
Átlagos szintû ápolást, gondozást
nyújtó ellátás bentlakásos és
átmeneti elhelyezést nyújtó
szociális intézményekben
Családok átmeneti otthonában
elhelyezett szülõk ellátása
Emelt színvonalú bentlakásos ellátás 100%-os mértékû
támogatáshoz
Emelt színvonalú bentlakásos ellátás 50%-os mértékû
támogatáshoz
Hajléktalanok átmeneti intézményei
Gyermekek
Bölcsõdei ellátás
napközbeni ellátása
Családi napközi ellátás
Ingyenes intézményi étkeztetés
Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása
Összesen

hónap
(E Ft)
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Egyházi kiegészítõ támogatás
Támogatási jogcím

Kelt: .....................................................
P. H.
13299

...........................................
aláírás”
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3. számú melléklet a 325/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez
„7. számú melléklet a 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelethez
Határidõ: .................................................
Csatolandó: intézményenkénti, telephelyenkénti táblázatok
ADATLAP
a nem állami és egyházi fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók és intézmények
2007. évre igényelt normatív állami hozzájárulásának elszámolásához
Az adatszolgáltató fenntartó
Neve: ...........................................................................................................................................................................
Típusa*: egyházi jogi személy
alapítvány
közalapítvány
társadalmi szervezet
gazdasági társaság
egyéni vállalkozó
közhasznú társaság, nonprofit gazdasági társaság
egyéb
Címe: ...........................................................................................................................................................................
I. 2007. évben a fenntartó részére a tárgyévi határozat alapján kiutalt összeg, levonva az év közben visszafizetett
2007. évi hozzájárulás összegét
a) normatív állami hozzájárulás
b) egyházi kiegészítõ támogatás**
c) összesen (a+b)

........................ Ft
........................ Ft
........................ Ft

II. A tényleges feladatmutatók alapján járó hozzájárulás összege
a) normatív állami hozzájárulás***
b) egyházi kiegészítõ támogatás**
c) összesen (a+b)

........................ Ft
........................ Ft
........................ Ft

III. Különbözet [II. c)–I. c)]
a) Visszafizetendõ (ha negatív)
b) Az Igazgatóság által utalandó (ha pozitív)

........................ Ft
........................ Ft

Dátum: ...................................................................
P. H.
............................................................
a fenntartó vezetõjének aláírása
Az elszámolással foglalkozó, javításra jogosult személy
neve (olvashatóan): .....................................................................................................................................................
telefonszáma, telefaxszáma és e-mailcíme: ................................................................................................................
Megjegyzés:
* Kérjük a megfelelõ négyzetet „X” jellel bejelölni!
** A normatív állami hozzájárulás összegének .........%-a (egész forintra kerekítve).
*** II. a) a fenntartott intézmény(ek), telephely(ek) által megküldött adatlap 9. oszlopa összesen sorának összegével egyezõ. (Kivéve azokat a fenntartókat, akik az éves költségvetési törvény alapján a normatív hozzájárulás 30%-ában részesülnek.)
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Intézményi, szolgáltatói és telephelyi adatok
Elszámolási idõszak: .........................................................................................................................................................
Intézmény, szolgáltató neve, mûködési engedélyének száma: .........................................................................................
Intézmény, szolgáltató székhelye, telephelye: ..................................................................................................................
A normatív állami hozzájárulás jogcímének megnevezése
(a költségvetési törvény 3. sz. melléklete
szerint

Éves normatíva
összege
(Ft/szolgálat, Ft/ellátott Ft/férõhely)

Mûködés hónapjainak száma

Igazolt munkaórák, összesített
gondozási órák
száma (óra)

1.

2.

3.

4.

11. Szociális és gyermekjóléti
alapszolgáltatás feladatai:
b) Gyermekjóléti központ
c) Szociális étkeztetés
d) Házi segítségnyújtás
ea) Jelzõrendszeres házi
segítségnyújtás 100%-os mértékû
hozzájáruláshoz
eb) Jelzõrendszeres házi
segítségnyújtás 50%-os mértékû
hozzájáruláshoz
f) Falugondnoki vagy
tanyagondnoki szolgáltatás
ga) Támogató szolgáltatás
100%-os mértékû hozzájáruláshoz
gb) Támogató szolgáltatás 50%-os
mértékû hozzájáruláshoz
ha) Közösségi ellátások 100%-os
mértékû hozzájáruláshoz
hb) Közösségi ellátások 50%-os
mértékû hozzájáruláshoz
ia) Utcai szociális munka 100%-os
mértékû hozzájáruláshoz
ib) Utcai szociális munka 50%-os
mértékû hozzájáruláshoz
j) Idõskorúak nappali intézményi
ellátása
k) Pszichiátriai és
szenvedélybetegek, hajléktalanok
nappali intézményi ellátása
l) Fogyatékos és demens
személyek nappali intézményi
ellátása
12/a) Fokozott ápolást, gondozást
igénylõ ellátás
aa) Gyermekvédelmi különleges és
speciális ellátás
aba) Fogyatékos személyek,
pszichiátriai és szenvedélybetegek
bentlakásos intézményi ellátása
100%-os mértékû hozzájáruláshoz
abb) Fogyatékos személyek,
pszichiátriai és szenvedélybetegek
bentlakásos intézményi ellátása
50%-os mértékû hozzájáruláshoz
aca) Demens betegek bentlakásos
intézményi ellátása 100%-os
mértékû hozzájáruláshoz
acb) Demens betegek bentlakásos
intézményi ellátása 50%-os
mértékû hozzájáruláshoz
12/b) Átlagos ápolást, gondozást
igénylõ ellátás
ba) Otthont nyújtó ellátás
bb) Utógondozói ellátás

Tényleges gondo- Naponta összesített tényleges
zási napok száma
ellátotti létszám
(nap)
összesen (fõ)
5.

6.

A tényleges
Gondozási napofeladatmutató
Tényleges felkon ténylegesen
adatmutató (szol- alapján járó norrendelkezésre
gálat, fõ, illetve matív állami hozálló férõhelyek
zájárulás
férõhely)
száma (férõhely)
(Ft)
7.

8.

9.
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A normatív állami hozzájárulás jogcímének megnevezése
(a költségvetési törvény 3. sz. melléklete
szerint

Éves normatíva
összege
(Ft/szolgálat, Ft/ellátott Ft/férõhely)

Mûködés hónapjainak száma

Igazolt munkaórák, összesített
gondozási órák
száma (óra)

1.

2.

3.

4.

2006/161. szám

Tényleges gondo- Naponta összesített tényleges
zási napok száma
ellátotti létszám
(nap)
összesen (fõ)
5.

A tényleges
Gondozási napofeladatmutató
Tényleges felkon ténylegesen
adatmutató (szol- alapján járó norrendelkezésre
gálat, fõ, illetve matív állami hozálló férõhelyek
zájárulás
férõhely)
száma (férõhely)
(Ft)

6.

7.

8.

9.

bc) Átlagos szintû ápolást,
gondozást nyújtó ellátás
bentlakásos és átmeneti elhelyezést
nyújtó szociális intézményekben
bd) Családok átmeneti otthonában
elhelyezett szülõk ellátása
12/ca) Emelt színvonalú
bentlakásos ellátás 100%-os
mértékû hozzájáruláshoz
cb) Emelt színvonalú bentlakásos
ellátás 50%-os mértékû
hozzájáruláshoz
13. Hajléktalanok átmeneti
intézményei
14. Gyermekek napközbeni
ellátása
a) Bölcsõdei ellátás
b) Családi napközi ellátás
c) Ingyenes intézményi étkeztetés
Összesen

Megjegyzés: Az adatok számítása a mellékelt Kitöltési útmutató szerint történik.
2. oszlop: Emelt színvonalú bentlakásos ellátás esetén a számítás szerint járó éves normatíva összegét kell beírni.
8. oszlop: A tényleges feladatmutatót két tizedesjegy pontossággal kell kerekíteni. Az 11/b) és 11/f)–ib) pont szerinti
jogcímek esetén a tényleges feladatmutató legfeljebb 1 lehet.
9. oszlop: Soronként kell kerekíteni egész forintra.
Felelõsségem tudatában kijelentem, hogy az elszámolólapon közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Kelt: ...........................................................................................
.................................................................................
az intézmény, szolgáltató vezetõjének aláírása

Kitöltési útmutató az elszámoló adatlap 8. oszlopához
– Szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzõrendszeres házi segítségnyújtás és idõskorúak, pszichiátriai és szenvedélybetegek, hajléktalanok, nappali intézményi ellátása, valamint a fogyatékos és demens személyek nappali
intézményi ellátása esetén:
Tényleges ellátotti létszám
az adott évre vonatkozó költségvetési törvényben meghatározott osztószám
„Tényleges ellátotti létszám” = az ellátottak nyilvántartása alapján naponta összesített, a normatív állami hozzájárulás
szempontjából figyelembe vehetõ ellátotti létszám (a táblázat 6. oszlopa).
9. oszlop: 2. oszlop × 8. oszlop
– Támogató szolgálat esetén:
Igazolt munkaórák száma
(2300/12) × mûködés hónapjainak száma
„Igazolt munkaórák száma” = az ellátottak nyilvántartása alapján összesített, a normatív állami hozzájárulás szempontjából figyelembe vehetõ – személyi segítésre és szállító szolgáltatásra fordított – munkaórák száma (a táblázat
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4. oszlopa). Az igazolt munkaórák száma 0, ha a tárgyévben ellátott személyek száma nem éri el a 30 fõt, illetve – ha a
normatív állami hozzájárulást nem az egész évre vették igénybe – annak idõarányos részét.
9. oszlop: 8. oszlop × [(Éves normatíva Ft összege/12) × mûködés hónapjainak száma]
– Közösségi ellátások esetén:
Igazolt munkaórák száma
(2100/12) × mûködés hónapjának száma
„Igazolt munkaórák száma” = az ellátottak nyilvántartása alapján összesített, a normatív állami hozzájárulás szempontjából figyelembe vehetõ munkaórák száma (a táblázat 4. oszlopa). A szenvedélybetegek részére nyújtott alacsony
küszöbû ellátás kivételével az igazolt munkaórák száma 0, ha a tárgyévben ellátott személyek száma nem éri el a 40 fõt,
illetve – ha a normatív állami hozzájárulást nem az egész évre vették igénybe – annak idõarányos részét.
9. oszlop: 8. oszlop × [(Éves normatíva Ft összege/12) × mûködés hónapjainak száma]
– Utcai szociális munka esetén:
Igazolt munkaórák száma
(MN/12) × mûködés hónapjának száma
„Igazolt munkaórák száma” = az ellátottak nyilvántartása alapján összesített, a normatív állami hozzájárulás szempontjából figyelembe vehetõ munkaórák száma (a táblázat 4. oszlopa).
„MN” = Az adott évre vonatkozó költségvetési törvényben meghatározott munkanapok száma × 4
9. oszlop: 8. oszlop × [(Éves normatíva Ft összege/12) × mûködés hónapjainak száma]
– Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás esetén:
Igazolt munkaórák száma
(MN/12) × mûködés hónapjának száma
„Igazolt munkaórák száma” = az ellátottak nyilvántartása alapján összesített, a normatív állami hozzájárulás szempontjából figyelembe vehetõ munkaórák száma (a táblázat 4. oszlopa).
„MN” = Az adott évre vonatkozó költségvetési törvényben meghatározott munkanapok száma × 8
9. oszlop: 8. oszlop × [(Éves normatíva Ft összege/12) × mûködés hónapjainak száma]
– Fokozott ápolást, gondozást igénylõ ellátás, átlagos gondozást, ápolást igénylõ ellátás, emelt színvonalú bentlakásos ellátás és gyermekek napközbeni ellátása esetén:
Tényleges ellátotti létszám
az adott évre vonatkozó költségvetési törvényben meghatározott osztószám
„Tényleges gondozási napok száma” = az ellátottak nyilvántartása alapján összesített, a normatív állami hozzájárulás
szempontjából figyelembe vehetõ gondozási napok száma, illetve a gyermekek napközbeni ellátása esetén a bölcsõdék
havi jelentõlapja szerint bent lévõ gyermekek száma alapján összesített gondozási napok száma (a táblázat 5. oszlopa)
9. oszlop: 2. oszlop × 8. oszlop
– Hajléktalanok átmeneti intézménye esetén:
Tényleges ellátotti létszám
az adott évre vonatkozó költségvetési törvényben meghatározott osztószám
„Tényleges férõhelyek száma” = a gondozási napokon rendelkezésre álló férõhelyek számának éves összege, ideértve
az idõszakos férõhelyeket is (a táblázat 7. oszlopa).
9. oszlop: 2. oszlop × 8. oszlop”
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A Kormány
326/2006. (XII. 23.) Korm.
rendelete
a pénzbeli és természetbeni ellátások igénylésének
és megállapításának, valamint folyósításának részletes
szabályairól szóló
63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az Alkotmány 35. §-ának (2) bekezdésében
megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40. §-ának (3) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva, illetve 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 következõket rendeli el:
1. §
A pénzbeli és természetbeni ellátások igénylésének és
megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„2. § A lakcím megállapítása szempontjából a személyiadat- és lakcímnyilvántartás adatai irányadóak.”

2. §
Az R. 5. §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül ki,
egyidejûleg a § jelenlegi szövegének jelölése (1) bekezdésre változik:
„(2) A vagyoni helyzet vizsgálata során a lízingelt dolgon fennálló használati jogot meghatározott idõre szóló
vagyoni értékû jogként kell figyelembe venni. A meghatározott idõre szóló vagyoni értékû jog értékének meghatározására az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény
72. §-ának (2) bekezdése az irányadó.”
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(2) Az Szt. szerinti, elsõ fokon a jegyzõ hatáskörébe
utalt hatósági ügyekben a szociális és gyámhivatal jár el
felettes szervként.
(3) Az Szt.
a) 10. §-a (3) bekezdésének alkalmazásában állami
adóhatóság az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal illetékes igazgatósága,
b) 10. §-a (4) és (5) bekezdésének alkalmazásában
kincstár a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatósága,
c) 37/A. §-a (3) bekezdése c) pontjának és (5) bekezdésének, 37/B. §-a (1) bekezdése ba) alpontjának és
37/D. §-a (3) bekezdése e) pontjának alkalmazásában állami foglalkoztatási szerv a regionális munkaügyi központ,
illetõleg annak kirendeltsége,
d) 43. §-a (2) bekezdésének a) pontja alkalmazásában
orvosszakértõi szerv az Országos Orvosszakértõi Intézet
orvosi bizottsága,
e) 43. §-a (4) bekezdésének a) pontja alkalmazásában
egészségügyi államigazgatási szerv az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat területileg illetékes városi intézetének tisztiorvosa,
f) 50. §-a (2) bekezdésének, 50/A. §-a (4)–(7) bekezdéseinek, 50/C. §-a (1) bekezdésének, 50/D. §-ának és
53. §-a (1) bekezdésének alkalmazásában egészségbiztosítási szerv a területileg illetékes területi egészségbiztosítási
pénztár,
g) 50/C. §-a (2) és (5) bekezdésének, 50/E. §-a
(1)–(2) bekezdésének, 51. §-a (2)–(3) bekezdésének és
52. §-a (2) bekezdésének alkalmazásában egészségbiztosítási szerv az Országos Egészségbiztosítási Pénztár,
h) 55. §-a (7) bekezdésének alkalmazásában ingatlanügyi hatóság az ingatlan fekvése szerint illetékes földhivatal.”

4. §

3. §

(1) Az R. 9. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép, egyidejûleg a jelenlegi (4) bekezdés jelölése (5) bekezdésre változik:
„(4) Ha a rendszeres szociális segélyben részesülõ személy lakcíme az Szt. 37/E. §-ának (3) bekezdése szerinti
továbbfolyósítás idõtartama alatt változik meg, az új lakcím szerint illetékes jegyzõ a keresõtevékenység fennállása esetén a rendszeres szociális segélyt továbbfolyósítja.”

Az R. a következõ 6/A. §-sal egészül ki:
„6/A. § (1) A kormány szociális hatóságként az Szt.
a) 4/A. §-a (1) bekezdésének d) pontja alkalmazása során a szociális és gyámhivatalt,
b) 4/A. §-a (2) bekezdésének alkalmazása során a jegyzõ székhelye szerint illetékes szociális és gyámhivatalt,
c) 43/A. §-a (5) bekezdésének alkalmazásában a fellebbezési eljárásra illetékes szociális és gyámhivatalt
jelöli ki.

(2) Az R. 9. §-a a következõ (6)–(7) bekezdéssel egészül
ki :
„(6) Ha a rendszeres szociális segélyben részesülõ személy részére a rendszeres szociális segélyt az Szt.
37/B. §-a (2) bekezdésének a) pontja szerint csökkentett
összegben folyósítják, és a csökkentett összegû folyósítás
idõtartama alatt a segélyezett lakcíme megváltozik, az új
lakcím szerint illetékes jegyzõ a segélyt a csökkentett
összegû folyósításról rendelkezõ határozatban foglalt idõtartamig az abban meghatározott összegben folyósítja.
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Amennyiben a segélyezett az új lakcíme szerinti települési
önkormányzat által kijelölt szervvel fennálló együttmûködési kötelezettségét is megszegi, akkor vele szemben az
Szt. 37/B. §-a (2) bekezdésének b) pontjában foglalt jogkövetkezményt kell alkalmazni.
(7) A havi rendszeres szociális ellátásra és a lakásfenntartási támogatásra jogosult halála esetén a fel nem vett ellátást a vele közös háztartásban együtt élt házastárs vagy
élettárs, gyermek, unoka, szülõ, nagyszülõ és testvér egymást követõ sorrendben veheti fel a halál hónapját követõ
hónap utolsó napjáig.”

5. §
Az R. 15. §-a (3) bekezdésének a) és f) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:
[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 regionális munkaügyi központ, illetõleg annak kirendeltsége (a továbbiakban együtt: munkaügyi központ)
igazolása a munkanélküli járadék, illetve az álláskeresési
járadék, álláskeresési segély, vállalkozói járadék (a továbbiakban együtt: álláskeresési támogatás) folyósítása idõtartamának lejártáról, valamint arról, hogy a nem foglalkoztatott személy álláskeresést ösztönzõ juttatásban nem
részesül, vagy”
„f) az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat másolata; az alapfokú vagy annál alacsonyabb iskolai
végzettségrõl okirat hiányában nyilatkozat is elfogadható.”

6. §
Az R. a következõ 17/A–17/B. §-sal egészül ki:
„17/A. § (1) Ha a rendszeres szociális segélyt kérelmezõ
személy házastársa vagy élettársa vállalja az Szt.
37/D. §-ának (6) bekezdése szerinti együttmûködést, akkor ez errõl szóló nyilatkozatát a kérelemhez mellékelni
kell.
(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a jegyzõ tájékoztatja a házastársat vagy élettársat a vállalt együttmûködés tartalmi elemeirõl.
17/B. § (1) Ha a rendszeres szociális segélyben részesülõ személy az önkormányzat által szervezett foglalkoztatásban vesz rész, a foglalkoztató a foglalkoztatás megkezdésével egyidejûleg tájékoztatja a jegyzõt
a) a foglalkoztatott személy természetes személyazonosító adatairól,
b) a foglalkoztatás kezdõ idõpontjáról és várható idõtartamáról, valamint
c) a munkaszerzõdés szerinti kereset havi nettó összegérõl.
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(2) A rendszeres szociális segély Szt. 37/E. § (1) bekezdése szerinti legmagasabb összege 2007. január 1-jétõl
53 915 forint.”

7. §
Az R. 22. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„22. § (1) Az elõrefizetõs gáz- vagy áramfogyasztást
mérõ készülék (a továbbiakban: készülék) Szt. 55/A. §
(3) bekezdés szerinti biztosításának feltétele, hogy az illetékes települési önkormányzat megállapodást kössön az
elõrefizetõs gáz- vagy áramfogyasztást mérõ készülék biztosításáról a területén mûködõ áram-, illetve gázszolgáltatóval.
(2) Azon személy részére, akinél készülék mûködik, a
lakásfenntartási támogatást részben vagy egészben a készülék mûködtetését lehetõvé tevõ eszköz (a továbbiakban: kódhordozó) formájában kell nyújtani.
(3) Az (1) bekezdés szerinti megállapodás tartalmazza a
kódhordozó formájában nyújtott lakásfenntartási támogatás igénybevételének és a készülék mûködtetésének szabályait.
(4) A készülék leszerelése esetén a lakásfenntartási támogatás kódhordozó formájában történõ nyújtását meg
kell szüntetni.
(5) Amennyiben a jogosult a készülék leszerelését a felszereléstõl számított egy éven belül kéri, akkor a beszerzés
és felszerelés költségeit idõarányosan meg kell térítenie.
(6) A jogosultnak nem kell megtérítenie a beszerzés és
felszerelés költségeit, amennyiben a felszereléstõl számított egy éven belül lakcíme megváltozik.”

8. §
(1) Az R. 35. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(5) A háziorvosi igazoláson meg kell jelölni a külön
jogszabályban meghatározottak szerint csak szakorvos által rendelhetõ (SZ jelzésû), és az elsõ ízben csak szakorvos
által rendelhetõ (J jelzésû) gyógyszereket. A háziorvosi
igazoláson fel kell tüntetni azokat a szakorvos által havonta rendszeresen rendelt gyógyító ellátásokat is, melyekrõl
a szakorvos tájékoztatta a háziorvost.”
(2) Az R. 35. §-a (6) bekezdésének második mondata
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„A borítékon a „háziorvosi igazolás közgyógyellátás
igénybevételéhez” szövegrészen túl fel kell tüntetni a háziorvos nevét és bélyegzõszámát is.”
(3) Az R. 35. §-a a következõ (9) bekezdéssel egészül
ki:
„(9) Ha a közgyógyellátásra való jogosultság megállapítása iránti kérelmet jogerõsen elutasították, és a hat hónapon belül benyújtott új kérelem a havi rendszeres gyó-
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gyító ellátás költségének a gyógykezelést szolgáló terápia,
illetõleg a gyógyszerek térítési díjának változása következtében történt emelkedésén alapul, akkor az újabb kérelemhez mellékelni kell a háziorvos erre vonatkozó nyilatkozatát.”

9. §
(1) Az R. 37. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) A szakhatósági állásfoglalásának a 12/a. számú
melléklet szerinti példányát a TEP tájékoztatásul a háziorvosi igazolást kiállító háziorvosnak is eljuttatja, melyben
megjelöli a háziorvosi igazolásban szereplõ hatóanyag
alapján a szakmai szabályok szerint elsõként választandó
– egy havi terápiához szükséges – legalacsonyabb napi terápiás költségû gyógyszer nevét és térítési díját.”
(2) Az R. 37. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül
ki, egyidejûleg a jelenlegi (3)–(6) bekezdések számozása
(4)–(7) bekezdésekre változik:
„(3) A havi 6000 forint feletti gyógyszerköltséget megállapító szakhatósági állásfoglalás a TEP vezetõjének ellenjegyzésével adható ki.”

10. §
Az R. 48. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„48. § (1) Ha a jogosultság kezdõ idõpontját megelõzõen a jogosult meghal, és a települési önkormányzat a
közgyógyellátási igazolvány után fizetendõ térítést az Szt.
53. §-ának (1) bekezdése szerint átutalta a TEP-nek, a befizetett teljes összeg visszaigényelhetõ.
(2) Az (1) bekezdés, valamint az Szt. 53. §-ának (3) bekezdése szerinti esetben a TEP – a jogosult halálának tudomására jutásától számított – 15 napon belül gondoskodik a
visszaigényelt összegnek az önkormányzat számlájára történõ átutalásáról.”

11. §
(1) Az R. 3. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.
(2) Az R. 9–10. számú melléklete helyébe e rendelet
2–3. számú melléklete lép.
(3) Az R. 12. számú melléklete helyébe a rendelet
4. számú melléklete lép.
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12. §
(1) Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.
(2) Ha e rendelet hatálybalépésekor a rendszeres szociális segély az Szt. 37/C. §-ának (1) bekezdése alapján szünetel, a jegyzõ hivatalból megvizsgálja, hogy fennállnak-e
az Szt. 37/C. §-ának (2) bekezdésében meghatározott feltételek.
(3) Az R. e rendelet 8. § (1) bekezdésével megállapított
35. § (5) bekezdését, továbbá 9. §-ával megállapított 37. §
(3) bekezdését, valamint a mellékleteket érintõ, 11. §-ban
meghatározott módosításokat a rendelet hatálybalépését
követõen indult ügyekben kell alkalmazni.
(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti az R.
a) 3. §-ának (2) bekezdésében „a 18. életévét betöltött”
szövegrész,
b) 29. §-ának (1) bekezdésében a „megyei” szövegrész,
c) 54. §-a.
(5) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az R.
a) 15. §-a (3) bekezdésének e) pontjában a „d)” szövegrész helyébe a „d)–e)” szövegrész,
b) 36. §-a (1) bekezdésének a) pontjában a „megyei”
szövegrész helyébe a „területi” szövegrész,
c) 36. §-a (1) bekezdésének a) pontjában, 37. §-ának
összes bekezdésében, 38. §-ának (4) bekezdésében,
40. §-ának (1)–(3) bekezdésében, 44. §-a (4) bekezdésének bevezetõ szövegében, 44. §-a (5) bekezdésének
a) pontjában, 45. §-ának (2) bekezdésében, 46. §-ának
(2)–(3) bekezdésében, 49. §-ában, 61. §-ának (3) bekezdésében a „MEP” szövegrész helyébe a „TEP” szövegrész,
d) 38. §-ának (1) bekezdésében a „MEP-nek” szövegrész helyébe a „TEP-nek” szövegrész,
e) 40. §-ának (1) bekezdésében a „MEP-nél” szövegrész helyébe a „TEP-nél” szövegrész,
f) 44. §-ának (3) bekezdésében a „MEP-et” szövegrész
helyébe a „TEP-et” szövegrész,
g) 47. §-ának (1)–(2) bekezdésében a „MEP-en” szövegrész helyébe a „TEP-en” szövegrész,
h) 11. számú mellékletének címében a „Megyei” szövegrész helyébe a „Területi” szövegrész
lép.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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1. számú melléklet a 326/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez
„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 kérelmezõ
fogyatékossági támogatásban részesül
fogyatékossági támogatásban nem részesül
4. A házastárs/élettárs személyi adatai:
Neve: ...................................................................................................................................................................................
Születési neve: ....................................................................................................................................................................
Anyja neve: .........................................................................................................................................................................
Születési hely, év, hó, nap:..................................................................................................................................................
Lakóhely: ............................................................................................................................................................................
Tartózkodási hely:...............................................................................................................................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ................................................................................................................................
5. A kérelmezõ házastársa/élettársa
fogyatékossági támogatásban részesül
fogyatékossági támogatásban nem részesül
6. 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. Jövedelmi 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 Orvosszakértõi Intézet orvosi bizottságának szakvéleménye,
– Magyar Államkincstár Területileg Illetékes 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 regionális 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, vállalkozói járadékot 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 megszüntetõ szerv neve és
címe ...................................................................................................................................................................
– iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat másolata, illetve okirat hiányában az alapfokú vagy annál alacsonyabb végzettségrõl szóló nyilatkozat
támogatott álláskeresõ
Csatolásra került:
– a regionális 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 ...................................................................................................................................................................................
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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 beilleszkedést 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.
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. Jövedelemnek minõsül az a bevétel is, amely után az egyszerûsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerûsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.
A jövedelmi adatok alatt havi nettó jövedelmet kell érteni. A nettó jövedelem kiszámításánál a bevételt az elismert
költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett összegben kell feltüntetni. Elismert költségnek minõsül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj. Befizetési kötelezettségnek minõ-
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sül a személyi jövedelemadó, az egyszerûsített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelõ egyszerûsített közteherviselési
hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.
Ha a magánszemély az egyszerûsített vállalkozói adó vagy egyszerûsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, az elismert költség kiszámítása során a bevétel csökkenthetõ a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minõsülõ igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 20 százalékával.
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 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultnak járó pénzbeli támogatás, a kiegészítõ gyermekvédelmi támogatás mellett folyósított pótlék, 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 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.
Jövedelem típusai:
1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem: különösen a munkaviszonyban, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban, bírósági, ügyészségi, igazságügyi szolgálati jogviszonyban, honvédség, 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 továbbá 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 Orvosszakértõi Intézet 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 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 beszerzésére
vonatkozó kérelmet.
Nem foglalkoztatott az a személy:
a) akinek a munkanélküli járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, vállalkozói járadék (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 regionális 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, az ideiglenes özvegyi nyugdíj, továbbá az árvaellátás megszûnése miatt az özvegyi 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) akinek a rendszeres szociális segély folyósítása a munkaképesség-csökkenés mértékének változása miatt szûnt
meg,
f) 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 beszerzésére 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), f) 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, illetve az alapfokú
vagy annál alacsonyabb végzettség esetében okirat hiányában az errõl szóló nyilatkozatot.
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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2. számú melléklet a 326/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez
„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.)
III. A közeli hozzátartozókra és jövedelmükre vonatkozó adatok
a) A kérelmezõ családi körülménye:
egyedülélõ
nem egyedül élõ
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b) 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.

c) Jövedelmi 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-szel jelölje be a megfelelõ választ.)
b) A közgyógyellátási igazolvány átvételére vonatkozó nyilatkozat:
A közgyógyellátás igazolvány kézbesítését postai úton: ................................................... címre kérem.
A közgyógyellátási igazolványt ........................... területi 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.
Egyedülélõ: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik.
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
= húszévesnél fiatalabb, és önálló keresettel nem rendelkezik,
= huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezik, és nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat,
= 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. Jövedelemnek minõsül az a bevétel is, amely után az egyszerûsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerûsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.
A jövedelmi adatok alatt havi nettó jövedelmet kell érteni. A nettó jövedelem kiszámításánál a bevételt az elismert
költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett összegben kell feltüntetni. Elismert költségnek minõsül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj. Befizetési kötelezettségnek minõsül a személyi jövedelemadó, az egyszerûsített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelõ egyszerûsített közteherviselési
hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.
Ha a magánszemély az egyszerûsített vállalkozói adó vagy egyszerûsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, az elismert költség kiszámítása során a bevétel csökkenthetõ a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minõsülõ igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 20 százalékával.
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 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultnak járó pénzbeli támogatás, a kiegészítõ gyermekvédelmi támogatás mellett folyósított pótlék, 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 a kérelem benyújtását megelõzõ három hónap,
– nem rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelõzõ tizenkét hónap
alatt kapott összeg egyhavi átlagát kell együttesen figyelembe venni.
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Jövedelem típusai:
1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem: különösen a munkaviszonyban, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban, bírósági, ügyészségi, igazságügyi szolgálati jogviszonyban, honvédség, 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 jövedelemrõl a jövedelem típusának megfelelõ iratot vagy annak másolatát a kérelemhez mellékelni szükséges.”

3. számú melléklet a 326/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez
„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 háziorvosi igazolás kiadására
közgyógyellátásra való jogosultság megállapítása
egyéni gyógyszerkeret felülvizsgálata
céljából kerül sor. (A megfelelõ választ X-szel kell jelölni.)
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II. A társadalombiztosítás által támogatott, tartósan alkalmazott gyógyító ellátási szükségletre vonatkozó adatok
1. Havi rendszerességgel rendelt gyógyszerek:

A betegség
BNO kódja

ATC kód

TTT kód

Gyógyszer
megnevezése

Gyógyszerforma

Hatóanyag A hatóanyag
megnevenapi
zése
mennyisége

Napi
adagolás

Gyógyszer
rendelésére
vonatkozó
jelzés*

Szakorvos
pecsétszáma**

Megjegyzés

* Ebben a rovatban a 44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti jelzést kell feltüntetni.
** Ezt a rovatot akkor kell kitölteni, ha a gyógyszert csak szakorvos rendelheti vagy a javaslatot a szakorvos tette.

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

ISO kód/GYF szolgáltatás
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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4. számú melléklet a 326/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez
„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

Elismert költség (Ft)

Összes gyógyító ellátás költsége [Szt. 49. § (2) bek. a)–c) pont]
Gyógyszerköltség [Szt. 49. § (2) bek. a) pont]
Dátum: ................................................
P. H.
................................................
aláírás
Ellenjegyezte:
....................................*
területi egszségbiztosítási szerv vezetõje

* 6000 Ft-ot meghaladó gyógyszerköltség esetén.”
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A Kormány
327/2006. (XII. 23.) Korm.
rendelete
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló
1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról rendelkezõ
168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az Alkotmány 35. §-ának (2) bekezdésében
megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alkotmány 40. §-ának (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban:
Tny.) 101. §-ának (1) bekezdésében és 101/A. §-ában
kapott felhatalmazás alapján a következõket rendeli el:
1. §
A Tny. végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: TnyR.) 1–2. §-a és az azt megelõzõ alcím helyébe a következõ rendelkezések és alcím
lépnek:
„Hatáskör, illetékesség
1. § (1) A társadalombiztosítási nyugellátások, valamint
a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek feladat- és hatáskörébe tartozó ellátások megállapításával kapcsolatos jogszabályban meghatározott feladatokat
a) az igénylõ lakóhelye, illetve a foglalkoztató vagy
egyéb szerv székhelye (telephelye) szerint illetékes regionális nyugdíjbiztosítási igazgatóság,
b) hozzátartozói nyugellátás esetén, ha az elhunyt jogszerzõ a c) pontban nem említett saját jogú nyugellátásban
részesült, a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság,
c) – ha a jogosult a Magyar Államvasutak Zártkörûen
Mûködõ Részvénytársaság (a továbbiakban: MÁV Zrt.)
vagy a Gyõr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság (a továbbiakban: GYSEV Zrt., együtt
a MÁV Zrt.-vel: Vasutak) dolgozója volt, illetve hozzátartozói nyugellátás esetén az elhunyt jogszerzõ a vasutas
nyugdíj-megállapító és -folyósító szerv által megállapított
nyugellátásban részesült – a vasutas nyugdíj-megállapító
és -folyósító szerv [az a)–c) pontban meghatározott szervek a továbbiakban együtt: nyugdíj-megállapító szerv]
látja el.
(2) A szociális biztonsági (szociálpolitikai) egyezmények alapján járó nyugellátás megállapításával kapcsolatos hatósági feladatokat
a) a Közép-magyarországi Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság,
b) hozzátartozói nyugellátás esetén, ha az elhunyt jogszerzõ a magyar jogszabályok szerint a c) pontban nem
említett saját jogú nyugellátásban részesült, a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság,
c) – ha az egyezményben részt vevõ másik ország területén megszerzett szolgálati idõt Magyarországon meg-
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szerzett szolgálati idõ követte, és a nyugellátás megállapítása elõtti utolsó jogviszony alapján a nyugdíjigény elbírálására a vasutas nyugdíj-megállapító és -folyósító szerv,
vagy a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek, valamint a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok nyugdíj-megállapító szerve az illetékes – a nyugellátás megállapítására
irányuló igényt az e pont szerinti nyugdíj-megállapító
szerv
látja el.
(3) Kivándorolt, külföldön élõ vagy tartózkodó személy
esetén a nyugellátás megállapításával kapcsolatos hatósági feladatokat
a) a Közép-magyarországi Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság,
b) – ha a jogosult, illetve hozzátartozói nyugellátás esetén az elhunyt jogszerzõ a magyar jogszabályok szerint a
c) pontban nem említett saját jogú nyugellátásban részesült – a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság,
c) – ha a jogosult, illetve hozzátartozói nyugellátás esetén az elhunyt jogszerzõ a Vasutak dolgozója volt – a vasutas nyugdíj-megállapító és -folyósító szerv
látja el.
2. § A nyugellátásokkal, valamint a külön jogszabályban meghatározott ellátások folyósításával kapcsolatos
feladatokat
a) a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság,
b) a Vasutak nyugdíjasai, illetve – hozzátartozói nyugellátás esetén – ezek hozzátartozói vonatkozásában a
MÁV Zrt. Nyugdíj Igazgatóság [az a)–b) pontban meghatározott szervek a továbbiakban együtt: nyugdíjfolyósító
szerv]
látja el.”

2. §
A TnyR. 11/B. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Ha a 2006. december 31-ét követõ és 2008. január
1-jét megelõzõ idõponttól megállapításra kerülõ saját jogú
nyugellátás alapját képezõ havi átlagkereset 202 000 forintnál több,
a) a 202 001–230 000 forint közötti átlagkereset kilencven százalékát,
b) a 230 001–259 000 forint közötti átlagkereset nyolcvan százalékát,
c) a 259 001–289 000 forint közötti átlagkereset hetven
százalékát,
d) a 289 001 –318 000 forint közötti átlagkereset hatvan százalékát,
e) a 318 001–347 000 forint közötti átlagkereset ötven
százalékát,
f) a 347 000 forint feletti átlagkereset negyven százalékát
kell a saját jogú nyugellátás megállapításánál figyelembe
venni.”
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3. §

A TnyR. a következõ 66/C. §-sal egészül ki:
„66/C. § A Tny. 3. §-ának (4) bekezdésében meghatározott eljárási cselekmények elektronikus úton az ONYF
által e célra rendszeresített elektronikus ûrlap alkalmazásával gyakorolhatóak.”

4. §
A TnyR. 72/B. §-ának (10) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(10) A kivételes nyugdíjemelés engedélyezése esetén a
bányásznyugdíjat, az egyes mûvészeti tevékenységet folytatók öregségi nyugdíját, a szolgálati nyugdíjat, a polgármester öregségi nyugdíját, a mezõgazdasági szövetkezeti
járadékot, a mezõgazdasági szakszövetkezeti járadékot és
a mezõgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegû
járadékát is társadalombiztosítási nyugellátásnak kell
tekinteni, amennyiben az ellátásban részesülõ személy a
reá irányadó nyugdíjkorhatárt (Tny. 7. §) betöltötte.”

5. §
A TnyR. 72/D. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„72/D. § A Tny. 75. §-át kell megfelelõen alkalmazni
akkor is, ha a jogszabályban meghatározott orvosszakértõi
szerv a rokkantságról szóló szakvéleményét nem nyugellátásra irányuló igény érvényesítéséhez adta ki.”

6. §
(1) A TnyR. 86. §-a (1) bekezdésének elsõ mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:
„A Tny. 97. §-ának (2) bekezdése szerinti nyilvántartásra kötelezett a társadalombiztosítási egyéni nyilvántartás részeként Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó
Lapot (a továbbiakban: nyilvántartó lapot) köteles kiállítani. Nyilvántartó lapot kell kiállítani a Tbj. 5. §-ának
(1)–(3) bekezdésében említett biztosítottakról, valamint a
saját jogú nyugdíjasként foglalkoztatott személyekrõl és a
kiegészítõ tevékenységet folytató egyéni és társas vállalkozóról is.”
(2) A TnyR. 86. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Annak a szervnek (szervezetnek), illetve foglalkoztatónak minõsülõ egyéni vállalkozónak, amelynek (akinek) az (1) bekezdés alapján nyilvántartó lapot kiállítania
nem kell, e tényrõl a tárgyévet követõ év április 30-áig
– a nemlegesség okának megjelölése mellett – a területileg
illetékes regionális nyugdíjbiztosítási igazgatóságot értesítenie kell. A Tbj. 5. §-ának (3) bekezdése szerinti biztosí-
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tott és a Tbj. 26. §-ának (7) bekezdése szerinti felszolgáló
nem köteles nyilvántartó lapot kiállítani, ha a személyi
jövedelemadó bevallásában járulékalapot képezõ jövedelem, illetve borravaló hiányában nyugdíjbiztosítási-,
nyugdíjjárulék-bevallást, illetve befizetést nem teljesített.”
(3) A TnyR. 86. §-ának (9) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(9) A foglalkoztató Tny. 97. § (2) és (6) bekezdése szerinti kötelezettségeit a felszámolás és a végelszámolás
kezdõ idõpontjától a felszámoló, illetõleg a végelszámoló
teljesíti. A felszámoló és a végelszámoló a biztosítottak
nyugdíjbiztosítási adatait – a Cstv. 53. §-ának (2) bekezdése, illetve a Ctv. 112. §-ának (2) bekezdése szerint –
átadja a területileg illetékes regionális nyugdíjbiztosítási
igazgatóságnak. A felszámoló és a végelszámoló a rendelkezésre álló adatok alapján az elmaradt adatszolgáltatásokat is teljesíti.”

7. §
(1) A TnyR. 87. §-a (1) bekezdésének g)–h) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a bekezdés
a következõ i)–k) ponttal egészül ki:
[A nyilvántartó lapot köteles kiállítani]
„g) a Tbj. 5. §-a (1) bekezdésének e) pontjában említett
egyéni vállalkozó, valamint az Tbj. 5. §-a (1) bekezdésének i) pontjában említett mezõgazdasági õstermelõ a saját
biztosításával összefüggõ adatairól a Tny. 97. §-ának
(2)–(3) bekezdésében meghatározottak szerint, továbbá a
kiegészítõ tevékenységet folytató egyéni vállalkozó,
h) a biztosítás megszûnését követõen táppénzben,
baleseti táppénzben, terhességi-gyermekágyi segélyben,
gyermekgondozási díjban részesülõ személyrõl az ellátást
megállapító és folyósító, jogszabályban meghatározott,
területileg illetékes egészségbiztosítási szerv, a társadalombiztosítási kifizetõhelyet mûködtetõ foglalkoztató,
a kincstár illetékes területi szerve, illetve a központosított
illetmény-számfejtési szervek, ha az ellátást megállapították és folyósították,
i) a Tbj. 5. §-ának (3) bekezdésében említett biztosított
a személyi jövedelemadóról benyújtott bevallásában bevallott és megfizetett nyugdíjbiztosítási és nyugdíjjárulék
alapjára, összegére vonatkozó adatokról,
j) a társas vállalkozás – a biztosítottakon túl – a kiegészítõ tevékenységet folytató társas vállalkozóról,
k) a Tbj. 26. §-ának (7) bekezdése szerinti vendéglátó
üzlet felszolgálója a fogyasztótól közvetlenül kapott borravaló után – a személyi jövedelemadóról benyújtott bevallásában bevallott – fizetett nyugdíjbiztosítási járulék
alapjára és összegére vonatkozó adatokról.”
(2) A TnyR. 87. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül
ki:
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„(6) Az állami adóhatóság és az ONYF az alkalmi munkavállalói könyvvel történõ foglalkoztatásról és az ahhoz
kapcsolódó közterhek egyszerûsített befizetésérõl szóló
1997. évi LXXIV. törvény 5. §-ának (9) bekezdése szerinti
adatszolgáltatás rendjérõl megállapodást köt.”

8. §
(1) A TnyR. 88. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„88. § (1) A nyilvántartó lap kiállítására kötelezett a
nyilvántartó lap adattartalmát az ONYF által rendszeresített és a területileg illetékes regionális nyugdíjbiztosítási
igazgatóság által térítésmentesen rendelkezésére bocsátott
számítógépes programmal állítja elõ, és adatszolgáltatási
kötelezettségét számítógépes adathordozón teljesíti. A
87. § (1) bekezdés g) pontjában említett egyéni vállalkozó,
a mezõgazdasági õstermelõ, a 87. § (1) bekezdés i) és
k) pontjában említett személyek, továbbá az öt fõnél kevesebb biztosítottról történõ adatszolgáltatás esetén a foglalkoztató adatszolgáltatása teljesítettnek számít az elõírt
nyomtatványon történõ adatszolgáltatás mellett akkor is,
ha a személyesen közölt hiteles adatok az illetékes regionális nyugdíjbiztosítási igazgatóságnál számítógépes adathordozón rögzítésre kerülnek.”
(2) A TnyR. 88. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az adatszolgáltatással kapcsolatos felelõsség – így
különösen: az adatszolgáltatás elmulasztása, vagy késedelmes teljesítése, a valóságtól eltérõ adatok szolgáltatása – akkor is a nyilvántartásra kötelezettet terheli, ha az
adatszolgáltatást a megbízása alapján – az Art. 7. §-a
(1)–(2) és (6) bekezdésének alkalmazásával – meghatalmazottja, illetve képviselõje teljesíti.”

9. §
A TnyR. a következõ 88/A. §-sal egészül ki:
„88/A. § (1) A nyilvántartásra kötelezett a Tny.
97. §-ának (2) bekezdésében elõírt, 2006. évre vonatkozó
adatszolgáltatási kötelezettségét elektronikus ügyintézés
keretében, a Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer
erre a célra kialakított szolgáltatásainak igénybevételével
is teljesítheti.
(2) A nyilvántartásra kötelezettnek – az Art. 7. §-a
(1)–(2) bekezdésének alkalmazásával adott meghatalmazással történõ adatszolgáltatás teljesítéséhez – az Ügyfélkapu hozzáféréssel rendelkezõ meghatalmazott, illetve
képviselõ természetes személyazonosító adatait az ONYF
által erre a célra rendszeresített nyomtatványon kell bejelentenie az illetékes regionális nyugdíjbiztosítási igazgatóságnak. A nyomtatványt és a meghatalmazás eredeti példányát az illetékes regionális nyugdíjbiztosítási igazgatóság részére az adatszolgáltatás teljesítését legalább 30 nap-
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pal megelõzõen kell megküldeni. A nyilvántartásra kötelezettnek a meghatalmazás – az Art. 7. §-a (6) bekezdésének
alkalmazásával történõ – visszavonásáról, valamint a
közölt adatokban bekövetkezett változásról a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervet soron kívül kell tájékoztatnia.
(3) Az elektronikus ügyintézés keretében történõ adatszolgáltatás esetén a teljesítéssel meghatalmazott személy
az adatszolgáltatásra rendszeresített számítástechnikai
programot (a továbbiakban: NYENYI program) az ONYF
internetes honlapjáról, a program mûködéséhez szükséges
azonosító állományt az ONYF elektronikus ügyintézési
rendszerébõl töltheti le.
(4) Elektronikus ügyintézés során az adatszolgáltatás
teljesítése a NYENYI program által elõállított export állomány Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszeren
keresztüli feltöltésével valósul meg.
(5) Az adatszolgáltatásnak a Központi Elektronikus
Szolgáltató Rendszeren keresztüli beérkezésérõl, annak az
ONYF nyilvántartási rendszerébe történõ befogadásáról,
valamint – hibás adattartalom esetén vagy érvényes meghatalmazás hiányában – az adatszolgáltatás befogadásának visszautasításáról, a nyilvántartásra kötelezett és az
adatszolgáltatást teljesítõ személy elektronikus úton, a
bejelentéshez rendszeresített nyomtatványon közölt elektronikus levelezési címre értesítést kap.”

10. §
(1) A TnyR. 89. §-ának (1)–(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„89. § (1) A nyilvántartásra kötelezetteknek a 88. §
(1) bekezdésében meghatározott számítógépes programot,
illetõleg nyomtatványt az erre a célra rendszeresített, a
nyilvántartásra kötelezett (a meghatalmazott, illetve a képviselõ) aláírásával (cégszerû aláírásával) ellátott adatlap
benyújtásával évente kell igényelnie az illetékes regionális
nyugdíjbiztosítási igazgatóságnál. Az igénylésrõl a regionális nyugdíjbiztosítási igazgatóság – az adathordozók,
illetõleg a nyomtatvány átadásakor (továbbításakor) – igazolást állít ki. Amennyiben a nyilvántartásra kötelezett
megbízása alapján a meghatalmazott, illetve a képviselõ
jogosult az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésére, az
adatlap benyújtásakor, valamint az adatszolgáltatás teljesítésekor a meghatalmazás eredeti példányát a területileg
illetékes regionális nyugdíjbiztosítási igazgatóságnak be
kell mutatni. A 88/A. §-a szerinti elektronikus ügyintézés
keretében történõ adatszolgáltatás esetén a nyilvántartásra
kötelezettnek nem kell adatlapot benyújtania.
(2) A nyilvántartásra kötelezetteknek a nyilvántartó lapot
a tárgyév december 31. napjával le kell zárni és a Tny.
97. §-ának (2) bekezdésében meghatározott határidõig
a) a biztosítottak születési dátuma szerinti rendezettségben a (4) bekezdés szerinti jegyzéket és
b) az (1) bekezdés szerinti igazolást, továbbá

2006/161. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

c) mágneses adathordozón elkészített adatszolgáltatás
esetén
ca) az adatszolgáltatást tartalmazó adathordozót,
cb) a programból két példányban kinyomtatott konszignációs listát,
d) nyomtatványon történõ adatközlés esetén a lezárt
nyilvántartó lapot
meg kell küldeni a területileg illetékes regionális nyugdíjbiztosítási igazgatóság részére.”
(2) A TnyR. 89. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül
ki:
„(3) A nyilvántartó lapot, továbbá a (4) bekezdés szerinti jegyzéket, valamint a mágneses adathordozón teljesített
adatszolgáltatás esetén a (2) bekezdés szerinti konszignációs listát és az (1) bekezdés alapján kiállított igazoló lapot
a nyilvántartásra kötelezett (a meghatalmazott, illetve
a képviselõ) aláírással (cégszerû aláírással) látja el. Az
elektronikus ügyintézés keretében teljesített adatszolgáltatás esetén a 88/A. §-ban meghatározottak szerint kell
eljárni.”
(3) A TnyR. 89. §-ának (4)–(5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(4) A nyilvántartó lapokról – az elektronikus ügyintézés keretében teljesített adatszolgáltatás kivételével – két
példányban jegyzéket kell készíteni, amely tartalmazza
a) a nyilvántartó lap sorszámát,
b) a biztosított nevét,
c) a biztosított anyjának nevét,
d) a biztosított születésének idejét,
e) a biztosított TAJ-számát.
(5) A nyilvántartásra kötelezett a nyilvántartó lapot
soron kívül lezárja és megküldi az illetékes regionális
nyugdíjbiztosítási igazgatóság részére, ha
a) a biztosított nyugellátás (a megváltozott munkaképességûeket megilletõ rendszeres pénzellátás) megállapítását kérelmezi,
b) hozzátartozói, baleseti hozzátartozói igény elõterjesztésére kerül sor,
c) a Tny. 22/A. §-a szerinti nyugdíjemelési kérelmet
nyújtanak be,
d) a nyugdíjigényt elbíráló szerv azt kéri.”

11. §
A TnyR. 2. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

12. §
(1) Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.
(2) A TnyR. e rendelettel megállapított rendelkezéseit
a 2006. december 31-ét követõ idõponttól megállapított
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ellátások, valamint az említett idõpontot követõ adatszolgáltatás esetén kell alkalmazni.
(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti a TnyR.
a) 3–7. §-a,
b) 15. §-a (3) bekezdésében a „2007. január 1-je elõtti
idõponttól megállapításra kerülõ nyugdíjak esetében a”
szövegrész,
c) 69. §-ának (1) és (3)–(4) bekezdése,
d) 74. §-a,
e) 81. §-ának (4) bekezdése,
f) 86. §-ának (6) bekezdése,
g) 1. számú melléklete.
(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a TnyR.
1. 9/A. §-ának (3) bekezdésében a „családi pótlék
igénylésére vonatkozó rendelkezések szerinti módon,
orvosi igazolással” szövegrész helyébe a „magasabb
összegû családi pótlékra jogosító betegségekrõl és fogyatékosságokról rendelkezõ külön jogszabály szerinti szakorvosi igazolással” szövegrész,
2. 14. §-a (6) bekezdésének j) pontjában és 16. §-a
(2) bekezdésének d) pontjában a „2004–2006. években”
szövegrész helyébe „2004–2007. években” szövegrész,
3. 15. §-ának (2) bekezdésében, 89. §-ának (9) és
(11) bekezdésében a „Foglalkoztatási Hivatal” szövegrész
helyébe a „Szociális és Foglalkoztatási Hivatal” szövegrész,
4. 23/A. §-ában az „orvosszakértõi szervek” szövegrész helyébe az „orvosszakértõi szerv” szövegrész,
5. 61. §-ának a) pontjában „az Országos Orvosszakértõi Intézet illetékes bizottságának” szövegrész helyébe
„a jogszabályban meghatározott orvosszakértõi szerv”
szövegrész,
6. 62. §-a (1) bekezdésének b) pontjában a „72/C. § szerinti orvosi bizottság” szövegrész helyébe a „jogszabályban meghatározott orvosszakértõi szerv” szövegrész,
7. 64. §-ának (3) bekezdésében a „Foglalkoztatási és
Munkaügyi Minisztérium” szövegrész helyébe „felnõttképzésért felelõs miniszter” szövegrész,
8. 68. §-ában a „Fõvárosi és Pest megyei Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság” szövegrész helyébe a „Közép-magyarországi Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság” szövegrész,
9. 72. §-a (2) bekezdésének elsõ mondatában a „GYSEV
Rt.-nek” szövegrész helyébe a „GYSEV Zrt.-nek” szövegrész, második mondatában a „GYSEV Rt.” szövegrész
helyébe a „GYSEV Zrt.” szövegrész,
10. 72/A. §-a (1) bekezdésében a „Tny. 72. §-ában
megjelölt orvosi bizottság” szövegrész helyébe a „jogszabályban meghatározott orvosszakértõi szerv” szövegrész,
11. 72/B. §-ának (1) bekezdésében a „megyei (fõvárosi) nyugdíjbiztosítási igazgatósághoz (kirendeltséghez)”
szövegrész helyébe a „regionális nyugdíjbiztosítási igazgatósághoz” szövegrész, 85. §-ának (1) bekezdésében a
„megyei nyugdíjbiztosítási igazgatóságot (kirendeltsé-
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get)” szövegrész helyébe a „regionális nyugdíjbiztosítási
igazgatóságot” szövegrész,
12. 72/B. §-ának (14) bekezdésében, 76/B. §-ában az
„Országos Nyugdíj-biztosítási Fõigazgatóság” szövegrész
helyébe, továbbá 72/B. §-ának (20) bekezdésében,
87. §-ának (3)–(4) bekezdésében, 88. §-ának (2) és (4) bekezdésében, valamint 89. §-ának (9) és (11) bekezdésében
az „Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság” szövegrész helyébe az „ONYF” szövegrész,
13. 73/A. §-ának (1) bekezdésében a „Tny. 83. §-ának
(3) bekezdése” szövegrész helyébe „Tny. 83/A. §-ának
(1) bekezdése” szövegrész,
14. 76/A. §-ának (1) bekezdésében a „csõdeljárásról,
a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló
1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.)” szövegrész helyébe a „csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról
szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) és
a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a továbbiakban: Ctv.)” szövegrész,
15. 79. §-ának (1) és (3) bekezdésében, 81. §-ának
(1)–(2) bekezdésében, 84/A. §-ának (3) bekezdésében
a „Magyar Államkincstárnál” szövegrész helyébe a
„kincstár illetékes területi szervénél” szövegrész,
16. 84/A. §-ának (1) bekezdésében a „(4) bekezdése”
szövegrész helyébe a „(6) bekezdése” szövegrész,
17. 85. §-ának (2) bekezdésében a „(3) bekezdés” szövegrész helyébe az „(5) bekezdés” szövegrész,
18. 85. §-ának (3) bekezdésében a „(3) bekezdésének”
szövegrész helyébe az „(5) bekezdésének” szövegrész,
19. 87. §-a (1) bekezdésének a) pontjában, 87. §-ának
(2) bekezdésében, valamint 88. §-ának (5) bekezdésében
a „Magyar Államkincstár Területi Igazgatósága” szöveg-
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rész helyébe a „kincstár illetékes területi szerve” szövegrész,
20. 87. §-a (1) bekezdésének c) pontjában a „Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal” szövegrész helyébe
a „mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv”
szövegrész,
21. 87. §-ának (2) bekezdésében és 88. §-ának (5) bekezdésében a „megyei egészségbiztosítási pénztár” szövegrész helyébe a „jogszabályban meghatározott, területileg illetékes egészségbiztosítási szerv” szövegrész,
22. 87. §-ának (4) bekezdésében az „illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv” szövegrész helyébe a „területileg illetékes regionális nyugdíjbiztosítási igazgatóság”
szövegrész,
23. 88. §-ának (2) és (5) bekezdésében a „nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv” szövegrész helyébe a „regionális
nyugdíjbiztosítási igazgatóság” szövegrész,
24. 89. §-ának (6) és (10) bekezdésében a „nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv” szövegrész helyébe a „területileg
illetékes regionális nyugdíjbiztosítási igazgatóság” szövegrész, 89. §-ának (8) bekezdésében az „Országos Nyugdíj-biztosítási Fõigazgatósággal” szövegrész helyébe az
„ONYF-fel” szövegrész
lép.
(5) Az egyes társadalombiztosítási tárgyú rendeletek
módosításáról szóló 159/2006. (VII. 27.) Korm. rendelet
14–15. §-a és 18. §-a (2) bekezdésének b) pontja nem lép
hatályba.
A miniszterelnök helyett:
Kiss Péter s. k.,
szociális és munkaügyi miniszter

Melléklet a 327/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez
[2. számú melléklet a 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelethez]
A keresetek beszámításához alkalmazandó valorizációs szorzószámok
év

1993.

1994.

1995.

1996.

1997.

1998.

1999.

2000.

2001.

2002.

2003.

2004.

2005.

2006.

2007.

évi megállapítás

1950.

19,216

23,309

27,434

34,924

39,324

46,167

57,293

67,835

76,450

85,166

98,962 118,359 135,284 142,996 157,438

1951.

17,995

21,828

25,691

32,705

36,826

43,234

53,653

63,525

71,593

79,754

92,675 110,839 126,689 133,910 147,435

1952.

14,161

17,178

20,218

25,738

28,980

34,023

42,223

49,992

56,340

62,763

72,931

87,225

99,699 105,381 116,025

1953.

13,335

16,175

19,038

24,236

27,290

32,038

39,759

47,075

53,053

59,102

68,676

82,137

93,882

99,233 109,256

1954.

12,176

14,770

17,384

22,129

24,918

29,253

36,304

42,983

48,442

53,965

62,707

74,998

85,722

90,608

99,760

1955.

11,581

14,047

16,534

21,048

23,700

27,823

34,529

40,882

46,074

51,326

59,641

71,331

81,531

86,179

94,883

1956.

10,705

12,986

15,284

19,456

21,908

25,720

31,918

37,791

42,591

47,446

55,133

65,939

75,368

79,664

87,710

1957.

9,194

11,153

13,127

16,710

18,816

22,090

27,413

32,457

36,580

40,750

47,351

56,632

64,730

68,420

75,330

1958.

8,991

10,906

12,837

16,341

18,400

21,602

26,808

31,741

35,772

39,850

46,305

55,381

63,301

66,909

73,667

1959.

8,622

10,459

12,310

15,671

17,645

20,716

25,708

30,438

34,304

38,215

44,405

53,109

60,703

64,163

70,644

1960.

8,422

10,215

12,024

15,306

17,235

20,233

25,110

29,730

33,506

37,325

43,372

51,873

59,291

62,670

69,000

2006/161. szám
év

1993.

MAGYAR KÖZLÖNY
1994.

1995.

1996.

1997.

1998.

1999.

2000.
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2001.

2002.

2003.

2004.

2005.

2006.

2007.

évi megállapítás

1961.

8,309

10,079

11,863

15,101

17,004

19,963

24,773

29,332

33,057

36,825

42,791

51,178

58,497

61,831

68,076

1962.

8,107

9,834

11,575

14,735

16,591

19,478

24,172

28,620

32,255

35,932

41,753

49,936

57,077

60,330

66,424

1963.

7,801

9,463

11,138

14,179

15,965

18,743

23,260

27,540

31,038

34,576

40,178

48,052

54,924

58,054

63,918

1964.

7,553

9,161

10,783

13,727

15,456

18,146

22,519

26,662

30,048

33,474

38,897

46,520

53,173

56,203

61,880

1965.

7,526

9,130

10,746

13,679

15,403

18,083

22,441

26,570

29,944

33,358

38,762

46,359

52,988

56,009

61,666

1966.

7,170

8,698

10,237

13,032

14,674

17,227

21,379

25,312

28,527

31,779

36,927

44,165

50,480

53,358

58,747

1967.

6,948

8,428

9,920

12,629

14,220

16,694

20,717

24,529

27,644

30,796

35,785

42,799

48,919

51,707

56,930

1968.

6,803

8,252

9,713

12,365

13,923

16,345

20,284

24,017

27,067

30,153

35,037

41,905

47,897

50,627

55,740

1969.

6,521

7,910

9,310

11,851

13,344

15,666

19,442

23,019

25,943

28,900

33,582

40,164

45,907

48,524

53,425

1970.

6,119

7,423

8,737

11,122

12,523

14,702

18,246

21,603

24,346

27,122

31,515

37,693

43,083

45,538

50,138

1971.

5,850

7,096

8,353

10,633

11,973

14,056

17,443

20,653

23,276

25,929

30,130

36,035

41,188

43,536

47,933

1972.

5,551

6,733

7,925

10,088

11,359

13,336

16,549

19,595

22,083

24,601

28,586

34,189

39,078

41,305

45,477

1973.

5,173

6,275

7,385

9,402

10,586

12,428

15,424

18,262

20,581

22,927

26,641

31,863

36,419

38,495

42,383

1974.

4,803

5,826

6,857

8,730

9,829

11,540

14,321

16,956

19,109

21,288

24,736

29,585

33,815

35,743

39,353

1975.

4,506

5,465

6,433

8,189

9,221

10,825

13,434

15,906

17,926

19,970

23,205

27,753

31,722

33,530

36,916

1976.

4,299

5,215

6,138

7,814

8,799

10,329

12,819

15,178

17,105

19,055

22,142

26,482

30,296

31,994

35,226

1977.

3,999

4,851

5,710

7,269

8,185

9,609

11,925

14,119

15,912

17,726

20,597

24,634

28,157

29,762

32,768

1978.

3,703

4,492

5,287

6,730

7,578

8,897

11,041

13,073

14,733

16,413

19,072

22,810

26,071

27,557

30,341

1979.

3,520

4,270

5,026

6,398

7,204

8,457

10,495

12,427

14,005

15,601

18,129

21,682

24,783

26,195

28,841

1980.

3,330

4,040

4,755

6,053

6,815

8,001

9,930

11,757

13,250

14,760

17,151

20,513

23,446

24,783

27,286

1981.

3,127

3,793

4,464

5,683

6,399

7,513

9,323

11,039

12,441

13,859

16,104

19,261

22,015

23,270

25,620

1982.

2,936

3,562

4,192

5,336

6,009

7,054

8,754

10,365

11,682

13,013

15,122

18,085

20,672

21,850

24,057

1983.

2,810

3,408

4,011

5,107

5,750

6,751

8,377

9,919

11,179

12,453

14,470

17,307

19,781

20,909

23,021

1984.

2,506

3,040

3,578

4,555

5,129

6,022

7,473

8,848

9,972

11,109

12,908

15,438

17,646

18,652

20,536

1985.

2,293

2,782

3,274

4,168

4,693

5,510

6,837

8,095

9,124

10,164

11,810

14,125

16,145

17,065

18,789

1986.

2,127

2,580

3,037

3,866

4,353

5,111

6,343

7,510

8,463

9,428

10,956

13,103

14,977

15,830

17,429

1987.

1,959

2,376

2,797

3,560

4,009

4,706

5,840

6,915

7,793

8,682

10,088

12,065

13,791

14,577

16,049

1988.

1,800

2,185

2,547

3,242

3,651

4,286

5,319

6,298

7,098

7,907

9,188

10,988

12,560

13,276

14,616

1989.

1,540

1,869

2,179

2,774

3,123

3,666

4,550

5,387

6,072

6,764

7,859

9,400

10,744

11,356

12,503

1990.

–

1,522

1,792

2,281

2,568

3,015

3,742

4,430

4,993

5,562

6,463

7,730

8,836

9,339

10,282

1991.

–

–

1,428

1,817

2,046

2,403

2,982

3,530

3,979

4,432

5,150

6,159

7,040

7,442

8,193

1992.

–

–

–

1,498

1,687

1,981

2,458

2,910

3,280

3,654

4,246

5,078

5,804

6,135

6,754

1993.

–

–

–

–

1,433

1,683

2,088

2,473

2,787

3,104

3,607

4,314

4,931

5,212

5,739

1994.

–

–

–

–

–

1,322

1,641

1,942

2,189

2,439

2,834

3,389

3,874

4,094

4,508

1995.

–

–

–

–

–

–

1,457

1,725

1,944

2,166

2,517

3,010

3,440

3,636

4,004

1996.

–

–

–

–

–

–

–

1,469

1,656

1,845

2,144

2,564

2,930

3,097

3,410

1997.

–

–

–

–

–

–

–

–

1,334

1,486

1,727

2,066

2,361

2,496

2,748

1998.

–

–

–

–

–

–

–

–

–

1,255

1,459

1,745

1,994

2,108

2,321

1999.

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

1,294

1,548

1,770

1,870

2,059

2000.

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

1,390

1,588

1,679

1,849

2001.

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

1,367

1,445

1,591

2002.

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

1,208

1,330

2003.

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

1,164

2004

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

2005.

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
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A Kormány
328/2006. (XII. 23.) Korm.
rendelete
a társadalombiztosítás ellátásaira
és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint
e szolgáltatások fedezetérõl szóló
1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról rendelkezõ
195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról
A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra
jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl szóló
1997. évi LXXX. törvény 58. § (1) bekezdésének c), g) és
h) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a Kormány a
következõket rendeli el:
1. §
A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra
jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl szóló
1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról rendelkezõ
195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.)
5/C. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„5/C. § (1) A Tbj. 25. §-ában említett saját jogú nyugdíjas foglalkoztatott személy a Tbj. 4. § f) pontjában meghatározott ellátás megállapításának kezdõ napját követõen
létesített biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonya
(vagy az említett ellátás megállapításának kezdõ napját
megelõzõen fennálló jogviszonyában történõ továbbfoglalkoztatása) alapján a számára kifizetett járulékalapot
képezõ jövedelme után fizet természetbeni egészségbiztosítási járulékot és nyugdíjjárulékot.
(2) Ha a saját jogú nyugdíjas foglalkoztatott személy a
Tbj. 4. § f) pontjában meghatározott ellátás megállapításának kezdõ napján vagy azt követõen a foglalkoztatójától
még az ellátás megállapításának kezdõ napjáig fennálló
jogviszonyára tekintettel járulékalapot képezõ jövedelmet
kap, e jövedelmet a Tbj. 24. § (2) bekezdésében meghatározott járulékfizetési felsõ határ megállapításánál úgy kell
figyelembe venni, mintha annak kifizetésére az ellátás
megállapításának kezdõ napját megelõzõ napon került
volna sor.”

2. §
Az R. 7/B. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„7/B. § (1) Ha az egyidejûleg több biztosítási jogviszonyban álló biztosított a Tbj. 24. §-ának (2) bekezdésében, 27. §-ának (2) bekezdésében, 29. §-ának (3) bekezdésében és 31. §-ának (1) bekezdésében meghatározottnál
magasabb összeg után fizetett tagdíjat (tagdíj-kiegészítést), a különbözetet a pénztártag nyilatkozata alapján a járulékfizetési felsõ határ elérését követõen tagdíjbevallást
és befizetést teljesítõ foglalkoztatóknak kell elszámolnia
és azt a biztosított részére visszafizetni.
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(2) A foglalkoztató a Tbj. 31. §-ának (2) bekezdésében
elõírt igazolás kézhezvételét követõ 15 napon belül köteles a tagdíj (tagdíj-kiegészítés) különbözetet a biztosítottnak visszafizetni és a többletbefizetés (túlfizetés) összegét
az Art. szabályai szerinti önellenõrzés és a tagra vonatkozó
helyesbítés benyújtása mellett a következõ havi tagdíjbefizetésnél elszámolni (a befizetendõ tagdíjat a túlfizetés
összegével csökkenteni). Tagdíjfizetési kötelezettség
hiányában a túlfizetés összegét a magánnyugdíjpénztár
– amennyiben a foglalkoztatónak tagdíj tartozása nincs –
az APEH által teljesített adatszolgáltatás alapján a foglalkoztató kérelmére 30 napon belül visszautalja. Az elszámolásra annál a magánnyugdíjpénztárnál kerül sor, ahol
a pénztártag tagsági jogviszonya az önellenõrzés, helyesbítés benyújtásának idõpontjában fennáll.
(3) Ha az egyéni vállalkozó egyidejûleg több, egyéb
biztosítással járó jogviszonyban is áll, a foglalkoztatóra
elõírt kötelezettségek azt a foglalkoztatót terhelik, ahol az
egyéni vállalkozó foglalkoztatása a heti 36 órát eléri.
Ennek hiányában az elszámolás az egyéni vállalkozót terheli.”

3. §
Az R. 13. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„13. § A 22–24. § szerinti bejelentési kötelezettséget az
OEP által rendszeresített és a kötelezettek rendelkezésére
bocsátott program felhasználásával elektronikus úton kell
teljesíteni. A MEP a bejelentés átvételét igazolja.”

4. §
Az R. 20. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„20. § (1) A magánnyugdíjpénztár az Art. 52. § (7) bekezdésében meghatározott, az állami adóhatóság által teljesített adatszolgáltatás és a tagdíj (késedelmi pótlék, önellenõrzési pótlék) átutalás adatait a bevallási idõszakra
pénztáranként, az adott foglalkoztató és a foglalkoztatóhoz tartozó tagok vonatkozásában az adatszolgáltatás
beérkezését követõ hónap utolsó napjáig egyezteti.
(2) A magánnyugdíjpénztár a Tbj. 51. § bekezdése szerinti egyeztetés lefolytatása iránti kérelemben az állami
adóhatóságot keresi meg, ha a saját nyilvántartása, az adóhatóság adatszolgáltatása és a tagdíjfizetés között eltérést,
vagy a bevallási kötelezettség téves, hibás vagy hiányos
teljesítését állapítja meg, továbbá ha a nála nyilvántartott
pénztártagra a tárgyévre vonatkozóan vagy a tárgyévben
adatszolgáltatás, valamint befizetés sem érkezett, és ennek
oka a pénztárnál nem ismert.
(3) A pénztári megkeresésnek tartalmaznia kell:
a) a megkeresõ magánnyugdíjpénztár adatait (nevét,
címét, kódját, az ügyintézõ nevét, telefonszámát),
b) a bevallásra kötelezett nevét, címét, azonosító adatait (székhely, telephely, adószám),
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c) a magánnyugdíjpénztár-tagok nevét, azonosító adatait (adóazonosító jel, anyja neve, születési idõ), a tagsági
jogviszony kezdõ idõpontját az adott pénztárnál,
d) a mulasztásnak, illetõleg a hibának, hiányosságnak
a megjelölését, amire a megkeresés irányul,
e) annak az idõszaknak a megjelölését, amelyre a bevallások benyújtását elmulasztották vagy a pénztári nyilvántartások szerint hibás bevallást nyújtottak be, illetõleg
azokat a tényeket, körülményeket, amelyekre a bevallás
hibáját, hiányosságát alapozzák,
f) azt a körülményt, ha a pénztártagra vonatkozóan
a tárgyévre vagy a tárgyévben sem adatszolgáltatás, sem
befizetés nem érkezett,
g) minden olyan tényt, körülményt, amely a hatósági
eljárás lefolytatásához szükséges.
(4) A megkeresést a magánnyugdíjpénztár az (1) bekezdés szerint a pénztárnál lefolytatott egyeztetést követõen
– a (3) bekezdés f) pontjában foglalt eset kivételével – havonta, az adatátadás módjára kötött megállapodásban foglaltaknak megfelelõen elektronikus úton küldi meg az adóhatóságnak, az egyeztetett idõszakban feltárt hiba,
hiányosság esetén az egyeztetést követõ hónap utolsó napjáig.
(5) Az adóhatóság a pénztári megkeresés alapján lefolytatott egyeztetés eredményérõl értesíti a pénztárat.
Amennyiben a pénztári megkeresés alapján az egyeztetés
nem vezet eredményre, az illetékes adóhatóság az Art. szerinti eljárást folytatja le.
(6) A pénztár részére – más pénztárnál fennálló tagsági
jogviszonyra tekintettel – tévesen bevallott és befizetett
tagdíjat, tagdíj-kiegészítést a pénztár, a Pénztárak Központi Nyilvántartásával (a továbbiakban: PKN) történt
egyeztetést követõen külön jelöléssel haladéktalanul
visszautalja a Magyar Államkincstárnál erre a célra elkülönítetten vezetett tagdíjszámlára és errõl értesíti az adóhatóságot. Az értesítés alapján az állami adóhatóság a bevallás helyesbítésére és a befizetés átvezettetésére szólítja
fel a foglalkoztatót. Az értesítésben fel kell tüntetni a pénztártag nevét és adóazonosító jelét, a foglalkoztató nevét,
adószámát és bankszámlaszámát, és azt a bevallási idõszakot, amelyre a téves bevallás vonatkozott, a téves befizetés
dátumát, összegét, továbbá meg kell nevezni azt a magánnyugdíjpénztárat, ahol a pénztártagság a PKN adatai
alapján fennáll.
(7) Ha a pénztár részére átutalt tagdíj sem a pénztárnál
nyilvántartott foglalkoztatóra, sem pénztártagra, sem a
PKN adatai alapján más pénztártagra nem azonosítható, a
tagdíj összegét a magánnyugdíjpénztár a Magyar Államkincstárnál erre a célra elkülönítetten vezetett tagdíjszámlára külön jelöléssel az átutalást követõ 180 napon belül
visszautalja, és egyidejûleg a visszautalás tényérõl értesíti
az adóhatóságot.
Ha az átutalt tagdíj foglalkoztatóra (bevallóra) azonosítható, de ahhoz az APEH-tól a bevallások feldolgozását
követõen adatszolgáltatás nem érkezett, a pénztár a
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(2)–(4) bekezdésben foglaltak szerint megkereséssel értesíti az állami adóhatóságot.
(8) A pénztár évente egy alkalommal az egyéni számlaértesítõ kiküldést megelõzõen köteles a tagok egyéni
számláit felülvizsgálni és azokat az idõszakokat, amelyekre sem adatszolgáltatás, sem befizetés nem érkezett, a biztosítotti nyilvántartás adataival a PKN közremûködésével
egyeztetni. Az egyeztetés alapján a pénztár a (3)–(4) bekezdésben foglaltak szerinti megkeresést a tárgyévet
követõ év március 31-éig küldi meg az állami adóhatóság
részére.
(9) A pénztár legkésõbb a tárgyévet követõ év június
30-áig írásban értesítést küld a tagdíjbevallást és befizetést
teljesítõ foglalkoztatók, egyéni vállalkozók részére a tagdíjfizetési kötelezettség alapján a pénztárhoz befolyt tagdíj
összegérõl, a bevallási és befizetési adatok részletezésével. Az értesítésben egy teljes évre (12 hónapra) vonatkozó adatokat kell közölni.
(10) A pénztár évente egy alkalommal a foglalkoztatói
és egyéni vállalkozói bevallási és befizetési adatokat havi
bontásban, az adatátadás módjára kötött megállapodásban
foglaltaknak megfelelõen, elektronikus úton egyezteti az
állami adóhatósággal.”

5. §
Az R. a 20. § után a következõ 20/A. §-sal egészül ki:
„20/A. § (1) A Tbj. 50. § (7) bekezdése szerinti átutalással egyidejûleg a Magyar Államkincstár a pénztárak és az
állami adóhatóság közötti megállapodásban foglaltaknak
megfelelõen átadja a pénztár részére a befizetésre vonatkozó bankszámlakivonat, csekkes befizetés esetén a postai
analitikus állomány alábbi adatait:
a) bankszámláról történõ utalás esetén
aa) a befizetõ (foglalkoztató) neve,
ab) a befizetõ bankszámlaszáma,
ac) a Magyar Államkincstárnál vezetett bankszámlára
érkezés dátuma,
ad) az átutalás összege,
ae) az utalás hivatkozása, a közlemény rovat adattartalma;
b) postai csekkes befizetés esetén
ba) a befizetõ neve,
bb) a befizetõ címe,
bc) a befizetõ adóazonosítója,
bd) a befizetés összege,
be) a közlemény rovat adattartalma,
bf) a postai befizetés dátuma,
bg) a képi állomány megküldése.
(2) Ha a pénztár a befizetést az (1) bekezdésben meghatározott bármely adat hiányában nem tudja azonosítani, a
befizetés azonosítása céljából az adatátadás módjára kötött
megállapodásban foglaltaknak megfelelõen elektronikus
úton haladéktalanul megkeresi az adóhatóságot. Az adóhatóság haladéktalanul tájékoztatja a pénztárat a befizetõ
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általa nyilvántartott és az Art. 52. § (7) bekezdése szerint
közölhetõ azonosító adatairól.”

6. §
Az R. 21. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„21. § (1) Az állami adóhatóság a magánnyugdíjpénztár
20. § (4) és (8) bekezdésében meghatározott megkeresése
alapján a foglalkoztató, egyéni vállalkozó tagdíjbevallási
és tagdíjfizetési kötelezettsége tekintetében az egyeztetés
eredménytelensége esetén vizsgálatot tart és lefolytatja az
Art. szerinti eljárást, valamint annak eredményérõl értesíti
a pénztárat. Mulasztás megállapítása esetén határozatában
a követelés jogosultjaként az eljárást kezdeményezõ
magánnyugdíjpénztárat jelöli meg. A jogerõs határozat
– ha határozathozatalra nem kerül sor, a jegyzõkönyv –
egy példányát megküldi az eljárást kezdeményezõ jogosultnak. Az adóhatóság a határozatához mellékeli a megállapítás alapját képezõ egyénenkénti tagdíj- és a késedelmi pótlék kimutatást havi bontásban.
(2) Az állami adóhatóság által lefolytatott eljárás eredményeként megállapított elmaradt járulék-, illetõleg
magán-nyugdíjpénztári tagdíjkövetelés kapcsán befolyt
összeget a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai és az
érintett magánnyugdíjpénztárak között a követelés arányában osztja meg.
(3) Az állami adóhatóság a követelés (tartozás) megtérült összegét a megtérüléstõl számított 5 munkanapon
belül átvezeti az érintett magánnyugdíjpénztár Magyar
Államkincstárnál vezetett tagdíjbeszedési számlájára.
A Magyar Államkincstár a követelés megtérült összegét
haladéktalanul átutalja az érintett magánnyugdíjpénztárnak.
(4) Az állami adóhatóság az általa indított végrehajtási
eljárásról és annak eredményérõl, a felszámolási eljárás
során a pénztár képviseletében benyújtott hitelezõi igényrõl, a behajtott tagdíj, késedelmi pótlék és önellenõrzési
pótlék összegérõl, továbbá a behajthatatlan tagdíjtartozás
tényérõl és összegérõl havonta az adatátadás módjára
kötött megállapodásban foglaltaknak megfelelõen elektronikus úton értesíti az érintett magánnyugdíjpénztárat. Felszámolási eljárás esetén a behajthatatlanság tényét a bíróság felszámolási eljárást befejezõ jogerõs végzése, illetõleg a felszámoló által adott nyilatkozat alapján a pénztár
állapítja meg.
(5) Ha az állami adóhatóság megállapítja, hogy a tagdíj
és a késedelmi pótlék (önellenõrzési pótlék) számlán tartozás és túlfizetés is mutatkozik, az egyes számlák közötti
rendezés, átvezetés érdekében nyilatkozatra szólítja fel a
befizetésre kötelezettet. Ha a foglalkoztató a felszólításra
az adott határidõn belül nem válaszol, az adóhatóság értesítése alapján a magánnyugdíjpénztár az egyik számlán
lévõ túlfizetést a másik számlán lévõ tartozás rendezésére
átvezeti.
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(6) A Tbj. 54. §-a (2) bekezdésének a) pontja szerint
hozott jogerõs határozatot az OEP és területi igazgatási
szervei – a követelés-, illetõleg az igényérvényesítésre
meghatározott határidõre is figyelemmel – megküldik
a nyugdíjbiztosítási illetékes igazgatási szerveinek. A Tbj.
54. §-a (2) bekezdésének b) pontja alapján hozott jogerõs
határozat egy-egy példányát az állami adóhatóság megküldi a területileg illetékes egészségbiztosítási és nyugdíjbiztosítási igazgatási szerveknek.”

