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 II. rész JOGSZABÁLYOK

Tör vé nyek

2007. évi XXIX.
tör vény

egyes környezetvédelmi tárgyú tör vények környezeti
felelõsséggel összefüggõ módosításáról*

A környezet védelmének általános szabályairól  szóló
1995. évi LIII. törvény módosítása

1.  § (1) A kör nye zet vé del mé nek ál ta lá nos sza bá lya i ról
 szóló 1995. évi LIII. tör vény (a továb biak ban: Kvt.)
4.  §-ának i)–l) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ 9–12. pont lép
és ezzel egy ide jû leg a je len le gi a)–h) pon tok je lö lé se
1–8. pont ra vál to zik:

[4.  § E tör vény al kal ma zá sá ban:]
„9. kör nye zet hasz ná lat: a kör nye zet nek vagy va la mely

ele mé nek igény be vé te lé vel, ille tõ leg ter he lé sé vel járó
 tevékenység;

10. kör nye zet ve szé lyez te tés: a kör nye zet ká ro so dás
 bekövetkezésének köz vet len ve szé lye;

11. kör nye zet ve szé lyez te tõ ma ga tar tás: kör nye zet ve -
szé lyez te tést elõ idé zõ te vé keny ség vagy mu lasz tás;

12. kör nye zet ká ro sí tás: az a te vé keny ség vagy mu lasz tás,
amely nek ha tá sá ra kör nye zet ká ro so dás kö vet ke zik be;”

(2) A Kvt. 4.  §-a a kö vet ke zõ 13–18. pont tal egé szül ki
és ezzel egy ide jû leg a je len le gi m)–r) pon tok je lö lé se
19–23. pont ra vál to zik:

[4.  § E tör vény al kal ma zá sá ban:]
„13. kör nye zet ká ro so dás: a kör nye zet ben, illetve va la -

mely kör nye ze ti elem ben köz vet le nül vagy köz vet ve be -
kö vet ke zõ, mér he tõ, je len tõs ked ve zõt len vál to zás, illetve
va la mely kör nye ze ti elem ál tal nyúj tott szol gál ta tás köz -
vet len vagy köz ve tett, mér he tõ, je len tõs rom lá sa;

14. kör nye ze ti elem ál tal nyúj tott szol gál ta tás: kör nye -
ze ti elem nek más kör nye ze ti elem vagy a tár sa da lom (köz)
ér de ké ben el lá tott funk ci ó ja;

15. kör nye zet ká ro so dást meg elõ zõ in téz ke dés: kör nye -
zet ve szé lyez te tés ese tén a kör nye zet ká ro so dás meg elõ zé -
sé re vagy vár ha tó be kö vet ke zé se elõtt annak csökkenté -
sére irá nyuló te vé keny ség, illetve in téz ke dés;

16. hely re ál lí tá si in téz ke dés: olyan kár el há rí tá si,
illetve kár men te sí té si te vé keny ség vagy in téz ke dés, amely 
a kör nye zet ká ro so dás eny hí té sé re, az ere de ti ál la pot vagy
ah hoz kö ze li ál la pot hely re ál lí tá sá ra, valamint a környe -
zeti elem ál tal nyúj tott szol gál ta tás hely re ál lí tá sá ra vagy
az zal egyen ér té kû szol gál ta tás biz to sí tá sá ra irá nyul;

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2007. áp ri lis 16-i ülés nap ján fo gad ta el.

17. ere de ti ál la pot: a kör nye zet ká ro so dás bekövet -
kezésének idõ pont já ban a kör nye zet nek vagy va la mely
ele mé nek és az ál ta la nyúj tott szol gál ta tá sok nak a ren del -
ke zés re álló leg jobb in for má ció alap ján meg ha tá roz ha tó
ál la po ta, mely ak kor állt vol na fenn, ha a ká ro so dás nem
kö vet ke zik be;

18. meg elõ zé si, illetve hely re ál lí tá si költ ség: min den
olyan költ ség, amely a kör nye zet ká ro so dás meg elõ zé sé -
hez, illetve az ere de ti ál la pot hely re ál lí tá sá hoz szük sé ges,
ide ért ve kü lö nö sen a kör nye zet ká ro so dás, valamint annak
köz vet len ve szé lyé nek fel mé ré sé vel kap cso la tos költ sé ge -
ket, a le het sé ges in téz ke dé sek fel mé ré sé nek költ sé ge it, az
adat gyûj tés költ sé ge it, a jogi költ sé ge ket (így pél dá ul ügy -
vé di, illetve köz jegy zõi költ ség), valamint a mo ni tor ing és
az ellen õr zés költ sé ge it, to váb bá a kár ta la ní tás össze gét;”

(3) A Kvt. 4.  §-ának s)–t) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
24–25. pont lép és ezzel egy ide jû leg a je len le gi u)–z) pon -
tok je lö lé se 26–32. pont ra vál to zik:

[4.  § E tör vény al kal ma zá sá ban:]
„24. igény be vé te li ha tár ér ték: a kör nye zet vagy va la -

mely ele me jog sza bály ban vagy ha tó sá gi ha tá ro zat ban
meg ha tá ro zott olyan mér té kû igény be vé te le, mely nek
meg ha la dá sa – a min den ko ri tu do má nyos is me re tek alap -
ján – kör nye zet ká ro so dást idéz het elõ;

25. ki bo csá tá si ha tár ér ték: a kör nye zet nek vagy va la -
mely ele mé nek jog sza bály ban vagy ha tó sá gi ha tá ro zat ban
meg ha tá ro zott olyan mér té kû ter he lé se, mely nek meg ha la -
dá sa – a min den ko ri tu do má nyos is me re tek alap ján – kör -
nye zet ká ro so dást idéz het elõ;”

2.  § A Kvt. 42.  §-a a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel egé szül
ki és a § ere de ti szö veg e (1) be kez dés re vál to zik:

„(2) A mi nisz ter tel je sí ti a 2004/35/EK euró pai par la -
men ti és ta ná csi irány elv 18. cik ke sze rin ti je len té si kö te le -
zett sé get.”

3.  § A Kvt. 56.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ (1)–(2) be kez dés lép, ezzel egy ide jû leg a je len le gi
(2)–(3) be kez dé sek je lö lé se (3)–(4) be kez dé sek re vál -
tozik:

„(1) A köz pon ti költ ség ve tés
a) tá mo gat ja a Prog ram ban meg ha tá ro zott ki emelt kör -

nye zet vé del mi és a nem zet kö zi kö te le zett ség vál la lá sok ból 
adó dó fel ada tok meg ol dá sát;

b) tá mo gat ja a kör nye zet vé del met szol gá ló in téz ke dé -
se ket, kü lö nö sen az In for má ci ós Rend szer ki épí té se és
 mûködtetése, a köz igaz ga tá si ellen õr zés, az ok ta tás és
 ismeretterjesztés, a ku ta tás, a tár sa dal mi kör nye zet vé del mi 
te vé keny ség te rü le tén;

c) fi nan szí roz za a kör nye zet ká ro so dást meg elõ zõ
 intézkedések, a hely re ál lí tá si in téz ke dé sek költ sé ge it azon
ese tek ben, ami kor az más ra át nem há rít ha tó;

d) meg té rí ti a 102/A.  § (7) be kez dé sé ben meg ha tá ro -
zott eset ben a kör nye zet ve szé lyez te tés, valamint a kör nye -
zet ká ro so dás el há rí tá sá hoz és csök ken té sé hez szük sé ges
in téz ke dé sek költ sé ge it;
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e) meg elõ le ge zi szük ség ese tén az azon na li beavat -
kozást igény lõ ese tek ben a kör nye zet ká ro so dást meg elõ zõ 
in téz ke dé sek, valamint a hely re ál lí tá si in téz ke dé sek költ -
sé ge it.

(2) Amennyi ben a kör nye zet ká ro so dást meg elõ zõ,
illetve hely re ál lí tá si in téz ke dé sek költ sé ge azért nem volt
más ra át há rít ha tó, mert a kör nye zet hasz ná ló, illetve az in -
gat lan tu laj do no sa is me ret len volt, és ezen sze mé lyek
utóbb is mert té vál nak, az el vég zett in téz ke dé sek költ sé ge it 
– amennyi ben a 102/A.  § (1) be kez dé se alap ján azok alól
nem men te sül nek – a 102.  § sze rint vi sel ni kö te le sek.”

4.  § A Kvt. 64/A.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(5) Ter mé sze tes sze mé lyek ügy fél-azo no sí tó já hoz tar -
to zó sze mély azo no sí tó ada to kat a ter mé sze tes sze mély
ügy fé li mi nõ sé gé nek meg szû né sét kö ve tõ 5 év el tel té vel
tö röl ni kell.”

5.  § A Kvt. 90.  §-a a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel egé szül
ki és a § ere de ti szö veg e (1) be kez dés re vál to zik:

„(2) Kör nye zet ve szé lyez te tés, valamint kör nye zet ká ro -
sí tás ese tén a kör nye zet ve szé lyez te tés, illetve a kör nye zet -
ká ro sí tás ha tás te rü le tén levõ in gat lan tu laj do no sa,
valamint jog sze rû hasz ná ló ja ügy fél nek mi nõ sül.”

6.  § A Kvt. 101.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„101.  § (1) A kör nye zet hasz ná ló az e tör vény ben meg -

ha tá ro zott és más jog sza bá lyok ban sza bá lyo zott mó don
bün te tõ jo gi, sza bály sér té si jogi, pol gá ri jogi és köz igaz ga -
tá si jogi fe le lõs ség gel tar to zik te vé keny sé gé nek a kör nye -
zet re gya ko rolt ha tá sa i ért.

(2) A kör nye zet hasz ná ló kö te les
a) a kör nye zet ve szé lyez te tõ ma ga tar tás tól, illetve kör -

nye zet ká ro sí tás tól tar tóz kod ni, valamint az ál ta la foly ta -
tott kör nye zet ve szé lyez te tõ ma ga tar tást, illetve a kör nye -
zet ká ro sí tást ab ba hagy ni;

b) kör nye zet ve szé lyez te tés, valamint kör nye zet ká ro so -
dás ese tén a kör nye zet vé del mi ha tó sá got azon nal tá jé koz -
tat ni, to váb bá a kör nye zet vé del mi ha tó ság ál tal, valamint
a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott in for má ci ó kat meg -
ad ni;

c) kör nye zet ká ro so dás be kö vet ke zé se ese tén min den
le het sé ges in téz ke dést meg ten ni a kör nye zet ká ro so dás
eny hí té se, a kár el há rí tás, illetve a to váb bi kör nye zet ká ro -
so dás meg aka dá lyo zá sa ér de ké ben, így kü lö nö sen ha la -
dék ta la nul el len õr zé se alá von ni, fel tar tóz tat ni, eltávolí -
tani vagy más meg fe le lõ mó don ke zel ni a kör nye zet ká ro -
so dást oko zó anya go kat, illetve más ká ro sí tó té nye zõ ket
az zal a cél lal, hogy kor lá toz za vagy meg elõz ze a to váb bi
kör nye zet ká ro so dást és az em ber i egész ség re gya ko rolt
ked ve zõt len ha tá so kat vagy a kör nye ze ti elem ál tal nyúj -
tott szol gál ta tá sok to váb bi rom lá sát;

d) kör nye zet ká ro so dás be kö vet ke zé se ese tén az ere de ti 
ál la po tot vagy a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott, az
ere de ti ál la pot hoz kö ze li ál la po tot hely re ál lí ta ni, valamint

a kör nye ze ti elem ál tal nyúj tott szol gál ta tást vissza ál lí ta ni
vagy az zal egyen ér té kû szol gál ta tást biz to sí ta ni;

e) az ál ta la oko zott kör nye zet ká ro so dá sért helyt áll ni és
a meg elõ zé si, illetve hely re ál lí tá si költ sé ge ket vi sel ni.

(3) A (2) be kez dés a), illetve e) pont já ban fog lal tak
 elmaradása vagy ered mény te len sé ge ese tén a kör nye zet -
vé del mi ha tó ság, ille tõ leg a más ha tó ság ál tal en ge dé lye -
zett te vé keny ség ese tén a kör nye zet vé del mi ha tó ság meg -
ke re sé sé re az en ge dé lye zõ ha tó ság, illetve a bí ró ság – a
kör nye zet ve szé lyez te tés vagy kör nye zet ká ro so dás mér té -
ké tõl füg gõ en – a kör nye zet ve szé lyez te tõ, illetve kör nye -
zet ká ro sí tó te vé keny ség foly ta tá sát kor lá toz za, az ál ta la
meg ál la pí tott fel té te lek biz to sí tá sá ig fel füg gesz ti vagy
meg tilt ja.

(4) Ha a meg elõ zõ és a hely re ál lí tá si in téz ke dé sek
 elvégzése más tu laj do ná ban, bir to ká ban (hasz ná la tá ban)
álló te rü le tet érint, az érin tett in gat lan tu laj do no sa, bir to -
ko sa (hasz ná ló ja) tûr ni kö te les a meg elõ zõ és hely re ál lí tá si 
in téz ke dé sek el vég zé sét. Az érin tett in gat lan tu laj do no sát,
bir to ko sát (hasz ná ló ját) kár ta la ní tás il le ti meg.

(5) A kör nye zet hasz ná ló kü lön kor mány ren de let ben
meg ha tá ro zott te vé keny sé gé hez kör nye zet vé del mi biz to -
sí ték adá sá ra kö te les, to váb bá a te vé keny sé gé vel okoz ha tó 
elõ re nem lát ha tó kör nye zet ká ro so dá sok fel szá mo lá sa
 finanszírozásának biz to sí tá sa ér de ké ben – kü lön jog sza -
bály ban meg ha tá ro zott fel té te lek ese tén – kör nye zet vé del -
mi biz to sí tás kö té sé re kö te lez he tõ. A kör nye zet hasz ná ló
a kü lön kor mány ren de let ben meg ha tá ro zot tak sze rint kör -
nye zet vé del mi cél tar ta lé kot ké pez het a jö võ ben va ló szí nû -
leg vagy bi zo nyo san fel me rü lõ kör nye zet vé del mi kö te le -
zett sé ge i re.

(6) Az (5) be kez dés ben meg ha tá ro zott te vé keny sé ge -
ket, valamint a biz to sí ték for má ját és mér té két, fel hasz ná -
lá sá nak fel té te le it, el szá mo lá sá nak és nyil ván tar tá sá nak
sza bá lya it, to váb bá a kör nye zet vé del mi biz to sí tás sza bá -
lya it a Kor mány ren de let ben ál la pít ja meg.”

7.  § A Kvt. 102.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„102.  § (1) A kör nye zet ká ro so dá sért, illetve a kör nye -

zet ve szé lyez te té sért való fe le lõs ség – az el len ke zõ bi zo -
nyí tá sá ig – annak az in gat lan nak a kör nye zet ká ro so dás,
 illetve kör nye zet ve szé lyez te tés be kö vet ke zé sé nek idõ -
pont ját kö ve tõ min den ko ri tu laj do no sát és bir to ko sát
(hasz ná ló ját) egye tem le ge sen ter he li, ame lyen a kör nye -
zet ká ro sí tást, illetve kör nye zet ve szé lyez te tõ ma ga tar tást
foly tat ták.

(2) A tu laj do nos men te sül az egye tem le ges fe le lõs ség
alól, ha meg ne ve zi az in gat lan tény le ges hasz ná ló ját, és
két sé get ki zá ró an bi zo nyít ja, hogy a fe le lõs ség nem õt ter -
he li.

(3) Az (1) és a (2) be kez dés ren del ke zé se it kell meg fele -
lõen al kal maz ni a nem hely hez kö tött (moz gó) kör nye zet -
szennye zõ for rás tu laj do no sá ra és bir to ko sá ra (használó -
jára) is.

(4) Ha több kör nye zet hasz ná ló kö zö sen hoz lét re olyan
gaz dál ko dó szer ve ze tet, amely ben ko ráb ban vég zett azo -
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nos vagy egy mást ki egé szí tõ te vé keny sé gü ket egye sí tik,
a kör nye zet vé del mi kö te le zett sé gek te kin te té ben a lét re -
ho zott gaz dál ko dó szer ve zet az ala pí tók jog utód já nak
 minõsül, fe le lõs sé ge pe dig az ala pí tók kal egye tem le ges.

(5) A gaz da sá gi tár sa ság azon tag jai (rész vé nye sei),
 valamint ve ze tõ tiszt ség vi se lõi, akik olyan ha tá ro za tot
( intézkedést) hoz tak, amely rõl tud ták, vagy az el vár ha tó
gon dos ság mel lett tud hat ták vol na, hogy annak vég re haj -
tá sá val a tár sa ság kör nye zet ká ro so dást okoz, a tár sa ság
meg szû né se ese tén kor lát la nul és egye tem le ge sen fe lel nek 
a tár sa sá got ter he lõ, a tár sa ság ál tal nem tel je sí tett hely re -
ál lí tá si és kár té rí té si kö te le zett sé ge kért. Men te sül a fe le -
lõs ség alól a gaz da sá gi tár sa ság azon tag ja (rész vé nye se),
illetve ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je, aki a ha tá ro zat (in téz ke dés)
meg ho za ta lá ban nem vett részt, a ha tá ro zat ellen sza va -
zott, illetve az in téz ke dés sel szem ben til ta ko zott.

(6) A gaz da sá gi tár sa ság azon ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je,
akit az (5) be kez dés sze rin ti kö te le zett ség ter hel, kö te le -
zett sé ge tel je sí té sé ig nem le het olyan gaz da sá gi tár sa ság
ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je, mely a te vé keny sé gét kör nye zet -
vé del mi en ge dély, egy sé ges kör nye zet hasz ná la ti en ge -
dély, illetve a hul la dék gaz dál ko dás ról  szóló kü lön jog sza -
bály sze rin ti en ge dély bir to ká ban vé gez he ti.”

8.  § A Kvt. a kö vet ke zõ cím mel, valamint 102/A.  §-sal
egé szül ki:

„Közigazgatási jogi felelõsség

102/A.  § (1) A kör nye zet hasz ná ló men te sül a köz igaz -
ga tá si jogi fe le lõs ség alól, ha bi zo nyít ja, hogy a kör nye zet -
ve szé lyez te tés vagy a kör nye zet ká ro so dás

a) fegy ve res össze üt kö zés, há bo rú, pol gár há bo rú, fegy ve -
res fel ke lés, illetve ter mé sze ti ka taszt ró fa;

b) jog erõs, kö te le zést tar tal ma zó ha tó sá gi vagy bí ró sá -
gi ha tá ro zat vég re haj tá sá nak köz vet len kö vet kez mé nye.

(2) A kör nye zet hasz ná ló kö te les a kü lön jog sza bály ban
meg ha tá ro zott kör nye zet ká ro so dást meg elõ zõ in téz ke dé -
se ket meg ten ni, valamint kör nye zet ká ro so dás ese tén a
hely re ál lí tá si in téz ke dé sek meg té te le so rán

a) el sõd le ges hely re ál lí tá si in téz ke dés ként a kör nye zet -
nek vagy va la mely kör nye ze ti elem nek, illetve a környe -
zeti elem ál tal nyúj tott szol gál ta tás nak az ere de ti ál la po tát
vagy ah hoz kö ze li ál la po tát hely re ál lí ta ni;

b) ki egé szí tõ hely re ál lí tá si in téz ke dés ként amennyi ben 
az el sõd le ges hely re ál lí tá si in téz ke dés nem ve zet ered -
mény re,

ba) a ká ro so dott kör nye ze ti ele met erre al kal mas kör -
nye ze ti elem mel, illetve a kör nye ze ti elem ál tal nyúj tott
szol gál ta tást erre al kal mas kör nye ze ti elem ál tal nyúj tott
szol gál ta tás sal pó tol ni,

bb) ha a ba) pont ban meg ha tá ro zott pót lás sem ve zet
ered mény re, a kör nye ze ti ele met vagy a kör nye ze ti elem
ál tal nyúj tott szol gál ta tást – a ká ro so dott kör nye ze ti elem
vagy szol gál ta tás be csült költ sé gé vel meg egye zõ –, erre
al kal mas kör nye ze ti elem mel vagy kör nye ze ti elem ál tal
nyúj tott szol gál ta tás sal pó tol ni.

(3) A kör nye zet hasz ná ló kom pen zá ci ós hely re ál lí tá si
in téz ke dés ként kö te les meg ten ni mind azon in téz ke dé se ket 
a hely re ál lí tá si in téz ke dé sek be fe je zé sé ig, ame lyek a ká ro -
so dott kör nye ze ti elem vagy a kör nye ze ti elem ál tal nyúj -
tott szol gál ta tás hi á nya ide ig le nes pót lá sá hoz szük sé ges.

(4) A kör nye zet vé del mi ha tó ság kö te lez he ti a kör nye -
zet hasz ná lót, hogy szol gál tas son in for má ci ót a kör nye zet -
ká ro so dás köz vet len ve szé lyé rõl vagy az ilyen köz vet len
ve szély gya nú já val kap cso la tos ese tek rõl, illetve a kör nye -
zet ká ro sí tás ese tén a be kö vet ke zett ká rok ról. Amennyi ben
a kör nye zet vé del mi ha tó ság a szol gál ta tott in for má ci ót
nem tart ja meg fe le lõ nek, ki egé szí tõ in for má ció szol gál ta -
tá sá ra is fel szó lít hat.

(5) A kör nye zet vé del mi ha tó ság a (2) be kez dés ben,
 illetve a 101.  § (2) be kez dés c)–d) pont já ban meg ha tá ro -
zott eset ben a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zot tak nak
meg fele lõen

a) kö te le zi a kör nye zet hasz ná lót az e tör vény ben és
a kü lön jog sza bá lyok ban meg ha tá ro zott szük sé ges kör -
nye zet ká ro so dást meg elõ zõ, valamint hely re ál lí tá si in téz -
ke dé sek meg té te lé re;

b) meg te he ti a szük sé ges kör nye zet ká ro so dást meg elõ -
zõ, illetve hely re ál lí tá si in téz ke dé se ket sa ját maga, illetve
azt más sal el vé gez tet he ti.

(6) Ha több kör nye zet ká ro so dás, illetve több kör nye ze ti
ele met érin tõ kör nye zet ká ro so dás egy ide jû hely re ál lí tá sa
szük sé ges és a hely re ál lí tás egy ide jû meg va ló sí tá sá ra
nincs le he tõ ség, a kör nye zet vé del mi ha tó ság dönt a kör -
nye zet ká ro so dá sok hely re ál lí tá sá nak sor rend jé rõl. A kör -
nye zet vé del mi ha tó ság dön té se so rán figye lembe ve szi a
kör nye zet ká ro so dá sok jel le gét, ki ter je dé sét, sú lyos sá gát,
a ter mé sze tes re ge ne rá ló dás le he tõ sé gét, to váb bá a kör -
nye zet ká ro so dá sok nak az em ber i egész ség re je len tett koc -
ká za tát is.

(7) A kör nye zet hasz ná ló az (1) be kez dés ben meg ha tá -
ro zott men te sü lés ese té ben is kö te les meg ten ni a kör nye -
zet ve szé lyez te tés, illetve a kör nye zet ká ro so dás el há rí tá sá -
hoz, valamint csök ken té sé hez szük sé ges in téz ke dé se ket,
valamint a (2) be kez dés ben fog lalt in téz ke dé se ket.

(8) Ha az al kal ma zott a mun ka vi szo nyá val, illetve
a szö vet ke ze ti tag a tag sá gi vi szo nyá val össze füg gés ben
okoz kör nye zet ve szé lyez te tést vagy kör nye zet ká ro so dást,
ak kor a fe le lõs sé get a mun kál ta tó val vagy a szö vet ke zet tel
szem ben le het ér vé nye sí te ni.

(9) A meg bí zott ál tal ilyen mi nõ sé gé ben oko zott kör nye -
zet ve szé lyez te té sért vagy kör nye zet ká ro so dá sért a meg bí zó
a meg bí zot tal egye tem le ge sen fe le l.”

9.  § A Kvt. a kö vet ke zõ 102/B.  §-sal egé szül ki:
„102/B.  § (1) Jog erõ sen meg ál la pí tott kör nye zet ká ro sí -

tás ese tén a kör nye zet vé del mi ha tó ság a hely re ál lí tá si
 intézkedés meg té te lé re kö te le zõ ha tá ro za tá ban el ide ge ní -
té si és ter he lé si ti lal mat ren del el a hely re ál lí tá si in téz ke -
dés meg té te lé re kö te le zett sze mély azon in gat la na i ra, ame -
lyek a hely re ál lí tá si in téz ke dés költ sé ge i nek elõ re lát ha tó -
lag fi nan szí ro zan dó össze gé re kel lõ fe de ze tet nyúj ta nak.
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(2) Az (1) be kez dés sze rin ti ha tá ro zat alap ján a kör nye -
zet vé del mi ha tó ság meg ke re si az in gat lan ügyi ha tó sá got
az el ide ge ní té si és ter he lé si ti la lom in gat lan-nyil ván tar tás -
ban tör té nõ fel jegy zé se, ha pe dig a kö te le zett a szük sé ges
hely re ál lí tá si mun ká kat el vé gez te, a fel jegy zés tör lé se
 végett.

(3) Ha a kör nye zet ká ro so dást meg elõ zõ, illetve a hely -
re ál lí tá si in téz ke dés költ sé ge it a kör nye zet hasz ná ló he lyett 
a köz pon ti költ ség ve tés fi nan szí roz ta, a kör nye zet vé del mi
ha tó ság a fi nan szí ro zott költ sé gek össze gé nek ere jé ig
a kör nye zet hasz ná ló in gat lan va gyo ná ra a Ma gyar Ál lam
ja vá ra jel zá log jog, en nek biz to sí tá sá ra pe dig – az (1) be -
kez dés alap ján már el ide ge ní té si és ter he lé si ti la lom mal
ter helt in gat la no kat ki vé ve – el ide ge ní té si és ter he lé si ti la -
lom be je gye zé sét ren de li el. Ha a kör nye zet hasz ná ló in gat -
lan va gyo ná nak ér té ke a köz pon ti költ ség ve tés ál tal fi nan -
szí ro zott összeg re nem nyújt kel lõ fe de ze tet, a kör nye zet -
vé del mi ha tó ság a kör nye zet hasz ná ló ingó va gyo ná ra is
 elrendeli a jel zá log jog be jegy zé sét.

(4) A kincs tár tör lé si en ge dé lye alap ján tö röl ni kell a
Ma gyar Ál lam ja vá ra be jegy zett jel zá log jo got, ha a kör -
nye zet hasz ná ló a köz pon ti költ ség ve tés ál tal fi nan szí ro -
zott össze get a kár men te sí té sek cél ját szol gá ló fe je ze ti
 kezelésû elõ irány zat ré szé re meg té rí ti.

(5) A kör nye zet vé del mi ha tó ság a kör nye zet hasz ná ló -
val szem ben a költ sé gek meg té rí té sét az in téz ke dé sek be -
fe je zé sé tõl vagy a kör nye zet hasz ná ló azo no sí tá sá tól
 számított öt éven be lül kö ve tel he ti, at tól füg gõ en, hogy
me lyik kö vet ke zik be ké sõbb.”

10.  § A Kvt. a kö vet ke zõ 102/C.  §-sal egé szül ki:

„102/C.  § (1) Az Euró pai Unió más tag ál la mát is érin tõ
kör nye zet ve szé lyez te tés, valamint kör nye zet ká ro so dás
ese tén az érin tett tag ál la mok kal együtt kell mû köd ni a
szük sé ges meg elõ zé si, illetve hely re ál lí tá si in téz ke dé sek
meg va ló sí tá sa, to váb bá a meg fe le lõ tá jé koz ta tás érde -
kében.

(2) Ha a kör nye zet ká ro so dás más ál la mot is érint het,
a mi nisz ter meg fe le lõ tá jé koz ta tás sal lát ja el a kör nye zet -
ká ro so dás te kin te té ben az érin tett ál la mot.

(3) A mi nisz ter je len ti az Euró pai Bi zott ság nak, illetve
a töb bi érin tett tag ál lam nak a szük sé ges meg elõ zé si,
illetve hely re ál lí tá si in téz ke dé sek re vo nat ko zó ja vas la tá -
val együtt – ide ért ve a meg elõ zés és a hely re ál lí tás költ sé -
ge it is – ha a kör nye zet vé del mi ha tó sá gok ille té kességi te -
rü le tü kön olyan kör nye zet ká ro so dást fe dez tek fel, amely
nem az or szág te rü le tén ke let ke zett.”

11.  § A Kvt. 110.  §-a (7) be kez dé se a kö vet ke zõ v) pont -
tal egé szül ki, ezzel egy ide jû leg a je len le gi má so dik t) pont 
u) pont ra vál to zik:

[(7) Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy]

„v) ren de let ben sza bá lyoz za a kör nye zet ká ro so dás
meg elõ zé sé nek és el há rí tá sá nak rend jét.”

12.  § A Kvt. 110.  §-a a kö vet ke zõ (14) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(14) Fel ha tal ma zást kap az ag rár po li ti ká ért fe le lõs
 miniszter, hogy a mi nisz ter rel egyet ér tés ben a kü lön jog -
sza bály sze rin ti nit rát ér zé keny te rü le te ket ren de let ben
 tegye köz zé.”

13.  § A Kvt. 111.  §-a kö vet ke zõ i) pont tal egé szül ki:
„i) az Euró pai Par la ment és a Ta nács 2004/35/EK irány -

elve (2004. áp ri lis 21.) a kör nye ze ti ká rok meg elõ zé se és
hely re ál lí tá sa te kin te té ben a kör nye ze ti fe le lõs ség rõl.”

A természet védelmérõl  szóló
1996. évi LIII. tör vény módosítása

14.  § A ter mé sze t vé del mé rõl  szóló 1996. évi LIII. tör -
vény (a továbbiak ban: Tvt.) 77.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„77.  § A ter mé szet vé del mi ha tó ság jog sza bály ban meg -
ha tá ro zott elõ írások tel je sí té se ér de ké ben az ügy fe le ket
kö te lez he ti az ere de ti ál la pot hely re ál lí tá sá ra, kü lö nö sen
a ká ro so dott ter mé sze ti ér ték és te rü let, to váb bá a vé dett
ter mé sze ti ér ték és te rü let hely re ál lí tá sá ra, illetve a 78/A.  § 
ese té ben a Kt. és a kü lön jog sza bá lyok ban meg ha tá ro zot -
tak sze rin ti meg elõ zé si, illetve hely re ál lí tá si intézke -
désre.”

15.  § A Tvt. a kö vet ke zõ 78/A.  §-sal egé szül ki:
„78/A.  § Az egyes kü lön jog sza bá lyok ban meg ha tá ro -

zott fa jok nak és élõ he lye ik nek, köl tõ és pi he nõ he lye i nek,
ter mé sze tes élõ he lyek nek, vé dett ter mé sze ti te rü le tek nek
és vé dett ter mé sze ti ér té kek nek a Kt. 4.  §-ának 10. pont já -
ban meg ha tá ro zott ve szé lyez te té se, valamint 13. pont já -
ban meg ha tá ro zott ká ro so dá sa ese tén a ká ro so dás mér té ke
meg ál la pí tá sá nak szem pont ja it, valamint a kör nye zet ká ro -
so dás meg elõ zé sé nek és hely re ál lí tá sá nak rend jét a Kor -
mány ren de let ben ha tá roz za meg.”

16.  § A Tvt. 85.  §-ának a) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

[Fel ha tal ma zást kap a(z):]
„a) Kor mány, hogy ren de let ben sza bá lyoz za a 10.  §

(1) be kez dé sé ben, 41/A.  § (1) be kez dé sé ben, 44.  § (6) be -
kez dé sé ben, 47.  § (1) be kez dé sé ben, 59.  § (4) be kez dé sé -
nek elsõ mon da tá ban, 63.  § (3) be kez dé sé ben, 71.  § (3) be -
kez dé sé ben, 72.  § (6) be kez dé sé ben, 73.  § (2) be kez dé sé -
ben, 78/A.  §-ában, 80.  § (6) be kez dé sé ben”
[fog lal ta kat.]

17.  § A Tvt. 86.  §-a a kö vet ke zõ c) pont tal egé szül ki:
[86.  § Ez a tör vény a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak

való meg fe le lést szol gál ja:]
„c) az Euró pai Par la ment és a Ta nács 2004/35/EK

irány elve (2004. áp ri lis 21.) a kör nye ze ti ká rok megelõ -
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zése és hely re ál lí tá sa te kin te té ben a kör nye ze ti felelõs -
ségrõl.”

A hulladékgazdálkodásról  szóló
2000. évi XLIII. tör vény módosítása

18.  § A hul la dék gaz dál ko dás ról  szóló 2000. évi XLIII.
tör vény (a továb biak ban: Hgt.) 46.  §-a he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„46.  § (1) Hul la dék kal való kör nye zet ve szé lyez te tés
vagy kör nye zet ká ro sí tás ese tén a Kt. ren del ke zé sei sze rint
kell el jár ni.

(2) Hul la dék le ra kó lé te sít mény ese té ben a lé te sít -
ménnyel, ille tõ leg a le ra kott hul la dék kal oko zott kör nye -
ze ti kár oko zás el évü lé si ide je a lé te sít mény le zá rá sá tól
szá mí tott 30 év.”

19.  § A Hgt. 60.  §-a a kö vet ke zõ f) pont tal egé szül ki:
[60.  § Ez a tör vény a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak

való meg fe le lést szol gál ja:]
„f) az Euró pai Par la ment és a Ta nács 2004/35/EK

irány elve (2004. áp ri lis 21.) a kör nye ze ti ká rok meg elõ zé -
se és hely re ál lí tá sa te kin te té ben a kör nye ze ti felelõs -
ségrõl.”

A vízgazdálkodásról  szóló
1995. évi LVII. tör vény módosítása

20.  § A víz gaz dál ko dás ról  szóló 1995. évi LVII. tör vény 
(a továbbiak ban: Vgt.) 18.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„18.  § (1) Aki te vé keny sé gé vel vagy mu lasz tá sá val a
 vizeket ve szé lyez te ti vagy ká ro sít ja, a kör nye zet vé del mé -
nek ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 1995. évi LIII. tör vény
sze rin ti fe le lõs ség gel tar to zik, illetve a víz ügyi ha tó ság
 által meg ha tá ro zott in téz ke dé sek meg té te lé re kö te les.

(2) A víz mi nõ ség ben je lent ke zõ kör nye zet ká ro so dás
meg elõ zé sé nek és el há rí tá sá nak rend jét a Kor mány ren de -
let ben ál la pít ja meg.”

21.  § A Vgt. 19.  §-a (1)–(4) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép, ezzel egy ide jû leg az (5) be kez dés
 jelölése (2) be kez dés re vál to zik:

„(1) A 18.  § (1) be kez dés al kal ma zá sa szem pont já ból
kár oko zó nak mi nõ sül a ha lá sza ti jog gya kor ló ja, ha a hal -
pusz tu lás és az az zal oko zott víz mi nõ sé gi kár a ha lá szat ra
vo nat ko zó elõ írások meg sze gé sé vel és nem víz szennye -
zés, illetve víz mi nõ ség rom lás  miatt kö vet ke zett be.”

22.  § A Vgt. 45/A.  §-a a kö vet ke zõ d) pont tal egé szül ki:
[45/A.  § Ez a tör vény a Ma gyar Köz tár sa ság és az Euró -

pai Kö zös ség és azok tag ál la mai kö zöt ti tár su lás lé te sí té -
sé rõl  szóló, Brüsszel ben, 1991. de cem ber 16-án alá írt

 Európai Meg álla po dás tárgy kö ré ben, a meg ál la po dást
 kihirdetõ 1994. évi I. tör vény 3.  §-ával össz hang ban]

„d) a kör nye ze ti ká rok meg elõ zé se és hely re ál lí tá sa
 tekintetében a kör nye ze ti fe le lõs ség rõl  szóló 2004/35/EK
euró pai par la men ti és ta ná csi irány elv vel”

[össze egyez tet he tõ sza bá lyo zást tar tal maz.]

Záró rendelkezések

23.  § (1) Ez a tör vény 2007. áp ri lis 30-án lép ha tály ba,
ezzel egy ide jû leg a Vgt. 32.  §-ában a „ , mi nõ sé gi” szö veg -
rész ha tá lyát vesz ti.

(2) E tör vény ren del ke zé se it a ha tály ba lé pé se után meg -
va ló sí tott kör nye zet ká ro sí tá sok ra, valamint kör nye zet ve -
szé lyez te tõ ma ga tar tá sok ra kell al kal maz ni. Mu lasz tás
 által meg va ló sí tott kör nye zet ká ro sí tás vagy kör nye zet ve -
szé lyez te tés ese tén az ak kor ha tá lyos sza bá lyo kat kell
 alkalmazni, ami kor a kör nye zet hasz ná ló a kör nye zet ká ro -
so dást vagy kör nye zet ve szé lyez te tést meg aka dá lyoz hat ta
vol na.

24.  § Ez a tör vény (több más jog sza bállyal együtt) a kör -
nye ze ti ká rok meg elõ zé se és hely re ál lí tá sa te kin te té ben
a kör nye ze ti fe le lõs ség rõl  szóló az Euró pai Par la ment és
a Ta nács 2004/35/EK irány el vé nek (2004. áp ri lis 21.) való 
meg fe le lést szol gál ja.

Dr. Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke

A Kor mány ren de le tei

A Kormány
80/2007. (IV. 25.) Korm.

rendelete

a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna
Miniszterek Kabinetje között a gazdasági

együttmûködésrõl  szóló megállapodás kihirdetésérõl

(A megállapodás 2007. január 26-án hatályba lépett.)

1.  §

A Kor mány a Ma gyar Köz tár sa ság Kor mány a és Uk raj -
na Mi nisz te rek Ka bi net je kö zött a gaz da sá gi együtt mû kö -
dés rõl  szóló meg ál la po dást (a továb biak ban: Meg álla po -
dás) e ren de let tel ki hir de ti.
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2.  §

A Meg álla po dás hi te les ma gyar és an gol nyel vû szö -
vege a kö vet ke zõ:

„Gazdasági Együttmûködési Megállapodás
a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna

Miniszterek Kabinetje között

A Ma gyar Köz tár sa ság Kor mány a és Uk raj na Mi nisz te -
rek Ka bi net je (a továb biak ban: Szer zõ dõ Fe lek),

– at tól az óhaj tól ve zé rel ve, hogy bõ vít sék az or szá ga ik 
kö zött fenn ál ló kap cso la to kat, kü lö nös te kin tet tel a ha gyo -
má nyos jó szom szé di viszony erõ sí té sé re,

– ki fe jez ve tö rek vé sü ket, hogy fenn tart sák és erõ sít sék
ha gyo má nyos gaz da sá gi kap cso la ta i kat,

– az zal a szán dék kal, hogy a köl csö nös elõ nyök alap ján 
fej lesszék és in ten zí veb bé te gyék gaz da sá gi, ipar i, mû sza -
ki és tech no ló gi ai együtt mû kö dé sü ket,

– az zal a meg gyõ zõ dés sel, hogy a szer zõ dé ses ke re tek
bõ ví té se a to váb bi együtt mû kö dés hez meg fe le lõ és ked ve -
zõ alapot te remt,

– a két or szág ban ha tály ban lévõ tör vények ke re tei kö -
zött és nem zet kö zi kö te le zett sé ge ik kel tel jes össz hang ban,

– az zal a cél lal, hogy erõ sít sék a ha tár men ti me gyék és
ré gi ók együtt mû kö dé sét,

az aláb bi ak ban ál la pod tak meg:

1. Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek ha tály ban levõ tör vényeik ke re te in
be lül a gaz da sá gi és tár sa dal mi fej lõ dés min den fon tos te -
rü le tén elõ se gí tik a köl csö nö sen elõ nyös gaz da sá gi együtt -
mû kö dés erõ sí té sét és bõ ví té sét.

2. Cikk

Figye lembe véve a gaz da sá gi kap cso la tok je len le gi
hely ze tét és pers pek tí vá it, a Szer zõ dõ Fe lek egyet ér te nek
ab ban, hogy a hosszú távú együtt mû kö dés re ked ve zõ ek a
fel té te lek töb bek kö zött a kö vet ke zõ te rü le te ken:

– ipar, és ezen be lül a:
= gép ipar;
= fel dol go zó ipar;
= gép jár mû ipar;
= vegy ipar és kõ olaj-fel dol go zás;
= elekt ro ni kai és vil la mos-gé pé sze ti ipar;
= gyó gyá sza ti tech no ló gia, gyó gyá sza ti berende -

zések;
= gyógy szer ipar;
= vas ko há szat;

– me zõ gaz da ság, és ezen be lül:
= me zõ gaz da ság és élel mi szer ipar;

= ag rár ter mé kek fel dol go zá sa és tá ro lá sa;
= te nyész- és ge ne ti kai for rá sok cse ré je az ál lat te -

nyész tés te rü le tén;
– ener ge ti ka, és ezen be lül:

= erõ mû vek és ma gas fe szült sé gû el osz tó há ló za tok
fej lesz té se és re ha bi li tá ci ó ja;

= gáz és kõ olaj csõ ve ze té kek há ló za tá nak fej lesz té se 
és re ha bi li tá ci ó ja;

– ge o ló gi ai ku ta tá sok, ás vá nyi nyers anya gok és bá nyá -
sza ti ter mé kek ku ta tá sa, ki ter me lé se, to váb bi feldolgo -
zása, valamint értékesítése;

– elekt ro mos be ren de zé sek és ké szü lé kek gyár tá sa;
– cso ma go lá si tech no ló gia;
– épí tõ ipar;
– in for ma ti ka;
– szá mí tó gép és in for ma ti kai tech no ló gia;
– köz le ke dés, fu va ro zás, lo gisz ti ka;
– ha tár men ti inf ra struk tú ra fej lesz té se;
– kör nye zet vé de lem;
– víz gaz dál ko dás, er dõ gaz dál ko dás;
– ide gen for ga lom;
– be fek te té sösz tön zés;
– kis- és kö zép vál lal ko zá sok kö zöt ti együtt mû kö dés;
– ok ta tás;
– hu mán erõ for rá sok fej lesz té se;
– egész ség ügy;
– tu do mány és tech no ló gia.

3. Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek tö re ked nek arra, hogy meg fe le lõ esz -
kö zök kel szé le sítsék és te gyék in ten zí veb bé együtt mû kö -
dé sü ket:

– elõ se gí tik a kap cso la tok épí té sét és erõ sí tik az együtt -
mû kö dést a gaz da ság po li ti ká val fog lal ko zó vég re haj tó ha -
ta lom meg fe le lõ szer vei, szak mai és vál lal ko zói szö vet sé -
gek, ka ma rák, re gi o ná lis és he lyi szer vek kö zött, bá to rít ják 
a köl csö nös ér dek lõ dés re szá mot tar tó gaz da sá gi in for má -
ci ók cse ré jét, valamint sa ját kép vi se lõ ik és más gaz da sá -
gi-mû sza ki de le gá ci ók lá to ga tá sa it;

– in for má ci ó kat cse rél nek a fej lesz té si pri o ri tá sok ról és 
elõ se gí tik az üz le ti sze rep lõk rész vé te lét a fej lesz té si pro -
jek tek ben;

– elõ se gí tik a két or szág üz le ti kö rei kö zöt ti új kap cso -
la tok lé te sí té sét és a meg lé võk szé le sí té sét, bá to rít ják ter -
mé sze tes és jogi sze mé lyek kö zött a lá to ga tá so kat, össze -
jö ve te le ket;

– üz le ti in for má ci ó kat cse rél nek a két or szág tör -
vényeivel össz hang ban, bá to rít ják a vá sá ro kon és ki ál lí tá -
so kon tör té nõ rész vé telt, üz le ti ese mé nyek, sze mi ná ri u -
mok, szim pó zi u mok és kon fe ren ci ák szer ve zé sét;

– elõ se gí tik a ma gán szek tor, a kis- és kö ze pes vál lal ko -
zá sok erõ sebb rész vé te lét a két ol da lú gaz da sá gi kap cso la -
tok ban;
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– mar ke ting, ta nács adói és szak ér tõi szol gál ta tá sok
nyúj tá sá val bá to rít ják az együtt mû kö dést a köl csö nös ér -
dek lõ dés re szá mot tar tó te rü le te ken;

– arra bá to rít ják pénz ügyi in téz mé nye i ket és bank szek -
to ru kat, hogy kö ze leb bi kap cso la to kat lé te sít se nek és erõ -
sít sék együtt mû kö dé sü ket;

– bá to rít ják a be ru há zá si te vé keny sé get, ve gyes vál la la -
tok ala pí tá sát, kép vi se le tek és le ány vál la la tok lé te sí té sét;

– elõ se gí tik a ré gi ók kö zöt ti, valamint a ha tá ro kon át -
íve lõ együtt mû kö dést és a nem zet kö zi szin tû együtt mû kö -
dést a köl csö nös ér dek lõ dés re szá mot tar tó kér dé sek ben.