7. §
(1) Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.
(2) Hatályát veszti
a) e rendelet kihirdetését követõ 3. napon az egyes társadalombiztosítási tárgyú rendeletek módosításáról szóló
159/2006. (VII. 27.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdésében a „7/B. § (6) bekezdése, 13. §-a,” szövegrész,
b) e rendelet hatálybalépésének napján az R. 6. §
(1) bekezdésében „az Art. 17/A. §-ában meghatározott”
szövegrész, 10. § (2) bekezdésében az „(Art. 17/A. §)”
szövegrész, 19. §-ának (5) bekezdése,
c) 2007. április 1-jén az R. 2. § (6) bekezdése, 26. §-a.
(3) A 2007. január 1-jét megelõzõ idõszakra vonatkozóan behajtott tagdíjat, tagdíjkiegészítést, késedelmi pótlékot, önellenõrzési pótlékot az állami adóhatóság közvetlenül az érintett magánnyugdíjpénztár részére utalja át.
(4) Nem lép hatályba az egyes társadalombiztosítási tárgyú rendeletek módosításáról szóló 159/2006. (VII. 27.)
Korm. rendelet 7. §-a, 10. §-a és 11. §-a.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
329/2006. (XII. 23.) Korm.
rendelete
a nyugellátásoknak és a nyugdíjszerû rendszeres
szociális ellátásoknak a vizitdíj bevezetésével
összefüggõ emelésérõl
A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány
35. § (1) bekezdés g) pontjában megállapított hatáskörében, valamint a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló
1997. évi. LXXXI. törvény 101. §-a (1) bekezdésének
f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következõket
rendeli el:
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1. §

(1) 2007. február 15-étõl meg kell emelni a 2007. február 15-ét megelõzõ idõponttól megállapított
a) saját jogú nyugellátást,
b) hozzátartozói nyugellátást,
c) rendszeres szociális járadékot,
d) átmeneti járadékot,
e) egészségkárosodási járadékot,
f) rokkantsági járadékot,
g) házastársi pótlékot, házastársi pótlékhoz járó kiegészítést,
h) házastárs után járó jövedelempótlékot,
i) központi szociális segélyt,
ha a jogosult részére folyósított – az a)–i) pont szerinti –
ellátások együttes havi összege nem haladja meg az
54 260 forintot.
(2) Az (1) bekezdés a)–b) pontja szerinti ellátásnak
(a továbbiakban: nyugellátás) minõsül
a) a társadalombiztosítási nyugellátás,
b) a szociális biztonsági (szociálpolitikai) nemzetközi
egyezmény alapján megállapított nyugellátás esetén a
magyar szerzõdõ felet terhelõ nyugdíjrész, illetve nyugdíj,
c) a bányásznyugdíj,
d) az egyes mûvészeti tevékenységet folytatók nyugdíja,
e) a korengedményes nyugdíj,
f) a szolgálati nyugdíj,
g) a mezõgazdasági szövetkezeti, szakszövetkezeti
járadék,
h) a mezõgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt
összegû járadéka.
(3) Az emelés havi összege
a) 300 forint, ha a jogosult részére folyósított – az
(1) bekezdés szerinti – ellátások együttes havi összege
nem haladja meg a 27 130 forintot,
b) 200 forint, ha a jogosult részére folyósított – az
(1) bekezdés szerinti – ellátások együttes havi összege
meghaladja a 27 130 forintot.
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b) a jogosultnak nem folyósítanak e rendelet szerint
már megemelt, illetve emelt összegben megállapított – az
1. § (1) bekezdése szerinti – ellátást.
(2) Az a személy, akinek a nyugellátását a 2007. február 14-ét követõ, de 2008. január 1-jét megelõzõ idõponttól, a minimálnyugdíjra vonatkozó rendelkezések alkalmazásával kell megállapítani, emelt összegû nyugellátásra
akkor jogosult, ha
a) a minimálnyugdíj, valamint a jogosult által megszerzett szolgálati idõ és kereset, jövedelem alapján számított
nyugellátás (a továbbiakban: számított nyugellátás)
különbsége nem éri el a 300 forintot, illetve – I. vagy
II. rokkantsági csoportba tartozó rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíj esetén – a 200 forintot, továbbá
b) a jogosult megfelel az (1) bekezdés a)–b) pontja szerinti feltételeknek.
(3) A (2) bekezdés szerinti esetben a nyugellátást úgy
kell kiszámítani, hogy a számított nyugellátást 300 forinttal, illetve – I. vagy II. rokkantsági csoportba tartozó rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíj esetén – 200 forinttal kell megemelni.

3. §
(1) Az 1. § szerinti emelés, illetve a 2. § szerinti emelt
összegû megállapítás csak egy ellátás után jár. Ha a jogosult részére egyidejûleg több ellátást folyósítanak, illetve
állapítanak meg, az 1. § (1) bekezdésben meghatározott
sorrendben elõbb álló ellátást kell megemelni, illetve
emelt összegben megállapítani.

4. §
2007. február 15-étõl 300 forinttal meg kell emelni a
vakok személyi járadékát.

5. §
2. §
(1) Az 1. § (1) bekezdésének a)–f) pontja szerinti, 2007.
február 14-ét követõ, de 2008. január 1-jét megelõzõ idõponttól megállapított ellátásokat – kivéve azokat a nyugellátásokat, amelyeket az adott nyugellátás jogszabályban
meghatározott legkisebb összegére (a továbbiakban: minimálnyugdíj) vonatkozó rendelkezések alkalmazásával kell
megállapítani – az 1. § (3) bekezdésében meghatározottak
szerint megemelt összegben kell megállapítani, ha
a) a jogosult részére megállapításra kerülõ, illetve már
folyósított – az 1. § (1) bekezdése szerinti – ellátások
együttes havi összege nem haladja meg az 54 260 forintot,
és

(1) A központi költségvetés megtéríti a Nyugdíjbiztosítási Alapnak
a) az 1. § (1) bekezdésének c)–i) pontja szerinti ellátások emelésének, emelt összegû megállapításának fedezetét,
b) az 1. § (2) bekezdésének c)–d) és g)–h) pontja szerinti ellátások emelésének, emelt összegû megállapításának fedezetét,
c) a végrehajtás költségeit.
(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti összegek átutalásának, illetve elszámolásának módjáról és idõpontjáról
a Pénzügyminisztérium, az Országos Nyugdíjbiztosítási
Fõigazgatóság, valamint a Szociális és Munkaügyi
Minisztérium megállapodást köt.
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(3) Az (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti összegek
átutalására, illetve elszámolásának módjára külön jogszabály rendelkezései az irányadók.

6. §
A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi.
LXXXI. törvény végrehajtásáról rendelkezõ 168/1997.
(X. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: TnyR.) 11. §-a
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„11. § A 2007. február 14-ét követõ, de 2008. január
1-jét megelõzõ idõponttól megállapításra kerülõ öregségi
teljes nyugdíj legkisebb összege [Tny. 12. § (3) bekezdése] havi 27 130 forint.”

7. §
A TnyR. 23. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) A 2007. február 14-ét követõ, de 2008. január 1-jét
megelõzõ idõponttól megállapításra kerülõ rokkantsági
nyugdíj legkisebb összege [Tny. 29. § (6) bekezdés] a
III. rokkantsági csoportban havi 27 130 forint, a II. rokkantsági csoportban havi 28 340 forint, az I. rokkantsági
csoportban havi 29 370 forint.”

8. §
A TnyR. 28. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) A 2007. február 14-ét követõ, de 2008. január 1-jét
megelõzõ idõponttól megállapításra kerülõ baleseti rokkantsági nyugdíj legkisebb összege a III. rokkantsági csoportban havi 27 200 forint, a II. rokkantsági csoportban
havi 28 560 forint, az I. rokkantsági csoportban havi
29 530 forint.”

9. §
A TnyR. 64/D. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„64/D. § A 2007. február 14-ét követõ, de 2008. január
1-jét megelõzõ idõponttól megállapításra kerülõ árvaellátás legkisebb összege [Tny. 56. § (4) bekezdése] havi
23 080 forint.”

10. §
(1) Ez a rendelet 2007. február 15-én lép hatályba.
A 2007 februárjára járó ellátást a jogosultak számára már
emelt összegben kell folyósítani.
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(2) A jogosultat 2007 februárjában az 1. § (3) bekezdése, a 2. §, illetve a 4. § szerinti emelési összeg fele illeti
meg.
A miniszterelnök helyett:
Kiss Péter s. k.,
szociális és munkaügyi miniszter

A Kormány
330/2006. (XII. 23.) Korm.
rendelete
az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyezõ
pénztárak által finanszírozható szolgáltatásokról
szóló 263/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet
módosításáról
A Kormány az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény (a továbbiakban:
Öpt.) 78. §-ának (1) és (4) bekezdésében, a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi
LXXXII. törvény (a továbbiakban: Mpt.) 134. § (1) bekezdésének a), b), c,) e), és h) pontjában és a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl szóló 1997. évi LXXX.
törvény (a továbbiakban: Tbj.) 58. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a következõket rendeli el:
1. §
Az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyezõ pénztárak által finanszírozható szolgáltatásokról szóló
263/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Eör.)
2. §-a a következõ o)–s) pontokkal egészül ki:
[E rendelet alkalmazásában]
„o) pénztári kártya: olyan egészség-, vagy önsegélyezõ pénztár által kibocsátott eszköz, amely alkalmas a pénztártag azonosítására, az egyéni számlán meglévõ fedezet
igazolására, valamint az egyéni számlán zárolási mûvelet
elvégzésére, valamint alkalmas lehet egészségügyi és
egészségbiztosítási adatkezelés támogatására;
p) elektronikus számla: az elektronikus számláról szóló
20/2004. (IV. 21.) PM rendelet (a továbbiakban: Eszr.)
1–2. §-aiban meghatározott fogalom;
q) zárolás: a pénztártag egyéni számláján lévõ összeg
elkülönítése a pénztári kártyát elfogadó követelése kielégítésének biztosítása céljából;
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r) készpénz-helyettesítõ fizetési eszköz: a hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi
CXII. törvény 2. számú mellékletének 5.1. pontjában meghatározott fogalom, kivéve a csekket;
s) közeli hozzátartozó: az Öpt. 2. § (4) bekezdésének
a) pontjában meghatározott személy.”

szabály alapján fizetendõ vizitdíjhoz, illetve kórházi napidíjhoz való hozzájárulás biztosítható.
(10) Az Öpt. 2. § (7) bekezdésének d) pontja szerinti
életmódjavító önsegélyezõ pénztári szolgáltatások körében az önsegélyezõ pénztárak az 5. § (18) bekezdésében
foglalt szolgáltatásokat nyújthatják.”

2. §

3. §

Az Eör. 3. §-ának helyébe a következõ rendelkezés lép:
„3. § (1) Az önsegélyezõ pénztárak az Öpt. 50/A. §-ában
foglalt kiegészítõ önsegélyezõ pénztári, valamint életmódjavító önsegélyezõ pénztári szolgáltatásokat a pénztártagok, illetve rendelkezésük alapján a közeli hozzátartozók
részére nyújthatják.
(2) Az Öpt 2. § (7) bekezdésének ca) pontjában foglalt,
a gyermek születéséhez kapcsolódó ellátásokat az önsegélyezõ pénztár a gyermeket nevelõ szülõ, örökbefogadó
szülõ vagy gyám részére biztosíthatja. A gyermek születéséhez kapcsolódó ellátások a gyermek megszületése, örökbefogadása, a terhességi-gyermekágyi segély, a gyermekgondozási díj, a gyermekgondozási segély és a gyermeknevelési támogatás folyósítása esetén vehetõek igénybe.
(3) Az Öpt. 2. § (7) bekezdésének cb) pontjában foglalt
munkanélküliségi ellátást az önsegélyezõ pénztár azon
tagjának nyújthatja, akinek jövedelemszerzõ tevékenysége megszûnt és nyugellátásra nem jogosult.
(4) Az Öpt. 2. § (7) bekezdésének cc) pontja alapján az
önsegélyezõ pénztár a biztosítókról és a biztosítási tevékenységrõl szóló 2003. évi LX. törvényben meghatározott
tûz- és elemi károk bekövetkezte esetén biztosíthat támogatást.
(5) Az Öpt. 2. § (7) bekezdésének cd) pontja szerinti, betegséghez, egészségi állapothoz kapcsoló szolgáltatásait
az önsegélyezõ pénztár a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.) 44. §-ában meghatározott keresõképtelenség,
valamint a megváltozott munkaképesség miatt keresettel
nem rendelkezõ tagjának nyújthatja.
(6) Az Öpt 2. § (7) bekezdésének ce) pontja alapján az
önsegélyezõ pénztár az 5. § (7)–(9) bekezdésében foglalt
szolgáltatásokat nyújthatja.
(7) Az Öpt. 2. § (7) bekezdésének cf) pont szerinti
gyógyszer és gyógyászati segédeszköz árának támogatása
alapján az önsegélyezõ pénztárak az 5. § (11) bekezdésének a) pontjában foglalt szolgáltatásokat (a továbbiakban:
a gyógyszer és gyógyászati segédeszköz árának támogatása) nyújthatják.
(8) Az Öpt 2. § (7) bekezdésének cg) pontja alapján a
pénztártag vagy közeli hozzátartozójának halála esetén a
hátramaradottak segélyezése biztosítható.
(9) Az Öpt 2. § (7) bekezdésének ch) pontja alapján az
egészségügyi szolgáltatás igénybevétele során külön jog-

Az Eör. a következõ 3/A–3/C. §-okkal egészül ki:
„3/A. § (1) Az önsegélyezõ pénztár szolgáltatásait – a
(2) bekezdésben foglaltak kivételével – kizárólag az Öpt.
50. § (1) bekezdésében meghatározott közösségi szolgáltatásként nyújthatja.
(2) Az önsegélyezõ pénztár a 3. §-ban meghatározott
szolgáltatások közül a következõket az Öpt. 50. § (1) bekezdésében meghatározott egyéni szolgáltatásként is
nyújthatja:
a) a gyermek megszületése, illetve örökbefogadása
alapján nyújtható egyszeri, egyösszegû támogatás;
b) a terhességi-gyermekágyi segély, a gyermekgondozási díj kiegészítése a folyósítás idõtartama alatt, legfeljebb az ellátás alapjául szolgáló összeg mértékéig;
c) a gyermekgondozási segély és a gyermeknevelési támogatás összegének kiegészítése a folyósítás idõtartama
alatt, legfeljebb az ellátással megegyezõ mértékben;
d) a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek
ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény szerinti álláskeresési járadék, álláskeresési segély összegének kiegészítése a
folyósítás idõtartama alatt, legfeljebb az ellátás alapjául
szolgáló összeg mértékéig;
e) táppénz, baleseti táppénz, rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugellátás, valamint a baleseti járadék kiegészítése a folyósítás idõtartama alatt, legfeljebb az ellátás alapjául szolgáló összeg mértékéig;
f) a temetés igazolt költségeinek támogatása;
g) gyógyteák, fog- és szájápolók, valamint az Országos
Gyógyszerészeti Intézet által kiadott engedélyszámmal és
forgalomba hozatali engedéllyel rendelkezõ, gyógyszernek nem minõsülõ gyógyhatású termékek megvásárlásának támogatása;
h) a gyógyszer és gyógyászati segédeszköz árának támogatása;
i) az átmeneti járadék, valamint a bányász dolgozók
egészségkárosodási járadéka összegének kiegészítése a
folyósítás idõtartama alatt, legfeljebb az ellátás alapjául
szolgáló összeg mértékéig;
j) a rokkantsági járadék, valamint a rendszeres szociális járadék összegének kiegészítése a folyósítás idõtartama
alatt, legfeljebb az ellátással megegyezõ mértékben;
k) az 5. § (1) bekezdés j)–l) pontban, valamint 5/A. §
(1) bekezdésben foglalt szolgáltatások.
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3/B. § (1) A pénztár szolgáltatást kizárólag a szolgáltatásra jogosult személy erre vonatkozó írásbeli igénylése
alapján, az egyes szolgáltatások alapjául szolgáló
a) esemény bekövetkezése után, vagy
b) állapot fennállása idején
nyújthat.
(2) A szolgáltatás iránti igényt a szolgáltatás alapjául
szolgáló esemény bekövetkezését, állapot kialakulását, illetve a szolgáltatásra való jogosultságot igazoló dokumentum kézhez vételét követõ 120 napon belül kell a pénztárhoz benyújtani. Az igény bejelentésének minõsül a pénztári kártya használata.
(3) A pénztár alapszabályában meg kell határozni, hogy
a pénztár a szolgáltatási igény bejelentését követõen hány
napon belül teljesíti az eseti szolgáltatásokat, illetve hány
napon belül kezdi meg a járadékok folyósítását.
(4) A valamely nem végleges állapoton alapuló szolgáltatásra való jogosultság megszûnését a jogosultnak a megszûnés idõpontját, illetve a szolgáltatásra való jogosultság
megszûnését igazoló dokumentum kézhez vételét követõ
30 napon belül be kell jelentenie a pénztárnak. Amennyiben a jogosultság megszûnése rendszeres (járadékjellegû)
szolgáltatás folyósításának tartama alatt következik be, a
járadék folyósítását a jogosultság megszûnésének bejelentését követõ 30 napon belül be kell szüntetnie a pénztárnak.
(5) A feltételek bekövetkeztét, fennállását a szolgáltatás
igénylésekor vagy azt megelõzõen kell igazolni. A szolgáltatások igénybevételét megalapozó dokumentumokat
az önsegélyezõ pénztár a szolgáltatás folyósításának napjától számított 8 évig megõrzi.
3/C. § (1) A közösségi szolgáltatást nyújtó önsegélyezõ
pénztárakban a tagdíjak közösségi szolgáltatások tartalékaiba fizetendõ részére, valamint a közösségi szolgáltatások tartalékainak a biztonságos szolgáltatásnyújtáshoz
szükséges minimális nagyságára vonatkozó kalkulációt a
pénztár biztosításmatematikusa készíti vagy ellenjegyzi. A
kalkulációt az alapszabályban meghatározott gyakorisággal, de legalább három évente kell elkészíteni. Amennyiben az elkészített kalkuláció ellenjegyzését megtagadja,
azt a biztosításmatematikus a Felügyeletnek az önsegélyezõ pénztár számára történõ bejelentését követõen 3 munkanapon belül írásban bejelenti.
(2) A biztosításmatematikus elkészíti vagy ellenjegyezi
az Öpt. 50. § (3) bekezdésében foglalt kalkulációt, illetve a
pénztár pénzügyi tervét.
(3) A közösségi szolgáltatások alakulását, megfelelõségét, a tartalékokra ható tényezõk alakulását, valamint a közösségi szolgáltatások javára történõ befizetések és az
azok terhére finanszírozott szolgáltatások összege közötti
viszonyt a biztosításmatematikus évente értékeli.
(4) A biztosításmatematikus évente jelentést készít. A
biztosításmatematikus jelentésének a (3) bekezdésben
meghatározott értékelés mellett tartalmaznia kell a szol-
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gáltatások kalkulációjának esetleges megváltoztatására
vonatkozó javaslatot is. A biztosításmatematikus jelentését az éves beszámolót elfogadó közgyûlés elé kell terjeszteni és arról határozni kell.
(5) A pénztár igazgató tanácsa a (2) bekezdésben foglaltak szerint elkészített vagy ellenjegyzett kalkuláció, illetve
pénzügyi terv figyelembevételével meghatározza a közösségi szolgáltatások finanszírozásához szükséges szolgáltatási tartalékok számát, illetve az egyes tartalékokból finanszírozható szolgáltatások összetételét.
(6) Nem kell alkalmazni az (1)–(5) bekezdésben foglaltakat azon önsegélyezõ pénztárak esetében, amelyeknél
a) a közösségi szolgáltatások tartalékaiba történõ
összes éves befizetés egy tagra vetített átlagos értéke nem
haladja meg a mindenkori legkisebb havi minimálbér
összegének 10 százalékát, és
b) a pénztár alapszabálya tartalmaz olyan rendelkezést,
melynek alapján a pénztárnak fel kell függeszteni azon közösségi szolgáltatások folyósítását, amelyek esetében a
szolgáltatáshoz tartozó tartalék szintje annak éves szinten
tervezett bevételének 2 százaléka alá süllyed.
Ezen pénztárak esetében a biztosításmatematikus elkészíti vagy ellenjegyzi a pénztár hosszú távú pénzügyi tervét.”

4. §
Az Eör. 4. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„4. § (1) Az önsegélyezõ pénztár szolgáltatásai – szolgáltatásonként egységesen – meghatározott összegûek, illetve kár-, költség- vagy jövedelemarányosak lehetnek. Az
önsegélyezõ pénztár meghatározhatja a szolgáltatás legkisebb és legnagyobb összegét, illetve legkisebb és legnagyobb mértékét.
(2) A szolgáltatások összegének meghatározásának
módját minden szolgáltatásra jogosult tagra azonos módon
kell alkalmazni. A szolgáltatások összegének meghatározása nem tartalmazhat mérlegelésen alapuló elemet.
(3) Az önsegélyezõ pénztár a közösségi szolgáltatási
tartalékot az érintett tagok egyéni számlájának egyidejû
megterhelésével folyamatosan képzi. Amennyiben a pénztár alapszabálya ettõl eltérõen rendelkezik, a közösségi
szolgáltatás járadék formájában vehetõ igénybe.
(4) A tagdíjfizetési kötelezettség elmulasztása esetén a
közösségi szolgáltatások összege az alapszabályban meghatározott módon csökkenthetõ.
(5) Az önsegélyezõ pénztár alapszabályában rendelkezni kell a szolgáltatási tartalék(ok)nak a tartalékokhoz kapcsolódó szolgáltatások biztonságos nyújtásához szükséges
szintje alá csökkenése esetén követendõ eljárásról.
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(6) A közösségi szolgáltatási tartalék(ok)nak az Öpt.
50. § (5) bekezdése szerinti esetekben az egyéni számlákra
történõ átcsoportosítás során az érintett szolgáltatási tartalékból korábban szolgáltatásban részesült tagokat megilletõ összeget csökkenteni nem lehet.”

5. §
Az Eör. 5. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„5. § (1) Az egészségpénztárak az Öpt. 51/A. §-ában
foglalt kiegészítõ egészségbiztosítási, valamint életmódjavító egészségpénztári szolgáltatásként a pénztártagok, illetve rendelkezésük alapján közeli hozzátartozók részére a
(2)–(18) bekezdésekben meghatározott, az Országos
Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP) által
nem, vagy csak részben finanszírozott szolgáltatásokat
nyújthatják.
(2) Az Öpt. 2. § (6) bekezdésének ca) pontja alapján a
társadalombiztosítási ellátás keretében igénybe vehetõ
egészségügyi szolgáltatások kiegészítése, vagy helyettesítése akkor támogatható, ha az az egészségügyi szolgáltatónál a 8. §-ban meghatározott feltételeknek megfelelõ szerzõdés alapján kerül igénybevételre.
(3) A pénztártag vagy közeli hozzátartozója részére az
Öpt. 2. § (6) bekezdésének cb) pontja szerinti otthoni gondozás a helyi önkormányzat által kiadott mûködési engedéllyel rendelkezõ szolgáltató által nyújtható.
(4) Az Öpt. 2. § (6) bekezdésének cc) pontjában meghatározott gyógyterápiás kezelésnek minõsülnek a gyógytorna, a gyógymasszázs és a fizioterápiás kezelések.
(5) Az Öpt. 2. § (6) bekezdésének cd) pontjában meghatározott gyógyterápiás intézet egészségügyi szolgáltatásának minõsülnek a gyógyfürdõ, mozgásszervi betegeket ellátó nappali kórház, gyógyfürdõkórház, szanatórium, éghajlati gyógyintézet, klímagyógyintézet, gyógyvíz-ivócsarnok és gyógybarlang (barlangterápiás intézet) egészségügyi szolgáltatásai, gyógyellátásai.
(6) Az Öpt. 2. § (6) bekezdésének ce) pontjában meghatározott közfürdõ által nyújtott gyógykezelés keretében a
közfürdõk fürdõgyógyászati részlege által nyújtott gyógykezelések igénybevétele biztosítható.
(7) Az Öpt. 2. § (6) bekezdésének cf) pont alapján vak
személy részére vásárolt speciális könyvek árának támogatása körében Braille írással készült könyvek, magazinok
árának támogatása, valamint vak pénztártag, vagy pénztártag vak közeli hozzátartozója részére hangoskönyv és
elektronikus könyv vásárlásának támogatása biztosítható.
(8) Az Öpt. 2. § (6) bekezdésének cg) pontja alapján
mozgáskorlátozott vagy megváltozott egészségi állapotú
személyek életvitelét megkönnyítõ speciális eszközök árának támogatása, lakókörnyezetük szükségleteikhez igazodó átalakítása költségeinek támogatása (így különösen

13331

korlátok, kapaszkodók felszerelése, ajtók, kijárók, folyosók szélesítése, emelõeszközök beszerelése) biztosítható.
(9) Az Öpt. 2. § (6) bekezdésének ch) pontja alapján
vakvezetõ kutyával összefüggõ költségek támogatása biztosítható.
(10) Az Öpt. 2. § (6) bekezdésének ci) pontja alapján a
szenvedélybetegségrõl való leszoktatásra irányuló kezelések
a) egészségügyi szolgáltatónál történõ igénybevételének;
b) (12) bekezdésben foglalt szolgáltatásként történõ
igénybevételének
támogatása biztosítható.
(11) Az Öpt. 2. § (6) bekezdésének cj) pontja alapján az
egészségpénztár egészségügyi önsegélyezõ feladatának
ellátása körében a következõ szolgáltatásokat nyújthatja:
a) gyógyszer és gyógyászati segédeszköz támogatásaként:
1. az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerek forgalomba hozataláról szóló jogszabályban meghatározott, hatóság által engedélyezett, lakosság számára közvetlenül
forgalmazott humán gyógyszerek (beleértve a homeopátiás gyógyszereket és az immunológiai készítményeket is)
árának támogatása;
2. az emberi felhasználásra kerülõ gyógyszerek rendelésérõl és kiadásáról szóló jogszabályban meghatározott
egyedi gyógyszerbeszerzés keretében alkalmazásra kerülõ
gyógyszerek és immunológiai készítmények árának támogatása;
3. orvosi vényen rendelt egyedi összetételû (magisztrális) gyógyszerkészítmények árának támogatása;
4. a hatályos Magyar Gyógyszerkönyvben és a hatályos Formulae Normalesben meghatározott, közvetlen lakossági felhasználásra alkalmas gyógyszeranyagok árának
támogatása;
5. az anyatej helyettesítõ és anyatej kiegészítõ tápszerekrõl szóló jogszabályban meghatározott tápszerek megvásárlásának támogatása;
6. a speciális gyógyászati célra szánt tápszerekrõl szóló
jogszabályban meghatározott tápszerek megvásárlásának
támogatása;
7. társadalombiztosítási támogatással rendelhetõ, illetve kölcsönözhetõ gyógyászati segédeszközökrõl, a támogatás összegérõl és mértékérõl szóló jogszabályban meghatározott gyógyászati segédeszközök megvásárlásának,
kölcsönzésének támogatása, a társadalombiztosítás által
nem finanszírozott részre, vagy e támogatás igénybevétele
nélküli megvásárlásának támogatása;
8. közvetlen lakossági felhasználásra alkalmas, minõségi tanúsítványok kiadására jogosult intézmény által kiadott tanúsítvánnyal rendelkezõ, illetve CE jelöléssel ellátott, az orvostechnikai eszközökrõl szóló jogszabályban
meghatározottak szerinti orvostechnikai eszköz megvásárlásának támogatása;
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9. egészségügyi hatóság által engedélyezett csecsemõés betegápolási cikkek megvásárlásának támogatása;
10. gyógyvizek és gyógyiszap megvásárlásának támogatása;
11. az 1–10. pontokban felsorolt termékek házhozszállítása;
b) a pénztártag kiesõ jövedelemének teljes vagy részbeni pótlása az Ebtv. 44. §-a szerinti keresõképtelenség
esetén;
c) pénztártag halála esetén a hátramaradottak segélyezése, valamint az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele
során külön jogszabály alapján fizetendõ vizitdíjhoz, illetve kórházi napidíjhoz való hozzájárulás.
(12) Az Öpt. 2. § (6) bekezdésének ck) pontja alapján
gyógyüdülés, valamint egészségügyi üdülés támogatásaként az egészségpénztár a következõ szolgáltatásokat
nyújthatja:
1. a természetes gyógytényezõkrõl szóló jogszabályban meghatározottak szerinti gyógyüdülõben, vagy
gyógyszállóban igénybe vett, egészségügyi szolgáltatást is
tartalmazó gyógyüdülés igénybevételének támogatása;
2. a kereskedelmi és fizetõvendéglátó szálláshelyek
osztályba sorolásáról szóló jogszabályban meghatározottak szerinti szállodában vagy üdülõházban, valamint a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény
1. számú mellékletének 8.33. pontjában meghatározott
üdülõben igénybe vett egészségügyi üdülés igénybevételének támogatása, melynek során a szálloda, az üdülõház,
illetve az üdülõ saját gyógyászati részlegén, illetve más
gyógyintézet szolgáltatásainak bevonásával – a pénztárral
egészségügyi szolgáltatóként kötött szerzõdésben foglaltak szerint – egészségügyi szolgáltatást nyújt.
Az 1. és 2. pontban foglalt szolgáltatások naptári évenként együttesen legfeljebb 160 ezer forint összegben, több
szolgáltatásra jogosult személy által történõ együttes
igénybevétel esetén naptári évenként együttesen legfeljebb 240 ezer forint összegben vehetõk igénybe.
(13) Az Öpt. 2. § (6) bekezdésének da) pont alapján természetgyógyászati szolgáltatásként a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseirõl szóló
jogszabályban felsorolt, az ott meghatározott feltételeknek
megfelelõ szolgáltató által nyújtott – a (2) bekezdésben
meghatározott szolgáltatási körbe nem tartozó – szolgáltatások biztosíthatók.
(14) Az Öpt. 2. § (6) bekezdésének db) pontja alapján
rekreációs üdülés támogatásaként az egészségpénztár a
kereskedelmi és a fizetõvendéglátó szálláshelyek osztályba sorolásáról szóló jogszabályban meghatározottak szerinti wellness hotelben igénybe vett, szállodai szolgáltatással egybekötött egészségügyi szolgáltatást tartalmazó
rekreációs üdülés igénybevételét támogathatja.
(15) Az Öpt. 2. § (6) bekezdésének dc) pontja alapján
sporttevékenységhez közvetlenül kapcsolódó kiadások,
így pálya-, uszoda-, terem-, illetve foglalkozáson részvé-
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telre jogosító stb. bérlet támogatása nyújtható. Nem tekinthetõ a sporttevékenységhez közvetlenül kapcsolódó kiadásnak az utazás, a szállás, a sportruházat és az étkezés
költsége. Fogyatékkal élõ személyek esetén a sporttevékenységhez kapcsolódó kiadásnak minõsül a fogyatékkal
élõ személy sportolásához szükséges sportruházat, utazás,
szállás költsége, ideértve a fogyatékkal élõ személy sportolásához szükséges kísérõ(k) utazásának és szállásának
költségét.
(16) Az Öpt. 2. § (6) bekezdésének dd) pontja alapján
sporteszközök vásárlásának támogatásaként aktív testmozgást segítõ sporteszköz (ideértve a sporttevékenység
során a testi épséget közvetlenül védõ kiegészítõ eszközöket is, mint kar-, könyök-, térd- és fejvédõ) vásárlásának,
illetve bérlésének támogatása biztosítható.
(17) Az Öpt. 2. § (6) bekezdésének de) pontja alapján
életmód javítását elõsegítõ kúrák körében az egészségpénztár az alábbi, egészségügyi szolgáltató vagy természetgyógyász által nyújtott – a (2) bekezdésben meghatározott szolgáltatási körbe nem tartozó – szolgáltatásokat
biztosíthatja:
1. méregtelenítõ kúra,
2. léböjt kúra,
3. preventív kúra mozgásszervi panaszok megelõzésére,
4. fogyókúra program.
(18) Az Öpt. 2. § (6) bekezdésének df) pontja alapján az
egészségpénztár gyógyteák, fog- és szájápolók, valamint
az Országos Gyógyszerészeti Intézet által kiadott engedélyszámmal és forgalomba hozatali engedéllyel rendelkezõ, gyógyszernek nem minõsülõ gyógyhatású termékek
megvásárlását támogathatja.”

6. §
Az Eör. a következõ új 5/A. §-sal egészül ki:
„5/A. § (1) A pénztárak a pénztártag, illetve a közeli
hozzátartozója részére az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele során külön jogszabály alapján fizetendõ vizitdíjhoz, illetve kórházi napidíjhoz való hozzájárulást biztosíthatnak.
(2) Az egészségügyi szolgáltatás társadalombiztosítási
rendszer keretében történõ igénybevétele során fizetendõ
vizitdíjhoz és kórházi napidíjhoz történõ hozzájárulás esetében a pénztár és az Ebtv. szerinti finanszírozott egészségügyi szolgáltató között nincs szükség szerzõdéskötésre. A vizitdíj, kórházi napidíj megfizetését a pénztártag saját (közeli hozzátartozója) nevére kiállított, az egészségügyi szolgáltató által a vizitdíj, illetõleg a kórházi napidíj
megfizetésérõl kiállított nyugta, illetve számla pénztár részére történõ eljuttatásával igazolja.”
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(1) Az Eör. 6. §-a (3) bekezdésének f) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:
[A személyes egészségtervet az állapotfelmérést végzõ,
e célra szerzõdött egészségügyi szolgáltató szakorvosa készíti. Az egészségterv kötelezõ tartalmi elemei:]
„f) a d) pont alapján készült életvezetési javaslat, amely
kiterjed
1. a táplálkozási javaslatokra;
2. az esetlegesen javasolt sporttevékenységekre;
3. az esetlegesen javasolt gyógyászati szolgáltatásokra;
4. az esetlegesen javasolt, az 5. § (10) és (17) bekezdéseiben felsorolt kúraszerû ellátásokra.”
(2) Az Eör. 6. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A személyes egészségterv alapján indokolt, az
egészség megõrzését és a megbetegedések megelõzését
elõsegítõ – az orvosi javaslat alapján – igénybe vehetõ
szolgáltatások közül az 5. § (4)–(5) és (15) bekezdésében
felsorolt szolgáltatások prevenciós szolgáltatásnak minõsülnek.”
(3) Az Eör. 6. § (5) bekezdésének felvezetõ szövege helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Prevenciós szolgáltatásnak minõsülnek az elkerülhetõ megbetegedések korai felismerésére irányuló, az 5. §
(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelõ orvosi javaslatra
igénybevett szûrõvizsgálatok, ideértve az OEP által nem
finanszírozott, mûködési engedéllyel rendelkezõ szakorvos által végzett szûrést, így különösen”
(4) Az Eör. 6. §-ának (6) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(6) Ha az a (2) bekezdés alapján készített személyes
egészségterv alapján indokolt, prevenciós szolgáltatásnak
minõsülnek az 5. § (10) és (17) bekezdéseiben felsorolt
szolgáltatások is.”

8. §
Az Eör. a 6. §-t követõen a következõ új 6/A. §-sal egészül ki:
„6/A. § (1) Jogalap nélkül igénybe vett szolgáltatásnak
minõsülõ szolgáltatás
a) amelynek nyújtását, igénybevételét jogszabály nem
teszi lehetõvé;
b) a pénztár alapszabályában nem szereplõ szolgáltatás;
c) amely igénybe vehetõségéhez elõírt jogszabályi
és/vagy pénztári alapszabályi feltétel(ek) nem teljesül(nek) – ideértve a szolgáltatás megkezdését, illetve folyósításának tartamát;
d) amelynek összege meghaladja a jogszabályban
és/vagy a pénztár alapszabályában meghatározott legnagyobb összeget;
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e) amely meghaladja a jogszabályban és/vagy a pénztár
alapszabályában meghatározott idõtartamot és/vagy mértéket.
(2) A jogalap nélkül történõ igénybevételre vonatkozó
részletes szabályokról, illetve azok következményeirõl a
pénztár alapszabályában kell rendelkezni.
(3) A szolgáltatások jogalap nélkül történõ igénybevételének anyagi következményeit az azt igénybe vevõ tag
viseli.”

9. §
Az Eör. 7. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„7. § (1) Az 5. § (2)–(18) bekezdéseiben meghatározott
szolgáltatások igénybevételérõl – a (2)–(3) bekezdésekben
foglalt eltérésekkel – a pénztártag rendelkezik.
(2) Az 5. § (11) bekezdés a) pontjának 7. alpontjában
meghatározott szolgáltatások közül a hallásjavító eszközök, valamint a látás javítását elõsegítõ fénytani eszközök
megvásárlásának támogatása (feltéve, hogy a vásárlás társadalombiztosítási támogatás igénybevétele nélkül történik és a megvásárolt termék nem vényköteles), valamint az
5. § (3) és (5)–(6) bekezdésében nevesített szolgáltatások
orvosi javaslat, vagy – kizárólag a látás javítását elõsegítõ
fénytani eszközök megvásárlása esetén – mûködési engedéllyel rendelkezõ, szakképzett optometrista javaslata
alapján vehetõk igénybe.
(3) Az 5. § (7)–(9) bekezdésében nevesített szolgáltatások az indokoltságot alátámasztó hatósági igazolás esetében vehetõk igénybe.”

10. §
Az Eör. 10. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„10. § (1) A 3. § (7) bekezdése, valamint az 5. §
(7)–(9) bekezdése, az 5. § (11) bekezdésének a) pontja, valamint (16) bekezdése alapján nyújtott támogatás alapján
finanszírozott termékek esetében a termék értékesítõje és a
pénztár között szerzõdéskötésre nincs szükség.
(2) Az egészségügyi szolgáltatás társadalombiztosítási
rendszer keretében történõ igénybevétele során fizetendõ
vizitdíjhoz és kórházi napidíjhoz történõ hozzájárulás esetében a pénztár és az Ebtv. szerinti finanszírozott egészségügyi szolgáltató között nincs szükség szerzõdéskötésre.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott termék megvásárlását a pénztártag saját (közeli hozzátartozója) nevére
kiállított, a számviteli törvény elõírásainak megfelelõ általános alaki kellékekkel ellátott számla, egyszerûsített
számla, vagy legalább a 9. § (3) bekezdésében meghatározott tartalommal rendelkezõ bizonylat, vagy a 9. § (4) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelõ elektronikus dokumentum pénztár részére történõ eljuttatásával
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igazolja. A vizitdíj, kórházi napidíj megfizetését a pénztártag saját (közeli hozzátartozója) nevére kiállított, az egészségügyi szolgáltató által a vizitdíj, illetõleg a kórházi napidíj megfizetésérõl kiállított nyugta, illetve számla pénztár
részére történõ eljuttatásával igazolja.”

11. §
Az Eör. a 10. §-t követõen a következõ címmel és
10/A–10/G. §-okkal egészül ki:
„ A pénztári kártya kibocsátásának és használatának
szabályai
10/A. § (1) Az egészség- és önsegélyezõ pénztárak önállóan, vagy más szervezetekkel közösen pénztári kártyát
bocsáthatnak ki. A kártya kibocsátásáról és a kártyás elszámoló-rendszer alkalmazásáról – beleértve a társkártyára vonatkozó rendelkezéseket is – a Pénztár alapszabályában kell rendelkezni. Az alapszabály a kártya igénylését a
tag számára kötelezõvé teheti.
(2) A kártya igénylésének, használatának szabályait az
igazgatótanács által elfogadott szabályzatban (a továbbiakban: kártyaszabályzat) kell rögzíteni. A kártyaszabályzatot a kártyával együtt a pénztártagoknak át kell adni
és folyamatosan gondoskodni kell annak tagok általi elérhetõségérõl.
(3) A kártyaszabályzatnak tartalmaznia kell:
a) a kártya igénylésének rendjét;
b) a kártya használatára vonatkozó szabályokat;
c) a kártya használatával összefüggõ felelõsségre vonatkozó rendelkezéseket, ideértve a kártya letiltásának
szabályait;
d) a kártya által elvégezhetõ mûveletek szabályait, a
kártyán tárolt adatok megjelölését;
e) a kártya fizikai és technikai leírását, azonosítására
alkalmas megjelölések felsorolását;
f) a kártya kibocsátásával és használatával kapcsolatban felmerülõ, a tagot közvetlenül terhelõ költségeket.
10/B. § A pénztári kártya kizárólag a pénztári szolgáltatásokhoz, illetve az azokkal kapcsolatos elszámolásokhoz
kapcsolódó, e rendeletben meghatározott funkciókat töltheti be. A pénztári kártya nem teheti lehetõvé azt, hogy a
tag az egyéni számláján lévõ összeggel közvetlenül rendelkezzék, illetõleg annak terhére készpénzt vegyen fel,
vagy áruk, illetõleg szolgáltatások ellenértékét az eladónak vagy a szolgáltatónak kiegyenlítse. A pénztári kártya
nem minõsül készpénz-helyettesítõ fizetési eszköznek.
10/C. § A pénztár a pénztári kártya-elfogadóval írásbeli
szerzõdést köt (kártyaelfogadási szerzõdés), amelynek
legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:
a) a kártya elfogadásának feltételeit,
b) a kártya-elfogadó bizonylat elkészítésének és pénztárhoz történõ eljuttatásának módját és határidejét,
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c) az igénybevett szolgáltatások és megvásárolt termékek ellenértéke pénzügyi rendezésének módját és határidejét,
d) a zárolásra vonatkozó szabályokat.
10/D. § (1) A pénztár alapszabálya rendelkezhet úgy,
hogy a pénztári kártya igénylésével a tag hozzájárul ahhoz,
hogy a kártya elfogadója az általa kiállított, a 9. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelõ számlát közvetlenül,
az adatvédelmi jogszabályok figyelembevételével a pénztár részére küldje meg kiegyenlítés végett. Ebben az esetben, amennyiben elektronikus számlát alkalmaznak, az
Eszr. 2. § (2) bekezdése szerinti szerzõdést a pénztártag javára a pénztár köti meg és az ugyanezen § (4) bekezdése
szerinti összesítõt a pénztár részére kell megküldeni. A
kártya igénylésekor erre a tag figyelmét írásban fel kell
hívni. A számla pénztárhoz való közvetlen továbbítása
esetén biztosítani kell, hogy a kártya elfogadója a számlával azonos adattartalmú dokumentumot bocsásson a tag
rendelkezésére.
(2) A pénztár a számlák fogadását és azok feldolgozását
kiszervezheti, azonban az utalványozást csak a pénztár végezheti.
(3) Az (1) bekezdés szerinti eljárás alkalmazható valamely hitelintézet által kibocsátott készpénzhelyettesítõ fizetési eszköz esetében is, ha az a kibocsátó pénztárral kötött szerzõdése alapján alkalmas a pénztártagsági jogviszony igazolására.
Zárolás
10/E. § (1) A kártya-elfogadó a tag kezdeményezésére
az igénybevett szolgáltatás, illetve megvásárolt áru ellenértékét zároltatja.
(2) A pénztár a zárolt összeget csak a zárolással kapcsolatos követelés kiegyenlítésére használhatja fel. A zárolt
összeg felhasználása csak akkor történhet meg, ha az
igénybevett szolgáltatás jogszerûségérõl a pénztár meggyõzõdött.
(3) Amennyiben a pénztár a 10/D. § szerinti elektronikus számlát alkalmaz, ennek során az elektronikus számla
beérkezését követõ 5 munkanapon belül az igénybevett
szolgáltatás jogszerûségét megvizsgálja, a kártyaelfogadó
részére a zárolt összegnek a jogszerûen igénybevett részét
átutalja, a fennmaradó összeg tekintetében a zárolást megszünteti.
(4) A zárolás megszûnik:
a) az összeg felhasználásával,
b) 10/D. § szerinti elektronikus számla esetén a jogalap
nélkül igénybevett szolgáltatások ellenértékeként való zárolás esetén a zárolás pénztár általi megszûntetésével, illetve
c) a jogszabály erejénél fogva legkésõbb a zárolás kezdeményezésétõl számított 181. napon.
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(5) A tagsági jogviszony megszûnése esetén a zárolt
összeg a tag (kedvezményezett), átlépés esetén az átvevõ
pénztár részére nem fizethetõ ki, illetve nem utalható át.
Amennyiben a zárolás megszûnését követõen marad fenn
összeg, akkor az a tag követelése, amit a pénztár utólagos
elszámolás keretében a tag (kedvezményezett), átlépés
esetén az átvevõ pénztár részére a zárolás megszûnését követõ 15 napon belül kifizet, illetve átutal.
(6) A pénztár vagy az általa megbízott szolgáltató automatizált ellenõrzési rendszert mûködtethet. A kártya-elfogadó a finanszírozható termékekrõl számlát állít ki, amelyet a pénztár a (3) bekezdésben foglaltak szerint kiegyenlít.

vonatkozásában a 2007. május 31-én hatályos jogszabályokat kell alkalmazni.”

Pénztári kártyával kapcsolatos költségek

29/B. § A pénztár az adóhatóság Magyar Államkincstár
által vezetett, magánnyugdíjpénztáranként megnyitott tagdíjbeszedési számláiról átutalt, munkáltatóhoz rendelhetõ,
de bevallási adatokhoz még nem rendelhetõ pénzösszegnek a szervezeti és mûködési szabályzatban vagy a pénzügyi tervben meghatározott tagdíjmegosztás arányában a
mûködési kiadások fedezetére a tárgyhónapra elhatárolt
részébõl az elõzõ hónapban a mûködésre és likviditási
kockázatok fedezetére ténylegesen jóváírt összeget használhatja fel.”

10/F. § (1) A pénztári kártyával kapcsolatban felmerült
költségeket a kártyaelfogadási szerzõdésben foglaltak szerint a pénztár, illetve a kártya elfogadó viseli. E költségekkel – a (2) bekezdésben foglaltakon kívül – a tag egyéni
számlája nem terhelhetõ meg.
(2) A pénztári kártya kibocsátási költségével a tag egyéni számlája megterhelhetõ.
(3) A tag számára a pénztári kártya használatával történõ szolgáltatás-igénybevétel nem járhat semmilyen többletköltséggel a más fizetési és elszámolási módozatokhoz
képest.
Szolgáltatás-szervezés
10/G. § (1) A szolgáltatásszervezõ – a pénztár erre vonatkozó külön megbízása esetén – bizományosként eljárhat a szolgáltatási szerzõdések, a kártyaelfogadási szerzõdés, valamint az elektronikus számlázással kapcsolatos
szerzõdések megkötése érdekében. Ebben az esetben a
szerzõdéseket a szolgáltatásszervezõ a saját nevében, a
pénztár javára köti meg. A bizományi szerzõdésre egyebekben a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) rendelkezései alkalmazandók, azzal, hogy a
Ptk. 509. §-a (2) bekezdését csak a szerzõdés kifejezett
ilyen értelmû rendelkezése esetén kell alkalmazni.
(2) A szolgáltatás-szervezõ elláthatja az egészségpénztári szolgáltatók tevékenységének a szolgáltatókkal kötött
szerzõdésben rögzített módon történõ ellenõrzését a pénztár által meghatározott körben.”

12. §
Az Eör. 12. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A 2007. június 1-jét megelõzõen kiállított és teljesített, a pénztárhoz 2007. július 31-ig beérkezett számlák

13. §
A magánnyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási
tevékenységérõl szóló 282/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Br.) a következõ alcímmel és 29/B. §-sal
egészül ki:
„Mûködési kiadások és kockázatok fedezetére
felhasználható tagdíjrész

14. §
(1) A pénztárak központi nyilvántartásával összefüggõ
egyes feladatokról, a pénztáraknak, valamint a foglalkoztatóknak a pénztártagokra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségérõl szóló 172/1997. (X. 6.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Pknr.) 6. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„6. § (1) Az Mpt. 120/A. § (1) bekezdése alapján a központi nyilvántartás adataihoz a magánnyugdíjpénztárak
részére biztosított hozzáférés keretében
a) a hozzáféréshez használandó jogosultságokat és informatikai eszközöket a Felügyelet bocsátja a pénztárak
rendelkezésére,
b) a pénzárak a rendelkezésükre bocsátott jogosultságokat és informatikai eszközöket kizárólag a központi
nyilvántartáshoz történõ hozzáférésre használhatják fel,
c) a pénztárak a hozzáférés keretében birtokukba jutott
adatokat és információkat kötelesek az adatvédelmi elõírásoknak megfelelõen kezelni,
d) a hozzáférés technikai szabályairól a Felügyelet által
kiadott Adatszolgáltatási Rend, a jogosultságok kiosztásának és visszavonásának eljárási szabályairól pedig a központi nyilvántartás ügyviteli, üzemeltetési és adatvédelmi
szabályzata rendelkezik.
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(2) A központi nyilvántartás a tagdíjbevételek alakulásáról, a tagdíjfizetésre kötelezettekrõl a minisztériumok, a
Magyar Nemzeti Bank, a Központi Statisztikai Hivatal, a
Magyar Államkincstár, valamint egyéb állami szervek részére egyedi azonosításra alkalmatlan információt szolgáltat.”
(2) A pénztárak központi nyilvántartásával összefüggõ
egyes feladatokról, a pénztáraknak, valamint a foglalkoztatóknak a pénztártagokra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségérõl szóló 172/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosításáról szóló 236/2006. (XI. 24.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Pknrm.) 6. § (3) bekezdése a következõ
szöveggel lép hatályba:
„(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a Pknr.
1. §-a a „végrehajtásához” szövegrészt követõen kiegészül
„– a Tbj. 41. § (3) bekezdésének c) pontjában, valamint
50. §-ában foglaltak figyelembevételével –” szövegrésszel, a 3. § (3) bekezdésében az „és a foglalkoztatók által” szövegrész helyébe az „által alkalmazandó belépési
nyilatkozat minimális adattartalmát és az általuk” szöveg
lép, az 1. számú melléklet 1. pontjának második franciabekezdése a „Pénztártag TAJ száma,” szövegrészt követõen
kiegészül az „adóazonosító jele,” szövegrésszel, az 1. számú melléklet 2. pontjának második franciabekezdése a
„Pénztártag TAJ száma,” szövegrészt követõen kiegészül
az „adóazonosító jele,” szövegrésszel, az 1. számú melléklete 5. pontjának elsõ franciabekezdésében a „TAJ száma/útlevélszáma,” szövegrész helyébe a „TAJ száma, adóazonosító jele/útlevélszáma,” szöveg lép, az 1. számú melléklete 5. pontjának negyedik franciabekezdésében a
„(TAJ száma/útlevélszáma)” szövegrész helyébe a „(TAJ
száma, adóazonosító jele/útlevélszáma)” szöveg lép, az
1. számú melléklet 6. pontjának második franciabekezdésében a „TAJ száma” szövegrész helyébe a „TAJ száma,
adóazonosító jele” szöveg lép.”

15. §
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alkalmazniuk. Az Eör. 3/A–3/C. §-ában és 4. §-ában foglalt rendelkezéseket a pénztár 2007. május 31-ét megelõzõen abban az esetben alkalmazhatja, ha az Öpt. az egyes
pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2006. évi
LXI. törvény 252. §-ának (3) bekezdésében foglalt rendelkezéseit is alkalmazza. 2007. május 31-ét megelõzõen e
rendelkezések tekintetében – amennyiben a pénztár ezek
mindegyikét nem alkalmazza – a 2006. december 31-én
hatályos szabályok az irányadók.
(3) E rendelet 2. §-a, 5. §-a, 7. §-a, 9. §-a és 10. §-a 2007.
június 1-jén lép hatályba, egyidejûleg hatályát veszti az
Eör. 2. §-ának f), g), i) és k)–n) pontja, valamint az Eör.
e rendelettel megállapított 5/A. §-a.
(4) 2007. január 1-jén hatályát veszti az Eör. 3. §-a.
(5) 2007. január 1-jén az Eör. 10. §-sában a „3. § e) pontjában meghatározott” szövegrész helyébe a „gyógyszer és
gyógyászati segédeszköz árának támogatása” szöveg lép.
(6) 2007. június 1-jén az Eör. 3/A. § (2) bekezdés
k) pontjában „az 5. § (1) bekezdés j)–l) pontban, valamint
5/A. § (1) bekezdésben” szövegrész helyébe „a 3. § (6) és
(9) bekezdésben” szöveg lép, 9. §-ának (1) bekezdésében a
„kivéve az 5. § (1) bekezdés h) pontjában meghatározott
szolgáltatást” szövegrész helyébe a „kivéve az 5. §
(15) bekezdésében meghatározott szolgáltatást” szöveg
lép.
(7) Az egészség- és önsegélyezõ pénztáraknak 2007. június 1-ig kell alapszabályukat és szolgáltatásaikat e rendelet elõírásainak megfelelõen módosítani.
(8) Az egészségpénztári szolgáltatási szerzõdéseket
2007. június 1-ig kell e rendelet elõírásainak megfelelõen
módosítani.
(9) A kártyás elszámoló-rendszereket és az ahhoz kapcsolódó szabályozást 2008. január 1-ig kell megfeleltetni e
rendelet rendelkezéseinek.
(10) 2007. január 1-jén hatályát veszti a Br. 7. §-át megelõzõ alcím, valamint a 8. §-át megelõzõ alcím.
(11) Nem lép hatályba a Pknrm. 4. §-a.

(1) Ez a rendelet – a (3) és (6) bekezdésben foglaltak kivételével – 2007. január 1-jén lép hatályba.

(12) A Pknrm. 6. § (2) bekezdése az „és 6–7. §-ai” szövegrész helyett az „és 7. §-a” szöveggel lép hatályba.

(2) Az Eör. e rendelet 3. §-ával megállapított
3/A–3/C. §-ait, valamint a 4. §-sal megállapított 4. §-át a
pénztáraknak 2007. május 31-ét követõen kell kötelezõen

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány
331/2006. (XII. 23.) Korm.
rendelete
a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök
ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetérõl és
illetékességérõl
A Kormány az Alkotmány 35. §-a (2) bekezdésében
megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40. §-a (3) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.)
162. §-a (1) bekezdésének d), i) és n) pontjában, valamint a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény 61. §-ának (3) bekezdésében és 85. §-ának (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következõ
rendeletet alkotja:

A gyámhatóság szervezete
1. §
(1) A gyámhatóság feladat- és hatáskörét
a) a települési önkormányzat jegyzõje,
b) a városi gyámhivatal,
c) a szociális és gyámhivatal
gyakorolja.
(2) A Kormány városi gyámhivatalként a mellékletben
kijelölt települési önkormányzat polgármesteri hivatalának gyermekvédelmi és gyámügyi ügyintézõjét jelöli ki.
(3) A mellékletben kijelölt városi gyámhivatal a feladatés hatáskörét a mellékletben meghatározott illetékességi
területén, az ott felsorolt településekre kiterjedõen is
ellátja.
(4) A Kormány szociális és gyámhivatalként a közigazgatási hivatal gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörrel rendelkezõ szakigazgatási szervét jelöli ki.
(5) A közigazgatási hivatal külön jogszabályban meghatározott megyei kirendeltségén a szociális és gyámhivatalnak területi osztálya mûködik.

2. §
(1) A gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatási ügyekben általános elsõ fokú hatóságként jár el a települési önkormányzat jegyzõje, illetve a városi gyámhivatal. A városi gyámhivatal az e rendeletben meghatározott kivételekkel ellátja mindazon feladatokat, amelyeket jogszabály az
elsõfokú gyámhatóság hatáskörébe utal.
(2) Az e rendeletben meghatározott ügyekben elsõ fokú
hatóságként jár el a szociális és gyámhivatal.
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(3) A fellebbezés elbírálására jogosult hatóság
a) a települési önkormányzat jegyzõjének, a városi
gyámhivatalnak a gyermekvédelmi és gyámügyi hatósági
ügyeiben a szociális és gyámhivatal,
b) a szociális és gyámhivatal által elsõ fokon elbírált
ügyekben a gyermekek és az ifjúság védelméért felelõs
miniszter (a továbbiakban: miniszter).

A GYÁMHATÓSÁG FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE
A települési önkormányzat jegyzõjének
feladat- és hatásköre
3. §
(1) A települési önkormányzat jegyzõje
a) teljes hatályú apai elismerõ nyilatkozatot vesz fel,
b) külön jogszabályban meghatározott esetben ügygondnokot, eseti gondnokot rendel ki, a kirendelt gondnokot felmenti, továbbá megállapítja munkadíját,
c) a városi gyámhivatal felkérésére a gyámsági és
gondnoksági ügyekben leltározási feladatokat végez, környezettanulmányt készít, valamint közremûködik a gyámhivatali határozatok végrehajtásában,
d) felveszi a szülõ nyilatkozatát, amelyben hozzájárul
gyermeke ismeretlen személy általi örökbefogadásához,
e) dönt a gyermek védelembe vételérõl és annak megszüntetésérõl,
f) a gyermeket azonnali intézkedést igénylõ esetben a
különélõ másik szülõnél, más hozzátartozónál vagy más
alkalmas személynél, illetve nevelõszülõnél, vagy – ha
erre nincs mód – gyermekotthonban, fogyatékos személyek otthonában vagy pszichiátriai betegek otthonában
helyezi el,
g) megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre való jogosultságát,
h) megállapítja a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülõ gyermek gyámjául rendelt, tartásra köteles hozzátartozó kiegészítõ gyermekvédelmi támogatásra való jogosultságát,
i) közremûködik a gyermektartásdíj iránti igény érvényesítésében a nemzetközi szerzõdésben meghatározottak
szerint,
j) közremûködik a gondozási díj, valamint a megelõlegezett gyermektartásdíj behajtásában,
k) ellátja a törvényben vagy kormányrendeletben hatáskörébe utalt egyéb gyermekvédelmi és gyámügyi
feladatokat.
(2) A mellékletben kijelölt települési önkormányzat
jegyzõje dönt a gyermekjóléti szolgáltatás és a gyermekek
napközbeni ellátása mûködésének engedélyezésérõl.
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A városi gyámhivatal feladat- és hatásköre

7. §

4. §

A városi gyámhivatal az örökbefogadással kapcsolatban
a) dönt a gyermeket örökbe fogadni szándékozók alkalmasságáról, és kérelemre elrendeli az örökbefogadásra
alkalmas személyek nyilvántartásba való felvételét,
b) dönt a gyermek örökbe fogadhatónak nyilvánításáról,
c) elbírálja és jóváhagyja a szülõnek azon jognyilatkozatát, amelyben hozzájárul gyermeke ismeretlen személy
általi örökbefogadásához,
d) dönt az örökbefogadás engedélyezésérõl,
e) dönt a felek közös kérelme alapján az örökbefogadás
felbontásáról,
f) kérelemre felvilágosítást adhat a vér szerinti szülõ
adatairól.

A városi gyámhivatal a gyermekek védelme érdekében
a) elhelyezi a gyermeket ideiglenes hatállyal a különélõ másik szülõnél, más hozzátartozónál vagy más alkalmas személynél, illetve nevelõszülõnél, vagy – ha erre
nincs mód – gyermekotthonban, fogyatékos személyek
otthonában vagy pszichiátriai betegek otthonában,
b) megállapítja a szülõi felügyeleti jog feléledését,
c) dönt a más szerv által alkalmazott ideiglenes hatályú
elhelyezés megszüntetésérõl és megváltoztatásáról,
d) átmeneti nevelésbe veszi a gyermeket, és egyidejûleg gyámot (hivatásos gyámot) rendel,
e) tartós nevelésbe veszi a gyermeket, és egyidejûleg
gyámot (hivatásos gyámot) rendel,
f) dönt az átmeneti és a tartós nevelésbe vett gyermek
kapcsolattartásáról,
g) figyelemmel kíséri az átmeneti nevelésbe vett gyermek és a szülõ kapcsolatának alakulását, a szülõnek a gondozó személlyel vagy intézménnyel való együttmûködését,
h) dönt a gyermek átmeneti vagy tartós nevelésbe vételének megszüntetésérõl,
i) dönt az utógondozás és az utógondozói ellátás elrendelésérõl,
j) dönt a gondozásidíj-fizetési kötelezettség megállapításáról, illetve megszüntetésérõl,
k) megállapítja az átmeneti vagy a tartós nevelésbe vett
gyermek lakóhelyét,
l) dönt az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett, speciális
szükségletû gyermek nevelési felügyeletérõl,
m) közremûködik a bírósági végrehajtási eljárásban.

5. §
A városi gyámhivatal a pénzbeli támogatásokkal kapcsolatban dönt
a) az otthonteremtési támogatás megállapításáról,
b) a gyermektartásdíj megelõlegezésérõl.

6. §
A városi gyámhivatal a gyermek családi jogállásának
rendezése érdekében
a) teljes hatályú apai elismerõ nyilatkozatot vesz fel,
b) megállapítja a gyermek családi és utónevét,
c) hozzájárul – cselekvõképtelen jogosult esetén – a
családi jogállás megállapítására irányuló per megindításához és egyidejûleg eseti gondnokot rendel.

8. §
(1) A városi gyámhivatal pert indíthat, illetve kezdeményezhet
a) a gyermek elhelyezése, illetve kiadása,
b) a gyermeket megilletõ tartási követelés érvényesítése,
c) a szülõi felügyelet megszüntetése vagy visszaállítása,
d) a gyermek örökbefogadásának felbontása,
e) a cselekvõképességet érintõ gondnokság alá helyezés és annak megszüntetése,
f) a számadási kötelezettség, illetve a számadás helyességének megállapítása
iránt.
(2) A városi gyámhivatal feljelentést tesz
a) a gyermek veszélyeztetése vagy a tartás elmulasztása,
b) a gyermek sérelmére elkövetett bûncselekmény
miatt.

9. §
A városi gyámhivatal a szülõi felügyeleti joggal, illetve
a gyermektartásdíjjal kapcsolatban
a) dönt a gyermek és a szülõ, illetve más kapcsolattartásra jogosult személy kapcsolattartásáról,
b) intézkedik a bíróság, valamint a városi gyámhivatal
által szabályozott kapcsolattartás végrehajtásáról,
c) dönt a szülõ jognyilatkozatának érvényességéhez
szükséges jóváhagyásról,
d) dönt a szülõi felügyeleti jog körébe tartozó olyan
kérdésrõl, amelyben a szülõi felügyeletet együttesen gyakorló szülõk nem jutottak egyetértésre,
e) hozzájárul a gyermek családba fogadásához,
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f) jóváhagyja a gyermek végleges külföldre távozására
vonatkozó nyilatkozatot,
g) engedélyezi a gyermek részére a szülõi ház vagy a
szülõk által kijelölt más tartózkodási hely elhagyását, illetve a feltételek megváltozása esetén visszavonja az e
tárgyban kiadott engedélyt,
h) dönt a 16. életévét betöltött gyermek házasságkötésének engedélyezésérõl,
i) eljár a külföldön lakó vagy tartózkodó személy tartásdíj iránti igényével kapcsolatos ügyben,
j) engedélyezi a tanköteles gyermek mûvészeti, sport-,
modell- vagy hirdetési tevékenység keretében történõ
foglalkoztatását.

10. §
A városi gyámhivatal a gyámsággal és gondnoksággal
kapcsolatban
a) a gyermek részére gyámot, hivatásos gyámot rendel,
b) ideiglenes gondnokot, gondnokot, hivatásos gondnokot rendel,
c) irányítja és felügyeli a gyám, a hivatásos gyám tevékenységét,
d) felfüggeszti, elmozdítja vagy felmenti a gyámot, a
gondnokot,
e) külön jogszabályban meghatározott esetekben zárlatot rendel el, zárgondnokot, eseti gondnokot, ügygondnokot, az ügyei vitelében akadályozott személy képviseletére
és méhmagzat részére gondnokot rendel és ment fel, továbbá megállapítja a munkadíjukat.

11. §
A városi gyámhivatal a vagyonkezeléssel kapcsolatban
a) dönt a gyermekek és gondnokoltak készpénzvagyonának gyámi fenntartásos betétben vagy folyószámlán történõ elhelyezésérõl, illetve az elhelyezett pénz felhasználásáról, államilag garantált értékpapírba, biztosítási kötvénybe történõ befektetésérõl, letétben kezelésérõl, valamint egyéb tárgyak letétbe helyezésérõl,
b) dönt a gyám, a gondnok vagyon- és bérlakás kezeléséhez kapcsolódó jognyilatkozata érvényességéhez szükséges jóváhagyásról,
c) rendszeres felügyelete alá vonhatja a vagyonkezelést, ha a szülõk a gyermek vagyonának kezelése tekintetében kötelességüket nem teljesítik,
d) elbírálja a rendszeres és az eseti számadást, meghatározott esetekben a végszámadást,
e) közremûködik a gyermekek, gondnokoltak ingó és
ingatlan vagyonával és vagyoni értékû jogával kapcsolatos
ügyekben,
f) közremûködik a hagyatéki eljárásban.
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12. §

Az ideiglenes hatállyal elhelyezett, nem magyar állampolgárságú (külföldi) gyermek érdekében való intézkedésre kijelölt gyámhivatal [Gyvt. 72–73. §] feladatait a Budapest Fõváros V. Kerület Gyámhivatala látja el.
A szociális és gyámhivatal feladat- és hatásköre
13. §
A szociális és gyámhivatal
a) ellátja az illetékességi területéhez tartozó települési
önkormányzat jegyzõjének és a városi gyámhivatalnak a
szakmai irányítását, felügyeletét és ellenõrzését,
b) elsõ fokon dönt a gyermekek átmeneti gondozása és
a gyermekvédelmi szakellátások mûködésének engedélyezésérõl,
c) másodfokú hatósági jogkört gyakorol a települési
önkormányzat jegyzõjének, a városi gyámhivatalnak a
gyermekvédelmi és gyámügyi hatósági ügyeiben,
d) ellátja a jogszabályokban hatáskörébe utalt egyéb
feladatokat.

14. §
(1) A szociális és gyámhivatal ellenõrzési jogkörében
legalább négyévenként ellenõrzi
a) a gyámhatóságok gyámügyi és gyermekvédelmi hatósági tevékenységének jogszerûségét,
b) az egészségügyi szakfelügyelet kivételével a Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet vagy a kijelölt módszertani feladatokat ellátó intézmény, illetve az Országos
Gyermekvédelmi Szakértõi Névjegyzékbe felvett szakértõ
szükség szerinti bevonásával – a külön jogszabályban
meghatározottak szerint – a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók tevékenységét.
(2) A szociális és gyámhivatal az (1) bekezdésben meghatározott ellenõrzési jogkörét a közigazgatási hivatal vezetõjével egyeztetett éves ellenõrzési terv és program szerint gyakorolja, amelyben meghatározza a teljes körû, illetve célellenõrzés alá vont szerveket, valamint a célvizsgálati tárgyköröket.
(3) A miniszter a szociális és gyámhivatal vezetõjét az
ellenõrzési tervben meghatározottakon túl vizsgálat lefolytatására utasíthatja.
(4) A szociális és gyámhivatal vezetõje az ellenõrzési
tervrõl, valamint az ellenõrzések tapasztalatairól tájékoztatja a minisztert.

15. §
A szociális és gyámhivatal a 14. §-ban meghatározott
feladatok ellátása során jogosult szakmai koordinációs ér-
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tekezletet összehívni, elsõsorban a gyermekvédelmi és
gyámügyi feladat- és hatásköröket ellátó hatóságok, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók
számára.
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ti vizsgálatokban, meghatározza az ellenõrzés szakmai
szempontjait,
c) a szociális és gyámhivatalok számára meghatározza
az éves ellenõrzési terv kiemelt területeit és értékeli a szociális és gyámhivatalok éves beszámoló jelentéseit.

16. §
A szociális és gyámhivatal a Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet, illetve az Országos Gyermekvédelmi Szakértõi Névjegyzékbe felvett szakértõk véleményének kikérésével kijelöli a gyermekjóléti alapellátást, illetve a gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények közül a
szakmai módszertani feladatokat ellátó intézményeket.

17. §
A szociális és gyámhivatal – a miniszter által meghatározottak szerint – közremûködik az ágazati képzések, továbbképzések szervezésében.

18. §
A szociális és gyámhivatal a Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet bevonásával véleményezi a helyi önkormányzatnak – a Gyvt. 121. §-ának (2) bekezdése alapján megküldött – az önkormányzati ellátórendszer átalakítására
vonatkozó javaslatait, és szükség esetén kezdeményezi a
javaslatok megváltoztatását.

19. §
A szociális és gyámhivatal elõsegíti és koordinálja a
bûnelkövetés, illetve a bûnismétlés megelõzését célzó
programok indítását a veszélyeztetett, továbbá a bûncselekményt elkövetett, de nem büntethetõ, valamint a
büntetõeljárás alá vont gyermekek számára.

20. §
A szociális és gyámhivatalok szakmai irányítását a miniszter látja el, amelynek során
a) négyévenként ellenõrzi a szociális és gyámhivatalok
gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatásokkal kapcsolatos tevékenységét, az alapellátó és szolgáltató intézményrendszer, valamint a gyámhatóság szakmai munkáját,
b) részt vesz a helyi önkormányzatokért felelõs miniszter által koordinált, a közigazgatási hivatalokon belül mûködõ szakigazgatási szervek tevékenységének szakmai
irányítását ellátó miniszterek bevonásával zajló felügyele-

A GYÁMHATÓSÁG ILLETÉKESSÉGÉRE VONATKOZÓ
SZABÁLYOK
Általános illetékesség
21. §
(1) Az eljárásra az a gyámhatóság illetékes, amelynek
területén
a) a gyermek szülõi felügyeletet gyakorló szülõjének,
gyámjának,
b) az ügyei vitelében akadályozott, illetõleg cselekvõképességet érintõ gondnokság alatt álló személynek,
c) az ideiglenes gondnokrendeléssel, zárgondnok kirendelésével, valamint gondnokság alá helyezési eljárással
érintett személynek
a lakóhelye található.
(2) Ha a szülõi felügyeletet együttesen gyakorló szülõk
lakóhelye különbözõ gyámhatóságok illetékességi területen található, a gyámhatóság illetékességét a gyermek lakóhelye határozza meg. Ha a gyermek lakóhelye egyik
szülõjének lakóhelyével sem azonos, az a gyámhatóság jár
el, amelynek területén az anya lakóhelye található.
(3) Lakóhely hiányában – az (1) és (2) bekezdésben foglaltak szerint – a gyámhatóság illetékességét a tartózkodási
hely határozza meg.
(4) Belföldi lakóhely vagy tartózkodási hely hiányában,
a gyámhatóság illetékességét az utolsó ismert hazai lakóhely vagy tartózkodási hely határozza meg, ennek hiányában az eljárásra a 3. § szerinti ügyekben a Budapest Fõváros V. Kerület Önkormányzat Jegyzõje, a 4–12. §-ban foglalt ügyekben pedig a Budapest Fõváros V. Kerület
Gyámhivatala illetékes.

Egyéb illetékesség
22. §
(1) Bármely gyámhatóság – a jogszabályi feltételek
fennállása esetén – intézkedik a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezése iránt, amelyrõl haladéktalanul értesíti az
illetékes gyámhatóságot.
(2) Bármely gyámhatóság illetékes
a) nyilatkozat felvételére, ha a szülõ azt a gyermeke
örökbefogadásához az örökbefogadó személyét és személyi adatait nem ismerve teszi,
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b) rendezetlen családi jogállású gyermekre vonatkozóan apai elismerõ nyilatkozat felvételére, azzal, hogy annak egy példányával értesíteni kell a gyermek születési helye szerint illetékes anyakönyvvezetõt és a gyermek lakóhelye szerint illetékes önkormányzat jegyzõjét.
(3) Ha a gyermeknek, illetve az ügyei vitelében akadályozott vagy cselekvõképességet érintõ gondnokság alatt
álló személynek nincs törvényes képviselõje, illetve annak
kiléte nem állapítható meg, az eljárásra az a gyámhatóság
illetékes, amelynek területén a gyámrendelés, illetve
gondnokrendelés szükségessé vált.
(4) A gondozási díj, valamint a megelõlegezett gyermektartásdíj behajtása iránti eljárásra a kötelezett lakóhelye szerinti települési önkormányzat jegyzõje az illetékes.
(5) Az illetékesség nem változik a gondnokság alá helyezés iránti per befejezéséig.
(6) Méhmagzat részére az a városi gyámhivatal illetékes
gondnokot rendelni, amelynek területén az anya lakóhelye
van.
(7) Ha a gyám vagy gondnok (eseti gondnok) személyében változás történt, és ez illetékesség-változást eredményez, a vagyonkezelésre jogosult volt gyám vagy gondnok
(eseti gondnok) az illetékessé vált városi gyámhivatalnak
tartozik végszámadással.
(8) Ha a tizenhatodik életévét betöltött gyermek kíván
házasságot kötni, az elõzetes engedélyt bármelyik házasulandó fél lakóhelye szerinti városi gyámhivatal megadhatja, errõl azonban a másik városi gyámhivatalt értesíteni
kell.
(9) Ha a gyermek gyámhivatali engedéllyel a szülõi házat elhagyta, ezt követõen a városi gyámhivatal illetékességét a gyermek lakóhelye határozza meg.
(10) A Gyvt. 80. §-ának (3) bekezdésében meghatározott esetben az örökbefogadással kapcsolatos eljárásra a
gyermek lakóhelye szerinti városi gyámhivatal az illetékes.
(11) Azt a krízishelyzetben lévõ várandós anyát, aki állapotát környezete és hozzátartozói elõtt titokban szándékozik tartani (a továbbiakban: titkolt terhesség) kérelmére
bármely családok átmeneti otthonának be kell fogadnia.
(12) Titkolt terhesség esetén az örökbefogadási eljárásra a gyermek születési helye szerinti városi gyámhivatal az
illetékes.

23. §
(1) A gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzõje – a Gyvt.
68. §-ában foglalt feltételek fennállása esetén – elrendeli a
gyermek védelembe vételét, amelyrõl haladéktalanul értesíti a 21. § szerinti települési önkormányzat jegyzõjét.
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(2) Ha a gyermeket a városi gyámhivatal ideiglenes hatállyal a különélõ másik szülõnél, másik hozzátartozónál
vagy arra alkalmas más személynél helyezte el, a gyermek
ügyében – a gyermek elhelyezésére irányuló per jogerõs
befejezéséig – az a gyámhivatal jár el, amelynél az elsõfokú eljárás indult.
(3) Ha a gyermeket átmeneti nevelésbe vették, a városi
gyámhivatal illetékessége mindaddig fennáll, ameddig a
gyermek lakóhelye nem változik meg. Ha a gyermek lakóhelye megváltozik, a városi gyámhivatal illetékességét a
gyermek lakóhelye határozza meg.
(4) A városi gyámhivatal illetékessége a tartós nevelésbe vétel fennállása alatt nem változik. A tartós nevelésbe
vételt elrendelõ városi gyámhivatal a gyermek valamennyi
– a városi gyámhivatal feladat- és hatáskörébe tartozó
gyermekvédelmi és gyámügyi – ügyében illetékes eljárni.
(5) A fiatal felnõttek utógondozói ellátása ügyében az a
városi gyámhivatal illetékes, amely az önjogúvá válással
összefüggésben döntött.
(6) Ha a gyermeket nevelõ szülõ szülõi felügyeleti joga
megszûnt vagy szünetel, a másik szülõ szülõi felügyeleti
joga feléledésének megállapítására irányuló vagy a gyermek másnál történõ elhelyezése iránti per megindítására
az a városi gyámhivatal illetékes, amelynek területén a
gyermeket nevelõ szülõ lakóhelye volt.
(7) A szülõi felügyelet megszüntetése iránt pert indító
városi gyámhivatal illetékes a gyermek tartós nevelésbe
vételére is.
(8) Az örökbefogadás elõtti eljárásra az a városi gyámhivatal illetékes, amelynek területén az örökbe fogadni
szándékozó személy lakóhelye van. Ha az örökbe fogadni
szándékozók lakóhelye különbözõ városi gyámhivatalok
illetékességi területén van, az eljárásra – a kölcsönös tájékoztatás mellett – az örökbe fogadni szándékozók
lakóhelye szerinti bármelyik városi gyámhivatal illetékes.
(9) Ha az örökbefogadás felbontásakor az örökbefogadott nagykorú, az illetékességet lakóhelye, ennek hiányában az örökbefogadó lakóhelye határozza meg.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
24. §
(1) Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti
a) a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és
gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Gyer.)
aa) 1. §-a,
ab) 3–5. §-a és a 3. §-t megelõzõ alcím,
ac) 7. §-a,
ad) 1. számú melléklete;
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b) a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatótevékenység engedélyezésérõl, valamint a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi vállalkozói engedélyrõl szóló 259/2002.
(XII. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Gymr.)
3. §-ának (3) bekezdése.
(3) Nem lép hatályba az egyes gyermekvédelmi és
gyámügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló
251/2006. (XII. 6.) Korm. rendelet
a) 20. §-a,
b) 3. számú melléklete.