4. Cikk

1. Je len Meg álla po dás meg kö té sé vel a Szer zõ dõ Fe lek
lét re hoz zák a Ma gyar Köz tár sa ság és Uk raj na kö zöt ti Gaz -
da sá gi Együtt mû kö dé si Ve gyes Bi zott sá got (a továb biak -
ban: Ve gyes Bi zott ság), ame lyet a Szer zõ dõ Fe lek bár me -
lyi ké nek ké ré sé re fel vált va hív nak össze Ma gyar or szá gon
és Uk raj ná ban.

2. A Ve gyes Bi zott ság fel ada tai töb bek kö zött az aláb -
bi a kat fog lal ják magukba:

– a két ol da lú gaz da sá gi kap cso la tok fej lesz té sé nek
meg vi ta tá sa,

– új le he tõ sé gek fel ku ta tá sa a jövõ gaz da sá gi együtt -
mû kö dé sé nek to váb bi fejlesztéséhez,

– ja vas la tok ki dol go zá sa a gaz da sá gi együtt mû kö dés
fel té te le i nek ja ví tá sá ra mind két or szág vállalatai között,

– ja vas la tok té te le a Meg álla po dás al kal ma zá sá ra.

3. A Bi zott ság ma gyar és uk rán ta go zat ból te võ dik
össze.

Az egyes ta go za tok élén a Szer zõ dõ Fe lek ál tal ki ne ve -
zen dõ el nö kök áll nak.

A Bi zott ság ta go za ti el nö kei ne ve zik ki sa ját ta go za tuk
tit ká rát.

A Bi zott ság meg ha tá ro zott kér dé sek meg vizs gá lá sá ra
mun ka cso por to kat hoz hat lét re sa ját ha tás kö rén be lül,
meg ha tá roz va azok fel ada ta it és mû kö dé sük idõ tar ta mát.

4. A Bi zott ság ál ta lá ban éven te egy al ka lom mal tart ja
ülé se it.

A so ros ülés össze hí vá sá ról és na pi rend jé rõl a Bi zott ság 
ta go za ti el nö kei ál la pod nak meg, leg ké sõbb a ter ve zett
ülés idõ pont ját meg elõ zõ en egy hó nap pal.

Az el nö kök egyet ér té sé vel a na pi rend re elõ ze tesen nem
egyez te tett kér dé sek is fel vet he tõk.

Bár mely ta go za ti el nök kez de mé nye zé sé re rend kí vü li
ülés hív ha tó össze.

A Bi zott ság ülé sé re a ta go za tok sa ját be lá tá suk sze rint
hív hat nak meg ta nács adó kat és szak ér tõ ket.

A Bi zott ság ülé se i nek mun ka nyel ve a ma gyar, uk rán és
az an gol.

5. A Bi zott ság ülé se i rõl jegy zõ könyv ké szül ma gyar és
uk rán nyelven.

6. A Bi zott ság ülé sei kö zött a Bi zott ság te vé keny sé gét
érin tõ kér dé se ket a ta go za ti el nö kök, ille tõ leg az el nö kök
uta sí tá sai alap ján a tit ká rok mun ka rend ben egyez te tik.

7. A Szer zõ dõ Fe lek kö zöt ti, a Meg álla po dás al kal ma -
zá sá val és ér tel me zé sé vel kap cso la tos vé le mény el té ré se -
ket a Ve gyes Bi zott ság ke re tei között fogják rendezni.

5. Cikk

A je len Meg álla po dás nem be fo lyá sol ja azo kat a kö te le -
zett sé ge ket, ame lyek Ma gyar or szág euró pai uni ós tag sá -
gá ból fa kad nak. Kö vet ke zés kép pen a Meg álla po dás ren -
del ke zé sei nem idéz he tõk vagy ér tel mez he tõk úgy, hogy
ér vény te le ní tik vagy más kép pen be fo lyá sol ják az Euró pai
Uni ó ról  szóló Szer zõ dés vagy az Euró pai Kö zös sé gek és
Uk raj na kö zött 1994. jú ni us 14-én ha tály ba lé pett Part ner -
sé gi és Együtt mû kö dé si Meg álla po dás ál tal elõ írt kö te le -
zett sé ge ket.

6. Cikk

A je len Meg álla po dás a hatályba lépéséhez szük sé ges
bel sõ jog ren di el já rá sok tel je sí té sé rõl  szóló utol só írá sos
ér te sí tés kéz hez vé te le nap ján lép ha tály ba. Je len Meg álla -
po dás 3 évre szól, ha tá lya au to ma ti ku san to váb bi egy-egy
év vel meg hosszab bo dik, amennyi ben a Szer zõ dõ Fe lek
egyi ke sem – a Meg álla po dás ha tá lyá nak le jár ta elõtt 3 hó -
nap pal – ér te sí ti dip lo má ci ai úton írás ban a má sik Fe let a
Meg álla po dás fel mon dá sá nak szán dé ká ról.

A Szer zõ dõ Fe lek köl csö nös meg egye zé se alap ján a je -
len Meg álla po dás ren del ke zé sei mó do sít ha tók vagy ki egé -
szít he tõk. Az ilyen mó do sí tá so kat vagy ki egé szí té se ket a
je len Meg álla po dás el vá laszt ha tat lan ré szét ké pe zõ Jegy -
zõ könyv ben kell ren dez ni.

Ké szült és alá írás ra ke rült Ki jev ben, 2005. feb ru ár
10. nap ján, két ere de ti pél dány ban, ma gyar, uk rán és an gol 
nyel ven, mind egyik szö veg egy aránt hi te les. El té rõ ér tel -
me zés ese té ben az an gol vál to zat mér va dó.

A Ma gyar Köz tár sa ság Uk raj na Mi nisz te rek 
Kor mány a ne vé ben Ka bi net je ne vé ben

Agreement
on economic cooperation between the Government

of the Republic of Hungary and the Cabinet
of Ministers of Ukraine

The Go vern ment of the Re pub lic of Hun ga ry and the
Ca bi net of Mi nis ters of Uk ra i ne, he re i naf ter re fer red to as
„the Cont rac ting Parties”,

– gu i ded by the in ter est of en han cing the long-stand ing
re la ti ons hip bet we en the ir co unt ri es, es pe ci ally
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con si de ring the strengt he ning of tra di ti o nal neighbourly
relations,

– wis hing to con ti nue and re in for ce the ir exis ting
tra di ti o nal eco no mic relations,

– with the in ten ti on of de ve lo ping and in ten si fy ing
the ir eco no mic, in dust ri al, tech ni cal and tech no lo gi cal
co o pe ra ti on on the basis of mutual benefit,

– with the con vic ti on that the de e pe ning of the
cont rac tu al fra me work pro vi des fa vo u rab le con di ti ons and 
su i tab le ba sis for further cooperation,

– wit hin the fra me work of the ac ting le gis la ti on of two
co unt ri es and in full con for mity with the ir in ter na ti o nal
obligations,

– with the aim of strengt he ning cross-bor der
co o pe ra ti on bet we en co un ti es or regions,

have ag re ed as fol lows:

Article 1

The Cont rac ting Par ti es shall pro mo te, wit hin the
fra me work of the ac ting le gis la ti on of the ir Sta tes, the
ex pan si on and di ver si fi ca ti on of mu tu ally ad van ta ge o us
eco no mic co o pe ra ti on in all fi elds re le vant to economic
and social development.

Article 2

The Cont rac ting Par ti es, con si de ring the cur rent sta te
and pers pec ti ves of eco no mic re lat ions, ag ree that
fa vo u rab le con di ti ons for long-term co o pe ra ti on exist,
in ter alia, in the following areas:

– In dust ry, in par ti cu lar the fol lo wing:
= Ma chi ne in dust ry;
= Pro ces sing in dust ry;
= Au to mo ti ve in dust ry;
= Che mi cal and pet ro che mi cal in dust ry;
= Elect ro nic and elect ro tech ni cal in dust ry;
= Me di cal tech no logy, me di cal app li an ces;
= Phar ma ce u ti cal in dust ry;
= Me tal lurgy;

– Ag ri cul tu re, in par ti cu lar the fol lo wing:
= Food pro ces sing in dust ry;
= Pro ces sing and sto ra ge of ag ri cul tu ral pro ducts;
= Ex chan ge of bre e ding and ge ne tic re so ur ces in the

fi eld of ani mal in dust ri es;
– Ener ge tics, in par ti cu lar the fol lo wing:

= Ex pan si on and re ha bi li ta ti on of po wer sta ti ons and 
high-ten si on dist ri bu ti on networks;

= Ex pan si on and re ha bi li ta ti on of pi pe li ne net works
for gas and oil;

– Exp lo ra ti on, pro duc ti on, pre pa rat ion, tre at ment and
furt her pro ces sing, as well as mar ke ting of mi ne ral raw
ma te ri als and mining products;

– Elect ri cal equ ip ment and app li an ces;
– Pac ka ging tech no logy;

– Const ruc ti on in dust ry;
– Com mu ni ca ti on;
– Com pu ter and in for mat ion tech no logy;
– Trans port, fre ight trans port, and lo gis tics;
– De ve lop ment of fron ti er re gi on inf rast ruc tu re;
– En vi ron ment;
– Wa ter ma na ge ment and fo rest ry in dust ry;
– To u rism;
– In vest ment pro mo ti on;
– Co o pe ra ti on bet we en small and me di um-si ze

en terp ri ses;
– Edu ca ti on;
– Hu man re so ur ce de ve lop ment;
– He alth care;
– Sci en ce and tech no logy.

Article 3

The Cont rac ting Par ti es shall stri ve to bro a den and
in ten si fy the ir co o pe ra ti on thro ugh app rop ri a te means,
such as:

– Pro mo ting the links and strengt he ning the
co o pe ra ti on bet we en the cor res pon ding en for ce ment
aut ho ri ti es on qu es ti ons of eco no mic po li cy, go vern ment
ins ti tu ti ons, pro fes si o nal or ga ni za ti ons, bu si ness
fe de ra ti ons, cham bers, re gi o nal and lo cal en ti ti es,
en co u ra ging the ex chan ge of eco no mic in for mat ion of
mu tu al in ter est, as well as the vi sits of their representatives 
and other economic and technical delegations,

– Ex chan ging in for mat ion on de ve lop ment pri o ri ti es
and fa ci li ta ting the par ti ci pa ti on of bu si ness ope ra tors in
development projects,

– Ex pe di ting the es tab lish ment of new con tacts and
bro a de ning the exis ting ones bet we en the bu si ness circ les
of the two co unt ri es, en co u ra ging the vi sits, me e tings and
ot her in te rac ti ons bet we en the natural and business
persons,

– Ex chan ging bu si ness in for mat ion wit hin the
fra me work of the ac ting le gis la ti on of the ir Sta tes,
en co u ra ging the par ti ci pa ti on in fa irs and ex hi bi ti ons,
or ga ni zing bu si ness events, se mi nars, symposia and
conferences,

– Pro mo ting the stron ger par ti ci pa ti on of small and
me di um-si zed pri va te sec tor en terp ri ses in bi la te ral
eco no mic relations,

– En co u ra ging the co o pe ra ti on in pro vi ding con sul ting, 
mar ke ting, ad vi so ry and ex pert ser vi ces in the are as of
mutual interest,

– En co u ra ging the ir fi nan ci al ins ti tu ti ons and bank ing
sec tor to es tab lish clo ser con tacts and strengt hen the ir
co o pe ra ti on respectively,

– En co u ra ging in vest ment ac ti vi ti es, the fo un da ti on of
jo int ven tu res, es tab lish ment of com pany rep re sen ta ti ons
and branch offices,
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– Pro mo ti on of in ter re gi o nal and fron ti er co o pe ra ti on
and co o pe ra ti on on in ter na ti o nal le vel in is su es of mutual
interest.

Article 4

1. Upon conc lu si on of this Ag re e ment, the Cont rac ting
Par ti es es tab lish the Jo int Com mis si on on Eco no mic
Co o pe ra ti on bet we en the Re pub lic of Hun ga ry and
Uk ra i ne, he re i naf ter re fer red to as „the Jo int
Com mis si on”, that shall be con ve ned upon re qu est of
eit her of the Cont rac ting Par ti es al ter na ti vely in the
Republic of Hungary and in Ukraine.

2. The du ti es of the Jo int Com mis si on shall comp ri se,
in par ti cu lar, the fol lo wing:

– Dis cus si on of the de ve lop ment of the bi la te ral
eco no mic re lat ions,

– Iden ti fy ing new pos si bi li ti es for the furt her
de ve lop ment of the fut ure eco no mic cooperation,

– Dra wing up sug ges ti ons for the imp ro ve ment of the
terms for the eco no mic co o pe ra ti on bet we en en terp ri ses of 
both countries,

– Ma king pro po sals for the app li ca ti on of the
Ag re e ment.

3. The Jo int Com mis si on con sists of a Hun ga ri an and a
Uk ra i ni an section.

The sec ti ons are he a ded by cha irs to be ap po in ted by the
Cont rac ting Par ti es, res pec ti vely.

The sec ti on cha irs ap po int a sec re ta ry for the ir own
sec ti on.

The Jo int Com mis si on may, wit hin its own com pe ten ce, 
es tab lish wor king gro ups to exa mi ne cer ta in qu es ti ons,
set ting the tasks and du ra ti on of the ir existence
beforehand.

4. The Jo int Com mis si on ge ne rally me ets once a year.
The time and date, as well as the agen da for the next

ses si on shall be de ter mi ned by the sec ti on cha irs of the
Jo int Com mis si on, at le ast one month be fo re the start of
the plan ned session.

New is su es may also be ad ded to the agen da if the
sec ti on cha irs so ag ree.

A spe ci al ses si on may be con ve ned upon re qu est of
eit her of the sec ti on chairs.

The sec ti ons may, wit hin the ir own disc re ti on, in vi te
ad vi sors or ex perts to the Jo int Com mis si on sessions.

The wor king lan gu a ges of the Jo int Com mis si on
ses si ons are Hun ga ri an, Uk ra i ni an, and English.

5. The mi nu tes of the Jo int Com mis si on ses si ons shall
be re cor ded in Hun ga ri an and Uk ra i ni an respectively.

6. In the time pe ri od bet we en ses si ons of the Jo int
Com mis si on, matt ers wit hin the com pe ten ce of the Jo int
Com mis si on are de alt with by the sec ti on cha irs or by the

sec re ta ri es, ac cor ding to inst ruc ti ons from the section
chairs.

7. Dif fe ren ces of opi ni on bet we en the Cont rac ting
Par ti es on the app li ca ti on or in terp re ta ti on of the
Ag re e ment are to be sett led wit hin the fra me work of the
Joint Commission.

Article 5

This Ag re e ment shall apply wit ho ut pre ju di ce to the
ob li ga ti ons flo wing from Hun ga ry’s mem bers hip in the
Eu ro pe an Un ion, and sub ject to tho se ob li ga ti ons.
Con se qu ently the pro vi si ons of the Ag re e ment may not be
in vo ked or in terp re ted in such a way as to in va li da te or
ot her wi se af fect the ob li ga ti ons im po sed by the Tre aty on
Eu ro pe an Un ion or by the Ag re e ment on Part ners hip and
Co o pe ra ti on bet we en the European Communities and
Ukraine, dated on 14 June, 1994.

Article 6

This Ag re e ment shall en ter into for ce on the date of
ex chan ging no tes in di ca ting the comp le ti on of the
in ter go vern men tal pro ce du res re qu i red by its law for
brin ging this Ag re e ment into for ce. This Ag re e ment shall
be va lid for a pe ri od of three ye ars, the re af ter it shall be
ex ten ded for suc ces si ve one year pe ri ods un less eit her
Cont rac ting Party no ti fi es the ot her, in wri ting, of its
in ten ti on to terminate it three months prior to its expiry.

The pro vi si ons of this Ag re e ment may be chan ged and
amen ded or mo di fi ed by the mu tu al ag re e ment of
Cont rac ting Par ti es. Such amend ments or mo di fi ca ti ons
shall be inc lu ded in ad di ti o nal Pro to cols which will
cons ti tu te an integral part of this Agreement.

Done and sig ned in Kiev, on 10th Feb ru a ry 2005 in three
ori gi nals in the Hun ga ri an, Uk ra i ni an, and Eng lish
lan gu a ges res pec ti vely, all texts be ing equ ally aut hen tic.
In case of di ver gen ce of in terp re ta ti on the English version
shall prevail.

For the Go vern ment For the Ca bi net 
of the Re pub lic of Hun ga ry of Mi nis ters of Uk ra i ne”

3.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba.

(2) E ren de let vég re haj tá sá hoz szük sé ges in téz ke dé sek -
rõl a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter gondoskodik.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kiss Pé ter s. k.,
szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter

3324 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/52. szám



A Kormány
81/2007. (IV. 25.) Korm.

rendelete

a vizek mezõgazdasági eredetû nitrátszennyezéssel
szembeni védelmérõl  szóló 27/2006. (II. 7.) Korm.

rendelet módosításáról

A Kor mány a kör nye zet vé del mé nek ál ta lá nos sza bá -
lya i ról  szóló 1995. évi LIII. tör vény 36.  §-ában, valamint
110.  §-a (7) be kez désének f) pont já ban, to váb bá a köz igaz -
ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i -
ról  szóló 2004. évi CXL. tör vény 174/A.  §-ának a) pont já -
ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján – a ter mõ föld rõl  szóló
1994. évi LV. tör vénnyel össz hang ban – a kö vet ke zõ ket
ren de li el:

1.  §

A vi zek me zõ gaz da sá gi ere de tû nit rát szennye zés sel
szem be ni vé del mé rõl  szóló 27/2006. (II. 7.) Korm. ren de -
let (a továb biak ban: R.) 3.  § e) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

[E ren de let al kal ma zá sá ban]
„e) he lyes me zõ gaz da sá gi gya kor lat: a vi zek nit rát -

szennye zé sé nek meg elõ zé se, csök ken té se ér de ké ben a
me zõ gaz da sá gi te vé keny ség foly ta tá sá ra vo nat ko zó elõ -
írások összes sé ge, ame lyek ki ter jed nek kü lö nö sen az ál lat -
tar tó te le pek trá gya tá ro lá sá ra és a trá gya me zõ gaz da sá gi
fel hasz ná lá sá ra, valamint egyéb ag ro tech ni kai mû ve le tek
víz vé del mi sza bá lya i ra;”

2.  §

Az R. 4.  §-ának (2) be kez dé se a kö vet ke zõ új d) pont tal
egé szül ki:

[(2) A nit rát ér zé keny te rü le tek ki je lö lé sé nél az (1) be -
kez dés ben fog lal ta kon túl me nõ en figye lembe kell ven ni]

„d) azon me zõ gaz da sá gi te vé keny sé ge ket, ame lyek
foly ta tá sa so rán az e ren de let 3.  § h) pont já ban fog lalt vi -
zek re ha tás sal le het nek.”

3.  §

(1) Az R. 5.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ új
d)–f) pont tal egé szül ki:

[(1) Nit rát ér zé keny te rü let:]
„d) a kü lön jog sza bály1 sze rint egy sé ges kör nye zet hasz -

ná la ti en ge dé lye zé si el já rás alá tar to zó ál lat tar tó te le pek,
valamint az ál lat tar tó te lep hez tar to zó trá gya tá ro lók terü -
lete,

1 A kör nye ze ti ha tás vizs gá la ti és az egy sé ges kör nye zet hasz ná la ti en ge -
dé lye zé si el já rás ról 314/2005. (XII. 25.) Korm. ren de let.

e) a kü lön jog sza bály2 sze rin ti nagy lét szá mú ál lat tar tó
te le pek, valamint az ál lat tar tó te lep hez tar to zó trágya -
tárolók te rü le te, illetve

f) a kü lön jog sza bály sze rin ti trá gya fel dol go zás terü -
lete.”

(2) Az R. 5.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) Az (1) be kez dés ab)–bd) pont ja i ban meg ha tá ro zott
nit rát ér zé keny te rü le te ket – ame lyek a Me PAR rend szer
te ma ti kus fed vé nye ként a blok kok szint jén, blokk azo no sí -
tók ál tal ke rül nek meg ha tá ro zás ra – a Kvt. 110.  § (14) be -
kez dé sé ben fog lal tak alap ján az ag rár po li ti ká ért fe le lõs
mi nisz ter a kör nye zet vé de le mért fe le lõs mi nisz ter rel
egyet ér tés ben, ren de let ben te szi köz zé. Nit rát ér zé keny te -
rü let nek kell te kin te ni az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zot ta -
kon túl azo kat a te rü le te ket is, ame lye ket ön kor mány za ti
ren de let vagy ha tó sá gi ha tá ro zat a köz zé té telt köve tõen
nyil vá ní tott az (1) be kez dés bb), bc) pont ban meg ha tá ro -
zott te rü let té. Ezen te rü le tek Me PAR rend szer sze rin ti
meg ha tá ro zá sát a Me PAR éven kén ti fe lül vizs gá la ta so rán
kell köz zé ten ni.”

4.  §

Az R. 16.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„16.  § (1) Nit rát ér zé keny te rü le te ken üze me lõ vagy en -

ge déllyel ren del ke zõ ál lat tar tó te le pek trá gya tá ro ló, fel -
dol go zó mû tár gya i nak ki ala kí tá sá ra a cse lek vé si prog ram -
ban meg ha tá ro zott he lyes me zõ gaz da sá gi gya kor lat ra vo -
nat ko zó kö ve tel mé nyek vég re haj tá sá nak ha tár ide je:

a) az egy sé ges kör nye zet hasz ná la ti en ge dély hez kö tött
te vé keny sé gek ese té ben a kü lön jog sza bály ban3 elõ írt ha -
tár idõ,

b) az a) pont alá nem tar to zó ese tek ben 2011. de cem -
ber 31.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti ál lat tar tó te le pek trá gya tá -
ro ló i ra vo nat ko zó an az (1) be kez dés sze rin ti ha tár idõ kön
kí vül figye lembe kell ven ni az Euró pai Me zõ gaz da sá gi
Vi dék fej lesz té si Alap ból (EMVA) nyúj tan dó vi dék fej -
lesz té si tá mo ga tás ról  szóló, 2005. szep tem ber 20-i
1698/2005/EK ren de let ben fog lal ta kat is, amennyi ben a
szük sé ges be ru há zá sok tá mo ga tá sá ra vo nat ko zó ké rel met
be fo gad ták.”

5.  §

Az R. 17.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

2 41/1997. (V. 28.) FM ren de let az Ál lat-egész ség ügyi Sza bály zat ki adá -
sá ról.

3 A kör nye ze ti ha tás vizs gá la ti és az egy sé ges kör nye zet hasz ná la ti en ge -
dé lye zé si el já rás ról 314/2005. (XII. 25.) Korm. ren de let.
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„17.  § Nem nit rát ér zé keny te rü le te ken fek võ, a 16.  §
(1) be kez dé sé nek a) pont ja alá nem tar to zó ál lat tar tó te le -
pek trá gya tá ro ló, fel dol go zó mû tár gya it a leg ha té ko nyabb
meg ol dást ki elé gí tõ mû sza ki vé de lem mel kell el lát ni:

a) az ál lat tar tó te le pek híg trá gya tá ro ló i ra leg ké sõbb
2014. ja nu ár 1-jé ig,

b) az ál lat tar tó te le pek is tál ló trá gya-tá ro ló i ra leg ké -
sõbb 2015. de cem ber 22-ig.”

6.  §

Az R. 19.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„19.  § (1) A híg trá gya hasz no sí tá sá ra szol gá ló, valamint 

ön tö zött te rü le tek fel szín alat ti vi ze i nek mi nõ sé gé re vo nat -
ko zó, a ha tó sá gi el já rá so kat meg ala po zó ta laj ta ni szak vé -
le mé nyek ben sze rep lõ víz vizs gá la ti ada to kat a ta laj vé del -
mi ha tó ság éven te meg kül di a te vé keny ség he lye sze rint
ille té kes fel ügye lõ ség ré szé re a tárgy évet kö ve tõ év áp ri lis
30-ig.

(2) Nit rát ér zé keny te rü le ten híg trá gya me zõ gaz da sá gi
fel hasz ná lá sa ese tén az en ge dé lye zé si el já rás ba a ta laj vé -
del mi ha tó ság szak ha tó ság ként be von ja a fel ügye lõ sé get.

(3) Nit rát ér zé keny te rü le ten a fel ügye lõ ség az ál lat tar tó
te le pek kü lön jog sza bály4 sze rin ti, a trá gya tá ro lá sát vagy
el he lye zé sét is érin tõ kör nye ze ti fe lül vizs gá la ti el já rá sá ba
a ta laj vé del mi ha tó sá got szak ha tó ság ként be von ja.”

7.  §

A kör nye ze ti ha tás vizs gá la ti és az egy sé ges kör nye zet -
hasz ná la ti en ge dé lye zé si el já rás ról  szóló 314/2005.
(XII. 25.) Korm. ren de let 12. mel lék le té nek 2. c) pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[2. Az el já rás ba ha tás kö ri érin tett ség ese tén be vo nan dó
szak ha tó sá gok]

„c) ta laj (ter mõ föld) vé de lem re ki ter je dõ en a trá gyák
me zõ gaz da sá gi fel hasz ná lá sa, ter mõ föld re tör té nõ ki jut ta -
tá sa, illetve a híg trá gya tá ro lók ka pa ci tá sá nak meg ál la pí tá -
sa ese tén:

elsõ fo kon: ille té kes me gyei Me zõ gaz da sá gi Szak igaz -
ga tá si Hi va tal Nö vény- és Ta laj vé del mi Igaz ga tó ság

má sod fo kon: Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal
Köz pont ja Nö vény-, Ta laj- és Ag rár-kör nye zet vé del mi
Igaz ga tó ság;”

8.  §

E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba,
ezzel egy ide jû leg

4 A kör nye ze ti ha tás vizs gá la ti és az egy sé ges kör nye zet hasz ná la ti en ge -
dé lye zé si el já rás ról 314/2005. (XII. 25.) Korm. ren de let; a kör nye zet vé del -
mé nek ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 1995. évi LIII. tör vény.

a) az R. 15.  §-ának (2) és (3) be kez dé se ha tá lyát vesz ti,
valamint

b) a vi zek me zõ gaz da sá gi ere de tû nit rát szennye zé sé rõl
 szóló 49/2001. (IV. 3) Korm. ren de let 1. szá mú mel lék le -
té nek 6.1. pont já ban a „leg alább 4 havi” szö veg rész he lyé -
be „6 havi” szö veg rész, a 6.2. pont já ban a „leg alább
8 havi” szö veg rész he lyé be „leg alább 6 havi” szö veg rész
lép.

9.  §

E ren de let a vi zek me zõ gaz da sá gi ere de tû nit rát -
szennye zés sel szem be ni vé del mé rõl  szóló, 1991. de cem -
ber 12-i 91/676/EGK ta ná csi irány elve 3. cik ké nek, 5. cik -
ké nek, 12. cik ké nek és II–III. mel lék le té nek  való meg fe le -
lést szol gál ja.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kiss Pé ter s. k.,
szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter

A Kormány
82/2007. (IV. 25.) Korm.

rendelete

az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból,
az Európai Halászati Alapból, valamint az Európai

Mezõgazdasági Garancia Alapból támogatott
programok és intézkedések pénzügyi, számviteli

és ellenõrzési rendszerek kialakításáról,
lebonyolításának rendjérõl

A Kor mány a me zõ gaz da sá gi, ag rár-vi dék fej lesz té si,
valamint a ha lá sza ti tá mo ga tá sok hoz és egyéb in téz ke dé -
sek hez kap cso ló dó el já rás egyes kér dé se i rõl  szóló
2007. évi XVII. tör vény (a továb biak ban: tör vény) 81.  §-a
(1) be kez dé sé nek a) pont já ban, valamint az ál lam ház tar -
tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény (a továb biak ban:
Áht.) 124.  §-ának (2) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás
alap ján, az Alkot mány 40.  §-ának (3) be kez dé sé ben meg -
ál la pí tott fel adat kör ében, el jár va a kö vet ke zõ ren de le tet
al kot ja:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

A rendelet hatálya

1.  §

(1) E ren de let ha tá lya ki ter jed az Euró pai Me zõ gaz da sá -
gi Vi dék fej lesz té si Alap (a továb biak ban: EMVA), az
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Euró pai Ha lá sza ti Alap (a továb biak ban: EHA), valamint
az Euró pai Me zõ gaz da sá gi Ga ran cia Alap (a továb biak -
ban: EMGA), (a továb biak ban együtt: ala pok) ál tal fi nan -
szí ro zott prog ra mok és in téz ke dé sek pénz ügyi ter ve zé sé -
ben, pénz ügyi és szám vi te li le bo nyo lí tá sá ban részt vevõ
aláb bi szer vek re:

a) a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter re
mint for rás gaz dá ra, fel ügye le ti szerv re és irá nyí tó ható -
ságra,

b) a Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va tal ra
(a továb biak ban: MVH) mint me zõ gaz da sá gi és vi dék fej -
lesz té si tá mo ga tá si szerv re,

c) a Ma gyar Ál lam kincs tár ra (a továb biak ban: Kincs -
tár) mint a le bo nyo lí tás ban köz re mû kö dõ szerv re,

d) a Vám- és Pénz ügy õr ség Or szá gos Pa rancs nok sá gá -
nak (a továb biak ban: VPOP) OLAF Ko or di ná ci ós Iro dá já -
ra mint a sza bály ta lan sá gok ke ze lé sé ben köz re mû kö dõ
szerv re,

e) az Adó- és Pénz ügyi El len õr zé si Hi va tal ra (a továb -
biak ban: ál lam i adó ha tó ság) mint az adók mód já ra be haj -
tan dó köz tar to zás nak mi nõ sü lõ fi ze té si kö te le zett ség be -
sze dé sé re irá nyuló vég re haj tá si el já rást le foly ta tó adó ha -
tó ság ra,

f) a tör vény 11.  §-a (3) be kez dé sé nek b)–f) pont ja i ban
meg ha tá ro zott vég re haj tá si fel ada tot el lá tó szer vek re,
illetve szer ve ze tek re,

g) a tör vény 10.  §-ának (1)–(2) be kez dé sé ben meg ha tá -
ro zott ügy fe lek re, valamint ezek szám lá it ve ze tõ hi tel in té -
ze tek re.

(2) E ren de let ha tá lya ki ter jed to váb bá:
a) az Euró pai Me zõ gaz da sá gi Ori en tá ci ós és Ga ran cia

Alap Ga ran cia Rész le gé bõl fi nan szí ro zott Nem ze ti Vi dék -
fej lesz té si Terv egyes in téz ke dé sei ke re té ben tá mo ga tott
ké rel mek azon ki fi ze té se i re, ame lyek az 1320/2006/EK bi -
zott sá gi ren de let ren del ke zé se i vel össz hang ban EMVA
ter hé re át hú zó dó té te lek,

b) az EM GA-ból fi nan szí ro zott egy sé ges te rü let ala pú
tá mo ga tá sok hoz kap cso ló dó ki egé szí tõ nem ze ti tá mo ga tá -
sok ra,

c) az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ala pok és az
a) pont ban meg ha tá ro zott in téz ke dé sek fi nan szí ro zá sá hoz
kap cso ló dó to váb bi, ki zá ró lag a fe je ze ti költ ség ve tést ter -
he lõ ki adá sok ra, amely té te lek re a fe je ze ti költ ség ve tés ben 
cél tar ta lé kot kell ké pez ni, úgy mint:

ca) ár fo lyam vesz te sé gek,
cb) a köz pon ti in ter ven ci ós in téz ke dé sek költ sé ge i nek

euró pai uni ós (a továb biak ban: EU) áta lánnyal nem fe de -
zett rész e,

cc) az Euró pai Unió ál tal meg nem té rí tett be hajt ha tat -
lan kint lé võ sé gek,

cd) az EMGA ja vá ra tel je sí ten dõ rend kí vü li be fi ze té -
sek, úgy mint az Euró pai Bi zott ság ál ta li éves el szá mo lás
so rán vagy vizs gá lat ered mé nye ként meg ha tá ro zott, a sza -
bály ta lan tá mo ga tás fel hasz ná lás  miatt és/vagy egyéb ok -
ból Ma gyar or szág ra ki rótt tag ál la mi be fi ze té si kö te le zett -
ség, illetve va la mennyi, Ma gyar or szág ra ki rótt tag ál la mi

bün te tés, pénz ügyi kor rek ció az ala pok bár me lyi ke te kin -
te té ben,

ce) az adók mód já ra be haj tan dó köz tar to zá sok ál lam i
adó ha tó ság ál ta li vég re haj tá sá hoz kap cso ló dó, az adó zás
rend jé rõl  szóló 2003. évi XCII. tör vény 161. §-ának (2) be -
kez dé se sze rin ti vég re haj tá si költ ség mi ni mum,

cf) kö ve te lés a csõd- és a fel szá mo lá si el já rás ról  szóló
1991. évi XLIX. tör vény 46.  §-ának (7) be kez dé se sze rin ti
nyil ván tar tás ba vé te li díja,

cg) be haj tás hoz kap cso ló dó, jog sza bály alap ján járó ki -
fi ze té sek,

d) az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ala pok és az
a) pont ban meg ha tá ro zott in téz ke dé sek fi nan szí ro zá sá hoz
kap cso ló dó, a fe je ze ti költ ség ve tést il le tõ be vé te lek re, úgy 
mint:

da) ár fo lyam nye re sé gek,
db) a köz pon ti in ter ven ci ós in téz ke dé sek költ sé gei és

az EU áta lány kö zöt ti kü lönb ség.

Értelmezõ rendelkezések

2.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban:
a) Fi nan szí ro zá si terv: az 1.  § (2) be kez dé sé ben meg je -

lölt el já rá sok ke re té ben az ott meg je lölt ke re tek ter hé re
vál lalt, a Kincs tár ré szé re a ha tár idõs kö te le zett sé gek alap -
ján éves, havi és heti rend sze res ség gel össze ál lí tott fi nan -
szí ro zá si terv, amely az in téz ke dé sek elõ fi nan szí ro zá sá hoz 
szük sé ges gör dü lõ terv.

b) Fi nan szí ro zá si igény: az irá nyí tó ha tó ság ré szé re
éves és havi rend sze res ség gel össze ál lí tott fi nan szí ro zá si
igény, amely tar tal maz za a fe je ze ti költ ség ve tés ter hé re ki -
fi ze ten dõ tá mo ga tá sok össze ge it, és ame lyek nek a ren del -
ke zés re ál lá sát a Fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat-fel hasz ná -
lá si ke ret szám lán el sõ sor ban a meg je lölt ala pok ból, annak
hi á nyá ban pe dig – vissza pót lá si kö te le zett ség gel – a
Kincs tá ri Egy sé ges Szám la (a továb biak ban: KESZ) ter hé -
re biz to sí ta ni szük sé ges.

c) For rás le hí vás: az a te vé keny ség, amely nek so rán
biz to sít ják a tá mo ga tás össze gé nek ren del ke zés re ál lá sát a
le bo nyo lí tá si (bank)szám lá kon annak ér de ké ben, hogy az
ügy fe lek szá má ra dön tés ke re té ben jó vá ha gyott tá mo ga tá -
si össze ge, illetve tá mo ga tá si elõ leg át uta lás ra ke rül jön.

d) Tá mo ga tá si elõ leg: az ügy fe lek az ala pok ból fi nan -
szí ro zott in téz ke dé sek jog cí me i rõl ren del ke zõ kö zös sé gi,
illetve nem ze ti jog sza bá lyok elõ írásai sze rint – meg fe le lõ
biz to sí ték el le né ben – fo lyó sí tott összeg.

e) Ki adás iga zo ló nyi lat ko zat: az EMVA és EMGA ese -
té ben össze ál lí tott nyi lat ko zat, amely nek ke re té ben be -
nyújt ja tá mo ga tás igény lé sét az Euró pai Unió Bi zott sá ga
felé.

f) EHA költ ség nyi lat ko zat: az a nyi lat ko zat, mely nek
ke re té ben be nyújt ja tá mo ga tás igény lé sét az Euró pai Unió
Bi zott sá ga felé.
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g) Kö zös sé gi hoz zá já ru lás: az ala pok ból fi nan szí ro zott
in téz ke dé sek ese tén az Euró pai Bi zott ság ál tal át utalt
össze gek.

h) Ex port-vissza té rí tés: meg ha tá ro zott ter mé kek ki vi -
te lé hez kap cso ló dó, mennyi sé gi egy ség re ve tí tett, kö zös -
sé gi jog sza bály ál tal meg ha tá ro zott tá mo ga tás.

i) Bel pi a ci tá mo ga tá sok: bel pi a ci in téz ke dés az egyes
me zõ gaz da sá gi ter mé kek ter me lé sé nek, fel dol go zá sá nak
és kö zös sé gen be lü li ér té ke sí té sé nek tá mo ga tá sa, amely -
nek alap ja az érin tett ter mék mennyi ség. Ide tar toz nak to -
váb bá a ter me lést, a fel dol go zást, valamint az ér té ke sí tést
sza bá lyo zó in téz ke dé sek, pl. a kvó ta ke ze lés.

j) Köz vet len ki fi ze té sek: az EM GA-ból fo lyó sí tott köz -
vet le nül a ter me lõ jö ve del mét nö ve lõ tá mo ga tás, amely a
ter mõ te rü let, ál lat lét szám vagy ter mék egy ség alap ján ke -
rül meg ál la pí tás ra.

k) Ki egé szí tõ nem ze ti tá mo ga tás (top up): az EU kö zös
for rá sa i ból szár ma zó ag rár tá mo ga tá sok hoz kap cso ló dó,
nem ze ti költ ség ve tés bõl nyúj tott ki egé szí tõ tá mo ga tá sok.

l) In ter ven ci ós in téz ke dé sek: az EU me zõ gaz da sá gi ter -
mé ke i nek bel sõ pi a cán a ke res le ti és kí ná la ti egyen súly za -
va rok, to váb bá az eb bõl adó dó je len tõs mér té kû ár in ga do -
zá sok ki kü szö bö lé se cél já ból al kal ma zott sza bá lyo zá si
me cha niz mus. In ter ven ci ós in téz ke dés a 884/2006/EK bi -
zott sá gi ren de let tel össz hang ban a köz pon ti in ter ven ci ós
fel vá sár lás, rak tá ro zás, a kész le tek szál lí tá sa és át adá sa,
valamint a me zõ gaz da sá gi ter mé kek el adá sa és egyéb ér té -
ke sí té se az uni ós ága za ti me zõ gaz da sá gi jog sza bá lyok ban, 
illetve az em lí tett bi zott sá gi ren de let ben meg ha tá ro zott
fel té te lek mel lett.

m) Köz pon ti in ter ven ció: egyes ter mék pá lyá kon a túl -
ter me lés okoz ta ter mék fe les leg egy ide jû pi ac ra ju tá sá nak
meg aka dá lyo zá sa, amely a kö zös ség ne vé ben tör té nik, de
a tag or szá gok sa ját nem ze ti költ ség ve té se (KESZ) ter hé re
tör té nõ fel vá sár lást, a fel vá sá rolt kész le tek tá ro lá sát, majd
egy ké sõb bi idõ pont ban tör té nõ ér té ke sí té sét je len ti.

n) Ma gán tá ro lás tá mo ga tá sa: a túl ter me lés okoz ta ter -
mék fe les leg pi ac ra ju tá sá nak kés lel te té se, és a pi a ci ár túl -
ter me lés kö vet kez té ben tör té nõ je len tõs csök ke né sé nek
meg aka dá lyo zá sa a tu laj do nos ál tal tör té nõ tá ro lás hoz
nyúj tott tá mo ga tás sal.

o) EU költ ség ve té si nó menk la tú ra: az EM GA-ból tör -
té nõ ki fi ze té sek hez, el szá mo lá sok hoz és je len té sek hez
kap cso ló dó költ ség ve té si kód struk tú ra.

p) Tá mo ga tá si irat: az MVH ál tal ki bo csá tott az in téz -
ke dés ben való rész vé te li jo go sult sá got, a tá mo ga tás mér té -
két, illetve az in téz ke dés ben való rész vé tel fel té te le it meg -
ál la pí tó dön tés.

q) In for má ci ós Rend szer (a továb biak ban: IR): az
MVH ál tal fej lesz tett és mû köd te tett, az ala pok, valamint
ha zai for rás ból meg va ló su ló prog ra mok kal és pro jek tek -
kel kap cso la tos me nedzs ment (vég re haj tá si és ki fi ze té si)
és mo ni tor ing, illetve el len õr zé si, sza bály ta lan ság ke ze lé si
és szám vi te li fel ada to kat tá mo ga tó információ-technoló -
giai rend szer.

r) For rás gaz da: az ag rár po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter.

s) Négy szem elve: a fel ada tok el kü lö ní té sét je len ti úgy, 
hogy egy sze mély az EMGA, illetve az EMVA ter hé re írt
össze gek ki fi ze té sé nek en ge dé lye zé si, ki fi ze té si vagy
köny ve lé si fel ada ta it lát hat ja el úgy, hogy annak el vég zé -
sét egy arra ki je lölt má sik sze mély fel ügye li.

t) Iga zo ló nyi lat ko zat: a ki fi ze tõ ügy nök ség nek a
885/2006/EK bi zott sá gi ren de let 3. cik ke sze rin ti, az adott
pénz ügyi évre vo nat ko zó be szá mo ló já hoz csa tolt nyi lat -
ko za ta.

II. Fejezet

TERVEZÉS

Költségvetési tervezés

3.  §

(1) Az ala pok tá mo ga tá sá val meg va ló su ló prog ra mok -
kal és in téz ke dé sek kel össze füg gõ költ ség ve tés ter ve zé si
fel ada to kat, ki fi ze té si elõ re jel zé se ket – a kü lön jog sza bá -
lyok nak meg fele lõen – az MVH ké szí ti el. En nek ke re té -
ben szak mai ja vas la tot tesz a fe je ze ti költ ség ve tést érin tõ
összes vár ha tó ki adás ra és be vé tel re vo nat ko zó an, amely
ja vas la tot az EU költ ség ve té si ke re tek, valamint a nem ze ti
szak mai elõ re jel zé sek fel hasz ná lá sá val és azok kal össz -
hang ban ál lít össze a for rás gaz da ál tal meg ha tá ro zott for -
má ban és bon tás ban:

a) az EMVA és EHA be vé te lek,

b) a nem ze ti for rás ból társ fi nan szí ro zás ként ki fi ze tés re
ke rü lõ össze gek,

c) az EMGA ese té ben a ki egé szí tõ nem ze ti tá mo ga tá -
sok össze ge,

d) az 1.  § (2) be kez dé sé nek c) pont ja sze rin ti ki adá sok,

e) az 1.  § (2) be kez dé sé nek d) pont ja sze rin ti be vé te lek.

(2) Az EM VA-ból és az EHA-ból meg va ló su ló prog ra -
mok ra ter ve zett EU for rást és a kap cso ló dó ha zai társ fi -
nan szí ro zást a köz pon ti költ ség ve tés ben ugyan azon az
elõ irány za ton kell meg je le ní te ni. Amennyi ben a ha zai
társ fi nan szí ro zást be vé tel ként és ki adás ként ter ve zett
pénz összeg is fe de zi, úgy az Euró pai Uni ó tól ka pott for rá -
so kat és más be vé tel ként és ki adás ként fel tün te tett for rá so -
kat kü lön so ron kell meg je le ní te ni. Az EMGA in téz ke dé -
sek ese té ben csak a ha zai társ fi nan szí ro zás je le nik meg a
köz pon ti költ ség ve tés ben.