25. §
E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a Gyer.
5/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„5/A. § (1) A szociális és gyámhivatal a bûnelkövetés,
illetve a bûnismétlés megelõzését célzó feladata ellátása
érdekében
a) tájékoztatást kér és nyilvántartást vezet a helyi önkormányzatok, civil szervezetek, illetve az általuk fenntartott intézmények által a bûnelkövetés, illetve a bûnismétlés megelõzése céljából indított programokról,
b) folyamatosan figyelemmel kíséri a gyermekek védelmét szolgáló bûnmegelõzési pályázati felhívásokat,
azokról tájékoztatja a helyi önkormányzatokat, gyermekjóléti szolgálatokat, civil szervezeteket,
c) segítséget nyújt a b) pont szerinti pályázatok benyújtásához és az elnyert támogatások cél szerinti felhasználásához,
d) illetékességi területén összehangolja a gyermekek
számára indított bûnmegelõzési programokat,
e) együttmûködik a helyi önkormányzatokkal, civil
szervezetekkel, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatást ellátó személyekkel és intézményekkel, közoktatási intézményekkel, a pártfogó felügyelõi szolgálattal, a
rendõrséggel, az ügyészséggel, a bírósággal, valamint a
drogmegelõzést, illetve drogrehabilitációt végzõ intézményekkel,
f) részt vesz a kábítószerügyi egyeztetõ fórum, illetve
az illetékességi területén mûködõ bûnmegelõzési tanács
munkájában,
g) kapcsolatot tart az áldozatvédelemben szerepet vállaló civil szervezõdésekkel, illetve a rendõrség áldozatvédelmi referensével,
h) közvetíti az illetékességi területén kívül mûködõ
vagy országos szervezetek által kezdeményezett programokat, képzéseket és segítséget nyújt ezek igénybevételéhez,
i) a gyámhatóságok ellenõrzése során, a gyermekjóléti
és gyermekvédelmi intézményekben értékeli a bûnmegelõzési tevékenységet, különös tekintettel a gyermeket veszélyeztetõ körülmények feltárására irányuló tevékenységre,

2006/161. szám

j) a gyermek sérelmére elkövetett bûncselekmény gyanúja esetén segítséget nyújt a tudomást szerzõ gyámhatóságoknak, valamint a gyermekvédelmi rendszerben mûködõ szakembereknek a szükséges feljelentés megtételéhez,
k) a büntetõjogi felelõsségre nem vonható 14 év alatti
elkövetõk ügyében szakmai támogatást nyújt a települési
önkormányzat jegyzõjének (a továbbiakban: jegyzõ) és a
gyermekjóléti szolgálatnak a kiskorú, illetve családja részére nyújtandó segítségre vonatkozóan, továbbá kezdeményezi a szükséges gyermekvédelmi intézkedéseket, és
ezek végrehajtását ellenõrzi.
(2) A szociális és gyámhivatal minden év június
30. napjáig az elõzõ évre vonatkozóan a 2. számú melléklet szerinti jelentésben elemzi az illetékességi területén a
gyermekkorú, illetve a fiatalkorú bûnelkövetés helyzetét,
és értékeli a bûnmegelõzési tevékenységet.
(3) A szociális és gyámhivatal a (2) bekezdés szerinti jelentés elkészítéséhez tájékoztatást kér
a) az Igazságügyi Hivatal illetékes területi hivatalától,
a rendõrségtõl, valamint a jegyzõtõl és a gyermekjóléti
szolgálattól a gyermekkorú, illetve fiatalkorú bûnelkövetõk számáról, az általuk elkövetett bûncselekményekrõl,
azok okairól,
b) a gyermekjóléti szolgálattól a családgondozás és a
védelembe vétel eredményérõl.
(4) A (3) bekezdés szerinti jelentés ismertetése és a bûnmegelõzés érdekében elvégzendõ feladatok megvitatása
céljából a szociális és gyámhivatal egyeztetõ értekezletet
tart. Az értekezletre meghívja a gyermekjogi képviselõt,
az önkormányzatok, a rendõrség, az ügyészség, a bíróság,
a drogmegelõzést, illetve drogrehabilitációt végzõ intézmények, a családsegítõ és a gyermekjóléti szolgálatok, a
gyermekvédelmi intézmények, a közoktatási intézmények, a pártfogó felügyelõi szolgálat, a büntetés-végrehajtási intézet, valamint a bûnmegelõzésben és az áldozatvédelemben érintett civil szervezetek képviselõit.
(5) Az értekezletrõl készített írásbeli összefoglalót a
szociális és gyámhivatal az elhangzott javaslatokkal
együtt megküldi az értekezletre meghívottaknak.”

26. §
E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a
szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
ágazatban történõ végrehajtásáról szóló 257/2000.
(XII. 26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének
II/1. pontja az „óvónõ” szövegrészt követõen az alábbiakkal egészül ki:
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[II. Ágazatspecifikus munkakörök család-, gyermek- és ifjúságvédelmi területen
Fizetési osztályok
Megnevezés
A

B

C

D

1. Család-, gyermek- és ifjúságvédelmi szolgáltatás keretében az ellátottak gyógyítását, ápolását,
foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását, gondozását,
szociális segítését közvetlenül szolgáló tevékenységeknek az adott munkakörre jogszabályban meghatározott, felsõfokú végzettséggel és
szakképzettséggel történõ ellátása
óvónõ
,,szakgondozó
27. §
(1) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a Gymr.
3. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„(2) A mûködést engedélyezõ szerv
a) gyermekjóléti szolgáltatás és gyermekek napközbeni ellátása esetén a szolgáltató (intézmény) székhelye, illetõleg telephelye szerint illetékes, a gyermekvédelmi és
gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a
gyámhatóság szervezetérõl és illetékességérõl szóló
331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet mellékletében kijelölt
települési, fõvárosi kerületi önkormányzat jegyzõje
(a továbbiakban: városi jegyzõ),
b) helyettes szülõi hálózat, nevelõszülõi hálózat, külsõ
férõhelyen biztosított utógondozói ellátás esetén a mûködtetõ székhelye szerint illetékes szociális és gyámhivatal,
c) az a)–b) pontban nem szabályozott szolgáltatótevékenység engedélyezése esetén a szolgáltató (intézmény)
székhelye, illetõleg telephelye szerint illetékes szociális és
gyámhivatal.”
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a Gymr.
3. §-a (7) bekezdésének bevezetõ rendelkezése helyébe a
következõ rendelkezés lép:
„A mûködést engedélyezõ szerv a mûködési engedély
kiadásáról, módosításáról, visszavonásáról az arról hozott
jogerõs határozat – a jogerõre emelkedés idõpontját igazoló záradékkal ellátott – másolatának vagy a fellebbezésre való tekintet nélkül végrehajthatóvá nyilvánított
határozat másolatának egyidejû megküldésével értesíti”

28. §
E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a Gymr.
a) 7/A. §-ának (1) bekezdésében a „Nemzeti Család- és
Szociálpolitikai Intézetnek” szövegrész helyébe a „Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézetnek” szöveg,
b) 7/A. §-a (2) bekezdésének elsõ és második mondatában, valamint 15. §-a (1) bekezdésének második mondatában a „Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet” szö-
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*]

vegrész helyébe a „Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet”
szöveg
lép.

29. §
Ahol rendelet megyei, fõvárosi szociális és gyámhivatalt, illetve megyei, fõvárosi gyámhivatalt említ azon szociális és gyámhivatalt kell érteni.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

Melléklet
a 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez
1. BARANYA MEGYE
Bóly
Harkány
Komló
Mohács
Pécs
Pécsvárad
Sásd
Sellye
Siklós
Szentlõrinc
Szigetvár
Villány
1.1. Bóly Gyámhivatal
Babarc
Belvárdgyula
Borjád
Bóly
Hásságy
Kisbudmér
Liptód
Máriakéménd
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Monyoród
Nagybudmér
Olasz
Pócsa
Szajk
Szederkény
Töttõs
Versend
1.2. Harkány Gyámhivatal
Harkány
1.3. Komló Gyámhivatal
Bodolyabér
Egyházaskozár
Hegyhátmaróc
Hosszúhetény
Kárász
Komló
Köblény
Liget
Magyaregregy
Magyarhertelend
Magyarszék
Mánfa
Máza
Mecsekpölöske
Szalatnak
Szárász
Szászvár
Tófû
Vékény
1.4. Mohács Gyámhivatal
Bár
Bezedek
Dunaszekcsõ
Erdõsmárok
Feked
Geresdlak
Görcsönydoboka
Himesháza
Homorúd
Ivándárda
Kisnyárád
Kölked
Lánycsók
Lippó
Majs
Maráza
Mohács
Nagynyárád
Palotabozsok
Sárok
Sátorhely
Somberek
Szebény
Székelyszabar

MAGYAR KÖZLÖNY
Szûr
Udvar
Véménd
1.5. Pécs Gyámhivatal
Abaliget
Aranyosgadány
Áta
Bakonya
Baksa
Birján
Bogád
Bosta
Cserkút
Egerág
Ellend
Görcsöny
Gyód
Husztót
Keszü
Kisherend
Kovácsszénája
Kökény
Kõvágószõlõs
Kõvágótõttõs
Kozármisleny
Lothárd
Magyarsarlós
Nagykozár
Ócsárd
Orfû
Pécs
Pécsudvard
Pellérd
Pogány
Regenye
Romonya
Szalánta
Szemely
Szilvás
Szõke
Szõkéd
Tengeri
Téseny
1.6. Pécsvárad Gyámhivatal
Apátvarasd
Berkesd
Erdõsmecske
Erzsébet
Fazekasboda
Hidas
Kátoly
Kékesd
Lovászhetény
Martonfa
Mecseknádasd
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Nagypall
Óbánya
Ófalu
Pereked
Pécsvárad
Szellõ
Szilágy
Zengõvárkony
1.7. Sásd Gyámhivatal
Alsómocsolád
Ág
Bakóca
Baranyajenõ
Baranyaszentgyörgy
Bikal
Felsõegerszeg
Gerényes
Gödre
Kisbeszterce
Kishajmás
Kisvaszar
Mágocs
Mekényes
Mezõd
Mindszentgodisa
Nagyhajmás
Oroszló
Palé
Sásd
Szágy
Tarrós
Tékes
Tormás
Varga
Vásárosdombó
Vázsnok
1.8. Sellye Gyámhivatal
Adorjás
Baranyahidvég
Besence
Bogádmindszent
Bogdása
Csányoszró
Drávafok
Drávaiványi
Drávakeresztúr
Drávasztára
Felsõszentmárton
Gilvánfa
Hegyszentmárton
Hirics
Kákics
Kemse
Kisasszonyfa
Kisszentmárton
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Kórós
Lúzsok
Magyarmecske
Magyartelek
Markóc
Marócsa
Nagycsány
Okorág
Ózdfalu
Páprád
Piskó
Sámod
Sellye
Sósvertike
Vajszló
Vejti
Zaláta
1.9. Siklós Gyámhivatal
Alsószentmárton
Babarcszõlõs
Beremend
Bisse
Csarnóta
Cún
Diósviszló
Drávacsehi
Drávacsepely
Drávapalkonya
Drávapiski
Drávaszabolcs
Drávaszerdahely
Egyházasharaszti
Garé
Gordisa
Ipacsfa
Kásád
Kémes
Kisdér
Kisharsány
Kiskassa
Kistapolca
Kistótfalu
Kovácshida
Márfa
Matty
Nagyharsány
Nagytótfalu
Old
Pécsdevecser
Peterd
Rádfalva
Siklós
Siklósbodony
Siklósnagyfalu
Szaporca
Szava
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Tésenfa
Túrony
Újpetre
Vokány
1.10. Szentlõrinc Gyámhivatal
Bicsérd
Boda
Bükkösd
Cserdi
Csonkamindszent
Dinnyeberki
Gerde
Gyöngyfa
Helesfa
Hetvehely
Kacsóta
Királyegyháza
Okorvölgy
Pécsbagota
Sumony
Szentlõrinc
Szabadszentkirály
Szentkatalin
Velény
Zók
1.11. Szigetvár Gyámhivatal
Almamellék
Almáskeresztúr
Bánfa
Basal
Boldogasszonyfa
Botykapeterd
Bürüs
Csebény
Csertõ
Dencsháza
Endrõc
Gyöngyösmellék
Hobol
Horváthertelend
Ibafa
Katádfa
Kétújfalu
Kisdobsza
Kistamási
Magyarlukafa
Merenye
Molvány
Mozsgó
Nagydobsza
Nagypeterd
Nagyváty
Nemeske
Nyugotszenterzsébet
Patapoklosi
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Pettend
Rózsafa
Somogyapáti
Somogyhárságy
Somogyhatvan
Somogyviszló
Szentdénes
Szentegát
Szentlászló
Szigetvár
Szörény
Szulimán
Teklafalu
Tótszentgyörgy
Várad
Vásárosbéc
Zádor
1.12. Villány Gyámhivatal
Illocska
Ivánbattyán
Kisjakabfalva
Kislippó
Lapáncsa
Magyarbóly
Márok
Palkonya
Villány
Villánykövesd

2. BÁCS-KISKUN MEGYE
Baja
Bácsalmás
Izsák
Jánoshalma
Kalocsa
Kecel
Kecskemét
Kerekegyháza
Kiskunfélegyháza
Kiskunhalas
Kiskõrös
Kiskunmajsa
Kunszentmiklós
Lajosmizse
Solt
Soltvadkert
Szabadszállás
Tiszakécske
2.1. Baja Gyámhivatal
Bácsszentgyörgy
Bácsbokod
Bácsborsód
Baja
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Bátmonostor
Csátalja
Csávoly
Dávod
Dunafalva
Érsekcsanád
Érsekhalma
Felsõszentiván
Gara
Hercegszántó
Nagybaracska
Nemesnádudvar
Rém
Sükösd
Szeremle
Vaskút
2.2. Bácsalmás Gyámhivatal
Bácsalmás
Bácsszõlõs
Csikéria
Katymár
Kunbaja
Madaras
Mátételke
Tataháza
2.3. Izsák Gyámhivatal
Fülöpszállás
Izsák
2.4. Jánoshalma Gyámhivatal
Borota
Jánoshalma
Kéleshalom
Mélykút
2.5. Kalocsa Gyámhivatal
Bátya
Drágszél
Dunapataj
Dunaszentbenedek
Dusnok
Fajsz
Foktõ
Géderlak
Hajós
Homokmégy
Kalocsa
Miske
Ordas
Öregcsertõ
Szakmár
Újtelek
Uszód
2.6. Kecskemét Gyámhivatal
Ágasegyháza
Ballószög
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Helvécia
Jakabszállás
Kecskemét
Ladánybene
Lakitelek
Nyárlõrinc
Orgovány
Szentkirály
Városföld
2.7. Kerekegyháza Gyámhivatal
Fülöpháza
Kerekegyháza
Kunbaracs
2.8. Kecel Gyámhivatal
Kecel
Császártöltés
2.9. Kiskunfélegyháza Gyámhivatal
Bugac
Bugacpusztaháza
Fülöpjakab
Gátér
Kiskunfélegyháza
Kunszállás
Pálmonostora
Petõfiszállás
Tiszaalpár
2.10. Kiskunhalas Gyámhivatal
Balotaszállás
Harkakötöny
Imrehegy
Kelebia
Kiskunhalas
Kisszállás
Kunfehértó
Pirtó
Tompa
Zsana
2.11. Kiskunmajsa Gyámhivatal
Csólyospálos
Jászszentlászló
Kiskunmajsa
Kömpöc
Móricgát
Szank
2.12. Kiskõrös Gyámhivatal
Akasztó
Csengõd
Kaskantyú
Kiskõrös
Páhi
Soltszentimre
Tabdi
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2.13. Kunszentmiklós Gyámhivatal
Dunavecse
Kunadacs
Kunpeszér
Kunszentmiklós
Szalkszentmárton
Tass
2.14. Lajosmizse Gyámhivatal
Felsõlajos
Lajosmizse
2.15. Solt Gyámhivatal
Apostag
Dunaegyháza
Dunatetétlen
Harta
Solt
Újsolt
2.16. Soltvadkert Gyámhivatal
Bócsa
Soltvadkert
Tázlár
2.17. Szabadszállás Gyámhivatal
Szabadszállás
2.18. Tiszakécske Gyámhivatal
Tiszakécske
Tiszaug

3. BÉKÉS MEGYE
Battonya
Békés
Békéscsaba
Dévaványa
Elek
Füzesgyarmat
Gyomaendrõd
Gyula
Mezõberény
Mezõhegyes
Mezõkovácsháza
Orosháza
Sarkad
Szarvas
Szeghalom
Tótkomlós
Vésztõ
3.1. Battonya Gyámhivatal
Battonya
Dombegyház
Kisdombegyház
Magyardombegyház

3.2. Békés Gyámhivatal
Békés
Bélmegyer
Murony
Tarhos
3.3. Békéscsaba Gyámhivatal
Békéscsaba
Csabaszabadi
Doboz
Kétsoprony
Telekgerendás
3.4. Dévaványa Gyámhivatal
Dévaványa
Ecsegfalva
3.5. Elek Gyámhivatal
Elek
Lõkösháza
3.6. Füzesgyarmat Gyámhivatal
Bucsa
Füzesgyarmat
Kertészsziget
3.7. Gyomaendrõd Gyámhivatal
Gyomaendrõd
Hunya
3.8. Gyula Gyámhivatal
Gyula
Kétegyháza
Szabadkígyós
Újkígyós
3.9. Mezõberény Gyámhivatal
Csárdaszállás
Kamut
Köröstarcsa
Mezõberény
3.10. Mezõhegyes Gyámhivatal
Mezõhegyes
3.11. Mezõkovácsháza Gyámhivatal
Almáskamarás
Dombiratos
Kaszaper
Kevermes
Kunágota
Magyarbánhegyes
Medgyesbodzás
Medgyesegyháza
Mezõkovácsháza
Nagybánhegyes
Nagykamarás
Pusztaottlaka
Végegyháza
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3.12. Orosháza Gyámhivatal
Csanádapáca
Csorvás
Gádoros
Gerendás
Kardoskút
Nagyszénás
Orosháza
Pusztaföldvár

Putnok
Sajószentpéter
Sárospatak
Sátoraljaújhely
Szendrõ
Szerencs
Szikszó
Tiszaújváros
Tokaj

3.13. Sarkad Gyámhivatal
Biharugra
Geszt
Körösnagyharsány
Kötegyán
Méhkerék
Mezõgyán
Okány
Sarkad
Sarkadkeresztúr
Újszalonta
Zsadány

4.1. Borsodnádasd Gyámhivatal
Arló
Borsodnádasd
Borsodszentgyörgy
Járdánháza

3.14. Szarvas Gyámhivatal
Békésszentandrás
Csabacsûd
Kardos
Kondoros
Örménykút
Szarvas
3.15. Szeghalom Gyámhivatal
Körösladány
Szeghalom
3.16. Tótkomlós Gyámhivatal
Békéssámson
Tótkomlós
3.17. Vésztõ Gyámhivatal
Körösújfalu
Vésztõ

4. BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE
Borsodnádasd
Cigánd
Edelény
Emõd
Encs
Felsõzsolca
Gönc
Kazincbarcika
Mezõcsát
Mezõkövesd
Miskolc
Nyékládháza
Ózd

4.2. Cigánd Gyámhivatal
Alsóberecki
Bodroghalom
Cigánd
Dámóc
Felsõberecki
Karcsa
Karos
Kisrozvágy
Lácacséke
Nagyrozvágy
Pácin
Révleányvár
Ricse
Semjén
Tiszacsermely
Tiszakarád
Zemplénagárd
4.3. Edelény Gyámhivatal
Abod
Aggtelek
Balajt
Becskeháza
Bódvalenke
Bódvarákó
Bódvaszilas
Boldva
Borsodszirák
Damak
Edelény
Égerszög
Hangács
Hegymeg
Hidvégardó
Irota
Jósvafõ
Komjáti
Ládbesenyõ
Lak
Nyomár
Perkupa
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Szakácsi
Szendrõlád
Szin
Szinpetri
Szögliget
Szõlõsardó
Teresztenye
Tomor
Tornabarakony
Tornakápolna
Tornanádaska
Tornaszentandrás
Tornaszentjakab
Varbóc
Ziliz
4.4. Emõd Gyámhivatal
Bükkaranyos
Emõd
Harsány
Kisgyõr
4.5. Encs Gyámhivatal
Abaújalpár
Abaújkér
Alsógagy
Arka
Baktakék
Beret
Boldogkõújfalu
Boldogkõváralja
Büttös
Csenyéte
Csobád
Detek
Encs
Fáj
Fancsal
Felsõgagy
Forró
Fulókércs
Gagyapáti
Garadna
Gibárt
Hernádbûd
Hernádpetri
Hernádszentandrás
Hernádvécse
Ináncs
Kány
Keresztéte
Krasznokvajda
Litka
Méra
Novajidrány
Pamlény
Pere
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Perecse
Pusztaradvány
Szalaszend
Szászfa
Szemere
4.6. Felsõzsolca Gyámhivatal
Alsózsolca
Arnót
Berzék
Bõcs
Felsõzsolca
Gesztely
Hernádkak
Hernádnémeti
Onga
Ónod
Sajólád
Sajópálfala
Sajópetri
4.7. Gönc Gyámhivatal
Abaújszántó
Abaújvár
Baskó
Fony
Gönc
Göncruszka
Hejce
Hernádcéce
Hernádszurdok
Hidasnémeti
Kéked
Korlát
Mogyoróska
Pányok
Regéc
Sima
Telkibánya
Tornyosnémeti
Vilmány
Vizsoly
Zsujta
4.8. Kazincbarcika Gyámhivatal
Alsószuha
Alsótelekes
Bánhorváti
Berente
Dédestapolcsány
Dövény
Felsõkelecsény
Felsõnyárád
Imola
Izsófalva
Jákfalva
Kazincbarcika
Kánó
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Kurityán
Mályinka
Múcsony
Nagybarca
Ormosbánya
Ragály
Rudabánya
Rudolftelep
Sajógalgóc
Sajóivánka
Sajókaza
Szuhafõ
Szuhakálló
Tardona
Trizs
Vadna
Zádorfalva
Zubogy
4.9. Mezõcsát Gyámhivatal
Ároktõ
Gelej
Igrici
Mezõcsát
Tiszadorogma
Tiszakeszi
Tiszatarján
4.10. Mezõkövesd Gyámhivatal
Bogács
Borsodgeszt
Borsodivánka
Bükkábrány
Bükkzsérc
Cserépfalu
Cserépváralja
Csincse
Egerlövõ
Kács
Mezõkeresztes
Mezõkövesd
Mezõnagymihály
Mezõnyárád
Négyes
Sály
Szentistván
Szomolya
Tard
Tibolddaróc
Tiszabábolna
Tiszavalk
Vatta
4.11. Miskolc Gyámhivatal
Bükkszentkereszt
Kistokaj
Mályi
Miskolc
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Muhi
Répáshuta
Sajóhidvég
Sajósenye
Sajóvámos
Szirmabesenyõ
4.12. Nyékládháza Gyámhivatal
Nyékládháza
4.13. Ózd Gyámhivatal
Bánréve
Borsodbóta
Bükkmogyorósd
Csernely
Csokvaomány
Domaháza
Farkaslyuk
Hangony
Hét
Kissikátor
Lénárddaróc
Nekézseny
Ózd
Sajómercse
Sajónémeti
Sajópüspöki
Sáta
Uppony
4.14. Putnok Gyámhivatal
Dubicsány
Gömörszõlõs
Kelemér
Királd
Putnok
Sajóvelezd
Serényfalva
4.15. Sajószentpéter Gyámhivatal
Alacska
Kondó
Parasznya
Radostyán
Sajóbábony
Sajóecseg
Sajókápolna
Sajókeresztúr
Sajólászlófalva
Sajószentpéter
Varbó
4.16. Sárospatak Gyámhivatal
Bodrogolaszi
Erdõhorváti
Györgytarló
Háromhuta
Hercegkút
Kenézlõ
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Komlóska
Makkoshotyka
Olaszliszka
Sárazsadány
Sárospatak
Tolcsva
Vajdácska
Vámosújfalu
Viss
Zalkod
4.17. Sátoraljaújhely Gyámhivatal
Alsóregmec
Bózsva
Felsõregmec
Filkeháza
Füzér
Füzérkajata
Füzérkomlós
Füzérradvány
Hollóháza
Kishuta
Kovácsvágás
Mikóháza
Nagyhuta
Nyíri
Pálháza
Pusztafalu
Sátoraljaújhely
Vágáshuta
Vilyvitány
4.18. Szendrõ Gyámhivatal
Debréte
Felsõtelekes
Galvács
Martonyi
Meszes
Rakaca
Rakacaszend
Szalonna
Szendrõ
Szuhogy
Viszló
4.19. Szerencs Gyámhivatal
Alsódobsza
Bekecs
Golop
Legyesbénye
Mád
Megyaszó
Mezõzombor
Monok
Prügy
Rátka
Sóstófalva
Szerencs
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Taktaharkány
Taktakenéz
Taktaszada
Tállya
Tiszalúc
Újcsanálos
4.20. Szikszó Gyámhivatal
Abaújlak
Abaújszolnok
Alsóvadász
Aszaló
Felsõdobsza
Felsõvadász
Gadna
Gagybátor
Gagyvendégi
Halmaj
Hernádkércs
Homrogd
Kázsmárk
Kiskinizs
Kupa
Léh
Monaj
Nagykinizs
Nyésta
Rásonysápberencs
Selyeb
Szentistvánbaksa
Szikszó
4.21. Tiszaújváros Gyámhivatal
Girincs
Hejõbába
Hejõkeresztúr
Hejõkürt
Hejõpapi
Hejõszalonta
Kesznyéten
Kiscsécs
Köröm
Nagycsécs
Nemesbikk
Oszlár
Sajóörös
Sajószöged
Szakáld
Tiszapalkonya
Tiszaújváros
4.22. Tokaj Gyámhivatal
Bodrogkeresztúr
Bodrogkisfalud
Csobaj
Erdõbénye
Szegi
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Szegilong
Taktabáj
Tarcal
Tiszaladány
Tiszatardos
Tokaj
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5.5. Mindszent Gyámhivatal
Mindszent

5. CSONGRÁD MEGYE
Csongrád
Hódmezõvásárhely
Kistelek
Makó
Mindszent
Mórahalom
Szeged
Szentes
5.1. Csongrád Gyámhivatal
Csanytelek
Csongrád
Felgyõ
Tömörkény
5.2. Hódmezõvásárhely Gyámhivatal
Hódmezõvásárhely
Mártély
Székkutas
5.3. Kistelek Gyámhivatal
Baks
Balástya
Csengele
Kistelek
Ópusztaszer
Pusztaszer
5.4. Makó Gyámhivatal
Ambrózfalva
Apátfalva
Csanádalberti
Csanádpalota
Ferencszállás
Földeák
Királyhegyes
Kiszombor
Klárafalva
Kövegy
Magyarcsanád
Makó
Maroslele
Nagyér
Nagylak
Óföldeák
Pitvaros

5.6. Mórahalom Gyámhivatal
Ásotthalom
Bordány
Forráskút
Mórahalom
Öttömös
Pusztamérges
Ruzsa
Üllés
Zákányszék
5.7. Szeged Gyámhivatal
Algyõ
Deszk
Dóc
Domaszék
Kübekháza
Röszke
Sándorfalva
Szatymaz
Szeged
Tiszasziget
Újszentiván
Zsombó
5.8. Szentes Gyámhivatal
Árpádhalom
Derekegyház
Eperjes
Fábiánsebestyén
Nagymágocs
Nagytõke
Szegvár
Szentes

6. FEJÉR MEGYE
Bicske
Dunaújváros
Enying
Ercsi
Gárdony
Mór
Polgárdi
Sárbogárd
Székesfehérvár
6.1. Bicske Gyámhivatal
Alcsútdoboz
Bicske
Bodmér
Csabdi
Csákvár
Etyek
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Felcsút
Gánt
Mány
Óbarok
Szár
Tabajd
Újbarok
Vál
Vértesacsa
Vértesboglár
6.2. Dunaújváros Gyámhivatal
Adony
Baracs
Beloiannisz
Besnyõ
Daruszentmiklós
Dunaújváros
Elõszállás
Iváncsa
Kisapostag
Kulcs
Mezõfalva
Nagykarácsony
Nagyvenyim
Perkáta
Pusztaszabolcs
Rácalmás
6.3. Enying Gyámhivatal
Dég
Enying
Lajoskomárom
Lepsény
Mezõkomárom
Szabadhidvég
6.4. Ercsi Gyámhivatal
Ercsi
Ráckeresztúr
6.5. Gárdony Gyámhivatal
Baracska
Gárdony
Gyúró
Kajászó
Kápolnásnyék
Martonvásár
Nadap
Pázmánd
Tordas
Velence
Zichyújfalu
6.6. Mór Gyámhivatal
Bakonycsernye
Balinka
Bodajk
Csákberény
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Csókakõ
Kincsesbánya
Magyaralmás
Mór
Nagyveleg
Pusztavám
Söréd
6.7. Polgárdi Gyámhivatal
Füle
Kisláng
Kõszárhegy
Mátyásdomb
Mezõszentgyörgy
Polgárdi
6.8. Sárbogárd Gyámhivatal
Alap
Alsószentiván
Cece
Hantos
Igar
Mezõszilas
Nagylók
Sárbogárd
Sáregres
Sárkeresztúr
Sárszentágota
Vajta
6.9. Székesfehérvár Gyámhivatal
Aba
Bakonykúti
Csór
Csõsz
Fehérvárcsurgó
Isztimér
Iszkaszentgyörgy
Jenõ
Káloz
Lovasberény
Moha
Nádasdladány
Pákozd
Pátka
Sárkeresztes
Sárkeszi
Sárosd
Sárszentmihály
Seregélyes
Soponya
Sukoró
Szabadbattyán
Szabadegyháza
Székesfehérvár
Tác
Úrhida
Vereb
Zámoly
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7. GYÕR-MOSON-SOPRON MEGYE
Csorna
Fertõd
Gyõr
Kapuvár
Mosonmagyaróvár
Pannonhalma
Sopron
Tét
7.1. Csorna Gyámhivatal
Acsalag
Bágyogszovát
Barbacs
Bezi
Bogyoszló
Bõsárkány
Cakóháza
Csorna
Dör
Egyed
Farád
Fehértó
Gyõrsövényház
Jobaháza
Kóny
Maglóca
Magyarkeresztúr
Markotabödöge
Páli
Pásztori
Potyond
Rábacsanak
Rábapordány
Rábasebes
Rábaszentandrás
Rábatamási
Rábcakapi
Sopronnémeti
Szany
Szil
Szilsárkány
Tárnokréti
Vág
Zsebeháza
7.2. Fertõd Gyámhivatal
Fertõd
Fertõboz
Fertõendréd
Fertõhomok
Fertõszentmiklós
Fertõszéplak
Hegykõ
Hidegség
Petõháza
Sarród

7.3. Gyõr Gyámhivatal
Abda
Bõny
Börcs
Dunaszeg
Dunaszentpál
Enese
Gönyû
Gyõr
Gyõrladamér
Gyõrújbarát
Gyõrújfalu
Gyõrzámoly
Ikrény
Kisbajcs
Koroncó
Kunsziget
Mezõörs
Nagybajcs
Nagyszentjános
Nyúl
Öttevény
Pér
Rábapatona
Rétalap
Töltéstava
Vámosszabadi
Vének
7.4. Kapuvár Gyámhivatal
Agyagosszergény
Babót
Beled
Cirák
Dénesfa
Edve
Gyóró
Himod
Hövej
Kapuvár
Kisfalud
Mihályi
Osli
Rábakecöl
Szárföld
Vadosfa
Vásárosfalu
Veszkény
Vitnyéd
7.5. Mosonmagyaróvár Gyámhivatal
Ásványráró
Bezenye
Darnózseli
Dunakiliti
Dunaremete
Dunasziget
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Feketeerdõ
Halászi
Hédervár
Hegyeshalom
Jánossomorja
Károlyháza
Kimle
Kisbodak
Lébény
Levél
Lipót
Máriakálnok
Mecsér
Mosonmagyaróvár
Mosonszentmiklós
Mosonszolnok
Püski
Rajka
Újrónafõ
Várbalog
7.6. Pannonhalma Gyámhivatal
Bakonygyirót
Bakonypéterd
Bakonyszentlászló
Écs
Fenyõfõ
Gyõrasszonyfa
Gyõrság
Lázi
Nyalka
Pannonhalma
Pázmándfalu
Ravazd
Románd
Sikátor
Táp
Tápszentmiklós
Tarjánpuszta
Veszprémvarsány
7.7. Sopron Gyámhivatal
Ágfalva
Csáfordjánosfa
Csapod
Csér
Ebergõc
Egyházasfalu
Fertõrákos
Gyalóka
Harka
Iván
Kópháza
Lövõ
Nagycenk
Nagylózs
Nemeskér
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Pereszteg
Pinnye
Pusztacsalád
Répceszemere
Répcevis
Röjtökmuzsaj
Sopron
Sopronhorpács
Sopronkövesd
Szakony
Újkér
Und
Völcsej
Zsira
7.8. Tét Gyámhivatal
Árpás
Bodonhely
Csikvánd
Felpéc
Gyarmat
Gyömöre
Gyõrszemere
Kajárpéc
Kisbabot
Mérges
Mórichida
Rábacsécsény
Rábaszentmihály
Rábaszentmiklós
Sobor
Sokorópátka
Szerecseny
Tényõ
Tét

8. HAJDÚ-BIHAR MEGYE
Balmazújváros
Berettyóújfalu
Biharkeresztes
Debrecen
Derecske
Hajdúböszörmény
Hajdúdorog
Hajdúhadház
Hajdúnánás
Hajdúszoboszló
Kaba
Komádi
Létavértes
Nádudvar
Nyíradony
Polgár
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Téglás
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Vámospércs
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8.10. Hajdúszoboszló Gyámhivatal
Ebes
Hajdúszoboszló
Hajdúszovát
Nagyhegyes

8.1. Balmazújváros Gyámhivatal
Balmazújváros
Egyek
Hortobágy

8.11. Kaba Gyámhivatal
Kaba

8.2. Berettyóújfalu Gyámhivatal
Bakonszeg
Berettyóújfalu
Csökmõ
Darvas
Esztár
Fúrta
Gáborján
Hencida
Kismarja
Mezõpeterd
Mezõsas
Pocsaj
Szentpéterszeg
Tépe
Váncsod
Vekerd
Zsáka

8.13. Létavértes Gyámhivatal
Álmosd
Bagamér
Hosszúpályi
Kokad
Létavértes
Monostorpályi

8.3. Biharkeresztes Gyámhivatal
Ártánd
Bedõ
Berekböszörmény
Biharkeresztes
Bojt
Nagykereki
Told
8.4. Debrecen Gyámhivatal
Debrecen
Hajdúsámson
8.5. Derecske Gyámhivatal
Derecske
Hajdúbagos
Konyár
Mikepércs
Sáránd
8.6. Hajdúböszörmény Gyámhivatal
Hajdúböszörmény
8.7. Hajdúdorog Gyámhivatal
Hajdúdorog
8.8. Hajdúhadház Gyámhivatal
Hajdúhadház
8.9. Hajdúnánás Gyámhivatal
Hajdúnánás

8.12. Komádi Gyámhivatal
Komádi
Körösszegapáti
Körösszakál
Magyarhomorog
Újiráz

8.14. Nádudvar Gyámhivatal
Nádudvar
8.15. Nyíradony Gyámhivatal
Nyíradony
8.16. Polgár Gyámhivatal
Folyás
Görbeháza
Polgár
Tiszagyulaháza
Újszentmargita
Újtikos
8.17. Püspökladány Gyámhivatal
Báránd
Bihardancsháza
Biharnagybajom
Bihartorda
Földes
Nagyrábé
Püspökladány
Sáp
Sárrétudvari
Szerep
Tetétlen
8.18. Téglás Gyámhivatal
Bocskaikert
Téglás
8.19. Tiszacsege Gyámhivatal
Tiszacsege
8.20. Vámospércs Gyámhivatal
Fülöp
Nyíracsád
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Nyírábrány
Nyírmártonfalva
Újléta
Vámospércs

9. HEVES MEGYE
Bélapátfalva
Eger
Füzesabony
Gyöngyös
Hatvan
Heves
Lõrinci
Pétervására
9.1. Bélapátfalva Gyámhivatal
Balaton
Bátor
Bekölce
Bélapátfalva
Bükkszentmárton
Egerbocs
Egercsehi
Hevesaranyos
Mikófalva
Mónosbél
Nagyvisnyó
Szilvásvárad
Szúcs
9.2. Eger Gyámhivatal
Andornaktálya
Demjén
Eger
Egerbakta
Egerszalók
Egerszólát
Felsõtárkány
Kerecsend
Maklár
Nagytálya
Noszvaj
Novaj
Ostoros
Szarvaskõ
Tarnaszentmária
Verpelét
9.3. Füzesabony Gyámhivatal
Aldebrõ
Besenyõtelek
Dormánd
Egerfarmos
Feldebrõ
Füzesabony
Kál

Kápolna
Kompolt
Mezõszemere
Mezõtárkány
Nagyút
Poroszló
Sarud
Szihalom
Tófalu
Újlõrincfalva
9.4. Gyöngyös Gyámhivatal
Abasár
Adács
Atkár
Detk
Domoszló
Gyöngyös
Gyöngyöshalász
Gyöngyösoroszi
Gyöngyöspata
Gyöngyössolymos
Gyöngyöstarján
Halmajugra
Karácsond
Kisnána
Ludas
Markaz
Mátraszentimre
Nagyfüged
Nagyréde
Pálosvörösmart
Szücsi
Vámosgyörk
Vécs
Visonta
Visznek
9.5. Hatvan Gyámhivatal
Boldog
Csány
Ecséd
Hatvan
Heréd
Hort
Kerekharaszt
Nagykökényes
9.6. Heves Gyámhivatal
Átány
Boconád
Erdõtelek
Erk
Heves
Hevesvezekény
Kisköre
Kömlõ
Pély
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Tarnabod
Tarnaméra
Tarnaörs
Tarnaszentmiklós
Tarnazsadány
Tenk
Tiszanána
Zaránk
9.7. Lõrinci Gyámhivatal
Apc
Lõrinci
Petõfibánya
Rózsaszentmárton
Zagyvaszántó
9.8. Pétervására Gyámhivatal
Bodony
Bükkszék
Bükkszenterzsébet
Erdõkövesd
Fedémes
Istenmezeje
Ivád
Kisfüzes
Mátraballa
Mátraderecske
Parád
Parádsasvár
Pétervására
Recsk
Sirok
Szajla
Szentdomonkos
Tarnalelesz
Terpes
Váraszó

10. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE
Jászapáti
Jászárokszállás
Jászberény
Jászfényszaru
Karcag
Kisújszállás
Kunhegyes
Kunszentmárton
Martfû
Mezõtúr
Szolnok
Tiszaföldvár
Tiszafüred
Törökszentmiklós
Túrkeve
Újszász

10.1. Jászapáti Gyámhivatal
Jászapáti
Jászivány
Jászkisér
Jászladány
Jászszentandrás
10.2. Jászárokszállás Gyámhivatal
Jászágó
Jászárokszállás
Jászdózsa
10.3. Jászberény Gyámhivatal
Alattyán
Jánoshida
Jászalsószentgyörgy
Jászberény
Jászboldogháza
Jászfelsõszentgyörgy
Jászjákóhalma
Jásztelek
10.4. Jászfényszaru Gyámhivatal
Jászfényszaru
Pusztamonostor
10.5. Karcag Gyámhivatal
Berekfürdõ
Karcag
Kunmadaras
10.6. Kisújszállás Gyámhivatal
Kenderes
Kisújszállás
10.7. Kunhegyes Gyámhivatal
Kunhegyes
Tiszabura
Tiszagyenda
Tiszaroff
Tomajmonostora
10.8. Kunszentmárton Gyámhivatal
Csépa
Cserkeszõlõ
Kunszentmárton
Öcsöd
Szelevény
Tiszainoka
Tiszakürt
Tiszasas
10.9. Martfû Gyámhivatal
Martfû
Rákócziújfalu
10.10. Mezõtúr Gyámhivatal
Kétpó
Mesterszállás
Mezõhék
Mezõtúr
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10.11. Szolnok Gyámhivatal
Besenyszög
Csataszög
Hunyadfalva
Kõtelek
Nagykörû
Rákóczifalva
Szajol
Szolnok
Tiszajenõ
Tiszasüly
Tiszavárkony
Tószeg
Vezseny
Zagyvarékas
10.12. Tiszaföldvár Gyámhivatal
Cibakháza
Nagyrév
Tiszaföldvár
10.13. Tiszafüred Gyámhivatal
Abádszalók
Nagyiván
Tiszaderzs
Tiszaigar
Tiszafüred
Tiszaörs
Tiszaszentimre
Tiszaszõlõs
10.14. Törökszentmiklós Gyámhivatal
Fegyvernek
Kengyel
Kuncsorba
Örményes
Tiszabõ
Tiszapüspöki
Tiszatenyõ
Törökszentmiklós
10.15. Túrkeve Gyámhivatal
Túrkeve
10.16. Újszász Gyámhivatal
Szászberek
Újszász

11. KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE
Bábolna
Dorog
Esztergom
Kisbér
Komárom
Nyergesújfalu
Oroszlány
Tata
Tatabánya

11.1. Bábolna Gyámhivatal
Bábolna
11.2. Dorog Gyámhivatal
Annavölgy
Bajna
Csolnok
Dág
Dorog
Epöl
Kesztölc
Leányvár
Máriahalom
Nagysáp
Piliscsév
Sárisáp
Tokod
Tokodaltáró
Úny
11.3. Esztergom Gyámhivatal
Dömös
Esztergom
Mogyorósbánya
Pilismarót
Tát
11.4. Kisbér Gyámhivatal
Aka
Ácsteszér
Ászár
Bakonybánk
Bakonysárkány
Bakonyszombathely
Bársonyos
Csatka
Császár
Csép
Ete
Kerékteleki
Kisbér
Réde
Súr
Tárkány
Vérteskethely
11.5. Komárom Gyámhivatal
Almásfüzitõ
Ács
Bana
Csém
Kisigmánd
Komárom
Mocsa
Nagyigmánd
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11.6. Nyergesújfalu Gyámhivatal
Bajót
Lábatlan
Nyergesújfalu
Süttõ
11.7. Oroszlány Gyámhivatal
Bokod
Dad
Kecskéd
Kömlõd
Oroszlány
Szákszend
11.8. Tata Gyámhivatal
Baj
Dunaalmás
Dunaszentmiklós
Kocs
Naszály
Neszmély
Szomód
Tardos
Tata
Vértestolna
11.9. Tatabánya Gyámhivatal
Gyermely
Héreg
Környe
Szárliget
Szomor
Tarján
Tatabánya
Várgesztes
Vértessomló
Vértesszõlõs

12. NÓGRÁD MEGYE
Balassagyarmat
Bátonyterenye
Pásztó
Rétság
Salgótarján
Szécsény
12.1. Balassagyarmat Gyámhivatal
Balassagyarmat
Becske
Bercel
Cserháthaláp
Cserhátsurány
Csesztve
Csitár
Debercsény
Dejtár

Drégelypalánk
Érsekvadkert
Galgaguta
Herencsény
Hont
Hugyag
Iliny
Ipolyszög
Ipolyvece
Magyarnándor
Mohora
Nógrádkövesd
Nógrádmarcal
Õrhalom
Patak
Patvarc
Puszataberki
Szanda
Szécsénke
Szügy
Terény
12.2. Bátonyterenye Gyámhivatal
Bátonyterenye
Dorogháza
Kisbárkány
Márkháza
Mátramindszent
Mátranovák
Mátraterenye
Mátraverebély
Nagybárkány
Nagykeresztúr
Nemti
Sámsonháza
Szuha
12.3. Pásztó Gyámhivatal
Alsótold
Bér
Bokor
Buják
Cserhátszentiván
Csécse
Ecseg
Egyházasdengeleg
Erdõkürt
Erdõtarcsa
Felsõtold
Garáb
Héhalom
Jobbágyi
Kálló
Kisbágyon
Kozárd
Kutasó
Mátraszõlõs
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Palotás
Pásztó
Szarvasgede
Szirák
Szurdokpüspöki
Tar
Vanyarc
12.4. Rétság Gyámhivatal
Alsópetény
Bánk
Berkenye
Borsosberény
Diósjenõ
Felsõpetény
Horpács
Keszeg
Kétbodony
Kisecset
Legénd
Nagyoroszi
Nézsa
Nógrád
Nógrádsáp
Nõtincs
Õsagárd
Rétság
Romhány
Szátok
Szendehely
Szente
Tereske
Tolmács
12.5. Salgótarján Gyámhivatal
Bárna
Cered
Egyházasgerge
Etes
Ipolytarnóc
Karancsalja
Karancsberény
Karancskeszi
Karancslapujtõ
Karancsság
Kazár
Litke
Lucfalva
Mátraszele
Mihálygerge
Rákóczibánya
Salgótarján
Ságújfalu
Somoskõújfalu
Sóshartyán
Szalmatercs
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Szilaspogony
Vizslás
Zabar
12.6. Szécsény Gyámhivatal
Endrefalva
Hollókõ
Kishartyán
Ludányhalászi
Magyargéc
Nagylóc
Nógrádmegyer
Nógrádsipek
Nógrádszakál
Piliny
Rimóc
Szécsény
Szécsényfelfalu
Varsány

13. PEST MEGYE
Abony
Albertirsa
Aszód
Budakeszi
Budaörs
Cegléd
Dabas
Dunaharaszti
Dunakeszi
Érd
Göd
Gödöllõ
Gyál
Gyömrõ
Monor
Nagykáta
Nagykõrös
Nagymaros
Pécel
Pilisvörösvár
Pomáz
Ráckeve
Százhalombatta
Szentendre
Szigetszentmiklós
Szob
Tököl
Tura
Vác
Vecsés
Veresegyház
Visegrád
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13.1. Abony Gyámhivatal
Abony
Jászkarajenõ
Kõröstetétlen
Újszilvás
13.2. Albertirsa Gyámhivatal
Albertirsa
Dánszentmiklós
Mikebuda
13.3. Aszód Gyámhivatal
Aszód
Bag
Domony
Hévízgyörk
Iklad
Kartal
Verseg
13.4. Budakeszi Gyámhivatal
Budajenõ
Budakeszi
Nagykovácsi
Páty
Perbál
Remeteszõlõs
Telki
Tök
Zsámbék
13.5. Budaörs Gyámhivatal
Biatorbágy
Budaörs
Herceghalom
Törökbálint
13.6. Cegléd Gyámhivatal
Cegléd
Ceglédbercel
Csemõ
Tápiószõlõs
Törtel
13.7. Dabas Gyámhivatal
Dabas
Hernád
Inárcs
Kakucs
Örkény
Pusztavacs
Táborfalva
Tatárszentgyörgy
Újhartyán
Újlengyel
13.8. Dunaharaszti Gyámhivatal
Dunaharaszti
Dunavarsány
Taksony
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13.9. Dunakeszi Gyámhivatal
Dunakeszi
Fót
13.10. Érd Gyámhivatal
Diósd
Érd
Pusztazámor
Sóskút
Tárnok
13.11. Göd Gyámhivatal
Göd
13.12. Gödöllõ Gyámhivatal
Csömör
Dány
Gödöllõ
Kerepes
Kistarcsa
Mogyoród
Nagytarcsa
Szada
Vácszentlászló
Valkó
Zsámbok
13.13. Gyál Gyámhivatal
Alsónémedi
Bugyi
Felsõpakony
Gyál
Ócsa
13.14. Gyömrõ Gyámhivatal
Ecser
Gyömrõ
Maglód
Mende
Sülysáp
Úri
13.15. Monor Gyámhivatal
Bénye
Csévharaszt
Gomba
Káva
Monor
Monorierdõ
Nyáregyháza
Péteri
Pilis
Vasad
13.16. Nagykáta Gyámhivatal
Farmos
Kóka
Nagykáta
Pánd
Szentlõrinckáta
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Szentmártonkáta
Tápióbicske
Tápiógyörgye
Tápióság
Tápiószecsõ
Tápiószele
Tápiószentmárton
Tóalmás
13.17. Nagykõrös Gyámhivatal
Kocsér
Nagykõrös
Nyársapát
13.18. Nagymaros Gyámhivatal
Kismaros
Nagymaros
Szokolya
Verõce
13.19. Pécel Gyámhivatal
Isaszeg
Pécel
13.20. Pilisvörösvár Gyámhivatal
Pilisborosjenõ
Piliscsaba
Pilisjászfalu
Pilisszántó
Pilisszentiván
Pilisvörösvár
Solymár
Tinnye
Üröm
13.21. Pomáz Gyámhivatal
Budakalász
Csobánka
Pilisszentkereszt
Pomáz
13.22. Ráckeve Gyámhivatal
Apaj
Áporka
Délegyháza
Dömsöd
Kiskunlacháza
Lórév
Majosháza
Makád
Ráckeve
Szigetbecse
13.23. Százhalombatta Gyámhivatal
Százhalombatta
13.24. Szentendre Gyámhivatal
Leányfalu
Pilisszentlászló
Pócsmegyer
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Szentendre
Szigetmonostor
Tahitótfalu
13.25. Szigetszentmiklós Gyámhivatal
Halásztelek
Szigethalom
Szigetszentmiklós
13.26. Szob Gyámhivatal
Bernecebaráti
Ipolydamásd
Ipolytölgyes
Kemence
Kóspallag
Letkés
Márianosztra
Nagybörzsöny
Perõcsény
Tésa
Szob
Vámosmikola
Zebegény
13.27. Tököl Gyámhivatal
Szigetcsép
Szigetszentmárton
Szigetújfalu
Tököl
13.28. Tura Gyámhivatal
Galgahévíz
Tura
13.29. Vác Gyámhivatal
Acsa
Csörög
Csõvár
Galgagyörk
Kisnémedi
Kosd
Penc
Püspökhatvan
Püspökszilágy
Rád
Szõd
Szõdliget
Vác
Vácduka
Váchartyán
13.30. Vecsés Gyámhivatal
Üllõ
Vecsés
13.31. Veresegyház Gyámhivatal
Csomád
Erdõkertes
Galgamácsa
Õrbottyán
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Vácegres
Váckisújfalu
Vácrátót
Veresegyház

14. SOMOGY MEGYE
Balatonboglár
Balatonföldvár
Balatonlelle
Barcs
Csurgó
Fonyód
Kaposvár
Lengyeltóti
Marcali
Nagyatád
Nagybajom
Siófok
Tab
14.1. Balatonboglár Gyámhivatal
Balatonboglár
Ordacsehi
14.2. Balatonföldvár Gyámhivatal
Balatonföldvár
Balatonõszöd
Balatonszárszó
Balatonszemes
Bálványos
Kereki
Kõröshegy
Kötcse
Nagycsepely
Pusztaszemes
Szántód
Szólád
Teleki
14.3. Balatonlelle Gyámhivatal
Balatonlelle
Gamás
Látrány
Somogybabod
Somogytúr
Visz
14.4. Barcs Gyámhivatal
Babócsa
Barcs
Bélavár
Bolhó
Csokonyavisonta
Darány
Drávagárdony
Drávatamási

Heresznye
Homokszentgyörgy
Istvándi
Kálmáncsa
Kastélyosdombó
Komlósd
Lad
Lakócsa
Patosfa
Péterhida
Potony
Rinyaújlak
Rinyaújnép
Somogyaracs
Szentborbás
Szulok
Tótújfalu
Vízvár
14.5. Csurgó Gyámhivatal
Berzence
Csurgó
Csurgónagymarton
Gyékényes
Iharos
Iharosberény
Inke
Õrtilos
Pogányszentpéter
Porrog
Porrogszentkirály
Porrogszentpál
Somogybükkösd
Somogycsicsó
Somogyudvarhely
Zákány
Zákányfalu
14.6. Fonyód Gyámhivatal
Balatonberény
Balatonfenyves
Balatonkeresztúr
Balatonmáriafürdõ
Balatonszentgyörgy
Fonyód
Tikos
14.7. Kaposvár Gyámhivatal
Alsóbogát
Bárdudvarnok
Baté
Bodrog
Bõszénfa
Büssü
Cserénfa
Csököly
Csoma
Csombárd
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Ecseny
Edde
Felsõmocsolád
Fonó
Gadács
Gálosfa
Gige
Gölle
Hajmás
Hedrehely
Hencse
Hetes
Igal
Jákó
Juta
Kadarkút
Kaposfõ
Kaposgyarmat
Kaposhomok
Kaposkeresztúr
Kaposmérõ
Kaposszerdahely
Kaposújlak
Kaposvár
Kazsok
Kercseliget
Kisasszond
Kisgyalán
Kiskorpád
Kõkút
Magyaratád
Magyaregres
Mernye
Mezõcsokonya
Mike
Mosdós
Nagyberki
Orci
Osztopán
Patalom
Patca
Polány
Ráksi
Rinyakovácsi
Sántos
Simonfa
Somodor
Somogyaszaló
Somogygeszti
Somogyjád
Somogysárd
Somogyszil
Szabadi
Szenna
Szentbalázs
Szentgáloskér
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Szilvásszentmárton
Taszár
Újvárfalva
Várda
Visnye
Zimány
Zselickisfalud
Zselickislak
Zselicszentpál
14.8. Lengyeltóti Gyámhivatal
Buzsák
Gyugy
Hács
Kisberény
Lengyeltóti
Öreglak
Pamuk
Somogyvámos
Somogyvár
Szõlõsgyörök
14.9. Marcali Gyámhivatal
Balatonújlak
Böhönye
Csákány
Csömend
Fõnyed
Gadány
Hollád
Hosszúvíz
Kelevíz
Kéthely
Libickozma
Marcali
Mesztegnyõ
Nagyszakácsi
Nemesdéd
Nemeskisfalud
Nemesvid
Nikla
Pusztakovácsi
Sávoly
Somogyfajsz
Somogysámson
Somogysimonyi
Somogyszentpál
Somogyzsitfa
Szegerdõ
Szenyér
Szõkedencs
Tapsony
Táska
Varászló
Vése
Vörs
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14.10. Nagyatád Gyámhivatal
Bakháza
Beleg
Bolhás
Görgeteg
Háromfa
Kaszó
Kisbajom
Kutas
Lábod
Nagyatád
Nagykorpád
Ötvöskónyi
Rinyabesenyõ
Rinyaszentkirály
Segesd
Somogyszob
Szabás
Szenta
Tarany
14.11. Nagybajom Gyámhivatal
Nagybajom
Pálmajor
14.12. Siófok Gyámhivatal
Ádánd
Balatonendréd
Balatonszabadi
Nagyberény
Nyim
Ságvár
Siófok
Siójut
Som
Zamárdi
14.13. Tab Gyámhivatal
Andocs
Bábonymegyer
Bedegkér
Bonnya
Fiad
Kánya
Kapoly
Kára
Karád
Kisbárapáti
Lulla
Miklósi
Nágocs
Sérsekszõlõs
Somogyacsa
Somogydöröcske
Somogyegres
Somogymeggyes
Szorosad
Tab
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Tengõd
Törökkoppány
Torvaj
Zala
Zics

15. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE
Baktalórántháza
Csenger
Demecser
Dombrád
Fehérgyarmat
Ibrány
Kisvárda
Máriapócs
Mátészalka
Nagyecsed
Nagyhalász
Nagykálló
Nyírbátor
Nyíregyháza
Rakamaz
Tiszalök
Tiszavasvári
Újfehértó
Vásárosnamény
Záhony
15.1. Baktalórántháza Gyámhivatal
Apagy
Baktalórántháza
Berkesz
Besenyõd
Laskod
Levelek
Magy
Nyíribrony
Nyírjákó
Nyírkarász
Nyírkércs
Nyírmada
Nyírtass
Nyírtét
Ófehértó
Petneháza
Pusztadobos
Ramocsaháza
Rohod
15.2. Csenger Gyámhivatal
Csenger
Csengersima
Csengerújfalu
Komlódtótfalu
Pátyod
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Porcsalma
Szamosangyalos
Szamosbecs
Szamostatárfalva
Tyukod
Ura
15.3. Demecser Gyámhivatal
Demecser
Gégény
Kék
Nyírbogdány
Székely
15.4. Dombrád Gyámhivatal
Dombrád
Tiszakanyár
Újdombrád
15.5. Fehérgyarmat Gyámhivatal
Botpalád
Cégénydányád
Csaholc
Császló
Csegöld
Darnó
Fehérgyarmat
Fülesd
Gacsály
Garbolc
Gyügye
Hermánszeg
Jánkmajtis
Kérsemjén
Kisar
Kishódos
Kisnamény
Kispalád
Kisszekeres
Kölese
Kömörõ
Magosliget
Mánd
Méhtelek
Milota
Nábrád
Nagyar
Nagyhódos
Nagyszekeres
Nemesborzova
Olcsvaapáti
Panyola
Penyige
Rozsály
Sonkád
Szamossályi
Szamosújlak
Szatmárcseke
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Tiszabecs
Tiszacsécse
Tiszakóród
Tisztaberek
Tunyogmatolcs
Túristvándi
Túrricse
Uszka
Vámosoroszi
Zajta
Zsarolyán
15.6. Ibrány Gyámhivatal
Balsa
Buj
Gávavencsellõ
Ibrány
Paszab
Tiszabercel
15.7. Kisvárda Gyámhivatal
Ajak
Anarcs
Döge
Fényeslitke
Gyulaháza
Jéke
Kékese
Kisvárda
Lövõpetri
Mezõladány
Nyírlövõ
Pap
Pátroha
Rétközberencs
Szabolcsbáka
Szabolcsveresmart
Tornyospálca
Újkenéz
15.8. Máriapócs Gyámhivatal
Kisléta
Máriapócs
Nyírgyulaj
Pócspetri
15.9. Mátészalka Gyámhivatal
Fülpösdaróc
Géberjén
Gyõrtelek
Hodász
Jármi
Kántorjánosi
Kocsord
Mátészalka
Nagydobos
Nyírcsaholy
Nyírkáta
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Nyírmeggyes
Nyírparasznya
Ópályi
Ököritófülpös
Õr
Papos
Rápolt
Szamoskér
Szamosszeg
Vaja

Nyírpazony
Nyírtelek
Nyírtura
Sényõ

15.10. Nagyecsed Gyámhivatal
Fábiánháza
Mérk
Nagyecsed
Tiborszállás
Vállaj

15.16. Tiszalök Gyámhivatal
Tiszaeszlár
Tiszalök

15.11. Nagyhalász Gyámhivatal
Beszterec
Kemecse
Nagyhalász
Tiszarád
Tiszatelek
Vasmegyer
15.12. Nagykálló Gyámhivatal
Balkány
Biri
Bököny
Geszteréd
Kállósemjén
Nagykálló
Szakoly
15.13. Nyírbátor Gyámhivatal
Bátorliget
Encsencs
Nyírbátor
Nyírbéltek
Nyírbogát
Nyírcsászári
Nyírderzs
Nyírgelse
Nyírlugos
Nyírmihálydi
Nyírpilis
Nyírvasvári
Ömböly
Penészlek
Piricse
Terem
15.14. Nyíregyháza Gyámhivatal
Kálmánháza
Kótaj
Nagycserkesz
Napkor
Nyíregyháza

15.15. Rakamaz Gyámhivatal
Rakamaz
Timár
Tiszanagyfalu
Szabolcs

15.17. Tiszavasvári Gyámhivatal
Szorgalmatos
Tiszadada
Tiszadob
Tiszavasvári
15.18. Újfehértó Gyámhivatal
Érpatak
Újfehértó
15.19. Vásárosnamény Gyámhivatal
Aranyosapáti
Barabás
Beregdaróc
Beregsurány
Csaroda
Gelénes
Gemzse
Gulács
Gyüre
Hetefejércse
Ilk
Jánd
Kisvarsány
Lónya
Márokpapi
Mátyus
Nagyvarsány
Olcsva
Tákos
Tarpa
Tiszaadony
Tiszakerecseny
Tiszaszalka
Tiszavid
Tivadar
Vámosatya
Vásárosnamény
15.20. Záhony Gyámhivatal
Benk
Eperjeske
Gyõröcske
Komoró
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Mándok
Tiszabezdéd
Tiszamogyorós
Tiszaszentmárton
Tuzsér
Záhony
Zsurk

16. TOLNA MEGYE
Bátaszék
Bonyhád
Dombóvár
Dunaföldvár
Paks
Simontornya
Szekszárd
Tamási
Tolna
16.1. Bátaszék Gyámhivatal
Alsónána
Alsónyék
Báta
Bátaszék
Pörböly
Sárpilis
Várdomb
16.2. Bonyhád Gyámhivatal
Aparhant
Bátaapáti
Bonyhád
Bonyhádvarasd
Cikó
Grábóc
Györe
Izmény
Kakasd
Kisdorog
Kismányok
Kisvejke
Lengyel
Mórágy
Mõcsény
Mucsfa
Nagymányok
Nagyvejke
Tevel
Váralja
Závod
16.3. Dombóvár Gyámhivatal
Attala
Csibrák
Csikóstõttõs
Dalmand

Dombóvár
Döbrököz
Gyulaj
Jágónak
Kapospula
Kaposszekcsõ
Kocsola
Kurd
Lápafõ
Nak
Szakcs
Várong
16.4. Dunaföldvár Gyámhivatal
Dunaföldvár
16.5. Paks Gyámhivatal
Bikács
Bölcske
Dunaszentgyörgy
Gerjen
Györköny
Kajdacs
Madocsa
Nagydorog
Németkér
Paks
Pálfa
Pusztahencse
Sárszentlõrinc
16.6. Simontornya Gyámhivatal
Belecska
Kisszékely
Nagyszékely
Ozora
Pincehely
Simontornya
Tolnanémedi
16.7. Szekszárd Gyámhivatal
Decs
Felsõnána
Harc
Kéty
Kistormás
Kölesd
Medina
Murga
Õcsény
Sióagárd
Szálka
Szedres
Szekszárd
Tengelic
Zomba
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16.8. Tamási Gyámhivatal
Diósberény
Dúzs
Értény
Felsõnyék
Fürged
Gyönk
Hõgyész
Iregszemcse
Kalaznó
Keszõhidegkút
Koppányszántó
Magyarkeszi
Miszla
Mucsi
Nagykónyi
Nagyszokoly
Pári
Regöly
Szakadát
Szakály
Szárazd
Tamási
Udvari
Újireg
Varsád
16.9. Tolna Gyámhivatal
Bogyiszló
Fadd
Fácánkert
Tolna

17. VAS MEGYE
Celldömölk
Csepreg
Körmend
Kõszeg
Õriszentpéter
Répcelak
Sárvár
Szentgotthárd
Szombathely
Vasvár
17.1. Celldömölk Gyámhivatal
Boba
Borgáta
Celldömölk
Csönge
Duka
Egyházashetye
Jánosháza
Karakó
Keléd

Kemeneskápolna
Kemenesmagasi
Kemenesmihályfa
Kemenespálfa
Kemenessömjén
Kemenesszentmárton
Kenyeri
Kissomlyó
Köcsk
Mersevát
Mesteri
Nagysimonyi
Nemeskeresztúr
Nemeskocs
Ostffyasszonyfa
Pápoc
Szergény
Tokorcs
Vönöck
17.2. Csepreg Gyámhivatal
Bõ
Csepreg
Bük
Chernelházadamonya
Gór
Iklanberény
Lócs
Mesterháza
Nemesládony
Répceszentgyörgy
Sajtoskál
Simaság
Tompaládony
Tömörd
Tormásliget
17.3. Körmend Gyámhivatal
Csákánydoroszló
Daraboshegy
Döbörhegy
Döröske
Egyházashollós
Egyházasrádóc
Halastó
Halogy
Harasztifalu
Hegyháthodász
Hegyhátsál
Katafa
Kemestaródfa
Körmend
Magyarnádalja
Magyarszecsõd
Molnaszecsõd
Nádasd
Nagykölked
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Nagymizdó
Nemesrempehollós
Pinkamindszent
Rádóckölked
Szarvaskend
Vasalja
17.4. Kõszeg Gyámhivatal
Bozsok
Cák
Gyöngyösfalu
Horvátzsidány
Kiszsidány
Kõszeg
Kõszegdoroszló
Kõszegpaty
Kõszegszerdahely
Lukácsháza
Nemescsó
Ólmod
Peresznye
Pusztacsó
Velem
17.5. Õriszentpéter Gyámhivatal
Bajánsenye
Felsõjánosfa
Felsõmarác
Hegyhátszentjakab
Hegyhátszentmárton
Ispánk
Ivánc
Kercaszomor
Kerkáskápolna
Kisrákos
Kondorfa
Magyarszombatfa
Nagyrákos
Õrimagyarósd
Õriszentpéter
Pankasz
Szaknyér
Szalafõ
Szatta
Szõce
Velemér
Viszák
17.6. Répcelak Gyámhivatal
Csánig
Nick
Répcelak
Uraiújfalu
Vámoscsalád
17.7. Sárvár Gyámhivatal
Bejcgyertyános
Bögöt
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Bögöte
Csénye
Gérce
Hegyfalu
Hosszúpereszteg
Ikervár
Jákfa
Káld
Kenéz
Meggyeskovácsi
Megyehid
Nagygeresd
Nyõgér
Ölbõ
Pecöl
Porpác
Pósfa
Rábapaty
Sárvár
Sitke
Sótony
Szeleste
Vásárosmiske
Vasegerszeg
Vashosszúfalu
Zsédeny
17.8. Szentgotthárd Gyámhivatal
Alsószölnök
Apátistvánfalva
Csörötnek
Felsõszölnök
Gasztony
Kétvölgy
Magyarlak
Nemesmedves
Orfalu
Rábagyarmat
Rátót
Rönök
Szakonyfalu
Szentgotthárd
Vasszentmihály
17.9. Szombathely Gyámhivatal
Acsád
Balogunyom
Bozzai
Bucsu
Csempeszkopács
Dozmat
Felsõcsatár
Gencsapáti
Gyanógeregye
Horvátlövõ
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Ják
Kisunyom
Meszlen
Nárai
Narda
Nemesbõd
Nemeskolta
Perenye
Pornóapáti
Rábatöttös
Rum
Salköveskút
Sé
Söpte
Sorkifalud
Sorkikápolna
Sorokpolány
Szentpéterfa
Szombathely
Tanakajd
Táplánszentkereszt
Torony
Vasasszonyfa
Vaskeresztes
Vassurány
Vasszécseny
Vasszilvágy
Vát
Vép
Zsennye
17.10. Vasvár Gyámhivatal
Alsóújlak
Andrásfa
Bérbaltavár
Csehi
Csehimindszent
Csipkerek
Egervölgy
Gersekarát
Gyõrvár
Hegyhátszentpéter
Kám
Mikosszéplak
Nagytilaj
Olaszfa
Oszkó
Pácsony
Petõmihályfa
Püspökmolnári
Rábahidvég
Sárfimizdó
Szemenye
Telekes
Vasvár
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18. VESZPRÉM MEGYE

Ajka
Balatonalmádi
Balatonfüred
Balatonfûzfõ
Devecser
Herend
Pápa
Sümeg
Tapolca
Várpalota
Veszprém
Zirc
18.1. Ajka Gyámhivatal
Ajka
Csehbánya
Halimba
Kislõd
Magyarpolány
Nyírád
Öcs
Szõc
Úrkút
Városlõd
18.2. Balatonalmádi Gyámhivatal
Alsóörs
Balatonalmádi
Felsõörs
Lovas
Szentkirályszabadja
18.3. Balatonfüred Gyámhivatal
Aszófõ
Balatonakali
Balatoncsicsó
Balatonfüred
Balatonszepezd
Balatonszõlõs
Balatonudvari
Csopak
Dörgicse
Monoszló
Óbudavár
Örvényes
Paloznak
Pécsely
Szentantalfa
Szentjakabfa
Tagyon
Tihany
Vászoly
Zánka
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18.4. Balatonfûzfõ Gyámhivatal
Balatonfûzfõ
Balatonkenese
Balatonfõkajár
Balatonvilágos
Csajág
Küngös
Litér
18.5. Devecser Gyámhivatal
Adorjánháza
Apácatorna
Bakonypölöske
Borszörcsök
Csögle
Dabrony
Devecser
Doba
Egeralja
Iszkáz
Kamond
Karakószörcsök
Kerta
Kisberzseny
Kiscsõsz
Kispirit
Kisszõlõs
Kolontár
Nagyalásony
Nagypirit
Noszlop
Oroszi
Pusztamiske
Somlójenõ
Somlószõlõs
Somlóvásárhely
Somlóvecse
Tüskevár
Vid
18.6. Herend Gyámhivatal
Bánd
Herend
Szentgál
18.7. Pápa Gyámhivatal
Adásztevel
Bakonyjákó
Bakonykoppány
Bakonyság
Bakonyszentiván
Bakonyszücs
Bakonytamási
Béb
Békás
Csót
Dáka
Döbrönte
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Egyházaskeszõ
Farkasgyepû
Ganna
Gecse
Gic
Homokbödöge
Kemeneshõgyész
Kemenesszentpéter
Külsõvat
Kup
Lovászpatona
Magyargencs
Malomsok
Marcalgergelyi
Marcaltõ
Mezõlak
Mihályháza
Nagyacsád
Nagydém
Nagygyimót
Nagytevel
Nemesgörzsöny
Nemesszalók
Németbánya
Nóráp
Nyárád
Pápa
Pápadereske
Pápakovácsi
Pápasalamon
Pápateszér
Takácsi
Ugod
Vanyola
Várkeszõ
Vaszar
Vinár
18.8. Sümeg Gyámhivatal
Bazsi
Bodorfa
Csabrendek
Dabronc
Gógánfa
Gyepükaján
Hetyefõ
Hosztót
Káptalanfa
Megyer
Nemeshany
Rigács
Sümeg
Sümegprága
Szentimrefalva
Ukk
Veszprémgalsa
Zalaerdõd
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Zalagyömörõ
Zalameggyes
Zalaszegvár
18.9. Tapolca Gyámhivatal
Ábrahámhegy
Badacsonytomaj
Badacsonytördemic
Balatonederics
Balatonhenye
Balatonrendes
Gyulakeszi
Hegyesd
Hegymagas
Kapolcs
Káptalantóti
Kékkút
Kisapáti
Kõvágóörs
Köveskál
Lesencefalu
Lesenceistvánd
Lesencetomaj
Mindszentkálla
Monostorapáti
Nemesgulács
Nemesvita
Raposka
Révfülöp
Salföld
Sáska
Szentbékkálla
Szigliget
Taliándörögd
Tapolca
Uzsa
Vigántpetend
Zalahaláp
18.10. Várpalota Gyámhivatal
Berhida
Õsi
Öskü
Pétfürdõ
Tés
Várpalota
18.11. Veszprém Gyámhivatal
Barnag
Hajmáskér
Hárskút
Hidegkút
Királyszentistván
Márkó
Mencshely
Nagyvázsony
Nemesvámos
Papkeszi
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Pula
Sóly
Tótvázsony
Veszprém
Veszprémfajsz
Vilonya
Vöröstó
18.12. Zirc Gyámhivatal
Bakonybél
Bakonynána
Bakonyoszlop
Bakonyszentkirály
Borzavár
Csesznek
Csetény
Dudar
Eplény
Jásd
Lókút
Nagyesztergár
Olaszfalu
Pénzesgyõr
Porva
Szápár
Zirc

19. ZALA MEGYE
Hévíz
Keszthely
Lenti
Letenye
Nagykanizsa
Zalaegerszeg
Zalakaros
Zalalövõ
Zalaszentgrót
19.1. Hévíz Gyámhivatal
Hévíz
19.2. Keszthely Gyámhivatal
Alsópáhok
Balatongyörök
Bókaháza
Cserszegtomaj
Dióskál
Egeraracsa
Esztergályhorváti
Felsõpáhok
Gétye
Gyenesdiás
Karmacs
Keszthely
Nemesbük
Rezi
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Sármellék
Szentgyörgyvár
Vállus
Várvölgy
Vindornyafok
Vindornyalak
Vonyarcvashegy
Zalaapáti
Zalaköveskút
Zalaszántó
Zalaszentmárton
Zalavár
19.3. Lenti Gyámhivatal
Alsószenterzsébet
Baglad
Barlahida
Belsõsárd
Bödeháza
Csertalakos
Csesztreg
Csömödér
Dobri
Felsõszenterzsébet
Gáborjánháza
Gosztola
Gutorfölde
Hernyék
Iklódbördõce
Kálócfa
Kányavár
Kerkabarabás
Kerkafalva
Kerkakutas
Kerkateskánd
Kissziget
Kozmadombja
Külsõsárd
Lendvadedes
Lendvajakabfa
Lenti
Lovászi
Magyarföld
Márokföld
Mikekarácsonyfa
Nemesnép
Nova
Ortaháza
Páka
Pördefölde
Pórszombat
Pusztaapáti
Ramocsa
Rédics
Resznek
Szécsisziget
Szentgyörgyvölgy
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Szentpéterfölde
Szijártóháza
Szilvágy
Tormafölde
Tornyiszentmiklós
Zalabaksa
Zalaszombatfa
Zebecke
19.4. Letenye Gyámhivatal
Bánokszentgyörgy
Bázakerettye
Becsehely
Borsfa
Bucsuta
Csörnyeföld
Kerkaszentkirály
Kiscsehi
Kistolmács
Lasztonya
Letenye
Lispeszentadorján
Maróc
Molnári
Murarátka
Muraszemenye
Oltárc
Petrivente
Pusztamagyaród
Rigyác
Semjénháza
Szentliszló
Szentmargitfalva
Tótszentmárton
Tótszerdahely
Valkonya
Várfölde
Zajk
19.5. Nagykanizsa Gyámhivatal
Alsórajk
Belezna
Bocska
Börzönce
Csapi
Eszteregnye
Felsõrajk
Fityeház
Fûzvölgy
Gelse
Gelsesziget
Hahót
Homokkomárom
Hosszúvölgy
Kacorlak
Kerecseny
Kilimán
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Kisrécse
Liszó
Magyarszentmiklós
Magyarszerdahely
Miháld
Murakeresztúr
Nagybakónak
Nagykanizsa
Nagyrécse
Nemespátró
Orosztony
Pat
Pölöskefõ
Pötréte
Sand
Sormás
Surd
Szepetnek
Újudvar
Zalasárszeg
Zalaszentbalázs
Zalaújlak
19.6. Zalaegerszeg Gyámhivatal
Alibánfa
Alsónemesapáti
Babosdöbréte
Bagod
Bak
Baktüttös
Becsvölgye
Bezeréd
Bocfölde
Böde
Boncodfölde
Bucsuszentlászló
Csatár
Csonkahegyhát
Dobronhegy
Egervár
Gellénháza
Gombosszeg
Gõsfa
Gyûrûs
Hagyárosbörönd
Hottó
Iborfia
Kávás
Kemendollár
Kisbucsa
Kiskutas
Kispáli
Kustánszeg
Lakhegy
Lickóvadamos
Milejszeg
Misefa
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Nagykapornak
Nagykutas
Nagylengyel
Nagypáli
Nemesapáti
Nemeshetés
Nemesrádó
Nemessándorháza
Nemesszentandrás
Németfalu
Orbányosfa
Ormándlak
Pacsa
Padár
Pálfiszeg
Pethõhenye
Petrikeresztúr
Pókaszepetk
Pölöske
Pusztaederics
Pusztaszentlászló
Sárhida
Söjtör
Szentkozmadombja
Szentpéterúr
Teskánd
Tófej
Vasboldogasszony
Vöckönd
Zalaboldogfa
Zalaegerszeg
Zalaigrice
Zalaistvánd
Zalaszentgyörgy
Zalaszentiván
Zalaszentlõrinc
Zalaszentmihály
Zalatárnok
19.7. Zalakaros Gyámhivatal
Balatonmagyaród
Galambok
Garabonc
Nagyrada
Zalakaros
Zalakomár
Zalamerenye
Zalaszabar
Zalaszentjakab
19.8. Zalalövõ Gyámhivatal
Csöde
Keménfa
Ozmánbük
Salomvár
Vaspör
Zalacséb
Zalaháshágy
Zalalövõ
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19.9. Zalaszentgrót Gyámhivatal
Almásháza
Batyk
Döbröce
Dötk
Kallósd
Kehidakustány
Kisgörbõ
Kisvásárhely
Ligetfalva
Mihályfa
Nagygörbõ
Óhid
Pakod
Sénye
Sümegcsehi
Szalapa
Tilaj
Türje
Vindornyaszõlõs
Zalabér
Zalacsány
Zalaszentgrót
Zalaszentlászló
Zalavég

20. BUDAPEST FÕVÁROS
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20.21. Gyámhivatal Budapest XXI. kerület
20.22. Gyámhivatal Budapest XXII. kerület
20.23. Gyámhivatal Budapest XXIII. kerület

A Kormány
332/2006. (XII. 23.) Korm.
rendelete
az Egyenlõ Bánásmód Hatóságról
és eljárásának részletes szabályairól szóló
362/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány
40. § (3) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva,
valamint az egyenlõ bánásmód követelményének érvényesülését ellenõrzõ közigazgatási szerv kijelölése tárgyában
az egyenlõ bánásmódról és az esélyegyenlõség
elõmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény
64. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a következõ rendeletet alkotja:
1. §

20.1. Gyámhivatal Budapest I. kerület
20.2. Gyámhivatal Budapest II. kerület
20.3. Gyámhivatal Budapest III. kerület
20.4. Gyámhivatal Budapest IV. kerület
20.5. Gyámhivatal Budapest V. kerület
20.6. Gyámhivatal Budapest VI. kerület
20.7. Gyámhivatal Budapest VII. kerület
20.8. Gyámhivatal Budapest VIII. kerület
20.9. Gyámhivatal Budapest IX. kerület

Az Egyenlõ Bánásmód Hatóságról és eljárásának részletes szabályairól szóló 362/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„1. § (1) Az Egyenlõ Bánásmód Hatóság (a továbbiakban: hatóság) központi hivatal. A hatóságot a szociális
és munkaügyi miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítja.
(2) A hatóság önállóan gazdálkodó, az elõirányzatok
felett teljes jogkörrel rendelkezõ költségvetési szerv.
(3) A hatóság székhelye Budapest.”