(3) Az EMVA és az EHA tá mo ga tá sá val meg va ló su ló
prog ra mok ha zai társ fi nan szí ro zá si kö te le zett sé ge it ki -
emelten kell ke zel ni, amely nem je lent het az érin tett fe je -
zet szá má ra a költ ség ve té si ter ve zés so rán meg ha tá ro zott
ke re te ken túli pót ló la gos fi nan szí ro zá si igényt.
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III. Fejezet

A PÉNZÜGYI LEBONYOLÍTÁSBAN RÉSZT VEVÕ
SZERVEZETEK ÁLTALÁNOS FELADATAI

Az MVH feladatai

4.  §

(1) Az MVH az 1.  § (2) be kez dé sé nek a)–b) pont ja i ban
meg ha tá ro zott prog ra mok és in téz ke dé sek, valamint az
azok kal kap cso la tos ki adá sok és be vé te lek meg ter ve zé sé -
hez éves szin ten az aláb bi fel ada to kat lát ja el:

a) éves elõ irány zat-fel hasz ná lá si ter vet ké szít a for rás -
gaz da fe je ze tet érin tõ in téz ke dé sek hez kap cso ló dó an a 3.  § 
(1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott szak mai ja vas lat tal azo -
nos bon tás ban;

b) a min den ko ri köz pon ti költ ség ve té si tör vény ér tel -
mé ben az EMGA ese té ben éves fi nan szí ro zá si ter vet ál lít
össze a Kincs tár ré szé re, ame lyet tá jé koz ta tó jel leg gel
min den eset ben má so lat ban meg küld az irá nyí tó ha tó ság
ré szé re;

c) a min den ko ri köz pon ti költ ség ve té si tör vény ér tel -
mé ben az EMGA ese té ben éves ki fi ze té si elõ re jel zést ál lít
össze a Pénz ügy mi nisz té rium ré szé re, ame lyet tá jé koz ta tó
jel leg gel min den eset ben má so lat ban meg küld az irá nyí tó
ha tó ság ré szé re.

(2) Az MVH az 1.  § (2) be kez dé sé nek a)–b) pont ja i ban
meg ha tá ro zott in téz ke dé sek, valamint az azok kal kap cso -
la tos ki adá sok és be vé te lek meg ter ve zé sé hez ha von ta az
aláb bi fel ada to kat lát ja el:

a) a fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret -
szám lák (a továb biak ban: EFK) te kin te té ben Havi fi nan -
szí ro zá si igény je len tést ké szít az irá nyí tó ha tó ság fe je ze tet 
érin tõ in téz ke dé sek re, valamint az azok kal kap cso la tos ki -
adá sok és be vé te lek meg ter ve zé sé re vo nat ko zó an;

b) a min den ko ri költ ség ve té si tör vény ér tel mé ben az
EMGA ese té ben havi fi nan szí ro zá si ter vet ál lít össze a
Kincs tár ré szé re;

c) a vo nat ko zó kö zös sé gi jog sza bá lyok ér tel mé ben
össze ál lít ja az Euró pai Bi zott ság szá má ra a ki fi ze té si elõ -
re jel zé se ket, az Euró pai Unió költ ség ve té si nó menk la tú rá -
ja sze rin ti bon tás ban, ame lyet tá jé koz ta tó jel leg gel min den 
eset ben má so lat ban meg küld az irá nyí tó ha tó ság ré szé re.

(3) Az MVH az 1.  § (2)–(5) be kez dé se i ben meg ha tá ro -
zott prog ra mok és in téz ke dé sek, valamint az azok kal kap -
cso la tos ki adá sok és be vé te lek elõ re jel zé sé hez heti rend -
sze res ség gel heti fi nan szí ro zá si ter vet ál lít össze a Kincs -
tár ré szé re az Áht.-val, illetve a min den ko ri költ ség ve té si
tör vénnyel össz hang ban.

(4) Az MVH az irá nyí tó ha tó ság és a pénz ügy mi nisz ter
ké ré sé re, az ál ta luk meg ha tá ro zott bon tás ban, az üte me -
zett, illetve vár ha tó ki fi ze té sek rõl kü lön ki mu ta tá so kat,
fon tos sá gi és idõ zí té si rang so ro kat ké szít.

5.  §

Az MVH a pénz ügyi le bo nyo lí tá si fel ada tai el lá tá sa so rán
a) az IR ke re té ben, gon dos ko dik egy olyan in for ma ti -

kai rend szer mû köd te té sé rõl, mely bõl nap ra kész in for má -
ci ók nyer he tõk ki a kö te le zett ség vál la lá si – meg ítélt tá -
mo ga tá si össze gek – ki fi ze té si ál lo mány nagy sá gá ról
(ügy fe len ként, jog cí men ként, in téz ke dé sen ként és prog -
ram szin ten, to váb bá az irá nyí tó ha tó ság ál tal elõ írt más
bon tá sok ban);

b) össze ál lít ja a 4.  § sze rin ti ki fi ze té si elõ re jel zé se ket;
c) gon dos ko dik az ügy fe lek tá mo ga tás ra jo go sult költ -

sé ge i nek össze sí té sé rõl, valamint a tá mo ga tás tel jes össze -
gé nek ki fi ze té sé hez szük sé ges do ku men tu mok elõ ké szí té -
sé rõl;

d) össze ál lít ja a for rás le hí vás do ku men tá ci ó ját, annak
ér de ké ben, hogy a le bo nyo lí tá si szám lá kon biz to sít sa az
ügy fe lek ré szé re meg ál la pí tott tá mo ga tá si összeg ki fi ze té -
sé hez szük sé ges for rá so kat;

e) az EU ala pok ból szár ma zó tá mo ga tá sok pénz for gal -
má nak le bo nyo lí tá sá ra – ala pon kén ti bon tás ban – fo rint -
ban ve ze tett (bank)szám lát nyit a Kincs tár ban;

f) in téz ke dik az MVH EMGA és az MVH EMVA,
valamint az MVH EHA fo rint ban ve ze tett meg elõ le ge zé si
(bank)szám lák, illetve le bo nyo lí tá si (bank)szám lák meg -
nyi tá sá ról;

g) társ fi nan szí ro zás ese tén in téz ke dik az ala pok hoz zá -
já ru lá sá nak EMVA, EHA kö zös sé gi szám lák ról tör té nõ át -
uta lá sá ról, to váb bá a nem ze ti társ fi nan szí ro zás az EFK-ról
tör té nõ át uta lá sá ról a vo nat ko zó le bo nyo lí tá si szám lá ra;

h) in téz ke dik a tá mo ga tás össze gé nek át uta lá sá ról az
MVH EMGA, valamint for rás hi ány ese tén a MVH EMVA 
és az MVH EHA meg elõ le ge zé si szám lák ról a vo nat ko zó
in téz ke dés le bo nyo lí tá si szám lá ra;

i) in téz ke dik a tá mo ga tás össze gé nek a le bo nyo lí tá si
szám lák ról az ügy fe lek ügy fél re gisz ter ben nyil ván tar tott
bank szám lá ja ja vá ra tör té nõ át uta lá sá ról;

j) össze ál lít ja az Euró pai Bi zott ság felé az ala pok hoz -
zá já ru lá sá nak igény lé sé hez kap cso ló dó nyi lat ko za to kat és
be nyújt ja az át uta lás igény lés do ku men tá ci ót az Euró pai
Bi zott ság felé, ame lyet tá jé koz ta tá sul má so lat ban meg -
küld a for rás gaz da ré szé re;

k) ke ze li az ügy fe lek ál tal jo go su lat la nul igény be vett tá -
mo ga tá sok ból és egyéb tar to zá sok ból ere dõ kö ve te lé se ket;

l) ke ze li az e ren de let ha tá lya alá tar to zó in téz ke dé sek -
hez kap cso ló dó biz to sí té ko kat;

m) gon dos ko dik az ala pok ból szár ma zó össze gek
Euró pai Bi zott ság ré szé re tör té nõ el szá mo lá sá ról, és az ad -
mi niszt ra tív hi bák, valamint a prog ra mok meg va ló sí tá sa
so rán be kö vet ke zett sza bály ta lan sá gok kö vet kez té ben
szük sé ges sé váló pénz ügyi kor rek ci ók Euró pai Bi zott ság
felé tör té nõ vég re haj tá sá ról és el szá mo lá sá ról;

n) ve ze ti az ala pok ra vo nat ko zó szám vi te li nyil ván tar -
tá so kat e ren de let 15–17.  §-ai sze rint;

o) ellen õr zi, hogy az ügy fél be tart ja-e a kö zös ség
de mi ni mis ren del ke zé se it.
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Az irányító hatóság feladatai

6.  §

Az irá nyí tó ha tó ság nak olyan pénz ügyi le bo nyo lí tá si
rend szert kell mû köd tet nie, mely ben egy ér tel mû en sza bá -
lyo zot tak és az el já rás ren dek ben rög zí tet tek az aláb bi fel -
ada tok:

a) az ala pok ál tal tör té nõ fi nan szí ro zás ra ki vá lasz tott
in téz ke dé se ket, jog cí me ket meg hir de tõ jog sza bá lyok pá -
lyá za ti fel hí vá sok el szá mol ha tó költ sé ge i nek, a tá mo ga tás
össze gé nek, mér té ké nek és a kö zös sé gi, valamint nem ze ti
hoz zá já ru lás, kö zös sé gi és nem ze ti jog sza bá lyok ban rög -
zí tett, valamint a prog ra mo zá si do ku men tu mok ban a Bi -
zott ság ál tal jó vá ha gyott jo go sult sá gi fel té te lek nek meg fe -
le lõ meg ha tá ro zá sa, jog sza bá lyi, illetve prog ram mó do sí -
tás ese tén a vál to zá sok át ve ze té se, az ügy fe lek tájékoz -
tatása;

b) pénz ügyi irá nyí tá si és el len õr zé si rend szer mû köd te -
té se, kü lö nös te kin tet tel az el szá mol ha tó költ sé gek fo lya -
ma tos el len õr zé sé re;

c) az ala pok pénz ügyi le bo nyo lí tás hoz kap cso ló dó ál -
ta lá nos ér vé nyû ál lás fog la lá sok meg fo gal ma zá sa és ki adá -
sa, a szük sé ges egyez te té sek el vég zé se;

d) az ala pok pénz ügyi le bo nyo lí tá sa so rán, a for rá sok
fel hasz ná lá sá nak függ vé nyé ben, a prog ram cé lok el éré se
ér de ké ben, az MVH szak mai ja vas la tá nak figye lembe -
véte lével szük ség sze rint for rás át cso por to sí tá si ja vas la tok
meg fo gal ma zá sa, szük ség ese tén Euró pai Bi zott sá gi dön -
tés elé ter jesz té se, for rás át cso por to sí tás vég re haj tá sa;

e) a fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret -
szám la nyi tá sa;

f) az MVH szak mai ja vas la tá nak figye lembe véte lével a 
ki fi ze té sek hez kap cso ló dó for rá sok költ ség ve té si terve -
zése.

IV. Fejezet

A PÉNZÜGYI LEBONYOLÍTÁS RENDJE

Forráslehívás

7.  §

(1) Az MVH a for rás le hí vás sal biz to sít ja a tá mo ga tá sok
össze gé nek ren del ke zés re ál lá sát annak ér de ké ben, hogy
az ügy fe lek nek a tá mo ga tá si dön té sek ben meg ítélt, illetve
a ki fi ze tés en ge dé lye zés ke re té ben jó vá ha gyott tá mo ga tá si 
össze gek át uta lás ra ke rül je nek.

(2) A for rá sok le hí vá sa az EFK-ról, valamint – az MVH
ál tal el ké szí tett fi nan szí ro zá si terv alap ján – a meg elõ le ge -
zé si szám lá ról tör té nik. A társ fi nan szí ro zás sal megvaló -
suló in téz ke dé sek ese té ben a kö zös sé gi for rá sok le hí vá sa
az EMVA kö zös sé gi for rás szám lá ról és az EHA kö zös sé gi 
for rás szám lá ról – for rás hi ány ese tén az MVH EMVA és az 

MVH EHA meg elõ le ge zé si szám lák ról –, míg a nem ze ti
hoz zá já ru lás le hí vá sa ezzel pár hu za mo san az EFK-ról tör -
té nik.

Támogatás, támogatási elõleg kifizetése

8.  §

(1) Ki fi ze tés ki zá ró lag az ügy fél-nyil ván tar tá si rend -
szer be be je len tett ügy fél ré szé re tör tén het, és az ügy fél
ügy fél-nyil ván tar tá si rend szer be rög zí tett bank szám lá já ra
tör té nõ át uta lás sal tel je sít he tõ.

(2) Az ügy fe lek ré szé re tör té nõ ki fi ze té sek át uta lá sát a
11.  § (1) be kez dé sé nek e) pont ja sze rint meg ha tá ro zott le -
bo nyo lí tá si szám lák ra ér ke zõ jó vá írást kö ve tõ 5 munka -
napon be lül kell tel je sí te ni.

(3) Min den ki fi ze tést, amellyel a 11.  §-ban sze rep lõ le -
bo nyo lí tá si szám lák meg ter he lés re ke rül tek, de az ügy fél
szám lá já ra tör té nõ át uta lás nem tel je sült, az MVH a le bo -
nyo lí tá si szám lá kon újra jó vá ír ja.

(4) Amennyi ben ezt a kö zös sé gi jog sza bá lyok, valamint 
az ezek kel össz hang ban meg al ko tott ha zai jog sza bá lyok
le he tõ vé te szik, ak kor az ügy fél kér he ti tá mo ga tá si elõ leg
ki fi ze té sét – a 19.  §-ban meg ha tá ro zott biz to sí té kok el le -
né ben –, a jog cí me ket meg hir de tõ kü lön jog sza bály ban
vagy rész vé te li fel hí vás ban köz zé tett mér té kig (össze gig)
és az ott rög zí tett fel té te lek mel lett. A tá mo ga tá si elõ leg ki -
fi ze té sé re, nyil ván tar tá sá ra és annak Euró pai Bi zott ság gal
való el szá mo lá sá ra is az e ren de let ben meg ha tá ro zott sza -
bá lyok vo nat koz nak.

(5) Az MVH fe le lõs min den, a tá mo ga tás és a tá mo ga tá -
si elõ leg ki fi ze té sé hez kap cso ló dó adat nak az in for má ci ós
rend szer (IR) ke re té ben tör té nõ rög zí té sé ért.

(6) A ki fi ze tés nap ja az a nap, ame lyen az MVH le bo -
nyo lí tá si bank szám lá ját meg ter hel ték. Tá mo ga tás ki fi ze té -
sé nek mi nõ sül az is, ha az MVH gya ko rol ja vissza tar tá si
jo gát. Ez eset ben a ki fi ze tés nap já nak azt a na pot kell te -
kin te ni, ame lyen az MVH a vissza tar tott tá mo ga tás sal az
ál ta la nyil ván tar tott tar to zás össze gét csök ken ti, il le tõ leg
ame lyen a köz tar to zást nyil ván tar tó szer ve zet nek tör té nõ
uta lás sal az MVH (bank)szám lá ját meg ter hel ték.

(7) Ab ban az eset ben, ha az ügy fél, illetve az adat szol -
gál ta tás ra kö te le zett a tá mo ga tás ki fi ze té sé hez szük sé ges,
to váb bá a ren de le tek ben és a tá mo ga tás ról  szóló irat ban
elõ írt to váb bi ada to kat nem bo csát ja az MVH ren del ke zé -
sé re, a hi ány pót lá si fel szó lí tás kéz hez vé te lét kö ve tõ egy év 
el tel té vel el ve szí ti a tá mo ga tás fo lyó sí tá sá ra vo nat ko zó jo -
go sult sá gát.

(8) A tá mo ga tást az MVH fo rint ban utal ja ki, a fi ze té si
kö te le zett sé get fo rint ban kell tel je sí te ni.

(9) Amennyi ben az ügy fél nek az ál lam i adó ha tó ság nál
nyil ván tar tott adó tar to zá sa van, annak össze gét az MVH a
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tör vény 60.  § (2) be kez dé se sze rint le von ja és át utal ja az
ál lam i adó ha tó ság ál tal meg adott adó ne men ként el kü lö ní -
tett meg fe le lõ szám lá já ra.

Elszámolás az Európai Bizottsággal, átutalás igénylés

9.  §

(1) Az MVH 2007-es pénz ügyi év ben fo rint ban szá mol
el az Euró pai Bi zott ság gal, ki vé tel ez alól az
1782/2003/EK ta ná csi ren de let ben elõ írt köz vet len ki fi ze -
té sek, valamint a 968/2006/EK bi zott sá gi ren de let ben elõ -
írt cu kor szer ke zet át ala kí tá si tá mo ga tá sok. Az MVH a
2008-as pénz ügyi év tõl eu ró ban szá mol el az Euró pai
 Bizottsággal.

(2) Az MVH gon dos ko dik az EMGA ki adás iga zo ló
nyi lat ko zat, az EMVA ki adás iga zo ló nyi lat ko zat,
valamint az EHA költ ség nyi lat ko zat IR-ben tör té nõ össze -
ál lí tá sá ról, jó vá ha gyá sá ról, valamint az Euró pai Bi zott ság
felé – az ala pok sza bá lyo zá sá ra vo nat ko zó kö zös sé gi jog -
sza bá lyok ban meg ha tá ro zott ha tár idõ ben –, valamint má -
so lat ban az irá nyí tó ha tó ság felé tör té nõ to váb bí tá sá ról. Az 
MVH gon dos ko dik az Euró pai Bi zott ság ál tal kért ki egé -
szí tõ ada tok, in for má ci ók szol gál ta tá sá ról.

Bevételek elszámolása

10.  §

Az MVH mû kö dé si ki adá sa i nak fe de ze té re hasz nál ha -
tó(k) fel:

a) a Ta nács 1978. feb ru ár 20-ai 352/78/EGK ren de let
1. cik ke (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ki vé te lek alap ján 
vissza tar tott biz to sí té kok, ame lyek az in téz mé nyi költ ség -
ve tés ben egyéb sa já tos be vé te lek kö zött, köt bér, egyéb
kár té rí tés, bá nat pénz so ron szá mo lan dók el,

b) az in ter ven ci ós fel aján lás el uta sí tá sá ból vagy vissza -
vo ná sá ból szár ma zó be sze dett ad mi niszt rá ci ós díj, amely
az in téz mé nyi költ ség ve tés ben igaz ga tá si szol gál ta tás díj -
be vé tel so ron szá mo lan dó el, valamint

c) a tör vény sze rin ti, a nem ze ti költ ség ve tést il le tõ ké -
se del mi ka mat és pót lék, amely az in téz mé nyi költ ség ve -
tés ben egyéb sa já tos be vé te lek kö zött, köt bér, egyéb kár té -
rí tés, bá nat pénz so ron szá mo lan dó el.

A Kincstár által vezetett számlák és rendelkezési jogok

11.  §

(1) Az ala pok ból fi nan szí ro zott, az 1.  § (2) be kez dé sé -
nek a)–b) pont ja i ban meg ha tá ro zott prog ra mok és in téz ke -
dé sek, valamint az azok hoz kap cso ló dó ki adá sok és be vé -
te lek el té rõ pénz ügyi kö ve tel mé nye it figye lembe véve, a

pénz ügyi le bo nyo lí tás a kö vet ke zõ szám la struk tú ra alap -
ján tör té nik:

a) kö zös sé gi for rás szám lák – az EMVA kö zös sé gi for -
rás szám la, az EHA kö zös sé gi for rás szám la és az EMGA
kö zös sé gi for rás szám la –, ame lyek tu laj do no sa és egy ben
ren del ke zé si jo go sult ja az MVH. Az MVH ál tal az Euró -
pai Bi zott ság nak be nyúj tott elõ re jel zé sek, illetve je len té -
sek alap ján ide ér kez nek az elõ leg ként (EMVA és EHA)
vagy meg té rí tés ként (EMVA, EMGA, EHA) fo lyó sí tott
EU for rá sok;

b) meg elõ le ge zé si szám lák – az EMVA mege lõ le ge zé -
si szám la, az EHA meg elõ le ge zé si szám la és az EMGA
mege lõ le ge zé si szám la –, ame lyek fe let t a Kincs tár ren del -
ke zik és azok nak egy ben tu laj do no sa is. A Kincs tár az
EMVA, EHA és az EMGA tá mo ga tá sá val meg va ló sí tás ra
ke rü lõ prog ra mok és in téz ke dé sek nem ze ti for rás ból tör té -
nõ elõ fi nan szí ro zá sá hoz szük sé ges össze get – EMVA és
EHA vo nat ko zá sá ban ki zá ró lag for rás hi ány ese tén – az
MVH ál tal ké szí tett fi nan szí ro zá si terv alap ján a meg elõ le -
ge zé si szám lák köz be ik ta tá sá val biz to sít ja a KESZ-rõl;

c) MVH meg elõ le ge zé si szám lák – az MVH EMVA
meg elõ le ge zé si szám la, az MVH EHA meg elõ le ge zé si
szám la és a MVH EMGA meg elõ le ge zé si szám la –, ame -
lyek tu laj do no sa és ren del ke zé si jo go sult ja az MVH. A
Kincs tár az MVH ál tal ké szí tett elõ ze tes össze sí tett fi ze té -
si meg bí zás lis ta alap ján erre a szám lá ra ve zet te ti át a
b) pont ban sze rep lõ szám lá kon ren del ke zés re álló össze -
get;

d) EFK, amely nek tu laj do no sa a for rás gaz da, amely
azon ban ren del ke zé si jo go sult sá got biz to sí t ezen szám lák
fe let t az MVH szá má ra. Az EFK te kin te té ben a kö te le zõ en 
al kal ma zan dó tör vényi azo no sí tó sor biz to sít ja a tény le ges
fel adat nak meg fe le lõ tá mo ga tás le hí vást és a fel hasz ná lás
ala ku lá sá nak meg fi gye lé sét, nyo mon kö ve té sét. A társ fi -
nan szí ro zás sal meg va ló su ló in téz ke dé sek ese tén az MVH
az EFK-ról köz vet le nül in téz ked het a for rás le hí vás ra a le -
bo nyo lí tá si szám lák ra. A ki zá ró lag nem ze ti költ ség ve tés -
bõl fi nan szí ro zott in téz ke dé sek ese tén az MVH fi nan szí ro -
zá si igé nye alap ján a for rás gaz da er rõl a szám lá ról biz to -
sít ja és át ve ze ti a for rást az MVH le bo nyo lí tá si szám lá i ra;

e) le bo nyo lí tá si szám lák – az EMVA le bo nyo lí tá si
szám lák, az EHA le bo nyo lí tá si szám la és az EMGA le bo -
nyo lí tá si szám lák –, ame lyek nek tu laj do no sa és egy ben
ren del ke zé si jo go sult ja az MVH. A for rás le hí vást köve -
tõen er rõl a szám lá ról ke rül nek át uta lás ra az ala pok ból a
jo go sult ügy fe lek hi tel in té zet nél ve ze tett szám lái ja vá ra
fo lyó sí tott tá mo ga tá sok;

f) me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si sza -
bály ta lan sá gok le bo nyo lí tá si szám la (a to váb bi ak ban: sza -
bály ta lan sá gok le bo nyo lí tá si szám la), amely nek tu laj do -
no sa és ren del ke zé si jo go sult ja az MVH. Az MVH ezen a
szám lán fo gad ja az ál lam i adó ha tó ság ál tal be haj tott
össze ge ket, valamint a sza bály ta lan sá gok hoz kapcsoló -
dóan az ügy fél ál tal tel je sí tett be fi ze té si kö te le zett sé gek
össze gét, majd ezt az össze get át ve zet te ti az adott té tel for -
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rás össze té te lé nek meg fe le lõ for rás szám lá ra, illetve szám -
lák ra;

g) biz to sí ték szám la, amely nek tu laj do no sa és ren del -
ke zé si jo go sult ja az MVH. Az MVH ezen a szám lán fo -
gad ja az ügy fe lek ál tal be fi ze tett kész pénz le tét össze gét és
az ügy fél tel je sí té se ese tén a MVH in nen utal ja vissza az
ügy fél nek a fel sza ba dí tott biz to sí ték össze gét. Erre a
szám lá ra ér kez nek a le hí vott biz to sí té kok össze gei is. Az
Euró pai Bi zott sá got meg il le tõ biz to sí té kok össze ge it az
MVH a kü lön jog sza bá lyi elõ írások sze rint a biz to sí ték
szám lá ról az MVH meg elõ le ge zé si szám lá kon ke resz tül
át ve zet te ti a meg elõ le ge zé si szám lák ra.