20.10. Gyámhivatal Budapest X. kerület
20.11. Gyámhivatal Budapest XI. kerület
20.12. Gyámhivatal Budapest XII. kerület
20.13. Gyámhivatal Budapest XIII. kerület
20.14. Gyámhivatal Budapest XIV. kerület
20.15. Gyámhivatal Budapest XV. kerület
20.16. Gyámhivatal Budapest XVI. kerület
20.17. Gyámhivatal Budapest XVII. kerület
20.18. Gyámhivatal Budapest XVIII. kerület
20.19. Gyámhivatal Budapest XIX. kerület
20.20. Gyámhivatal Budapest XX. kerület

2. §
Az R. 4. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg az R. a 4. §-t megelõzõen a következõ alcímmel
egészül ki:
„Az egyenlõ bánásmód követelményének érvényesülését
ellenõrzõ közigazgatási szerv kijelölése
4. § Az egyenlõ bánásmód követelményének érvényesülését ellenõrzõ közigazgatási szervként a Kormány az
Egyenlõ Bánásmód Hatóságot jelöli ki, amely az ország
egész területére kiterjedõ illetékességgel jár el.”
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3. §

„Az eljárás felfüggesztése

Az R. 6. §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül ki,
egyidejûleg a 6. § jelenlegi szövegének jelölése (1) bekezdésre változik:
„(2) A kérelemre indult eljárásban az eljárás alá vont,
nem természetes személy ügyfél kiesése esetén helyébe
a polgári jog szerinti jogutódja lép. A kérelemre indult
eljárásban hozott jogerõs hatósági döntésben megállapított
kötelezettség vagy jogosultság a jogutódot terheli, illetve
illeti meg.”

7/C. § A hatóság a szakvélemény idõigényességére
figyelemmel az eljárását a szakértõ kirendelésekor, illetve
a szakvélemény kérésekor a szakvélemény megérkezéséig
felfüggesztheti.”
8. §
Az R. 8. §-ának (1)–(3) bekezdése és az azokat megelõzõ alcím helyébe a következõ rendelkezés lép:
„Idézés és értesítés

4. §
Az R. a következõ alcímmel, illetve 6/A. §-sal egészül
ki:
„Az értesítés mellõzése, illetve közlése
6/A. § A hatóság az ügyfélnek az eljárás megindításáról
szóló értesítését mellõzheti, amennyiben alapos okkal feltehetõ, hogy az értesítés a bizonyítási eljárás vagy egyes
bizonyítási cselekmények lefolytatását meghiúsítaná.
Amennyiben a hatóság az értesítést nem mellõzi, azt az
eljárás megindításától, illetve a kérelem beérkezésétõl számított nyolc napon belül kell közölni.”
5. §
Az R. a következõ 7/A. §-sal és azt megelõzõen a következõ alcímmel egészül ki:
„Képviselet
7/A. § (1) Az Ebktv. 18. §-ának (1) bekezdésében meghatározott képviselet esetén a társadalmi és érdekképviseleti szervezet a képviseleti jogosultságát az alapszabálya
vagy alapító okirata és az ügyféltõl kapott írásbeli meghatalmazás csatolásával igazolja.
(2) A képviseleti jogosultság (1) bekezdésben foglaltak
szerinti igazolásának elmulasztása és a hatóság erre irányuló felhívásának eredménytelensége esetén a képviselõ
eljárását a hatóság végzéssel visszautasítja.”

6. §
Az R. a következõ 7/B. §-sal és azt megelõzõen a következõ alcímmel egészül ki:

8. § (1) A hatóság a székhelyén lakóhellyel, illetve tartózkodási hellyel nem rendelkezõ személyt, ha személyes
meghallgatása az eljárás során szükséges, azon önkormányzat polgármesteri hivatalának a székhelyére idézi
vagy értesíti, amelynek székhelyén lakik vagy tartózkodik.
Az idézett, illetve az értesített személy meghallgatását
a hatóság foganatosítja.
(2) Ha az eljárás során a hatóság tárgyalást tart, az ott
meghallgatandó személyeket azon önkormányzat polgármesteri hivatalának a székhelyére idézi, illetve értesíti,
amelynek székhelyén a kérelmezõ lakik, tartózkodik, illetve székhelye (fióktelepe, telephelye) található.
(3) Amennyiben az eljárás alá vont személy az
(1)–(2) bekezdésekben megjelölt
a) önkormányzat vagy az önkormányzat részvételével
mûködõ önkormányzati társulás,
b) az a) pont alatti szervek által fenntartott költségvetési szerv,
c) az a) pont alatti szervek által alapított vagy támogatott alapítvány, közalapítvány, társadalmi szervezet, vagy
d) az a)–b) pontok alatti szervek részvételével mûködõ
gazdasági társaság,
a személyeket a lakóhelyérõl, illetõleg tartózkodási helyérõl legjobban megközelíthetõ, nem érintett települési
önkormányzat polgármesteri hivatalának a székhelyére
kell idézni, illetve értesíteni.”
9. §
Az R. 10. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(5) A hatóság a zárt tárgyalás elrendelésérõl, valamint
az eljárás alá vont személy távollétében történõ meghallgatásról külön végzéssel dönt.”

„Hatósági közvetítõ
7/B. § Nagyszámú ügyfelet érintõ eljárásban a hatóság
hatósági közvetítõt vehet igénybe.”

7. §
Az R. a következõ új 7/C. §-sal és azt megelõzõen a
következõ alcímmel egészül ki:

10. §
Az R. 14. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„14. § Az egyenlõ bánásmód követelményének megsértése miatti közigazgatási hatósági eljárásban egyéb eljárási
költségnek minõsülnek a 13. §-ban meghatározott bizonyítási eljárás különös szabályai alkalmazása során felmerült
költségek, a belföldi jogsegély igénybevételével összefüggõ költség, valamint a hatóságnak a székhelyén kívül
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végzett eljárási cselekményeivel kapcsolatban felmerülõ
valamennyi költség.”
11. §
Az R. a következõ 14/A. §-sal és azt megelõzõen a következõ alcímmel egészül ki:
„A bírság felhasználása
14/A. § (1) A hatóság által az Ebktv. 16. §-a (1) bekezdésének d) pontja alapján kiszabott bírság 50%-át a
miniszter az egyenlõ bánásmód követelményének biztosítását és az esélyegyenlõség elõmozdítását célzó programokra használja fel, 50%-át a hatóság – saját bevételeként – a (2) bekezdésben meghatározott célokra fordíthatja.
(2) A hatóság az (1) bekezdésben meghatározott bírságból befolyt összeget az alábbi célokra fordíthatja:
a) Az Egyenlõ Bánásmód Tanácsadó Testület mûködésével összefüggõ kiadások,
b) az egyenlõ bánásmód követelményével kapcsolatos
tájékoztató, ismertetõ, a hatóság tevékenységét széles körben ismertté tevõ kiadványok megjelentetése,
c) szakmai konferenciák és rendezvények szervezése
és lebonyolítása,
d) a hatóság köztisztviselõinek szakmai továbbképzése,
e) a hatóság tevékenységét segítõ szakértõk megbízása,
f) az egyenlõ bánásmód követelményével összefüggõ
ismeretek oktatásának támogatása.”

12. §
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A Kormány
333/2006. (XII. 23.) Korm.
rendelete
a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalról szóló
81/2003. (VI. 7.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alkotmány
40. § (3) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, a
mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv kijelölése tárgyában az agrárpiaci rendtartásról szóló 2003. évi
XVI. törvény 32. § (3) bekezdésének b) pontjában, valamint az agrárkár-enyhítési szerv kijelölése tárgyában a
nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerrõl szóló 2006. évi
LXXXVIII. törvény 12. §-a (3) bekezdésének a) pontjában
foglalt felhatalmazás alapján a következõ rendeletet alkotja:

A mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv
kijelölése
1. §
A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalról szóló
81/2003. (VI. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) a
következõ 1/A. §-sal egészül ki:
„1/A. § Mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatási
szervként a Kormány – ha kormányrendelet eltérõen nem
rendelkezik – a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési
Hivatalt jelöli ki.”

(1) Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az R.
a) 7. §-ának (1) és (2) bekezdéseiben „az érdemi határozatot” szövegrész helyébe „a határozatot”,
b) 9. §-ának (3) bekezdésében a „foglalhatja határozatba.” szövegrész helyébe a „hagyhatja jóvá határozattal.”,
c) 9. §-ának (4) bekezdésében a „külön határozatban”
szövegrész helyébe a „végzéssel”,
d) 10. §-ának (2) bekezdésében az „indokolt határozatával” szövegrész helyébe a „végzéssel”,
e) 15. §-ában az „igazságügyminiszternek” szövegrész
helyébe az „igazságügyi és rendészeti miniszternek”
szövegrész lép.
(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az R. 9. §
(4) bekezdésének második mondata, valamint 17.–21. §-a
és az azokat megelõzõ alcím hatályát veszti.
(4) E rendelet az Ebktv.-vel együtt a személyek közötti,
faji vagy etnikai származásra való tekintet nélküli egyenlõ
bánásmód elvének alkalmazásáról szóló, 2000. június 29-i
2000/43/EK tanácsi irányelv 13. cikkének való megfelelést szolgálja.

2. §
Az R. a következõ 1/B. §-sal egészül ki:
„1/B. § Agrárkár-enyhítési szervként a Kormány a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalt jelöli ki.”

3. §
Az R. 4. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A támogatás iránti kérelmet – jogszabály vagy pályázati felhívás eltérõ rendelkezése hiányában – az MVH
Központi Hivatalához kell benyújtani.”

Záró rendelkezés
4. §
Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.
A miniszterelnök helyett:

Gyurcsány Ferenc s. k.,

Kiss Péter s. k.,

miniszterelnök

szociális és munkaügyi miniszter
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A Kormány
334/2006. (XII. 23.) Korm.
rendelete
az állatvédelmi hatóság kijelölésérõl
A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alkotmány
40. § (3) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, valamint az állatok védelmérõl és kíméletérõl szóló 1998. évi
XXVIII. törvény (a továbbiakban: Ávt.) 49. §-a (3) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a
következõket rendeli el:
1. §
(1) Állatvédelmi hatóságként a Kormány a jegyzõt jelöli
ki.
(2) Állatvédelmi hatóságként a Kormány az Ávt.
24/C. §-ában és 24/D. § (1) bekezdésében foglaltak tekintetében a jegyzõt, valamint a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központját és területi szervét jelöli ki.
(3) Állatvédelmi hatóságként a Kormány az Ávt. 31. §
(1) bekezdésében foglaltak tekintetében a Mezõgazdasági
Szakigazgatási Hivatal területi szervét jelöli ki.
(4) Állatvédelmi hatóságként a Kormány az Ávt.
45/A. §-ában foglaltak tekintetében a Mezõgazdasági
Szakigazgatási Hivatal Központját és területi szervét, valamint a jegyzõt jelöli ki.
(5) Természetvédelmi hatóságként a Kormány a természetvédelmi oltalom alatt álló vagy nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya alá tartozó veszélyes állat tartásának, szaporításának, országba való behozatalának engedélyezése
tekintetében
a
környezetvédelmi,
természetvédelmi és vízügyi felügyelõséget jelöli ki.
(6) Természetvédelmi hatóságként a Kormány az Ávt.
23. §-a (1) bekezdésében és 22. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltak tekintetében a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõséget jelöli ki.
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(1)–(2) bekezdésében foglaltak, valamint – figyelemmel
az 1. § (2) bekezdésére – 24/C. §-ában és 24/D. § (1) bekezdésében foglaltak tekintetében állatvédelmi hatóságként a tartás helye szerint illetékes települési, a fõvárosban
a kerületi önkormányzat jegyzõje jár el.
(3) Az Ávt. 41. § (1) bekezdésében foglaltak tekintetében állatvédelmi hatóságként az állatotthon tervezett helye
szerint illetékes települési, a fõvárosban a kerületi
önkormányzat jegyzõje jár el.
(4) Az Ávt. 45/A. §-ában foglaltak tekintetében – figyelemmel az 1. § (4) bekezdésére – állatvédelmi hatóságként
a települési, a fõvárosban a kerületi önkormányzat
jegyzõje jár el.
(5) Az 1. § (5) bekezdés szerinti eljárásokban, valamint
az Ávt. 23. § (1) bekezdésében és 22. § (2) bekezdés
a) pontjában és 22. § (3) bekezdésében foglaltak tekintetében természetvédelmi hatóságként a területileg illetékes
környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõség jár el.

3. §
(1) Közremûködõ szakhatóságként a Kormány a természetvédelmi oltalom alatt nem álló, illetve nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya alá nem tartozó veszélyes állat tartásának, szaporításának, országba való behozatalának engedélyezésére irányuló eljárásban a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szervét és a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõséget
jelöli ki.
(2) Az (1) bekezdés szerinti szakhatóságként a területileg illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõség jár el.

4. §

(7) Természetvédelmi hatóságként a Kormány az Ávt.
22. § (3) bekezdésében foglaltak tekintetében a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõséget
jelöli ki.

(1) Közremûködõ szakhatóságként a Kormány a természetvédelmi oltalom alatt álló vagy nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya alá tartozó veszélyes állat tartásának, szaporításának, országba való behozatalának engedélyezésére irányuló eljárásban a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szervét és a jegyzõt jelöli ki.

2. §

(2) Az (1) bekezdés szerinti szakhatóságként a tervezett
tartás helye szerint illetékes települési önkormányzat, a fõvárosban a kerületi önkormányzat jegyzõje jár el.

(1) Az Ávt. 20. § (2) bekezdésében, 21. § (1) bekezdésében foglaltak tekintetében állatvédelmi hatóságként a tervezett tartás helye szerint illetékes települési, a fõvárosban
a kerületi önkormányzat jegyzõje jár el.
(2) Az Ávt. 22. § (2) bekezdés a)–b) pontjában, 23. §
(1) bekezdésében, 24/A. § (3)–(4) bekezdésében, 24/E. §

(3) A természetvédelmi oltalom alatt álló vagy nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya alá tartozó veszélyes állat országba való behozatalához a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter külön jogszabályban
meghatározott elõzetes engedélye is szükséges.
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5. §

lésügyi és vidékfejlesztési minisztert (a továbbiakban: miniszter) jelöli ki.

Közremûködõ szakhatóságként a Kormány az Ávt.
24/A. § (3) bekezdése szerinti eljárás tekintetében a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szervét jelöli ki.

(2) A Tv. 51. § c)–n) pontja tekintetében – az intézkedések megtételére jogosult – növényvédelmi szervként a
Kormány a minisztert jelöli ki.

6. §

2. §

(1) Közremûködõ szakhatóságként a Kormány az Ávt.
41. § (1) bekezdése szerinti engedélyezési eljárásban a
Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szervét és
az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat városi intézetét jelöli ki.

(1) A Tv. 51. § a)–b) foglalt intézkedések megtételére
jogosult növényvédelmi szervként a Kormány a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal (a továbbiakban: MgSzH)
területi szervét jelöli ki.

(2) Az (1) bekezdés szerinti szakhatóságként az Állami
Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat illetékes városi
intézete jár el.

7. §
Az Ávt. 47. §-ában szereplõ szakértõi testületet a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter hozza létre.

8. §
Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.
A miniszterelnök helyett:
Kiss Péter s. k.,
szociális és munkaügyi miniszter

(2) A zöldség-, gyümölcs- és dísznövény-ellenõrzéssel
kapcsolatos külön jogszabály szerinti feladatok ellátására
a Kormány az MgSzH-t jelöli ki.
(3) A Tv. 35. § (1) bekezdése tekintetében növényvédelmi szervként a Kormány a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Mezõgazdasági Gépesítési Intézetét
jelöli ki.

3. §
A Tv. 53. § (4) bekezdése tekintetében a Kormány növényvédelmi szervként a települési önkormányzatot jelöli
ki.

4. §
Ha növényvédelmi szervként elsõ fokon a jegyzõ jár el,
akkor másodfokon az MgSzH területi szerve az eljáró hatóság.

5. §

A Kormány
335/2006. (XII. 23.) Korm.
rendelete
a növényvédelmi igazgatás szervezetérõl
A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alkotmány
40. § (3) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, valamint a növényvédelemrõl szóló 2000. évi XXXV. törvény 65. §-a (1) bekezdésének d) pontja alapján a következõket rendeli el:
1. §
(1) A növényvédelemrõl szóló 2000. évi XXXV. törvény (a továbbiakban: Tv.) 50. § b), d) és e) pontja tekintetében a Kormány növényvédelmi szervként a földmûve-

A Tv. 53. §-a (3) bekezdésének n) pontja tekintetében
– a Tv. 60. § (1) bekezdésének b), c), valamint a (2) bekezdésének b), c) pontjai esetében, ha a cselekmény belterületen valósul meg – a Kormány növényvédelmi szervként a
jegyzõt jelöli ki.

6. §
(1) A Tv. 14. § (2) bekezdésében szereplõ engedélyezési eljárás során az Országos Tisztifõorvosi Hivatal és az
Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõség szakhatóságként jár el. A szakhatósági állásfoglalás megadásának határideje 6 hónap.
(2) A Tv. 37. §-a (1) bekezdésének b) pontjában szereplõ engedélyezési eljárás során az Országos Tisztifõorvosi
Hivatal és az Országos Környezetvédelmi, Természetvé-
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delmi és Vízügyi Fõfelügyelõség szakhatóságként jár el. A
szakhatósági állásfoglalás megadásának határideje 3 hónap. A védelem-egyenértékûség vizsgálata során a szakhatósági állásfoglalás határideje 2 hónap.
(3) A Tv. 37. § (2) bekezdésében szereplõ engedélyezési eljárás során az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi
Szolgálat illetékes megyei/fõvárosi intézete szakhatóságként jár el.

7. §
Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.
A miniszterelnök helyett:
Kiss Péter s. k.,
szociális és munkaügyi miniszter

A Kormány
336/2006. (XII. 23.) Korm.
rendelete
a Nemzeti Földalap kezeléséért felelõs szerv
kijelölésérõl

A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alkotmány
40. § (3) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, a
Nemzeti Földalap kezeléséért felelõs szerv kijelölése tárgyában a Nemzeti Földalapról szóló 2001. évi CXVI. törvény 21. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következõ
rendeletet alkotja:
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(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a Nemzeti
Földalap vagyonnyilvántartásának, vagyonkezelésének és
hasznosításának részletes szabályairól szóló 254/2002.
(XII. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.)
a) 1. §-ának második mondata helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a
kincstári vagyonnal való gazdálkodásról szóló 58/2005.
(IV. 4.) Korm. rendelet rendelkezéseit kell megfelelõen alkalmazni.”;
b) 3. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„(5) Az (1)–(4) bekezdésben foglalt kötelezettségek teljesítése érdekében a vagyonnyilvántartás alapját képezõ
ingatlan-nyilvántartási és földhasználati nyilvántartási
adatokat a megyei földhivatalok a Földmérési és Távérzékelési Intézet (a továbbiakban: FÖMI) bevonásával – körzeti földhivatalonkénti bontásban – az NFA rendelkezésére bocsátják. Az NFA, a megyei földhivatalok és a FÖMI
megállapodást kötnek a vagyonnyilvántartás alapját képezõ ingatlan-nyilvántartási és földhasználati nyilvántartási
adatok NFA részére történõ átadásának rendjérõl. A Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatallal, illetve az Országos
Erdõállomány Adattár mûködtetõjével ugyancsak megállapodást kell kötni.”;
c) 4. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az NFA tulajdonosi joggyakorlása alatt álló ingatlanok tekintetében, ha az ingatlan-nyilvántartásban nincs
bejegyzett vagyonkezelõ, illetve a bejegyzett kezelõi, vagyonkezelõi jog jogosultja megszûnt, akkor vagyonkezelõnek az NFA-t kell tekinteni.”
(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti az R. 8. §-a.
A miniszterelnök helyett:
Kiss Péter s. k.,
szociális és munkaügyi miniszter

A Nemzeti Földalap kezeléséért felelõs szerv kijelölése
1. §
(1) A Kormány a Nemzeti Földalap kezeléséért felelõs
szervként a Nemzeti Földalapkezelõ Szervezetet (a továbbiakban: NFA) jelöli ki.
(2) Az NFA feladatait központi szerve és területi szervei
útján látja el.

Záró rendelkezések
2. §
(1) Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.

A Kormány
337/2006. (XII. 23.) Korm.
rendelete
a Fogyasztóvédelmi Fõfelügyelõség szervezetérõl,
feladat- és hatáskörérõl, valamint a fogyasztóvédelmi
bírság felhasználásáról szóló
89/1998. (V. 8.) Korm. rendelet kormányzati
szervezetalakítással összefüggõ módosításáról
A Kormány az Alkotmány 35. §-ának (2) bekezdésében
megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40. §-ának (3) bekezdésében foglalt jogkörében el-
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járva, a fogyasztóvédelemrõl szóló 1997. évi CLV. törvény 55. §-a (1) bekezdésének a) és h) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
174/A. §-ának a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a
következõ rendeletet alkotja:
1. §
A Fogyasztóvédelmi Fõfelügyelõség szervezetérõl, feladat- és hatáskörérõl, valamint a fogyasztóvédelmi bírság
felhasználásáról szóló 89/1998. (V. 8.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R.) 1–5. §-a helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„1. § (1) A Fogyasztóvédelmi Fõfelügyelõség (a továbbiakban: Fõfelügyelõség) a fogyasztóvédelemért felelõs
miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alatt álló
központi hivatal.
(2) A Fõfelügyelõség önállóan gazdálkodó, az elõirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkezõ költségvetési szerv.
(3) A Fõfelügyelõséget fõigazgató vezeti.
(4) A Fõfelügyelõség székhelye: Budapest.
2. § A miniszter irányítási jogkörében
a) A Fõfelügyelõség fõigazgatójának javaslata alapján
kinevezi és felmenti a Fõfelügyelõség gazdasági vezetõjét;
b) jóváhagyja a Fõfelügyelõség éves munkaprogramját;
c) évente beszámoltatja a fõigazgatót a Fõfelügyelõség
tevékenységérõl.
3. § (1) A fogyasztóvédelmi felügyelõségek (a továbbiakban: felügyelõségek) a közigazgatási hivatalok szervezetében szakigazgatási szervként mûködnek. A közigazgatási hivatalok külön jogszabályban meghatározott
megyei kirendeltségein a felügyelõségeknek területi osztálya mûködik.
(2) A felügyelõségek fogyasztóvédelmi feladataival
összefüggésben a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény 2. §-ának (3) bekezdésében meghatározott hatásköröket – a hatékonysági
és pénzügyi ellenõrzés kivételével – a Fõfelügyelõség fõigazgatója látja el.
(3) A Fõfelügyelõség fõigazgatója az (2) bekezdésben
meghatározottakon túl:
a) évente beszámoltatja a felügyelõségek vezetõit a felügyelõség szakmai tevékenységérõl;
b) megszervezi és összehangolja a miniszter által jóváhagyott munkaprogramban meghatározott regionális és országos vizsgálatokat;
c) több felügyelõség illetékességi területét, vagy a fogyasztók széles körét érintõen eseti vizsgálatokat kezdeményezhet.
4. § (1) A Fõfelügyelõség
a) a miniszter megkeresése alapján véleményezi a fogyasztókat érintõ jogszabálytervezeteket;
b) szükség szerint javaslatot tesz a jogszabályok módosítására a miniszter felé;
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c) közremûködik a fogyasztóvédelmi politika kidolgozásában, figyelemmel kíséri és elemzi annak érvényesülését;
d) irányítja az áruk és szolgáltatások biztonságossága
és megfelelõsége ellenõrzésével összefüggõ, külön jogszabályban meghatározott feladatokat, mûködteti a Központi Piacfelügyeleti Információs Rendszert;
e) összekötõ hivatalként végzi a 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásának a Magyar Köztársaságban történõ összehangolását.
(2) A Fõfelügyelõség és a felügyelõségek
a) a jogszabályban más szervek számára megállapított
fogyasztóvédelmi feladat- és hatáskörök kivételével ellenõrzik mindazon tevékenységekre vonatkozó jogszabályi
és hatósági elõírások megtartását, amelyek a fogyasztókat
érintik vagy érinthetik, így különösen
aa) az áru forgalmazására és szolgáltatások nyújtására,
ab) az áru és szolgáltatás minõségére, az áru biztonságossági követelményeknek való megfelelésének tanúsítására,
ac) az áru mérésére – ideértve a mérõeszköz hitelességét is –, elszámolására, valamint a kiállított számla, illetve
nyugta helyességére,
ad) a megállapított hatósági ár alkalmazására,
ae) a fogyasztók tájékoztatására,
af) a közterületi árusításra, szolgáltatás nyújtására
vonatkozó jogszabályi és hatósági elõírások megtartását;
b) külön jogszabály szerint ellenõrzik az áruk és szolgáltatások biztonságosságát és megfelelõségét;
c) figyelemmel kísérik a fogyasztói szerzõdés megkötésénél alkalmazott vagy e célból nyilvánosan megismerhetõvé tett általános szerzõdési feltételeket, és szükség
szerint a Fõfelügyelõség fõigazgatóján keresztül külön
jogszabály szerint eljárást indítanak ezek érvénytelenségének, illetve tisztességtelenségének megállapítása, valamint a tisztességtelen általános szerzõdési feltétel alkalmazásától és alkalmazására ajánlásától való eltiltás iránt;
d) ellátják mindazokat a közigazgatási hatósági feladatokat, amelyeket jogszabály feladat- és hatáskörükbe utal.
(3) A felügyelõségek a külön jogszabályban meghatározott esetekben, az ellenõrzésük során észlelt szabálysértések miatt a szabálysértési hatóság jogkörét gyakorolják.
Fogyasztóvédelemmel kapcsolatos, a hatáskörükbe nem
tartozó szabálysértés gyanúja esetén feljelentést tesznek az
ügyben eljárni jogosult hatóságnál.
(4) A Fõfelügyelõség és a felügyelõségek
a) együttmûködési megállapodás alapján együttmûködnek a fogyasztóvédelmi tevékenységet ellátó más állami szervekkel,
b) szakmai segítséget nyújtanak a fogyasztói érdekek
képviseletét ellátó társadalmi szervezetek tevékenységéhez és a fogyasztók oktatásához,
c) a fogyasztói jogokat ismertetõ kiadványokat jelentetnek meg,
d) termék-összehasonlító vizsgálatokat végeztetnek és
közzéteszik azok eredményét,
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e) módszertani segédanyagokat készítenek a helyi önkormányzatok fogyasztóvédelmi tevékenységének elõsegítése és egységessége érdekében,
f) támogatják az önkormányzati tanácsadó irodák mûködését, valamint
g) ellátják mindazokat a feladatokat, amelyeket jogszabály feladat- és hatáskörükbe utal.
5. § (1) A fogyasztóvédelmi hatóságként a Kormány
közigazgatási hatósági ügyekben elsõ fokon regionális
illetékességgel a felügyelõségeket, másodfokon országos
illetékességgel a Fõfelügyelõséget jelöli ki.
(2) A felügyelõségek
a) gyógyszerek reklámozásával kapcsolatos eljárásában a gyógyszerészeti államigazgatási szerv,
b) gyógyászati segédeszközök reklámozásával kapcsolatos eljárásában az egészségügyi államigazgatási szerv,
c) elektronikus úton kötött szerzõdésekre vonatkozó
szabályok megsértésével kapcsolatos eljárásában a Nemzeti Hírközlési Hatóság
szakhatóságként vesznek részt.
5/A. § (1) Ha e rendelet eltérõen nem rendelkezik fogyasztóvédelmi hatóságként a Kormány a területileg illetékes felügyelõséget jelöli ki.
(2) A Kormány
a) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény 112. §-ának (6) bekezdésében,
b) a gazdasági reklámtevékenységrõl szóló 1997. évi
LVIII. törvény 20. §-ának (2) bekezdésében,
c) az Fgytv. 17. §-ának (5) bekezdésében, 21. §-ának
(4) bekezdésében, 39. §-ának (1) bekezdésében,
48. §-ának (3) bekezdésében, illetve 50. §-ában,
d) a biztosítókról és a biztosítási tevékenységrõl szóló
2003. évi LX. törvény 10. számú melléklete A) pontjának
11. alpontjában,
e) az elektronikus hírközlésrõl szóló 2003. évi C. törvény 16. §-ának k) pontjában, 21. §-ában, 42. §-a (2) bekezdésének c) pontjában, valamint 45. §-ának (3) bekezdése,
f) a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény
76. §-ának (2) bekezdésében
fogyasztóvédelmi hatóságként a Fõfelügyelõséget jelöli
ki.
(3) A Kormány
a) az Fgytv. 21. §-ának (3) bekezdésében,
b) a távhõszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Thtv.) 4. §-a (1) bekezdésének
b) pontjában, 8. §-ának (1) bekezdésében, 9. §-ának a) és
b) pontjában, 10. §-ának a) pontjában, 11. §-ának (1) bekezdésében
fogyasztóvédelmi hatóságként a Fõfelügyelõséget és a területileg illetékes felügyelõséget jelöli ki.
(4) A Kormány
a) az Fgytv. 3. §-ának (3) bekezdésében,
b) a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 10. §-a (1) bekezdésének f) pontjában,
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c) a villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény
11. §-ában,
d) a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény
5. §-ában,
e) az élelmiszerekrõl szóló 2003. évi LXXXII. törvény
11. §-a (1) bekezdésének c) pontjában,
f) a Thtv. 8. §-ának (2) bekezdésében
fogyasztóvédelmi hatóságként a Fõfelügyelõséget és a felügyelõségeket jelöli ki.
(5) A közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi
CXXVI. törvény 16. §-a (4) bekezdésének g) pontja szerinti esetben a vámtitokról a Fõfelügyelõséget és annak útján a felügyelõségeket kell tájékoztatni.”

2. §
(1) E rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti
a) az R. 6. §-ának (3) és (5) bekezdése, valamint
7. §-ának (2) bekezdése,
b) a gazdasági kamarák közigazgatási feladatainak átadásával kapcsolatos rendeletmódosításokról szóló
128/2000. (VII. 11.) Korm. rendelet 9. §-a,
c) a Fogyasztóvédelmi Fõfelügyelõség szervezetérõl,
feladat- és hatáskörérõl, valamint a fogyasztóvédelmi bírság felhasználásáról szóló 89/1998. (V. 8.) Korm. rendelet
módosításáról szóló 245/2004. (VIII. 25.) Korm. rendelet
1. és 2. §-a,
d) a Fogyasztóvédelmi Fõfelügyelõség szervezetérõl,
feladat- és hatáskörérõl, valamint a fogyasztóvédelmi bírság felhasználásáról szóló 89/1998. (V. 8.) Korm. rendelet
módosításáról szóló 92/2006. (IV. 18.) Korm. rendelet
1. §-a.
(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az R.
a) 9. §-ának (4) bekezdésében a „Gazdasági és Közlekedési Minisztérium” szövegrész helyébe a „fogyasztóvédelemért felelõs miniszter által vezetett minisztérium”
szöveg,
b) 9/A. §-ának (2) bekezdésében a „Belügyminisztériumot” szövegrész helyébe a „közigazgatás-szervezésért felelõs minisztert” szöveg,
c) 10. §-ának (3) bekezdésében a „4. §-ának (2) bekezdése” szövegrész helyébe a „4. §-a (1) bekezdésének
e) pontja” szöveg
lép.
(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az áruk és
a szolgáltatások biztonságosságáról és az ezzel kapcsolatos piacfelügyeleti eljárásról szóló 79/1998. (IV. 29.)
Korm. rendelet 9. §-ának (1) bekezdésében az „az Fgytv.
43. §-ának g) pontja szerint létrehozott Központi Piacfelügyeleti Információs Rendszeren” szövegrész helyébe az
„a Központi Piacfelügyeleti Információs Rendszeren” szöveg lép.
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(5) Az 1. § a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelõs nemzeti hatóságok közötti együttmûködésrõl
szóló, 2004. október 27-i 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikke (1) bekezdésének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
Gyurcsány Ferenc s. k.
miniszterelnök
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ságként a megyei földhivatal, illetõleg Budapesten a Fõvárosi Földhivatal (a továbbiakban együtt: megyei földhivatal) látja el.
(3) Ingatlanügyi hatósági ügyek alatt az ingatlanügyi
hatóság által ellátott, különösen az ingatlan-nyilvántartás,
a földtulajdon, a földhasználat, a földvédelem, a földértékelés, és a földmérés, és térképészet külön jogszabályokban meghatározott hatósági feladatait kell érteni.

2. §

A Kormány
338/2006. (XII. 23.) Korm.
rendelete
a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési
Intézetrõl, a Földrajzinév Bizottságról és az
ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól
A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alkotmány
40. § (3) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, valamint az ingatlanügyi hatóság kijelölése, valamint az ingatlan-nyilvántartási eljárás részlete szabályai megállapítása tárgyában az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi
CXLI. törvény (a továbbiakban: Inytv.) 90. §-a (5) bekezdésének c), d) pontjaiban, a földmérési és térinformatikai
államigazgatási szervek kijelölése, az egyes sajátos célú
földmérési és térképészeti tevékenységek részletes szabályainak és követelményrendszerének megállapítása, továbbá a Térképellátási Koordinációs Bizottságba tagot delegáló miniszterek kijelölése tárgyában a földmérési és térképészeti tevékenységrõl szóló 1996. évi LXXVI. törvény
(a továbbiakban: Fttv.) 29. § (5) bekezdés a)–c) pontjában,
valamint a közigazgatási hatósági eljárásokban közremûködõ szakhatóságok kijelölése és az elsõ fokú határozat elleni fellebbezés kizárása tárgyában a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.
évi CXL. törvény 174/A. § a)–b) pontjábanfoglalt felhatalmazás alapján a következõ rendeletet alkotja:

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
Az ingatlanügyi hatóságok kijelölése
1. §
(1) Ingatlanügyi hatóságként a Kormány a körzeti földhivatalt és a megyei földhivatalt (a továbbiakban együtt:
földhivatal) jelöli ki.
(2) Az ingatlanügyi hatósági ügyeket – ha e rendelet
másként nem rendelkezik – elsõ fokon az ingatlan fekvése
szerint illetékes körzeti földhivatal (a továbbiakban: körzeti földhivatal), másodfokon, felettes ingatlanügyi ható-

(1) A körzeti földhivatal jogi személy, részben önállóan
gazdálkodó részjogkörû, a megyei földhivatal irányítása
alatt mûködõ költségvetési szerv.
(2) A körzeti földhivatal illetékessége kiterjed a külön
jogszabályban meghatározott körzetekben lévõ településekre.

3. §
(1) A megyei földhivatal jogi személy, önálló gazdálkodási jogkörû, a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter ( a továbbiakban: miniszter) irányítása alatt mûködõ központi költségvetési szerv.
(2) A megyei földhivatal illetékességi területe kiterjed a
megye területére, a Fõvárosi Földhivatal illetékessége pedig a fõváros területére.

4. §
(1) A földhivatalt a hivatalvezetõ vezeti.
(2) A kinevezési és a munkáltatói jogkört a
a) megyei földhivatal vezetõje felett a miniszter,
b) körzeti földhivatal vezetõje és a megyei földhivatali
dolgozók felett – a (3) bekezdés kivételével – a megyei
földhivatal vezetõje,
c) körzeti földhivatali dolgozók felett a körzeti földhivatal vezetõje gyakorolja.
(3) A megyei földhivatalnál a gazdasági vezetõ megbízása a miniszter hatáskörébe tartozik, a munkáltatói jogkört a megyei földhivatal vezetõje gyakorolja.

5. §
(1) A Kormány földmérési és térinformatikai államigazgatási szervezetként a Földmérési és Távérzékelési Intézetet (a továbbiakban: FÖMI) jelöli ki.
(2) A FÖMI központi irányítását a miniszter látja el.
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(3) A FÖMI jogi személy, önállóan gazdálkodó teljes
jogkörû központi költségvetési szakigazgatási szerv.
(4) A FÖMI feladata a külön jogszabályban foglaltakon
túl az ingatlanügyi igazgatási országos szintû adatainak
feldolgozása, szakmai információs rendszerek fejlesztési,
irányítása, más számítógépes rendszerekkel a kapcsolat és
a folyamatos adatcsere biztosítása; a földmérési, térképészeti és távérzékelési tudományos kutatás végzése és országos összhangjának megvalósítása.
(5) A FÖMI-t a miniszter által kinevezett fõigazgató vezeti.
(6) A FÖMI egyéb vezetõi fölött a kinevezési jogkört,
továbbá a FÖMI dolgozói fölött a munkáltatói jogokat a
fõigazgató gyakorolja.
(7) A Kormány másodfokú hatósági hatáskörben földmérési és távérzékelési szervként a minisztert jelöli ki.

6. §
A Kormány az Fttv. 4. §-a (1) bekezdésének e) pontjában említett földrajzi nevek megállapítására és nyilvántartására Földrajzinév Bizottságot jelöli ki.

I. Fejezet
AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI ELJÁRÁS
RÉSZLETES SZABÁLYAI
7. §
(1) Az ingatlan(nyilvántartási ügyek intézése, valamint
az ingatlan-nyilvántartás vezetése elsõ fokú ingatlanügyi
hatóságként, a körzeti földhivatal hatáskörébe tartozik.
(2) Az Inytv. 72–74. §-a, valamint 75. §-a (1) és (4) bekezdése szerinti ingatlanügyi hatóságként a Kormány a
minisztert jelöli ki.

Több körzeti földhivatalt érintõ beadvány benyújtása
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nek tartalmaznia kell a szükséges hatósági engedélyt (jóváhagyást) is. A kérelemben utalni kell arra, hogy az okiratot melyik földhivatalhoz nyújtották be.

JOGORVOSLATOK
Fellebbezés
9. §
(1) A körzeti földhivatal határozata ellen a kézbesítéstõl
számított harminc napon belül a megyei földhivatalhoz lehet fellebbezni.
(2) Az az érdekelt, akinek a körzeti földhivatali határozatot bármilyen okból nem kézbesítették, és a határozat
kézbesítését a bejegyzéstõl számított egy éven belül kérte,
a kézbesítéstõl számított tizenöt napon belül terjeszthet elõ
fellebbezést.
(3) A fellebbezést a megyei földhivatal érdemi határozatának meghozataláig vissza lehet vonni.
(4) Az ingatlan-nyilvántartási eljárásban fellebbezés benyújtására jogosultnak kell tekinteni azokat, akikre nézve
a beadvány elintézése sérelmes lehet. Így különösen:
a) a kérelmezõt, az eljárást megindító szervet, az adatváltozást bejelentõ személyt, továbbá azokat, akik ellen a
bejegyzés jogszerzést, terhelést, változást, törlést eredményez;
b) ha nem azonos az eljárás megindítójával, azt akinek
a javára valamely jogot, vagy akinek az ingatlanára vonatkozóan valamely tényt feljegyeznek vagy adatváltozást átvezetnek.

10. §
(1) Ha a körzeti földhivatal fellebbezés kapcsán az
Inytv. 54. §-ában meghatározottak szerint hozott határozatot hozott és a fellebbezéssel megtámadott határozatot idõközben az illetékhivatalnak is megküldték, az új határozatot is meg kell küldeni az illetékhivatalnak.
(2) A másodfokon eljáró megyei földhivatal által hozott
végzés ellen fellebbezésnek nincs helye.

8. §
(1) Ha a változás több körzeti földhivatal illetékességi
területén fekvõ ingatlanokra vonatkozik, mindegyik körzeti földhivatalhoz külön beadványt (bejelentést, kérelmet, megkeresést) kell benyújtani.
(2) Bejegyzés iránti kérelem esetén az okiratot mellékleteivel együtt csak az egyik körzeti földhivatalhoz kell
benyújtani, és a kérelemben meg kell jelölni azt a körzeti
földhivatalt, amelyhez az okiratnak és mellékleteinek a továbbítását kérik. A többi körzeti földhivatalnál a kérelemhez csak az okirat egyszerû másolatát kell csatolni, amely-

11. §
(1) A megyei földhivatal a fellebbezéssel megtámadott
határozatot helybenhagyja, megváltoztatja vagy megsemmisíti és a körzeti földhivatalt új eljárásra utasítja.
(2) Ha a fellebbezéssel megtámadott határozatot az illetékhivatalnak is kézbesítették, a fellebbezés tárgyában hozott megyei földhivatali határozatot a bejegyzésrõl, törlésrõl szóló határozattal együtt az illetékhivatal részére is
meg kell küldeni.
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Bírósági jogorvoslati kérelem
12. §

(1) Az Inytv. 55. § (2) bekezdésében meghatározott
esetben az érdekelt a kézbesítéstõl számított tizenöt napon
belül terjeszthet elõ bírósági jogorvoslati kérelmet.
(2) A jogorvoslati kérelem benyújtása tényének feljegyzését követõen a kérelmet az ügyre vonatkozó iratokkal,
valamint a tulajdoni lap másolatával együtt a beérkezéstõl
számított 3 napon belül a megyei földhivatalhoz fel kell
terjeszteni.
(3) Ha a bírósági jogorvoslati kérelem az ingatlan határvonalát, illetõleg területét érinti, a kérelmet az érintett ingatlanok tulajdonosainak is meg kell küldeni, jogorvoslati
kérelem benyújtása tényének az érintett tulajdoni lapokra
történõ bejegyzésével egyidejûleg.
(4) A bíróság az iratokat a megyei földhivatal útján küldi a körzeti földhivatalnak.
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(2) Az újrahasznosításra készített terv jóváhagyásához a
Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal talajvédelmi,
szakhatósági hozzájárulása, illetve az ingatlan-nyilvántartás szerint természetvédelmi oltalom alatt álló ingatlan
esetében a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi
felügyelõség természetvédelmi szakhatósági hozzájárulása szükséges.

16. §
A Tft. 45. §-ában foglalt, a termõföld idõleges más célú
hasznosításának engedélyezési eljárásában szakhatóságként mûködik közre:
a) a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal talajvédelmi jogkörben,
b) a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi
felügyelõség tájvédelmi jogkörben,
c) a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi
felügyelõség természetvédelmi jogkörben, ha a kérelemmel érintett termõföld az ingatlan-nyilvántartás szerint természetvédelmi oltalom alatt áll.

Perfeljegyzés
13. §
A bíróság által elrendelt perfeljegyzést teljesítõ körzeti
földhivatali határozat ellen fellebbezésnek nincs helye.

Rendezetlen tulajdoni állású ingatlanokkal kapcsolatos
eljárás
14. §
Az Inytv. 86. §-ában foglalt hatáskörben hozott végzést
a megyei földhivatal a körzeti földhivatal javaslatára hozza meg. A végzés ellen nincs helye fellebbezésnek.

II. Fejezet
A TERMÕFÖLD HASZNOSÍTÁSÁVAL
ÉS VÉDELMÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁS

17. §
(1) A Tft. 46. §-ában foglalt jogkörben eljárva, ha a más
célú hasznosítás iránti kérelem több körzeti földhivatal
illetékességi területén fekvõ termõföldre vonatkozik, a kérelmet a megyei földhivatal bírálja el.
(2) Ha a más célú hasznosítás iránti kérelemmel érintett
terület több megye területén fekszik, a kérelmet – elõzetes
egyeztetést követõen – területi illetékességüknek megfelelõen a megyei földhivatalok bírálják el.
(3) A Tft. 46. §-ában foglalt, a termõföld más célú hasznosításának engedélyezési eljárásában szakhatóságként
mûködik közre:
a) a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi
felügyelõség tájvédelmi jogkörben,
b) a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi
felügyelõség természetvédelmi jogkörben, ha a kérelemmel érintett termõföld az ingatlan-nyilvántartás szerint természetvédelmi oltalom alatt áll.

III. Fejezet
15. §
(1) A termõföldrõl szóló 1994. évi LV. törvény
(a továbbiakban: Tft.) 39. § (3) bekezdése szerinti jóváhagyás tekintetében, ha az újrahasznosítással érintett terület
a) több körzeti földhivatal illetékességi területére terjed ki, a megyei földhivatal,
b) több megyében fekszik, a legnagyobb területtel érintett megyei földhivatal – az érintett megyei földhivatalokkal való elõzetes egyeztetést követõen – hagyja jóvá.

FÖLDMÉRÉSI, TÉRKÉPÉSZETI TEVÉKENYSÉGGEL
KAPCSOLATOS ELJÁRÁS
18. §
(1) Az Fttv. 6. §-ának (3) bekezdésében foglalt helyi vonatkozású állami alapadatokat a körzeti földhivatalok és a
megyei földhivatalok illetékességi területüknek megfelelõen kezelik.
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(2) A megyei földhivatalnak az Fttv. 19. §-a (4) bekezdés szerinti határozata ellen közigazgatási eljárás keretében fellebbezésnek helye nincs.
(3) Az Fttv. 16. § (2) bekezdése, 19. § (2) bekezdés
b) pontja, 19. § (3)–(4) bekezdése, 20. § (2) bekezdés harmadik mondata, 20. § (3) bekezdés szerinti ingatlanügyi
hatóságként a Kormány a megyei földhivatalt jelöli ki. Az
Fttv. 19. § (2) bekezdés b) pontja szerinti karbantartási feladatokról a megyei földhivatal gondoskodik.
(4) A FÖMI és a földhivatalok az Fttv. 27. §-ának
d) pontjában foglalt ellenõrzõ tevékenységüket a földmérési szakfelügyelet útján látják el.
(5) Az Fttv. 29. §-ának (5) bekezdésével összhangban a
Térképellátási Koordinációs Bizottságba egy-egy tagot
delegáló miniszterként a Kormány az önkormányzati és területfejlesztési minisztert, a gazdasági és közlekedési minisztert, a környezetvédelmi és vízügyi minisztert, a pénzügyminisztert, valamint a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ
minisztert jelöli ki.
(6) Az Fttv. hatálya alá tartozó ügyekben hozott elsõ- és
másodfokú földhivatali határozat ellen felügyeleti jogkör
gyakorlásának helye nincs.

19. §
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a) a földügyi szakigazgatási tevékenységrõl és szervezetérõl szóló 68/1990. (IV. 4.) MT rendelet, az 1. §-a kivételével;
b) egyes földmûvelésügyi tárgyú kormányrendeletek
módosításáról szóló 58/2004. (III. 31.) Korm. rendelet
1. §-a;
c) a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan
közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól
szóló 63/2005. (IV. 8.) Korm. rendelet 1. §-a (6) bekezdésének elsõ mondatában az „elsõbbségre jogosult” szövegrész.
A miniszterelnök helyett:
Kiss Péter s. k.,
szociális és munkaügyi miniszter

A Kormány
339/2006. (XII. 23.) Korm.
rendelete
a Termékpálya Bizottságok általános mûködési
rendjének meghatározásáról, valamint a piaci
árinformációs rendszer mûködtetéséért felelõs szerv
kijelölésérõl

A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól
szóló 63/2005. (IV. 8.) Korm. rendelet 5. §-a kiegészül a
következõ (7) bekezdéssel és új 5/A. §-sal:
„(7) A sorsolás elleni kifogást az illetékes megyei földhivatalhoz címezve, a körzeti földhivatalnál kell benyújtani.
5/A. § A megosztási eljárásban szakhatóságként a Kormány
a) talajvédelmi hatóságként a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatalt,
továbbá érintettsége esetén az erdészeti hatóságként a
Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatalt,
b) természetvédelmi hatóságként a környezetvédelmi,
természetvédelmi és vízügyi felügyelõséget jelöli ki.
A megosztás ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséhez az
érintett szakhatóságok hozzájárulása is szükséges.”

A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alkotmány
40. § (3) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, valamint a Termékpálya Bizottságok általános mûködési
rendjének meghatározása, az agrárgazdaság fejlesztésérõl
szóló 1997. évi CXIV. törvény 11. §-a, illetve a piaci árinformációs rendszer mûködtetéséért felelõs szerv kijelölése
tárgyában az agrárpiaci rendtartásról szóló 2003. évi XVI.
törvény (a továbbiakban: Tv.) 32. § (3) bekezdésének a) és
c) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján a következõ
rendeletet alkotja:

Záró rendelkezések

1. §

20. §

(1) A Kormány az agrárgazdasági adatbázis mûködtetõ
szervként – ha kormányrendelet eltérõen nem rendelkezik
– a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatalt jelöli ki.

(1) Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba; a már
folyamatban lévõ eljárásokat az azok indulásakor hatályos
rendelkezések szerint kell befejezni.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti:

A piaci árinformációs rendszer és az agrárgazdasági
adatbázis mûködtetéséért felelõs szervek kijelölése

(2) A Kormány a
a) Mezõgazdasági Számlák Rendszerének,
b) mezõgazdasági számviteli információs hálózatnak
és ágazati statisztikai adatbázisnak
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mûködtetése tekintetében, valamint a piaci árinformációs
rendszer mûködtetéséért felelõs szervként az AKI-t jelöli
ki.

A Termékpálya Bizottságok általános mûködési rendje
2. §
(1) A Termékpálya Bizottságot (a továbbiakban: Bizottság) a Bizottság elnöke hívja össze.
(2) A Bizottság az ügyrendjét az alakuló ülésén tárgyalja meg. Az ügyrendben biztosítani kell, hogy a Bizottság
ülésein szavazati joggal, illetve tanácskozási joggal rendelkezõ tagok javaslatot tehessenek a Bizottság ülésének
napirendjére. A napirendet az elnök állapítja meg. Kötelezõ napirendre tûzni azokat a kérdéseket, amelyek megtárgyalását a Tv. 4. § (4) bekezdés a) pontjában meghatározott minisztériumok közül legalább kettõ, és a Tv. 4. §
(4) bekezdés b) pontjában megjelölt valamennyi szervezet
indítványozza.
(3) A Bizottság ülésérõl emlékeztetõt kell készíteni,
amelynek egy-egy másolati példányát az ülést követõen
– az ügyrendben rögzített határidõn belül – a tagoknak
meg kell küldeni.

3. §
A Bizottság mûködésének feltételeit a földmûvelésügyi
és vidékfejlesztési miniszter a Tv. 4. §-ának (11) bekezdésében meghatározott Titkárságon keresztül biztosítja, ennek keretében rendelkezésre bocsátja a szükséges tárgyi
feltételeket (helyiség, adminisztrációs eszközök).
4. §
(1) A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumnak a Tv. 4. § (3) bekezdésében meghatározott bizottsági feladatokra vonatkozó álláspontját a Bizottság elnöke
vagy helyettese terjeszti a Bizottság elé.
(2) A Titkárság a Bizottság által kialakított állásfoglalás
és javaslat figyelembevételével jár el.

Záró rendelkezés
5. §
Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.
A miniszterelnök helyett:
Kiss Péter s. k.,
szociális és munkaügyi miniszter
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A Kormány
340/2006. (XII. 23.) Korm.
rendelete
a magyar FAO/WHO Codex Alimentarius munka
szakmai irányítását végzõ szerv kijelölésérõl és
mûködési rendjérõl, valamint a Magyar
Élelmiszerkönyv kiadásának rendjérõl
A Kormány az Alkotmány 35. §-ának (2) bekezdésében
megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, valamint az élelmiszerekrõl szóló 2003. évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 20/A. §-ának b) és c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következõ rendeletet
alkotja:
A magyar FAO/WHO Codex Alimentarius munka
szakmai irányítását végzõ szerv kijelölése és mûködési
rendje
1. §
(1) A magyar Codex munka szakmai irányítását végzõ
szervként a Kormány a Codex Alimentarius Magyar Nemzeti Bizottságot jelöli ki.
(2) A Codex Alimentarius Magyar Nemzeti Bizottság
15 tagból áll, akiket az élelmiszer-vállalkozások, a tudomány, a fogyasztók és a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter, az egészségügyi miniszter, valamint a gazdasági és közlekedési miniszter képviselõibõl a FAO Magyar Nemzeti Bizottság elnöke nevez ki.
(3) A Codex Alimentarius Magyar Nemzeti Bizottság
titkársági feladatait a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési
Minisztérium látja el. A Codex Alimentarius Magyar
Nemzeti Bizottság tagjai közül titkárt választ. Mûködési
szabályzatát maga alakítja ki, és azt a földmûvelésügyi és
vidékfejlesztési miniszter hagyja jóvá.

A Magyar Élelmiszerkönyv kiadásának rendje
2. §
(1) A Magyar Élelmiszerkönyv elõírásait és irányelveit
a Magyar Élelmiszerkönyv Bizottság dolgozza ki.
(2) A Magyar Élelmiszerkönyv Bizottság 15 tagból áll,
akiket az élelmiszer-vállalkozások, a tudomány, az élelmiszer-ellenõrzés, a fogyasztóvédelmi szervezetek, a Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal, a földmûvelésügyi és
vidékfejlesztési miniszter, az egészségügyi miniszter, a
gazdasági és közlekedési miniszter, valamint a környezetvédelmi és vízügyi miniszter képviselõibõl – az egészségügyi miniszter, a gazdasági és közlekedési miniszter, valamint a környezetvédelmi és vízügyi miniszter egyetértésével – a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter nevezi ki.
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(3) A Magyar Élelmiszerkönyv Bizottság tagjai közül
elnököt, elnökhelyettest és titkárt választ. Mûködési szabályzatát maga alakítja ki, és azt a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter hagyja jóvá.
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2. §

(5) A Magyar Élelmiszerkönyv Bizottság mûködésével
kapcsolatos titkársági feladatokat a Földmûvelésügyi és
Vidékfejlesztési Minisztérium látja el.

A Bizottság
a) javaslatot tesz a Kódex I. kötetének szakmai tervezetére, illetve kidolgozza a Kódex II. és III. kötetét,
b) véleményt nyilvánít az Európai Unió jogi aktusainak
átvételérõl, illetve alkalmazási feltételeinek megteremtésérõl,
c) javaslatot tesz az Európai Unió nem korlátozott hozzáférésû jogi aktusa tervezetének az Európai Unió intézményeiben való tárgyalása során képviselendõ magyar álláspontra.

3. §

3. §

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter az Étv.
19. §-ában foglalt feladatát a Magyar Élelmiszerkönyv Bizottság javaslata alapján végzi.

(1) A Bizottság tizenegy tagból áll, akiket a tudomány, a
gazdaság, az eljáró engedélyezõ, illetve ellenõrzõ hatóságok, valamint a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) képviselõibõl a
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter (a továbbiakban: miniszter) öt évre nevez ki. A Bizottság tagja
nem helyettesíthetõ.
(2) A Bizottság elnökét és annak helyettesét a Bizottság
tagjai közül választja, titkárát – aki egyben a Bizottság
tagja – a miniszter nevezi ki.

(4) A Magyar Élelmiszerkönyv Bizottság az egyes szakterületek elõírás és irányelv tervezetei kidolgozására a
(2) bekezdésben foglaltak szerint szakbizottságokat hoz
létre.

Záró rendelkezés
4. §
Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.
A miniszterelnök helyett:

4. §
Kiss Péter s. k.,
szociális és munkaügyi miniszter

A Kormány
341/2006. (XII. 23.) Korm.
rendelete

(1) A Bizottság a mûködésére vonatkozó ügyrendet kétharmados többséggel fogadja el és azt a miniszter hagyja
jóvá.
(2) A Bizottság feladatainak ellátásához, beleértve az
adminisztratív teendõket is, szakértõt vehet igénybe.
(3) A Bizottság mûködéséhez szükséges pénzügyi, tárgyi és ügyviteli feltételeket a Bizottság által jóváhagyott
éves munka- és pénzügyi tervre figyelemmel a minisztérium biztosítja.

a Magyar Takarmánykódex kiadásának rendjérõl
5. §
A Kormány az Alkotmány 35. §-ának (2) bekezdésében
megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a
takarmányok elõállításáról, forgalomba hozataláról és felhasználásáról szóló 2001. évi CXIX. törvény (a továbbiakban: Tv.) 18. §-a (1) bekezdésének b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következõ rendeletet alkotja:
1. §
A Magyar Takarmánykódexnek a Tv. 10. §-a szerinti
kötelezõ elõírásainak és ajánlott szakmai irányelveinek kidolgozásában a Magyar Takarmánykódex Bizottság
(a továbbiakban: Bizottság) e rendeletben foglaltak szerint
jár el.

(1) Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba, egyidejûleg a Magyar Takarmánykódexrõl szóló 86/1997.
(XI. 26.) FM rendelet hatályát veszti.
(2) A rendelet hatálybalépését követõ harminc napon
belül a Bizottságot létre kell hozni. Az elnök és az elnökhelyettes személyére a Bizottság létrehozását követõ harminc napon belül kell javaslatot tenni. A Bizottság létrehozásáig a Bizottság feladatait az e rendelet hatálybalépését
megelõzõen kinevezett tagokkal látja el.
A miniszterelnök helyett:
Kiss Péter s. k.,
szociális és munkaügyi miniszter
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A Kormány
342/2006. (XII. 23.) Korm.
rendelete

A Kormány
343/2006. (XII. 23.) Korm.
rendelete

az önkormányzati és területfejlesztési miniszter
feladat- és hatáskörérõl szóló 168/2006. (VII. 28.)
Korm. rendelet módosításáról

az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok
kijelölésérõl és mûködési feltételeirõl

A Kormány az Alkotmány 35. §-ának (2) bekezdésében
megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének c) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

A Kormány az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban:
Étv.) 62. §-a (1) bekezdésének a) és c) pontjában kapott
felhatalmazás alapján a következõket rendeli el:

1. §
Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter feladatés hatáskörérõl szóló 168/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R.) 5. §-a (2) bekezdésének a) pontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A miniszter a sportpolitikáért való felelõssége körében]
„a) irányítja a Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézetet,”

2. §
Az R. a következõ új 7/A. §-sal egészül ki:
„7/A. § (1) A miniszter ellátja a sportigazgatási szerv
feladatait.
(2) A miniszter sportigazgatási szervként vezeti a sportról szóló 2004. évi I. törvény 40. §-ának (1) bekezdésében,
42. §-ának (1) bekezdésében, 43. §-ának (1) és 44. §-ának
(1) bekezdéseiben foglalt nyilvántartásokat.”
3. §
Az R. 10. §-ának e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A miniszter a területfejlesztésért és területrendezésért
való felelõssége körében]
„e) közremûködik a regionális fejlesztési tanácsok, a
térségi fejlesztési tanácsok és a megyei területfejlesztési
tanácsok munkájában, ellátja az Országos Területfejlesztési Tanácsban való részvétellel és a Tanács mûködésével
kapcsolatos feladatokat, összehangolja a központi közigazgatási szervek területfejlesztéssel összefüggõ tevékenységét, biztosítja a területfejlesztés ágazati és területi
szereplõi közötti koordinációt;”
4. §

Az építésügyi hatóság
1. §
(1) A Kormány az építésügyi hatósági feladatokat ellátó
hatóságként – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel –
a) elsõ fokon e rendelet 1. mellékletében meghatározott
önkormányzat jegyzõjét az ott megjelölt településekre is
kiterjedõ illetékességgel (a továbbiakban: elsõfokú építésügyi hatóság),
b) másodfokon e rendelet 2. mellékletében meghatározott közigazgatási hivatalt az ott megjelölt megyékre is kiterjedõ illetékességgel (a továbbiakban: másodfokú építésügyi hatóság)
jelöli ki.
(2) A Kormány a hírközlési sajátos építményfajták közül az antennák, antennatartó szerkezetek, az azokhoz tartozó mûtárgyak, valamint a környezetvédelmi sajátos építményfajták tekintetében építésügyi hatóságként az (1) bekezdés szerinti feladatokat ellátó építésügyi hatóságot jelöli ki.
(3) A (2) bekezdés hatálya alá nem tartozó sajátos építményfajták és a mûemléki védelem alatt álló építmények
tekintetében az építésügyi hatósági feladatokat ellátó hatóságot külön jogszabály jelöli ki.
(4) Ha a (3) bekezdés szerinti hatóság kijelölésére nem
kerül sor, akkor az elsõ és másodfokú építésügyi hatósági
ügyekben az (1) bekezdés szerinti feladatokat ellátó építésügyi hatóság jár el.
(5) Ha jogszabály úgy rendelkezik, hogy az elsõfokú
építésügyi hatósági feladatot az (1) bekezdés b) pontja szerinti építésügyi hatóság gyakorolja, akkor másodfokon az
építésügyért felelõs miniszter jár el.

2. §

Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

(1) Az elsõfokú építésügyi hatóság megállapítás elõtt
véleményezi az illetékességi területén a helyi építési szabályzatot és a településrendezési terveket.
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(2) A másodfokú építésügyi hatóság az építésügyért felelõs miniszter által meghatározottak szerint közremûködik a szakmai képzések, továbbképzések szervezésében.
(3) Az építésügyi hatósági engedélykérelmet az 1. §
(1) bekezdés a) pontja szerinti építésügyi hatóságnál kell
benyújtani.
Az építésfelügyeleti hatóság
3. §
(1) A Kormány az építésfelügyeleti hatósági feladatokat
ellátó hatóságként – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel –
a) elsõ fokon e rendelet 2. mellékletében meghatározott közigazgatási hivatal építésfelügyelõjét (a továbbiakban: elsõfokú építésfelügyeleti hatóság),
b) másodfokon e rendelet 3. mellékletében meghatározott közigazgatási hivatalt (a továbbiakban: másodfokú
építésfelügyeleti hatóság)
jelöli ki.
(2) A Kormány a hírközlési sajátos építményfajták közül az antennák, antennatartó szerkezetek, az azokhoz tartozó mûtárgyak, a mûemléki védelem alatt álló építmények, valamint a környezetvédelmi sajátos építményfajták
tekintetében az építésfelügyeleti hatósági feladatokat ellátó hatóságként az (1) bekezdés szerinti feladatokat ellátó
építésfelügyeleti hatóságot jelöli ki.
(3) A (2) bekezdés hatálya alá nem tartozó sajátos építményfajták tekintetében az építésfelügyeleti ellenõrzési
feladatokat ellátó hatóságot külön jogszabály jelöli ki.
(4) Ha a (3) bekezdés szerinti hatóság kijelölésére nem
kerül sor, akkor az elsõ és másodfokú építésfelügyeleti hatósági ügyekben az (1) bekezdés szerinti feladatokat ellátó
építésfelügyeleti hatóság jár el.
Foglalkoztatási feltételek
4. §
(1) Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóság köztisztviselõi létszámát úgy kell meghatározni, hogy a hatósági tevékenység folyamatos végzése biztosított legyen.
(2) A (3) bekezdésben meghatározott kivétellel az építésfelügyeleti ellenõrzési tevékenységet, az építésügyi és
építésfelügyeleti hatósági ügyek döntésre való szakmai
elõkészítését, a döntés meghozatalát, végrehajtását ellátó
köztisztviselõ foglalkoztatási feltételei:
a) a külön jogszabályban meghatározott
aa) és e rendelet 4. melléklete szerint megállapított
szakirányú felsõfokú végzettség,
ab) a szakterületnek megfelelõ tartalmú építésügyi
vizsga letételének az igazolása,
ac) szakmai továbbképzésen való eredményes részvétel; valamint
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b) az e rendeletben meghatározott szakmai gyakorlat
teljesítése.
(3) A közigazgatási hivatal vezetõjének, helyettesének
és a jegyzõnek a foglalkoztatási feltételeit külön jogszabály állapítja meg.
(4) A (2) bekezdésben meghatározott köztisztviselõ kizárólag építésügyi igazgatással kapcsolatos feladatkört
láthat el.
(5) Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatósági munka
minimális technikai feltételeit e rendelet 5. melléklete határozza meg.
(6) Ha a köztisztviselõ végzettségét igazoló oklevélbõl
a szakirány, illetve a külön jogszabályban meghatározott
munkakört megalapozó képzettségi szint – a jogszabály
alapján – nem állapítható meg, az oklevél szakirányát
e rendelet 4. melléklete szerint kell megállapítani.

Szakmai gyakorlat
5. §
(1) Az elsõfokú építésügyi hatóságnál foglalkoztatott
köztisztviselõnek szakmai gyakorlattal nem kell rendelkeznie, azonban a közigazgatási alapvizsga vagy azzal
egyenértékû egyéb vizsga letételéig döntés-elõkészítõ, kiadmányozó munkakört önállóan nem tölthet be.
(2) A másodfokú építésügyi hatóságnál foglalkoztatott
köztisztviselõnek legalább 3 éves építésügyi igazgatási területen szerzett szakmai gyakorlattal kell rendelkeznie.
(3) Az elsõ- és másodfokú építésfelügyeleti hatóságnál
foglalkoztatott köztisztviselõ szakmai gyakorlati idejeként
az
a) építési mûszaki ellenõri;
b) felelõs mûszaki vezetõi;
c) építõipari kivitelezési;
d) építésügyi hatósági;
e) építésfelügyeleti;
f) beruházói-mûszaki (projekt menedzseri);
g) felsõoktatási intézményben építészeti-mûszaki szaktárgy-oktatói;
h) építészeti-mûszaki tervezési;
i) építésügyi-mûszaki szakértõi
tevékenység folytatásának idõtartamát kell figyelembe
venni.
(4) Az elsõfokú építésfelügyeleti hatóságnál foglalkoztatott köztisztviselõ gyakorlati ideje 5 év, a gyakorlati idõ
fele a (3) bekezdés a)–e) pontok szerinti tartalmú.
(5) A másodfokú építésfelügyeleti hatóságnál foglalkoztatott köztisztviselõnek a (4) bekezdésben meghatározott gyakorlati idõ mellett 1 év építésfelügyeleti hatóságnál eltöltött gyakorlati idõvel is rendelkeznie kell.
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Építésügyi vizsga
6. §

(1) Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságnál foglalkoztatott köztisztviselõnek az építésügyi vizsgát jogszabályban meghatározott módon és tartalommal a közigazgatási alapvizsga vagy azzal egyenértékû egyéb vizsga letételét követõ 1 éven belül kell teljesítenie.
(2) Az építésügyi vizsga letételére elõírt határidõbe nem
számít be
a) a 30 napot meghaladó fizetés nélküli szabadság,
b) a 30 napot meghaladó hivatalos kiküldetés idõtartama, továbbá
c) a keresõképtelenség.
(3) Mentesül a köztisztviselõ az építésügyi vizsga letétele alól, ha
a) olyan közigazgatási szakvizsgával rendelkezik,
amelynek választható vizsgatárgya az építésügyi igazgatás,
b) olyan posztgraduális képzésen vett részt, amelynek
képzési célja, illetve követelményrendszere az építésügyi
vizsgáéval megegyezõ, vagy
c) építésügyi igazgatási területen legalább 10 év közszolgálati jogviszonnyal rendelkezik.
Szakmai továbbképzés
7. §
(1) Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságnál foglalkoztatott köztisztviselõ a külön jogszabályban meghatározottak szerint szakmai továbbképzésen vesz részt.
(2) Mentesül az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságnál foglalkoztatott köztisztviselõ a továbbképzésen
való részvétel alól, ha a 60. életévét betöltötte.
(3) Részben mentesül az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságnál foglalkoztatott köztisztviselõ a továbbképzésen való részvétel alól, ha a külön jogszabályban szabályozott, az egyes építésügyi szakmagyakorlási tevékenységekhez kötelezõen elõírt továbbképzést teljesítette.
Ilyen esetben a köztisztviselõnek az azonos tartalmú szakmai továbbképzésen nem kell részt vennie.
(4) Az építésügyi vizsga, illetve a továbbképzés határidejének elmulasztása esetén – a mentesítésre vonatkozó
elõírások kivételével – az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságnál foglalkoztatott köztisztviselõ az 5. § (1) bekezdése szerinti munkakörben nem foglalkoztatható tovább.
Összeférhetetlenség
8. §
(1) Az építésügyi hatósági tevékenység körében a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény
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21. §-a (6) bekezdésének a) pontjában említett pártatlan,
befolyásmentes tevékenységet veszélyeztetõ tevékenységnek minõsül különösen az, ha az építésügyi hatóság köztisztviselõje olyan települések közigazgatási területén ahol
hatósági feladatokat lát el ingatlannal, építménnyel összefüggésben
a) építészeti-mûszaki tervezési,
b) építésügyi mûszaki szakértõi,
c) felelõs mûszaki vezetõi,
d) építési mûszaki ellenõri,
e) kivitelezési, vagy
f) igazságügyi szakértõi
tevékenységet végez.
(2) Az építésfelügyeleti hatósági tevékenység körében
az (1) bekezdésben meghatározott, pártatlanságot veszélyeztetõ tevékenységnek minõsül az is, ha az építésfelügyeleti hatóság köztisztviselõje olyan települések közigazgatási területén ahol hatósági feladatokat lát el ingatlannal, építménnyel összefüggésben
a) építészeti-mûszaki tervezési,
b) kiviteli tervek tervezési,
c) építésügyi mûszaki szakértõi,
d) felelõs mûszaki vezetõi,
e) építési mûszaki ellenõri,
f) kivitelezési, vagy
g) igazságügyi szakértõi
tevékenységet végez.
(3) Az építésügyi, valamint az építésfelügyeleti hatósági feladatot ellátó köztisztviselõ nem lehet a hatóság illetékességi területén mûködõ területi építész vagy mérnöki
kamara tisztségviselõje, valamint nem láthat el önkormányzati fõépítészi feladatot.

Átmeneti és záró rendelkezések
9. §
(1) Ez a rendelet – a (2), (3) és (5) bekezdésben foglaltak
kivételével – 2007. január 1-jén lép hatályba.
(2) E rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontja és a 4. § (2) bekezdés aa) és ab) pontja 2007. július 1-jén lép hatályba.
E rendelkezéseket a hatálybalépéskor folyamatban lévõ eljárásokban is alkalmazni kell. Ezen iratok áttételére a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit kell
alkalmazni.
(3) A 4. § (2) bekezdés ac) pontja 2008. január 1-jén lép
hatályba.
(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a hatályát
veszti
a) a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal létrehozásáról
szóló 190/2001. (X. 18.) Korm. rendelet 3. § l) és o) pontja;
b) a felvonók és a mozgólépcsõk építésügyi hatósági
engedélyezésérõl, üzemeltetésérõl, ellenõrzésérõl és az el-
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lenõrökrõl szóló 113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet módosításáról szóló 173/1999. (XII. 6.) Korm. rendelet
11. §-ának (2) bekezdése.
(5) 2007. június 30. napján a hatályát veszti:
a) a kiemelt építésügyi igazgatási ügyekben eljáró hatóságok illetékességi területérõl, a kijelölési eljárásról, valamint a szakmai feltételekrõl szóló 220/1997. (XII. 5.)
Korm. rendelet, továbbá az annak módosításáról szóló
94/2005. (V. 21.) Korm. rendelet, a 209/2003. (XII. 10.)
Korm. rendelet, és a 69/2003. (V. 15.) Korm. rendelet;
b) a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és
gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosításáról, valamint a gyámügyi, szociális, építésügyi és okmányirodai igazgatási körzeteket érintõ
egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 262/2001.
(XII. 21.) Korm. rendelet 24. §-a;
c) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény bevezetéséhez biztosítandó hozzájárulásról szóló 241/2005.
(X. 28.) Korm. rendelet 7. §-ának (3) bekezdése;
d) e rendelet 10. §-a.

10. §
(1) A kiemelt építésügyi igazgatási ügyekben eljáró hatóságok illetékességi területérõl, a kijelölési eljárásról, valamint a szakmai feltételekrõl szóló 220/1997. (XII. 5.)
Korm. rendelet 1. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„1. § A Kormány az elvi építési, az építési, a bontási, a
használatbavételi és a fennmaradási engedélyezési, továbbá az azokkal összefüggésben keletkezett ellenõrzési és
kötelezési ügyekben, valamint a kiszolgáló út céljára történõ lejegyzés és a telekalakítások engedélyezése tárgyában
és az Étv. 47. § (2) bekezdés b)–d) pontjaiban meghatározott ügyekben elsõ fokon eljáró hatóságként
a) az 1. számú mellékletben megjelölt városi (fõvárosi
kerületi) önkormányzat jegyzõjét e mellékletben felsorolt
településekre is kiterjedõ illetékességgel, illetve
b) a 2. számú mellékletben felsorolt települési önkormányzatok jegyzõjét
jelöli ki.”
(2) A kiemelt építésügyi igazgatási ügyekben eljáró hatóságok illetékességi területérõl, a kijelölési eljárásról, valamint a szakmai feltételekrõl szóló 220/1997. (XII. 5.)
Korm. rendelet 1. mellékletében Borsod-Abaúj-Zemplén
megyében Encs városhoz tartozó települések jegyzéke
kiegészül Gibárt településsel.

11. §
(1) A köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló
9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ker.)
1. számú mellékletének I. pont 4. alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
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„4. Építésügyi igazgatási feladatok
Építésügyi hatósági ügyek döntésre való szakmai elõkészítése kiemelt munkakörben:
Az I. besorolási osztályban:
Egyetemi vagy fõiskolai szintû építészmérnöki, építõmérnöki (szerkezetépítõ, magasépítõ üzemmérnöki) szakképzettség, fõiskolai szintû településmérnöki (városgazdasági mérnöki) szakképzettség, vagy aki ezekkel egyenértékûnek elismert végzettséggel rendelkezik.
Építésügyi nyilvántartások vezetése és egyéb építésügyi
munkakör
A II. besorolási osztályban:
Szakirányú középfokú végzettség.”
(2) A Ker. 2. számú mellékletének I. pont 3. alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„3. Építésügyi igazgatási feladatok
Az I. besorolási osztályban:
Építésügyi igazgatási (hatósági) ügyek döntésre való
szakmai elõkészítése kiemelt munkakörben:
Egyetemi vagy fõiskolai szintû építészmérnöki, építõmérnöki (szerkezetépítõ, magasépítõ üzemmérnöki) szakképzettség, fõiskolai szintû településmérnöki (városgazdasági mérnöki) szakképzettség, vagy aki ezekkel egyenértékûnek elismert végzettséggel rendelkezik.
Építésfelügyeleti kiemelt munkakörben:
Egyetemi vagy fõiskolai szintû építészmérnöki, építõmérnöki (szerkezetépítõ, magasépítõ üzemmérnöki) szakképzettség, fõiskolai szintû településmérnöki (városgazdasági mérnöki) szakképzettség (mûemléki védelem alatt
álló építmény ellenõrzése esetén mûemlékvédelmi szakmérnöki szakképzettség is), vagy aki ezekkel egyenértékûnek elismert végzettséggel rendelkezik.
A II. besorolási osztályban:
Építésügyi nyilvántartások vezetése munkakörben:
Szakirányú középfokú végzettség.”
(3) A Ker. 3. számú mellékletének 39. pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:
„39. Építésügyi igazgatási feladatkör
Az I. besorolási osztályban:
Építésügyi hatósági munkaterületen:
Egyetemi vagy fõiskolai szintû építészmérnöki, építõmérnöki (szerkezetépítõ, magasépítõ üzemmérnöki) szakképzettség, fõiskolai szintû településmérnöki (városgazdasági mérnöki) szakképzettség, vagy aki ezekkel egyenértékûnek elismert végzettséggel rendelkezik, egyetemi
szintû jogász szakképzettség, okleveles közigazgatási
szakértõ szakképzettség, fõiskolai szintû igazgatásszervezõ szakképzettség vagy aki a külön jogszabály szerinti eljárással ezekkel egyenértékûnek elismert oklevéllel rendelkezik.
Építésfelügyeleti hatósági munkaterületen:
Egyetemi vagy fõiskolai szintû építészmérnöki, építõmérnöki (szerkezetépítõ, magasépítõ üzemmérnöki) szakképzettség, fõiskolai szintû településmérnöki (városgazdasági mérnöki) szakképzettség (mûemléki védelem alatt

13396

MAGYAR KÖZLÖNY

álló építmény ellenõrzése esetén mûemlékvédelmi szakmérnöki szakképzettség is), vagy aki ezekkel egyenértékûnek elismert végzettséggel rendelkezik.
Építésügyi oktatás és továbbképzés, illetve építésügyi
vizsgakövetelmény-rendszer megállapítási munkaterületen:
Egyetemi vagy fõiskolai szintû építészmérnöki, építõmérnöki (szerkezetépítõ, magasépítõ üzemmérnöki) szakképzettség, fõiskolai szintû településmérnöki (városgazdasági mérnöki) szakképzettség, vagy aki ezekkel egyenértékûnek elismert végzettséggel rendelkezik, egyetemi
szintû jogász, okleveles közigazgatási szakértõ szakképzettség, fõiskolai szintû igazgatásszervezõ szakképzettség, egyetemi vagy fõiskolai szintû mûvelõdésszervezõ
szakon szerzett szakképzettség.
Építésügyi nyilvántartási, illetve titkársági (titkárságvezetõi) munkaterületen:
egyetemi vagy fõiskolai szintû mûvelõdésszervezõ szakon szerzett szakképzettség
A II. besorolási osztályban:
Építésügyi nyilvántartások vezetése munkakörben:
Szakirányú középfokú végzettség.
Titkársági munkakörben:
Érettségi vizsga.”
(4) A Ker. 3. számú melléklete 127. pontjának az I. besorolási osztályra vonatkozó rendelkezése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„127. Titkársági és igazgatási feladatkör
Az I. besorolási osztályban:
egyetemi szintû jogász, szociálpolitikus vagy közgazdasági felsõoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi
vagy fõiskolai szintû hittudományi, informatikatanár (számítástechnika-tanár), mérnökinformatikus vagy mûszaki
menedzser szakképzettség; fõiskolai szintû pénzügyi,
számviteli, gazdálkodási szakirányú közgazdász, államigazgatási és szociális igazgatási vagy személyügyi szervezõi vagy rendvédelmi felsõoktatásban szerzett szakképzettség; katonai felsõoktatási intézményben (jogelõd intézményében) szerzett katonai vezetõ (parancsnok) szakképzettség; egyetemi vagy fõiskolai szintû végzettség és
felsõfokú pénzügyi, számviteli vagy ügyvitelszervezõi és
rendszerszervezõi szakképesítés, egyetemi vagy fõiskolai
szintû mûvelõdésszervezõi szakképesítés.”

2006/161. szám

Kistérség név (székhely)

IV. kerület
V. kerület
VI. kerület
VII. kerület
VIII. kerület
IX. kerület
X. kerület
XI. kerület
XII. kerület
XIII. kerület
XIV. kerület
XV. kerület
XVI. kerület
XVII. kerület
XVIII. kerület
XIX. kerület
XX. kerület
XXI. kerület
XXII. kerület
XXIII. kerület

BÁCS-KISKUN MEGYE
Bajai (Baja)
Bácsbokod
Bácsborsód
Bácsszentgyörgy
Baja
Bátmonostor
Csátalja
Csávoly
Dávod
Dunafalva
Érsekcsanád
Érsekhalma
Felsõszentiván
Gara
Hercegszántó
Nagybaracska
Nemesnádudvar
Rém
Sükösd
Szeremle
Vaskút

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet
a 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez
Kistérség név (székhely)

Település

Budapest (Budapest)
I. kerület
II. kerület
III. kerület

Település

Bácsalmási (Bácsalmás)
Bácsalmás
Bácsszõlõs
Csikéria
Katymár
Kunbaja
Madaras
Mátételke
Tataháza

2006/161. szám
Kistérség név (székhely)

MAGYAR KÖZLÖNY
Település

Kalocsai (Kalocsa)
Bátya
Drágszél
Dunapataj
Dunaszentbenedek
Dunatetétlen
Dusnok
Fajsz
Foktõ
Géderlak
Hajós
Harta
Homokmégy
Kalocsa
Miske
Ordas
Öregcsertõ
Solt
Szakmár
Újtelek
Uszód
Kecskeméti (Kecskemét)
Ágasegyháza
Ballószög
Felsõlajos
Fülöpháza
Helvécia
Jakabszállás
Kecskemét
Kerekegyháza
Kunbaracs
Ladánybene
Lajosmizse
Lakitelek
Nyárlõrinc
Orgovány
Szentkirály
Tiszakécske
Tiszaug
Városföld
Kiskõrösi (Kiskõrös)
Akasztó
Bócsa
Császártöltés
Csengõd
Fülöpszállás
Imrehegy
Izsák
Kaskantyú
Kecel
Kiskõrös
Páhi
Soltszentimre

Kistérség név (székhely)

13397
Település

Soltvadkert
Tabdi
Tázlár
Kiskunfélegyházai (Kiskunfélegyháza)
Bugac
Bugacpusztaháza
Fülöpjakab
Gátér
Jászszentlászló
Kiskunfélegyháza
Kunszállás
Móricgát
Pálmonostora
Petõfiszállás
Tiszaalpár
Kiskunhalasi (Kiskunhalas)
Balotaszállás
Harkakötöny
Kelebia
Kiskunhalas
Kisszállás
Kunfehértó
Pirtó
Tompa
Zsana
Kiskunmajsai (Kiskunmajsa)
Csólyospálos
Kiskunmajsa
Kömpöc
Szank
Kunszentmiklósi (Kunszentmiklós)
Apostag
Dunaegyháza
Dunavecse
Kunadacs
Kunpeszér
Kunszentmiklós
Szabadszállás
Szalkszentmárton
Tass
Újsolt
Jánoshalmai (Jánoshalma)
Borota
Jánoshalma
Kéleshalom
Mélykút
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Kistérség név (székhely)

Település

Kistérség név (székhely)

BARANYA MEGYE

Sásdi (Sásd)
Ág
Alsómocsolád
Bakóca
Baranyajenõ
Baranyaszentgyörgy
Bikal
Felsõegerszeg
Gerényes
Gödre
Kisbeszterce
Kishajmás
Kisvaszar
Mágocs
Mekényes
Mezõd
Mindszentgodisa
Nagyhajmás
Oroszló
Palé
Sásd
Szágy
Tarrós
Tékes
Tormás
Varga
Vásárosdombó
Vázsnok

Mohácsi (Mohács)
Babarc
Bár
Belvárdgyula
Bezedek
Bóly
Borjád
Dunaszekcsõ
Erdõsmárok
Feked
Geresdlak
Görcsönydoboka
Hásságy
Himesháza
Homorúd
Ivándárda
Kisbudmér
Kisnyárád
Kölked
Lánycsók
Lippó
Liptód
Majs
Maráza
Máriakéménd
Mohács
Monyoród
Nagybudmér
Nagynyárád
Olasz
Palotabozsok
Pócsa

Település

Sárok
Sátorhely
Somberek
Szajk
Szebény
Szederkény
Székelyszabar
Szûr
Töttös
Udvar
Véménd
Versend

Komlói (Komló)
Bodolyabér
Egyházaskozár
Hegyhátmaróc
Hosszúhetény
Kárász
Komló
Köblény
Liget
Magyaregregy
Magyarhertelend
Magyarszék
Mánfa
Máza
Mecsekpölöske
Szalatnak
Szárász
Szászvár
Tófû
Vékény
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Sellyei (Sellye)
Adorjás
Baranyahidvég
Besence
Bogádmindszent
Bogdása
Csányoszró
Drávafok
Drávaiványi
Drávakeresztúr
Drávasztára
Felsõszentmárton
Gilvánfa
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Kistérség név (székhely)
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Település

Kistérség név (székhely)

13399
Település

Lapáncsa
Magyarbóly
Márfa
Márok
Matty
Nagyharsány
Nagytótfalu
Old
Palkonya
Pécsdevecser
Peterd
Rádfalva
Siklós
Siklósbodony
Siklósnagyfalu
Szaporca
Szava
Tésenfa
Túrony
Újpetre
Villány
Villánykövesd
Vokány

Hegyszentmárton
Hirics
Kákics
Kemse
Kisasszonyfa
Kisszentmárton
Kórós
Lúzsok
Magyarmecske
Magyartelek
Markóc
Marócsa
Nagycsány
Okorág
Ózdfalu
Páprád
Piskó
Sámod
Sellye
Sósvertike
Vajszló
Vejti
Zaláta
Szigetvári (Szigetvár)

Siklósi (Siklós)
Alsószentmárton
Babarcszõlõs
Beremend
Bisse
Csarnóta
Cún
Diósviszló
Drávacsehi
Drávacsepely
Drávapalkonya
Drávapiski
Drávaszabolcs
Drávaszerdahely
Egyházasharaszti
Garé
Gordisa
Harkány
Illocska
Ipacsfa
Ivánbattyán
Kásád
Kémes
Kisdér
Kisharsány
Kisjakabfalva
Kiskassa
Kislippó
Kistapolca
Kistótfalu
Kovácshida

Almamellék
Almáskeresztúr
Bánfa
Basal
Boldogasszonyfa
Botykapeterd
Bürüs
Csebény
Csertõ
Dencsháza
Endrõc
Gyöngyösmellék
Hobol
Horváthertelend
Ibafa
Katádfa
Kétújfalu
Kisdobsza
Kistamási
Magyarlukafa
Merenye
Molvány
Mozsgó
Nagydobsza
Nagypeterd
Nagyváty
Nemeske
Nyugotszenterzsébet
Patapoklosi
Pettend

13400
Kistérség név (székhely)
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Település

Rózsafa
Somogyapáti
Somogyhárságy
Somogyhatvan
Somogyviszló
Szentdénes
Szentegát
Szentlászló
Szigetvár
Szörény
Szulimán
Teklafalu
Tótszentgyörgy
Várad
Vásárosbéc
Zádor
Pécsi (Pécs)
Abaliget
Aranyosgadány
Áta
Bakonya
Baksa
Birján
Bogád
Bosta
Cserkút
Egerág
Ellend
Görcsöny
Gyód
Husztót
Keszü
Kisherend
Kovácsszénája
Kozármisleny
Kökény
Kõvágószõlõs
Kõvágótõttõs
Lothárd
Magyarsarlós
Nagykozár
Ócsárd
Orfû
Pécs
Pécsudvard
Pellérd
Pogány
Regenye
Romonya
Szalánta
Szemely
Szilvás
Szõke
Szõkéd
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Kistérség név (székhely)

Település

Tengeri
Téseny
Pécsváradi (Pécsvárad)
Apátvarasd
Berkesd
Erdõsmecske
Erzsébet
Fazekasboda
Hidas
Kátoly
Kékesd
Lovászhetény
Martonfa
Mecseknádasd
Nagypall
Óbánya
Ófalu
Pécsvárad
Pereked
Szellõ
Szilágy
Zengõvárkony
Szentlõrinci (Szentlõrinc)
Bicsérd
Boda
Bükkösd
Cserdi
Csonkamindszent
Dinnyeberki
Gerde
Gyöngyfa
Helesfa
Hetvehely
Kacsóta
Királyegyháza
Okorvölgy
Pécsbagota
Sumony
Szabadszentkirály
Szentkatalin
Szentlõrinc
Velény
Zók

BÉKÉS MEGYE
Békéscsabai (Békéscsaba)
Békéscsaba
Csabaszabadi
Doboz
Kétsoprony
Telekgerendás
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Település

Mezõkovácsházai (Mezõkovácsháza)
Almáskamarás
Battonya
Dombegyház
Dombiratos
Kaszaper
Kevermes
Kisdombegyház
Kunágota
Magyarbánhegyes
Magyardombegyház
Medgyesbodzás
Medgyesegyháza
Mezõhegyes
Mezõkovácsháza
Nagybánhegyes
Nagykamarás
Pusztaottlaka
Végegyháza

Kistérség név (székhely)

Település

Szeghalomi (Szeghalom)
Bucsa
Dévaványa
Ecsegfalva
Füzesgyarmat
Kertészsziget
Körösladány
Körösújfalu
Szeghalom
Vésztõ
Békési (Békés)
Békés
Bélmegyer
Csárdaszállás
Gyomaendrõd
Hunya
Kamut
Köröstarcsa
Mezõberény
Murony
Tarhos

Orosházai (Orosháza)
Békéssámson
Csanádapáca
Csorvás
Gádoros
Gerendás
Kardoskút
Nagyszénás
Orosháza
Pusztaföldvár
Tótkomlós

13401

Gyulai (Gyula)
Elek
Gyula
Kétegyháza
Lõkösháza
Szabadkígyós
Újkígyós

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE

Sarkadi (Sarkad)
Biharugra
Geszt
Körösnagyharsány
Kötegyán
Méhkerék
Mezõgyán
Okány
Sarkad
Sarkadkeresztúr
Újszalonta
Zsadány
Szarvasi (Szarvas)
Békésszentandrás
Csabacsûd
Kardos
Kondoros
Örménykút
Szarvas

Miskolci (Miskolc)
Alacska
Alsózsolca
Arnót
Berzék
Bõcs
Bükkaranyos
Bükkszentkereszt
Emõd
Felsõzsolca
Gesztely
Harsány
Hernádkak
Hernádnémeti
Kisgyõr
Kistokaj
Kondó
Köröm

13402
Kistérség név (székhely)
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Település

Mályi
Miskolc
Muhi
Nyékládháza
Onga
Ónod
Parasznya
Radostyán
Répáshuta
Sajóbábony
Sajóecseg
Sajóhidvég
Sajókápolna
Sajókeresztúr
Sajólád
Sajólászlófalva
Sajópálfala
Sajópetri
Sajósenye
Sajószentpéter
Sajóvámos
Szirmabesenyõ
Varbó
Edelényi (Edelény)
Abod
Balajt
Becskeháza
Bódvalenke
Bódvarákó
Bódvaszilas
Boldva
Borsodszirák
Damak
Debréte
Edelény
Égerszög
Galvács
Hangács
Hegymeg
Hidvégardó
Irota
Jósvafõ
Komjáti
Ládbesenyõ
Lak
Martonyi
Meszes
Nyomár
Perkupa
Rakaca
Rakacaszend
Szakácsi
Szalonna
Szendrõ

Kistérség név (székhely)
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Szendrõlád
Szin
Szinpetri
Szögliget
Szõlõsardó
Szuhogy
Teresztenye
Tomor
Tornabarakony
Tornakápolna
Tornanádaska
Tornaszentandrás
Tornaszentjakab
Varbóc
Viszló
Ziliz
Encsi (Encs)
Abaújalpár
Abaújkér
Alsógagy
Baktakék
Beret
Büttös
Csenyéte
Csobád
Detek
Encs
Fáj
Fancsal
Felsõgagy
Forró
Fulókércs
Gagyapáti
Garadna
Gibárt
Hernádbûd
Hernádpetri
Hernádszentandrás
Hernádvécse
Ináncs
Kány
Keresztéte
Krasznokvajda
Litka
Méra
Novajidrány
Pamlény
Pere
Perecse
Pusztaradvány
Szalaszend
Szászfa
Szemere
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Település

Kazincbarcikai (Kazincbarcika)
Aggtelek
Alsószuha
Alsótelekes
Bánhorváti
Berente
Dédestapolcsány
Dövény
Felsõkelecsény
Felsõnyárád
Felsõtelekes
Imola
Izsófalva
Jákfalva
Kánó
Kazincbarcika
Kurityán
Mályinka
Múcsony
Nagybarca
Ormosbánya
Ragály
Rudabánya
Rudolftelep
Sajógalgóc
Sajóivánka
Sajókaza
Szuhafõ
Szuhakálló
Tardona
Trizs
Vadna
Zádorfalva
Zubogy
Mezõkövesdi (Mezõkövesd)
Bogács
Borsodgeszt
Borsodivánka
Bükkábrány
Bükkzsérc
Cserépfalu
Cserépváralja
Csincse
Egerlövõ
Kács
Mezõkeresztes
Mezõkövesd
Mezõnagymihály
Mezõnyárád
Négyes
Sály
Szentistván
Szomolya
Tard

Kistérség név (székhely)

13403
Település

Tibolddaróc
Vatta
Ózdi (Ózd)
Arló
Bánréve
Borsodbóta
Borsodnádasd
Borsodszentgyörgy
Bükkmogyorósd
Csernely
Csokvaomány
Domaháza
Dubicsány
Farkaslyuk
Gömörszõlõs
Hangony
Hét
Járdánháza
Kelemér
Királd
Kissikátor
Lénárddaróc
Nekézseny
Ózd
Putnok
Sajómercse
Sajónémeti
Sajópüspöki
Sajóvelezd
Sáta
Serényfalva
Uppony
Sárospataki (Sárospatak)
Bodrogolaszi
Erdõhorváti
Györgytarló
Háromhuta
Hercegkút
Kenézlõ
Komlóska
Makkoshotyka
Olaszliszka
Sárazsadány
Sárospatak
Tolcsva
Vajdácska
Vámosújfalu
Viss
Zalkod
Sátoraljaújhelyi (Sátoraljaújhely)
Alsóregmec
Bózsva

13404
Kistérség név (székhely)

MAGYAR KÖZLÖNY
Település

Felsõregmec
Filkeháza
Füzér
Füzérkajata
Füzérkomlós
Füzérradvány
Hollóháza
Kishuta
Kovácsvágás
Mikóháza
Nagyhuta
Nyíri
Pálháza
Pusztafalu
Sátoraljaújhely
Vágáshuta
Vilyvitány
Szerencsi (Szerencs)
Alsódobsza
Bekecs
Golop
Legyesbénye
Mád
Megyaszó
Mezõzombor
Monok
Prügy
Rátka
Sóstófalva
Szerencs
Taktaharkány
Taktakenéz
Taktaszada
Tállya
Tiszalúc
Újcsanálos

Kistérség név (székhely)

Település

Monaj
Nagykinizs
Nyésta
Rásonysápberencs
Selyeb
Szentistvánbaksa
Szikszó
Tiszaújvárosi (Tiszaújváros)
Girincs
Hejõbába
Hejõkeresztúr
Hejõkürt
Hejõpapi
Hejõszalonta
Kesznyéten
Kiscsécs
Nagycsécs
Nemesbikk
Oszlár
Sajóörös
Sajószöged
Szakáld
Tiszapalkonya
Tiszaújváros
Abaúj-Hegyközi (Gönc)
Abaújszántó
Abaújvár
Arka
Baskó
Boldogkõújfalu
Boldogkõváralja
Fony
Gönc
Göncruszka
Hejce
Hernádcéce
Hernádszurdok
Hidasnémeti
Kéked
Korlát
Mogyoróska
Pányok
Regéc
Sima
Telkibánya
Tornyosnémeti
Vilmány
Vizsoly
Zsujta

Szikszói (Szikszó)
Abaújlak
Abaújszolnok
Alsóvadász
Aszaló
Felsõdobsza
Felsõvadász
Gadna
Gagybátor
Gagyvendégi
Halmaj
Hernádkércs
Homrogd
Kázsmárk
Kiskinizs
Kupa
Léh
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Bodrogközi (Cigánd)
Alsóberecki
Bodroghalom
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Kistérség név (székhely)

Település

Cigánd
Dámóc
Felsõberecki
Karcsa
Karos
Kisrozvágy
Lácacséke
Nagyrozvágy
Pácin
Révleányvár
Ricse
Semjén
Tiszacsermely
Tiszakarád
Zemplénagárd

Kistérség név (székhely)

Baks
Balástya
Csengele
Kistelek
Ópusztaszer
Pusztaszer
Makói (Makó)
Ambrózfalva
Apátfalva
Csanádalberti
Csanádpalota
Ferencszállás
Földeák
Királyhegyes
Kiszombor
Klárafalva
Kövegy
Magyarcsanád
Makó
Maroslele
Nagyér
Nagylak
Óföldeák
Pitvaros

Ároktõ
Gelej
Igrici
Mezõcsát
Tiszabábolna
Tiszadorogma
Tiszakeszi
Tiszatarján
Tiszavalk

Bodrogkeresztúr
Bodrogkisfalud
Csobaj
Erdõbénye
Szegi
Szegilong
Taktabáj
Tarcal
Tiszaladány
Tiszatardos
Tokaj

Mórahalomi (Mórahalom)
Ásotthalom
Bordány
Forráskút
Mórahalom
Öttömös
Pusztamérges
Ruzsa
Üllés
Zákányszék
Szegedi (Szeged)
Algyõ
Deszk
Dóc
Domaszék
Kübekháza
Röszke
Sándorfalva
Szatymaz
Szeged
Tiszasziget
Újszentiván
Zsombó

CSONGRÁD MEGYE
Csongrádi (Csongrád)
Csanytelek
Csongrád
Felgyõ
Tömörkény
Hódmezõvásárhelyi (Hódmezõvásárhely)
Hódmezõvásárhely
Mártély
Mindszent
Székkutas

Település

Kisteleki (Kistelek)

Mezõcsáti (Mezõcsát)

Tokaji (Tokaj)
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Szentesi (Szentes)
Árpádhalom
Derekegyház
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Kistérség név (székhely)

Település

Eperjes
Fábiánsebestyén
Nagymágocs
Nagytõke
Szegvár
Szentes

Kistérség név (székhely)

Móri (Mór)
Bakonycsernye
Bakonykúti
Balinka
Bodajk
Csákberény
Csókakõ
Fehérvárcsurgó
Isztimér
Kincsesbánya
Magyaralmás
Mór
Nagyveleg
Pusztavám
Söréd

Bicskei (Bicske)

Dunaújvárosi (Dunaújváros)
Baracs
Daruszentmiklós
Dunaújváros
Elõszállás
Kisapostag
Mezõfalva
Nagykarácsony
Nagyvenyim
Rácalmás
Enyingi (Enying)
Dég
Enying
Kisláng
Lajoskomárom
Lepsény
Mátyásdomb
Mezõkomárom
Mezõszentgyörgy
Szabadhidvég
Gárdonyi (Gárdony)
Gárdony
Kápolnásnyék
Nadap
Pákozd

Település

Pázmánd
Sukoró
Velence
Zichyújfalu

FEJÉR MEGYE

Alcsútdoboz
Bicske
Bodmér
Csabdi
Csákvár
Etyek
Felcsút
Gánt
Mány
Óbarok
Szár
Tabajd
Újbarok
Vál
Vértesacsa
Vértesboglár
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Sárbogárdi (Sárbogárd)
Alap
Alsószentiván
Cece
Hantos
Igar
Mezõszilas
Nagylók
Sárbogárd
Sáregres
Vajta
Székesfehérvári (Székesfehérvár)
Csór
Füle
Iszkaszentgyörgy
Jenõ
Kõszárhegy
Lovasberény
Moha
Nádasdladány
Pátka
Polgárdi
Sárkeresztes
Sárkeszi
Sárszentmihály
Szabadbattyán
Székesfehérvár
Úrhida
Vereb
Zámoly

2006/161. szám
Kistérség név (székhely)

MAGYAR KÖZLÖNY
Település

Kistérség név (székhely)

Aba
Csõsz
Káloz
Sárkeresztúr
Sárosd
Sárszentágota
Seregélyes
Soponya
Tác
Adonyi (Adony)

Gyõri (Gyõr)
Abda
Bõny
Börcs
Dunaszeg
Dunaszentpál
Enese
Gönyû
Gyõr
Gyõrladamér
Gyõrújbarát
Gyõrújfalu
Gyõrzámoly
Ikrény
Kisbajcs
Koroncó
Kunsziget
Mezõörs
Nagybajcs
Nagyszentjános
Nyúl
Öttevény
Pér
Rábapatona
Rétalap
Töltéstava
Vámosszabadi
Vének

Ercsi (Ercsi)
Baracska
Ercsi
Gyúró
Kajászó
Martonvásár
Ráckeresztúr
Tordas

GYÕR-MOSON-SOPRON MEGYE
Csornai (Csorna)
Acsalag
Bágyogszovát
Barbacs
Bezi
Bogyoszló
Bõsárkány
Cakóháza
Csorna
Dör
Egyed
Farád
Fehértó
Gyõrsövényház
Jobaháza
Kóny
Maglóca
Magyarkeresztúr
Markotabödöge
Páli
Pásztori
Potyond

Település

Rábacsanak
Rábapordány
Rábasebes
Rábaszentandrás
Rábatamási
Rábcakapi
Sopronnémeti
Szany
Szil
Szilsárkány
Tárnokréti
Vág
Zsebeháza

Abai (Aba)

Adony
Beloiannisz
Besnyõ
Iváncsa
Kulcs
Perkáta
Pusztaszabolcs
Szabadegyháza

13407

Kapuvár (Kapuvár)
Agyagosszergény
Babót
Beled
Cirák
Dénesfa
Edve
Gyóró
Himod
Hövej
Kapuvár
Kisfalud

13408
Kistérség név (székhely)

MAGYAR KÖZLÖNY
Település

Kistérség név (székhely)

Sopron-Fertõdi (Sopron)
Ágfalva
Csáfordjánosfa
Csapod
Csér
Ebergõc
Egyházasfalu
Fertõboz
Fertõd
Fertõendréd
Fertõhomok
Fertõrákos
Fertõszentmiklós
Fertõszéplak
Gyalóka
Harka
Hegykõ
Hidegség

Település

Iván
Kópháza
Lövõ
Nagycenk
Nagylózs
Nemeskér
Pereszteg
Petõháza
Pinnye
Pusztacsalád
Répceszemere
Répcevis
Röjtökmuzsaj
Sarród
Sopron
Sopronhorpács
Sopronkövesd
Szakony
Újkér
Und
Völcsej
Zsira

Mihályi
Osli
Rábakecöl
Szárföld
Vadosfa
Vásárosfalu
Veszkény
Vitnyéd
Mosonmagyaróvári (Mosonmagyaróvár)
Ásványráró
Bezenye
Darnózseli
Dunakiliti
Dunaremete
Dunasziget
Feketeerdõ
Halászi
Hédervár
Hegyeshalom
Jánossomorja
Károlyháza
Kimle
Kisbodak
Lébény
Levél
Lipót
Máriakálnok
Mecsér
Mosonmagyaróvár
Mosonszentmiklós
Mosonszolnok
Püski
Rajka
Újrónafõ
Várbalog
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Téti (Tét)
Árpás
Bodonhely
Csikvánd
Felpéc
Gyarmat
Gyömöre
Gyõrszemere
Kajárpéc
Kisbabot
Mérges
Mórichida
Rábacsécsény
Rábaszentmihály
Rábaszentmiklós
Sobor
Sokorópátka
Szerecseny
Tényõ
Tét
Pannonhalmai (Pannonhalma)
Bakonygyirót
Bakonypéterd
Bakonyszentlászló
Écs
Fenyõfõ
Gyõrasszonyfa
Gyõrság
Lázi
Nyalka
Pannonhalma

2006/161. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

Kistérség név (székhely)

Település

Pázmándfalu
Ravazd
Románd
Sikátor
Táp
Tápszentmiklós
Tarjánpuszta
Veszprémvarsány

HAJDÚ-BIHAR MEGYE
Balmazújvárosi (Balmazújváros)
Balmazújváros
Egyek
Hortobágy
Tiszacsege
Berettyóújfalui (Berettyóújfalu)
Ártánd
Bakonszeg
Bedõ
Berekböszörmény
Berettyóújfalu
Biharkeresztes
Bojt
Csökmõ
Darvas
Esztár
Furta
Gáborján
Hencida
Kismarja
Komádi
Körösszakál
Körösszegapáti
Magyarhomorog
Mezõpeterd
Mezõsas
Nagykereki
Pocsaj
Szentpéterszeg
Tépe
Told
Újiráz
Váncsod
Vekerd
Zsáka
Debreceni (Debrecen)
Debrecen
Hajdúböszörményi (Hajdúböszörmény)
Hajdúböszörmény
Hajdúdorog
Hajdúnánás

Kistérség név (székhely)

13409
Település

Hajdúszoboszlói (Hajdúszoboszló)
Ebes
Hajdúszoboszló
Hajdúszovát
Nagyhegyes
Polgári (Polgár)
Folyás
Görbeháza
Polgár
Tiszagyulaháza
Újszentmargita
Újtikos
Püspökladányi (Püspökladány)
Báránd
Bihardancsháza
Biharnagybajom
Bihartorda
Földes
Kaba
Nádudvar
Nagyrábé
Püspökladány
Sáp
Sárrétudvari
Szerep
Tetétlen
Derecske-Létavértesi (Létavértes)
Álmosd
Bagamér
Derecske
Hajdúbagos
Hosszúpályi
Kokad
Konyár
Létavértes
Mikepércs
Monostorpályi
Sáránd
Hajdúhadházi (Hajdúhadház)
Bocskaikert
Fülöp
Hajdúhadház
Hajdúsámson
Nyírábrány
Nyíracsád
Nyíradony
Nyírmártonfalva
Téglás
Újléta
Vámospércs

13410

MAGYAR KÖZLÖNY

Kistérség név (székhely)

Település

Kistérség név (székhely)

HEVES MEGYE

2006/161. szám
Település

Újlõrincfalva
Verpelét

Egri (Eger)
Andornaktálya
Demjén
Eger
Egerbakta
Egerszalók
Egerszólát
Felsõtárkány
Kerecsend
Maklár
Nagytálya
Noszvaj
Novaj
Ostoros
Szarvaskõ

Gyöngyösi (Gyöngyös)
Abasár
Adács
Atkár
Detk
Domoszló
Gyöngyös
Gyöngyöshalász
Gyöngyösoroszi
Gyöngyöspata
Gyöngyössolymos
Gyöngyöstarján
Halmajugra
Karácsond
Kisnána
Ludas
Markaz
Mátraszentimre
Nagyfüged
Nagyréde
Szûcsi
Vámosgyörk
Vécs
Visonta
Visznek

Hevesi (Heves)
Átány
Boconád
Erdõtelek
Erk
Heves
Hevesvezekény
Kisköre
Kömlõ
Pély
Tarnabod
Tarnaméra
Tarnaörs
Tarnaszentmiklós
Tarnazsadány
Tenk
Tiszanána
Zaránk
Füzesabonyi (Füzesabony)
Aldebrõ
Besenyõtelek
Dormánd
Egerfarmos
Feldebrõ
Füzesabony
Kál
Kápolna
Kompolt
Mezõszemere
Mezõtárkány
Nagyút
Poroszló
Sarud
Szihalom
Tarnaszentmária
Tófalu

Hatvani (Hatvan)
Apc
Boldog
Csány
Ecséd
Hatvan
Heréd
Hort
Lõrinci
Nagykökényes
Petõfibánya
Rózsaszentmárton
Zagyvaszántó
Pétervásárai (Pétervására)
Bodony
Bükkszék
Bükkszenterzsébet
Erdõkövesd
Fedémes
Istenmezeje
Ivád
Kisfüzes
Mátraballa
Mátraderecske
Parád
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Kistérség név (székhely)

MAGYAR KÖZLÖNY
Település

Parádsasvár
Pétervására
Recsk
Sirok
Szajla
Szentdomonkos
Tarnalelesz
Terpes
Váraszó
Bélapátfalvai (Bélapátfalva)
Balaton
Bátor
Bekölce
Bélapátfalva
Bükkszentmárton
Egerbocs
Egercsehi
Hevesaranyos
Mikófalva
Mónosbél
Nagyvisnyó
Szilvásvárad
Szúcs

Kistérség név (székhely)

Karcagi (Karcag)
Berekfürdõ
Karcag
Kenderes
Kisújszállás
Kunmadaras

Település

Kunszentmártoni (Kunszentmárton)
Cibakháza
Csépa
Cserkeszõlõ
Kunszentmárton
Nagyrév
Öcsöd
Szelevény
Tiszaföldvár
Tiszainoka
Tiszakürt
Tiszasas
Szolnoki (Szolnok)
Besenyszög
Csataszög
Hunyadfalva
Kõtelek
Martfû
Nagykörû
Rákóczifalva
Rákócziújfalu
Szászberek
Szolnok
Tiszajenõ
Tiszasüly
Tiszavárkony
Tószeg
Újszász
Vezseny
Zagyvarékas

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE
Jászberényi (Jászberény)
Alattyán
Jánoshida
Jászágó
Jászalsószentgyörgy
Jászapáti
Jászárokszállás
Jászberény
Jászboldogháza
Jászdózsa
Jászfelsõszentgyörgy
Jászfényszaru
Jászivány
Jászjákóhalma
Jászkisér
Jászladány
Jászszentandrás
Jásztelek
Pusztamonostor

13411

Tiszafüredi (Tiszafüred)
Abádszalók
Kunhegyes
Nagyiván
Tiszabura
Tiszaderzs
Tiszafüred
Tiszagyenda
Tiszaigar
Tiszaörs
Tiszaroff
Tiszaszentimre
Tiszaszõlõs
Tomajmonostora
Törökszentmiklósi (Törökszentmiklós)
Fegyvernek
Kengyel
Kuncsorba
Örményes
Szajol
Tiszabõ
Tiszapüspöki

13412

MAGYAR KÖZLÖNY

Kistérség név (székhely)

Település

2006/161. szám

Kistérség név (székhely)

Réde
Súr
Tárkány
Vérteskethely

Tiszatenyõ
Törökszentmiklós
Mezõtúri (Mezõtúr)
Kétpó
Mesterszállás
Mezõhék
Mezõtúr
Túrkeve

Komáromi (Komárom)
Ács
Almásfüzitõ
Bábolna
Bana
Csém
Kisigmánd
Komárom
Mocsa
Nagyigmánd

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE
Dorogi (Dorog)
Annavölgy
Bajna
Csolnok
Dág
Dorog
Epöl
Kesztölc
Leányvár
Máriahalom
Nagysáp
Piliscsév
Sárisáp
Tokod
Tokodaltáró
Úny

Oroszlányi (Oroszlány)
Bokod
Dad
Kecskéd
Kömlõd
Oroszlány
Szákszend
Tatai (Tata)
Baj
Dunaalmás
Dunaszentmiklós
Kocs
Naszály
Neszmély
Szomód
Tardos
Tata
Vértestolna

Esztergomi (Esztergom)
Bajót
Dömös
Esztergom
Lábatlan
Mogyorósbánya
Nyergesújfalu
Pilismarót
Süttõ
Tát
Kisbéri (Kisbér)
Ácsteszér
Aka
Ászár
Bakonybánk
Bakonysárkány
Bakonyszombathely
Bársonyos
Császár
Csatka
Csép
Ete
Kerékteleki
Kisbér

Település

Tatabányai (Tatabánya)
Gyermely
Héreg
Környe
Szárliget
Szomor
Tarján
Tatabánya
Várgesztes
Vértessomló
Vértesszõlõs

NÓGRÁD MEGYE
Balassagyarmati (Balassagyarmat)
Balassagyarmat
Becske
Bercel
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Kistérség név (székhely)

MAGYAR KÖZLÖNY
Település

Cserháthaláp
Cserhátsurány
Csesztve
Csitár
Debercsény
Dejtár
Drégelypalánk
Érsekvadkert
Galgaguta
Herencsény
Hont
Hugyag
Iliny
Ipolyvece
Magyarnándor
Mohora
Nógrádkövesd
Nógrádmarcal
Õrhalom
Patak
Patvarc
Szanda
Szécsénke
Szügy
Terény
Bátonyterenyei (Bátonyterenye)
Bátonyterenye
Dorogháza
Kisbárkány
Lucfalva
Márkháza
Mátramindszent
Mátranovák
Mátraterenye
Mátraverebély
Nagybárkány
Nagykeresztúr
Nemti
Sámsonháza
Szuha
Pásztói (Pásztó)
Alsótold
Bér
Bokor
Buják
Csécse
Cserhátszentiván
Ecseg
Egyházasdengeleg
Erdõkürt
Erdõtarcsa
Felsõtold
Garáb

Kistérség név (székhely)

13413
Település

Héhalom
Jobbágyi
Kálló
Kisbágyon
Kozárd
Kutasó
Mátraszõlõs
Palotás
Pásztó
Szarvasgede
Szirák
Szurdokpüspöki
Tar
Vanyarc
Rétsági (Rétság)
Alsópetény
Bánk
Berkenye
Borsosberény
Diósjenõ
Felsõpetény
Horpács
Keszeg
Kétbodony
Kisecset
Legénd
Nagyoroszi
Nézsa
Nógrád
Nógrádsáp
Nõtincs
Õsagárd
Pusztaberki
Rétság
Romhány
Szátok
Szendehely
Szente
Tereske
Tolmács
Salgótarjáni (Salgótarján)
Bárna
Cered
Egyházasgerge
Etes
Ipolytarnóc
Karancsalja
Karancsberény
Karancskeszi
Karancslapujtõ
Karancsság
Kazár
Kishartyán

13414

MAGYAR KÖZLÖNY

Kistérség név (székhely)

Település

Litke
Mátraszele
Mihálygerge
Rákóczibánya
Ságújfalu
Salgótarján
Sóshartyán
Szalmatercs
Szilaspogony
Vizslás
Zabar

Kistérség név (székhely)

Település

Törtel
Újszilvás
Dabasi (Dabas)
Dabas
Hernád
Inárcs
Kakucs
Örkény
Pusztavacs
Táborfalva
Tatárszentgyörgy
Újhartyán
Újlengyel

Szécsényi (Szécsény)
Endrefalva
Hollókõ
Ludányhalászi
Magyargéc
Nagylóc
Nógrádmegyer
Nógrádsipek
Nógrádszakál
Piliny
Rimóc
Szécsény
Szécsényfelfalu
Varsány
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Gödöllõi (Gödöllõ)
Csömör
Dány
Gödöllõ
Isaszeg
Kerepes
Kistarcsa
Mogyoród
Nagytarcsa
Pécel
Szada
Vácszentlászló
Valkó
Zsámbok

PEST MEGYE
Monori (Monor)

Aszódi (Aszód)

Bénye
Csévharaszt
Ecser
Gomba
Gyömrõ
Káva
Maglód
Mende
Monor
Nyáregyháza
Péteri
Pilis
Sülysáp
Úri
Vasad

Aszód
Bag
Domony
Galgahévíz
Hévízgyörk
Iklad
Kartal
Tura
Verseg
Ceglédi (Cegléd)
Abony
Albertirsa
Cegléd
Ceglédbercel
Csemõ
Dánszentmiklós
Jászkarajenõ
Kocsér
Kõröstetétlen
Mikebuda
Nagykõrös
Nyársapát
Tápiószõlõs

Nagykátai (Nagykáta)
Farmos
Kóka
Nagykáta
Pánd
Szentlõrinckáta
Szentmártonkáta
Tápióbicske
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Kistérség név (székhely)

MAGYAR KÖZLÖNY
Település

Kistérség név (székhely)

Ráckevei (Ráckeve)

Szobi (Szob)
Bernecebaráti
Ipolydamásd
Ipolytölgyes
Kemence
Kóspallag
Letkés
Márianosztra
Nagybörzsöny
Perõcsény
Szob
Tésa
Vámosmikola
Zebegény
Váci (Vác)
Acsa
Csörög
Csõvár
Galgagyörk
Kismaros
Kisnémedi
Kosd
Nagymaros
Penc
Püspökhatvan

Település

Püspökszilágy
Rád
Szokolya
Szõd
Szõdliget
Vác
Vácduka
Váchartyán
Verõce

Tápiógyörgye
Tápióság
Tápiószecsõ
Tápiószele
Tápiószentmárton
Tóalmás

Apaj
Áporka
Délegyháza
Dömsöd
Dunaharaszti
Dunavarsány
Halásztelek
Kiskunlacháza
Lórév
Majosháza
Makád
Ráckeve
Szigetbecse
Szigetcsép
Szigethalom
Szigetszentmárton
Szigetszentmiklós
Szigetújfalu
Taksony
Tököl

13415

Budaörsi (Budaörs)
Biatorbágy
Budaörs
Diósd
Érd
Herceghalom
Pusztazámor
Sóskút
Százhalombatta
Tárnok
Törökbálint
Dunakeszi (Dunakeszi)
Dunakeszi
Fót
Göd
Gyáli (Gyál)
Alsónémedi
Bugyi
Felsõpakony
Gyál
Ócsa
Üllõ
Vecsés
Pilisvörösvári (Pilisvörösvár)
Budajenõ
Budakeszi
Nagykovácsi
Páty
Perbál
Pilisborosjenõ
Piliscsaba
Pilisjászfalu
Pilisszántó
Pilisszentiván
Pilisvörösvár
Remeteszõlõs
Solymár
Telki
Tinnye
Tök
Üröm
Zsámbék

13416

MAGYAR KÖZLÖNY

Kistérség név (székhely)

Település

Szentendrei (Szentendre)
Budakalász
Csobánka
Dunabogdány
Kisoroszi
Leányfalu
Pilisszentkereszt
Pilisszentlászló
Pócsmegyer
Pomáz
Szentendre
Szigetmonostor
Tahitótfalu
Visegrád
Veresegyházi (Veresegyház)
Csomád
Erdõkertes
Galgamácsa
Õrbottyán
Vácegres
Váckisújfalu
Vácrátót
Veresegyház

Kistérség név (székhely)

Település

Csurgói (Csurgó)
Berzence
Csurgó
Csurgónagymarton
Gyékényes
Iharos
Iharosberény
Inke
Õrtilos
Pogányszentpéter
Porrog
Porrogszentkirály
Porrogszentpál
Somogybükkösd
Somogycsicsó
Somogyudvarhely
Szenta
Zákány
Zákányfalu
Fonyódi (Fonyód)
Balatonberény
Balatonboglár
Balatonfenyves
Balatonkeresztúr
Balatonlelle
Balatonmáriafürdõ
Balatonszentgyörgy
Fonyód
Gamás
Látrány
Ordacsehi
Somogybabod
Somogytúr
Visz

SOMOGY MEGYE
Barcsi (Barcs)
Babócsa
Barcs
Bélavár
Bolhó
Csokonyavisonta
Darány
Drávagárdony
Drávatamási
Heresznye
Homokszentgyörgy
Istvándi
Kálmáncsa
Kastélyosdombó
Komlósd
Lad
Lakócsa
Patosfa
Péterhida
Potony
Rinyaújlak
Rinyaújnép
Somogyaracs
Szentborbás
Szulok
Tótújfalu
Vízvár
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Kaposvári (Kaposvár)
Alsóbogát
Bárdudvarnok
Baté
Bodrog
Bõszénfa
Büssü
Cserénfa
Csoma
Csombárd
Csököly
Ecseny
Edde
Felsõmocsolád
Fonó
Gadács
Gálosfa
Gige
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Kistérség név (székhely)

MAGYAR KÖZLÖNY
Település

Gölle
Hajmás
Hedrehely
Hencse
Hetes
Igal
Jákó
Juta
Kadarkút
Kaposfõ
Kaposgyarmat
Kaposhomok
Kaposkeresztúr
Kaposmérõ
Kaposszerdahely
Kaposújlak
Kaposvár
Kazsok
Kercseliget
Kisasszond
Kisgyalán
Kiskorpád
Kõkút
Magyaratád
Magyaregres
Mernye
Mezõcsokonya
Mike
Mosdós
Nagybajom
Nagyberki
Orci
Osztopán
Pálmajor
Patalom
Patca
Polány
Ráksi
Rinyakovácsi
Sántos
Simonfa
Somodor
Somogyaszaló
Somogygeszti
Somogyjád
Somogysárd
Somogyszil
Szabadi
Szenna
Szentbalázs
Szentgáloskér
Szilvásszentmárton
Taszár
Újvárfalva
Várda

Kistérség név (székhely)

13417
Település

Visnye
Zimány
Zselickisfalud
Zselickislak
Zselicszentpál
Lengyeltóti (Lengyeltóti)
Buzsák
Gyugy
Hács
Kisberény
Lengyeltóti
Öreglak
Pamuk
Somogyvámos
Somogyvár
Szõlõsgyörök
Marcali (Marcali)
Balatonújlak
Böhönye
Csákány
Csömend
Fõnyed
Gadány
Hollád
Hosszúvíz
Kelevíz
Kéthely
Libickozma
Marcali
Mesztegnyõ
Nagyszakácsi
Nemesdéd
Nemeskisfalud
Nemesvid
Nikla
Pusztakovácsi
Sávoly
Somogyfajsz
Somogysámson
Somogysimonyi
Somogyszentpál
Somogyzsitfa
Szegerdõ
Szenyér
Szõkedencs
Tapsony
Táska
Tikos
Varászló
Vése
Vörs

13418
Kistérség név (székhely)

MAGYAR KÖZLÖNY
Település

Kistérség név (székhely)

Település

Törökkoppány
Zala
Zics

Nagyatádi (Nagyatád)
Bakháza
Beleg
Bolhás
Görgeteg
Háromfa
Kaszó
Kisbajom
Kutas
Lábod
Nagyatád
Nagykorpád
Ötvöskónyi
Rinyabesenyõ
Rinyaszentkirály
Segesd
Somogyszob
Szabás
Tarany

2006/161. szám

Balatonföldvári (Balatonföldvár)
Balatonföldvár
Balatonõszöd
Balatonszárszó
Balatonszemes
Bálványos
Kereki
Kõröshegy
Kötcse
Nagycsepely
Pusztaszemes
Szántód
Szólád
Teleki

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE

Siófoki (Siófok)
Ádánd
Balatonendréd
Balatonszabadi
Nagyberény
Nyim
Ságvár
Siófok
Siójut
Som
Zamárdi
Tabi (Tab)
Andocs
Bábonymegyer
Bedegkér
Bonnya
Fiad
Kánya
Kapoly
Kára
Karád
Kisbárapáti
Lulla
Miklósi
Nágocs
Sérsekszõlõs
Somogyacsa
Somogydöröcske
Somogyegres
Somogymeggyes
Szorosad
Tab
Tengõd
Torvaj

Baktalórántházai (Baktalórántháza)
Apagy
Baktalórántháza
Berkesz
Besenyõd
Laskod
Levelek
Magy
Nyíribrony
Nyírjákó
Nyírkarász
Nyírkércs
Nyírmada
Nyírtass
Nyírtét
Ófehértó
Petneháza
Pusztadobos
Ramocsaháza
Rohod
Csengeri (Csenger)
Csenger
Csengersima
Csengerújfalu
Komlódtótfalu
Pátyod
Porcsalma
Szamosangyalos
Szamosbecs
Szamostatárfalva
Tyukod
Ura

2006/161. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

Kistérség név (székhely)

Település

Fehérgyarmati (Fehérgyarmat)
Botpalád
Cégénydányád
Csaholc
Császló
Csegöld
Darnó
Fehérgyarmat
Fülesd
Gacsály
Garbolc
Gyügye
Hermánszeg
Jánkmajtis
Kérsemjén
Kisar
Kishódos
Kisnamény
Kispalád
Kisszekeres
Kölcse
Kömörõ
Magosliget
Mánd
Méhtelek
Milota
Nábrád
Nagyar
Nagyhódos
Nagyszekeres
Nemesborzova
Olcsvaapáti
Panyola
Penyige
Rozsály
Sonkád
Szamossályi
Szamosújlak
Szatmárcseke
Tiszabecs
Tiszacsécse
Tiszakóród
Tisztaberek
Tunyogmatolcs
Túristvándi
Túrricse
Uszka
Vámosoroszi
Zajta
Zsarolyán
Kisvárdai (Kisvárda)
Ajak
Anarcs
Benk

Kistérség név (székhely)

13419
Település

Dombrád
Döge
Eperjeske
Fényeslitke
Gyõröcske
Gyulaháza
Jéke
Kékcse
Kisvárda
Komoró
Lövõpetri
Mándok
Mezõladány
Nyírlövõ
Pap
Pátroha
Rétközberencs
Szabolcsbáka
Szabolcsveresmart
Tiszabezdéd
Tiszakanyár
Tiszamogyorós
Tiszaszentmárton
Tornyospálca
Tuzsér
Újdombrád
Újkenéz
Záhony
Zsurk
Mátészalkai (Mátészalka)
Fábiánháza
Fülpösdaróc
Géberjén
Gyártelek
Hodász
Jármi
Kántorjánosi
Kocsord
Mátészalka
Mérk
Nagydobos
Nagyecsed
Nyírcsaholy
Nyírkáta
Nyírmeggyes
Nyírparasznya
Ópályi
Ököritófülpös
Õr
Papos
Rápolt
Szamoskér
Szamosszeg
Tiborszállás

13420

MAGYAR KÖZLÖNY

Kistérség név (székhely)

Település

Vaja
Vállaj

Kistérség név (székhely)

2006/161. szám
Település

Tiszalök
Tiszanagyfalu
Tiszavasvári

Nagykállói (Nagykálló)
Balkány
Biri
Bököny
Érpatak
Geszteréd
Kállósemjén
Nagykálló
Szakoly
Újfehértó
Nyírbátori (Nyírbátor)
Bátorliget
Encsencs
Kisléta
Máriapócs
Nyírbátor
Nyírbéltek
Nyírbogát
Nyírcsászári
Nyírderzs
Nyírgelse
Nyírgyulaj
Nyírlugos
Nyírmihálydi
Nyírpilis
Nyírvasvári
Ömböly
Penészlek
Piricse
Pócspetri
Terem
Nyíregyházai (Nyíregyháza)
Kálmánháza
Kótaj
Nagycserkesz
Napkor
Nyíregyháza
Nyírpazony
Nyírtelek
Nyírtura
Sényõ
Tiszavasvári (Tiszavasvári)
Rakamaz
Szabolcs
Szorgalmatos
Timár
Tiszadada
Tiszadob
Tiszaeszlár

Vásárosnaményi (Vásárosnamény)
Aranyosapáti
Barabás
Beregdaróc
Beregsurány
Csaroda
Gelénes
Gemzse
Gulács
Gyüre
Hetefejércse
Ilk
Jánd
Kisvarsány
Lónya
Márokpapi
Mátyus
Nagyvarsány
Olcsva
Tákos
Tarpa
Tiszaadony
Tiszakerecseny
Tiszaszalka
Tiszavid
Tivadar
Vámosatya
Vásárosnamény
Ibrány-Nagyhalászi (Ibrány)
Balsa
Beszterec
Buj
Demecser
Gávavencsellõ
Gégény
Ibrány
Kék
Kemecse
Nagyhalász
Nyírbogdány
Paszab
Székely
Tiszabercel
Tiszarád
Tiszatelek
Vasmegyer

2006/161. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

Kistérség név (székhely)

Település

Kistérség név (székhely)

TOLNA MEGYE

Szekszárdi (Szekszárd)
Alsónána
Alsónyék
Báta
Bátaszék
Bogyiszló
Decs
Fácánkert
Fadd
Felsõnána
Harc
Kéty
Kistormás
Kölesd
Medina
Murga
Õcsény
Pörböly
Sárpilis
Sióagárd
Szálka
Szedres
Szekszárd
Tengelic
Tolna
Várdomb
Zomba

Dombóvári (Dombóvár)
Attala
Csibrák
Csikóstõttõs
Dalmand
Dombóvár
Döbrököz
Gyulaj
Jágónak
Kapospula
Kaposszekcsõ
Kocsola
Kurd
Lápafõ
Nak
Szakcs
Várong
Paksi (Paks)
Bikács
Bölcske
Dunaföldvár
Dunaszentgyörgy
Gerjen
Györköny
Kajdacs
Madocsa
Nagydorog
Németkér
Paks

Település

Pálfa
Pusztahencse
Sárszentlõrinc

Bonyhádi (Bonyhád)
Aparhant
Bátaapáti
Bonyhád
Bonyhádvarasd
Cikó
Grábóc
Györe
Izmény
Kakasd
Kisdorog
Kismányok
Kisvejke
Lengyel
Mórágy
Mõcsény
Mucsfa
Nagymányok
Nagyvejke
Tevel
Váralja
Závod

13421

Tamási (Tamási)
Belecska
Diósberény
Dúzs
Értény
Felsõnyék
Fürged
Gyönk
Hõgyész
Iregszemcse
Kalaznó
Keszõhidegkút
Kisszékely
Koppányszántó
Magyarkeszi
Miszla
Mucsi
Nagykónyi
Nagyszékely
Nagyszokoly
Ozora
Pincehely
Regöly

13422

MAGYAR KÖZLÖNY

Kistérség név (székhely)

Település

Simontornya
Szakadát
Szakály
Szárazd
Tamási
Tolnanémedi
Udvari
Újireg
Varsád

Kistérség név (székhely)

Csepregi (Csepreg)
Bõ
Bük
Chernelházadamonya
Csepreg
Gór
Hegyfalu
Iklanberény
Lócs
Mesterháza
Nagygeresd
Nemesládony

Település

Répceszentgyörgy
Sajtoskál
Simaság
Tompaládony
Tormásliget
Tömörd
Körmendi (Körmend)
Csákánydoroszló
Daraboshegy
Döbörhegy
Döröske
Egyházashollós
Egyházasrádóc
Halastó
Halogy
Harasztifalu
Hegyháthodász
Hegyhátsál
Katafa
Kemestaródfa
Körmend
Magyarnádalja
Magyarszecsõd
Molnaszecsõd
Nádasd
Nagykölked
Nagymizdó
Nemesrempehollós
Pinkamindszent
Rádóckölked
Szarvaskend
Vasalja

VAS MEGYE
Celldömölki (Celldömölk)
Boba
Borgáta
Celldömölk
Csönge
Duka
Egyházashetye
Jánosháza
Karakó
Keléd
Kemeneskápolna
Kemenesmagasi
Kemenesmihályfa
Kemenespálfa
Kemenessömjén
Kemenesszentmárton
Kenyeri
Kissomlyó
Köcsk
Mersevát
Mesteri
Nagysimonyi
Nemeskeresztúr
Nemeskocs
Ostffyasszonyfa
Pápoc
Szergény
Tokorcs
Vönöck
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Kõszegi (Kõszeg)
Bozsok
Cák
Gyöngyösfalu
Horvátzsidány
Kiszsidány
Kõszeg
Kõszegdoroszló
Kõszegpaty
Kõszegszerdahely
Lukácsháza
Nemescsó
Ólmod
Peresznye
Pusztacsó
Velem
Õriszenzpéteri (Õriszentpéter)
Bajánsenye
Felsõjánosfa
Felsõmarác

2006/161. szám
Kistérség név (székhely)

MAGYAR KÖZLÖNY
Település

Hegyhátszentjakab
Hegyhátszentmárton
Ispánk
Ivánc
Kercaszomor
Kerkáskápolna
Kisrákos
Kondorfa
Magyarszombatfa
Nagyrákos
Õrimagyarósd
Õriszentpéter
Pankasz
Szaknyér
Szalafõ
Szatta
Szõce
Velemér
Viszák
Sárvári (Sárvár)
Bejcgyertyános
Bögöt
Bögöte
Csánig
Csénye
Gérce
Hosszúpereszteg
Ikervár
Jákfa
Káld
Kenéz
Meggyeskovácsi
Megyehid
Nick
Nyõgér
Ölbõ
Pecöl
Porpác
Pósfa
Rábapaty
Répcelak
Sárvár
Sitke
Sótony
Szeleste
Uraiújfalu
Vámoscsalád
Vásárosmiske
Vasegerszeg
Vashosszúfalu
Zsédeny
Szentgotthárdi (Szentgotthárd)
Alsószölnök
Apátistvánfalva

Kistérség név (székhely)

13423
Település

Csörötnek
Felsõszölnök
Gasztony
Kétvölgy
Magyarlak
Nemesmedves
Orfalu
Rábagyarmat
Rátót
Rönök
Szakonyfalu
Szentgotthárd
Vasszentmihály
Szombathelyi (Szombathely)
Acsád
Balogunyom
Bozzai
Bucsu
Csempeszkopács
Dozmat
Felsõcsatár
Gencsapáti
Gyanógeregye
Horvátlövõ
Ják
Kisunyom
Meszlen
Nárai
Narda
Nemesbõd
Nemeskolta
Perenye
Pornóapáti
Rábatöttös
Rum
Salköveskút
Sé
Sorkifalud
Sorkikápolna
Sorokpolány
Söpte
Szentpéterfa
Szombathely
Tanakajd
Táplánszentkereszt
Torony
Vasasszonyfa
Vaskeresztes
Vassurány
Vasszécseny
Vasszilvágy
Vát
Vép
Zsennye

13424

MAGYAR KÖZLÖNY

Kistérség név (székhely)

Település

Kistérség név (székhely)

VESZPRÉM MEGYE
Ajkai (Ajka)
Adorjánháza
Ajka
Apácatorna
Bakonypölöske
Borszörcsök
Csehbánya
Csögle
Dabrony
Devecser
Doba
Egeralja
Halimba
Iszkáz
Kamond
Karakószörcsök
Kerta
Kisberzseny
Kiscsõsz
Kislõd
Kispirit
Kisszõlõs
Kolontár
Magyarpolány
Nagyalásony
Nagypirit
Noszlop

Település

Nyirád
Oroszi
Öcs
Pusztamiske
Somlójenõ
Somlószõlõs
Somlóvásárhely
Somlóvecse
Szõc
Tüskevár
Úrkút
Városlõd
Vid

Vasvári (Vasvár)
Alsóújlak
Andrásfa
Bérbaltavár
Csehi
Csehimindszent
Csipkerek
Egervölgy
Gersekarát
Gyõrvár
Hegyhátszentpéter
Kám
Mikosszéplak
Nagytilaj
Olaszfa
Oszkó
Pácsony
Petõmihályfa
Püspökmolnári
Rábahidvég
Sárfimizdó
Szemenye
Telekes
Vasvár
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Balatonalmádi (Balatonalmádi)
Alsóörs
Balatonalmádi
Balatonfõkajár
Balatonfûzfõ
Balatonkenese
Balatonvilágos
Csajág
Felsõörs
Küngös
Litér
Lovas
Szentkirályszabadja
Balatonfüredi (Balatonfüred)
Aszófõ
Balatonakali
Balatoncsicsó
Balatonfüred
Balatonszepezd
Balatonszõlõs
Balatonudvari
Csopak
Dörgicse
Monoszló
Óbudavár
Örvényes
Paloznak
Pécsely
Szentantalfa
Szentjakabfa
Tagyon
Tihany
Vászoly
Zánka
Pápai (Pápa)
Adásztevel
Bakonyjákó
Bakonykoppány
Bakonyság
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Kistérség név (székhely)

MAGYAR KÖZLÖNY
Település

Bakonyszentiván
Bakonyszücs
Bakonytamási
Béb
Békás
Csót
Dáka
Döbrönte
Egyházaskeszõ
Farkasgyepû
Ganna
Gecse
Gic
Homokbödöge
Kemeneshõgyész
Kemenesszentpéter
Kup
Külsõvat
Lovászpatona
Magyargencs
Malomsok
Marcalgergelyi
Marcaltõ
Mezõlak
Mihályháza
Nagyacsád
Nagydém
Nagygyimót
Nagytevel
Nemesgörzsöny
Nemesszalók
Németbánya
Nóráp
Nyárád
Pápa
Pápadereske
Pápakovácsi
Pápasalamon
Pápateszér
Takácsi
Ugod
Vanyola
Várkeszõ
Vaszar
Vinár

Kistérség név (székhely)

Település

Káptalanfa
Megyer
Nemeshany
Rigács
Sümeg
Sümegprága
Szentimrefalva
Ukk
Veszprémgalsa
Zalaerdõd
Zalagyömörõ
Zalameggyes
Zalaszegvár
Tapolcai (Tapolca)
Ábrahámhegy
Badacsonytomaj
Badacsonytördemic
Balatonederics
Balatonhenye
Balatonrendes
Gyulakeszi
Hegyesd
Hegymagas
Kapolcs
Káptalantóti
Kékkút
Kisapáti
Kõvágóörs
Köveskál
Lesencefalu
Lesenceistvánd
Lesencetomaj
Mindszentkálla
Monostorapáti
Nemesgulács
Nemesvita
Raposka
Révfülöp
Salföld
Sáska
Szentbékkálla
Szigliget
Taliándörögd
Tapolca
Uzsa
Vigántpetend
Zalahaláp

Sümegi (Sümeg)
Bazsi
Bodorfa
Csabrendek
Dabronc
Gógánfa
Gyepükaján
Hetyefõ
Hosztót

13425

Várpalotai (Várpalota)
Berhida
Õsi
Öskü
Pétfürdõ
Tés
Várpalota

13426

MAGYAR KÖZLÖNY

Kistérség név (székhely)

Település

Kistérség név (székhely)

Zirci (Zirc)
Bakonybél
Bakonynána
Bakonyoszlop
Bakonyszentkirály
Borzavár
Csesznek
Csetény
Dudar
Eplény
Jásd
Lókút
Nagyesztergár
Olaszfalu
Pénzesgyõr
Porva
Szápár
Zirc

ZALA MEGYE
Keszthely-Hévízi (Keszthely)
Alsópáhok
Balatongyörök
Bókaháza
Cserszegtomaj
Dióskál
Egeraracsa
Esztergályhorváti
Felsõpáhok
Gétye
Gyenesdiás

Település

Hévíz
Karmacs
Keszthely
Nemesbük
Rezi
Sármellék
Szentgyörgyvár
Vállus
Várvölgy
Vindornyafok
Vindornyalak
Vonyarcvashegy
Zalaapáti
Zalaköveskút
Zalaszántó
Zalaszentmárton
Zalavár

Veszprémi (Veszprém)
Bánd
Barnag
Hajmáskér
Hárskút
Herend
Hidegkút
Királyszentistván
Márkó
Mencshely
Nagyvázsony
Nemesvámos
Papkeszi
Pula
Sóly
Szentgál
Tótvázsony
Veszprém
Veszprémfajsz
Vilonya
Vöröstó
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Lenti (Lenti)
Alsószenterzsébet
Baglad
Barlahida
Belsõsárd
Bödeháza
Csertalakos
Csesztreg
Csömödér
Dobri
Felsõszenterzsébet
Gáborjánháza
Gosztola
Gutorfölde
Hernyék
Iklódbördõce
Kálócfa
Kányavár
Kerkabarabás
Kerkafalva
Kerkakutas
Kerkateskánd
Kissziget
Kozmadombja
Külsõsárd
Lendvadedes
Lendvajakabfa
Lenti
Lovászi
Magyarföld
Márokföld
Mikekarácsonyfa
Nemesnép
Nova
Ortaháza
Páka
Pórszombat
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Kistérség név (székhely)

MAGYAR KÖZLÖNY
Település

Pördefölde
Pusztaapáti
Ramocsa
Rédics
Resznek
Szécsisziget
Szentgyörgyvölgy
Szentpéterfölde
Szijártóháza
Szilvágy
Tormafölde
Tornyiszentmiklós
Zalabaksa
Zalaszombatfa
Zebecke
Letenyei (Letenye)
Bánokszentgyörgy
Bázakerettye
Becsehely
Borsfa
Bucsuta
Csörnyeföld
Kerkaszentkirály
Kiscsehi
Kistolmács
Lasztonya
Letenye
Lispeszentadorján
Maróc
Molnári
Murarátka
Muraszemenye
Oltárc
Petrivente
Pusztamagyaród
Rigyác
Semjénháza
Szentliszló
Szentmargitfalva
Tótszentmárton
Tótszerdahely
Valkonya
Várfölde
Zajk
Nagykanizsai (Nagykanizsa)
Alsórajk
Balatonmagyaród
Belezna
Bocska
Börzönce
Csapi
Eszteregnye
Felsõrajk

Kistérség név (székhely)

13427
Település

Fityeház
Füzvölgy
Galambok
Garabonc
Gelse
Gelsesziget
Hahót
Homokkomárom
Hosszúvölgy
Kacorlak
Kerecseny
Kilimán
Kisrécse
Liszó
Magyarszentmiklós
Magyarszerdahely
Miháld
Murakeresztúr
Nagybakónak
Nagykanizsa
Nagyrada
Nagyrécse
Nemespátró
Orosztony
Pat
Pölöskefõ
Pötréte
Sand
Sormás
Surd
Szepetnek
Újudvar
Zalakaros
Zalakomár
Zalamerenye
Zalasárszeg
Zalaszabar
Zalaszentbalázs
Zalaszentjakab
Zalaújlak
Zalaegerszegi (Zalaegerszeg)
Alibánfa
Alsónemesapáti
Babosdöbréte
Bagod
Bak
Baktüttös
Becsvölgye
Bezeréd
Bocfölde
Boncodfölde
Böde
Bucsuszentlászló

13428
Kistérség név (székhely)

MAGYAR KÖZLÖNY
Település

Csatár
Csonkahegyhát
Csöde
Dobronhegy
Egervár
Gellénháza
Gombosszeg
Gõsfa
Gyûrûs
Hagyárosbörönd
Hottó
Iborfia
Kávás
Kemendollár
Keménfa
Kisbucsa
Kiskutas
Kispáli
Kustánszeg
Lakhegy
Lickóvadamos
Milejszeg
Misefa
Nagykapornak
Nagykutas
Nagylengyel
Nagypáli
Nemesapáti
Nemeshetés
Nemesrádó
Nemessándorháza
Nemesszentandrás
Németfalu
Orbányosfa
Ormándlak
Ozmánbük
Pacsa
Padár
Pálfiszeg
Pethõhenye
Petrikeresztúr
Pókaszepetk
Pölöske
Pusztaederics
Pusztaszentlászló
Salomvár
Sárhida
Söjtör
Szentkozmadombja
Szentpéterúr
Teskánd
Tófej
Vasboldogasszony
Vaspör
Vöckönd
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Kistérség név (székhely)

Település

Zalaboldogfa
Zalacséb
Zalaegerszeg
Zalaháshágy
Zalaigrice
Zalaistvánd
Zalalövõ
Zalaszentgyörgy
Zalaszentiván
Zalaszentlõrinc
Zalaszentmihály
Zalatárnok
Zalaszentgróti (Zalaszentgrót)
Almásháza
Batyk
Döbröce
Dötk
Kallósd
Kehidakustány
Kisgörbõ
Kisvásárhely
Ligetfalva
Mihályfa
Nagygörbõ
Óhid
Pakod
Sénye
Sümegcsehi
Szalapa
Tilaj
Türje
Vindornyaszõlõs
Zalabér
Zalacsány
Zalaszentgrót
Zalaszentlászló
Zalavég

2. melléklet
a 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez
1. Szegedi Közigazgatási Hivatal
illetékességi területe: Bács-Kiskun megye, Békés megye, Csongrád megye
2. Debreceni Közigazgatási Hivatal
illetékességi területe: Hajdú-Bihar megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
3. Egri Közigazgatási Hivatal
illetékességi területe: Borsod-Abaúj-Zemplén megye,
Heves megye, Nógrád megye
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4. Kaposvári Közigazgatási Hivatal
illetékességi területe: Baranya megye, Somogy megye,
Tolna megye
5. Gyõri Közigazgatási Hivatal
illetékességi területe: Gyõr-Moson-Sopron megye, Vas
megye, Zala megye
6. Székesfehérvári Közigazgatási Hivatal
illetékességi területe: Fejér megye, Komárom-Esztergom megye, Veszprém megye
7. Budapesti Közigazgatási Hivatal
illetékességi területe: Budapest, Pest megye

3. melléklet
a 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez
Másodfokú építésfelügyeleti hatóságok:
1. a Szegedi Közigazgatási Hivatal építésfelügyelõje
által elsõ fokon elbírált ügyek tekintetében a Debreceni
Közigazgatási Hivatal jár el;
2. a Debreceni Regionális Közigazgatási Hivatal építésfelügyelõje által elsõ fokon elbírált ügyek tekintetében
az Egri Közigazgatási Hivatal jár el;
3. az Egri Közigazgatási Hivatal építésfelügyelõje által
elsõ fokon elbírált ügyek tekintetében a Gyõri Közigazgatási Hivatal jár el;
4. a Kaposvári Közigazgatási Hivatal építésfelügyelõje
által elsõ fokon elbírált ügyek tekintetében a Budapesti
Közigazgatási Hivatal jár el;
5. a Gyõri Közigazgatási Hivatal építésfelügyelõje által elsõ fokon elbírált ügyek tekintetében a Székesfehérvári Közigazgatási Hivatal jár el;
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munkakört megalapozó képzettségi szint – a jogszabály
alapján – nem állapítható meg, az oklevél szakirányát az
alábbiak szerint kell megállapítani.
E rendelet alkalmazásában az a végzettség tekinthetõ
szakirányúnak, amelynek ismeretanyaga az alábbi feltételeket kielégíti:
1.
– épületszerkezettani;
– építésgazdasági, építésszervezési;
– tervezési;
– mechanikai, tartószerkezeti;
– matematikai;
– rajzi, ábrázoló geometriai;
– kémiai és építõanyagok;
– épületfizikai;
– geotechnikai;
– geodéziai;
– építészettörténeti; és
– biztonságtechnikai
ismeretkörökbõl a felsõoktatási alapképzési szakok képesítési követelményeinek kreditrendszerû képzéshez illeszkedõ kiegészítésérõl szóló jogszabályban meghatározott
kreditszámítás alapján 155 kreditponttal renelkezik.
2. E rendelet alkalmazásában 50 kreditpontot érnek az
akkreditált felsõoktatási intézményekben elvégzett alábbi
képzéseket igazoló dokumentumok:
a) városépítési és városgazdasági szakmérnöki képzés;
b) épületszigetelõ szakmérnöki képzés;
c) épületfenntartási és felújítási szakmérnöki képzés;
d) vasbetonépítõ szakmérnöki képzés;
e) kivitelezõ szakirányú szakmérnöki képzés;
f) építõipari igazságügyi szakmérnöki képzés;
g) jogi szakokleveles mérnöki képzés;
h) építõmester szakmérnöki tanfolyam;
i) a Magyar Építész Kamara Mesteriskolája;
j) az 1. pontban meghatározott ismeretkörökbõl hiányzó ismeretek megszerzésére irányuló egyetemi vagy fõiskolai szintû képzés.

6. a Székesfehérvári Közigazgatási Hivatal építésfelügyelõje által elsõ fokon elbírált ügyek tekintetében a Kaposvári Közigazgatási Hivatal jár el;

3. E rendelet alkalmazásában 25 kreditpontot érnek az
alábbi képzéseket igazoló dokumentumok:
a) Építõipari szakközépiskolai bizonyítvány
b) Építési mûszaki ellenõri I.–II. OKJ képesítés.

7. a Budapesti Közigazgatási Hivatal építésfelügyelõje
által elsõ fokon elbírált ügyek tekintetében a Szegedi Közigazgatási Hivatal jár el.

5. melléklet
a 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez

4. melléklet
a 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez
Ha a köztisztviselõ végzettségét igazoló oklevélbõl a
szakirány, illetve a külön jogszabályban meghatározott

Az építésügyi hatóságok üzemeltetéséhez biztosított
eszközök
Konfiguráció (Munkaállomás)
Minimum Pentium IV PC (vagy ezzel egyenértékû) +
(minimum 256 Mb RAM és 80 Gb HDD) + minimum 17”
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színes monitor, tintasugaras nyomtató, elektronikus jogtár
– köztisztviselõnként 1 db
Biztonsági rendszer elem
SMART (vagy ezzel egyenértékû) kártyaolvasó – köztisztviselõnként 1 db
Irodai felszerelés
– Digitális fényképezõgép – hatóságonként 1 db
– Mérõszalag – köztisztviselõnként 1 db
– Szintezõmûszer – köztisztviselõnként 1 db
– Kézilézertávmérõ – köztisztviselõnként 1 db
– Gépkocsi– hatóságonként minimum 1 db
Irodai nyomtatók
Irodai lézernyomtató (minimum 18 lap/perc) – hatóságonként minimum 1 db

Az építésfelügyeleti hatóságok üzemeltetéséhez
biztosított eszközök
Konfiguráció (Munkaállomás)
Minimum Pentium IV PC (vagy ezzel egyenértékû) +
(minimum 256 Mb RAM és 80 Gb HDD) + minimum 17”
színes monitor, tintasugaras nyomtató, elektronikus jogtár
– köztisztviselõnként 1 db
Biztonsági rendszer elem
SMART (vagy ezzel egyenértékû) kártyaolvasó – köztisztviselõnként 1 db
Irodai felszerelés
– Digitális fényképezõgép – köztisztviselõnként– 1 db,
– Laptop (Konfiguráció: Pentium M (vagy ezzel
egyenértékû) 1,6 GHz, 40 GB IMB HDD, 256 MB DDR
RAM, integrált videókártya, DVD+CD-RW Combo) +
Canon IP 90 hordozható nyomtató + LK51B akku és töltõ
– köztisztviselõnként 1 db
– Mérõszalag – köztisztviselõnként 1 db
– Szintezõmûszer – köztisztviselõnként 1 db
– Kézilézertávmérõ – köztisztviselõnként 1 db
– Gépkocsi– hatóságonként minimum 1 db
Irodai nyomtatók
Irodai lézernyomtató (minimum 18 lap/perc) – hatóságonként minimum 1 db.
Az építésügyi, illetve az építésfelügyeleti hatóság a köztisztviselõnek munkavégzése során a külön jogszabály
szerinti egyéni védõeszközt biztosítja.
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A Kormány
344/2006. (XII. 23.) Korm.
rendelete
a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló
71/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvény 207. §-a (1) bekezdésének
d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvény
egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 71/2006.
(IV. 3.) Korm. rendelet módosításáról a következõket rendeli el:
1. §
(1) A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 71/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 13. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) Az 1. mellékletben meghatározott ingatlanok, szolgáltatások adatait a 14. §-ban egyszeri adatszolgáltatásra
kötelezettek az adatközlést elrendelõ határozatban megállapított határidõn belül, a 15. § (6) bekezdésében rendszeres adatszolgáltatásra kötelezettek évente január 31-ig
a 2. melléklet szerinti formanyomtatványon jelentik be a
jegyzõnek. Az egyszeri adatszolgáltatásra kötelezettnek
az adatközlést ingatlan esetén az ingatlan fekvése szerint,
szolgáltatás esetén a szolgáltatásra kötelezett székhelye
(telephelye, fióktelepe) szerint illetékes hadkiegészítõ parancsnoksághoz is teljesíteni kell.”
(2) Az R. 13. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(4) A bejelentés alapján a jegyzõ pontosítja a nyilvántartást és a jelentést évente március 1-jéig megküldi az ingatlan fekvése, illetve a szolgáltatásra kötelezett székhelye
(telephelye, fióktelepe) szerint illetékes hadkiegészítõ parancsnokságnak.”

2. §
Az R. 15. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) A hadkiegészítõ parancsnokság a nyilvántartása
alapján kiválasztja a kérelemnek megfelelõ ingatlanokat,
szolgáltatásokat. Ha a hadkiegészítõ parancsnokság illetékességi területén lévõ megyei, fõvárosi védelmi bizottsá-
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gok illetékességi területén a kérelemnek megfelelõ ingatlan, szolgáltatás igénybevételre nem jelölhetõ ki, a hadkiegészítõ parancsnokság ennek megállapításától számított
5 napon belül az igénybevételre történõ kijelölés érdekében a másik hadkiegészítõ parancsnokságot keresi meg, és
errõl tájékoztatja az igénybevevõt.”

3. §
Az R. 23. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) A Honvédség és a rendvédelmi szervek részére
szükséges technikai eszközöket a hadkiegészítõ parancsnokság vezetõje jelöli ki. Ha a hadkiegészítõ parancsnokság illetékességi területén a kérelemnek megfelelõ technikai eszköz igénybevételre nem jelölhetõ ki, a hadkiegészítõ parancsnokság ennek megállapításától számított 5 napon belül az igénybevételre történõ kijelölés érdekében a
másik hadkiegészítõ parancsnokságot keresi meg, és errõl
tájékoztatja az igénybevevõt.”

4. §
Az R. 52. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) A honvédelmi miniszter a HM Védelmi Hivatal
közremûködésével a honvédelmi irányítás jogkörében, az
önkormányzati és területfejlesztési miniszter az általa kijelölt védelmi igazgatási feladatokat ellátó szervezeti egység
közremûködésével a katasztrófavédelmi irányítás jogkörében felügyeletet gyakorol a centrális alárendeltségû közigazgatási szervek, a megyei és a fõvárosi védelmi bizottság felett. A honvédelmi miniszter vagy az önkormányzati
és területfejlesztési miniszter megváltoztatja, illetõleg
megsemmisíti a jogszabálysértõ határozatot.”

5. §
Az R. 54. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) A védelmi bizottság titkárának kinevezéséhez, felmentéséhez a honvédelmi miniszter, valamint az önkormányzati és területfejlesztési miniszter vagy az adott rendvédelmi szervet irányító miniszter elõzetes hozzájárulása
szükséges.”

6. §
(1) Az R. 55. §-a (1) bekezdésének b) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:
(A megyei, fõvárosi védelmi bizottság üléseire tanácskozási joggal meg kell hívni)

13431

„b) az önkormányzati és területfejlesztési miniszter által
kijelölt védelmi igazgatási feladatokat ellátó szervezeti
egység vezetõjét,”
(2) Az R. 55. §-a (1) bekezdésének f) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:
(A megyei, fõvárosi védelmi bizottság üléseire tanácskozási joggal meg kell hívni:)
„f) a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal területileg illetékes vezetõjét,”

7. §
Az R. 58. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„58. § (1) A katonai igazgatás területi szervei a Magyar
Honvédség Kelet-Magyarországi Hadkiegészítõ Parancsnokság, valamint a Magyar Honvédség Nyugat-Magyarországi Hadkiegészítõ Parancsnokság.
(2) A hadkiegészítõ parancsnokságok illetékességi területe a következõ:
a) a Magyar Honvédség Kelet-Magyarországi Hadkiegészítõ Parancsnokság illetékessége kiterjed Budapest,
Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád,
Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád,
Pest, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye közigazgatási területére,
b) a Magyar Honvédség Nyugat-Magyarországi Hadkiegészítõ Parancsnokság illetékessége kiterjed Baranya,
Fejér, Gyõr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Somogy, Tolna, Vas, Veszprém, Zala megye közigazgatási
területére.”

Záró rendelkezések
8. §
(1) Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba, ezzel
egyidejûleg hatályát veszti az R. 15. §-a (1) bekezdésének
elsõ mondatában, 18. §-ának (2) bekezdésében, valamint
23. §-a (1) bekezdésének elsõ mondatában a „megyei, fõvárosi” szövegrész, továbbá az R. 41. §-ának (2) bekezdése.
(2) Az R. 1. §-ának c) pontjában, V. fejezetének címében az „országos hatáskörû szervek” szövegrész helyébe
„a kormányhivatalok” szövegrész, 39. §-a (2) bekezdésének a) pontjában, 45. §-át megelõzõ alcímben, 46. §-ának
(3) bekezdésében „az országos hatáskörû szervek” szövegrész helyébe „a kormányhivatalok” szövegrész,
47. §-ában „Az országos hatáskörû szerv” szövegrész helyébe „A kormányhivatal” szövegrész, 49. §-a (1) bekezdésének a) pontja 1. alpontjában az „országos hatáskörû
szervet” szövegrész helyébe a „kormányhivatalt” szövegrész lép.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány
345/2006. (XII. 23.) Korm.
rendelete

A Kormány
346/2006. (XII. 23.) Korm.
rendelete

a Honvédelmi Minisztérium Katonai Légügyi
Hivatalról

a polgári légiközlekedés védelmének szabályairól
és a Légiközlekedés Védelmi Bizottság jogkörérõl,
feladatairól és mûködésének rendjérõl szóló
104/2004. (IV. 27.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alkotmány 35. §-ának (2) bekezdésében
megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40. §-ának (3) bekezdésében foglalt feladatkörében
eljárva, valamint a légiközlekedésrõl szóló 1995. évi
XCVII. törvény 73/A. §-ának a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következõket rendeli el:
1. §
(1) A Honvédelmi Minisztérium Katonai Légügyi Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) központi hivatal. A Hivatalt a
honvédelmi miniszter irányítja.
(2) A Hivatal részben önállóan gazdálkodó, az elõirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkezõ költségvetési szerv.
(3) A Hivatalt a fõigazgató vezeti.
(4) A Hivatal székhelye Budapest.
(5) A fõigazgató – jogszabályban meghatározott egyes
munkáltatói jogkörök kivételével – munkáltató jogkört
gyakorol a Hivatal személyi állománya felett.