(2) Az MVH ke ze lé sé ben lévõ (bank)szám lák min den
köz te her tõl és költ ség tõl men tes, fo rint ban ve ze tett bank -
szám lák.

(3) A (bank)szám lák fe let ti ren del ke zé si jo go sult sá got
két be je len tett sze mély együt tes alá írá sá val le het gya ko -
rol ni.

Bankszámla mûveletek intézkedéscsoportonként

12.  §

(1) Az EMGA tá mo ga tá sá val meg va ló su ló in téz ke dé -
sek ese té ben a Kincs tár a nem ze ti for rás ból szár ma zó elõ -
fi nan szí ro zás össze gét át ve ze ti az MVH EMGA meg elõ le -
ge zé si szám lá ra. Az MVH át ve zet te ti ezt az össze get – a
meg ítélt tá mo ga tá sok kö zös sé gi ré szét, illetve az EFK-ról
a társ fi nan szí ro zott in téz ke dé sek nem ze ti ré szét, valamint
a ki zá ró lag nem ze ti költ ség ve tés bõl fi nan szí ro zott in téz -
ke dé sek for rá sát a meg fe le lõ le bo nyo lí tá si szám lák ra. Ezt
köve tõen pe dig át utal ja az ügy fe let meg il le tõ tá mo ga tás
össze gét az ügy fél hi tel in té zet nél ve ze tett szám lá já ra.

(2) Az EMVA és EHA ese té ben a tá mo ga tá sok ki fi ze té -
se elõtt az MVH az EMVA kö zös sé gi for rás szám lá ról és
az EHA kö zös sé gi for rás szám lá ról – for rás hi ány ese tén az
MVH meg elõ le ge zé si szám lák ról – át ve zet te ti a kö zös sé gi 
hoz zá já ru lás össze gét az EMVA le bo nyo lí tá si szám lák ra
és az EHA le bo nyo lí tá si szám lá ra. Ezzel egy idõ ben az
EFK-ról a nem ze ti for rás össze ge is át uta lás ra ke rül az
EMVA le bo nyo lí tá si szám lák ra és az EHA le bo nyo lí tá si
szám lá ra. Ez után a tá mo ga tás – a ha zai for rás és a kö zös sé -
gi tá mo ga tás – egy összeg ben ke rül a le bo nyo lí tá si szám lá -
ról át uta lás ra az ügy fél hi tel in té zet nél ve ze tett szám lá já ra.
A kö zös sé gi for rás át me ne ti hi á nya ese tén annak meg elõ -
le ge zé se nem ze ti for rás ból tör té nik a 11.  § (1) be kez dé sé -
nek b) pont já ban rész le te zet tek nek meg fele lõen.

(3) In ter ven ci ós fel vá sár lás ese tén az MVH a fel vá sá rolt 
áruk el len ér té két, valamint a kü lön jog sza bály ban meg ha -
tá ro zott költ sé ge ket át ve zet te ti az MVH EMGA meg elõ le -
ge zé si szám lá ról a meg fe le lõ le bo nyo lí tá si szám lá ra,
ahon nan az MVH a fel vá sá rolt áruk el len ér té két, valamint
költ sé gek össze gét át utal ja az árut in ter ven ci ós cél ra fel -
aján ló ügy fél hi tel in té zet nél ve ze tett szám lá já ra. Az MVH

ál tal ér té ke sí tett áruk el len ér té két az in ter ven ci ós kész le tet 
meg vá sár ló ügy fél át utal ja a meg fe le lõ le bo nyo lí tá si
szám lá ra. Ezt az össze get az MVH ez után a le bo nyo lí tá si
szám lá ról át ve zet te ti, az MVH EMGA meg elõ le ge zé si
szám lán ke resz tül, az EMGA meg elõ le ge zé si szám lá ra.
Az in ter ven ci ós te vé keny ség so rán ke let ke zett kiadás-
 bevétel össze ge – az Euró pai Bi zott ság nak be nyúj tott havi
je len té sek alap ján – az EMGA kö zös sé gi for rás szám lá val
szem ben ke rül el szá mo lás ra. Az in ter ven ci ós te vé keny ség
nem ze ti költ ség ve tést ter he lõ össze gét a for rás gaz da, a fe -
je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret szám lá ról az 
MVH EMGA meg elõ le ge zé si szám lán ke resz tül, át utal ja
az EMGA meg elõ le ge zé si szám lá ra, illetve a nem ze ti költ -
ség ve tést il le tõ összeg az EMGA kö zös sé gi for rás szám lá -
ról az MVH EMGA meg elõ le ge zé si szám lán ke resz tül az
EFK-ra ke rül át uta lás ra.

(4) Ab ban az eset ben, ha az ügy fél jo go su lat la nul vet te
igény be a tá mo ga tást, az MVH le hív ja a biz to sí ték szám lá -
ról a vissza tar tott biz to sí ték össze gét, ame lyet át ve zet tet az 
MVH meg elõ le ge zé si szám lák ra.

(5) A (bank)szám lák nak – a biz to sí ték és a sza bály ta lan -
ság le bo nyo lí tá si szám lák ki vé te lé vel – év vé gé vel nem
ma rad hat egyen le ge, ezért a (bank)szám la fö löt t ren del ke -
zõk nek leg ké sõbb a de cem ber havi utol só elõt ti bank i
mun ka na pon gon dos kod ni uk kell az egyen le gek nek a for -
rás szám lá ra tör té nõ vissza ve ze té sé rõl.

(6) A Kincs tár ál tal ki ál lí tott bank szám la ki vo na tok ada -
ta it a (bank)szám la fe let t ren del ke zõk nek az IR-ben a kéz -
hez vé telt kö ve tõ 2 mun ka na pon be lül kell rög zí te ni és jó -
vá hagy ni.

V. Fejezet

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG FELÉ TÖRTÉNÕ
ELSZÁMOLÁST SZOLGÁLÓ KÖNYVVEZETÉSI,

ADATSZOLGÁLTATÁSI REND

Könyvvezetési, adatszolgáltatási rend

13.  §

(1) Az MVH az ala pok ból fi nan szí ro zott, az 1.  § (2) be -
kez dé sé nek a)–b) pont ja i ban meg ha tá ro zott prog ra mok és
in téz ke dé sek, valamint az azok hoz kap cso ló dó ki adá sok
és be vé te lek vo nat ko zá sá ban, az Euró pai Bi zott ság felé
tör té nõ el szá mo lást szol gá ló könyv ve ze té si, be szá mo lá si
és adat szol gál ta tá si kö te le zett sé gek nek az e ren de let
 szerinti kü lön szám vi te li nyil ván tar tá sok kal kell ele get
ten nie.

(2) A Ma gyar or szág szá má ra át utalt és fel hasz nált
– illetve fel nem hasz nált – tá mo ga tá sok össze gé vel az
 Európai Bi zott ság felé tör té nõ té te les el szá mo lást a tá mo -
ga tá sok pénz ügyi le bo nyo lí tá sá ban részt vevõ az
MVH-nak a szám vi tel rõl  szóló 2000. évi C. tör vény ben
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(a továb biak ban: szám vi te li tör vény) fog lalt szám vi te li
alap el vek figye lembe véte lével ve ze tett, el kü lö ní tett, ered -
mény szem lé le tû ket tõs könyv vi te li nyil ván tar tá sok kal kell 
biz to sí ta nia.

(3) A (2) be kez dés sze rin ti kü lön szám vi te li nyil ván tar -
tás rész le tes sza bá lya it a 883/2006/EK ren de let és a
885/2006/EK ren de let tar tal maz zák, és az MVH a szám vi -
te li el já rás rend jét ezen elõ írások alap ján ké szí ti el.

(4) A szám vi te li nyil ván tar tás ve ze té sé re olyan szám vi -
te li szoft vert kell al kal maz ni – az IR ré sze ként vagy vele
szo ro san össze kap csol va –, amely ben a kö ve te lé sek, a kö -
te le zett sé gek és az in ter ven ci ós kész le tek ana li ti kus nyil -
ván tar tá sa a fõ köny vi nyil ván tar tás hoz zárt rend szer ben
kap cso ló dik, vagyis az ana li ti kus té te lek egy ide jû leg, egy
adat rög zí tés sel be ke rül nek az ana li ti kus és a fõ köny vi
nyil ván tar tás ba is. Ezzel kell biz to sí ta ni a fõ köny vi és ana -
li ti kus nyil ván tar tá sok au to ma ti kus szám sza ki egye zõ sé -
gét.

(5) A szám vi te li szoft ver ben mind a kö ve te lé se ket és
azok pénz ügyi tel je sí té sét, mind a kö te le zett sé ge ket és
azok pénz ügyi tel je sí té sét ügy fe len ként és azon be lül té te -
len ként, valamint az in ter ven ci ós kész le te ket kész let faj -
tán ként kell ki mu tat ni.

(6) Az MVH a kö zös sé gi elõ írások sze rin ti, szám la rend -
del ki egé szí tett szám la tük röt kö te les al kal maz ni, az ab ban
fog lal tak tól el tér ni – a szoft ver tá mo ga tá sá val biz to sí tan dó 
tel jes körû adat gyûj tés, adat szol gál ta tás és be szá mo lás ér -
de ké ben – nem le het.

14.  §

(1) Az MVH gon dos ko dik az Euró pai Bi zott ság tól be ér -
ke zett tá mo ga tá si össze gek nek és azok ki fi ze té sé nek, be -
le ért ve a társ fi nan szí ro zott in téz ke dé sek ese tén a nem ze ti
for rás ból kö zös sé gi hoz zá já ru lás sal ki fi ze tett össze gek -
nek, valamint a ki zá ró lag nem ze ti költ ség ve tés bõl fi nan -
szí ro zott in téz ke dé sek re ki fi ze tett össze gek nek, illetve in -
ter ven ció ese tén a ki fi ze tett szám lák nak, fel vá sár lá si je -
gyek nek, to váb bá az ügy fél ál ta li szám la tel je sí té sek nek,
sza bály ta lan sá gok nak és az ügy let kap csán el szá molt költ -
sé gek nek nyo mon kö vet he tõ nyil ván tar tá sá ról.

(2) Az MVH a nyil ván tar tá so kat fo rint ban ve ze ti úgy,
hogy gon dos kod nia kell ar ról, hogy az eu ró ra tör té nõ át -
szá mí tást a 2007-es pénz ügyi év tõl az 1782/2003/EK ren -
de let ben elõ írt köz vet len ki fi ze té sek re, illetve a 2008-as
pénz ügyi év tõl min den in téz ke dés ese té ben – az Euró pai
Bi zott ság ál tal meg ha tá ro zott el szá mo lá si ár fo lyam be rög -
zí té sét köve tõen – az al kal ma zott szoft ver au to ma ti ku san
biz to sít sa.

(3) Az MVH az (1) be kez dés sze rin ti fel ada tok el lá tá sá -
ra el kü lö ní tett, rész le tes szám vi te li el já rás ren det ké szít,
amely nek ré szei:

a) szám vi te li fo lya ma tok el já rá si rend je,

b) szám vi te li po li ti ka, a 13.  § (6) be kez dé se sze rin ti
szám la tü kör, szám la rend,

c) bi zony la ti al bum.

(4) A szám vi te li el já rás rend nek a kö zös sé gi elõ írások
sze rint meg ha tá ro zott elõ írások alap ján tör té nõ el ké szí té -
sé ért és az el ké szült szám vi te li el já rás rend jó vá ha gyá sá ért, 
mó do sí tá sá ért, annak vég re haj tá sá ért az MVH fe le lõs.

(5) Az MVH gon dos ko dik, hogy az (1) be kez dés sze rin -
ti pénz ügyi le bo nyo lí tá si fel ada tok kal kap cso la tos ere de ti
bank i és egyéb bi zony la tok ren del ke zés re áll ja nak. En nek
ér de ké ben a Kincs tár a bank szám la ki vo na tot két ere de ti,
sor szá mo zott pél dány ban ál lít ja ki, amely nek elsõ pél dá -
nya az MVH ál lam ház tar tá si szám vi te li nyil ván tar tá sa,
má so dik pél dá nya az MVH EU szám vi te li nyil ván tar tá sa
ré szé re szol gál bi zony lat ként.

(6) A fe je ze ti ke ze lé sû EFK ese té ben – mi vel a szám la
fe let t az MVH-nak ren del ke zé si jo go sult sá ga van, és így
ah hoz, hogy az (1) be kez dés sze rin ti pénz ügyi le bo nyo lí tá -
si fel ada tok kal kap cso la tos ere de ti bank i és egyéb bi zony -
la tok ren del ke zés re áll ja nak – a Kincs tár a ki ál lí tott két
ere de ti, sor szá mo zott bank szám la ki vo nat elsõ pél dá nyát
az irá nyí tó ha tó ság nak kül di meg az ál lam ház tar tá si szám -
vi te li nyil ván tar tás ve ze té sé hez, míg má so dik pél dá nyát az 
MVH-nak to váb bít ja az EU szám vi te li nyil ván tar tás ve ze -
té sé hez.

(7) A szám vi te li nyil ván tar tá sok ve ze té sé nek irá nyí tá -
sá ra olyan szak em bert kell al kal maz ni, aki meg fe lel a
szám vi te li tör vény 151.  §-ának (1) be kez dé sé ben fog lalt
ké pe sí té si kö ve tel mé nyek nek, ki egé szít ve az zal, hogy fel -
sõ fo kú szak irá nyú vég zett ség és vál lal ko zá si te rü let re vo -
nat ko zó gya kor lat szük sé ges.

15.  §

(1) Az MVH-nak biz to sí ta nia kell a 14.  §-ban fog lalt kü -
lön szám vi te li nyil ván tar tá sok kal kap cso lat ban az Euró pai 
Bi zott ság ré szé re kül den dõ év kö zi adat szol gál ta tá sok
szám vi tel bõl nyer he tõ ada ta it, valamint, hogy az éves
pénz ügyi je len té sek el ké szí té sé hez szük sé ges szám vi te li
ada tok meg fe le lõ rész le tes ség gel ren del ke zés re áll ja nak.

(2) Az MVH el kü lö ní tett szám vi te li nyil ván tar tá sa i nak
ve ze té se so rán gon dos ko dik ar ról, hogy az aláb bi in for má -
ci ók nap ra ké szen ren del ke zés re áll ja nak:

a) az Euró pai Bi zott ság tól be ér ke zett tá mo ga tá sok
össze ge,

b) az MVH bank szám lá i nak té te les for gal ma,
c) az ügy fe lek ré szé re a le bo nyo lí tá si szám lá ról ki fi ze -

tett össze gek, in téz ke dé sen ként és for rá son ként, azon be -
lül ügy fe lek sze rin ti bon tás ban,

d) a fe je ze ti költ ség ve tést ter he lõ, de még ál ta la nem
tel je sí tett ki adá sok  miatti kö ve te lé sek,

e) a fe je ze ti költ ség ve tést il le tõ, de még felé nem tel je -
sí tett be vé te lek  miatti kö te le zett sé gek össze ge,
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f) az Euró pai Bi zott sá got ter he lõ, de még ál ta la nem tel -
je sí tett ki adá sok  miatti kö ve te lé sek,

g) az Euró pai Bi zott sá got il le tõ, de még felé nem tel je -
sí tett be vé te lek  miatti kö te le zett sé gek össze ge.

(3) Az MVH az irá nyí tó ha tó ság könyv ve ze té si kö te le -
zett sé ge i nek zárt rend szer ben való tel je sí té sé hez:

a) ada tot szol gál tat a tárgy hó na pot kö ve tõ 8. nap já ig, a
tárgy hó nap ban a nem ze ti és kö zös sé gi for rá sok ter hé re ki -
fi ze tett tá mo ga tá sok ról, in téz ke dé sen kén ti és jog cí men -
kén ti bon tás ban,

b) rend sze re sen tá jé koz ta tást ad az 1.  § (2) be kez dé sé -
nek c) pont já ban fog lal tak tel je sí té sé rõl.

(4) Az MVH-nak a kö zös sé gi jog sza bá lyok sze rin ti
rend sze res és so ron kí vü li adat szol gál ta tá so kat a jó vá ha -
gyott szám vi te li el já rás rend ben fog lalt ha tár idõ re kell tel -
je sí te nie.

VI. Fejezet

A TARTOZÁS BEHAJTÁSA

16.  §

(1) Az ügy fél nek a tar to zást, tar to zá son ként az MVH ál -
tal meg je lölt szám la szám lá ra pénz for gal mi szám lá já ról át -
uta lás sal kell meg fi zet nie.

(2) Az MVH az ügy fél tá mo ga tá si igé nyét és tar to zá sát,
valamint az arra tel je sí tett ki- és be fi ze tést az ügy fél ügy -
fél szám lá ján tart ja nyil ván. Át ala ku lás ese tén az MVH a
jog elõ döt meg il le tõ tá mo ga tást, túl fi ze tést, illetve a jog -
elõ döt ter he lõ tar to zást a jog utód szám lá já ra ve ze ti át.

(3) Ha az ügy fél az adott tar to zá sá nál na gyobb össze get
fi ze tett be az MVH-hoz (túl fi ze tés), az MVH a túl fi ze tés
össze gét az ál ta la nyil ván tar tott más tar to zás ra szá mol ja el. 
Ha az ügy fél nek tar to zá sa nincs, az MVH a fenn ma ra dó
összeg vissza té rí té sé rõl gon dos ko dik.

17.  §

(1) Amennyi ben az ügy fél a kö ve te lést meg ál la pí tó ha -
tá ro zat ban, illetve jog sza bály ban meg adott ha tár idõ ben
nem vagy csak rész ben tesz ele get, ak kor az MVH él a
vissza tar tá si jo gá val. Amennyi ben a vissza tar tás nem le -
het sé ges és a be nyúj tott azon na li be sze dé si meg bí zás ered -
mény te len, in téz ked ni kell az al kal maz ha tó biz to sí té kok
ér vé nye sí té se ér de ké ben.

(2) A meg ha tá ro zott biz to sí té kok kö zül el sõ sor ban azt
kell ér vé nye sí te ni, amellyel a tar to zás leg gyor sab ban be -
szed he tõ. A tar to zás egyéb biz to sí té kok ér vé nye sí té sé vel
tör té nõ be sze dé sét csak ezen el já rás ered mény te len sé ge
ese tén le het meg kí sé rel ni.

(3) Ha az ügy fél szám la tar to zást mu tat, az MVH az ügy -
fél szám lá já nak egyen le gé rõl és a tar to zá sai után fel szá mí -

tott ké se del mi pót lék ról az ok tó ber 15. és de cem ber 31.
for du ló nap pal az ügy fe lek ré szé re hat van na pon be lül ér te -
sí tést ad ki.

(4) Az MVH a té ve sen át utalt össze ge ket jo go sult ha tá -
ro zat ban vissza kö ve tel ni, illetve a té ve sen át utalt össze gek 
ese té ben a vissza tar tá si jo gá val élni.

18.  §

(1) A be hajt ha tat lan tar to zás tör lé sé rõl az MVH az
Euró pai Unió ál tal meg ha tá ro zott ad mi niszt ra tív és ope ra -
tív kö te le zett sé gek, valamint a nem ze ti be szá mo lá si kö te -
le zett sé gek figye lembe véte lével a tör vény 63.  §-ában fog -
lal tak sze rint ha tá roz.

(2) A be hajt ha tat lan vagy még vissza nem fi ze tett össze -
ge ket – amennyi ben azok kal kap cso la to san az MVH-t az
Euró pai Bi zott ság ré szé re a kö zös sé gi jog sza bá lyok ban
meg ha tá ro zott ha tár idõ ben be fi ze té si kö te le zett ség ter -
heli – az irá nyí tó ha tó ság a meg ha tá ro zott fe je ze ti ke ze lé sû 
elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret szám lá ján ke resz tül biz to -
sít ja.

VII. Fejezet

AZ ALAPOK ESETÉN ALKALMAZANDÓ
BIZTOSÍTÉKOK

19.  §

(1) E ren de let ha tá lya alá tar to zó in téz ke dé sek hez kap -
cso ló dó an nyúj tan dó biz to sí té kok ra a me zõ gaz da sá gi és
élel mi szer-ipa ri ter mé kek hez kap cso ló dó biz to sí ték rend -
szer sza bá lya i ról  szóló 17/2004. (II. 13.) Korm. ren de let
elõ írásait kell al kal maz ni, a (2) be kez dés ben fog lalt ki egé -
szí té sek kel.

(2) Biz to sí ték ként egyes, az EM VA-ból fi nan szí ro zott
jog sza bály ban, illetve pá lyá za ti fel hí vást tar tal ma zó köz -
le mény ben meg ha tá ro zott in téz ke dé sek ese té ben el fo gad -
ha tó:

a) in gó- és in gat lan jel zá log jog,
b) az 1974/2006/EK ren de let 56. cikk (2) be kez dé se

sze rin ti írás be li kö te lez vény,
c) ga ran cia szer ve zet ál tal vál lalt kész fi ze tõ ke zes ség

vagy ga ran cia.

VIII. Fejezet

AZ ELLENÕRZÉS

20.  §

(1) A fo lya mat ba épí tett el len õr zé si te vé keny ség te kin -
te té ben a tör vény, az Áht., valamint – e ren de let ben fog lalt
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el té ré sek kel – az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló
217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let elõ írásai az irány -
adók.