2. §
(1) Katonai légügyi hatóságként a Kormány
a) elsõ fokon országos illetékességgel a Hivatalt,
b) másodfokon a honvédelmi minisztert
jelöli ki.
3. §
(1) Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba, és
2007. június 30-án a hatályát veszti.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a légiközlekedésrõl szóló 1995. évi XCVII. törvény végrehajtásáról
szóló 141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Vhr.) 2. §-a (3) bekezdésnek bevezetõ szövegében az „illetékessége” szövegrész helyébe a „hatásköre” szövegrész
lép.
(3) A rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti a Vhr. 2. §-ának (2) bekezdése, valamint a légiközlekedésrõl szóló 1995. évi XCVII. törvény végrehajtásáról
rendelkezõ 141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 242/2005. (X. 28.) Korm. rendelet 2. §-ának
(4) bekezdése.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A légiközlekedésrõl szóló 1995. évi XCVII. törvény
73. §-a (3) bekezdésének e) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a Kormány a következõket rendeli el:
1. §
A polgári légiközlekedés védelmének szabályairól és a
Légiközlekedés Védelmi Bizottság jogkörérõl, feladatairól és mûködésének rendjérõl szóló 104/2004. (IV. 27.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a a következõ
(2) bekezdéssel egészül ki, és a § eredeti szövege (1) bekezdésre változik:
„(2) A polgári légiközlekedésben részt vevõ szervezet
a légiközlekedés védelmi programokban a szervezet részére elõírt feladatokat köteles végrehajtani.”
2. §
Az R. 6. §-a és az azt megelõzõ alcím helyébe a következõ rendelkezés és alcím lép:
„A Légiközlekedés Védelmi Bizottság összetétele,
jogköre, feladatai és mûködési rendje
(1) Az LVB tagja a miniszter, a rendészetért felelõs
miniszter, a honvédelemért felelõs miniszter, a külpolitikáért felelõs miniszter, az adópolitikáért felelõs miniszter,
a katasztrófák elleni védekezésért felelõs miniszter, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító miniszter és
az LVB titkára, továbbá tanácskozási joggal az NKH Polgári Légiközlekedési Igazgatóságának vezetõje, a határõrség országos parancsnoka, az országos rendõrfõkapitány,
az Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság fõigazgatója és a Nemzetbiztonsági Hivatal fõigazgatója.
(2) Az LVB jogköre és feladatai:
a) stratégiai terveket készít, amelyek tartalmazzák a
polgári légiközlekedés védelméhez szükséges jogi és szervezési feltételeket,
b) a forrásigény megjelölésével javaslatot készít nemzetgazdasági szintû intézkedésekre, és azt tagjai útján a
Kormány elé terjeszti,
c) gondoskodik a polgári légiközlekedés és létesítményei elleni fenyegetésekkel arányos védelmi intézkedések
bevezetésérõl,
d) kezdeményezi a légiközlekedés védelmében szükséges jogszabály-módosításokat,
e) jóváhagyja a légiközlekedés védelmi programokat.
(3) Az LVB elnöke a rendészetért felelõs miniszter, titkára a miniszter által kijelölt személy.
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(4) Az LVB ügyrendjét maga határozza meg, az ügyrendben rendelkezni kell az LVB munkáját segítõ szakértõi munkabizottságról, illetve szakértõrõl is.
(5) Az LVB munkáját szakértõi munkabizottság segíti,
szükség szerint szakértõket von be.”
3. §
Az R. 8. §-a (2) bekezdésének b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[(2) Az NKH Polgári Légiközlekedési Igazgatósága]
„b) végrehajtja a légiközlekedés védelmében érintett
szervezetek külsõ, a Nemzeti Légiközlekedés Védelmi
Minõségbiztosítási Programban meghatározottak szerinti
légiközlekedés védelmi minõségbiztosítási ellenõrzését,
beleértve a rendõrséggel és a Nemzetbiztonsági Hivatallal
elõzetesen egyeztetett módon a védelmi teszteléseket is.”
4. §
Az R. 9. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép.
„(1) A légiközlekedés védelmében közremûködõ szervezetek: az NKH Polgári Légiközlekedési Igazgatóság,
a rendõrség, a Nemzetbiztonsági Hivatal, a határõrség,
a vám- és pénzügyõrség, a hivatásos katasztrófavédelmi
szerv és a repülõtér tûzoltóvédelmi kategóriáját biztosító
szervezet.”
5. §
Az R. 17. §-a és az azt megelõzõ alcím helyébe a következõ rendelkezés és alcím lép:
„Belépés a repülõtér szigorított védelmi területére
17. § (1) A repülõtér szigorított védelmi területére kizárólag a repülõtér üzemben tartója által – a hatáskörrel rendelkezõ hatóságok engedélye alapján – kiállított
a) állandó vagy ideiglenes személyazonosító kártyával
(a továbbiakban: személyazonosító kártya), vagy
b) látogató kártyával
lehet belépni. A személyazonosító kártya kiadási feltétele a repülõtér zárt területének meghatározott zónáiban
történõ folyamatos munkavégzés vagy szolgálatteljesítés.
A személyazonosító kártya érvényességi ideje legfeljebb
öt év.
(2) Amennyiben a repülõtér üzemben tartója által kiállított személyazonosító kártya igénybevételére 60 napig
nem került sor, úgy a kiállító szervezet köteles azt bevonni. Ismételt kiadásra az elõírt engedélyezési eljárás lefolytatását követõen kerülhet sor. A látogató kártyával belépõ
személyek folyamatos kísérésérõl és felügyeletérõl az
igénylõ szerv köteles gondoskodni.
(3) A repülõtér szigorított védelmi területére történõ
belépés részletes szabályait a repülõtér üzemben tartója a
Repülõtéri Védelmi Tervben, illetve a Repülõtér Rendben
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határozza meg. A belépésre vonatkozó korlátozásoknak
arányban kell állniuk a biztonsági kockázattal.
(4) A Repülõtéri Védelmi Tervben ki kell jelölni a belépés során ellenõrzést végzõ szervezetet, szabályozni kell
a személyazonosság ellenõrzését, személy, csomag és gépjármû átvizsgálását.
(5) A belépés szabályait a kérelmezõvel ismertetni kell.
(6) A 2320/2002/EK rendeletben elõírt védelmi ellenõrzés végrehajtása a rendõrség és a Nemzetbiztonsági Hivatal feladata. Nemzetközi repülõtéren a határõrséget és a
vám- és pénzügyõrséget is be kell vonni az ellenõrzésbe.
(7) A repülõtér üzemben tartója az ellenõrzést lefolytató
szervezet kockázatelemzése alapján a belépési engedélyt
– korlátozás nélkül vagy korlátozással – kiadja, illetve
a kiadását megtagadja.
(8) Ha a repülõtér ideiglenes vagy eseti jelleggel a légiközlekedés védelme szempontjából nagyobb kockázattal
járó tevékenységet (kereskedelmi, nemzetközi üzemeltetést) végez, akkor a tevékenység tartamára a magasabb védelmi szintnek megfelelõ elõírásokat is teljesítenie kell.
(9) A légiközlekedési hatósági felügyelet ellátására
jogosult személyek, illetve a Nemzeti Polgári Légiközlekedés Védelmi Minõségbiztosítási Program alapján légiközlekedés védelmi ellenõrzésre jogosult személyek részére az NKH Polgári Légiközlekedési Igazgatóság ad ki
országos jogosítású személyazonosító kártyát. Ezzel a
kártyával annak viselõje ellenõrzés céljából jogosult a
Magyar Köztársaság területén lévõ – az állami repülések
céljára szolgáló repülõtér és a közös felhasználású repülõterek katonai szektorának kivételével – bármely repülõtér
szigorított védelmi területére, illetve bármely légijármû fedélzetére jutni. Az országos jogosítású kártya a (2) bekezdés szerinti 60 napos határidõ eltelte után sem vonható be.
(10) A 2320/2002/EK rendelet 4. cikke (2) bekezdésének c) pontjával összhangban a szigorított védelmi területre történõ belépés során egyes esetekben egyes személyek,
illetve csoportok részére a rendvédelmi szervek (rendõrség, Nemzetbiztonsági Hivatal, határõrség, vám- és
pénzügyõrség) elõzetes állásfoglalása alapján, az NKH
Polgári Légiközlekedési Igazgatóság felmentést adhat a
tiltott tárgyak bevitelének tilalma alól. A tiltott tárgy bevitelére jogosult személy felelõs azért, hogy a tárgyat a területen illetéktelen hozzáféréstõl biztosítottan tárolja.
(11) A (9) bekezdésben megjelölt esetekben a belépés
rendjét a Repülõtér Rendben kell részletesen szabályozni.
(12) A tiltott tárgyak bevitelének tilalma nem vonatkozik a repülõtéren szolgálatot teljesítõ rendvédelmi szervek, a szerv illetékes vezetõje által kirendelt, szolgálatban
lévõ, a repülõtér szigorított védelmi területére belépésre
jogosító személyazonosító kártyával rendelkezõ hatósági
személyek szolgálati felszerelésére.”
6. §
Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány
347/2006. (XII. 23.) Korm.
rendelete
a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi
hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek
kijelölésérõl
A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány
40. § (3) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva,
valamint
a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszerérõl szóló 1992. évi LXXXIX. törvény 22. §-ának
c) pontjában,
a környezet védelmének általános szabályairól szóló
1995. évi LIII. törvény 110. §-a (7) bekezdés b) pontjában,
a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény
45. §-ának (11) bekezdésében és 18. § (2) bekezdésében,
a természet védelmérõl szóló 1996. évi LIII. törvény
85/A. §-ban,
a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. § (1) bekezdés i) pontjában,
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. §
a) pontjában
foglalt felhatalmazás alapján a következõ rendeletet
alkotja:

A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTER
ÁLTAL IRÁNYÍTOTT ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK
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3. §

Az OKTVF munkavállalói felett – a gazdasági vezetõ
esetén a kinevezés és felmentés kivételével – a munkáltató
jogkört a fõigazgató gyakorolja.

Vízügyi Központ és Közgyûjtemények
4. §
(1) A Vízügyi Központ és Közgyûjtemények (VKK) a
miniszter irányítása alatt mûködõ, részben önállóan gazdálkodó, az elõirányzatok felett részjogkörrel rendelkezõ
költségvetési szerv. Székhelye Budapest.
(2) A VKK-t fõigazgató vezeti.
(3) A VKK munkavállalói felett a munkáltatói jogkört a
fõigazgató gyakorolja.
(4) A VKK mûködése az ország egész területére kiterjed.

Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi
felügyelõség
5. §
(1) A környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi
felügyelõség (a továbbiakban: felügyelõség)
a) a miniszter irányítása alatt mûködõ,
b) önállóan gazdálkodó, az elõirányzatok felett teljes
jogkörrel rendelkezõ költségvetési szerv.

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Fõfelügyelõség

(2) A felügyelõség elnevezését, székhelyét és illetékességi területét a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

1. §

(3) A felügyelõséget az igazgató vezeti, aki a (4) bekezdésben foglalt kivétellel gyakorolja a munkáltatói jogokat
a felügyelõség alkalmazottai felett.

(1) Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi
és Vízügyi Fõfelügyelõség (a továbbiakban: OKTVF)
a) a környezetvédelmi és vízügyi miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alatt mûködõ központi
hivatal;
b) önállóan gazdálkodó, az elõirányzatok felett teljes
jogkörrel rendelkezõ költségvetési szerv;
c) székhelye Budapest;
d) illetékessége az ország egész területére kiterjed.

(4) A miniszter irányítási jogkörében a felügyelõség
igazgatójának javaslatára kinevezi és felmenti a felügyelõség gazdasági vezetõjét.
(5) Közigazgatási eljárásban a felügyelõség felügyeleti
szerve az OKTVF.
(6) Az 1. számú melléklet II. pontja szerinti felügyelõség székhelyén kívüli kirendeltsége útján is elláthatja az e
rendelet 35. §-ában meghatározott igazgatási feladatokat.

(2) Az OKTVF-t fõigazgató vezeti.
Környezetvédelmi és vízügyi igazgatóság
2. §
6. §
A miniszter irányítási jogkörében az OKTVF fõigazgatójának javaslata alapján kinevezi és felmenti az OKTVF
gazdasági vezetõjét.

(1) A környezetvédelmi és vízügyi igazgatóság
(a továbbiakban: igazgatóság)
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a) a miniszter irányítása alatt mûködõ,
b) önállóan gazdálkodó, az elõirányzatok felett teljes
jogkörrel rendelkezõ költségvetési szerv.
(2) Az igazgatóság elnevezését, székhelyét és mûködési
területét a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.
(3) Az igazgatóságot az igazgató vezeti, aki a (4) bekezdésben foglalt kivétellel gyakorolja a munkáltatói jogokat
az igazgatóság alkalmazottai felett.
(4) A miniszter irányítási jogkörében az igazgatóság
igazgatójának javaslatára kinevezi és felmenti az igazgatóság gazdasági vezetõjét.

Nemzeti park igazgatóság
7. §
(1) A nemzeti park igazgatóság (a továbbiakban: NPI)
a) a miniszter irányítása alatt mûködõ,
b) önállóan gazdálkodó, az elõirányzatok felett teljes
jogkörrel rendelkezõ költségvetési szerv.
(2) Az NPI elnevezését, székhelyét és mûködési területét a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.
(3) Az NPI-t az igazgató vezeti, aki a (4) bekezdésben
foglalt kivétellel gyakorolja a munkáltatói jogokat az NPI
alkalmazottai felett.
(4) A miniszter irányítási jogkörében az NPI igazgatójának javaslatára kinevezi és felmenti az NPI gazdasági
vezetõjét.
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9. §

(1) Az OKTVF jár el a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekûségérõl és fejlesztésérõl szóló 2003. évi CXXVIII. törvény
a) 5. § (3) bekezdésében, 6. § (1) és (3)–(4) bekezdésében, 9. § (2)–(3) bekezdésében, 10. §-ában, 12. § (1) bekezdésében foglalt környezetvédelmi hatóságként,
továbbá
b) 9. § (1) bekezdésében foglalt környezetvédelmi hatóságnak az országos illetékességû szerveként a gyorsforgalmi utak építése során a környezet védelmének általános
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban:
Kvt.) 67. § (1)–(2) és (4)–(6) bekezdésében, 71. § (1) bekezdés a)–b) pontjában, 71. § (2)–(3) bekezdésben, valamint a 72. §-ban foglalt környezetvédelmi hatóságként. A
Kvt. 72. §-ában foglalt környezetvédelmi hatóságként az
OKTVF csak a környezetvédelmi engedély tekintetében
járhat el.
(2) Az OKTVF jár el a hulladékgazdálkodásról szóló
2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.)
a) 8. § (4) bekezdésében, 17. § (1) bekezdés d) pontjában, 17. § (2) bekezdésében, 32. § (7) bekezdésében foglalt környezetvédelmi hatóságként, valamint
b) 14. § (2) bekezdésében, 15. § (3) bekezdésében,
16. § (3) bekezdésében, 27. § (3) bekezdés b) pontjában,
továbbá 32. § (6) bekezdésében foglalt környezetvédelmi
hatóságként, ha a hulladékgazdálkodással kapcsolatos hatósági engedély megszerzése iránti kérelem az ország
egész területére kiterjedõ tevékenységre irányul.
(3) Az OKTVF jár el az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelmérõl szóló 2005. évi XV. törvényben foglalt környezetvédelmi hatóságként.

HATÓSÁGOK KIJELÖLÉSE
Környezetvédelmi hatóságok kijelölése

10. §

8. §

A Tisza-völgy árvízi biztonságának növelését, valamint
az érintett térség terület- és vidékfejlesztését szolgáló
program (a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése) közérdekûségérõl és megvalósításáról szóló 2004. évi LXVII. törvény (a továbbiakban: VTT tv.) 11. §-ában foglalt környezetvédelmi hatóságként a szolnoki székhelyû Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség jár el.

(1) A Kormány törvényben meghatározott hatásköreiben környezetvédelmi hatóságként
a) az OKTVF-t,
b) a felügyelõséget,
c) a fõpolgármestert,
d) a polgármestert,
e) a fõvárosi fõjegyzõt,
f) a települési önkormányzat jegyzõjét,
g) a fõvárosi kerületi önkormányzat jegyzõjét [c)–g)
a továbbiakban együtt: önkormányzati környezetvédelmi
hatóság]
jelöli ki.
(2) Környezetvédelmi hatóságként – ha e rendelet másként nem rendelkezik – a felügyelõség jár el.

11. §
A települési önkormányzat jegyzõje – a fõvárosban a fõjegyzõ – jár el a Hgt. 30. § (3) bekezdésében foglalt környezetvédelmi hatóságként, a bekezdés c)–b) pontjában
meghatározott esetben.
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12. §

(2) Az OKTVF jár el a Tvt. 42. § (4) bekezdésben foglalt természetvédelmi hatóságként.

(1) A Kvt. 66. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt környezetvédelmi hatóságként gyorsforgalmi út építése esetén az OKTVF, egyéb esetben a felügyelõség jár el.

(3) Fokozottan védett állatfaj esetén az OKTVF jár el a
Tvt. 43. § (2) bekezdésében foglalt természetvédelmi hatóságként, kivéve a bekezdés l) pontjában meghatározott
esetben.

(2) A Kvt. 66. § (2) bekezdésében, 82. § (1)–(2) bekezdésében, valamint 95/A. §-ában foglalt környezetvédelmi
hatóságként
a) az OKTVF, valamint
b) a felügyelõség
jár el.
(3) A Kvt. 66. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt környezetvédelmi hatóságként
a) a felügyelõség, valamint
b) az önkormányzati környezetvédelmi hatóság
jár el.
(4) A Kvt. 91. § (2) bekezdésében és 96. §-ában foglalt
környezetvédelmi hatóságként
a) az OKTVF,
b) a felügyelõség, valamint
c) az önkormányzati környezetvédelmi hatóság
jár el.
(5) A Hgt. 49. § (2) bekezdésében és 52. § (2) bekezdésében foglalt környezetvédelmi hatóságként
a) az OKTVF,
b) a felügyelõség, valamint
c) a települési önkormányzat jegyzõje – a fõvárosban a
fõjegyzõ –
jár el.

(4) Az OKTVF jár el természetvédelmi hatóságként, ha
a természetvédelmi hatósági engedély megszerzése iránti
kérelem az ország egész területére kiterjedõ tevékenységre
irányul.

15. §
(1) Helyi jelentõségû védett természeti terület esetén a
jegyzõ, a fõvárosban a fõjegyzõ (a továbbiakban a kettõ
együtt: jegyzõ) jár el a Tvt. 26. § (1)–(2) bekezdésében,
27. § (1) bekezdésében, 33. § (4) bekezdésében, 35. §
(1) bekezdés c) pontjában és (3) bekezdésében, 37. §
(1)–(4) bekezdésében, 38. § (1) és (3) bekezdésében, 72. §
(5) bekezdésében, 78. § (1) bekezdésében foglalt
természetvédelmi hatóságként.
(2) Országos jelentõségû védett természeti terület kivételével a jegyzõ jár el a Tvt. 77. §-ában foglalt természetvédelmi hatóságként.
(3) Országos jelentõségû védett fasor kivételével a jegyzõ jár el a Tvt. 42. § (5) bekezdésében foglalt természetvédelmi hatóságként.

16. §
Természetvédelmi hatóságok kijelölése
13. §
(1) A Kormány törvényben meghatározott hatásköreiben természetvédelmi hatóságként
a) az OKTVF-t,
b) a felügyelõséget,
c) a fõvárosi fõjegyzõt,
d) a települési önkormányzat jegyzõjét
jelöli ki.
(2) Természetvédelmi hatóságként – ha e rendelet másként nem rendelkezik – a felügyelõség jár el.

14. §
(1) Fokozottan védett növényfaj esetén az OKTVF jár el
a természet védelmérõl szóló 1996. évi LIII. törvény
(a továbbiakban: Tvt.) 42. § (3) bekezdésében foglalt természetvédelmi hatóságként, a bekezdés c) és e)–h) pontjában meghatározott esetben.

(1) A Tvt. 80. § (2) bekezdése szerinti természetvédelmi
hatóságként
a) az OKTVF,
b) a felügyelõség, valamint
c) a jegyzõ
jár el.
(2) Az OKTVF természetvédelmi hatóságként akkor jár
el, ha a bírság kiszabásának jogalapja
a) a Tvt. 80. § (1) bekezdés a) pontja esetén az OKTVF
egyedi határozata elõírásainak megsértése;
b) a Tvt. 80. § (1) bekezdés e) pontja esetén az OKTVF
engedélyéhez, hozzájárulásához kötött tevékenység engedély, hozzájárulás nélkül vagy attól eltérõen végezése.
(3) A jegyzõ természetvédelmi hatóságként akkor jár el,
ha a bírság kiszabásának jogalapja
a) a Tvt. 80. § (1) bekezdés a) pontja esetén a természet
védelmét szolgáló önkormányzati rendelet, illetve a jegyzõ egyedi határozata elõírásainak megsértése;
b) a Tvt. 80. § (1) bekezdés b) pontja esetén helyi jelentõségû védett természeti terület állapotának, minõségének
jogellenesen veszélyeztetése, rongálása, károsítása;
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c) a Tvt. 80. § (1) bekezdés c) pontja esetén a helyi jelentõségû védett természeti terület jogellenes megváltoztatása, átalakítása, illetve azon vagy abban a védelem céljával össze nem egyeztethetõ tevékenység folytatása;
d) a Tvt. 80. § (1) bekezdés e) pontja esetén jegyzõ engedélyéhez, hozzájárulásához kötött tevékenység engedély, hozzájárulás nélkül vagy attól eltérõen végzése.

Vízügyi hatóságok kijelölése
17. §

13437

Vízügyi igazgatási szervek kijelölése
22. §
A Kormány törvényben meghatározott hatásköreiben
vízügyi igazgatási szervként
a) a VKK-t, valamint
b) az igazgatóságot
jelöli ki.
(2) Vízügyi igazgatási szervként – ha e rendelet másként nem rendelkezik – az igazgatóság jár el.

(1) A Kormány törvényben meghatározott hatásköreiben vízügyi hatóságként a felügyelõséget jelöli ki.

23. §

(2) Vízügyi hatóságként – ha e rendelet másként nem
rendelkezik – a felügyelõség jár el.

A VTT tv. 4. §-ában foglalt vízügyi igazgatási szervként
a VKK jár el.

18. §

A VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLETEK
TERMÉSZETVÉDELMI KEZELÉSÉÉRT FELELÕS
SZERV KIJELÖLÉSE

A VTT tv. 11. §-ában foglalt vízügyi hatóságként a szolnoki székhelyû Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség jár el.

IGAZGATÁSI SZERVEK KIJELÖLÉSE

24. §
A Kormány törvényben meghatározott hatásköreiben a
védett természeti területek természetvédelmi kezeléséért
felelõs szervként az NPI-t jelöli ki.

Környezetvédelmi igazgatási szervek kijelölése
19. §
(1) A Kormány törvényben meghatározott hatásköreiben környezetvédelmi igazgatási szervként
a) a felügyelõséget, valamint
b) az igazgatóságot
jelöli ki.
(2) Környezetvédelmi igazgatási szervként – ha e rendelet másként nem rendelkezik – a felügyelõség jár el.

SZAKHATÓSÁGOK KIJELÖLÉSE
Környezetvédelmi szakhatóságok kijelölése
25. §
A Kormány
a) az OKTVF-t, valamint
b) a felügyelõséget,
környezetvédelmi szakhatóságként jelöli ki.

20. §

26. §

A Kvt. 49. § (3) bekezdésében foglalt környezetvédelmi
igazgatási szervként a rendelet 1. számú mellékletének
III. pontjában meghatározott felügyelõség jár el, az 1. számú melléklet IV. pontja szerinti területen.

Az OKTVF környezetvédelmi szakhatóságként közremûködik a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 19. § (3) bekezdésében foglalt hatósági eljárásokban.

27. §
21. §
Az igazgatóság jár el a Hgt. 34. § (1)–(3) és (5) bekezdésében foglalt környezetvédelmi igazgatási szervként.

A felügyelõség környezetvédelmi szakhatóságként közremûködik
a) a termõföldrõl szóló 1994. évi LV. törvény 66. §
(2) bekezdés a) pontjában,
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b) a halászatról és horgászatról szóló 1997. évi XLI.
törvény (a továbbiakban: Hhtv.) 6. §-ában,
c) a temetõkrõl és a temetkezésrõl szóló 1999. évi
XLIII. törvény 8. § (1) bekezdésében, 31. § (1) bekezdésében, 37. § (1) bekezdésében,
d) a növényvédelemrõl szóló 2000. évi XXXV. törvény
37. § (2) bekezdésében,
e) a vízi közlekedésrõl szóló 2000. évi XLII. törvény
86. § (1) bekezdésében,
f) az állategészségügyrõl szóló 2005. évi CLXXVI. törvény 12. § (2) bekezdésében
foglalt eljárásokban.

Természetvédelmi szakhatóságok kijelölése
28. §
A Kormány
a) az OKTVF-t,
b) a felügyelõséget,
c) a fõvárosi fõjegyzõt,
d) a települési önkormányzat jegyzõjét
természetvédelmi szakhatóságként jelöli ki.

29. §
Az OKTVF természetvédelmi szakhatóságként mûködik közre
a) a Tvt. 10. § (2) bekezdésében és 17. § (4) bekezdésében,
b) a géntechnológiai tevékenységrõl szóló 1998. évi
XXVII. törvény 4. § (1) bekezdésében, valamint
22–25. §-ában,
c) a növényvédelemrõl szóló 2000. évi XXXV. törvény
14. §-ában, továbbá 38. §-ában
foglalt eljárásokban.

30. §
(1) A felügyelõség természetvédelmi szakhatóságként
közremûködik
a) országos jelentõségû védett természeti és Natura
2000 területen a Bt. 38/A. § (1) bekezdésében,
b) országos jelentõségû védett természeti terület esetén
ba) a Tvt. 32. § (2)–(3) bekezdésében és 39. § (1) bekezdésében,
bb) a temetõkrõl és a temetkezésrõl szóló 1999. évi
XLIII. törvény 8. § (1) bekezdésében,
c) amennyiben az erdõ eredeti rendeltetését az erdõrõl
és az erdõ védelmérõl szóló 1996. évi LIV. törvény
(a továbbiakban: Evt.) 17. §-ának (4) bekezdése alapján az
erdészeti hatóság a természetvédelmi hatóság kezdeményezésére állapítja meg, az Evt. 16. § (3) bekezdésében,
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28. §-ában, 35. § (4) bekezdésében, 38. § (1) bekezdésében, 67. § (3) bekezdésében, 68. § (2) bekezdésében, továbbá
d) védett természeti terület esetén az Evt. 26. § (3) bekezdésében, 29. § (3) bekezdésében, 39. § (3) bekezdésében, 41. § (5) bekezdésében, 43. § (1) bekezdésében, 44. §
(3) bekezdésében, 47. § (1) és (3) bekezdésében, 48. §
(4) bekezdésében, 63. §-ában, 66. § (2) bekezdésében,
70. § (1) bekezdésében, 73. § (4) bekezdésében,
e) a vad védelmérõl, a vadgazdálkodásról, valamint a
vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény (a továbbiakban:
Vtv.) 28. § (4) bekezdésében, továbbá védett természeti terület esetén a Vtv. 18. § (2) bekezdésében, 19. § (1) bekezdésében, 27. § (1) bekezdésében, 30. § (2) bekezdésében,
32. § (1) bekezdésében, 38. § (3) bekezdésében, 39. §
(1) bekezdésében, 45. § (2)–(3) bekezdésében, 80. §
(2) bekezdésében,
f) természeti, illetõleg országos jelentõségû védett természeti területen a Hhtv. 6. §-ában, 16. § (2) bekezdésében, 24. § (3) bekezdésében, 26. § (1) bekezdésében,
30. §-ában, 38. § (3) bekezdésében, 39. § (1) bekezdésében, továbbá Natura 2000 terület esetén a Hhtv.
30. §-ában,
g) természeti területen a vízi közlekedésrõl szóló
2000. évi XLII. törvény 71. § (5) bekezdésében, 86. §
(1) bekezdésében
foglalt eljárásokban.
(2) Természeti területen a felügyelõség természetvédelmi szakhatóságként jár el az alábbi eljárásokban:
a) a termõföld más célú hasznosításának, mûvelés alól
kivett terület újrahasznosításának engedélyezése;
b) a földtani kutatáshoz és az ásványi nyersanyag kutatására vonatkozó mûszaki üzemi terv jóváhagyása, a bányatelek megállapítása, az ásványi nyersanyag feltárására,
kitermelésére, a kitermelés szüneteltetésére, továbbá a bányabezárásra vonatkozó mûszaki üzemi tervek és a tájrendezési terv jóváhagyása;
c) vizekben a halászati üzemtervek jóváhagyása.
(3) Az (1)–(2) bekezdésben foglaltakon túl a felügyelõség természetvédelmi szakhatóságként jár el a természetes
és természetközeli állapotú
a) vizes élõhelyek, valamint a vizeket kísérõ természetes életközösségek állapotának megváltoztatásának,
b) vízfolyások, vizes élõhelyek partvonalától számított
50 méteren belül, tavak partjától számított 100 méteren belül meglévõ építmények átépítésének, átalakításának, kikötõk, illetve a halászati célú hasznosítást szolgáló létesítmények létesítésének, kivitelezésének
engedélyezése iránti eljárásban.
(4) Barlangban végzendõ robbantás engedélyezése során a felügyelõség természetvédelmi szakhatóságként mûködik közre.
(5) A tájvédelemre vonatkozó elõírások érvényesítése
érdekében a Tvt. 7. § (2) bekezdésében foglalt tevékenységekkel, valamint az egyedi tájértékekkel kapcsolatos eljárásokban a felügyelõség természetvédelmi szakhatóságként mûködik közre.
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31. §

(1) A települési önkormányzat jegyzõje, a fõvárosban a
fõjegyzõ helyi jelentõségû védett természeti terület esetén
a) a Tvt. 32. § (2)–(3) bekezdésében és 39. § (1) bekezdésében, valamint a Hhtv. 6. §-ában, 16. § (2) bekezdésében, 24. § (3) bekezdésében, 26. § (1) bekezdésében,
30. §-ában, 38. § (3) bekezdésében, valamint
b) a temetõkrõl és a temetkezésrõl szóló 1999. évi
XLIII. törvény 8. § (1) bekezdésében
foglalt eljárásokban természetvédelmi szakhatóságként
közremûködik.
(2) Az elsõ bekezdésben foglaltakon túl a települési önkormányzat jegyzõje, a fõvárosban a fõjegyzõ helyi jelentõségû védett természeti terület esetén
a) vízimunka, vízilétesítmény, vízhaszálat engedélyezésekor, továbbá
b) a bányászattal összefüggõ vízjogi hatósági eljárásokban
természetvédelmi szakhatóságként közremûködik.

Vízügyi szakhatóság kijelölése
32. §
(1) A Kormány a felügyelõséget vízügyi szakhatóságként jelöli ki.
(2) A felügyelõség vízügyi szakhatóságként közremûködik
a) vízbázis védõterületén a Bt. 38/A. § (1) bekezdésében,
b) amennyiben az erdõ eredeti rendeltetését az Evt.
17. §-ának (4) bekezdése alapján az erdészeti hatóság a
vízügyi hatóság kezdeményezésére állapítja meg, az Evt.
16. § (3) bekezdésében, 28. §-ában, 35. § (4) bekezdésében, 38. § (1) bekezdésében, 66. § (2) bekezdésében, 67. §
(3) bekezdésében, 68. § (2) bekezdésében, továbbá
c) hullámtéren lévõ erdõ esetén az Evt. 26. § (3) bekezdésében, 29. § (3) bekezdésében,
d) a Hhtv. 6. §-ában, 16. § (2) bekezdésében, 24. §
(3) bekezdésében, 42. § (1) bekezdésében, továbbá vízilétesítmény esetén a Hhtv. 26. § (1) bekezdésében és
30. §-ában,
e) a temetõkrõl és a temetkezésrõl szóló 1999. évi
XLIII. törvény 8. § (1) bekezdésében, 31. § (1) bekezdésében, 37. § (1) bekezdésében,
f) a vízi közlekedésrõl szóló 2000. évi XLII. törvény
71. § (5) bekezdésében, 86. § (1) bekezdésében
foglalt eljárásokban.
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EGYÉB FELADATOK
OKTVF feladatai
33. §

Az OKTVF állami alaptevékenysége körében
a) szolgáltatja a miniszter által kért, a kormányzati
munka ellátásához szükséges, tevékenysége során keletkezett adatokat;
b) elemzi és értékeli a feladat- és hatáskörét érintõ jogszabályok végrehajtását;
c) ellenõrzi a területi szervek hatósági munkáját;
d) véleményezi a feladat- és hatáskörét érintõ jogszabálytervezeteket;
e) a hatósági feladatai során önállóan, egyéb feladatoknál pedig a miniszter felkérés alapján közremûködik a
nemzetközi feladatok végrehajtásában;
f) koordinálja a határokon átterjedõ környezeti hatásokkal kapcsolatos hatósági feladatokat;
g) ellátja az integrált szennyezés megelõzéssel, az elérhetõ legjobb technikák mûszaki dokumentációinak kidolgozásával kapcsolatos, továbbá a továbbképzési
feladatokat.

A felügyelõség feladatai
34. §
(1) A felügyelõség állami alaptevékenysége körében
a) összegyûjti és az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer rendelkezésére bocsátja az annak mûködéséhez szükséges – feladatkörével összefüggõ – adatokat, továbbá együttmûködik más ellenõrzõ és információs
rendszerekkel;
b) közremûködik a nemzetközi feladatok végrehajtásában;
c) véleményezi a kiemelt térségekre vonatkozó, a regionális, a megyei és a kistérségi területfejlesztési koncepciót és programot, a kiemelt térségi és a megyei területrendezési tervet, a helyi építési szabályzatokat, valamint a
településrendezési terveket;
d) hozzáférhetõvé teszi a környezet állapotáról szerzett
adatokat, és megfelelõ tájékoztatást ad azokról;
e) részt vesz a környezeti tudat- és szemléletformáló
feladatok ellátásában.
(2) A 20. § szerinti felügyelõség az ott meghatározott területen környezetvédelmi igazgatási szervként mûködteti
a) a hatósági tevékenység ellátásához szükséges regionális laboratóriumot, valamint
b) a rendkívüli szennyezések észlelése céljából a mérõ-megfigyelõ rendszert.
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Kirendeltség feladatai
35. §

(1) A rendelet 5. § (6) bekezdése szerinti kirendeltség
a) kivizsgálja a közérdekû bejelentéseket és panaszokat, hatósági ellenõrzést végez;
b) adatot, tényt, jogosultságot igazol;
c) elvégzi a környezet állapotának figyelemmel kíséréséhez szükséges mintavételeket, a helyszíni és – ha a szükséges tárgyi feltételek rendelkezésre állnak – a speciális
(radiológiai) méréseket;
d) közremûködik a vízminõségi kárelhárítás – külön
jogszabályban meghatározott – feladatainak ellátásában;
e) véleményezi
ea) a települési önkormányzatok környezetvédelmi,
természetvédelmi és vízügyi tárgyú rendelet- és határozattervezeteit, a környezet állapotát érintõ terveinek tervezetét és a környezetvédelmi programokat,
eb) a kiemelt térségekre vonatkozó, a regionális, a megyei és a kistérségi területfejlesztési koncepciót és programot, a kiemelt térségi és a megyei területrendezési tervet, a
helyi építési szabályzatokat, valamint a településrendezési
terveket;
f) hozzáférhetõvé teszi a környezet állapotáról szerzett
adatokat, és megfelelõ tájékoztatást ad azokról;
g) segíti az önkormányzatokat környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági feladataik ellátásában.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl a kirendeltség ellátja mindazon feladatokat, amelyeket a felügyelõség vezetõje a felügyelõség szervezeti és mûködési szabályzatban a kirendeltséghez telepít.

Az igazgatóság feladatai
36. §
Az igazgatóság állami alaptevékenysége körében
a) véleményezi a kiemelt térségekre vonatkozó, a regionális, a megyei és a kistérségi területfejlesztési koncepciót és programot, a kiemelt térségek és a megyei
területrendezési tervet;
b) koordinálja, illetõleg közremûködik a mûködési területe vízgazdálkodását érintõ koncepciók és tervek
elkészítésében;
c) gondoskodik a közcélú, állami és önkormányzati, továbbá saját célú vízi létesítmények fejlesztési, fenntartói,
üzemeltetési összhangjának megteremtésérõl;
d) közremûködik
da) a nemzetközi, különösen a határvízi egyezményekbõl adódó feladatok ellátásában,
db) a települési ivóvízminõség-javítással, valamint a
települési szennyvizek tisztításával és ártalommentes elhelyezésével kapcsolatos nemzeti és regionális programok
elkészítésében,
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dc) a vízügyi kutatási, oktatási, nevelési és ismeretterjesztési tevékenységben;
e) összegyûjti és a szakterületi információs rendszerek
rendelkezésére bocsátja az annak mûködéséhez szükséges
– feladatkörével összefüggõ – adatokat, továbbá együttmûködik más ellenõrzõ és információs rendszerekkel;
f) együttmûködik
fa) a helyi önkormányzatokkal a vízgazdálkodási feladatok megoldásában, továbbá
fb) a vízgazdálkodási társulatokkal;
g) ellátja a vagyonkezelõi feladatokat a vagyonkezelésében lévõ kincstári vagyontárgyak tekintetében;
h) mûködteti
ha) külön jogszabály alapján az e feladat ellátására át
nem adott kizárólagos állami tulajdonban lévõ vízi létesítményeket, és
hb) az állami tulajdonú felszíni vizek, vízi létesítmények kezelésének ellátásához szükséges laboratóriumokat;
i) végzi a vagyonkezelésében lévõ állami tulajdonú vizek szabályozását, mederfenntartását, partvédelmét.

Az NPI feladatai
37. §
Az NPI állami alaptevékenysége körében
a) ellátja
aa) a védett és fokozottan védett természeti értékek,
védett és fokozottan védett természeti területek, a Natura
2000 területek, valamint a nemzetközi természetvédelmi
egyezmény hatálya alá tartozó területek és értékek természetvédelmi kezelésével kapcsolatos feladatokat, kivéve
azokat a feladatokat, amelyeket más szerv vagy
természetes személy köteles ellátni,
ab) a vagyonkezelõi feladatokat a vagyonkezelésében
lévõ kincstári vagyontárgyak tekintetében,
ac) a miniszter körzeti erdõ- és vadgazdálkodási tervvel kapcsolatos jogkörét érintõ elõkészítõ feladatokat;
b) ellátja továbbá
ba) a természetvédelmi kutatással,
bb) az élõhelyek kialakításával és fenntartásával,
valamint
bc) a sérült, károsodott élõhelyek helyreállításával, valamint rehabilitációjával kapcsolatos feladatokat;
c) vezeti a mûködési területén lévõ védett természeti területek és természeti értékek nyilvántartását, gondoskodik
a természetvédelmi célú nyilvántartások vezetéséhez
szükséges elsõdleges és másodlagos adatgyûjtésrõl, illetve
mûködteti a feladatkörével összefüggõ területi monitoring
és információs rendszert, együttmûködik más információs
és ellenõrzõ rendszerekkel;
d) közremûködik továbbá
da) az erdõvagyon-védelmi tevékenységben,
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db) a természetvédelmi szempontból védetté nem nyilvánított természetes növény- és állatvilág (vadászható, halászható vad- és halfajok, az õsi hazai háziasított állatfajok, fajták és ezek génkészletei) védelmében;
e) véleményezi a kiemelt térségekre vonatkozó, a regionális, a megyei és a kistérségi területfejlesztési koncepciót és programot, a kiemelt térségek és a megyei területrendezési tervet, a helyi építési szabályzatot, valamint a
településrendezési terveket;
f) együttmûködik a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
regionális irodáival a hivatal a külön jogszabályban meghatározott kulturális örökségvédelemmel kapcsolatos
feladatainak ellátásában;
g) kapcsolatot tart természetvédelmi kezelési feladatokat ellátó más szervezetekkel és természetes
személyekkel;
h) segítséget nyújt a természet védelmével kapcsolatos
feladatok ellátásához a helyi önkormányzatoknak.
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követõ harminc napon belül köteles megadni. Amennyiben az eljáró hatóság az elintézés sürgõsségét megkeresésében kellõen megindokolja, a szakhatósági állásfoglalás
megadására 15 nap áll rendelkezésre.
(2) A növényvédelemrõl szóló 2000. évi XXXV. törvény
a) 14. §-a szerinti eljárásban 12 hónap,
b) 38. §-a szerinti eljárásban 3 hónap
a szakhatósági állásfoglalás megadásának határideje.
(3) A külön jogszabály szerint védelem-egyenértékûségi vizsgálat során a szakhatósági állásfoglalás megadásának határideje 2 hónap.
(4) A felügyelõség által kiadott szakhatósági állásfoglalások tekintetében az OKTVF jár el szakhatóságként
másodfokon.

40. §
ELJÁRÁSJOGI RENDELKEZÉSEK
38. §
(1) Környezetvédelmi hatósági ügyekben elsõ fokon – a
(3) bekezdésben foglalt kivétellel – a felügyelõség, másodfokon az OKTVF jár el.
(2) A felügyelõség jár el elsõ fokon az olyan ügyekben
is, amelyekben külön jogszabály alapján az önkormányzati környezetvédelmi hatóság jár el, de a hatósági feladat
tárgyát képezõ vagyontárgy települési önkormányzat tulajdonában vagy többségi települési önkormányzati tulajdonban van. Ezekben az ügyekben másodfokon az
OKTVF jár el.
(3) E rendelet 9. §-ában meghatározott környezetvédelmi hatósági ügyekben elsõ fokon – országos illetékességgel – az OKTVF jár el.
(4) Természetvédelmi hatósági ügyekben elsõ fokon
– az (5)–(6) bekezdésben foglalt kivétellel – a felügyelõség, másodfokon az OKTVF jár el.
(5) E rendelet 14. §-ában és 16. § (2) bekezdésében
meghatározott természetvédelmi hatósági ügyekben elsõ
fokon – országos illetékességgel – az OKTVF jár el.
(6) E rendelet 15. §-ában és 16. § (3) bekezdésében
meghatározott természetvédelmi hatósági ügyekben elsõ
fokon a települési önkormányzat jegyzõje – a fõvárosban a
fõjegyzõ – jár el.

39. §
(1) A környezetvédelmi, valamint természetvédelmi
szakhatóság szakhatósági állásfoglalását – a (2)–(3) bekezdésben foglalt kivétellel – a megkeresés beérkezését

(1) A felügyelõség hatáskörébe tartozó vízügyi, illetve
természetvédelmi hatósági eljárásokban, ha a döntéshez
vagy a tényállás tisztázásához olyan adat, illetõleg tény ismerete szükséges, amellyel állami alaptevékenysége körében a felügyelõség illetékességi területén mûködõ igazgatóság, illetve NPI rendelkezik, a felügyelõség az említett
állami szervek megkeresésével járhat el.
(2) Az igazgatóság a felügyelõség megkeresése esetén
állami alaptevékenysége körében külön jogszabály szerint
szakértõként, vagy az (1) bekezdésben foglaltak teljesítésével, közremûködik a vízügyi hatósági eljárásokban.
(3) Az NPI a felügyelõség megkeresése esetén állami
alaptevékenysége körében külön jogszabály szerint szakértõként, vagy az (1) bekezdésben foglaltak teljesítésével,
közremûködik a természetvédelmi hatósági eljárásokban.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
41. §
(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel –
2007. január 1. napján lép hatályba.
(2) A rendelet 3. számú melléklete 2007. február 1. napján lép hatályba.
(3) A rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása alá tartozó központi és területi államigazgatási szervek feladat- és hatáskörérõl szóló 276/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R.) – a Melléklete IV. pontjának kivételével –, a környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása
alá tartozó központi és területi államigazgatási szervek feladat- és hatáskörérõl szóló 276/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról szóló 182/2006. (VIII. 28.) Korm. rendelet és az európai közösségi jelentõségû természetvédel-
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mi rendeltetésû területekrõl szóló 275/2004. (X. 8.) Korm.
rendelet módosításáról szóló 201/2006. (X. 2.) Korm. rendelet 16. § (2)–(3) bekezdése hatályát veszti. Az R. Melléklete IV. pontja 2007. február 1. napján veszti hatályát.
(4) A rendelet hatálybalépésével egyidejûleg
a) a vízminõségi kárelhárítással összefüggõ feladatokról szóló 132/1997. (VII. 24.) Korm. rendelet 8. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„8. § A rendkívüli szennyezések észlelése céljából a
KÖVIZIG figyelõhálózatot, a külön jogszabály szerinti
KTVF mérõ-megfigyelõ rendszert mûködtet. A figyelõhálózat mûködtetésének szabályait és a mérõ-megfigyelõ
rendszer mûködtetésének rendjét a környezetvédelmi és
vízügyi miniszter állapítja meg.”
b) a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási
igénybejelentéséhez kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmány tartalmáról és értékelésének rendjérõl szóló
104/1998. (V. 22.) Korm. rendelet 2. számú melléklet
D) pont h) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[D) A céltámogatási körbe tartozó (szennyvízelvezetés
és -tisztítás) beruházásoknál a megvalósíthatósági tanulmány tartalmazza:]
„h) ha a keletkezõ szennyvíz terhelése nem éri el a napi
5000 lakosegyenértéket, vizsgálni kell a természetes
szennyvíztisztítási eljárások fõ tisztítási elemként vagy
utótisztítóként való alkalmazhatóságát (pl. gyökérzónás,
faültetvényes stb.)”
c) a jegyzõ hulladékgazdálkodási feladat- és hatáskörérõl szóló 241/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése a következõ új b) ponttal egészül ki, egyidejûleg a
jelenlegi b) pont jelölése c) pontra változik:
[Az 1. §-ban meghatározott feladatokon kívül a jegyzõ]
„b) környezetvédelmi hatóságként eljár a hulladékkezelési közszolgáltatási díjhátralék behajtása során;”
(5) A 2007. február 1. napjával megszûnõ Õrségi Nemzeti Park Igazgatóság általános jogutódja a Fertõ-Hanság
Nemzetei Park Igazgatóság, amely szervezet 2007. február
1. napjától Fertõ-Hanság és Õrségi Nemzeti Park Igazgatóság elnevezéssel mûködik.
42. §
Ez a rendelet a következõ uniós aktusoknak való megfelelést szolgálja:
a) a Tanács 79/409/EGK irányelve (1979. április 2.) a
vadon élõ madarak védelmérõl, 2. cikke, 3. cikke (2) bekezdésének c)–d) pontja,
b) a Tanács 92/43/EGK irányelve (1992. május 21.) a
természetes élõhelyek és vadon élõ növény- és állatvilág
megõrzésérõl 2. cikkének (2) bekezdése, 3. cikkének
(1) bekezdése, 9. cikke, 11. cikke, 17. cikkének (1) bekezdése, 18. cikkének (1) bekezdése.
A miniszterelnök helyett:
Kiss Péter s. k.,
szociális és munkaügyi miniszter
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1. számú melléklet
a 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez
I. A környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi
felügyelõségek elnevezése és székhelye
Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi
és Vízügyi Felügyelõség, Gyõr
Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség, Szombathely
Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség, Székesfehérvár
Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség, Pécs
Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség, Budapest
Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség, Debrecen
Felsõ-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség, Nyíregyháza
Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség, Miskolc
Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség, Szolnok
Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség, Szeged
II. A környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi
felügyelõségek kirendeltségeinek elnevezése
és telephelye
Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség Kirendeltsége, Baja
Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség Kirendeltsége, Gyula
III. A rendelet 20. §-a, valamint 34. § (2) bekezdés
szerinti feladatokat ellátó környezetvédelmi,
természetvédelmi és vízügyi felügyelõségek
Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi
és Vízügyi Felügyelõség, Gyõr
Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség, Székesfehérvár
Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség, Pécs
Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség, Budapest
Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség, Debrecen
Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség, Miskolc
Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség, Szeged
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IV. A környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi
felügyelõségek illetékességi területe
1. ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI,
TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELÕSÉG
A) Illetékességi
eljárásokban:

területe

hatósági,

szakhatósági

a) Gyõr megyei jogú város
közigazgatási területe.
b) Sopron megyei jogú város
közigazgatási területe.
c) Tatabánya megyei jogú város
közigazgatási területe.
d) Gyõr-Moson-Sopron megye – kivéve
Csáfordjánosfa,
Csér,
Egyházasfalu,
Gyalóka,
Iván,
Répcevis,
Sopronhorpács,
Szakony,
Und,
Zsira
közigazgatási területét.
e) Komárom-Esztergom megye
teljes közigazgatási területe.
f) Vas megyébõl
Csánig,
Csönge,
Jákfa,
Kenyeri,
Nick,
Ostffyasszonyfa,
Pápóc,
Rábapaty,
Répcelak,
Uraiújfalu
közigazgatási területe.
g) Veszprém megyébõl
Egyházaskeszõ,
Kemenesszentpéter,
Malomsok,
Marcaltõ,
Várkeszõ
közigazgatási területe.
B) Illetékességi területe a folyó- és tószabályozási, illetve árvízvédelmi vízügyi hatósági eljárásokban:
a) folyószabályozási:
a Duna a nyugati országhatártól az Ipoly-torkolatig
(1850–1708 fkm) 142 km, a Mosoni-Duna-ág 122 km és
az Iparcsatorna 2,4 km szakasza, a Rába a sárvári vasúti
hídtól a torkolatig 86 km hosszban, továbbá a Marcalnak

13443

Mórichida (Új Malomsok) alatti, vagyis a vízügyi igazgatóság illetékességi területének déli határától a torkolatig
terjedõ szakasza 22 km hosszban; valamint a Fertõ tó;
b) árvízvédelmi:
a Duna jobb part a rajkai országhatár és Pilismarót között, a Lajta mindkét part, a Lajta jobb és bal parti csatornák, valamint az összekötõ csatorna jobb és bal parti töltései, a Mosoni-Duna jobb és bal parti töltései, a Rábca
mindkét oldali töltése Bõsárkány és Gyõr között, a Répce
árapasztó töltései Répcelakig, illetve Répceszemeréig, a
Rába jobb és bal parti töltése Sárvár és Gyõr között, a Marcal bal és jobb parti védvonal a Bakonyér visszatöltésezésével együtt.
C) Illetékességi területe a rendelet 23. § (3)–(4) bekezdésében foglalt feladatok tekintetében
a) Az A) és B) pontok szerinti terület
b) A Nyugat-dunántuli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség illetékességi területe
[2/A) és B) pontok]
D) Általános területi kapcsolattartása:
Gyõr, Sopron, Tatabánya megyei jogú városok,
Gyõr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom megye, az
illetékességi területén mûködõ települési önkormányzatok
és más hatóságok.

2. NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI,
TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELÕSÉG
A) Illetékességi
eljárásokban:

területe

hatósági,

a) Nagykanizsa megyei jogú város
közigazgatási területe.
b) Szombathely megyei jogú város
közigazgatási területe.
c) Zalaegerszeg megyei jogú város
közigazgatási területe.
d) Gyõr-Moson-Sopron megyébõl
Csáfordjánosfa,
Csér,
Egyházasfalu,
Gyalóka,
Iván,
Répcevis,
Sopronhorpács,
Szakony,
Und,
Zsira
közigazgatási területe.
e) Somogy megyébõl
Balatonszentgyörgy,
Csákány,
Fõnyed,
Hollád,

szakhatósági
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Iharosberény,
Inke,
Nagyszakácsi,
Nemesdéd,
Nemesvid,
Pogányszentpéter,
Sávoly,
Somogysámson,
Somogysimonyi,
Somogyzsitva,
Szegerdõ,
Szõkedencs,
Tapsony,
Tikos,
Varászló,
Vése,
Vörs
közigazgatási területe, valamint
Õrtilos település Mura (középvízi) medrébe nyúló/tartozó közigazgatási területe.
f) Vas megye – kivéve
Csánig,
Csönge,
Jákfa,
Kenyeri,
Nick,
Ostffyasszonyfa,
Pápóc,
Rábapaty,
Répcelak,
Uraiújfalu
közigazgatási területét.
g) Veszprém megyébõl
Kemeneshõgyész,
Magyargencs
közigazgatási területe.
h) Zala megye – kivéve
a Balaton parti településeknek a tó medrében (jogi partvonalával határolt területébe) nyúló/tartozó közigazgatási
területét.
B) Illetékességi területe a folyó- és tószabályozási, illetve árvízvédelmi vízügyi hatósági eljárásokban:
a) folyószabályozási:
a Mura az országhatártól a torkolatig (48 km), a Rába a
sárvári vasúti hídtól az országhatárig (126 km);
b) árvízvédelmi:
a Zala árvízvédelmi rendszer Bókaháza és a Kis-Balaton vízvédelmi rendszer között, a Mura bal parti árvízvédelmi rendszer, a Rába árvízvédelmi rendszer a sárvári
vasúti híd és az országhatár között.
C) Általános területi kapcsolattartása:
Szombathely, Zalaegerszeg, Nagykanizsa megyei jogú
városok, Vas és Zala, Gyõr-Moson-Sopron, Somogy me-
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gye, az illetékességi területén mûködõ települési önkormányzatok és más hatóságok.

3. KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI,
TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELÕSÉG
A) Illetékességi
eljárásokban:

területe

hatósági,

szakhatósági

a) Székesfehérvár megyei jogú város
közigazgatási területe.
b) Dunaújváros megyei jogú város
közigazgatási területe.
c) Szekszárd megyei jogú város
közigazgatási területe.
d) Veszprém megyei jogú város
közigazgatási területe.
e) Baranya megyébõl
Ófalu
közigazgatási területe.
f) Fejér megye
teljes közigazgatási területe – kivéve
a Duna parti településeknek a folyam (középvízi) medrébe nyúló/tartozó
közigazgatási területét.
g) Somogy megyébõl
Balatonszabadi,
Kánya,
Siófok,
Siójut,
Tengõd, valamint
a Balaton parti teelpüléseknek a tó medrében (jogi partvonalával határolt területébe) nyúló, tartozó
közigazgatási területe.
h) Tolna megye – kivéve
Attala,
Csikóstõttõs,
Jágónak,
Kapospula,
Kaposszekcsõ,
Kismányok,
Lápafõ,
Nagymányok,
Nak,
Váralja,
Várong,
a Duna parti településeknek a folyam (középvízi) medrébe nyúló/tartozó
közigazgatási területét, valamint
a Paksi Atomerõmû és a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának területét.
i) Veszprém megye – kivéve
Egyházaskeszõ,
Kemeneshõgyész,
Kemenesszentpéter,
Magyargencs,
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Malomsok,
Marcaltõ,
Várkeszõ
közigazgatási területét.
j) Zala megyébõl
a Balaton parti településeknek a tó medrébe (jogi partvonalával határolt területébe) nyúló/tartozó közigazgatási
területe.
B) Illetékességi területe a folyó- és tószabályozási, illetve árvízvédelmi vízügyi hatósági eljárásokban:
a) folyó- és tószabályozási:
a Balaton és a Velencei-tó; a Sió a Balatontól a torkolatig;
b) árvízvédelmi:
a Duna jobb part Ercsi–Adony és Bölcske–Báta között,
a Szt. László bal parti és a Váli vízfolyás jobb és bal parti
torkolati szakasz, a Sió Simontornya–Sióagárd közötti bal
parti, Sióagárd és Sió-torkolat közötti jobb és bal parti, a
Sióba ömlõ Völgységi árok torkolati szakaszának kétparti
töltései, a Nádor-csatorna Kölesd alatti jobb és bal parti
töltései.
C) Általános területi kapcsolattartása:
Dunaújváros, Szekszárd, Székesfehérvár, Veszprém
megyei jogú városok, Fejér, Tolna, Veszprém megyék, az
illetékességi területén mûködõ települési önkormányzatok
és más hatóságok.

4. DÉL-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI,
TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELÕSÉG
A) Illetékességi
eljárásokban

területe

hatósági,

a) Pécs megyei jogú város
közigazgatási területe.
b) Kaposvár megyei jogú város
közigazgatási területe.
c) Baranya megye – kivéve
Ófalu
közigazgatási területét.
d) Bács-Kiskun megye – kivéve
Balotaszállás,
Bócsa,
Bugac,
Bugacpusztaháza,
Csólyospálos,
Fülöpjakab,
Gátér,
Harkakötöny,
Jászszentlászló,
Kecskemét,
Kelebia,
Kiskunfélegyháza,

szakatósági
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Kiskunhalas,
Kiskunmajsa,
Kisszállás,
Kömpöc,
Kunfehértó,
Kunszállás,
Lakitelek,
Móricgát,
Nyárlõrinc,
Pálmonostora,
Petõfiszállás,
Szank,
Szentkirály,
Tiszaalpár,
Tiszakécske,
Tiszaug,
Tompa,
Városföld,
Zsana
közigazgatási területét.
e) Tolna megyébõl
Attala,
Csikóstõttõs,
Jágónak,
Kapospula,
Kaposszekcsõ,
Kismányok,
Lápafõ,
Nagymányok,
Nak,
Váralja,
Várong,
a Duna parti településeknek a folyam (középvízi) medrébe nyúló/tartozó
közigazgatási területe, valamint
a Paksi Atomerõmû és a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának területe.
f) Somogy megye – kivéve
Balatonszentgyörgy,
Balatonszabadi,
Csákány,
Fõnyed,
Hollád,
Iharosberény,
Inke,
Kánya,
Nagyszakácsi,
Nemesdéd,
Nemesvid,
Pogányszentpéter,
Sávoly,
Siófok,
Siójut,
Somogysámson,
Somogysimonyi,
Somogyzsitva,
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Szegerdõ,
Szõkedencs,
Tapsony,
Tengõd,
Tikos,
Varászló,
Vése,
Vörs, valamint
a Balaton parti településeknek a tó medrébe (jogi partvonalával határolt területébe), és
Õrtilos település Mura (középvízi) medrébe nyúló/tartozó
közigazgatási területét.
B) Illetékességi területe a folyó- és tószabályozási, illetve árvédelmi vízügyi hatósági eljárásokban:
a) folyószabályozási:
a Dráva a Mura torkolatától az országhatárig
(236–225 fkm és 200–68 fkm) 143 km hosszban,
a Duna a Dunaföldvári hídtól a déli országhatárig
(1560–1433 fkm) 127 km és a Ferenc-csatorna a bajai kiágazástól az országhatárig 34 fkm hosszban;
b) árvízvédelmi:
a Duna jobb part Bölcske- és a déli országhatár között, a
Duna bal part Solt-déli országhatár között, a Dráva bal part
Korcsina átvágás és Eperjes között, a Fekete-víz bal partja
a Pécsi-víz torkolata és a Dráva között, a Pécsi-víz bal
partja Kémes és a Fekete-víz között, a Fekete-víz jobbpartja a cuni híd és a Dráva között.
C) Általános területi kapcsolattartása:
Pécs, Kaposvár megyei jogú város, Baranya, Somogy és
Tolna megye, az illetékességi területén mûködõ települési
önkormányzatok és más hatóságok.

5. KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI,
TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELÕSÉG
A) Illetékességi
eljárásokban:

területe

hatósági,

a) Budapest fõváros
közigazgatási területe.
b) Salgótarján megyei jogú város
közigazgatási területe.
c) Heves megyébõl
Apc,
Boldog,
Hatvan,
Heréd,
Kerekharaszt,
Lõrinci,
Nagykökényes,
Petõfibánya,
Zagyvaszántó
közigazgatási területe.

szakhatósági
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d) Nógrád megye
teljes közigazgatási területe.
e) Pest megye – kivéve
Abony,
Albertirsa,
Cegléd,
Ceglédbercel,
Csemõ,
Dánszentmiklós,
Jászkarajenõ,
Kocsér,
Köröstetétlen,
Mikebuda,
Nagykõrös,
Nyársapát,
Pilis,
Tápiószõlõs,
Törtel,
Újszilvás
közigazgatási területét.
f) Fejér megye Duna parti településeinek a folyam (középvízi) medrébe nyúló/tartozó közigazgatási területe.
B) Illetékességi területe a folyó- és tószabályozási, illetve árvízvédelmi vízügyi hatósági eljárásokban:
a) folyószabályozási:
a Duna az Ipoly-torkolattól a dunaföldvári hídig
(1708,2–1560,5 fkm) 147,7 km, a Szentendrei-Duna-ág
32 km és a Ráckevei (Soroksári)-Duna-ág 58 km hosszban, az Ipoly szlovák–magyar határszakasza 141 km
hosszban, a Zagyva Jobbágyitól a jászfelsõszentgyörgyi
elbontott hídig 41 km hosszban;
b) árvízvédelmi:
a Duna jobb part Pilismarót–Dunafüred között, a Duna
bal part Szob–Dunaegyháza között, a Szentendrei-sziget
és Csepel-sziget védvonalai, a Zagyva mindkét parti védvonalai Jobbágyi és Jászfelsõszentgyörgy között, és az
Ipoly bal parti védvonalai.
C) Általános területi kapcsolattartása:
Budapest fõváros, Salgótarján megyei jogú város, Pest,
Heves és Nógrád megye, az illetékességi területén mûködõ
települési önkormányzatok és más hatóságok.

6. TISZÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI,
TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELÕSÉG
A) Illetékességi
eljárásokban:

területe

hatósági,

a) Debrecen megyei jogú város
közigazgatási területe.
b) Hajdú-Bihar megye – kivéve
Téglás
közigazgatási területét.

szakhatósági
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c) Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébõl
Szorgalmatos,
Tiszadada,
Tiszadob,
Tiszaeszlár,
Tiszalök,
Tiszanagyfalu,
Tiszavasvári
közigazgatási területe.

Tiszalök,
Tiszanagyfalu,
Tiszavasvári
közigazgatási területét.
B) Illetékességi területe a folyó- és tószabályozási, illetve árvízvédelmi vízügyi hatósági eljárásokban:

B) Illetékességi területe a folyó- és tószabályozási, illetve árvízvédelmi vízügyi hatósági eljárásokban:
a) folyószabályozási:
a Berettyó az országhatártól a torkolatig, Hortobágy–Berettyó Bucsától az Ágotai hídig;
b) árvízvédelmi:
a Tisza bal part Rakamaz–Tiszafüred között, a Keleti-fõcsatorna visszatöltésezett mindkét parti védtöltésével,
a Tiszavasvári zsilipig, a Hortobágy–Berettyó bal part
Nádudvar–Bucsa között, a Berettyó jobb part az országhatár–Darvas között, a Berettyó bal part országhatár Sebes-Körös között, a Berettyóba torkoló Ér- és Kálló-fõcsatorna visszatöltésezett jobb és bal partja (az Ér-fõcsatornának az országhatárig, a Kálló-fõcsatornánál a Bakonszegi
útig), a Sebes-Körös jobb part az országhatár és a
Berettyó-torkolat között.
C) Illetékességi területe a rendelet 23. § (3)–(4) bekezdésében foglalt feladatok tekintetében
a) Az A) és B) pontok szerinti terület
b) A Felsõ-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség illetékességi területe
[7/A) és B) pontok]
D) Általános területi kapcsolattartása:
Debrecen megyei jogú város, Hajdú-Bihar megye, az
illetékességi területén mûködõ települési önkormányzatok
és más hatóságok.

7. FELSÕ-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI,
TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELÕSÉG
A) Illetékességi
eljárásokban:

területe

hatósági,
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a) Nyíregyháza megyei jogú város
közigazgatási területe.
b) Hajdú-Bihar megyébõl
Téglás
közigazgatási területe.
c) Szabolcs-Szatmár-Bereg megye – kivéve
Szorgalmatos,
Tiszadada,
Tiszadob,
Tiszaeszlár,

a) folyószabályozási:
a Tisza a tiszabecsi országhatártól a Bodrog-torkolatig
(744,8–543,7 fkm), Túr az országhatártól a torkolatig
30 km és a Szamos az országhatártól a torkolatig 49,5 km
hosszban;
b) árvízvédelmi:
a Tisza jobb part Tarpa–Lónya között; Tisza bal part Tiszabecs–Rakamaz között, a Batár bal part Kispalád–Tiszabecs között, a Túr jobb és bal part Garbolc–Tiszakóród között, a Palád jobb és bal part, a Sáréger jobb és bal part, a
Szamos jobb és bal part az országhatár és Olcsva, illetõleg
Olcsvaapáti között a Kraszna jobb és bal part Ágerdõ–Vásárosnamény között, a Lónyay-fõcsatorna jobb és bal part,
valamint a Lónyay-fõcsatorna bal parti szakaszán beömlõ
Nyíri-fõfolyások visszatöltésezett torkolati szakaszai.
C) Általános területi kapcsolattartása:
Nyíregyháza megyei jogú város, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, az illetékességi területén mûködõ települési
önkormányzatok és más hatóságok.

8. ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI,
TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELÕSÉG
A) Illetékességi
eljárásokban:

területe

hatósági,

a) Eger megyei jogú város
közigazgatási területe.
b) Miskolc megyei jogú város
közigazgatási területe.
c) Borsod-Abaúj-Zemplén megye
teljes közigazgatási területe.
d) Heves megye – kivéve
Apc,
Átány,
Boldog,
Erdõtelek,
Hatvan,
Heréd,
Heves,
Hevesvezekény,
Kisköre,
Kömlõ,
Lõrinci,
Nagykökényes,
Petõfibánya,
Pély,

szakhatósági
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Sarud,
Tarnaszentmiklós,
Tenk,
Tiszanána,
Zagyvaszántó
közigazgatási területét.
e) Jász-Nagykun-Szolnok megyébõl
Jászágó,
Jászárokszállás,
Jászdózsa
közigazgatási területe.
B) Illetékességi területe a folyó- és tószabályozási, illetve árvízvédelmi vízügyi hatósági eljárásokban:
a) folyószabályozási:
a Tisza a Bodrog-torkolattól Tiszabábolnáig
(543,75–440,00 fkm) 103,75 km, a Bodrog az országhatártól a torkolatig 51,1 km, a Hernád az országhatártól a torkolatig 118,4 km és a Sajó az országhatártól a torkolatig
125,1 km hosszban;
b) árvízvédelmi:
a Tisza jobb part Zemplénagárd–Sarud között, a Bodrog
jobb és bal part az országhatár és a Tisza között, a Hernád
jobb és bal part az országhatár és a torkolat között a Gönci,
Vadász és Garadna patakok visszatöltésezett szakaszaival,
a Takta mindkét parti töltései Szerencs és a torkolat között,
a Sajó jobb és bal part Sajópüspöki és a torkolat között, a
Szinva, Mercse, Hangony, Vörös J., Szuha, Szörnyûvölgyi, Keleméri, Névtelen patakok visszatöltésezett szakaszaival, a Csincse, Eger és Rima mindkét parti torkolati
szakaszai, a Laskó visszatöltésezett szakaszának bal partja, a Tana két part Kál–Jászjákóhalma közötti szakasza a
Zagyváig, a Tarna jobb parti mellékvízfolyásainak a Tarnóca, Bene, Gyöngyös, Gyangya és Szarvágy, Ágói patakok visszatöltésezett szakaszai.
C) Illetékességi területe a rendelet 23. § (3)–(4) bekezdésében foglalt feladatok tekintetében
a) Az A) és B) pontok szerinti terület
b) A Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség illetékességi területe
[9/A) és B) pontok]
D) Általános területi kapcsolattartása:
Miskolc, Eger megyei jogú városok, Borsod-Abaúj-Zemplén és Heves megye, az illetékességi területén mûködõ települési önkormányzatok és más hatóságok.
9. KÖZÉP-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI,
TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELÕSÉG
A) Illetékességi
eljárásokban:

területe

hatósági,

a) Szolnok megyei jogú város
közigazgatási területe.

szakhatósági
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b) Heves megyébõl
Átány,
Erdõtelek,
Heves,
Hevesvezekény,
Kisköre,
Kömlõ,
Pély,
Sarud,
Tarnaszentmiklós,
Tenk,
Tiszanána
közigazgatási területe.
c) Jász-Nagykun-Szolnok megye – kivéve
Jászágó,
Jászárokszállás,
Jászdózsa
közigazgatási területét.
d) Pest megyébõl
Abony,
Albertirsa,
Cegléd,
Ceglédbercel,
Csemõ,
Dánszentmiklós,
Jászkarajenõ,
Kocsér,
Köröstetétlen,
Mikebuda,
Nagykõrös,
Nyársapát,
Pilis,
Tápiószõlõs,
Törtel,
Újszilvás
közigazgatási területe.
B) Illetékességi területe a folyó- és tószabályozási, illetve árvízvédelmi vízügyi hatósági eljárásokban:
a) folyószabályozási:
a Tisza Tiszabábolnától Csongrád város északi közigazgatási határáig (Csongrád–Bokros) (440,0–253,8 fkm)
186,2 km hosszban, a Kiskörei-tározó a Tisza 440,0
fkm-ig, a Zagyva a jászfelsõszentgyörgyi vízmércétõl a
torkolatig 83,9 km hosszban;
b) árvízvédelmi:
a Tisza jobb part Sarudtól az Alpári magaspartig (Lakitelek–Alpár közigazgatási határáig), a Laskó visszatöltésezett szakaszának jobb partja, Tisza bal part a tiszafüredi
vasúti hídtól a Hármas-Körös torkolatáig, a Zagyva mindkét partja Jászfelsõszentgyörgy–Szolnok között, a Tápió
jobb és bal part visszatöltésezett szakasza Tápiógyörgyéig, a Német-éri-fõcsatorna mindkét parti töltései, Hortobágy–Berettyó jobb parti töltése, a Német-éri-fõcsatorna
és a Hármas-Körös közötti szakaszon, a Hármas-Körös
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jobb parti szakasza a Hortobágy–Berettyó torkolat és a
Tisza között.
C) Általános területi kapcsolattartása:
Szolnok megyei jogú város, Jász-Nagykun-Szolnok
megye, az illetékességi területén mûködõ települési önkormányzatok és más hatóságok.
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Városföld,
Zsana
közigazgatási területe.
f) Békés megye
g) Csongrád megye
teljes közigazgatási területe.
B) Illetékességi területe a folyó- és tószabályozási, illetve árvízvédelmi vízügyi hatósági eljárásokban:

10. ALSÓ-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI,
TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELÕSÉG
A) Illetékességi
eljárásokban:

területe

hatósági,

a) Békéscsaba megyei jogú város
közigazgatási területe.
b) Hódmezõvásárhely megyei jogú város
közigazgatási területe.
c) Kecskemét megyei jogú város
közigazgatási területe.
d) Szeged megyei jogú város
közigazgatási területe.
e) Bács-Kiskun megyébõl
Balotaszállás,
Bócsa,
Bugac,
Bugacpusztaháza,
Csólyospálos,
Fülöpjakab,
Gátér,
Harkakötöny,
Jászszentlászló,
Kecskemét,
Kelebia,
Kiskunfélegyháza,
Kiskunhalas,
Kiskunmajsa,
Kisszállás,
Kömpöc,
Kunfehértó,
Kunszállás,
Lakitelek,
Móricgát,
Nyárlõrinc,
Pálmonostora,
Petõfiszállás,
Szank,
Szentkirály,
Tiszaalpár,
Tiszakécske,
Tiszaug,
Tompa,

szakhatósági

a) folyószabályozási:
a Tisza Csongrád város északi közigazgatási határától
(Csongrád–Bokros) a déli országhatárig (253,8–159,6
fkm) 94,2 km, a Maros a keleti országhatártól a torkolatig
49,6 km, a Sebes-Körös az országhatártól a torkolatig
59 km, a Fekete-Körös az országhatártól a torkolatig
20 km, a Fehér-Körös az országhatártól a torkolatig 10 km,
a Kettõs- és Hármas-Körös teljes 37 km, illetõleg 91 km
hosszban, a Hortobágy–Berettyó Túrkevétõl a torkolatig
54,8 km hosszban;
b) árvízvédelmi:
a Tisza jobb part alpári magaspart (Lakitelek–Alpár
közigazgatási határ) – déli országhatár közötti szakasza, a
Dong-éri-fõcsatorna torkolati szakaszának jobb és bal parti visszatöltésezése, a Tisza bal part a Hármas-Körös torkolattól a déli országhatárig, a Hármas-Körös bal part a
Horgavölgy-ér mellékága alatti Darurampától a Tiszáig, a
Maros mindkét parti töltés az országhatár és a torkolat között, a Sámson–Apátfalvi-fõcsatorna jobb és bal parti töltése a Maros és a Királyhegyesi-fõcsatorna között, a Hortobágy–Berettyó bal parti töltés Bucsa és a torkolat között,
a Hármas-Körös jobb parti töltése a Hortobágy–Berettyó
és a Sebes-Körös között, a Sebes-Körös jobb parti töltése a
Hármas-Körös és Berettyó torkolata között, a Berettyó
jobb parti töltése Darvas és a Sebes-Körös között, a Sebes-Körös bal parti töltése az országhatár és a Hármas-Körös között, a Hármas-Körös bal parti töltése a Horgavölgyi-ér mellékága alatti Darurampa és a Sebes-Körös között, a Kettõs-Körös, a Fekete-Körös és a Fehér-Körös
mindkét parti töltései, a Fehér-Körös bal parti lokalizációs
töltés, a mérgesi és a mályvádi árvízi szükségtározók töltései, a Gyulavári és Dénesmajori körtöltések, a Fehér-Körös és a Fekete-Körös közötti lokalizációs töltés, a
Fekete-Körös és a Sebes-Körös közötti lokalizációs töltés,
az Öcsöd–Békésszentandrási lokalizációs töltés az
Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi
Igazgatóság határáig.
C) Általános területi kapcsolattartása:
Szeged, Kecskemét, Hódmezõvásárhely, Békéscsaba
megyei jogú városok, Békés, Csongrád, Bács-Kiskun megye, az illetékességi területén mûködõ települési önkormányzatok és más hatóságok.
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2. számú melléklet
a 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez

I. A környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok
elnevezése és székhelye
Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, Gyõr
Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi
Igazgatóság, Budapest
Alsó-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, Baja
Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, Székesfehérvár
Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, Pécs
Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, Szombathely
Felsõ-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, Nyíregyháza
Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Vízügyi
Igazgatóság, Miskolc
Tiszántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság,
Debrecen
Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi
Igazgatóság, Szolnok
Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, Szeged
Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, Gyula
II. A környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok
mûködési területe
1. ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS
VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG
A) Mûködési területe:
a) Gyõr-Moson-Sopron megye – kivéve
Bakonygyirót,
Bakonyszentlászló,
Bakonypéterd,
Csáfordjánosfa,
Csér,
Csikvánd,
Egyházasfalu,
Fenyõfõ,
Gyalóka,
Gyarmat,
Iván,
Lázi,
Répcevis,
Románd,
Sikátor,
Sopronhorpács,
Szakony,
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Szerecseny,
Veszprémvarsány,
Und,
Zsira közigazgatási területét.
b) Komárom-Esztergom megye – kivéve
Szárliget közigazgatási területét.
c) Vas megyébõl
Csánig,
Csönge,
Jákfa,
Kenyeri,
Nick,
Ostffyasszonyfa,
Pápoc,
Rábapaty,
Répcelak,
Uraiújfalu közigazgatási területe.
d) Veszprém megyébõl
Egyházaskeszõ,
Kemenesszentpéter,
Malomsok,
Marcaltõ,
Várkeszõ közigazgatási területe.
B) Mûködési vonalai:
a) folyók:
a Duna a nyugati országhatártól az Ipoly-torkolatig
(1850–1708 fkm) 142 km, a Mosoni Duna-ág 122 km és az
Iparcsatorna 2,4 km szakasza, a Rába a sárvári vasúti hídtól a torkolatig 86 km hosszban, továbbá a Marcalnak Mórichida (Új Malomsok) alatti, vagyis a környezetvédelmi
és vízügyi igazgatóság mûködési területének déli határától
a torkolatig terjedõ szakasza 22 km hosszban; valamint a
Fertõ tó;
b) árvízvédelmi mûvek:
a Duna jobb part a rajkai országhatár és Pilismarót között, a Lajta mindkét part, a Lajta jobb és bal parti csatornák, valamint az összekötõ csatorna jobb- és bal parti töltései, a Mosoni-Duna jobb és bal parti töltései, a Rábca
mindkét oldali töltése Bõsárkány és Gyõr között, a Répce
árapasztó töltései Répcelakig, ill. Répceszemeréig, a Rába
jobb és bal parti töltése Sárvár és Gyõr között, a Marcal bal
és jobb parti védvonal a Bakonyér visszatöltésezésével
együtt;
c) kisvízfolyások, belvízcsatornák és vízügyi létesítmények:
a mûködési területén kizárólag állami tulajdonban lévõ
kisvízfolyások, belvízvédelmi csatornák, tározók, holtágak és az azokon lévõ vízügyi létesítmények.
C) Kapcsolattartás:
Gyõr, Sopron, Tatabánya megyei jogú városok,
Gyõr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Vas és
Veszprém megye.
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2. KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI
ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG
A) Mûködési területe:
a) Budapest fõváros teljes közigazgatási területe.
b) Pest megye – kivéve
Abony,
Albertirsa,
Cegléd,
Ceglédbercel,
Csemõ,
Dánszentmiklós,
Jászkarajenõ,
Kocsér,
Kõröstetétlen,
Mikebuda,
Nagykõrös,
Nyársapát,
Pilis,
Tápiószõlõs,
Törtel,
Újszilvás közigazgatási területét.
c) Nógrád megye teljes közigazgatási területe.
d) Heves megyébõl
Apc,
Boldog,
Hatvan,
Heréd,
Kerekharaszt,
Lõrinci,
Nagykökényes,
Zagyvaszántó közigazgatási területe.
B) Mûködési vonalai:
a) folyók:
a Duna az Ipoly-torkolattól a dunaföldvári hídig
(1708,2–1560,5 fkm) 147,7 km, a Szentendrei Duna-ág
32 km és a Ráckevei (Soroksári) Duna-ág 58 km hosszban,
az Ipoly szlovák–magyar határszakasza 141 km hosszban,
a Zagyva Jobbágyitól a jászfelsõszentgyörgyi elbontott
hídig 41 km hosszban;
b) árvízvédelmi mûvek:
a Duna jobb part Pilismarót–Dunafüred között, a Duna
bal part Szob–Dunaegyháza között, a Szentendrei-sziget
és Csepel-sziget védvonalai – kivéve Budapest és Szentendre saját szervezettel védekezõ városok védvonalait –, a
Zagyva mindkét parti védvonalai Jobbágyi és Jászfelsõszentgyörgy között és az Ipoly bal parti védvonalai.
c) kisvízfolyások, belvízcsatornák és vízügyi létesítmények:
a mûködési területén kizárólag állami tulajdonban lévõ
kisvízfolyások, belvízvédelmi csatornák, tározók, holtágak és az azokon lévõ vízügyi létesítmények, ezen kívül
Bács-Kiskun megyében:
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Kunpeszér határában a XX. jelû belvízcsatorna; Kunszentmiklós határában a XXXI. jelû belvízcsatornának a
XXXIII. jelû belvízcsatorna betorkolása feletti szakasza;
Tass határában az I. fõcsatorna és a Szivárgó-csatorna
kezelése.
Jász-Nagykun-Szolnok megyében:
a Galga és az Egyesült-Tápió patakok kezelése.
Fejér megyében:
Kígyós, Sajgó, Etyeki, Mányi, Zámori patakok és mellékágaik.
C) Kapcsolattartás:
Budapest fõváros, Salgótarján megyei jogú város, Pest
és Nógrád megye.

3. ALSÓ-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS
VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG
A) Mûködési területe:
a) Bács-Kiskun megye – kivéve
Balotaszállás,
Bócsa,
Bugac,
Bugacpusztaháza,
Csólyospálos,
Fülöpjakab,
Gátér,
Harkakötöny,
Jászszentlászló,
Kecskemét,
Kelebia,
Kiskunhalas,
Kiskunmajsa,
Kisszállás,
Kiskunfélegyháza,
Kömpöc,
Kunfehértó,
Kunszállás,
Lakitelek,
Nyárlõrinc,
Pálmonostora,
Petõfiszállás,
Szank,
Szentkirály (Lászlófalva),
Tiszaalpár,
Tiszakécske,
Tompa,
Városföld,
Zsana
közigazgatási területét, továbbá
Baja város és
Érsekcsanád közigazgatási területének a Duna jobb
partjára esõ részét.
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b) Baranya megyébõl
Homorúd közigazgatási területe, továbbá
Mohács város közigazgatási területének a Duna bal
partjára esõ része.
B) Mûködési vonalai:
a) folyók:
a Duna a dunaföldvári híd felsõ élétõl a déli országhatárig (1560,5–1433 fkm) 127,5 km és a Ferenc-csatorna a
bajai kiágazástól az országhatárig 34 km hosszban;
b) árvízvédelmi mûvek:
a Duna bal part Solt-déli országhatár között, kivéve a
Baja város belterületét védõ fõvédvonalat;
c) kisvízfolyások, belvízcsatornák és vízügyi létesítmények:
a mûködési területén kizárólag állami tulajdonban lévõ
kisvízfolyások, belvízvédelmi csatornák, tározók, holtágak és az azokon lévõ vízügyi létesítmények, ezen kívül
Bács-Kiskun megyében:
Bócsa község határában a VII. számú csatorna; Rekettye–Bogárzó-csatorna Kiskunhalas közigazgatási
területén.
Pest megyében:
Tatárszentgyörgy határában a XXIII. jelû belvízcsatorna kezelése: Bugyi határában a Duna-völgyi fõcsatorna a
Kunpeszér–Bugyi közútig.
C) Kapcsolattartás:
Kecskemét megyei jogú város, Bács-Kiskun megye.

4. KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS
VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG
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Nagymányoknak a Völgységi patak jobb partjára esõ részét.
d) Somogy megyébõl
Balatonszabadi,
Kánya,
Siófok (Balatonkiliti),
Siójut,
Tengõd
közigazgatási területe, továbbá
Ádándnak a Sió bal partjára esõ része.
e) Baranya megyébõl
Ófalu területe, továbbá
Hidas közigazgatási területének a Völgységi patak bal
partjára esõ része.
f) Bács-Kiskun megyébõl
Baja város és
Érsekcsanád közigazgatási területének a Duna jobb
partjára esõ része.
g) Gyõr-Moson-Sopron megyébõl
Bakonygyirót,
Bakonyszentlászló,
Bakonypéterd,
Csikvánd,
Fenyõfõ,
Gyarmat,
Lázi,
Románd,
Sikátor,
Szerecseny,
Veszprémvarsány
közigazgatási területe.
h) Komárom-Esztergom megyébõl:
Szárliget
közigazgatási területe.

A) Mûködési területe:
a) Fejér megye teljes közigazgatási területe.
b) Veszprém megye – kivéve
Egyházaskeszõ,
Kemeneshõgyész,
Kemenesszentpéter,
Magyargencs,
Malomsok,
Marcaltõ,
Várkeszõ közigazgatási területét.
c) Tolna megye – kivéve
Attala,
Csikóstõttõs,
Jágónak,
Kaposszekcsõ,
Kapospula,
Lápafõ,
Nak közigazgatási területét, továbbá
Váralja Völgységi patak jobb partjára esõ részét,
Várong közigazgatási területét, továbbá
Kismányoknak és

B) Mûködési vonalai:
a) folyók:
a Balaton és a Velencei-tó; a Sió a Balatontól a torkolatig;
b) árvízvédelmi mûvek:
a Duna jobb part Ercsi–Adony és Bölcske–Báta között,
a Szt. László bal parti és a Váli vízfolyás jobb és bal parti
torkolati szakasz, a Sió Simontornya–Sióagárd közötti bal
parti, Sióagárd és Sió-torkolat közötti jobb és bal parti, a
Sióba ömlõ Völgységi árok torkolati szakaszának kétparti
töltései, a Nádor-csatorna Kölesd alatti jobb és bal parti
töltései;
c) kisvízfolyások, belvízcsatornák és vízügyi létesítmények:
a mûködési területén kizárólag állami tulajdonban lévõ
kisvízfolyások, belvízvédelmi csatornák, tározók, holtágak és az azokon lévõ vízügyi létesítmények, ezen kívül
Baranya megyében:
Mágocs határában a Kapos-csatorna jobb parti oldala és
jobb parti depóniája.
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Tolna megyében:
Kaposszekcsõ és Csikóstõttõs határában a Kapos-csatorna jobb parti depóniája a Dombóvár–Kaposszekcsõ út
hídjától lefelé; Nak határában a Kis-Konda patak.
C) Kapcsolattartás:
Székesfehérvár, Dunaújváros, Szekszárd és Veszprém
megyei jogú városok, Fejér, Tolna és Veszprém megye.

5. DÉL-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS
VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG
A) Mûködési területe:
a) Pécs megyei jogú város.
b) Baranya megye – kivéve
Homorúd, valamint
Ófalu közigazgatási területét, továbbá
Hidas közigazgatási területének a Völgységi patak bal
partjára esõ részét, valamint Mohács közigazgatási területének a Duna bal partjára esõ részét.
c) Somogy megye – kivéve
Balatonszentgyörgy,
Balatonszabadi,
Csákány,
Fõnyed,
Hollád,
Iharosberény,
Inke,
Kánya,
Nagyszakácsi,
Nemesdéd,
Nemesvid,
Õrtilos,
Pogányszentpéter,
Sávoly,
Siófok,
Siójut,
Somogysámson,
Somogysimonyi,
Somogyzsitfa,
Szegerdõ,
Szõkedencs,
Tapsony,
Tengõd,
Tikos,
Varászló,
Vése,
Vörs
közigazgatási területét, továbbá
Marcali közigazgatási területének a Zala folyó vízgyûjtõjére esõ részét Horvátkút lakott hellyel.
d) Tolna megyébõl
Attala,
Csikóstõttõs,
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Jágónak,
Kapospula,
Kaposszekcsõ,
Lápafõ,
Nak,
Várong,
Váralja, továbbá
Kismányok és
Nagymányok közigazgatási területének a Völgységi patak jobb partjára esõ része.
B) Mûködési vonalai:
a) folyók:
a Dráva a Mura torkolatától az országhatárig (236–225
fkm és 200–68 fkm) 143 km hosszban.
b) árvízvédelmi mûvek:
a Duna jobb part Mohács és a déli országhatár között, a
Dráva bal part Korcsina átvágás és Eperjes között, a Fekete-víz bal partja a Pécsi-víz torkolata és a Dráva között, a
Pécsi-víz bal partja Kémes és a Fekete-víz között, a Fekete-víz jobb partja a cuni híd és a Dráva között;
c) kisvízfolyások, belvízcsatornák és vízügyi létesítmények:
a mûködési területén kizárólag állami tulajdonban lévõ
kisvízfolyások, belvízvédelmi csatornák, tározók, holtágak és az azokon lévõ vízügyi létesítmények, ezen kívül
Tolna megyében:
Dombóvár határában a Kapos-vízfolyás medre a Dombóvár-kaposszekcsõi út hídjától vízfolyás szerint felfelé;
Váralja, Kismányok és Nagymányok határában a
Völgységi patak medre.
C) Kapcsolattartás:
Pécs, Kaposvár megyei jogú városok, Baranya és Somogy megye.

6. NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS
VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG
A) Mûködési területe:
a) Vas megye – kivéve
Csánig,
Csönge,
Jákfa,
Kenyeri,
Nick,
Ostffyasszonyfa,
Pápoc,
Rábapaty,
Répcelak,
Uraiújfalu közigazgatási területét.
b) Zala megye teljes közigazgatási területe.
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c) Gyõr-Moson-Sopron megyébõl
Csáfordjánosfa,
Csér,
Egyházasfalu,
Gyalóka,
Iván,
Répcevis,
Sopronhorpács,
Szakony,
Und,
Zsira közigazgatási területe.
d) Veszprém megyébõl
Kemeneshõgyész,
Magyargencs közigazgatási területe.
e) Somogy megyébõl
Balatonszentgyörgy,
Csákány,
Fõnyed,
Hollád,
Iharosberény,
Inke,
Nagyszakácsi,
Nemesdéd,
Nemesvid,
Õrtilos,
Pogányszentpéter,
Sávoly,
Somogysámson,
Somogysimonyi,
Somogyzsitfa,
Szegerdõ,
Szõkedencs,
Tapsony,
Tikos,
Varászló,
Vése,
Vörs közigazgatási területe, valamint
Marcali közigazgatási területének a Zala folyó vízgyûjtõjére esõ része Horvátkút lakott hellyel.
B) Mûködési vonalai:
a) folyók:
a Mura az országhatártól a torkolatig (48 km), a Rába a
sárvári vasúti hídtól az országhatárig (126 km);
b) árvízvédelmi mûvek:
a Zala árvízvédelmi rendszer Bókaháza és a Kisbalaton
vízvédelmi rendszer között, a Mura bal parti árvízvédelmi
rendszer, a Rába árvízvédelmi rendszer a sárvári vasúti híd
és az országhatár között, az OÁBSZ szerint;
c) kisvízfolyások, belvízcsatornák és vízügyi létesítmények:
a mûködési területén kizárólag állami tulajdonban lévõ
kisvízfolyások, belvízvédelmi csatornák, tározók, holtágak és az azokon lévõ vízügyi létesítmények, ezen kívül
Vas megyében:
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a Répcének a répcelaki osztómû feletti szakaszán az országhatárig; a Kõris patak a jákfai hídtól felfelé: a Marcal
a Gyõr-Moson-Sopron, Veszprém megyék határától
(Mórichida) Vas és Veszprém megyék határáig Megyer.
C) Kapcsolattartás:
Szombathely, Zalaegerszeg, Nagykanizsa megyei jogú
városok, Vas és Zala megye.

7. FELSÕ-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS
VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG
A) Mûködési területe:
a) Szabolcs-Szatmár-Bereg megye – kivéve
Nyírlugos,
Penészlek,
Szorgalmatos,
Tiszadada,
Tiszadob,
Tiszaeszlár,
Tiszalök,
Tiszanagyfalu,
Tiszavasvári települések közigazgatási területét,
Balsa,
Dombrád,
Ibrány,
Timár,
Tiszabercel,
Tiszakanyár,
Tiszatelek,
Gávavencsellõ települések közigazgatási területének a
Tisza jobb partjára esõ részét, továbbá
Nyírbéltek közigazgatási területének délnyugati részét,
Rakamaz közigazgatási területének a Tiszanagyfalu–Rakamaz községhatár, a Nyíregyháza–Tokaj vasútvonal és a 38-as számú út által alkotott vonaltól délre esõ
területét.
b) Borsod-Abaúj-Zemplén megyébõl
Cigánd,
Kenézlõ,
Tiszakarád,
Zemplénagárd közigazgatási területének a Tisza bal
partjára esõ része.
c) Hajdú-Bihar megyébõl
Téglás közigazgatási területe, valamint
Nyíradony közigazgatási területének északi része.
B) Mûködési vonalai:
a) folyók:
a Tisza a tiszabecsi országhatártól a Bodrog-torkolatig
(744,8–543,7 fkm), Túr az országhatártól a torkolatig
30 km és a Szamos az országhatártól a torkolatig 49,5 km
hosszban;
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b) árvízvédelmi mûvek:
a Tisza jobb part Tarpa–Lónya között; Tisza bal part Tiszabecs–Rakamaz között, a Batár bal part Kispalád–Tiszabecs között, a Túr jobb és bal part Garbolc–Tiszakóród között, a Palád jobb és bal part, a Sáréger jobb és bal part, a
Szamos jobb és bal part az országhatár és Olcsva, illetõleg
Olcsvaapáti között a Kraszna jobb és bal part Ágerdõ-Vásárosnamény között, a Szamos–Túr közi zárógát, az Olcsvaapáti körgát, a Lónyay-fõcsatorna jobb és bal part, valamint a Lónyay-fõcsatorna bal parti szakaszán beömlõ Nyíri-fõfolyások visszatöltésezett torkolati szakaszai;
c) kisvízfolyások, belvízcsatornák és vízügyi létesítmények:
a mûködési területén kizárólag állami tulajdonban lévõ
kisvízfolyások, belvízvédelmi csatornák, tározók, holtágak és az azokon lévõ vízügyi létesítmények, ezen kívül
Hajdú-Bihar megyébõl:
Hajdúhadház határában a Hadházi (VIII/7–2.) mellékág, Téglás határában a Téglási (VIII/7.) mellékág kezelése.
C) Kapcsolattartás:
Nyíregyháza megyei jogú város, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye.

8. ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI
ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG
A) Mûködési területe:
a) Borsod-Abaúj-Zemplén megye – kivéve
Ároktõ,
Cigánd,
Hejõkürt,
Kenézlõ,
Oszlár,
Révleányvár, valamint
Ricse közigazgatási területének a Tisza bal partjára esõ
részét,
Tiszabábolna közigazgatási területének a Kiskörei-tározó területére esõ részét (a Tisza 440 fkm szelvénye alatt),
Tiszacsermely,
Tiszadorogma,
Tiszakarád,
Tiszakeszi,
Tiszapalkonya,
Tiszatardos,
Tiszatarján, valamint
Tiszaújváros közigazgatási területének a Tisza bal partjára esõ részét,
Tiszavalk közigazgatási területének a Kiskörei-tározó
területére esõ részét,
Tokaj és
Zemplénagárd közigazgatási területének a Tisza bal
partjára esõ részét.
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b) Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébõl
Balsa,
Dombrád,
Ibrány,
Timár,
Tiszadada,
Tiszabercel,
Tiszadob,
Tiszaeszlár,
Tiszakanyár,
Tiszalök,
Tiszatelek, valamint
Gávavencsellõ közigazgatási területének a Tisza jobb
partjára esõ része.
c) Heves megye – kivéve
Apc,
Átány,
Boldog,
Erdõtelek,
Hatvan,
Heréd,
Heves,
Hevesvezekény,
Kerekharaszt,
Kisköre,
Kömlõ,
Lõrinci,
Nagykökényes,
Pély,
Sarud,
Tarnaszentmiklós,
Tenk,
Tiszanána,
Zagyvaszántó közigazgatási területét, továbbá
Poroszló és Újlõrincfalva közigazgatási területének a
Kiskörei tározó területére esõ részét.
d) Hajdú-Bihar megyébõl
Tiszacsege közigazgatási területének a Tisza jobb partjára esõ része.
e) Jász-Nagykun-Szolnok megyébõl
Jászágó,
Jászárokszállás,
Jászdózsa,
Jászjákóhalma
közigazgatási területe.
B) Mûködési vonalai:
a) folyók:
a Tisza a Bodrog-torkolattól Tiszabábolnáig
(543,75–440,00 fkm) 103,75 km, a Bodrog az országhatártól a torkolatig 51,1 km, a Hernád az országhatártól a torkolatig 118,4 km és a Sajó az országhatártól a torkolatig
125,1 km hosszban;
b) árvízvédelmi mûvek:
a Tisza jobb part Zemplénagárd–Sarud között, a Bodrog
jobb és bal part az országhatár és a Tisza között, a Hernád
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jobb és bal part az országhatár és a torkolat között a Gönci,
Vadász és Garadna patakok visszatöltésezett szakaszaival,
a Takta mindkét parti töltései Szerencs és a torkolat között,
a Sajó jobb és bal part Sajópüspöki és a torkolat között, a
Szinva, Mercse, Hangony, Vörös J., Szuha, Szörnyûvölgyi, Keleméri, Névtelen patakok visszatöltésezett szakaszaival, a Csincse, Eger és Rima mindkét parti torkolati
szakaszai, a Laskó visszatöltésezett szakaszának bal partja, a Tarna két part Kál–Jászjákóhalma közötti szakasza a
Zagyváig, a Tarna jobb parti mellékvízfolyásainak a
Tarnóca, Bene, Gyöngyös, Gyangya és Szarvágy, Ágói
patakok visszatöltésezett szakaszai;
c) kisvízfolyások, belvízcsatornák és vízügyi létesítmények:
a mûködési területén kizárólag állami tulajdonban lévõ
kisvízfolyások, belvízvédelmi csatornák, tározók, holtágak és az azokon lévõ vízügyi létesítmények, ezen kívül
Heves megyében:
Sarud határában a Laskó patak medre; Sarud, Tiszanána, Kömlõ határában a Csincsa belvízcsatorna vízgyûjtõ
területe.
Jász-Nagykun-Szolnok megyében:
Jászberény határában az Ágói patak és a bal parti vízgyûjtõje, a Tarna patak és a bal parti vízgyûjtõje, Jászjákóhalma határában a Tarna patak.
Nógrád megyében:
a ceredi Tarna patak, a Zabar, Kõverõ, Utas patakok,
Verscsátér és a Szilas patak.
C) Kapcsolattartás:
Miskolc, Eger megyei jogú városok, Borsod-Abaúj-Zemplén és Heves megye.

9. TISZÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI
IGAZGATÓSÁG
A) Mûködési területe:
a) Hajdú-Bihar megye – kivéve
Téglás közigazgatási területét,
Nyíradony közigazgatási területének északi részét, Tiszacsege közigazgatási területének a Tisza jobb partjára
esõ részét,
Komádi és
Körösszakál Sebes-Körös bal partjára esõ részét,
Darvas közigazgatási területének a Berettyó jobb partján a közúti híd alatt,
Zsáka közigazgatási területének a Kálló-csatorna jobb
partjára esõ részét.
b) Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébõl
Nyírlúgos,
Penészlek,
Szorgalmatos,
Tiszanagyfalu,
Tiszavasvári közigazgatási területe, továbbá
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Tiszaeszlár,
Tiszalök,
Tiszadob,
Tiszadada közigazgatási területének a Tisza bal partjára
esõ része,
Nyírbéltek közigazgatási területének délnyugati része,
valamint
Rakamaz közigazgatási területének a Tiszanagyfalu–Rakamaz községhatár, a Nyíregyháza–Tokaj vasútvonal és a 38. sz. út által alkotott vonaltól délre esõ területe.
c) Borsod-Abaúj-Zemplén megyébõl
Tokaj,
Tiszatardos,
Tiszaújváros,
Tiszapalkonya,
Oszlár,
Hejõkürt,
Tiszatarján,
Tiszakeszi,
Ároktõ, valamint
Tiszadorogma közigazgatási területének a Tisza bal
partjára esõ része.
d) Jász-Nagykun-Szolnok megyébõl:
Tiszafüred közigazgatási területének a 33. sz. közúttól
északra, a karcagi közúttól és a Tiszafüredi öntözõ fõcsatornától keletre esõ része,
Tiszaigar közigazgatási területének a Tiszafüredi öntözõ fõcsatornától keletre esõ része,
Tiszaörs közigazgatási területének északkeleti része,
Nagyiván közigazgatási területe,
Kunmadaras közigazgatási területének keleti része,
Karcag Kisújszállás közigazgatási területének a Német-ér és a Hortobágy–Berettyó bal oldali hullámterét és
töltését érintõ része.
e) Békés megyébõl:
Bucsa közigazgatási területe,
Ecsegfalva közigazgatási területének északkeleti része,
Szeghalom közigazgatási területének a Berettyó és a Sebes-Körös közé esõ része,
Biharugra és
Körösnagyharsány közigazgatási területének a Sebes-Körös jobb partjára esõ része.
B) Mûködési vonalai:
a) folyók:
a Berettyó az országhatártól a torkolatig, Hortobágy–Berettyó Bucsától az Ágotai hídig;
b) árvízvédelmi mûvek:
a Tisza bal part Rakamaz–Tiszafüred között, a Keleti-fõcsatorna visszatöltésezett mindkét parti védtöltésével,
a Tiszavasvári zsilipig, a Hortobágy–Berettyó bal part
Nádudvar–Bucsa között, a Berettyó jobb part az országhatár–Darvas között, a Berettyó bal part országhatár Sebes-Körös között, a Berettyóba torkoló Ér- és Kálló-fõcsatorna visszatöltésezett jobb és bal partja (az Ér-fõcsatornának az országhatárig, a Kálló-fõcsatornánál a Bakonszegi
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útig), a Sebes-Körös jobb part az országhatár és a
Berettyó-torkolat között;
c) kisvízfolyások, belvízcsatornák és vízügyi létesítmények:
a mûködési területén kizárólag állami tulajdonban lévõ
kisvízfolyások, belvízvédelmi csatornák, tározók, holtágak és az azokon lévõ vízügyi létesítmények, ezen kívül
Békés megyében:
Ecsegfalva határában a Sárréti-fõcsatorna kezelése.
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében:
Nyírbéltek határában az országhatárt metszõ Penészleki
belvízcsatornák kezelése.
Jász-Nagykun-Szolnok megyében:
Tiszaörs és Tiszaigar határában a Sarkad-Mérges-Sáros-ér kezelése.
C) Kapcsolattartás:
Debrecen megyei jogú város, Hajdú-Bihar megye.

10. KÖZÉP-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS
VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG
A) Mûködési területe:
a) Jász-Nagykun-Szolnok megye – kivéve
Jászágó,
Jászárokszállás,
Jászdózsa,
Jászjákóhalma,
Nagyiván közigazgatási területét,
Karcag közigazgatási területének a Német-ér és a Hortobágy–Berettyó bal oldalára esõ részét,
Kunmadaras közigazgatási területének a keleti részét,
Tiszafüred közigazgatási területének a 33. sz. közúttól
északra, a karcagi közúttól és a Tiszafüredi öntözõ fõcsatornától keletre esõ részét,
Tiszaigar közigazgatási területének a Tiszafüredi öntözõ fõcsatornától keletre esõ részét,
Tiszaörs közigazgatási területének északkeleti részét,
Túrkeve közigazgatási területének a Hortobágy–Berettyó bal partjára esõ részét,
Mezõtúr közigazgatási területének a Hortobágy–Berettyó, valamint a Hármas-Körös bal partjára esõ részeit és
– a Hortobágy–Berettyó torkolata felett – a jobb partjára
esõ részét,
Öcsöd közigazgatási területének a Hármas-Körös bal
partjára esõ részét,
Kunszentmárton és Szelevény közigazgatási területének a Hármas-Körös bal partjára esõ részét,
Tiszasas közigazgatási területének a Tisza jobb partjára
esõ részét.
b) Heves megyébõl:
Átány,
Erdõtelek,
Heves,
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Hevesvezekény,
Kisköre,
Kömlõ,
Pély,
Sarud,
Tarnaszentmiklós,
Tenk,
Tiszanána közigazgatási területe, továbbá
Újlõrincfalva és Poroszló közigazgatási területének a
Kiskörei-tározó területére esõ része.
c) Békés megyébõl:
Ecsegfalva közigazgatási területének a Hortobágy–Berettyó jobb partjára esõ része.
d) Csongrád megyébõl
Csongrád város közigazgatási területének a Tisza bal
partjára esõ része, Szentes–Magyartés közigazgatási területének a Hármas-Körös jobb partjára esõ része.
e) Bács-Kiskun megyébõl:
Lakitelek – kivéve Tõserdõ, valamint az alpári nyárigát
területét,
Szentkirály (Lászlófalva),
Tiszakécske közigazgatási területe.
f) Pest megyébõl:
Abony,
Albertirsa,
Cegléd,
Ceglédbercel,
Csemõ,
Dánszentmiklós,
Jászkarajenõ,
Kocsér,
Kõröstetétlen,
Mikebuda,
Nagykõrös,
Nyársapát,
Pilis,
Tápiószõlõs,
Törtel,
Újszilvás közigazgatási területe.
g) Borsod-Abaúj-Zemplén megyébõl
Tiszavalk és Tiszabábolna közigazgatási területének a
Kiskörei-tározó területére esõ része.
B) Mûködési vonalai:
a) folyók:
a Tisza Tiszabábolnától Csongrád város északi közigazgatási határáig (Csongrád–Bokros) (440,0–253,8 fkm)
186,2 km hosszban, a Kiskörei-tározó a Tisza 440,0
fkm-ig, a Zagyva a jászfelsõszentgyörgyi elbontott hídtól
a torkolatig 83,9 km hosszban;
b) árvízvédelmi mûvek:
a Tisza jobb part Sarudtól az Alpári magaspartig (Lakitelek–Alpár közigazgatási határáig), a Laskó visszatöltésezett szakaszának jobb partja, Tisza bal part a tiszafüredi
vasúti hídtól a Hármas-Körös torkolatáig, a Zagyva mindkét partja Jászfelsõszentgyörgy–Szolnok között, a Tápió
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jobb és bal part visszatöltésezett szakasza Tápiógyörgyéig, a Német-éri-fõcsatorna mindkét parti töltései, Hortobágy–Berettyó jobb parti töltése, a Német-éri-fõcsatorna
és a Hármas-Körös közötti szakaszon, a Hármas-Körös
jobb parti szakasza a Hortobágy–Berettyó torkolat és a
Tisza között;
c) kisvízfolyások, belvízcsatornák és vízügyi létesítmények:
a mûködési területén kizárólag állami tulajdonban lévõ
kisvízfolyások, belvízvédelmi csatornák, tározók, holtágak és az azokon lévõ vízügyi létesítmények, ezen kívül
Heves megyében:
Dormánd, Füzesabony, Kál, Kompolt, Kápolna és Kerecsend határában a Hanyi belvízi fõcsatorna vízrendszeréhez tartozó mellékcsatornák.
Pest megyében:
Tápiószentmárton határában a Perje-felsõ-, Söregi- és
Kutyatejes-csatornák.
Kiemelt vízi létesítmények:
a Kiskörei Vízlépcsõ, a Kiskörei-tározó, a Nagykunsági-fõcsatorna (Keleti-ág, Nyugati-ág, NK III–2), a Jászsági-fõcsatorna.
C) Kapcsolattartás:
Szolnok megyei jogú város, Jász-Nagykun-Szolnok
megye.

11. ALSÓ-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS
VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG
A) Mûködési területe:
a) Csongrád megye – kivéve
Csongrád város közigazgatási területének a Tisza bal
partjára esõ részét.
Szentes-Magyartés közigazgatási területének a Hármas-Körös jobb partjára esõ részét.
b) Bács-Kiskun megyébõl
Balotaszállás,
Bócsa,
Bugac,
Bugacpusztaháza,
Csólyospálos,
Fülöpjakab,
Gátér,
Harkakötöny,
Jászszentlászló,
Kecskemét,
Kelebia,
Kiskunfélegyháza,
Kiskunhalas,
Kiskunmajsa,
Kisszállás,
Kömpöc,
Kunfehértó,
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Kunszállás,
Móricgát,
Nyárlõrinc,
Pálmonostora,
Petõfiszállás,
Szank,
Tiszaalpár,
Tompa,
Városföld,
Zsana közigazgatási területe, valamint
Lakitelek közigazgatási területébõl Tõserdõ és az Alpári nyárigát területe, és
Tiszazug közigazgatási területének a Tisza jobb partjára
esõ része.
c) Békés megyébõl:
Almáskamarás,
Battonya,
Békéssámson,
Csanádapáca,
Dombegyháza,
Dombiratos,
Gádoros,
Kardoskút,
Kaszaper,
Kevermes,
Kisdombegyház,
Kunágota,
Magyarbánhegyes,
Magyardombegyház,
Medgyesbodzás,
Medgyesegyháza,
Mezõhegyes,
Mezõkovácsháza,
Nagybánhegyes,
Nagyszénás,
Orosháza,
Pusztaföldvár,
Pusztaottlaka,
Tótkomlós,
Végegyháza közigazgatási területe.
d) Jász-Nagykun-Szolnok megyébõl:
Öcsöd közigazgatási területének a Hármas-Körös bal
partjára esõ része,
Kunszentmárton és Szelevény közigazgatási területének a Hármas-Körös bal partjára esõ része,
Tiszasas közigazgatási területének a Tisza jobb partjára
esõ része.
B) Mûködési vonalai:
a) folyók:
a Tisza Csongrád város északi közigazgatási határától
(Csongrád–Bokros) a déli országhatárig (253,8–159,6
fkm) 94,2 km és a Maros a keleti országhatártól a torkolatig 49,6 km hosszban;
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b) árvízvédelmi mûvek:
a Tisza jobb part alpári magaspart (Lakitelek–Alpár
közigazgatási határ) – déli országhatár közötti szakasza, a
Dong-éri-fõcsatorna torkolati szakaszának jobb és bal parti visszatöltésezése, a Tisza bal part a Hármas-Körös torkolattól a déli országhatárig, a Hármas-Körös bal part a
Horgavölgy-ér mellékága alatti Darurampától a Tiszáig, a
Maros mindkét parti töltés az országhatár és a torkolat között, a Sámson–Apátfalvi-fõcsatorna jobb és bal parti
töltése a Maros és a Királyhegyesi-fõcsatorna között;
c) kisvízfolyások, belvízcsatornák és vízügyi létesítmények:
a mûködési területén kizárólag állami tulajdonban lévõ
kisvízfolyások, belvízvédelmi csatornák, tározók, holtágak és az azokon lévõ vízügyi létesítmények, ezen kívül
Békés megyében:
Mágócs-éri-fõcsatorna Csorvás közigazgatási területén,
Bács-Kiskun megyében:
Félegyházi-vízfolyás Helvécia közigazgatási területén.
C) Kapcsolattartás:
Szeged, Kecskemét, Hódmezõvásárhely megyei jogú
városok, Csongrád megye.

12. KÖRÖS-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS
VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG
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Végegyháza közigazgatási területét,
Biharugra közigazgatási területének a Sebes-Körös
jobb partjára esõ részét,
Ecsegfalva közigazgatási területének a Hortobágy–Berettyó jobb partjára esõ részét és a
Hamvas–Sárréti belvízrendszer területére esõ részét,
Kõrösnagyharsány közigazgatási területének a Sebes-Körös jobb partjára esõ részét,
Szeghalom közigazgatási területének a Sebes-Körös
jobb partja és a Berettyó bal partja közé esõ részét
b) Jász-Nagykun-Szolnok megyébõl:
Mezõtúr közigazgatási területének a Hortobágy–Berettyó bal és a Hármas-Körös jobb partjának a Hortobágy–Berettyó torkolat feletti része és a Hármas-Körös bal
parti része, valamint
Túrkeve város közigazgatási területének a Hortobágy–Berettyó bal partjára esõ része.
c) Hajdú-Bihar megyébõl:
Komádi és
Kõrösszakál közigazgatási területének a Sebes-Körös
bal partjára esõ része,
Darvas közigazgatási területének a Berettyó jobb partjára, valamint
Zsáka közigazgatási területének a Kálló-csatorna jobb
partjára esõ része.
B) Mûködési vonalai:

A) Mûködési területe:
a) Békés megye – kivéve
Almáskamarás,
Battonya,
Békéssámson,
Bucsa,
Csanádapáca,
Dombegyháza,
Dombiratos,
Gádoros,
Kardoskút,
Kaszaper,
Kevermes,
Kisdombegyháza,
Kunágota,
Magyarbánhegyes,
Magyardombegyház,
Medgyesbodzás,
Medgyesegyháza,
Mezõhegyes,
Mezõkovácsháza,
Nagybánhegyes,
Nagyszénás,
Orosháza,
Pusztaföldvár,
Pusztaottlaka,
Tótkomlós,

a) folyók:
a Sebes-Körös az országhatártól a torkolatig 59 km, a
Fekete-Körös az országhatártól a torkolatig 20 km, a Fehér-Körös az országhatártól a torkolatig 10 km, a Kettõsés Hármas-Körös teljes 37 km, illetõleg 91 km hosszban, a
Hortobágy–Berettyó a torkolattól Ecsegfalva és Bucsa
közigazgatási határáig 54,8 km hosszban;
b) árvízvédelmi mûvek:
a Hortobágy–Berettyó bal parti töltés a torkolattól
Ecsegfalva és Bucsa közigazgatási határáig 43 km hosszban és a Hármas-Körös jobb parti töltése a Hortobágy–Berettyó és a Sebes-Körös között, a Sebes-Körös jobb parti
töltése a Hármas-Körös és Berettyó torkolata között, a Berettyó jobb parti töltése Darvas és a Sebes-Körös között, a
Sebes-Körös bal parti töltése az országhatár és a Hármas-Körös között, a Hármas-Körös bal parti töltése a Horgavölgyi-ér mellékága alatti Darurampa és a Sebes-Körös
között, a Kettõs-Körös, a Fekete-Körös és a Fehér-Körös
mindkét parti töltései, a Fehér-Körös bal parti lokalizációs
töltés, a mérgesi és a mályvádi árvízi szükségtározók töltései, a Kisdelta szükségtározó zárótöltése (a Fehér-Körös
jobboldali és a Fekete-Körös bal oldali védtöltései között),
a Gyulavári és Dénes-majori körtöltések, a Fehér-Körös és
a Fekete-Körös közötti lokalizációs töltés, a Fekete-Körös
és a Sebes-Körös közötti lokalizációs töltés, az Öcsöd–Békésszentandrási lokalizációs töltés az Alsó-Tiszavidéki
Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság határáig;
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c) kisvízfolyások, belvízcsatornák és vízügyi létesítmények:
a mûködési területén kizárólag állami tulajdonban lévõ
kisvízfolyások, belvízvédelmi csatornák, tározók, holtágak és az azokon lévõ vízügyi létesítmények, ezen kívül
Békés megyében:
a Dögös–Kákafoki-fõcsatorna Nagyszénás, Orosháza
területén.
Hajdú-Bihar megyében:
Biharnagybajom–Nagyrábé–Darvas község határában
az Ó-Berettyó-csatorna.

3. számú melléklet
a 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez
I. A nemzeti park igazgatóságok elnevezése és
székhelye
Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság, Jósvafõ
Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság, Csopak
Bükki Nemzeti Park Igazgatóság, Eger
Duna–Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, Pécs
Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, Esztergom
Fertõ-Hanság és Õrségi Nemzeti Park Igazgatóság,
Sarród
Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság, Hortobágy
Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság, Kecskemét
Körös–Maros Nemzeti Park Igazgatóság, Szarvas
II. A nemzeti park igazgatóságok mûködési területe
1. AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG
Mûködési területe:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye területébõl
a Sajó, a Hernád és az országhatár által bezárt terület,továbbá
Abaújalpár
Abaújkér
Abaújszántó
Abaújvár
Alsóberecki
Alsódobsza
Alsóregmec
Arka
Baskó
Bekecs
Bodroghalom
Bodrogkeresztúr
Bodrogkisfalud
Bodrogolaszi
Boldogkõújfalu
Boldogkõváralja
Bózsva
Cigánd

Dámóc
Erdõbénye
Erdõhorváti
Felsõberecki
Felsõdobsza
Felsõregmec
Filkeháza
Fony
Füzér
Füzérkajata
Füzérkomlós
Füzérradvány
Gesztely
Golop
Gönc
Göncruszka
Györgytarló
Háromhuta
Hejce
Hercegkút
Hernádbûd
Hernádcéce
Hernádkércs
Hollóháza
Karcsa
Karos
Kéked
Kenézlõ
Kishuta
Kisrozvágy
Komlóska
Korlát
Kovácsvágás
Lácacséke
Legyesbénye
Mád
Makkoshotyka
Megyaszó
Mezõzombor
Mikóháza
Mogyoróska
Monok
Nagyhuta
Nagykinizs
Nagyrozvágy
Nyíri
Olaszliszka
Pácin
Pálháza
Pányok
Pere
Pusztafalu
Rátka
Regéc
Révleányvár
Ricse
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Sárazsadány
Sárospatak
Sátoraljaújhely
Semjén
Sima
Sóstófalva
Szegi
Szegilong
Szentistvánbaksa
Szerencs
Tállya
Tarcal
Telkibánya
Tiszacsermely
Tiszakarád
Tiszaladány
Tokaj
Tolcsva
Újcsanálos
Vágáshuta
Vajdácska
Vámosújfalu
Vilmány
Vilyvitány
Viss
Vizsoly
Zalkod
Zemplénagárd
Zsujta

2. BALATONI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG
Mûködési területe:
a) Veszprém megye.
b) Gyõr-Moson-Sopron megye területén:
Bakonygyirót,
Bakonyszentlászló,
Fenyõfõ,
Románd,
Sikátor,
Veszprémvarsány
települések teljes közigazgatási területe.
c) Zala megye területe – kivéve
Csöde,
Felsõszenterzsébet,
Magyarföld,
Szentgyörgyvölgy,
Zalalövõ
települések teljes közigazgatási területe.
d) Somogy megye területén:
Ádánd,
Nagyberény,
Nyim,
Som,
Szõkedencs

13461

települések teljes közigazgatási területe, valamint
a Balaton Kiemelt Üdülõkörzetbe tartozó települések,
kivéve Marcali település teljes közigazgatási területét.

3. BÜKKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG
Mûködési területe:
a) Borsod-Abaúj-Zemplén megye területe – kivéve az
Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság mûködési területe.
b) Heves megye.
c) Nógrád megye.
d) Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területén:
a Kesznyéteni TK területe Tiszadob községhatárban.
e) Jász-Nagykun-Szolnok megye területén:
a Hevesi füves puszták TK területe Jászivány községhatárban.

4. DUNA–DRÁVA NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG
Mûködési területe:
a) Baranya megye.
b) Somogy megye területe – kivéve
Ádánd,
Nagyberény,
Nyim,
Som,
Szõkedencs, valamint
a Balaton Kiemelt Üdülõkörzethez tartozó
települések teljes közigazgatási területe, Marcali település
teljes közigazgatási területe nélkül.
c) Tolna megye.
d) Bács-Kiskun megye területén:
Bátmonostor,
Csátalja,
Dávod,
Dunafalva,
Hercegszántó,
Nagybaracska,
Szeremle
települések teljes közigazgatási területe, illetve
Baja, Érsekcsanád, Fajsz, Sükösd településhatárokban a
Duna–Dráva Nemzeti Park törzsterülete.
e) Fejér megye területén:
a Dél-Mezõföldi TK területe Alsószentiván, Cece, Vajta községhatárokban.

5. DUNA–IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG
Mûködési területe:
a) Budapest fõváros.
b) Fejér megye.
c) Komárom-Esztergom megye.
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d) Pest megye.
e) Nógrád megye területén:
a Duna–Ipoly Nemzeti Park területe, Balassagyarmat,
Borsosberény, Dejtár, Diósjenõ, Drégelypalánk, Hont,
Ipolyvece, Nagyoroszi, Nógrád, Patak községhatárokban.
f) Jász-Nagykun-Szolnok megye területén:
a Tápió-Hajta Vidéke TK területe Újszász községhatárban.
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a Közép-tiszai TK területe Lakitelek, Tiszakécske és Tiszaug községhatárokban.
f) Borsod-Abaúj-Zemplén megye területén:
a Tiszatelek-tiszaberceli ártér TT területe Tiszakarád,
Tiszacsermely községhatárokban,
a Tiszadorogmai Göbe-erdõ TT területe Tiszadorogma
községhatárban,
a Hortobágyi Nemzeti Park területe Ároktõ, Négyes, Tiszabábolna, Tiszavalk községhatárokban.

6. FERTÕ-HANSÁG ÉS ÕRSÉGI NEMZETI PARK
IGAZGATÓSÁG

8. KISKUNSÁGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Mûködési területe:

Mûködési területe:

a) Gyõr-Moson-Sopron megye területe – kivéve
Bakonygyirót,
Bakonyszentlászló,
Fenyõfõ,
Románd,
Sikátor,
Veszprémvarsány
települések teljes közigazgatási területét.
b) Komárom-Esztergom megye területén:
a Pannonhalmi Tájvédelmi Körzet területe Komárom
községhatárban.
c) Vas megye területe
d) Zala megye területén:
Csöde,
Felsõszenterzsébet,
Magyarföld,
Szentgyörgyvölgy,
Zalalövõ
települések teljes közigazgatási területe.

7. HORTOBÁGYI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG
Mûködési területe:
a) Hajdú-Bihar megye.
b) Jász-Nagykun-Szolnok megye, kivéve a Kiskunsági
Nemzeti Park területe Tiszasas községhatárban, a Hevesi
füves puszták Tájvédelmi Körzet területe Jászivány községhatárban, a Tápió-Hajta Vidéke Tájvédelmi Körzet területe Újszász községhatárban, a Körös–Maros Nemzeti
Park területe Túrkeve, Kisújszállás, Kunszentmárton,
Mesterszállás, Mezõtúr, Öcsöd, Szelevény és Tiszaföldvár
községhatárokban.
c) Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, kivéve a Kesznyéteni Tájvédelmi Körzet területe Tiszadob községhatárban.
d) Heves megye területén:
a Közép-tiszai TK területe Kisköre és Pély községhatárban,
a Hortobágyi Nemzeti Park területe Poroszló, Újlõrincfalva községhatárokban.
e) Bács-Kiskun megye területén:

a) Bács-Kiskun megye területe – kivéve
Bátmonostor,
Csátalja,
Dávod,
Dunafalva,
Hercegszántó,
Nagybaracska,
Szeremle,
települések teljes közigazgatási területe, illetve
Baja,
Érsekcsanád,
Fajsz,
Sükösd
településhatárokban a Duna–Dráva Nemzeti Park törzsterülete.
b) Csongrád megye területén:
Algyõ,
Ásotthalom,
Baks,
Balástya,
Bordány,
Csanytelek,
Csongrád,
Csengele,
Dóc,
Domaszék,
Felgyõ,
Forráskút,
Kistelek,
Mórahalom,
Ópusztaszer,
Öttömös,
Pusztamérges,
Pusztaszer,
Röszke,
Ruzsa,
Sándorfalva,
Szatymaz,
Szeged, kivéve a Körös–Maros Nemzeti Park területe
Szeged városhatárában,
Tiszasziget,
Tömörkény,
Újszentiván,
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Üllés,
Zákányszék,
Zsombó,
Mártélyi TK területe: Mindszent és Hódmezõvásárhely
községhatárokban,
a Pusztaszeri TK területe: Szentes községhatárban.
c) Jász-Nagykun-Szolnok megye területén:
a Kiskunsági NP területe Tiszasas községhatárban.
d) Pest megye területén:
a Kiskunsági Nemzeti Park területe Apaj, Kiskunlacháza, Tatárszentgyörgy és Bugyi községhatárokban.

9. KÖRÖS–MAROS NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG
Mûködési területe:
a) Békés megye.
b) Jász-Nagykun-Szolnok megye területén:
a Körös–Maros NP területe Túrkeve, Kisújszállás, Kunszentmárton, Mesterszállás, Mezõtúr, Öcsöd, Szelevény
és Tiszaföldvár községhatárokban.
c) Csongrád megye területén:
Ambrózfalva,
Apátfalva,
Árpádhalom,
Csanádalberti,
Csanádpalota,
Derekegyház,
Deszk,
Eperjes,
Fábiánsebestyén,
Ferencszállás,
Földeák,
Hódmezõvásárhely, kivéve a Mártélyi TK területe,
Királyhegyes,
Kiszombor,
Klárafalva,
Kövegy,
Kübekháza,
Magyarcsanád,
Makó,
Maroslele,
Mártély,
Mindszent, kivéve a Mártélyi TK területe,
Nagyér,
Nagylak,
Nagymágocs,
Nagytõke,
Óföldeák,
Pitvaros,
Szegvár,
Szentes, kivéve a Pusztaszeri TK területe,
Székkutas,
települések teljes közigazgatási területe, valamint
a Körös–Maros Nemzeti Park területe Szeged községhatárban.
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A Kormány
348/2006. (XII. 23.) Korm.
rendelete
a védett állatfajok védelmére, tartására,
hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes
szabályokról
A természet védelmérõl szóló 1996. évi LIII. törvény
(a továbbiakban: Tvt.) 10. §-ának (1) bekezdésében,
44. §-ának (6) bekezdésében, valamint 85. §-ának a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következõket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. §
(1) E rendelet hatálya kiterjed
a) a védett, fokozottan védett, illetve az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentõs állatfajok egyedeire;
b) az a) pontban nem szereplõ, nemzetközi egyezmények hatálya alá tartozó kiemelt természetvédelmi oltalomban részesülõ állatfajok egyedeire;
c) az a)–b) pontok szerinti állatfajok és a természetvédelmi oltalom alatt nem álló állatfajok közötti keresztezõdésekbõl és keresztezésekbõl létrejött hibridekre
[a továbbiakban a)–c) pontok együtt: védelemben részesülõ állatfajok].
(2) E rendelet hatálya kiterjed azon természetes személyekre, költségvetési szervekre, illetõleg közhasznú szervezetekre, amelyek a védelemben részesülõ állatfajok
egyedét tartják, hasznosítják, bemutatják.

Értelmezõ rendelkezések
2. §
E rendelet alkalmazásában
a) védelem: a védelemben részesülõ állatfaj egyedének
vagy állományának megõrzését, fennmaradását és fenntartását szolgáló tevékenység vagy intézkedés;
b) természetvédelmi érdek: valamely állatfaj természetes állományának fennmaradása, szaporodása, illetõleg az
adott állatfaj egyedének vagy állományának védelme, továbbá valamely védett vagy fokozottan védett faj egyedét,
állományát veszélyeztetõ helyzet elhárítása, ideértve a védett vagy fokozottan védett fajok egyedei és élõhelyeik védelme érdekében szükséges intézkedéseket;
c) közérdek: a természetvédelmi érdek, valamint a természetvédelmi érdekekkel és célokkal összeegyeztethetõ
oktatási, ismeretterjesztési, tudományos célú, illetõleg
kultúrtörténeti hagyományápolásnak minõsülõ tevékeny-
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ség, továbbá a közegészségügyi, környezetvédelmi vagy
állategészségügyi veszélyhelyzet elhárítása;
d) származék: az elpusztult élõlény, az élettelen egyed
azonosítható része, illetve az a termék vagy készítmény,
amelyrõl csomagolása vagy egyéb irat, adat vagy körülmény alapján megállapítható, hogy a felsoroltak valamelyikébõl készült, illetve ezek valamelyikébõl származó
összetevõt tartalmaz;
e) tartás: a hasznosítás, valamint a bemutatás kivételével a védelemben részesülõ állatfaj egyedének birtokba, illetve élõállat gyûjteményben tartása – ideértve az eladásra
történõ tartást is –, különösen az egyed gondozása, országhatáron belüli, nem eladásra történõ szállítása, idomítása,
továbbá preparátumának birtokban tartása;
f) hasznosítás: a védelemben részesülõ állatfaj egyedének – a bemutatás kivételével történõ – bármilyen igénybevétele, amely az egyed élettevékenységét, túlélési vagy
szaporodási esélyeit, fennmaradását befolyásolja, így különösen
fa) elpusztítás, gyûjtés, befogás, csere, adásvétel, eladásra történõ szállítás, eladásra történõ felkínálás, külföldre vitel, onnan történõ behozatal, az országon való átszállítás,
fb) tenyésztés,
fc) élettelen egyed kikészítése, preparálása,
fd) visszatelepítés, betelepítés, állomány-szabályozás,
hazai állatfaj állományának külföldi állományból származó egyeddel történõ kiegészítése,
fe) háziasítás,
ff) állományok közötti mesterséges géncsere,
fg) kutatás;
g) bemutatás: a védelemben részesülõ állatfaj egyedének közszemlére tétele;
h) kutatás: a védelemben részesülõ állatfaj egyedének
tudományos célú hasznosítása, különösen a vérvétel, gyûrûzés, egyéb jelölés – kivéve a fogságban lévõ egyedek
azonosításához szükséges jelölés –, biometriai adatok
megfogással járó felvétele, vegyi, biokémiai készítményekkel történõ kezelés, szabadtéri kísérlet;
i) szelektív kutatási módszer: olyan kutatási módszer,
amelynek alkalmazása esetén a kutatás tárgyát képezõ állatfajok köre már a kutatás tervezésekor pontosan behatárolható.

Általános rendelkezések
3. §
(1) Védelemben részesülõ állatfajok egyedének tartásához, hasznosításához, bemutatásához, valamint az egyed
tartójának, hasznosítójának személyében bekövetkezõ
változáshoz – ha jogszabály1 másként nem rendelkezik – a
természetvédelmi hatóság engedélye szükséges.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tevékenység – a természetvédelemért felelõs miniszternek a Tvt. 44. § (4) bekezdése
alapján kiadott rendeletében foglalt tevékenység kivételével, illetve ha az Európai Közösségben természetvédelmi
szempontból jelentõs állatfajokra vonatkozó külön jogszabály2 másként nem rendelkezik – akkor engedélyezhetõ,
ha közérdekbõl szükséges, nincs más kielégítõ megoldás,
és nem jár az adott állatfaj természetes állományának tartós sérelmével.
(3) Tartási, hasznosítási, bemutatási engedély csak a
jogszerûen megszerzett, illetõleg külföldrõl jogszerûen
behozott egyedre adható. Az engedély kiadását meg kell
tagadni, amennyiben a tartás, hasznosítás, illetve bemutatás jogszabályi feltételei nem biztosítottak.
(4) A tartási, hasznosítási, bemutatási engedélyt az engedélyes köteles hatósági ellenõrzés során a hatóság részére felmutatni.

4. §
(1) Védelemben részesülõ állatfaj egyedének tartása,
hasznosítása, bemutatása költségvetési szerv, valamint
közhasznú szervezet részére engedélyezhetõ, ha
a) tevékenysége közérdeket szolgál;
b) a védelemben részesülõ állatfaj egyedének gondozását, ellátását felügyelõ személyt (a továbbiakban: felelõs
személy) foglalkoztat; valamint
c) az adott faj egyedére vonatkozó, az állatkert és az állatotthon létesítésének, mûködésének és fenntartásának
részletes szabályairól szóló külön jogszabályban3 az adott
faj egyedére meghatározott feltételeket tartósan biztosítja.
(2) Védelemben részesülõ állatfaj egyedének a tartása,
hasznosítása, illetve bemutatása a (3) bekezdésben foglalt
kivétellel természetes személy részére akkor engedélyezhetõ, ha
a) tevékenysége közérdeket szolgál;
b) nagykorú;
c) az adott faj egyedére vonatkozó, az állatkert és az állatotthon létesítésének, mûködésének és fenntartásának
részletes szabályairól szóló külön jogszabályban2 az adott
faj egyedére meghatározott feltételeket tartósan biztosítja.
(3) Természetes személy fokozottan védett állatfajok
egyedének tartására, hasznosítására, bemutatására – a természetvédelmi érdekbõl végzett kutatás, valamint a solymászati tevékenység, sérült egyed tartása kivételével – engedélyt nem kaphat.
(4) Az (1) bekezdés b) és c) pontjában, valamint a
(2) bekezdés c) pontjában meghatározott feltételeket a védelemben részesülõ állatfaj egyede származékának esetében nem kell alkalmazni.
2

13/2001. (V. 9.) KöM rendelet.
Az állatkert és az állatotthon létesítésének, mûködésének és fenntartásának részletes szabályairól szóló 3/2001. (II. 23.) KöM–FVM–NKÖM–BM
együttes rendelet 1. számú melléklete.
3

1

13/2001. (V. 9.) KöM rendelet.

2006/161. szám

2006/161. szám

MAGYAR KÖZLÖNY
5. §

(1) Nem kaphat tartási, bemutatási és hasznosítási engedélyt, illetõleg nem lehet felelõs személy, akit
a) természetkárosítás, állatkínzás bûncselekménye elkövetése miatt jogerõsen felelõsségre vontak, a büntetett
elõélethez fûzõdõ hátrányos következmények alóli mentesítéséig, de legalább az ítélet jogerõre emelkedését követõ
öt évig;
b) a természet védelmével kapcsolatban elkövetett szabálysértésért jogerõsen felelõsségre vontak, a határozat
jogerõre emelkedését követõ három évig;
c) természetvédelmi, illetve állatvédelmi bírsággal sújtottak, a határozat jogerõre emelkedését követõ három
évig.
(2) Felelõs személy az lehet, aki
a) nagykorú;
b) rendelkezik – a gyûrûzési és jelölési tevékenység kivételével – az 1. számú melléklet szerinti szakirányú végzettséggel és gyakorlattal.

A tartásra vonatkozó szabályok
6. §
(1) Védelemben részesülõ állatfaj élõ egyedének tartására vonatkozó engedély a kérelemben meghatározott idõtartamra, de legfeljebb négy évre adható.
(2) A védelemben részesülõ állatfaj élõ egyedét olyan
körülmények között kell elhelyezni, amelyek biztosítják
az állat jólétét és a természeteshez hasonló élettevékenységének feltételeit.
(3) A védelemben részesülõ állatfaj élõ egyede elhelyezésének – a 8. § (5) bekezdése, valamint a 16. § (5) és
(6) bekezdése szerinti kivétellel – az állatkert és az állatotthon létesítésének, mûködésének és fenntartásának részletes szabályairól szóló külön jogszabályban4 foglalt rendelkezéseknek kell megfelelni.
(4) Amennyiben a védelemben részesülõ állatfaj a
(3) bekezdésben meghatározott külön jogszabályban nem
szerepel, vagy annak valamelyik kategóriába való besorolása nem egyértelmû, a tartás minimális feltételeit a természetvédelmi hatóság a (3) bekezdésben meghatározott külön jogszabály szerinti tartási feltételek figyelembevételével állapítja meg.
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(7) A védelemben részesülõ emlõs, madár, hüllõ faj fogságban tartott élõ egyedét az 5. számú mellékletben meghatározott módon kell az egyed tartójának megjelölni.
(8) A természetvédelmi hatóság a tartási feltételeket
rendszeresen – szükség szerint a helyszínen – ellenõrzi.

7. §
Az elpusztult állat tetemét, ha jogszabály elérõen nem
rendelkezik, a természetvédelmi hatóság intézkedéséig,
azonban legfeljebb 30 napig mélyhûtött állapotban kell
tartani, vagy egyéb módon kell a tetem állagát megõrizni.
Az állat tetemének jogszerû megsemmisítésérõl a tartási
engedély jogosultjának kell gondoskodnia.

8. §
(1) Sérült, beteg vagy egyéb ok miatt szabad életre alkalmatlan, védelemben részesülõ állatfaj egyede tartásának engedélyezésekor – az engedéllyel tartott egyed kivételével – vizsgálni kell a természetvédelmi és tudományos
célra történõ felhasználás lehetõségét, az egyed bemutatásra, valamint hasznosításra való alkalmasságát.
(2) Amennyiben az egyed az (1) bekezdés szerinti célok
valamelyikére alkalmas, azt a természetvédelmi, az állatvédelmi és az állat-egészségügyi feltételeket tartósan biztosító költségvetési szervnél, illetõleg költségvetési szerv
által megbízott vagy felhatalmazott, e célra alkalmas intézménynél lehet elhelyezni és tartását engedélyezni.
(3) Amennyiben a (2) bekezdés szerinti elhelyezésre
nincs lehetõség, az egyed a természetvédelmi, az állatvédelmi és az állat-egészségügyi feltételeket tartósan biztosító közhasznú szervezetnél, illetõleg természetes személynél is elhelyezhetõ és tartása engedélyezhetõ.
(4) Amennyiben az egyed az (1) bekezdés szerinti célra
történõ felhasználásra nem alkalmas, vagy a (2)–(3) bekezdés szerinti elhelyezés nem lehetséges, az egyed életének szakszerû és fájdalommentes kioltásáról, tetemének
természetvédelmi célú vagy közérdekû felhasználásáról a
természetvédelmi hatóságnak kell gondoskodnia.

(6) A felelõs személy köteles az állat rendszeres felügyeletét biztosítani.

(5) Sérült, beteg vagy egyéb ok miatt szabad életre alkalmatlan, védelemben részesülõ állatfaj egyede tartásának engedélyezésekor a természetvédelmi hatóság az adott
faj egyedére vonatkozó, az állatkert és az állatotthon létesítésének, mûködésének és fenntartásának részletes szabályairól szóló külön jogszabály5 szerinti feltételek tartós
biztosításától eltekinthet, amennyiben az állat fiziológiai
tulajdonságai másfajta elhelyezést kívánnak meg.

4
Az állatkert és az állatotthon létesítésének, mûködésének és fenntartásának részletes szabályairól szóló 3/2001. (II. 23.) KöM–FVM–NKÖM–BM
együttes rendelet 1. számú melléklete.

5
Az állatkert és az állatotthon létesítésének, mûködésének és fenntartásának részletes szabályairól szóló 3/2001. (II. 23.) KöM–FVM–NKÖM–BM
együttes rendelet 1. számú melléklete.

(5) Közhasznú szervezet, illetõleg költségvetési szerv
esetében a védelemben részesülõ állatfaj egyedének tartási
helye a felelõs személy foglalkoztatásának helye.
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A hasznosításra vonatkozó szabályok
9. §

(1) Védelemben részesülõ állatfajok keresztezésére, illetve hibridjeik tenyésztésére csak természetvédelmi érdekbõl adható engedély.
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(2) Az (1) bekezdés szerinti vizsgával egyenértékûnek
minõsülhet az Európai Unió tagállamában, az Európai
Gazdasági Térségrõl szóló megállapodásban részes más
államban, továbbá az olyan államban tett vizsga, amelynek
állampolgára az Európai Közösség és tagállamai, valamint
az Európai Gazdasági Térségrõl szóló megállapodásban
nem részes állam között létrejött nemzetközi szerzõdés
alapján az Európai Gazdasági Térségrõl szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást
élvez.

(2) A védelemben részesülõ állatfajok tenyésztésére
adott engedély a szaporulat tartására nem jogosít, ezt külön kérelmezni kell a természetvédelmi hatóságnál. Tenyésztési engedély csak akkor adható, ha az engedélyes a
szaporulat jogszerû elhelyezésérõl gondoskodni tud, és az
erre vonatkozó szándéknyilatkozatot kérelméhez mellékeli.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott vizsga elismerésérõl az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Fõfelügyelõség (a továbbiakban: Fõfelügyelõség)
dönt szükség szerint különbözeti vizsga elõírásával.

10. §

12. §

(1) Védelemben részesülõ állatfaj kutatásának engedélye iránti kérelemhez kutatási tervet kell csatolni, amely
tartalmazza a kutatás irányítójának, valamint a tevékenységben részt vevõ személyeknek a 4. számú melléklet
1–6. pontjában meghatározott adatait, az adatkezeléshez
való hozzájáruló nyilatkozatait, a kutatott állatfajok felsorolását, a kutatás helyét, idõpontját, idõtartamát, célját és
módszerét. A kutatást végzõ közhasznú szervezetnek, illetve költségvetési szervnek a kutatás irányítását végzõ
személyt ki kell jelölnie. Amennyiben a kutatást természetes személy végzi, maga minõsül a kutatás irányítójának.
(2) Amennyiben a kutatás nem szelektív módszerrel történik, a kutatási tervben a kutatott állatfajnak a faj feletti
rendszertani egységét (taxon) is elegendõ meghatározni.
(3) Kutatási célból olyan nem szelektív módszer, amely
szükségszerûen a begyûjtött egyedek pusztulásával jár, kizárólag gerinctelenek és halak esetében engedélyezhetõ.
(4) Védelemben részesülõ gerinces állatfajra vonatkozó, az állatkísérletekrõl szóló külön jogszabály6 szerinti kísérlet kutatási tervéhez csatolni kell az illetékes megyei
(fõvárosi) állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenõrzõ állomás engedélyét.
(5) A kutatás irányítójának az 5. § szerinti elõírásoknak
meg kell felelnie.

11. §
(1) Védelemben részesülõ madár-, valamint denevérfaj
egyedének gyûrûzésére, illetõleg jelölésére az kaphat engedélyt, aki a tevékenységet természetvédelmi vagy tudományos céllal végzi, és érvényes gyûrûzõ vizsgával rendelkezik. A gyûrûzõ vizsga feltételeit, rendjét, tematikáját
a 2. számú melléklet tartalmazza.
6

Az állatok védelmérõl és kíméletérõl szóló 1998. évi XXVIII. törvény.

(1) Védelemben részesülõ madárfajok egyedei jelölõgyûrûvel történõ jelölésének az országos koordinációját
kizárólag a madarak tudományos célú jelölésének nemzetközi koordinációját ellátó szervezet hazai tagszervezete
végezheti.
(2) Az (1) bekezdés szerinti szervezet az országos koordináció keretében végzi:
a) a jelölõgyûrûk központi beszerzését és kiadását, a
gyûrûk egységes, a nemzetközi elõírásoknak megfelelõ
minõségének biztosítását;
b) az országos gyûrûzõprojektek központi, egységes
koordinációját, engedélyeztetését, színesgyûrûs, nemzetközi jelölõprogramok esetén a külföldi részprogramokkal
való összehangolását;
c) a hazai gyûrûzési adatbázis folyamatos karbantartását, fejlesztését;
d) a kapcsolattartást a hazai gyûrûzõkkel és a külföldi
gyûrûzõközpontokkal (gyûrûzési jelentések befogadása és
feldolgozása, megkerülések adatcseréje), illetve nemzetközi szervezetekkel.
(3) Védelemben részesülõ madárfajok vadon élõ egyedeinek gyûrûzése kizárólag az (1) bekezdésben meghatározott szervezet által kiadott jelölõgyûrûkkel végezhetõ.
(4) Az európai denevérfajok populációinak megõrzésérõl szóló megállapodás végrehajtása érdekében a védelemben részesülõ denevérfajok egyedei gyûrûzésének országos, központi koordinációját a Magyar Természettudományi Múzeum végzi.
(5) A (4) bekezdésben foglalt országos koordináció keretében a Magyar Természettudományi Múzeum az alábbiakat végzi:
a) az országos gyûrûzõprojektek központi, egységes
koordinációját, engedélyeztetését, nemzetközi jelölõprogramok esetén a külföldi részprogramokkal való összehangolását;
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b) a hazai gyûrûzési adatbázis folyamatos karbantartását, fejlesztését;
c) a kapcsolattartást a hazai gyûrûzõkkel és a külföldi
gyûrûzõközpontokkal (gyûrûzési jelentések befogadása és
feldolgozása, megkerülések adatcseréje), illetve nemzetközi szervezetekkel.
(6) A madár- és denevérgyûrûzési alapadatok és az
azokból származtatott adatok hozzáférését, továbbá felhasználásuk jogát az országos koordinációt végzõ szervezetnek folyamatosan biztosítania kell a természetvédelemért felelõs minisztérium (a továbbiakban: minisztérium)
számára.
(7) Védelemben részesülõ állatfaj egyedének a megfogása, amennyiben az egyedet a megfogást követõen közvetlenül jelölik, illetve adatait rögzítik és szabadon bocsátják, nem minõsül tartásnak, illetõleg befogásnak.
(8) Védelemben részesülõ madár- és denevérfajok
egyedei jelölõgyûrûvel történõ jelölésére engedély annak
a személynek adható, aki az általa fogott és jelölt állatokkal kapcsolatos adatait minden évben eljuttatja az (1) és
(4) bekezdésben meghatározott szervhez.

A bemutatásra vonatkozó szabályok
13. §
Védelemben részesülõ állatfaj egyedének bemutatása
akkor engedélyezhetõ, ha összhangban van a természetvédelmi érdekekkel, és oktatási, ismeretterjesztési vagy tudományos célból szükséges, valamint a kérelmezõ rendelkezik tartási engedéllyel, továbbá élõ egyed esetében az
adott fajra vonatkozó, az állatkert és az állatotthon létesítésének, mûködésének és fenntartásának részletes szabályairól szóló külön jogszabály7 szerinti feltételeket a bemutatás helyén és annak teljes idõtartama alatt biztosítja.

A solymászatra vonatkozó szabályok
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(3) Solymászati célra – a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel – tartási, hasznosítási, bemutatási engedély
kultúrtörténeti hagyományápolás céljából kizárólag természetes személynek, csak héjára (Accipiter gentilis), karvalyra (Accipiter nisus), szirti sasra (Aquila chrysaetos),
északi sólyomra (Falco rusticolus), Feldegg-sólyomra
(Falco biarmicus), valamint vándorsólyomra (Falco peregrinus) adható. Szirti sas (Aquila chrysaetos), északi sólyom (Falco rusticolus), Feldegg-sólyom (Falco biarmicus), valamint vándorsólyom (Falco peregrinus) esetében
a tartási, hasznosítási, bemutatási engedély további feltétele, hogy a solymászmadár természetvédelmi hatósági engedéllyel mûködõ hazai tenyészetbõl, illetõleg jogszerûen
mûködõ külföldi tenyészetbõl származzon.
(4) Karvaly (Accipiter nisus) tenyésztésére engedély
nem adható. Héja (Accipiter gentilis) esetében kizárólag
annak törzsalakjára (Accipiter gentilis gentilis), a hazai
solymászati igényeknek megfelelõ mértékig adható tenyésztési engedély.
(5) A (3) bekezdés szempontjából kultúrtörténeti hagyományápolásnak minõsül a solymászatnak mint történelmi vadászati módszernek a természetvédelmi jogszabályokkal összeegyeztethetõ gyakorlása, az ehhez szükséges
solymászmadarak hazai létszámának fenntartására irányuló befogás, tenyésztés, idomítás, illetve a solymászat mint
vadászati módszer – szervezett rendezvényen történõ – ismeretterjesztési célú gyakorlati bemutatása.

15. §
(1) Természetes személy egyidejûleg legfeljebb 2 példány vadászatra használt solymászmadár és 2 pár tenyésztésre használt solymászmadár tartására jogosult.
(2) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti mennyiséget
az engedéllyel tartott solymászmadár szaporulata túllépi,
az engedélyes 3 hónapon belül gondoskodni köteles a jogszerûen tartható egyedek számát meghaladó egyedek jogszerû elhelyezésérõl.

14. §
(1) A tartás, hasznosítás, bemutatás engedélyezésére
vonatkozó rendelkezéseket a solymászati célú engedélyezés esetén az e cím szerinti eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) Solymászmadárnak kizárólag a (3) bekezdésben felsorolt madárfajok azon egyedei minõsülnek, amelyeket az
(5) bekezdés szerinti célra tartanak.

7
Az állatkert és az állatotthon létesítésének, mûködésének és fenntartásának részletes szabályairól szóló 3/2001. (II. 23.) KöM–FVM–NKÖM–BM
együttes rendelet 1. számú melléklete.

16. §
(1) Solymászati célra tartási, hasznosítási, bemutatási
engedélyt az a természetes személy kaphat, aki a 4. §
(2) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott feltételeken
túl,
a) a minisztérium által szervezett vizsgabizottság elõtt
sikeres természetvédelmi vizsgát tett;
b) a solymászmadarat vadászat vagy tenyésztés céljából tartja;
c) vadászati célú tartás engedélyezése esetén érvényes
vadászjeggyel rendelkezik;
d) tenyésztés kérelmezése esetén legalább 3 év solymászmadár-tartási gyakorlattal rendelkezik.
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(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti vizsga feltételeit,
rendjét, tematikáját a 3. számú melléklet tartalmazza.

18. §

(3) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti vizsgával egyenértékûnek minõsülhet az Európai Unió tagállamában, az
Európai Gazdasági Térségrõl szóló megállapodásban részes más államban, továbbá az olyan államban tett vizsga,
amelynek állampolgára az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségrõl szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi
szerzõdés alapján az Európai Gazdasági Térségrõl szóló
megállapodásban részes állam állampolgárával azonos
jogállást élvez.

A védelemben részesülõ állatfaj egyedének tartását,
hasznosítását, bemutatását engedélyezõ határozatban rendelkezni kell:
a) az állatfaj egyedének tulajdonjogi viszonyairól;
b) az egyed tartásának helyérõl, körülményeirõl, az
egyedrõl való gondoskodásról;
c) a tartás, hasznosítás, bemutatás feltételeirõl;
d) a tevékenységet végzõ személyrõl;
e) az egyeddel végezhetõ tevékenységekrõl, azok módszereirõl, eljárásairól, eszközeirõl, idõbeli és térbeli körülményeirõl, esetleges kockázati tényezõirõl;
f) emlõs-, madár- és hüllõfajok esetében az egyed
5. számú melléklet szerinti egyedi jelölésérõl;
g) az ellenõrzés feltételeinek biztosításáról;
h) az engedély érvényességi idejérõl;
i) tenyésztés engedélyezése esetén a szaporulat tartásáról, a tenyésztésre használható hím- és nõivarú példányokról;
j) kutatás engedélyezése esetén a kutatási jelentés, illetve a kutatás eredményébõl származó adatok tartalmáról,
formájáról, gyakoriságáról, címzettjérõl és a kutatási jelentés készítésére kötelezett személyrõl.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott vizsga elismerésérõl a Fõfelügyelõség dönt szükség szerint különbözeti
vizsga elõírásával.
(5) A tenyésztésre használt solymászmadarakat páronként szirti sas (Aquila chrysaetos) esetében minimum
28 négyzetméter alapterületû és 3,5 méter magas röpdében, míg északi sólyom (Falco rusticolus), Feldegg-sólyom (Falco biarmicus), vándorsólyom (Falco peregrinus) és a héja törzsalakja (Accipiter gentilis gentilis) esetében minimum 12 négyzetméter alapterületû és 2,7 méter
magas röpdében kell elhelyezni. Egy tenyészröpdében maximum 2 tenyészmadár, illetve függetlenné válásukig a tenyészpár utódai tarthatók.
(6) A vadászati célra tartott solymászmadarak esetében
a hagyományos tartásnál alkalmazott kerti ülõke, magasállvány, illetve repítõdrótos elhelyezés rendszeres röptetés
mellett alkalmazható.
(7) A vadászati célra használt solymászmadarat – a karvaly (Accipiter nisus) és a szirti sas (Aquila chrysaetos) kivételével – a vadászat során rádiótelemetriás jelzõrendszerrel kell ellátni.

Eljárási szabályok
17. §
(1) A tartási, hasznosítási, bemutatási engedély iránti
kérelmet a 4. számú melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani a (2) bekezdésben meghatározott természetvédelmi hatósághoz.
(2) Fokozottan védett állatfaj egyedének tartását, hasznosítását, valamint bemutatását a Fõfelügyelõség, egyéb
védelemben részesülõ állatfaj egyedének tartását, hasznosítását, valamint bemutatását a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõség (a továbbiakban: felügyelõség) engedélyezi.
(3) Amennyiben a védett állatfaj egyedének hasznosítására, bemutatására vonatkozó tevékenység több hatóság
illetékességi területéhez tartozik, az engedélyezõ hatóság
a Fõfelügyelõség.

19. §
(1) A szaporulat tartására irányuló engedélykérelmet a
szaporulat születését (kelését) követõ 15 napon belül kell a
természetvédelmi hatósághoz benyújtani.
(2) A védelemben részesülõ állatfaj egyede tartására,
hasznosítására, bemutatására jogosult a jogszabályokban
vagy az engedélyben elõírt feltételek megváltozását (különösen a pusztulást, elszökést) 8 napon belül, a felelõs személyében bekövetkezett változást a változás megtörténtét
követõ 15 napon belül köteles bejelenteni a természetvédelmi hatóságnak.

20. §
(1) A természetvédelmi hatóság a tartási, hasznosítási,
valamint bemutatási engedélyt visszavonja, ha
a) az engedélyezés feltételei már nem állnak fenn;
b) az engedély jogosultja a tevékenységét az engedélytõl eltérõen, a természetvédelmi érdekkel nem összeegyeztethetõ módon gyakorolja;
c) az engedély jogosultja a tartott, hasznosított, bemutatott állatfaj egyedét jogellenesen veszélyezteti, továbbá
tevékenységével más védelemben részesülõ állatfaj egyedét vagy élõhelyét szándékosan veszélyezteti;
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d) az engedély jogosultja a felelõs személyében bekövetkezett változás bejelentését követõ 30 napon belül nem
gondoskodik megfelelõ felelõs személy alkalmazásáról;
e) az engedély jogosultja az engedélyben foglalt, valamint az adott faj egyedére vonatkozó tartási feltételeket
hatósági felhívás ellenére sem biztosítja.
(2) A természetvédelmi hatóság a tartási, bemutatási,
hasznosítási engedélyt visszavonhatja, ha a tartási, bemutatási, hasznosítási engedély jogosultja
a) nem tesz eleget a jogszabályban vagy az engedélyben elõírt adatszolgáltatási kötelezettségének;
b) megakadályozza a hatósági ellenõrzést;
c) tevékenységével más védelemben részesülõ állatfaj
egyedét vagy élõhelyét gondatlanul veszélyezteti.
(3) A természetvédelmi hatóság az engedély kiadását
legfeljebb két évre megtagadhatja, ha az (1)–(2) bekezdésben foglaltak alapján az engedélyt visszavonták. Az engedély kiadásának megtagadásánál a hatóságnak figyelemmel kell lennie a jogsértés súlyára, céljára, idõtartamára, a
jogsértõ magatartás ismételt tanúsítására.

21. §
A fokozottan védett állatfajok engedéllyel tartott egyedeirõl a Fõfelügyelõség, az egyéb védelemben részesülõ
állatfajok engedéllyel tartott egyedeirõl a felügyelõség
nyilvántartást vezet.

Átmeneti és záró rendelkezések
22. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 15. napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követõen indult
ügyekben kell alkalmazni.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejûleg
a) a védett állatfajok védelmére, tartására, bemutatására és hasznosítására vonatkozó részletes szabályokról
szóló 8/1998. (I. 23.) Korm. rendelet, az azt módosító
139/1999. (IX. 3.) Korm. rendelet, a 100/2001. (VI. 20.)
Korm. rendelet, valamint a környezetvédelmi és vízügyi
miniszter irányítása alá tartozó szervek feladat-és hatáskörének vizsgálatáról szóló 340/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése;
b) A Washingtonban, 1973. március 3. napján elfogadott, a veszélyeztetett vadon élõ állat- és növényfajok
nemzetközi kereskedelmérõl szóló Egyezmény végrehajtásáról szóló 271/2002. (XII. 20.) Korm. rendelet 1 §-ának
felvezetõ szövegrészében, valamint a 17. §-a (4) bekezdésének a) pontjában szereplõ „többször módosított” szövegrész
hatályát veszti.
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23. §

(1) E rendelet hatálybalépése elõtt jogszerûen megszerzett és tartott, de e rendelet szerint már nem tartható fajú
egyedek tartására vonatkozó engedély kérelemre meghosszabbítható a 6. § (1) bekezdése szerinti idõtartamra. A
meghosszabbítás az egyed élete végéig ismételten kérhetõ.
(2) Az (1) bekezdés szerinti engedély meghosszabbítása
iránti eljárás során a 4. § (1) bekezdése a) pontjában,
(2) bekezdése a) pontjában és (3) bekezdésében elõírtakat
nem kell alkalmazni.
(3) A 6. § szerinti tartási feltételeket a rendelet hatálybalépése elõtt jogszerûen megszerzett és tartott egyedekre az
engedélyesnek e rendelet hatálybalépését követõ két éven
belül kell biztosítani.
(4) Az e rendelet hatálybalépésekor felelõs személy köteles az 1. számú melléklet szerinti szakképesítések valamelyikét a rendelet hatálybalépésétõl számított 5 éven belül megszerezni. Azon felelõs személy esetében, aki legalább 10 év igazolt szakmai gyakorlattal rendelkezik, a képesítés megszerzésétõl a hatóság eltekinthet, amennyiben
a felelõs személy továbbra is azon állatfajok egyedeiért felel, amelyek mellett a szakmai gyakorlatot szerezte.

24. §
(1) A Washingtonban, 1973. március 3. napján elfogadott, a veszélyeztetett vadon élõ állat- és növényfajok
nemzetközi kereskedelmérõl szóló Egyezmény végrehajtásáról szóló 271/2002. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. §-ának a) bekezdése helyébe
az alábbi rendelkezés lép:
„a) Igazgatási Hatóság: a Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium, valamint – az Egyezmény, a Tanács rendelete és e rendelet végrehajtása során végzett hatósági ellenõrzések és nyilvántartások tekintetében – a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõségek is;”
(2) A Korm. rendelet 12. §-ának (2) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdésben meghatározott bejelentési kötelezettség nem terjed ki az e rendelet 4. számú mellékletében, valamint – a böjti réce (Anas querquedula), a cigányréce (Aythya nyroca), a vörösnyakú lúd (Branta ruficollis)
és a kékcsõrû réce (Oxyura leucocephala) kivételével – az
Európai Bizottságnak a vadon élõ állat- és növényfajok
számára, kereskedelmük szabályozása révén biztosított
védelmérõl szóló 338/97/EK rendelet végrehajtásának
részletes szabályairól szóló 865/2006/EK rendelet (a továbbiakban: a Bizottság rendelete) 62. cikkének (1) bekezdésében szereplõ fajok példányaira.”
(3) A Korm. rendelet 12. §-ának (4) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:
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„(4) Az ország területére behozott élõ példányok esetén
a bejelentést követõen a lakóhely, székhely vagy tartózkodási hely szerint illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõség mint Igazgatási Hatóság
minden példányhoz származási igazolást állít ki és ezen
példányokról nyilvántartást vezet. Az Igazgatási Hatóság
a származási igazolást a Tanács és a Bizottság rendeletének megfelelõen kiállított dokumentumok, illetve nyilvántartott hatósági engedélyek és bizonylatok alapján állítja
ki.”
(4) A Korm. rendelet 12. §-a (13) és (14) bekezdésében
a „VI. fejezetében” szövegrész helyébe a „XVI. fejezetében” szövegrész lép.
(5) A Korm. rendelet 12. §-ának (15) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(15) A Tanács rendeletének 6. cikk (1) bekezdésében,
illetve a Bizottság rendeletének 69. cikkében foglalt esetekben a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium tájékoztatja az Európai Bizottságot.”
(6) A Korm. rendelet 17. §-a (4) bekezdésének b) pontja
helyébe pedig a következõ rendelkezés lép:
„b) A Bizottság 865/2006/EK rendelete (2006. május 4.) a vadon élõ állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemrõl szóló
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338/97/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó
részletes szabályok megállapításáról”.

25. §
(1) Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak való
megfelelést szolgálja:
a) a Tanács 79/409/EGK irányelve (1979. április 2.) a
vadon élõ madarak védelmérõl 1. cikk (1) bekezdése,
5. cikk e) pontja, 6. cikk (1) bekezdése, 7. cikk (4) bekezdése, 9. cikkének (1)–(2) bekezdése;
b) a Tanács 92/43/EGK irányelve (1992. május 21.) a
természetes élõhelyek, valamint a vadon élõ állatok és növények védelmérõl 12. cikkének (2) bekezdése, 14. cikke,
16. cikkének (1) bekezdése.
(2) E rendelet 24. §-a a vadon élõ állat- és növényfajok
számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemrõl szóló 338/97/EK tanácsi rendelet végrehajtására
vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló,
2006. május 4-i 865/2006/EK bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

1. számú melléklet a 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez
A felelõs személyre vonatkozó képesítési elõírások
Felelõs személy lehet, aki az alábbi egyetemi vagy fõiskolai végzettségek valamelyikével és a végzettségének megfelelõ szakterületen eltöltött legalább 3 éves gyakorlattal rendelkezik:
– tudományegyetemen vagy fõiskolán biológiai vagy ökológiai szakterületen, állatorvosi egyetemi (MSc) vagy
állat-egészségügyi fõiskolai szintû végzettség, felsõoktatási intézményben szerzett természetvédelmi, mezõgazdasági,
állattenyésztési, kertészeti, erdészeti, vadgazdálkodási egyetemi, fõiskolai, illetve alap (BSc) vagy mester (MSc) végzettség,
– vagy a felsorolt szakterületeken szerzett szakirányú felsõfokú szakképesítés.