(2) Az ille té kes ha tó ság, irá nyí tó ha tó ság, ki fi ze tõ ügy -
nök ség, iga zo ló szerv, köz re mû kö dõ szer ve zet, iga zo ló
ha tó ság, ellen õr zõ ha tó ság, he lyi ak ció cso port, nem ze ti vi -
dé ki há ló zat, MVH

a) olyan pénz ügyi irá nyí tá si és el len õr zé si rend szert
ala kít ki és mû köd tet, amely biz to sít ja, hogy a szer ve ze tek
te vé keny sé ge sza bály sze rû és meg fele lõen sza bá lyo zott,
gaz da sá gos, ha té kony és ered mé nyes, az in for má ci ók pon -
to sak és a meg fe le lõ idõ ben ren del ke zés re áll nak,

b) a pénz ügyi le bo nyo lí tás és ellen õr zés fel ada ta it
funk ci o ná li san el kü lö ní ti, ezen fel ada tok meg fe le lõ sza bá -
lyo zá sá ról a vo nat ko zó bel sõ sza bály za ta i ban gondos -
kodik,

c) tel jes te vé keny sé gé re vo nat ko zó an biz to sít ja a „négy 
szem el vé nek” ér vé nye sü lé sét,

d) gon dos ko dik az el len õr zé si nyom vo nal ki ala kí tá sá -
ról és az eset le ges vál to zá sok ha la dék ta lan át ve ze té sé rõl.

(3) Az ille té kes ha tó sá gon, irá nyí tó ha tó sá gon, ki fi ze tõ
ügy nök sé gen, iga zo ló szer ven, köz re mû kö dõ szer ve ze ten,
iga zo ló ha tó sá gon, ellen õr zõ ha tó sá gon, he lyi ak ció cso -
por ton, nem ze ti vi dé ki há ló za ton, MVH-n be lül kö te le zõ a 
bel sõ el len õr zé si te vé keny ség el lá tá sa. Az el lá tan dó bel sõ
el len õr zé si te vé keny ség te kin te té ben az Áht., valamint
– az e ren de let ben fog lalt el té ré sek kel – a költ ség ve té si
szer vek bel sõ el len õr zé sé rõl  szóló 193/2003. (XI. 26.)
Korm. ren de let elõ írásai az irány adók.

(4) Az iga zo ló szerv min den év ja nu ár 15-ig meg kül di
az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter ré szé re az elõ zõ év -
ben ki ál lí tott és az Euró pai Bi zott ság ré szé re meg kül dött
iga zo lá so kat, iga zo ló szer vi je len té se ket.

(5) A ki fi ze tõ ügy nök ség min den év ja nu ár 15-ig meg -
kül di az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter ré szé re az elõ -
zõ év ben ki ál lí tott és az Euró pai Bi zott ság ré szé re meg kül -
dött iga zo ló nyi lat ko za to kat.

(6) Az ellen õr zõ ha tó ság min den év ja nu ár 15-ig meg -
kül di az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter ré szé re az elõ -
zõ év ben el ké szí tett és az Euró pai Bi zott ság ré szé re meg -
kül dött éves el len õr zé si je len tést.

IX. Fejezet

A SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSE

21.  §

(1) A sza bály ta lan sá gok nyil ván tar tá sa és je len té se ér -
de ké ben az ille té kes ha tó ság, az irá nyí tó ha tó ság, a ki fi ze -
tõ ügy nök ség, az iga zo ló szerv, a köz re mû kö dõ szer ve zet,
az iga zo ló ha tó ság, az ellen õr zõ ha tó ság, a he lyi ak ció cso -
port, a nem ze ti vi dé ki há ló zat, a me zõ gaz da sá gi és vi dék -

fej lesz té si tá mo ga tá si szerv (mind együt te sen: a le bo nyo lí -
tás ban érin tett szer ve ze tek) ve ze tõi ki je lö lik a sza bály ta -
lan sá gok nyil ván tar tá sá ért és je len té sé ért fe le lõs szerve -
zeti egy sé ge ket vagy sze mélyt.

(2) A le bo nyo lí tás ban érin tett szer ve ze tek a tá mo ga tá si
fo lya mat bár mely sza ka szá ban kö te le sek a sza bály ta lan sá -
gi ese te ket fel tár ni, és a jog sza bá lyok sze rin ti jog kö vet -
kez mé nye ket (pl. köz igaz ga tá si szank ció) al kal maz ni. Ha
a sza bály ta lan sá gi vizs gá lat so rán a szer ve zet ve ze tõ je
bûn cse lek mény el kö ve té sé nek ala pos gya nú ját ész le li, kö -
te les a ha tás kör rel ren del ke zõ ille té kes ha tó ság nál fel je -
len tést ten ni.

(3) Az ész lelt sza bály ta lan sá gok ke ze lé sé re a le bo nyo lí -
tás ban érin tett szer ve ze tek a ha tás kö rük be tar to zó in téz ke -
dé sek le bo nyo lí tá si mód já hoz iga zo dó el já rás ren det/el já -
rás ren de ket dol goz nak ki a Pénz ügy mi nisz té rium ál tal ki -
adott, az uni ós for rá sok kal kap cso la tos sza bály ta lan sá gok
ke ze lé sé nek el já rás rend jé re vo nat ko zó mód szer ta ni út mu -
ta tó ban fog lal tak ra fi gye lem mel.

22.  §

A sza bály ta lan sá go kat tar tal ma zó nyil ván tar tás nak tar -
tal maz nia kell:

a) az érin tett in téz ke dés meg ne ve zé sét, a ked vez mé -
nye zett ada ta it,

b) az érin tett összeg nagy sá gát fi nan szí ro zá si for rá son -
ként,

c) a sza bály ta lan ság gya nú ját meg ala po zó elsõ írás be li
in for má ció idõ pont ját és for rá sát,

d) a sza bály ta lan ság el kö ve té sé nek mód ját,

e) adott eset ben azt, hogy a sza bály ta lan ság csa lás
(bûn cse lek mény) gya nú ját ké pe zi-e,

f) a sza bály ta lan ság fel tá rá sá nak mód ját,

g) a sza bály ta lan ság el kö ve té sé nek idõ pont ját vagy
idõ tar ta mát,

h) azo kat a szer ve ket vagy szer ve ze te ket, ame lyek sza -
bály ta lan sá got meg ál la pí tot ták, valamint a köz igaz ga tá si
és/vagy jogi in téz ke dé se kért fe le lõs szer ve ket,

i) a sza bály ta lan ság elsõ köz igaz ga tá si vagy jogi tény -
meg ál la pí tá sá nak idõ pont ját,

j) a sza bály ta lan ság el kö ve té sé ben érin tett ter mé sze tes
és/vagy jogi sze mé lyek vagy más részt vevõ jog ala nyok
sze mély azo nos sá gát,

k) amennyi ben a j) pont ban em lí tett sze mé lyek és/vagy
más jog ala nyok szá má ra sem mi lyen ki fi ze tés nem tör tént,
azo kat az össze ge ket, ame lye ket jog alap nél kül fi zet tek
vol na ki, ha a sza bály ta lan sá got nem ál la pí tot ták vol na
meg,

l) a meg sér tett ren del ke zé sek pon tos hi vat ko zá sát,

m) rend szer jel le gû sza bály ta lan ság meg ál la pí tá sa ese -
tén az arra való uta lást.
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23.  §

(1) Min den ne gye dé vet kö ve tõ negy ven két na pon be lül
az MVH kö te les össze sí tett je len tést kül de ni a VPOP
OLAF Ko or di ná ci ós Iro da és az ál lam ház tar tá sért fe le lõs
mi nisz ter ré szé re a ta pasz talt sza bály ta lan sá gok ról vagy
vissza élé sek rõl, az ezek kel kap cso lat ban meg tett in téz ke -
dé sek rõl, valamint a fo lya mat ban lévõ ál lam igaz ga tá si, bí -
ró sá gi el já rá sok hely ze té rõl, ame lyet min den eset ben má -
so lat ban meg küld az irá nyí tó ha tó ság ré szé re.

(2) A sza bály ta lan sá gok és csa lá sok meg elõ zé se ér de -
ké ben az MVH sa ját szer ve ze tén be lül ki je löl egy szer ve -
ze ti egy sé get a VPOP OLAF Ko or di ná ci ós Iro dá val való
együtt mû kö dés biz to sí tá sá ra.

(3) Az MVH fel ada ta annak biz to sí tá sa, hogy a már ki -
fizetett, le hí vás ra ke rült, de sza bály ta la nul fel hasz nált tá -
mo ga tá si össze gek az ügy fe lek tõl be haj tás ra ke rül je nek. A 
be haj tott összeg kö zös sé gi tá mo ga tá si ré szét az MVH az
Euró pai Bi zott ság gal, míg a nem ze ti tá mo ga tá si ré szét az
irá nyí tó ha tó ság gal szá mol ja el.

X. Fejezet

A MONITORING

24.  §

Az EM VA-ból, illetve az EHA-ból tá mo ga tott, az in téz -
ke dé sek ben való rész vé tel rész le tes fel té te le it meg ha tá ro -
zó jog sza bály ban, illetve pá lyá za ti fel hí vást tar tal ma zó
köz le mény ben meg ha tá ro zott egyes fej lesz té si tá mo ga tá -
sok ese té ben a tá mo ga tá sok hal mo zó dá sá nak el ke rü lé se
ér de ké ben az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló
217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let VIII. fe je ze té nek Or -
szá gos Tá mo ga tá si Mo ni tor ing Rend szer re vo nat ko zó ren -
del ke zé se it kell meg fele lõen al kal maz ni.

XI. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

25.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 3. na pon lép ha -
tályba.

26.  §

(1) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a Me zõ -
gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va tal ról  szóló 81/2003.
(VI. 7.) Korm. ren de let 5.  §-ának (3) be kez dé se ha tá lyát
vesz ti.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az ál lam -
ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló 217/1998. (XII. 30.)
Korm. ren de let 7. szá mú mel lék le té nek 2. cím 1. al cím az
I. Nem ze ti Fej lesz té si Terv, illetve 2. cím 4. al cím Új Ma -
gyar or szág Fej lesz té si Terv, to váb bá XII 11.1.4 AVOP
Tech ni kai Se gít ség nyúj tás XIX 2.1.2 GVOP Tech ni kai
Se gít ség nyúj tás XIX 2.1.3 KIOP Tech ni kai Se gít ség nyúj -
tás XIX 2.1.4 ROP Tech ni kai Se gít ség nyúj tás XIX 2.1.5
HEFOP Tech ni kai Se gít ség nyúj tás XIX 2.1.6 KTK Tech -
ni kai Se gít ség nyúj tás XIX 3.1 EQUAL Kö zös sé gi Kez de -
mé nye zés Tech ni kai Se gít ség nyúj tás XIX 4.1 Vég re haj tás
Ope ra tív Prog ram XIX 37 EU tá mo ga tá sok fel hasz ná lá sá -
hoz szük sé ges tech ni kai se gít ség nyúj tás so rok ha tá lyu kat
vesz tik.

(3) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az ál lam -
ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló 217/1998. (XII. 30.)
Korm. ren de let 7. szá mú mel lék le té nek XII. fe je zet
10. cím 11. 1. I. Nem ze ti Vi dék fej lesz té si Terv és XII. fe je -
zet 10. cím 11. 2. Új Ma gyar or szág Vi dék fej lesz té si Prog -
ram (II. NVT) sora ha tá lyát vesz ti.

(4) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az Euró pai 
Unió Me zõ gaz da sá gi Ori en tá ci ós és Ga ran cia Alap Ga ran -
cia Rész le gé bõl fi nan szí ro zott in téz ke dé sek pénz ügyi,
szám vi te li és el len õr zé si le bo nyo lí tá si rend jé rõl  szóló
92/2004. (IV. 27.) Korm. ren de let ha tá lyát vesz ti az zal,
hogy ren del ke zé se it a fo lya mat ban lévõ ügyek ben al kal -
maz ni kell.

27.  §

E ren de let a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok vég re haj tá sát
szol gál ja:

a) a Ta nács 1198/2006/EK ren de le te (2006. jú li us 27.)
az Euró pai Ha lá sza ti Alap ról;

b) a Ta nács 1698/2005/EK ren de le te (2005. szep tem -
ber 20.) az Euró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap -
ból (EMVA) nyúj tan dó vi dék fej lesz té si tá mo ga tás ról;

c) a Ta nács 1290/2005/EK ren de le te (2005. jú ni us 21.)
a kö zös ag rár po li ti ka fi nan szí ro zá sá ról;

d) a Ta nács 2988/95/EK, Eu ra tom ren de le te (1995. de -
cem ber 18.) az Euró pai Kö zös sé gek pénz ügyi ér de ke i nek
vé del mé rõl;

e) a Bi zott ság 883/2006/EK ren de le te (2006. jú ni us
21.) az 1290/2005/EK ta ná csi ren de let nek az EMGA és az
EMVA ke re té ben a ki fi ze tõ ügy nök sé gek szám la ve ze té sé -
re, a ki adás iga zo ló és a be vé te li nyi lat ko za tok ra, valamint
a ki adá sok vissza té rí té si fel té te le i re vo nat ko zó rész le tes
al kal ma zá si sza bá lya i ról;

f) a Bi zott ság 884/2006/EK ren de le te (2006. jú ni us
21.) az 1290/2005/EK ren de let rész le tes al kal ma zá si sza -
bá lya i nak a köz rak tá ro zás for má já ban meg va ló su ló in ter -
ven ci ós in téz ke dé sek Euró pai Me zõ gaz da sá gi Ga ran cia -
alap (EMGA) ál ta li fi nan szí ro zá sa és a tag ál la mok ki fi ze tõ 
ügy nök sé gei ál tal vég re haj tott köz rak tá ro zá si mû ve le tek
köny ve lé se te kin te té ben tör té nõ meg ál la pí tá sá ról;
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g) a Bi zott ság 885/2006/EK ren de le te (2006. jú -
nius 21.) az 1290/2005/EK ta ná csi ren de let nek a ki fi ze tõ
ügy nök sé gek és más tes tü le tek akk re di tá ci ó ja és az
EMGA és az EMVA szám lá i nak el szá mo lá sa te kin te té ben
tör té nõ alkal mazására vo nat ko zó rész le tes sza bá lyok
megállapítá sáról;

h) a Bi zott ság 1974/2006/EK ren de le te (2006. de cem -
ber 15.) az Euró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap -
ból (EMVA) nyúj tan dó vi dék fej lesz té si tá mo ga tás ról
 szóló 1698/2005/EK ta ná csi ren de let rész le tes al kal ma zá si 
sza bá lya i nak meg ál la pí tá sá ról;

i) a Bi zott ság 1848/2006/EK ren de le te (2006. de cem -
ber 14.) a kö zös ag rár po li ti ka fi nan szí ro zá sa ke re té ben tör -
tént sza bály ta lan sá gok ról és té ve sen ki fi ze tett össze gek
be haj tá sá ról, to váb bá egy in for má ci ós rend szer e té ren tör -
té nõ lét re ho zá sá ról, valamint az 595/91/EGK ta ná csi ren -
de let ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl;

j) a Bi zott ság 1975/2006/EK ren de le te (2006. de cem -
ber 7.) a vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si in téz ke dé sek re vo nat -
ko zó el len õr zé si el já rá sok, valamint a köl csö nös meg fe lel -
te tés vég re haj tá sa te kin te té ben az 1698/2005/EK ta ná csi
ren de let vég re haj tá sá ra vo nat ko zó rész le tes sza bá lyok
meg ál la pí tá sá ról.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kiss Pé ter s. k.,
szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter

A Kormány
83/2007. (IV. 25.) Korm.

rendelete

a számhordozhatóság szabályairól  szóló
46/2004. (III. 18.) Korm. rendelet, az elektronikus

hírközlési hálózatok azonosítóinak nemzeti felosztási
tervérõl  szóló 164/2005. (VIII. 16.) Korm. rendelet
és az elektronikus hírközlõ hálózatok azonosítóival

kapcsolatos gazdálkodás rendjérõl  szóló
184/2005. (IX. 13.) Korm. rendelet módosításáról

Az elekt ro ni kus hír köz lés rõl  szóló 2003. évi C. tör vény
182.  § (2) be kez dés d) pont já ban, valamint a 12–13.  § te -
kin te té ben az elekt ro ni kus hír köz lés rõl  szóló 2003. évi
C. tör vény 182.  § (2) be kez dés c) pont já ban fog lalt fel ha -
tal ma zás alap ján a Kor mány a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

A szám hor doz ha tó ság sza bá lya i ról  szóló 46/2004.
(III. 18.) Korm. ren de let (a továb biak ban: R.) 1.  §-ának
a) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[1.  § A ren de let ha tá lya]

„a) a hely hez kö tött te le fon szol gál ta tást, a hely tõl füg -
get len (no ma di kus) elekt ro ni kus hír köz lé si szol gál ta tást és 
a mo bil rá dió te le fon szol gál ta tást nyúj tó szol gál ta tók ra
(a továb biak ban: szol gál ta tó),”
[ter jed ki.]

2.  §

Az R. 2.  §-ának c) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

[2.  § E ren de let al kal ma zá sá ban]
„c) hor do zott szám: az elõ fi ze tõi szer zõ dés ben sze rep lõ

azon elõ fi ze tõi szám, ame lyet az elõ fi ze tõ
ca) az át adó szol gál ta tó tól az át ve võ szol gál ta tó hoz

való át té rés kor, vagy
cb) hely hez kö tött te le fon szol gál ta tás ese tén, a szá mo -

zá si kör ze ten be lül, az igény be vé tel he lyé nek – hí vás irá -
nyí tá si in for má ció vál to zá sá val járó – meg vál toz ta tá sa kor
meg tart;”

3.  §

(1) Az R. 3.  §-ának (3) és (4) be kez dé sei he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(3) A hely hez kö tött te le fon szol gál ta tók nak és a mo bil
rá dió te le fon szol gál ta tók nak biz to sí ta ni uk kell az osz tott
dí jas szol gál ta tás, a díj men tes szol gál ta tás, az emelt dí jas
szol gál ta tás, to váb bá az emelt dí jas meg kü lön böz te tett
szol gál ta tás elõ fi ze tõi szá ma i nak hor doz ha tó sá gát, a szol -
gál ta tás jel le gé nek meg vál toz ta tá sa nél kül, a hely hez kö -
tött, illetve a mo bil rá dió te le fon há ló za tok ra vo nat ko zó
szám hor do zá si elõ írásoknak meg fele lõen.

(4) A szol gál ta tók nak biz to sí ta ni uk kell a hely tõl füg -
get len elekt ro ni kus hír köz lé si szol gál ta tás elõ fi ze tõi szá -
ma i nak hor doz ha tó sá gát, a szol gál ta tás jel le gé nek meg -
vál toz ta tá sa nél kül, a hely tõl füg get len szol gál ta tás ra nyil -
ván tar tás ba vett szol gál ta tók kö zött, a hely hez kö tött te le -
fon há ló za tok ra vo nat ko zó szám hor do zá si elõ írásoknak
meg fele lõen.”

(2) Az R. 3.  §-ának (7) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(7) A szol gál ta tók kö te le sek a szám hor doz ha tó ság
meg va ló sí tá sa ér de ké ben együtt mû köd ni. A szol gál ta tók
az együtt mû kö dés fel té te le it és az ezzel kap cso la tos fel -
ada ta i kat és kö te le zett sé ge i ket há ló za ti szer zõ dé se ik ben
kö te le sek rög zí te ni, to váb bá az össze kap cso lás ról, illetve
az elõ fi ze tõi hu rok át en ge dés rõl ren del ke zõ re fe ren cia -
aján lat ké szí té sé re kö te le zett szol gál ta tó a re fe ren cia aján -
la tá ban is kö te les a szám hor doz ha tó ság ról, illetve a szám -
hor do zás sal össze füg gõ, szol gál ta tók kö zöt ti szük sé ges
együtt mû kö dés rõl ren del kez ni.”

4.  §

Az R. 4.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:
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„(4) A hor do zott szám ról kez de mé nye zett se gély hí vás
irá nyí tá sát az át ve võ szol gál ta tó biz to sít ja a te rü le ti leg
ille té kes se gély hí vást fo ga dó szol gá la tok kal kö tött meg ál -
la po dás nak meg fele lõen.”

5.  §

(1) Az R. 6.  §-ának (1) és (2) be kez dé sei he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(1) Az elõ fi ze tõ nek a szám hor do zá si igé nyét – az új
elõ fi ze tõi szer zõ dés meg kö té sé re vo nat ko zó igény be je len -
té sé vel egy ide jû leg – az át ve võ szol gál ta tó ré szé re kell be -
je len te nie. Az elõ fi ze tõt az át ve võ szol gál ta tó azo no sít ja,
írás ban nyi lat koz tat ja ar ról, hogy az 5.  § (9) be kez dé sé nek
a) és b) pont ja sze rin ti szám hor do zást ki zá ró fel té te lek
nem áll nak fenn és új elõ fi ze tõi szer zõ dést köt. A szer zõ -
dés ha tály ba lé pé sé nek fel té te le a szám hor do zás meg va ló -
su lá sa, amely nek a pon tos idõ pont já ról (nap, óra) az át ve -
võ szol gál ta tó a szám hor do zást kö ve tõ elsõ szám la le vél lel
együtt írás ban kö te les tá jé koz tat ni az elõ fi ze tõt.

(2) Az át ve võ szol gál ta tó az elõ fi ze tõi szer zõ dés meg kö té -
se kor fel ajánl ja az elõ fi ze tõ nek a le het sé ges szám át adá si idõ -
ab la ko kat, ame lyek kö zül az elõ fi ze tõ elõ ze tesen vá laszt.”

(2) Az R. 6.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(4) A szám hor do zá si igény tel je sí té sét az át ve võ szol -
gál ta tó az át adó szol gál ta tó tól elõ fi ze tõi hu rok át en ge dé -
sé vel együtt, vagy a nél kül vál lal hat ja. Az elõ fi ze tõi hu rok
át en ge dé sé vel együtt meg va ló su ló szám hor do zás ese tén
az elõ fi ze tõi hu rok át en ge dé sé nek és a szám át adá sá nak
idõ pont ját az elõ fi ze tõ ér de ké ben a szol gál ta tók kö te le sek
egyez tet ni, össze han gol ni.”