2. számú melléklet a 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez
A madarak és denevérek természetvédelmi vagy tudományos célú gyûrûzésére jogosító vizsgáról
A vizsgabizottság 5 tagú, amelynek elnökét és további 2 tagját a minisztérium, további 1-1 tagját a minisztérium felkérésére a szakmai-tudományos fórumok, illetve a tudományos célú jelölést végzõ szervezetek jelölnek.
A bizottság ügyrendjét maga állapítja meg.
A minisztérium évente 2 vizsganapot ír ki, ezek idõpontját és a vizsga díját hivatalos lapjában, legalább 30 nappal a
vizsgát megelõzõen közzéteszi.
A vizsgadíj összegét a minisztérium Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01468216-00000000 számú számlájára kell befizetni. A vizsga magyar nyelven zajlik.
A vizsga elméleti és gyakorlati részbõl áll.
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A madárgyûrûzési vizsga tematikája:
– Madárfajismeret
– A madárgyûrûzés gyakorlata és etikája
– Egészség- és balesetvédelem
– Természetvédelmi jogi ismeretek
A denevérgyûrûzési vizsga tematikája:
– Denevérfaj-ismeret
– A denevérgyûrûzés gyakorlata és etikája
– Egészség- és balesetvédelem
– Természetvédelmi jogi ismeretek
Az eredményes vizsgáról a vizsgabizottság bizonyítványt állít ki, amelynek mintája a következõ:
Sorszám:
BIZONYÍTVÁNY
.............................................................................................................................................................................. részére
(aki ................................................................................................................................................................-án született
anyja neve: ..........................................................................................................................................................................
személyi igazolvány száma: .............................................................................................................................................)
arról, hogy .........................................................................................................................................................................
sikeres madár- és/vagy denevérgyûrûzõ vizsgát tett.
Korlátozások: ......................................................................................................................................................................
Budapest, ...........................................................
P. H.
........................................
vizsgabizottság elnöke
.........................................

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

a vizsgabizottság tagja

a vizsgabizottság tagja

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

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

a vizsgabizottság tagja

a vizsgabizottság tagja
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3. számú melléklet a 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A solymászati tevékenységre jogosító természetvédelmi vizsgáról
A vizsgabizottság 5 tagú, amelynek elnökét és további 2 tagját a minisztérium, 1 tagját a földmûvelésügyért felelõs
minisztérium, további 1 tagot a minisztérium felkérésére a szakmai-tudományos fórumok és a solymászati célra alakult
társadalmi szervezetek együttesen jelölnek.
A bizottság ügyrendjét maga állapítja meg.
A minisztérium évente 1 vizsganapot ír ki, ennek idõpontját és a vizsga díját hivatalos lapjában, legalább 30 nappal a
vizsgát megelõzõen közzéteszi.
A vizsgadíj összegét a minisztérium a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01468216-00000000 számú
számlájára kell befizetni. A vizsga magyar nyelven folyik.
A vizsga tematikája:
– Ragadozómadárfaj-ismeret
– Természetvédelmi jogi ismeretek
– Egészség- és balesetvédelem
A tananyag a minisztérium kiadványa, amely helyben megvásárolható.
A vizsgára jelentkezés elõfeltétele a vad védelmérõl, vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi
LV. törvény 66. §-ának (2) bekezdése szerinti solymász-vadász vizsga elméleti részének eredményes letételérõl szóló
igazolás benyújtása.
A solymászati tevékenységre jogosító eredményes természetvédelmi vizsgáról a vizsgabizottság bizonyítványt állít
ki, amelynek mintája a következõ:
Sorszám:
BIZONYÍTVÁNY
.............................................................................................................................................................................. részére
(aki ................................................................................................................................................................-án született
anyja neve: .........................................................................................................................................................................
személyi igazolvány száma: .............................................................................................................................................)
arról, hogy ..........................................................................................................................................................................
sikeres solymászati tevékenységre jogosító természetvédelmi vizsgát tett.
Korlátozások: .....................................................................................................................................................................
Budapest, ...........................................................
P. H.
........................................
vizsgabizottság elnöke
.........................................
a vizsgabizottság tagja

.........................................
a vizsgabizottság tagja

.........................................
a vizsgabizottság tagja

.........................................
a vizsgabizottság tagja

2006/161. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

13473

4. számú melléklet a 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez
Formanyomtatvány a védelemben részesülõ állatfajok tartásának, bemutatásának, hasznosításának
engedélyezéséhez

Hasznosítási

Tartási

Bemutatási

ENGEDÉLYKÉRELEM
(A négyzetben jelölje be a kérelmezett tevékenység tárgyát!)
Kérelmezõ személyére vonatkozó adatok
1. Kérelmezõ neve:
2. Címe (lakóhely, ennek hiányában tartózkodási hely, költségvetési szerv, illetve közhasznú szervezet esetében
székhely):
3. Költségvetési szerv, illetve közhasznú szervezet esetén a felelõs személy neve:
4. Költségvetési szerv, illetve közhasznú szervezet esetén a felelõs személy címe (lakóhely, ennek hiányában tartózkodási hely):
5. Természetes személy, illetve költségvetési szerv, közhasznú szervezet esetén a felelõs személy vizsgabizonyítványának típusa és száma:
6. Természetes személy esetén a nagykorúságot igazoló dokumentum típusa és száma:
A kérelem tárgyát képezõ állatra vonatkozó adatok
7. Tudományos fajnév:
8. Magyar fajnév:
9. Egyedi azonosító száma (amennyiben már van):
10. Ivar (amennyiben megállapítható):
11. Az egyedek száma:
Emlõs-, madár-, illetve hüllõfajoknál tenyésztési kérelem esetén
12. Nõstény szülõállat egyedi azonosítója:
13. Hím szülõállat egyedi azonosítója:
A kérelmezett tevékenység leírása
14.1. A tevékenység helye:
14.2. A tevékenység ideje:
14.3. A tevékenység célja:
14.4. A tevékenység módszere:
14.5. A természetvédelmi, illetve közérdek rövid kifejtése:
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14.6. A tartási körülmények leírása:
14.7. Tenyésztési kérelem esetén a várható szaporulat elhelyezése:
Mellékelt dokumentumok
15.
– egyed származását igazoló dokumentumok (CITES származási bizonyítvány, a szülõpár tenyésztési engedélye,
vagy befogási engedély stb.),
– a nagykorúságot igazoló dokumentum másolata,
– szakképzettséget igazoló dokumentum másolata,
– szakmai gyakorlatot igazoló dokumentum másolata,
– a tartás helye szerinti ingatlan tulajdonosának nyilatkozata a tartáshoz való hozzájárulásról,
– az illetékes megyei (fõvárosi) állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenõrzõ állomás engedélye (védelemben
részesülõ gerinces állatfajra vonatkozó, az állatkísérletekrõl szóló külön jogszabály szerinti kísérlet, kutatás
esetén),
– solymászmadár vadászati célú tartása esetén az érvényes vadászjegy másolata,
– solymászmadár tenyésztési kérelem esetén a tartási gyakorlatot igazoló dokumentum (a tartási engedély
másolata),
– a szaporulat elhelyezését biztosító szándéknyilatkozat,
– kutatási kérelem esetén a kutatási terv és az adatkezeléshez való hozzájáruló nyilatkozatok,
– a felsõfokú végzettséget igazoló dokumentum másolata.
Büntetõjogi felelõsségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Dátum:
Aláírás:
Kitöltési útmutató és magyarázat
5. Madár- és denevérgyûrûzési engedélyezés, illetve solymászati engedélyezés esetén a .../2006. ( ) Korm. rendelet
9. § (1) bekezdés, illetve 13. § (1) c) pont alapján elõírt vizsgabizonyítvány száma. Természetes személy esetén akkor
kell kitölteni e pontot , ha solymászati tevékenységre jogosító természetvédelmi, gyûrûzõ szakképesítés megszerzését
e jogszabály elõírja.
6. A nagykorúságot igazoló dokumentum fajtája (személyi igazolvány, útlevél, születési vagy házassági anyakönyvi
kivonat) és száma.
7. A védelemben részesülõ állatfajok felsorolását tartalmazó külön jogszabály8 szerint meghatározott tudományos
név.
8. A védelemben részesülõ állatfajok felsorolását tartalmazó külön jogszabály9 szerint meghatározott magyar név.
9. A kérelem tárgyát képezõ állatnak a .../2006. ( ) Korm. rendelet 6. számú melléklete szerinti egyedi azonosító
(pl. zárt gyûrû, mikrocsip) száma. A Korm. rendelet hatálybalépését megelõzõen született állat esetén az azonosító szám
lehet ettõl eltérõ egyedi azonosító, amennyiben annak alkalmazása más jogszabály elõírásaival nem volt ellentétes.
12–13. Tenyésztési engedélykérelem esetén a szülõ egyedeknek a .../2006. ( ) Korm. rendelet 6. számú mellékete szerinti, illetve a Korm. rendelet hatálybalépését megelõzõen született állatok esetén ettõl eltérõ egyedi azonosító számok.
Mindkét szülõ megjelölése kötelezõ.
14. A kérelmezett tevékenység szöveges kifejtése, indoklása szükség szerint külön lapon is folytatható.
15. A külön jogszabály10 szerinti mûködési engedéllyel rendelkezõ állatkerteknek kizárólag az e melléklet 1., 2.,
7–13., 14.2., 14.3., valamint 15. pont elsõ francia bekezdése szerinti adatokat és dokumentumokat kell megadni és becsatolni.
* A *-gal jelölt pontok származékra vonatkozó kérelem esetében nem kell kitölteni.
8
9
10

13/2001. (V. 9.) KöM rendelet.
13/2001. (V. 9.) KöM rendelet.
3/2001. (II. 23.) KöM–FVM–NKÖM–BM együttes rendelet.
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5. számú melléklet a 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez
A védelemben részesülõ állatfajok jelölésérõl
A védelemben részesülõ emlõs, madár, hüllõ állatfajokat az alábbi módon kell megjelölni:
1. A fogságban született, illetve tenyésztett madarak esetén:
– Varratmentesen zárt, körkörösen folytonos, egyedileg megjelölt megszakítás vagy illesztés nélküli lábgyûrû
vagy lábszalag (a továbbiakban: gyûrû), amelyet a felhelyezés után semmilyen módon nem változtattak meg.
– A gyûrût a madár életének elsõ napjaiban kell felhelyezni.
– A gyûrû olyan méretû, hogy nem lehet eltávolítani a madárról, ha a lába teljesen kifejlõdött.
2. Az 1. pont szerinti madarakon kívüli egyéb fogságban tartott, élõ emlõsök, hüllõk esetében, valamint olyan madarak esetén, amelyeknél az 1. pont szerinti jelölés nem lehetséges:
– Egyedileg számozott, nem módosítható mikrocsip transzponder, amely megfelel a 11784:1996 (E) és a
11785:1996 ISO szabványoknak, vagy
– ha a természetvédelmi hatóság meggyõzõdött arról, hogy az elsõ bekezdés szerinti módszer a példány vagy a faj
fizikai, illetõleg viselkedési tulajdonságai miatt nem megfelelõ, akkor egyedileg számozott gyûrû, szalag, függõcímke, tetoválás vagy hasonló módszer alkalmazható a jelölésre vagy bármilyen egyéb megfelelõ eszköz.
3. Amennyiben a természetvédelmi hatóság számára bizonyított, hogy az adott példány fizikai tulajdonságai nem teszik lehetõvé az 1. és 2. pontok szerinti jelölési módszer biztonságos alkalmazását, az állat jelölésétõl el lehet tekinteni.
Az állatok jelölését a példány humánus kezelésére, védelmére, kíméletére és természetes viselkedésére való kellõ
figyelemmel kell végrehajtani.

A Kormány
349/2006. (XII. 23.) Korm.
rendelete
a levegõ védelmével kapcsolatos
egyes szabályokról szóló
21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet módosításáról

n) hosszú távú célérték: a környezeti levegõben csak
hosszú idõtávon biztosítható légszennyezõ anyag koncentráció, amely szintje alatt – a tudomány jelenlegi állása szerint – az emberi egészséget és a környezet egészét károsító
közvetlen hatások fellépése valószínûtlen.”

2. §
A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 36. §-ában és a 110. §
(7) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján
a következõket rendeli el:

1. §
A levegõ védelmével kapcsolatos egyes szabályokról
szóló 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. §-a a következõ m) és n) pontokkal egészül ki:
(3. § A rendelet alkalmazásában)
,,m) célérték: az emberi egészség és a környezet egészére gyakorolt káros hatások elkerülése, megelõzése vagy
csökkentése céljából a környezeti levegõben meghatározott légszennyezõ anyag koncentráció, amelyet – ahol
lehetséges – adott idõtartam alatt kell elérni;

(1) Az R. 7. §-ának (8) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(8) Azokra a zónákra, ahol a talajközeli ózon koncentrációja (a troposzféra legalsó rétegének ózon tartalma)
meghaladja a célértéket, illetõleg a hosszú távú célértéket,
valamint az arzén, a kadmium, a nikkel és a 3,4-benz(a)pirén koncentráció szintje meghaladja a célértéket, a környezetvédelmi hatóságnak a közlekedési hatóság, valamint a
települési önkormányzatok jegyzõjének közremûködésével, az érintett légszennyezõk bevonásával, meg kell határoznia azokat az aránytalanul nagy költségeket nem igénylõ intézkedéseket, amelyek biztosítják a célértékek elérését. A helyhez kötött ipari légszennyezõ források esetében
ez nem jelentheti az elérhetõ legjobb technikánál szigorúbb elõírások alkalmazását. A felsorolt anyagok tekintetében külön intézkedéseket nem kell meghatározni azokra
a zónákra, amelyekre a (7) bekezdés szerinti intézkedési
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programokat elkészítették. Az intézkedéseket a külön jogszabályban1 meghatározott összkibocsátási határértékek
betartása érdekében szükséges programokkal összhangban kell végrehajtani.”
(2) Az R. 7. §-ának (11) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(11) Azokban a zónákban, ahol a légszennyezettség
a határértéknél kisebb, illetõleg a talajközeli ózon koncentrációja kielégíti a hosszú távú célértéket, valamint az
arzén, a kadmium, a nikkel és a 3,4-benz(a)pirén koncentráció kisebb, mint a célérték, a fenntartható fejlõdés követelményeivel összhangban meg kell õrizni a meglévõ jó
állapotot.”
3. §
Az R. 19. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A környezetvédelmi hatóság azoknál az 50 MWth és
annál nagyobb névleges bemenõ hõteljesítményû tüzelõberendezéseknél, amelyek a kén-dioxidra elõírt technológiai kibocsátási határértékek betartása érdekében füstgáz-kéntelenítõ berendezést létesítettek és mûködtetnek,
a füstgáz-kéntelenítõ berendezés külön jogszabály2 szerinti nem megfelelõ mûködésének idõtartamára, a technológiai kibocsátási határértékek túllépése esetében a 6. számú
mellékletben meghatározott, kén-dioxidra kiróható bírságot évenként legfeljebb 10 napi idõtartamra 15 Ft/kg-os
bírságtényezõvel, évenként további, legfeljebb 20 napi
idõtartamra 30 Ft/kg-os bírságtényezõvel állapítja meg.”
4. §
Az R. 22. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) Levegõvédelmi bírság megfizetésére köteles az a
természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem
rendelkezõ szervezet, aki vagy amely a levegõvédelmi
követelményeket nem tartja be.”
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6. §

Az R. 8. számú mellékletének címe helyébe a következõ
cím lép:
„A levegõvédelmi követelmények megszegõivel szemben alkalmazható levegõvédelmi bírságok és azok legnagyobb mértéke”

7. §
(1) Az R. 9. számú mellékletének b) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„b) A Tanács 96/62/EK irányelve (1996. szeptember 27.) a környezeti levegõ minõségének értékelésérõl és
kezelésérõl 11. cikkének (1a)–(1d) bekezdése”
(2) Az R. 9. számú mellékletének d)–e) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„d) A Tanács 1999/30/EK irányelve (1999. április 22.)
a környezeti levegõben lévõ kén-dioxidra, nitrogéndioxidra és nitrogén oxidokra, valamint porra és ólomra
vonatkozó határértékekrõl 3. cikkének (3) bekezdése,
5. cikkének (2) bekezdése, 7. cikkének (6) bekezdése és
9. cikkének (6) bekezdése
e) A Tanács 2000/69/EK irányelve (2000. november 16.) a környezeti levegõben lévõ benzolra és
szén-monoxidra vonatkozó határértékekrõl 5. cikkének
(6) bekezdése”
(3) Az R. 9. számú mellékletének k) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„k) A Tanács 97/101/EK határozata (1997. január 27.)
a tagállamok környezeti levegõ minõséget mérõ hálózatai
és egyedi állomásai kölcsönös információ és adatcseréjének kialakításáról 2. cikkének (2) bekezdése, 4. cikkének
(3)–(5) bekezdése, 5. cikkének (1)–(4) bekezdése és
6. cikke”

5. §
Az R. 29. §-ának l) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„l) az Európai Parlament és a Tanács 2004/107/EK
irányelve (2004. december 15.) a környezeti levegõben
található arzénrõl, kadmiumról, higanyról, nikkelrõl és
policiklusos aromás szénhidrogénekrõl 1. cikk b) és
d) pontja, 2. cikk a)–b) pontja, 3. cikk, 4. cikk (6) és
(14) bekezdése, 5. cikk (1)–(2) bekezdése, 7. és 9. cikke;”

1
7/2003. (V. 16.) KVVM–GKM együttes rendelet az egyes levegõszennyezõ anyagok összkibocsátási határértékeirõl.
2
Az 50 MWth és az annál nagyobb névleges bemenõ hõteljesítményû
tüzelõberendezések mûködési feltételeirõl és légszennyezõ anyagainak kibocsátási határértékeirõl szóló 10/2003. (VII. 11.) KvVM rendelet.

8. §
(1) Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.
(2) Ez a rendelet a környezeti levegõben található arzénrõl, kadmiumról, higanyról, nikkelrõl és policiklusos aromás szénhidrogénekrõl szóló, 2004. december 15-i
2004/107/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
1. cikk b) és d) pontjának, 2. cikk a)–b) pontjának, 3. cikkének, 4. cikk (6) és (14) bekezdésének, 5. cikk (1)–(2) bekezdésének, 7. és 9. cikkének való megfelelést szolgálja.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány
350/2006. (XII. 23.) Korm.
rendelete
a Magyar Tudományos Akadémia hazai tagjai és a
Magyar Tudományos Akadémia Doktora címmel
rendelkezõ személyek tiszteletdíjáról, illetve az
akadémikus elhalálozása esetén megállapítható
hozzátartozói ellátásokról szóló 4/1995. (I. 20.) Korm.
rendelet módosításáról
A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi
XL. törvény 27. §-ának (4) bekezdésében és 30. §-ának
(2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Kormány
a következõket rendeli el:
1. §
A Magyar Tudományos Akadémia hazai tagjai és a Magyar Tudományos Akadémia Doktora címmel rendelkezõ
személyek tiszteletdíjáról, illetve az akadémikus elhalálozása esetén megállapítható hozzátartozói ellátásokról
szóló, a 106/1996. (VII. 16.) Korm. rendelettel, a
142/1998. (VIII. 25.) Korm. rendelettel és a 19/2001.
(II.12.) Korm. rendelettel módosított 4/1995. (I. 20.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az akadémikusnak tudományos alkotómunkájára,
tudományos teljesítményére tekintettel havonta tiszteletdíj
jár. Ennek összege:
Akadémia rendes tagja esetében
455 000 Ft/hó
Akadémia levelezõ tagja esetében
353 900 Ft/hó”

2. §
Az R. 13. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) Az Akadémia Doktori Tanácsa által – az akadémiai
szabályozásban meghatározott feltételek szerint – odaítélt
Akadémia Doktora címmel havonta 90 ezer forint összegû
tiszteletdíj jár, a (2)–(5) bekezdésben foglaltak figyelembevételével.”

3. §
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ról, illetve az akadémikus elhalálozása esetén megállapítható hozzátartozói ellátásokról szóló 4/1995. (I. 20.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 19/2001. (II. 12.)
Korm. rendelet 2–4. §-a.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
351/2006. (XII. 23.) Korm.
rendelete
a közszolgálati mûsorszolgáltatók
létszámcsökkentésének költségvetési támogatásáról
A Kormány a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetésérõl szóló 2005. évi CLIII. törvény 4. §-a (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következõ rendeletet
alkotja:
1. §
A központi költségvetés az e rendeletben meghatározottak szerint egyszeri hozzájárulást nyújt a közszolgálati
mûsorszolgáltató részvénytársaságok (a továbbiakban: jogosultak) mûködési költségmegtakarítást eredményezõ,
2006. évben megvalósuló létszámcsökkentésének személyi kifizetéseihez (ideértve a jelen rendelet alapján támogatható, azonban a rendelet hatálybalépése elõtt esedékessé vált, és a jogosultak által már teljesített kifizetéseket).

2. §
(1) E rendelet alkalmazása szempontjából 2006. évben
megvalósuló létszámcsökkentésnek minõsül, ha
a) a 2006. évben megvalósult létszámcsökkentés a jogosultnál egyúttal az álláshely (munkakör) megszüntetését
is jelenti, és
b) a létszámcsökkentéssel összefüggésben felmerülõ
kifizetések a tárgyévben esedékesek.

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követõ 8. napon lép hatályba. A rendelet 1–2. §-ának rendelkezéseit elsõ ízben a
2007. januárjában esedékes tiszteletdíjakra kell alkalmazni.

(2) Nem minõsül létszámcsökkentésnek a foglalkoztatási forma megváltoztatása (pl. kiszervezés, a munkavégzésre irányuló jogviszonyokon belüli, illetve közötti váltás), a részvénytársaságon belüli áthelyezés.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti az R. 15/A. §-a, valamint a Magyar Tudományos
Akadémia hazai tagjai és a Magyar Tudományos Akadémia Doktora címmel rendelkezõ személyek tiszteletdíjá-

(3) A jogosultak a hozzájárulást – az igények bejelentését követõen – a pénzügyminiszterrel kötött egyedi megállapodás alapján vehetik igénybe. A szükséges elõirányzat-módosításokról a pénzügyminiszter intézkedik.

13478

MAGYAR KÖZLÖNY
3. §

(1) Költségvetési támogatás csak azon személyek tekintetében igényelhetõ, akik a jogosult teljes, illetve részmunkaidõben foglalkoztatott munkavállalói, és a munkavállaló által betöltött munkakört a jogosult az elbocsátással
egyidejûleg véglegesen megszünteti (akár összevonással
is), azaz helyükbe sem azonos, sem más jogcímen nem
foglalkoztat más személyt.
(2) Határozott idejû munkaszerzõdés esetén a munkaviszony megszüntetése következtében a költségvetési támogatás csak abban az esetben igényelhetõ, ha a határozott
idõbõl még hátralévõ idõ a létszámcsökkentési intézkedés
végrehajtásának idõpontjában legalább egy év.

4. §
(1) A 2. § (3) bekezdése szerinti megállapodásban ki
kell kötni, hogy a jogosult vállalja a támogatás visszafizetését, ha
a) a támogatással megszüntetett munkakör visszaállítására a megszüntetésétõl számított két éven belül mégis sor
kerülne – ideértve a munkaügyi bíróság utólagos, az elbocsátást jogellenessé minõsítõ döntését is, valamint a jogosult legalább többségi tulajdonában álló vállalkozásnál a
feladat átvételével történõ munkakör létesítését,
b) a támogatással megszüntetett munkakörbe tartozó
feladat elvégzésére a megszüntetést követõ két éven belül
olyan szerzõdést köt, amelyben a szerzõdõ fél nem nyilatkozik arról, hogy a teljesítéshez nem létesít önálló
munkakört.
(2) Az elbocsátáshoz igénybe vett állami támogatás
visszafizetésének kötelezettsége nem terjed ki a támogatás
azon hányadára, melyet a jogosult adó vagy járulék címén
már befizetett.

5. §
A támogatás megítélésénél figyelembe vehetõ költségek:
a) a munkáltatói rendes felmondás esetére a munkavállalót a munkavégzés alóli kötelezõ felmentés idejére jogszabály alapján megilletõ átlagkereset;
b) a végkielégítés kizárólag jogszabályban meghatározott költsége;
c) a korengedményes nyugdíjazással kapcsolatos, jogszabályban meghatározott költségek;
d) munkaviszony (munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony) közös megegyezéssel történõ megszüntetése
alapján megállapított összeg, amennyiben az így esedékessé váló kifizetések egyénenként nem haladják meg a felmondás esetén egyébként kifizetendõ – legfeljebb a tör-
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vények szerinti kötelezõ mértékû – egyszeri személyi kiadások [a), b) és c) pontok szerinti] összegét;
e) az a)–d) pontokban felsorolt költségek munkaadókat
terhelõ járulékai, azaz a társadalombiztosítási és munkaadói járulékok.

6. §
(1) A támogatás jogszerû igénybevételét és a létszámcsökkentés végrehajtását a Kormányzati Ellenõrzési Hivatal (a továbbiakban: KEHI) a Kormányzati Ellenõrzési Hivatalról szóló 70/2004. (IV. 15.) Korm. rendelet 3. §-ában
meghatározott hatáskörében eljárva külön ellenõrzi.
Amennyiben a jogosult a támogatást nem jogszerûen vette
igénybe, az igényelt összeget a pénzügyminiszter egyidejû
tájékoztatásával haladéktalanul köteles a Magyar
Államkincstárnak visszautalni.
(2) A jogosult a 2. § (3) bekezdése szerinti megállapodásban vállalja, hogy a támogatás felhasználásának ellenõrzése során a KEHI-vel együttmûködik, és annak keretében minden szükséges adatot a rendelkezésére bocsát.
(3) A jogosult a támogatásigénylési feltételeknek való
megfelelés igazolása céljából – az igénybejelentés részét
képezõ – dokumentációt köteles készíteni. A dokumentáció legfontosabb tartalmi elemei:
a) a létszámcsökkentési intézkedés jogalapjának megnevezése, az intézkedés meghozatalának és végrehajtásának idõpontja,
b) a jogviszony, illetve a munkaviszony megszûnése,
megszüntetése jogcímének megnevezése,
c) a létszámcsökkentési döntéssel összefüggõ kifizetések megnevezése és a kifizetések esedékessége,
d) a létszámcsökkentési intézkedésbõl eredõ mûködési
költségmegtakarítás mértéke.
(4) A számításokat alátámasztó dokumentumokat a
munkaügyi jogszabályokban elõírt idõtartamig meg kell
õrizni, és kérésre az ellenõrzést végzõk rendelkezésére bocsátani. A dokumentációban feltüntetett adatokon felül a
KEHI minden olyan adatot bekérhet a költségvetési szervtõl, amelyet az ellenõrzés teljes körû végrehajtása céljából
szükségesnek tart.

7. §
(1) A jogosult a rendelkezésre bocsátott támogatás felhasználásáról az igénylés 6. § (3) bekezdés szerinti dokumentációjával megegyezõ szerkezetû és tartalmú, tételes,
számszaki elszámolást köteles készíteni, és azt a Pénzügyminisztérium részére 2007. április 30-ig megküldeni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti elszámoláshoz szöveges indoklást kell készíteni, amelyben ki kell térni a létszámleépítés megvalósításának folyamatára – bemutatva a létszámleépítéssel érintett létszámot, a létszámleépítés mód-
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ját –, az igénylés és felhasználás közötti eltérések, valamint a fel nem használt támogatás keletkezésének részletes indoklására, okára.
(3) A jogosult a számára kiutalt, de a jóváhagyott célra
2007. március 31-ig általa ki nem fizetett, vagy az (1) bekezdés szerint el nem számolt támogatást köteles 2007. június 30-áig a Magyar Államkincstár számára visszautalni.
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téséért, illetõleg az e rendeletben meghatározott esetekben
a vonatkozó közbeszerzési eljárások lebonyolításáért, a
szerzõdéskötési, nyilvántartási és egyéb pénzügyi adminisztrációs feladatok ellátásáért, továbbá ezen feladatokkal kapcsolatos szervezeten belüli belsõ koordináció
végzéséért.”

2. §
8. §
Ez a rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon lép
hatályba, és 2007. július 1-jén hatályát veszti azzal, hogy
rendelkezéseit a 2. § (3) bekezdése szerint megkötött megállapodásokra – különös tekintettel a felhasználás ellenõrzésre – ezt követõen is alkalmazni kell.

(1) Ez a rendelet a 2007. január 1-jén lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti a Schengen Alap felhasználásának pénzügyi tervezési, lebonyolítási és ellenõrzési rendjének kialakításáról
szóló 179/2004. (V. 26.) Korm. rendelet módosításáról
szóló 143/2006. (VI. 29.) Korm. rendelet 1. §-a (1) bekezdésének 4. pontja.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
352/2006. (XII. 23.) Korm.
rendelete
a Schengen Alap felhasználásának pénzügyi tervezési,
lebonyolítási és ellenõrzési rendjének kialakításáról
szóló 179/2004. (V. 26.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az Alkotmány 35. §-ának (2) bekezdésében
megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a
következõ rendeletet alkotja:
1. §
A Schengen Alap felhasználásának pénzügyi tervezési,
lebonyolítási és ellenõrzési rendjének kialakításáról szóló
179/2004. (V. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.)
2. §-ának 4. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E rendelet alkalmazásában]
„4. Szakmai Közremûködõ Szervezetek: feladataikat az
Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumnál és a Vám- és
Pénzügyõrség Országos Parancsnokságán a felelõs
miniszter által kijelölt szervezeti egység, a Gazdasági és
Közlekedési Minisztériumnál a felelõs miniszter által kijelölt szervezeti egység, vagy a Gazdasági és Közlekedési
Minisztérium felügyelete alá tartozó, a felelõs miniszter
által kijelölt jogi személy, illetve annak szervezeti egysége
látja el, amely rendelkezik az Európai Unió Bizottsága
megfelelõ intézményi akkreditációjával. Az SzKSz-ek
felelõsek a Schengen Alap támogatásból finanszírozott
fejlesztési feladatok szakmai és technikai tervezéséért,
elõkészítéséért, a megvalósítás közvetlen nyomon köve-

A Kormány
353/2006. (XII. 23.) Korm.
rendelete
a gáz- és távhõszolgáltatók által
a 2007. évben igénybe vehetõ elõlegrõl
A Kormány a lakossági energiafelhasználás támogatási
rendszerében 2007. január 1-jétõl bekövetkezõ változásokra figyelemmel, a szociális alapú támogatási rendszerre
való áttérés zökkenõmentességének biztosítása érdekében,
az Alkotmány 35. §-ának (2) bekezdésében megállapított
eredeti jogalkotói hatáskörében a következõket rendeli el:
1. §
E rendelet alapján egyszeri elõleg megállapítását kérheti a lakosság energiafelhasználásának szociális támogatásáról szóló 231/2006. (XI. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) alapján nyújtott támogatás (a továbbiakban:
támogatás) érvényesítésére és elszámolására jogosult gázszolgáltató, gázkereskedõ (a továbbiakban együtt: gázszolgáltató), illetõleg távhõszolgáltató.
2. §
(1) Az elõleg iránti kérelmet 2007. január 5-ig kell benyújtani az R. 9. §-ának (3) bekezdésében foglaltak szerinti közremûködõi feladatokkal megbízott Magyar Államkincstárhoz. Az e rendelet szerinti eljárásban elektronikus
ügyintézésnek nincs helye.
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(2) Az (1) bekezdésben foglalt határidõ elmulasztása
jogvesztõ. A kérelmet hiányosan benyújtó gáz-, illetve
távhõszolgáltatót (a továbbiakban együtt: szolgáltató)
hiánypótlásra a Magyar Államkincstár hívja fel.
(3) Az (1) bekezdés szerinti – cégszerû aláírással ellátott – kérelem tartalmazza:
a) a szolgáltató
aa) megnevezését,
ab) székhelyét,
ac) adó- és cégjegyzékszámát, valamint
ad) bankszámlaszámát;
b) a 2005. évben a szolgáltató által lakossági célra szolgáltatott hõmennyiséget,
c) az elõleg-igénylés benyújtásának indokait,
d) a (4) bekezdésben foglaltakra figyelemmel igényelt
elõleg összegét, továbbá
e) gázszolgáltató esetében a 2006. november 30-án a
gázszolgáltató által földgázzal, illetve vezetéken szolgáltatott propán- és butángázzal, valamint ezek elegyével ellátott lakossági fogyasztók számát,
f) távhõszolgáltató esetében a 2006. november 30-án a
távhõszolgáltatást igénybe vevõ lakossági fogyasztók számát és a távhõszolgáltató által 2006. december 1-jén, illetõleg 2007. január 1-jén alkalmazott díjtételeket.
(4) Az igényelhetõ elõleg összege nem haladhatja meg a
2005. évben lakossági célra szolgáltatott hõmennyiségbõl
az R. 4. számú melléklete szerinti fogyasztási jelleggörbe
alkalmazásával november hónapra jutó hõmennyiség
50%-ának, és
a) gázszolgáltató esetében az R. 3. §-a (1) bekezdésének b) pontja szerinti fajlagos összeg szorzatának kétszeresét,
b) távhõszolgáltató esetében az R. 3. §-a (2) bekezdésének b) pontja szerinti fajlagos összeg szorzatának háromszorosát.
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(4) Az elõlegre jogosult szolgáltatónak a Magyar Államkincstár az elõleget a döntés meghozatalától számított
öt napon belül, amennyiben hiánypótlásra irányuló felhívásra nem került sor, úgy legkésõbb 2007. január 19-ig egy
összegben átutalja.

4. §
(1) Amennyiben a szolgáltatónak e rendelet alapján elõleg kerül átutalásra, a támogatás elszámolása során az R.
10. §-ának (3) bekezdésében foglaltakat a (2)–(4) bekezdésben foglalt eltéréssel kell alkalmazni.
(2) Annak a szolgáltatónak, amely e rendelet alapján
elõlegben részesül (a továbbiakban: támogatott szolgáltató), a 2007. április 1-jét követõ elsõ igényléstõl [R. 10. §
(1) bek.] kezdõdõen az igényelt támogatás nem téríthetõ
meg mindaddig, amíg az átutalt elõleg fedezetet nyújt
annak összegére.
(3) Az elõleg terhére jóváírt támogatásról, valamint az
elõlegnek a jóváírt támogatásokkal csökkentett összegérõl
a Magyar Államkincstár nyilvántartást vezet.
(4) Ha az átutalt elõleg összege 2007. november 30-ig
nem kerül a (2) bekezdésben foglaltak szerint elszámolásra, a támogatott szolgáltatónak az elõlegbõl fennmaradó
összeget 2007. december 5-ig vissza kell fizetnie az R.
9. §-ának (1) bekezdése szerinti elõirányzat (a továbbiakban: elõirányzat) javára. 2007. december 5-ét követõen a
támogatott szolgáltató részére az igényelt támogatás mindaddig nem téríthetõ meg, amíg az elõleg-visszafizetési kötelezettségének nem tesz eleget. Ha az elõleg visszafizetésre késedelmesen kerül sor, akkor a 2007. december 5-ét
követõ naptól a visszafizetés napjáig terjedõ idõszakra a
2007. december 5-én érvényes jegybanki alapkamattal növelt összegben kell az elõlegbõl fennmaradó összeget a
szolgáltatónak visszafizetnie.

3. §
5. §
(1) A beérkezett kérelmeket a Magyar Államkincstár
megvizsgálja és döntéshozatalra elõkészíti. A Magyar Államkincstár a döntés tervezetét és a döntéshozatalt megalapozó egyéb iratokat a kérelem beérkezését követõ öt napon belül – hiánypótlás esetén a hiánypótlásra nyitva álló
határidõt követõ három munkanapon belül – megküldi a
szociális és munkaügyi miniszternek (a továbbiakban: miniszter).
(2) A miniszter az elõlegrõl, illetve annak összegérõl – a
2. § (3) bekezdésének b)–f) pontjában foglaltak figyelembevételével – a döntéshozatalra elõkészített iratok beérkezésétõl számított öt napon belül határozatban dönt. A
miniszter döntése ellen fellebbezésnek nincs helye.
(3) A miniszter a kérelemnek helyt adó határozatát egyszerûsített formában hozza, ha az elõleg összegét a 2. §
(3) bekezdésének d) pontja szerinti összegben állapítja
meg.

(1) Az 1. § szerinti elõlegen túl rendkívüli elõleget igényelhet a támogatás érvényesítésére és elszámolására jogosult gázszolgáltató, ha a támogatás érvényesítése
[R. 8. § (1) bek.] érdekében a számlák kibocsátását 2007.
január 31-ét közvetlenül követõen legalább öt napig fel
kell függesztenie.
(2) A rendkívüli elõleg megállapítása iránti – cégszerû
aláírással ellátott – kérelmet a gázszolgáltatónak a 2007.
január 25-étõl 2007. január 31-ig terjedõ idõszakban kell
benyújtania a miniszterhez.
(3) A (2) bekezdés szerinti kérelemnek a gázszolgáltató
2. § (3) bekezdésének a) pontjában meghatározott adatain
túl tartalmaznia kell a gázszolgáltató nyilatkozatát
a) arról, hogy a 2007. január 31-ét közvetlenül követõ
legalább öt napon keresztül a támogatás érvényesítése ér-
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dekében lakossági felhasználók részére számlát nem
bocsát ki, valamint
b) arról, hogy a támogatást tartalmazó számlák kibocsátását mely idõponttól kezdi meg.

A Kormány
354/2006. (XII. 23.) Korm.
rendelete

(4) Az igényelhetõ rendkívüli elõleg összege nem haladhatja meg a gázszolgáltató által a 2005. évben lakossági
célra szolgáltatott hõmennyiségbõl az R. 4. számú melléklete szerinti fogyasztási jelleggörbe alkalmazásával november hónapra jutó hõmennyiség 50%-ának és az R.
3. §-a (1) bekezdésének b) pontja szerinti fajlagos összegnek a szorzatát.

a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai
Unióhoz történõ csatlakozását követõen a Magyar
Köztársaság által alkalmazandó, a munkavállalók
szabad áramlására vonatkozó átmeneti szabályokról

(5) A miniszter a rendkívüli elõleg iránti igényrõl 2007.
február 10-ig dönt. A miniszter a kérelemnek helyt adó határozatát egyszerûsített formában hozza. A miniszter döntésérõl a Magyar Államkincstárt egyidejûleg értesíteni
kell.
(6) A rendkívüli elõlegre jogosult gázszolgáltatónak a
Magyar Államkincstár a rendkívüli elõleget 2007. február
15-ig egy összegben átutalja.
(7) A gázszolgáltató a rendkívüli elõleget egy összegben az elõirányzat javára 2007. március 31-ig egy összegben visszafizeti.
(8) Ha a gázszolgáltató a (7) bekezdésben foglaltaknak
nem, vagy csak késedelmesen tesz eleget, a 2007. március
31-ét követõ naptól a visszafizetés napjáig terjedõ idõszakra a 2007. március 31-én érvényes jegybanki alapkamattal növelt összegben kell a rendkívüli elõleget
visszafizetnie.
(9) A (3) bekezdés a) pontja szerinti nyilatkozatban vállaltak megtartását a Magyar Államkincstár ellenõrzi.
Amennyiben az ellenõrzés során a Magyar Államkincstár
azt állapítja meg, hogy a 2007. január 31-ét követõ öt nap
során a gázszolgáltató a lakossági felhasználók részére
számlát bocsátott ki, úgy a gázszolgáltatónak a rendkívüli
elõleget az ellenõrzés során készült jegyzõkönyv kézhezvételét követõ banki napon – a 2007. január 31-én érvényes jegybanki alapkamattal növelt összegben – vissza
kell fizetnie az elõirányzat javára.

6. §

A foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.)
7. §-ának (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a
Kormány a következõket rendeli el:
1. §
(1) A rendelet hatálya kiterjed
a) a román, illetve a bolgár állampolgárnak, valamint
b) az a) pontban meghatározott személy házastársának,
valamint
c) az a), illetve b) pontban meghatározott személy eltartott vagy 21 évnél fiatalabb leszármazójának
magyarországi foglalkoztatására.
(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a bolgár és román
állampolgár magyarországi foglalkoztatására, ha e személyt a Romániában vagy a Bolgár Köztársaságban letelepedett munkáltató szolgáltatásnyújtás keretében kiküldetés, kirendelés vagy munkaerõ-kölcsönzés keretében küldi
magyarországi foglalkoztatóhoz.
(3) Ezt a rendeletet nem kell alkalmazni annak a személynek a foglalkoztatására,
a) aki az Európai Unió olyan tagállamának állampolgára, amely tagállam a nemzeti jogszabálya szerint történõ
foglalkoztatás tekintetében a magyar állampolgárokat a
saját állampolgáraival azonos elbánásban részesíti,
b) akire nézve az (1) bekezdésben meghatározott személyek magyarországi foglalkoztatásának engedélyezésérõl rendelkezõ, az Flt. végrehajtására kiadott jogszabály e
rendeletben foglaltaknál kedvezõbb szabályokat állapít
meg.

Az elõleg, a rendkívüli elõleg, valamint ezek járulékos
költségeinek pénzügyi forrását az elõirányzat biztosítja.

2. §

7. §

(1) Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott személy
Magyarországon – a 3–4. §-ban foglaltak kivételével – engedély alapján foglalkoztatható.

Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

(2) Az engedélyt a külföldiek magyarországi foglalkoztatására vonatkozó általános szabályok szerint vagy – a
mellékletben meghatározott foglalkozások tekintetében –
a munkaerõpiaci helyzet vizsgálata nélkül kell kiadni.
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3. §

Nincs szükség engedélyre a bolgár, illetve román állampolgár további magyarországi foglalkoztatásához, ha az
érintettet e rendelet hatálybalépésekor vagy azt követõen
megszakítás nélkül legalább 12 hónap idõtartamú foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban jogszerûen foglalkoztatták.
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dekképviseletek véleményének meghallgatásával a rendelet hatálybalépését követõen negyedévente felülvizsgálja a
magyar munkaerõpiac helyzetét a mellékletben meghatározott FEOR-számmal azonosított foglalkozások
listájának aktualizálása érdekében.

7. §
(1) Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.

4. §
Nincs szükség engedélyre a 3. §-ban meghatározottak
szerint engedély nélkül foglalkoztatott személy 1. § (1) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott családtagjának
(a továbbiakban: családtag) magyarországi foglalkoztatásához, ha a családtag
a) e rendelet hatálybalépése napján, vagy
b) e rendelet hatálybalépését követõ idõponttól kezdõdõen legalább 18 hónapig
jogszerûen családtagként tartózkodott Magyarországon.

5. §
(1) A regionális munkaügyi központ (a továbbiakban:
munkaügyi központ) a 3. §-ban, valamint a 4. §-ban meghatározott engedélymentesség fennállását az engedélymentességre jogosult személy vagy foglalkoztatója kérelmére igazolja.
(2) A mentesség igazolása iránti kérelemhez mellékelni
kell a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítését,
fennállását tanúsító dokumentumot.
(3) A 4. §-ban meghatározott esetben a fentieken túlmenõen a kérelemhez mellékelni kell a 4. §-ban meghatározott jogállást, valamint a jogszerû tartózkodás tényét igazoló hatósági okiratot is.
(4) A jogszerû, legalább 12 hónap idõtartamú foglalkoztatás tényének igazolása érdekében, az eljáró munkaügyi
központ a hatósági nyilvántartás adatai alapján ellenõrzi,
hogy az egyéni munkavállalási engedély kiadására sor került-e, illetve megvizsgálja, hogy a munkavállalás megfelel-e az engedélymentesség feltételeinek.
(5) A 3. és 4. §-ban foglalt mentesség igazolása iránti
kérelmet az 1. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott
személy foglalkoztatásának helye szerint illetékes munkaügyi központ adja ki. Ha a foglalkoztatás a kérelem benyújtásának idõpontjában már megszûnt, az igazolás kiadására a megszûnt foglalkoztatás helye szerinti munkaügyi központ az illetékes.

6. §
A Kormány az Országos Érdekegyeztetõ Tanácsban
képviselettel rendelkezõ munkaadói és munkavállalói ér-

(2) 2009. január 1-jén a 4. § b) pontjának a „legalább 18
hónapig” szövegrésze hatályát veszti.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

Melléklet
a 354/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez
Azon FEOR-számmal azonosított foglalkozások
listája, amelyek tekintetében az engedélyt a rendelet
2. § (2) bekezdése szerint a munkaerõpiaci helyzet
vizsgálata nélkül ki kell adni
Foglalkozás kódja és megnevezése

Felsõfokú mûszaki és természettudományi
foglalkozások
2117 Gépészmérnök
2118 Erõsáramú villamosmérnök
2121 Gyengeáramú villamosmérnök
2129 Egyéb mérnök
2131 Számítástechnikai tudományos foglalkozású
(pl. analitikus, modellkészítõ, operációkutató)
2132 Számítástechnikai szervezõ
2133 Szoftverfejlesztõ
Informatikus
2142 Csillagász
2143 Meteorológus
2145 Farmakológus
2146 Geológus
Geofizikus
2147 Matematikus
2190 Egyéb mûszaki foglalkozású
Felsõfokú egészségügyi foglalkozások
2211 Általános orvos
2212 Szakorvos
2213 Fogorvos
2214 Fogszakorvos
2215 Gyógyszerész
2216 Szakgyógyszerész
2222 Optometrista
2223 Dietetikus
2224 Gyógytornász
2226 Mentõtiszt
Felsõfokú szociális és munkaerõpiaci szolgáltató
foglalkozások
2321 Szociális munkás

2006/161. szám

MAGYAR KÖZLÖNY
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2322

Szakosított szociális munkás (pl. mentálhigiénés,
gerontológiai, rehabilitációs tanácsadó)
Szakképzett pedagógusok
2442 Konduktor
2443 Egészségnevelõ
Gazdasági, jogi és társadalomtudományi foglalkozások
2522 Üzletkötõ
2523 Humánpolitikai szervezõ
2536 Szabadalmi ügyvivõ
2541 Filozófus
2543 Történész
Régész
2544 Néprajzkutató
2545 Szociológus
Demográfus
2546 Nyelvész
Irodalomtörténész
2549 Egyéb társadalomtudományi foglalkozások
Felsõfokú kulturális, sport, mûvészeti és vallási
foglalkozások
2611 Könyvtáros
2612 Levéltáros
2613 Muzeológus (konzervátor, restaurátor,
preparátor)
2614 Kulturális szervezõ
2615 Könyv- és lapkiadó szerkesztõje
2616 Újságíró
2618 Szakképzett edzõ
Sportszervezõ, sportirányító
2619 Egyéb magasabb képzettséget igénylõ kulturális
foglalkozások
2621 Író (újságíró nélkül)
2622 Mûfordító
2623 Képzõmûvész
2624 Iparmûvész
2625 Zeneszerzõ
2627 Operatõr
Fotómûvész
2629 Egyéb alkotómûvészi foglalkozások
2631 Színész
Elõadómûvész
Bábmûvész
2632 Zenész
Énekes
2633 Koreográfus
Táncmûvész
2639 Egyéb elõadómûvészi foglalkozások
Egyéb magasan képzett ügyintézõk
2910 Egyéb magasan képzett ügyintézõk
Technikusok és hasonló mûszaki foglalkozások
3121 Gyengeáramú villamosipari technikus
3122 Közlekedési technikus
3129 Egyéb technikusok
3131 Számítógéphálózat üzemeltetõ
3139 Egyéb számítástechnikai foglalkozás
3151 Energiagazdálkodó
3161 Tengeri és belvízi hajóparancsnok
3162 Hajóstiszt, fedélzeti tiszt
Hajóvezetõ
3163 Légijármû-vezetõ
Hajózómérnök
3166 Postaforgalmi és hírközlési szakmai irányító
3191 Újítási mûszaki ügyintézõ
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3193

Anyag- és termékvizsgáló
Minõsített laboráns
Egyéb felsõfokú vagy középfokú egészségügyi
foglalkozások
3211 Általános ápolónõ, ápoló
3212 Szakápoló
3231 Általános asszisztens
3232 Szakasszisztens (orvosi)
3233 Fogászati asszisztens
3234 Gyógyszertári asszisztens
3235 Gyógyszerellátási szakasszisztens
3242 Szülésznõ
Szociális és munkaerõpiaci szolgáltatási foglalkozások
3311 Szociális asszisztens
3312 Mentálhigiénés asszisztens
3313 Szociális ápoló, gondozó
3315 Szociális és gyermekvédelmi ügyintézõ
3319 Egyéb szociális foglalkozások
Pedagógus foglalkozások
3414 Egészségnevelõ-asszisztens
3415 Gyógypedagógiai asszisztens
Igazságszolgáltatási, élet- és vagyonvédelmi ügyintézõk
3521 Tûzrendész
Gazdasági és pénzintézeti ügyintézõk
3601 Általános titkár
3621 Kereskedelmi ügyintézõ
3622 Kiállítási és kereskedelmi propaganda ügyintézõ
3627 Becsüs
Árverezõ
3633 Pénz- és értékjegy-értékesítõ ügyintézõ
3635 Értékpapír- és devizakereskedõ
(pl. tõzsdeügynök)
3644 Hostess
Felsõfokú kulturális, sport, mûvészeti és vallási
foglalkozások
3711 Könyvtári munkatárs
3712 Levéltári munkatárs
3713 Kulturális szervezõ munkatárs
3715 Könyv- és lapkiadó szerkesztõ munkatárs
3716 Hivatásos sportoló
3717 Fordító
Tolmács
3721 Segédszínész
3722 Segédrendezõ
3723 Népzenész
3725 Cirkuszmûvész
3729 Egyéb mûvészeti foglalkozások
Egyéb ügyintézõk
3910 Egyéb ügyintézõk
Irodai jellegû foglalkozások
4111 Könyvelõ (analitikus)
4119 Egyéb analitikus jellegû számviteli
foglalkozások
4123 Könyvtári nyilvántartó
Levéltári nyilvántartó
Egyéb iratkezelõ
4194 Irodai sokszorosító
Ügyviteli (ügyfélforgalmi) jellegû foglalkozások
4220 Számítástechnikai adminisztratív jellegû
foglalkozások
Kereskedelmi és vendéglátóipari foglalkozások
5124 Szakács
Közlekedési, postai és hírközlési foglalkozások
5213 Utaskísérõ, légiutas-kísérõ
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5224 Vonat fel- és átvevõ
5232 Mozgóposta kezelõ
5233 Járatkísérõ
Nem anyagi jellegû szolgáltatási foglalkozások
5312 Kozmetikus
5315 Házvezetõnõ
5316 Vegytisztító
Kelmefestõ
5319 Egyéb személyi szolgáltatási foglalkozások
5330 Szociális szolgáltatási foglalkozások
(pl. falugondnok, házi gondozó)
5341 Fényképész
Fotólaboráns
Mozgófilmlaboráns
5343 Díszletezõ
Díszítõ
5344 Mozigépész
Vetítõgépész
5349 Egyéb kulturális, sport-, szórakoztatási
szolgáltatási foglalkozások
5353 Egészségügyi kártevõirtó
Mezõgazdasági foglalkozások
6121 Gyógynövénytermesztõ
Élelmiszeripari foglalkozások
7211 Húsfeldolgozó (hentes, mészáros)
Hal- és baromfifeldolgozó
7212 Tartósítóipari munkás
Gyümölcs-, zöldségfeldolgozó
7216 Sütõipari, tésztaipari munkás
Pék
7223 Sörgyártó
Könnyûipari foglalkozások
7323 Kalapos
Sapkakészítõ
7332 Szíjgyártó
7341 Bútorasztalos
7342 Épületasztalos
7345 Kádár
Bognár
7351 Betûszedõ
Nyomdai szövegszerkesztõ
Vas- és fémipari foglalkozások
7419 Egyéb kohászati foglalkozások
7421 Lakatos
7422 Szerszámkészítõ
7423 Forgácsoló
7425 Hegesztõ
Lángvágó
7441 Mechanikai mûszerész
7443 Elektromûszerész
7445 Villamossági szerelõ
7446 Látszerész
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Háziipari, vegyesipari és raktározási foglalkozások,
laboránsok
7522 Ékszerkészítõ
Ötvös
Drágakõcsiszolxó
7524 Üveggyártó
7526 Hangszerkészítõ
7530 Raktárkezelõ
Építõipari foglalkozások
7611 Kõmûves
7612 Ács
Állványozó
7614 Épületszerkezet-szerelõ
7621 Vezeték- és csõhálózat szerelõ
7624 Villanyszerelõ
7631 Építmény- és épületszigetelõ
7634 Burkoló
7635 Festõ és mázoló
7637 Kályhás
7643 Hídszerkezet-építõ
Feldolgozóipari gépek kezelõi
8113 Dohánygyártó gépkezelõ
8122 Ruházati gépkezelõ és gyártósor mellett dolgozó
8125 Fafeldolgozó gépkezelõ és gyártósor mellett
dolgozó
8132 Gázgyártó
Gázfeldolgozó gépkezelõ
8133 Vegyi alapanyagot és terméket gyártó gépkezelõ
8145 Mész-, cementterméket gyártó gépkezelõ
8192 Fémmegmunkáló gépkezelõ
8193 Gyártósori összeszerelõ
Egyéb helyhez kötött gépek kezelõi
8224 Vízturbinagépész
Vízturbinagépkezelõ
Mobil gépek kezelõi
8311 Mezõgazdasági erõgép-vezetõ
Mezõgazdasági erõgép-kezelõ
8324 Hidromechanikus és úszómunkagép-kezelõ
8325 Kútfurógép-kezelõ
8332 Településtisztasági szippantógép-kezelõ
8343 Targoncavezetõ
8353 Metróvezetõ
8361 Uszálykormányos
8362 Fedélzetmester
Gépmester
8364 Kishajóvezetõ
Egyszerû szolgáltatási jellegû foglalkozások
(mezõgazdasági foglalkozások nélkül)
9113 Háztartási alkalmazott
9114 Konyhai kisegítõ
9125 Hordár
Csomagkihordó
9131 Kézi anyagmozgató
Kézi anyagcsomagoló
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A Kormány tagjainak
rendeletei
A Miniszterelnök
8/2006. (XII. 23.) ME
rendelete
a kormányhivatalokat felügyelõ miniszterek
kijelölésérõl

A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a
Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló
2006. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 76. §-ának
(3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel a Tv. 1. §-ának (4) bekezdésében és 71. §-ának (2) bekezdésében foglaltakra – a következõket rendelem el:

1. §

A Tv. 1. §-ának (4) bekezdésében meghatározott kormányhivatalok közül
a) a Központi Statisztikai Hivatal felügyeletét a
Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter,
b) a Nemzeti Hírközlési Hatóság felügyeletét a gazdasági és közlekedési miniszter,
c) a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete felügyeletét a pénzügyminiszter,
d) a Magyar Energia Hivatal felügyeletét a gazdasági
és közlekedési miniszter,
e) az Országos Atomenergia Hivatal felügyeletét az
igazságügyi és rendészeti miniszter,
f) a Magyar Szabadalmi Hivatal felügyeletét a gazdasági és közlekedési miniszter,
g) az Egészségbiztosítási Felügyelet felügyeletét az
egészségügyi miniszter
látja el.

2. §

Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

13485

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter
86/2006. (XII. 23.) FVM
rendelete
a géntechnológiával módosított, a hagyományos,
valamint az ökológiai gazdálkodással termesztett
növények egymás mellett folytatott termesztésérõl
A géntechnológiai tevékenységrõl szóló 1998. évi
XXVII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 34. §-ának
(11) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a környezetvédelmi és vízügyi miniszterrel egyetértésben –
a következõket rendelem el:
A rendelet alkalmazási köre
1. §
E rendeletet a géntechnológiával módosított növények
és a hagyományos módon, valamint az ökológiai gazdálkodással termesztett növények adott térségben egymás
mellett folytatott termesztésére (a továbbiakban: egymás
melletti termesztés), az azzal kapcsolatos raktározásra,
szállításra és a géntechnológiával módosított növények
vetõmagjának forgalmazására kell alkalmazni.

A termesztési engedély iránti kérelem
2. §
(1) A termesztési engedély beszerzése érdekében
az 1. számú melléklet szerinti kérelmet (a továbbiakban: kérelem) kell a termesztési hatósághoz benyújtani.
(2) A kérelemhez mellékletként csatolni kell a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által kiállított külön
jogszabály szerinti egyedi blokktérképeket.
(3) Ha a Törvény 21/B. § (3) bekezdése szerint több termelõ közösen kíván kérelmet benyújtani a termesztési
hatósághoz, akkor az 1. számú melléklet szerinti kérelmet
mindegyiküknek külön-külön kell kitölteni a saját használatban lévõ földterületük vonatkozásában, és az így kitöltött kérelmeket együttesen nyújtják be.

Az egymás melletti termesztéssel kapcsolatos
ismeretek megszerzése
3. §
(1) Az egymás melletti termesztéshez szükséges ismeretek megszerzésére vonatkozó, a Törvény 21/B. § (2) bekezdésében meghatározott kötelezettség teljesítése érdekében annak, aki géntechnológiával módosított növényt

13486

MAGYAR KÖZLÖNY

2006/161. szám

kíván termeszteni, vagy az általa alkalmazott személynek
(a továbbiakban: termesztési referens) részt kell vennie az
egymás melletti termesztésre vonatkozó államilag elismert
szakképesítést (a továbbiakban: szakképesítés) nyújtó
oktatáson. A termesztési engedély feltételeként meghatározott ismeretek megszerzését a kérelmezõ azzal igazolja,
hogy a termesztési engedély iránti kérelemhez csatolja
saját vagy a termesztési referensnek a szakképesítésrõl
szóló bizonyítványát.

6. védett természeti területektõl, érzékeny természeti
területektõl, illetve NATURA 2000 területektõl való távolság.
(3) A termesztési engedély kiadásához szükséges hozzájárulás- és nyilatkozat-mintákat a 3. számú melléklet tartalmazza. A hozzájárulást és a nyilatkozatot tulajdonosonként, illetve földhasználónként kell kitölteni.

(2) Az Európai Unió más tagállamaiban szerzett, egymás melletti termesztésre vonatkozó képesítést igazoló
bizonyítványok abban az esetben ismerhetõek el, ha a géntechnológiával módosított növényt termelõ, illetve a termesztési referens a külön jogszabály szerinti szakmai és
vizsgakövetelményekhez igazodó különbözeti vizsgán
megfelelt, amelyet okirattal igazol.

5. §

(3) Az (1) bekezdés szerinti képzés elvégzését követõen
a géntechnológiával módosított növényt termelõnek, illetve a termesztési referensnek ötévenként kötelezõ továbbképzésen kell részt vennie.

Pufferzóna mértékének meghatározása
és a termesztés egyéb feltételei
4. §
(1) A Törvény 2. §-ának q) pontja szerinti pufferzóna
minimális mértékét a 2. számú mellékletben foglalt táblázat tartalmazza.
(2) A termesztési hatóság a termesztési engedélyt, illetve a Törvény 21/B. §-ának (7) és (8) bekezdése szerinti
esetben a szakhatóság az állásfoglalását az alábbi termesztést befolyásoló adottságok alapján adja meg:
a) a faj- és fajtaspecifikus átporzódás tekintetében
(a termeszteni kívánt géntechnológiával módosított növényhez taxonómiailag közel vagy távol álló fajok/fajták
találhatók-e a parcella közelében),
b) hasznosítási cél,
c) tenyészidõszak,
d) szaporodásbiológiai jellemzõk; interspecifikus keresztezõdésre való hajlam a parcellát övezõ nem géntechnológiával módosított rokon fajokkal,
e) térségi adottságok:
1. a termeszteni kívánt géntechnológiával módosított
növényfaj, illetve fajta elterjedtsége, nem géntechnológiával módosított növényhez viszonyított termõterülete az
adott térségben,
2. a parcella formája és mérete (az adott térségben jellemzõ parcellákhoz képest),
3. az adott térség jellemzõ klimatikus feltételei,
4. az adott térségre jellemzõ domborzati viszonyok,
5. a megporzást és a pollen közvetítette génáramlást
befolyásoló tényezõk,

(1) A termesztési engedéllyel rendelkezõ termelõ köteles betartani a géntechnológiával módosított növények termesztéséhez kapcsolódó következõ elõírásokat:
a) szükség szerint megfelelõ vetésforgó rendszerek
alkalmazása,
b) a termelési ciklusnak a szomszédos termelõkkel történõ összehangolása,
c) a termesztési ciklust követõ évben, illetve években
az árvakelések ellenõrzése és – a következõ vetésekre
figyelemmel gazdasági kárt okozó esetekben – megszüntetése,
d) a termelõ használatában lévõ parcellát szegélyezõ
utak, szegélyek, árkok, szérûk, tárolók környezetének,
szegélyének tisztán tartása, ápolása,
e) a hagyományos módon, az ökológiai gazdálkodással
elõállított és a géntechnológiával módosított termények
keveredésének megakadályozása érdekében a géntechnológiával módosított növények termesztése és betakarítása
során a munkagépeket és egyéb felhasznált munkaeszközöket tisztán kell tartani, így különösen gondoskodni kell
a munkaeszközöknek a géntechnológiával módosított terményekkel végzett munkamûveleteket követõ tisztításáról
és a tisztítási hulladék megsemmisítésérõl.
(2) A termelõ, illetve a raktározási és szállítási tevékenységet végzõ köteles
a) a géntechnológiával módosított termények raktározása esetén a más terményekkel, termékekkel történõ
keveredést megakadályozni, így elvégezni különösen a
más terményektõl való térbeli elkülönítést, valamint a géntechnológiával módosított termények tárolására használt
raktárhelyiségek, tartályok és egyéb tárolók kiürülése után
azok kitakarítását és a takarítási hulladék megsemmisítését,
b) géntechnológiával módosított termények szállítása
esetén megakadályozni a veszteségeket, elpergést és a más
termékekkel történõ keveredést, így elvégezni különösen
a más termékektõl való térbeli elkülönítést, valamint a
géntechnológiával módosított termények szállítására
használt szállítóeszközöknek és tartályoknak a szállítást
követõ kitakarítását és a takarítási hulladék megsemmisítését.
6. §
(1) A termelõ a géntechnológiával módosított növény
termesztésére vonatkozó elõírások teljesítésének ellenõr-
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zése érdekében a mezõgazdasági parcellán végzett tevékenységekrõl a 4. számú melléklet szerinti termelési naplót
köteles vezetni.
(2) A termelési naplóban rögzíteni kell a termelõ által
a vetés, betakarítás, szállítás, tárolás során a keveredés
megakadályozására tett intézkedéseket, így különösen az
alkalmazott vetésforgót, az észlelt árvakelést, a gépek,
berendezések, jármûvek, raktárak tisztítását.
(3) A raktározási és szállítási tevékenységet végzõnek
nyilván kell tartania a géntechnológiával módosított termény raktározását, illetve szállítását, valamint az 5. §
(2) bekezdése szerinti tevékenységet.
7. §
A termelõ a termelési naplót, a raktározási és szállítási
tevékenységet végzõ a 6. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásokat legalább 5 évig köteles õrizni, és azokat az
ellenõrzés során az ellenõrzést végzõnek bemutatni.
8. §
Amennyiben termesztési referenst alkalmaz a termelõ,
a termesztési referens feladata elõsegíteni a géntechnológiával módosított, a hagyományos, valamint az ökológiailag elõállított mezõgazdasági termékek egymás mellett
termesztésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések, valamint az engedélyben foglalt elõírások termelõ általi betartását.
Ellenõrzés

13487
Záró rendelkezések
10. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ 15. napon lép
hatályba.

11. §
A rendelet tervezetének a mûszaki szabványok és
szabályok terén történõ információszolgáltatási eljárás
megállapításáról szóló, a 98/48/EK irányelvvel módosított
98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
8–10. cikkében elõírt egyeztetése megtörtént.

Az Európai Unió jogának való megfelelés
12. §
Ez a rendelet a géntechnológiával módosított élelmiszerekrõl és takarmányokról szóló, az Európai Parlament és
a Tanács 2003. szeptember 22-i 1829/2003/EK rendelete
43. cikkének 2. pontja végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

9. §
A törvény III. fejezetében foglalt elõírásokat a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szervei ellenõrzik.

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
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1. számú melléklet a 86/2006. (XII. 23.) FVM rendelethez

A termesztési engedély iránti kérelem mintája

Termesztési engedély iránti kérelem
Gazdálkodási év
____–__

Termelõ adatai
Név/cégnév:
Lakcím/székhely:
Helység:
Irányítószám:

Utca, tér, házszám:

Telefonszám:

Telefonszám:

Faxszám:

Faxszám:

E-mail:
A 141/2003. (IX. 9.) Korm. rendelet szerinti ügyfél-regisztrációs szám:

Felelõs kapcsolattartó adatai (amennyiben a termelõ adataitól eltérõ)
Név:
Lakcím:
Helység:
Irányítószám:

Utca, tér, házszám:

Telefonszám:

Telefonszám:

Faxszám:

Faxszám:

E-mail:

A termesztési referens adatai
Név:
Lakcím:
Helység:
Irányítószám:

Utca, tér, házszám:

Telefonszám:

Telefonszám:

Faxszám:

Faxszám:

E-mail:

2006/161. szám

2006/161. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

13489

A kérelem alapjául szolgáló parcellák adatai:

Parcella sorszám

Blokkazonosító

Helyrajzi szám

Parcellaterület
(hektár)

A termeszteni
A termeszteni kívánt géntechnolókívánt géntechgiával módosított növény géntechnológiával módo- nológiával módosított tulajdonsága(i)
sított növény faja,
(pl. rovarrezisztencia,
fajtája
totális gyomirtószer tûrés)

Egyedi
azonosító

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
A Törvény 21/B. §-ának (3) bekezdése szerinti közös engedély iránti kérelmet nyújtok be
A közös engedély iránti kérelmet benyújtó többi termelõ neve:
A közös engedély iránti kérelemmel érintett, a többi termelõ által használt azon földterületek helyrajzi száma, amely
a kérelmezõ által a géntechnológiával módosított növények termesztésére használni kívánt földterülettel határos:

2. számú melléklet a 86/2006. (XII. 23.) FVM rendelethez
A pufferzóna minimális mértéke
Faj

Pufferzóna minimális mértéke [m]

Kukorica (Zea mays L.)

400
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3. számú melléklet a 86/2006. (XII. 23.) FVM rendelethez
Hozzájárulás- és nyilatkozat-minták
I.
Az elõzetes állásfoglalásban meghatározott pufferzónán belüli földtulajdonos
írásos hozzájárulása és nyilatkozata
[a Törvény 21/C. §-a (1) bekezdésének a) pontja és (2) bekezdése]
Név: ...................................................................................................................................................................................
Lakcím/Székhely: ..............................................................................................................................................................
Telefon: .............................................................................................................................................................................
Regisztrációs szám: ...........................................................................................................................................................
Adóazonosító/adószám: ....................................................................................................................................................
1. ............................... nevezett földtulajdonos, hozzájárulok a géntechnológiával módosított növények ..... számú
elõzetes állásfoglalás szerinti feltételekkel történõ termesztéséhez a tulajdonomban lévõ ............... hrsz-ú földterülettel
határos, az elõzetes állásfoglalásban meghatározott pufferzónán belül lévõ területen.
2. Egyúttal vállalom, hogy az elõzetes állásfoglalás alapján kiadásra kerülõ termesztési engedély érvényességi ideje
alatt a pufferzónán belül nem termesztek a géntechnológiával módosított növénnyel ivarilag kompatibilis növényt.
3. Tudomásul veszem, hogy hozzájárulásom és nyilatkozatom visszavonására a Polgári Törvénykönyvrõl szóló
1959. évi IV. törvény 214. §-ának (2) bekezdése alkalmazandó.
Dátum: ..................................................
.................................................................
aláírás

II.
Az elõzetes állásfoglalásban meghatározott pufferzónán belüli földhasználó
írásos hozzájárulása és nyilatkozata,
ha a pufferzónán belüli földterületet nem a tulajdonos használja
[a Törvény 21/C. §-a (1) bekezdésének b) pontja]
Név: ...................................................................................................................................................................................
Lakcím/Székhely: ..............................................................................................................................................................
Telefon: .............................................................................................................................................................................
Regisztrációs szám: ..........................................................................................................................................................
Adóazonosító/adószám: ...................................................................................................................................................
1. ............................... nevezett földhasználó, hozzájárulok a géntechnológiával módosított növények ..... számú
elõzetes állásfoglalás szerinti feltételekkel történõ termesztéséhez az általam használt ............... hrsz-ú földterülettel
határos, az elõzetes állásfoglalásban meghatározott pufferzónán belül lévõ területen.
2. Egyúttal vállalom, hogy az elõzetes állásfoglalás alapján kiadásra kerülõ termesztési engedély érvényességi ideje
alatt a pufferzónán belül nem termesztek a géntechnológiával módosított növénnyel ivarilag kompatibilis növényt.
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3. Tudomásul veszem, hogy hozzájárulásom és nyilatkozatom visszavonására a Polgári Törvénykönyvrõl szóló
1959. évi IV. törvény 214. §-ának (2) bekezdése alkalmazandó.
Dátum: ..................................................
.................................................................
aláírás

III.
A géntechnológiával módosított növények termesztésére szolgáló földterület tulajdonosának
írásos hozzájárulása, ha a kérelmezõ nem tulajdonosa annak a földterületnek,
ahol a géntechnológiával módosított növényeket termeszteni szándékozik
[a Törvény 21/C. §-a (1) bekezdésének c) pontja és (2) bekezdése]
Név: ...................................................................................................................................................................................
Lakcím/Székhely: ..............................................................................................................................................................
Telefon: .............................................................................................................................................................................
Regisztrációs szám: ...........................................................................................................................................................
Adóazonosító/adószám: ...................................................................................................................................................
1. ............................... nevezett földtulajdonos, hozzájárulok a géntechnológiával módosított növények ..... számú
elõzetes állásfoglalás szerinti feltételekkel történõ termesztéséhez a tulajdonomban lévõ ............... hrsz-ú földterületen.
2. Tudomásul veszem, hogy hozzájárulásom és nyilatkozatom visszavonására a Polgári Törvénykönyvrõl szóló
1959. évi IV. törvény 214. §-ának (2) bekezdése alkalmazandó.
Dátum: ..................................................
.................................................................
aláírás
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4. számú melléklet a 86/2006. (XII. 23.) FVM rendelethez
Termelési napló mintája
Termelési napló
Termelõ neve:
Termesztési engedély száma:
Termesztési referens neve:
Blokkazonosító:
Helyrajzi szám:
A parcellán termesztett géntechnológiával módosított növény adatai
Növényfaj

Fajta

Elõvetemény
Fõnövény
Másodvetemény
Vetés idõpontja
Betakarítás idõpontja
Betakarított termés mennyisége
Elvégzett intézkedések a keveredés megakadályozására (a vetés, betakarítás, szállítás, tárolás során):
Dátum: ....................
...........................................................................................................................................................................................
Dátum: ....................
...........................................................................................................................................................................................
Dátum: ....................
...........................................................................................................................................................................................
Dátum: ....................
...........................................................................................................................................................................................
Dátum: ....................
...........................................................................................................................................................................................
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III. rész HATÁROZATOK
A Miniszterelnök határozatai
A Miniszterelnök
85/2006. (XII. 23.) ME
határozata
foglalkoztatási tilalom, illetõleg korlátozás alóli felmentésrõl
Az állam tulajdonában lévõ vállalkozói vagyon értékesítésérõl szóló 1995. évi XXXIX. törvény 19. §-ának (5) bekezdése alapján Csikós Bálint, az ÁPV Zrt. volt vezérigazgató-helyettese számára a Nógrád Volán Zrt. igazgatósági tisztségének vállalása céljából a 19. § (5) bekezdése alapján fennálló foglalkoztatási tilalom, illetõleg korlátozás alól a felmentést megadom.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

Helyesbítés: A Magyar Közlöny 2006. évi 150. számában kihirdetett, az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm.
rendelet és a felsõoktatási intézmények felvételi eljárásairól szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 253/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet
26. §-ának (2) bekezdése helyesen:
„(2) E rendelet
a) 12. §-ával megállapított R. 31. § (5) bekezdése 2007. január 1-jén,
b) 16. § (1) bekezdésével megállapított R. 41. § (1) bekezdése 2009. szeptember 1-jén,
c) 24. §-ával megállapított FR. 15. § (7) bekezdése 2007. január 1-jén,
d) melléklete 2008. január 1-jén
lép hatályba.”
(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.
2007. évi éves elõfizetési díja: 15 372 Ft áfával.
A HIVATALOS ÉRTESÍTÕ egyes számai megvásárolhatók a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat
a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail:
kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó
ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail:
kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt
internetcímen.

MEGRENDELÕLAP
Megrendelem a HIVATALOS ÉRTESÍTÕ címû lapot ......... példányban, és kérem a következõ címre kézbesíteni:
Megrendelõ neve: .....................................................................................................................................
címe (város/község, irányítószám): .......................................................................................
utca, házszám: ......................................................................................................................
Ügyintézõ (telefonszám): ...........................................................................................................................
2007. évi elõfizetési díj fél évre

7 686 Ft áfával

egy évre 15 372 Ft áfával
Számlát kérek a befizetéshez.
Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát!
Kelt.: ..............................................................

............................................................................
cégszerû aláírás
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Tisztelt Elõfizetõk!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kiadónk terjesztésében levõ lapokra és elektronikus kiadványokra szóló elõfizetésüket folyamatosnak
tekintjük. Csak akkor kell változást bejelenteniük a 2007. évre vonatkozó elõfizetésre, ha a példányszámot, esetleg a címlistát
módosítják, vagy új lapra szeretnének elõfizetni (pontos szállítási, név- és utcacím-megjelöléssel). Az esetleges módosítást szíveskedjenek levélben vagy faxon megküldeni. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a lapszállításról kizárólag az elõfizetési díj beérkezését
követõen intézkedünk. Fontos, hogy az elõfizetési díjakat a megadott 10300002-20377199-70213285 sz. számlára utalják, illetve
a kiadó által kiküldött készpénz-átutalási megbízáson fizessék be.
Készpénzes befizetés kizárólag a Magyar Hivatalos Közlönykiadó ügyfélszolgálatán (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.) lehetséges. (Levélcím: Magyar Hivatalos Közlönykiadó, 1394 Budapest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2007. évi elõfizetési díjak
Magyar Közlöny
Hivatalos Értesítõ
Határozatok Tára
Önkormányzatok Közlönye
Az Alkotmánybíróság Határozatai
Bányászati Közlöny
Belügyi Közlöny
Egészségbiztosítási Közlöny
Egészségügyi Közlöny
Ellenõrzési Figyelõ
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítõ
Gazdasági Közlöny
Hírközlési Értesítõ
Honvédelmi Közlöny
Igazságügyi Közlöny
Jogtanácsadó

(Az árak az áfát tartalmazzák.)
99 792 Ft/év Környezetvédelmi és Vízügyi Értesítõ
15 372 Ft/év Közlekedési Értesítõ
22 932 Ft/év Kulturális Közlöny
5 544 Ft/év Külgazdasági Értesítõ
18 900 Ft/év Munkaügyi Közlöny
4 788 Ft/év Oktatási Közlöny
25 452 Ft/év Pénzügyi Közlöny
22 176 Ft/év Sportértesítõ
27 720 Ft/év Statisztikai Közlöny
3 528 Ft/év Szociális Közlöny
18 396 Ft/év Turisztikai Értesítõ
23 436 Ft/év Ügyészségi Közlöny
6 552 Ft/év Nemzeti Kulturális Alap Hírlevele
18 648 Ft/év Pénzügyi Szemle
15 876 Ft/év L'udové noviny
6 804 Ft/év Neue Zeitung

15 120 Ft/év
24 696 Ft/év
18 900 Ft/év
20 160 Ft/év
15 372 Ft/év
21 924 Ft/év
30 492 Ft/év
5 040 Ft/év
13 104 Ft/év
15 624 Ft/év
11 844 Ft/év
6 552 Ft/év
5 040 Ft/év
19 908 Ft/év
3 780 Ft/év
4 788 Ft/év

Cégközlöny CD
A Cégközlöny hatályos és hiteles céginformációs – az üzleti életben részt vevõk számára nélkülözhetetlen, naprakész – adatbázisát tartalmazó,
heti rendszerességgel lemezen megjelenõ lap formátuma 2007. október 1-jétõl várhatóan megújul. Erre tekintettel a CD a 2007. évben január 1-jétõl
szeptember 30-ig fizethetõ elõ. A háromnegyed éves elõfizetés díja a 20%-os áfával: 106 272 Ft.
Közbeszerzési Értesítõ
A hetente több száz, minden szakterületre kiterjedõ közbeszerzési felhívás részletes leírását és feltételeit tartalmazó Közbeszerzési Értesítõ címû
hivatalos lap révén az elõfizetõk a leggyorsabban, autentikus forrásból értesülhetnek a pályázatokról. Az Értesítõ – a tervezett formátumváltás
miatt – a 2007. évben fél évre fizethetõ elõ. A féléves elõfizetés díja áfával: 55 062 Ft.
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (CD)
hatályos jogszabályok hivatalos számítógépes gyûjteményének 2007. évi éves elõfizetési díjai:
(Áraink az áfát nem tartalmazzák.)
Önálló változat
72 000 Ft
25 munkahelyes hálózati változat
5 munkahelyes hálózati változat
130 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat
10 munkahelyes hálózati változat
160 000 Ft 100 munkahelyes hálózati változat

260 000 Ft
340 000 Ft
590 000 Ft

2006. december 31-ig történõ 2007. évi teljes éves elõfizetés esetén az önálló változat díja: 69 000 Ft.
Az EU-JOGSZABÁLYTÁR (CD)
Az Európai Unió Jogszabályai gyûjteményének 2007. évi éves elõfizetési díja
(Áraink az áfát nem tartalmazzák.)
Önálló változat
72 000 Ft
25 munkahelyes hálózati változat
5 munkahelyes hálózati változat
130 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat
10 munkahelyes hálózati változat
160 000 Ft 100 munkahelyes hálózati változat

260 000 Ft
340 000 Ft
590 000 Ft

Facsimile Magyar Közlöny. A hivatalos lap 2006-os évfolyama jelenik meg CD-n az eredeti külalak megõrzésével, de könnyen kezelhetõen. Ára: 12 000 Ft + áfa.
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.
Információ: tel.: 317-9999, 266-9290/245, 357 mellék.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
2006. évi éves elõfizetési díj: 90 216 Ft. Egy példány ára: 189 Ft 16 oldal terjedelemig, utána +8 oldalanként +168 Ft.
A kiadó az elõfizetési díj évközbeni emelésének jogát fenntartja.
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