6.  §

Az R. 7.  §-ának (2) és (4) be kez dé sei he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(2) Az át adó szol gál ta tó kö te les a szám hor do zá si igény 
el fo ga dá sá ról, il le tõ leg az 5.  § (9) be kez dé sé ben fog lal tak
alap ján tör té nõ el uta sí tá sá ról és annak in dok lá sá ról az át -
ve võ szol gál ta tó nak az (1) be kez dés sze rin ti ér te sí tés kéz -
hez vé te lét kö ve tõ 2 mun ka na pon be lül vá la szol ni.
Amennyi ben az át adó szol gál ta tó a meg adott ha tár idõn be -
lül nem vá la szol, azt a szám hor do zá si igény el fo ga dá sá nak 
kell te kin te ni.”

„(4) A szám hor do zá si igényt az át ve võ szol gál ta tó nak a
szer zõ dés meg kö té sé tõl szá mí tott 8 mun ka na pon be lül
kell tel je sí te nie, ki vé ve ha a fel aján lott idõ ab la kok kö zül
az elõ fi ze tõ en nél ké sõb bi idõ pon tot je löl meg, vagy ha a
szám hor do zás elõ fi ze tõi hu rok át en ge dé sé vel együtt a kü -
lön jog sza bály ban fog lal tak sze rint va ló sul meg.”

7.  §

Az R. 8.  §-ának (3)–(6) be kez dé sei he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zé sek lép nek:

„(3) Ha az elõ fi ze tõ szám hor do zá si igé nyét az át ve võ
szol gál ta tó nál je len ti be, az át ve võ szol gál ta tó az elõ fi ze tõt 
azo no sít ja, írás ban nyi lat koz tat ja ar ról, hogy az 5.  § (9) be -
kez dé sé nek a) és b) pont ja sze rin ti szám hor do zást ki zá ró
fel té te lek nem áll nak fenn, új elõ fi ze tõi szer zõ dést köt, és
az elõ fi ze tõ szám hor do zá si igé nyé nek meg fele lõen 2 mun -
ka na pon be lül el jár az elõ fi ze tõ kép vi se le té ben az át adó
szol gál ta tó nál az elõ fi ze tõi szer zõ dés meg szün te té se vagy
mó do sí tá sa, illetve a szám hor do zá si el já rás le bo nyo lí tá sa
so rán. Az elõ fi ze tõ szám hor do zá si igé nyét és a kép vi se le -
té re vo nat ko zó meg ha tal ma zást a szol gál ta tók el té rõ meg -
ál la po dá sa hi á nyá ban az át ve võ szol gál ta tó a do ku men tum 
ere de ti képi for má ját meg vál toz tat ha tat la nul rög zít ve
elekt ro ni kus úton kö te les az át adó szol gál ta tó nak át ad ni.

(4) A (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott eset ben, ha az 5.  §
(9) be kez dés ben fog lalt ki zá ró ok nem me rül fel, az át adó
szol gál ta tó kö te les a hor do zást jó vá ha gyó nyi lat ko za tot az
elõ fi ze tõ ré szé re 2 mun ka na pon be lül ki ál lí ta ni. A (3) be -
kez dés ben meg ha tá ro zott eset ben az át adó szol gál ta tó kö -
te les a szám hor do zá si igény el fo ga dá sá ról, il le tõ leg az 5.  § 
(9) be kez dé sé ben fog lal tak alap ján tör té nõ el uta sí tá sá ról
és annak in dok lá sá ról az át ve võ szol gál ta tó nak a szám hor -
do zá si igény kéz hez vé te lét kö ve tõ 2 mun ka na pon be lül
vá la szol ni. Amennyi ben az át adó szol gál ta tó a meg adott
ha tár idõn be lül nem vá la szol, azt a szám hor do zá si igény
el fo ga dá sá nak kell te kin te ni.

(5) Amennyi ben az elõ fi ze tõ a (2) be kez dés ben fog lal -
tak sze rint jár el, az új elõ fi ze tõi szer zõ dé se meg kö té sét, a
hor do zást jó vá ha gyó nyi lat ko zat bir to ká ban, annak a 2.  §
l) pont já ban meg ha tá ro zott ha tá lya alatt kez de mé nyez he ti
az át ve võ szol gál ta tó nál.

(6) Az át ve võ szol gál ta tó írás ban kö te les tá jé koz tat ni az
elõ fi ze tõt, hogy a mo bil rá dió te le fon há ló zat elõ fi ze tõ jé -
nek hí vá sa ese tén a tár csá zá si el já rás ho gyan vál to zik meg, 
to váb bá fel hív ni az elõ fi ze tõ fi gyel mét, hogy

a) a hang pos ta üze ne tek nem vi he tõk át,
b) az elõ re fi ze tett cso mag ese tén a fel nem hasz nált

összeg szám át adás kor el vész, ki vé ve, ha az át ve võ szol -
gál ta tó et tõl el té rõ en ren del ke zik,

c) az át adó szol gál ta tó ál tal ked vez ménnyel ér té ke sí -
tett, há ló za ti zár ral el lá tott ké szü lék ki zá ró lag ak kor hasz -
nál ha tó az át ve võ szol gál ta tó há ló za tá ban, ha a ked vez -
mény nél kü li el len ér té két az elõ fi ze tõ ki egyen lí tet te, vagy
az át ve võ szol gál ta tó en nek ki egyen lí té sé rõl az 5.  §
(10) be kez dé se sze rint nyi lat ko zott, és ezt köve tõen az át -
adó szol gál ta tó a há ló za ti zá rat fel ol dot ta.”

8.  §

(1) Az R. 9.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) Az át ve võ szol gál ta tó az elõ fi ze tõi szer zõ dés meg -
kö té se kor fel ajánl ja az elõ fi ze tõ nek a le het sé ges szám át -
adá si idõ ab la ko kat, ame lyek kö zül az elõ fi ze tõ elõ ze tesen
vá laszt.”
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(2) Az R. 9.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) A szám hor do zá si igényt az át ve võ szol gál ta tó nak
az elõ fi ze tõi szer zõ dés meg kö té sét kö ve tõ 8 mun ka na pon
be lül kell tel je sí te nie, ki vé ve, ha a fel aján lott idõ ab la kok
kö zül az elõ fi ze tõ en nél ké sõb bi idõ pon tot je löl meg. Az
elõ fi ze tõi szer zõ dés ha tály ba lé pé sé nek fel té te le a szám -
hor do zás meg va ló su lá sa, amely nek a pon tos idõ pont já ról
(nap, óra) az át ve võ szol gál ta tó a szám hor do zást kö ve tõ
elsõ szám la le vél lel együtt írás ban kö te les tá jé koz tat ni az
elõ fi ze tõt.”

9.  §

Az R. 11.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A hí vás irá nyí tás és a hí vá sok to váb bí tá sá nak já ru -
lé kos több let költ sé ge it a szol gál ta tók kö zött hor do zott
szám ra irá nyuló hí vás irá nyí tá sá ért a 4.  § (1) be kez dé se
sze rin ti, a jel zés irá nyí tás költ sé ge it a 4.  § (2) be kez dé se
sze rin ti fe le lõs szol gál ta tó vi se li.”

10.  §

Az R. 13.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„13.  § (1) A hely hez kö tött te le fon szol gál ta tást nyúj tó

szol gál ta tó elõ fi ze tõ je ké ré sé re le he tõ vé te he ti az elõ fi ze -
tõi szám meg tar tá sát a szá mo zá si kör ze ten be lül az igény -
be vé tel he lyé nek meg vál toz ta tá sa ese tén.

(2) A szol gál ta tó az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott
szol gál ta tás igény be vé te lé ért a vál toz ta tás sal össze füg gés -
ben fel me rült in do kolt költ sé gek alap ján az elõ fi ze tõ ré -
szé re egy sze ri dí jat ha tá roz hat meg, valamint a hí vás irá -
nyí tás nál az adat bá zis igény be vé te le  miatt fel me rü lõ több -
let költ sé ge ket – az együtt mû kö dés sza bá lya it tar tal ma zó
szer zõ dés alap ján – a társ szol gál ta tók nak kö te les meg fi -
zet ni.”

11.  §

Az R. 15.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(5) Ez a ren de let az egye te mes szol gál ta tás ról és az
elekt ro ni kus hír köz lõ há ló za tok hoz és elekt ro ni kus hír -
köz lé si szol gál ta tá sok hoz kap cso ló dó fel hasz ná lói jo gok -
ról  szóló 2002. már ci us 7-i 2002/22/EK euró pai parla -
menti és ta ná csi irány elv 30. cik ké nek való meg fe le lést
szol gál ja.”

12.  §

Az elekt ro ni kus hír köz lé si há ló za tok azo no sí tó i nak
nem ze ti fel osz tá si ter vé rõl  szóló 164/2005. (VIII. 16.)

Korm. ren de let 1. mel lék le te 2.4.1. pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„2.4.1. Le írás
Ma gyar or szág te rü le tén elekt ro ni kus hír köz lõ há ló zat -

hoz csat la ko zó elõ fi ze tõk azo no sí tá sát és el éré sét te szi le -
he tõ vé. Az elõ fi ze tõi hoz zá fé ré si pont he lye vál toz hat.”

13.  §

Az elekt ro ni kus hír köz lõ há ló za tok azo no sí tó i val kap -
cso la tos gaz dál ko dás rend jé rõl  szóló 184/2005. (IX. 13.)
Korm. ren de let 1. szá mú mel lék le te 1.4.2. pont já nak elsõ
mon da ta he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Hely tõl füg get len elekt ro ni kus hír köz lé si szol gál ta tás
szám me zõ köt he tõ le és je löl he tõ ki olyan elekt ro ni kus hír -
köz lé si szol gál ta tó szá má ra, amely hely tõl füg get len (no -
ma di kus), be széd cé lú szol gál ta tás nyúj tá sát je len tet te be a
ha tó ság nak.”

14.  §

(1) Ez a ren de let – a (2) és (3) be kez dés ben fog lalt ki vé -
te lek kel – a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály ba.

(2) Az 1–2.  § és 3.  § (2) be kez dé se, valamint a 4–10.  §
a ren de let ki hir de té sét kö ve tõ 60. na pon lép ha tály ba,
 egyidejûleg ha tá lyát vesz ti az R. 5.  §-ának (7) be kez dé se
és az R. 5.  §-a (9) be kez dé sé nek d) pont ja.

(3) A 3.  § (1) be kez dé se 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba,
egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti az elekt ro ni kus hír köz lõ há ló -
za tok azo no sí tó i nak nem ze ti fel osz tá si ter vé rõl  szóló
164/2005. (VIII. 16.) Korm. ren de let 3.  §-ának (6) be kez -
dé se.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kiss Pé ter s. k.,
szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter

A Kormány
84/2007. (IV. 25.) Korm.

rendelete

a Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer
és a kapcsolódó rendszerek biztonsági

követelményeirõl

A Kor mány az Alkot mány 35.  § (2) be kez dé sé ben meg -
ál la pí tott ere de ti jog al ko tói ha tás kör ben, az Alkot mány
35.  § (1) be kez dés a) és i) pont ja i ban fog lalt feladat -
körében el jár va, valamint a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás
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és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 2004. évi CXL. 
tör vény 174.  § (1) be kez dés e) pont já ban fog lalt fel ha tal -
ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban a Köz pon ti Elekt ro ni kus
Szol gál ta tó Rend szer (a továb biak ban: Köz pon ti Rend -
szer) olyan elekt ro ni kus rend szer, amely együt te sen ma gá -
ban fog lal ja az elekt ro ni kus kor mány za ti ge rinc há ló za tot,
a kor mány za ti por tált, az ügy fél ka put, a kor mány za ti ügy -
fél-tá jé koz ta tó köz pon tot, valamint az eze ken meg je le nõ,
eze ken ke resz tül el ér he tõ elekt ro ni kus szol gál ta tá so kat.

A Köz pon ti Rend szer mû köd te tõ je a Mi nisz ter el nö ki
Hi va tal.

2.  §

(1) A Köz pon ti Rend szer üzem biz ton sá ga és a ke zelt
ada tok biz ton sá ga ér de ké ben a Köz pon ti Rend szer és a
kap cso ló dó rend sze rek egy sé ges in for ma ti kai biz ton sá gi
kö ve tel mény rend sze rét az 1. mel lék let, a Köz pon ti Rend -
szer In for ma ti kai Ka taszt ró fa-el há rí tá si Ter vé nek alap el -
ve it a 2. mel lék let ha tá roz za meg.

(2) A biz ton sá gi kö ve tel mény rend szert a kö vet ke zõ do -
ku men tum tí pu sok ban kell ér vé nye sí te ni:

a) biz ton sá gi irány elv, mely meg ha tá roz za az in for ma -
ti kai inf ra struk tú ra tel jes élet cik lu sá ra (ter ve zés nél, be -
szer zé sé nél, fej lesz té sé nél, üze mel te té sé nél és se lej te zé sé -
nél) al kal ma zan dó ál ta lá nos biz ton sá gi el vá rá so kat;

b) biz ton sá gi sza bály zat, mely le ír ja a biz ton sá gi in téz -
ke dé se ket, azok do ku men tá lá sá nak és el len õr zé sé nek fel -
ada ta it, a vég re haj tás fe le lõ sét és vég re haj tás gya ko ri sá gát
vagy ide jét;

c) vég re haj tá si el já rás ren dek, me lyek rész le te sen le ír -
ják a sza bály zat ban meg ha tá ro zott fel ada tok vég re haj tá sá -
nak, el len õr zé sé nek mód ját, fo lya ma tát.

(3) A (2) be kez dés sze rin ti do ku men tu mo kat a Köz pon ti 
Rend szert mû köd te tõ, illetve üze mel te tõ szer ve ze tek,
valamint a Köz pon ti Rend sze ren ke resz tül elekt ro ni kus
szol gál ta tást nyúj tó (a továb biak ban: szol gál ta tó) szer ve -
ze tek ké szí tik el, to váb bá gon dos kod nak azok kar ban tar tá -
sá ról.

3.  §

(1) A biz ton sá gi kö ve tel mény rend szer tõl, illetve az in -
for ma ti kai ka taszt ró fa el há rí tá si terv alap el ve i tõl ak kor le -
het el tér ni, ha a kö ve tel mény nem ér tel mez he tõ vagy nem
al kal maz ha tó. Eb ben az eset ben az el té rést in do kol ni és a
do ku men tu mok ban rög zí te ni kell.

(2) A biz ton sá gi kö ve tel mény rend szer ben, illetve az in -
for ma ti kai ka taszt ró fa el há rí tá si terv alap el ve i ben meg ha -
tá ro zott kö ve tel mé nyek nél koc ká zat ará nyo san ak kor le het 
ma ga sabb kö ve tel mény szin tet meg ál la pí ta ni, ha a ke zelt
ada tok ér zé keny sé ge, vagy a fel hasz ná lók bi zal má nak
meg erõ sí té se ezt szük sé ges sé te szi. A több let kö ve tel mé -

nyek al kal ma zá sa ese tén az újabb kö ve tel mé nye ket a meg -
adott struk tú rá ba kell il lesz te ni.

(3) A (2) be kez dés sze rin ti többletelõ írások a Köz pon ti
Rend szer szol gál ta tá sa it igény be ve võ fel hasz ná ló szá má -
ra csak úgy je len te nek több let fel ada tot, több let kö ve tel -
ményt, ha annak tel je sí té sét ön kén te sen vál lal ja sa ját biz -
ton sá ga ér de ké ben.

4.  §

(1) A Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter a köz -
vet len irá nyí tá sa alá tar to zó in for ma ti kai biz ton sá gi fel -
ügye lõt ne vez ki vagy bíz meg. Az in for ma ti kai biz ton sá gi
fel ügye lõ te vé keny sé ge a Köz pon ti Rend szert mû köd te tõ,
illetve üze mel te tõ szer ve ze tek re, valamint a szol gál ta tó
szer ve ze tek re is ki ter jed.

(2) Az in for ma ti kai biz ton sá gi fel ügye lõ e ren de let ben
meg ha tá ro zott biz ton sá gi kö ve tel mé nyek ér vé nye sí té se
ér de ké ben

a) fo lya ma to san fi gye lem mel kí sé ri a Köz pon ti Rend -
szert üze mel te tõ (a továb biak ban: üze mel te tõ) szer ve ze -
tek kel, valamint a szol gál ta tó szer ve ze tek kel kö tött meg ál -
la po dá so kat;

b) ál lást fog lal a Köz pon ti Rend szer hez csat la koz ni kí -
vá nó szer ve ze tek és szol gál ta tá sok biz ton sá gá ról;

c) ha tár idõ tû zé sé vel fel hív ja az érin tett szer ve ze tek
ve ze tõ it az el té ré sek fel szá mo lá sá ra, ellen õr zi a kö ve tel -
mé nyek meg va ló sí tá sát;

d) jó vá hagy ja az üze mel te tõ, valamint a szol gál ta tó
szer ve ze tek Köz pon ti Rend szer re vo nat ko zó biz ton sá gi
irány el ve it, sza bály za ta it és el já rás rend je it;

e) ellen õr zi a biz ton ság irá nyí tá si rend szer mû köd te té -
sé nek meg va ló sí tá sát;

f) biz ton sá gi koc ká zat, illetve a d) pont sze rin ti jó vá ha -
gyás meg ta ga dá sa ese tén kez de mé nyez he ti a szol gál ta tás
fel füg gesz té sét a koc ká zat el há rí tá sá ig.

5.  §

(1) A Köz pon ti Rend szer mû kö dé si és adat biz ton sá gá -
ért a Köz pon ti Rend szert mû köd te tõ szer ve zet fe le l.

(2) A Köz pon ti Rend szert mû köd te tõ szer ve zet a Köz -
pon ti Rend szer vo nat ko zá sá ban

a) ki ala kít ja az in for ma ti kai biz ton ság irá nyí tá si rend -
szert;

b) rend sze re sen, de leg alább éven te fe lül vizs gál ja a
meg lé võ in for ma ti kai biz ton sá gi irány el ve ket és sza bály -
za to kat, szük ség ese tén ja vas la tot tesz azok mó do sí tá sá ra;

c) vé le mé nye zi a Köz pon ti Rend szert és szol gál ta tá sa it
érin tõ üze mel te tõi és szol gál ta tói biz ton sá gi irány el ve ket,
sza bály za to kat, el já rás ren de ket;

d) ki dol goz za a biz ton sá gi sza bá lyok al kal ma zá sá ra és
el len õr zé sé re szol gá ló el já rás ren de ket, illetve a meg lé võ -
ket rend sze re sen ak tu a li zál ja;

e) ellen õr zi az üze mel te tõ, valamint a szol gál ta tó szer -
ve ze tek biz ton sá gi meg fe le lõ sé gét, a ve lük kö tött szer zõ -
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dé sek ben és meg ál la po dá sok ban ér vé nye sí ti a Köz pon ti
Rend szer rel kap cso la tos biz ton sá gi el vá rá so kat;

f) jo go sult be kér ni az üze mel te tõ, valamint a szol gál ta -
tó szer ve ze tek tõl a je len ren de let ben meg ha tá ro zott biz -
ton sá gi kö ve tel mé nyek tel je sí té sé nek ér té ke lé sé hez szük -
sé ges ada to kat és do ku men tu mo kat;

g) szak mai se gít sé get nyújt a biz ton sá gi do ku men tu -
mok ki ala kí tá sá ban.

6.  §

(1) Az üze mel te tõ szer ve zet fe le lõs a Köz pon ti Rend -
szer ál ta la üze mel te tett al rend sze re i nek biz ton sá gá ért, és
te vé keny sé gé vel nem ve szé lyez tet he ti a Köz pon ti Rend -
szer más ele me i nek biz ton sá gát.

(2) Az üze mel te tõ szer ve zet az üze mel te tést meg va ló sí -
tó szer ve ze ti egy sé gé tõl füg get len, az üze mel te tõ szer ve -
zet ve ze tõ jé nek köz vet len irá nyí tá sa alá tar to zó in for ma ti -
kai biz ton sá gi fe le lõst je löl ki, aki sze mé lye sen fe le l a biz -
ton sá gi kö ve tel mé nyek meg va ló su lá sá ért, és e fel ada tá nak 
el lá tá sa kö ré ben nem uta sít ha tó.

(3) Az üze mel te tõ szer ve zet a Köz pon ti Rend szer ál ta la
üze mel te tett al rend sze re vo nat ko zá sá ban a kö vet ke zõ biz -
ton sá gi do ku men tu mo kat ké szí ti el:

a) a biz ton sá gi irány elv;
b) az egyes szol gál ta tá sok ra vo nat ko zó biz ton sá gi sza -

bály za tok;
c) a biz ton sá gi sza bály za tok vég re haj tá sá hoz szük sé -

ges el já rás ren dek.

(4) Az üze mel te tõ szer ve zet a (3) be kez dés ben meg ha -
tá ro zott do ku men tu mok ter ve ze tét vé le mé nye zés re meg -
kül di a Köz pon ti Rend szert mû köd te tõ szer ve zet nek, majd 
a vég le ge sí tett ter ve ze tet jó vá ha gyás ra meg kül di az in for -
ma ti kai biz ton sá gi fel ügye lõ nek.

(5) A biz ton sá gi sza bály za tok be tar tá sá nak el len õr zé sé -
re az üze mel te tõ szer ve zet el já rás ren de ket dol go z ki.

(6) Az üze mel te tõ szer ve zet
a) fél éven te tá jé koz ta tást nyújt az in for ma ti kai biz ton -

sá gi el já rás ren dek mû kö dé sé rõl az in for ma ti kai biz ton sá gi 
fel ügye lõ nek;

b) a 2. mel lék let 3.17.1 pont ja sze rin ti I. és II. kategó -
riájú biz ton sá gi ese mény ese tén ha la dék ta la nul je len tést
tesz az in for ma ti kai biz ton sá gi fel ügye lõ nek;

c) a Köz pon ti Rend szert mû köd te tõ szer ve zet ké ré sé re
ada to kat szol gál tat a biz ton sá gi kö ve tel mé nyek tel je sí té sé -
nek el len õr zé sé re;

d) leg alább éven te egy szer fe lül vizs gál ja a biz ton sá gi
irány el ve ket, a biz ton sá gi sza bály za to kat és el já rás ren de ket.

(7) Üze mel te tés sel kap cso la tos szer ve ze ti és mû sza ki
vál to zá sok, illetve biz ton sá gi ese mény ese tén a (3) be kez -
dés sze rin ti do ku men tu mo kat so ron kí vül kell fe lül vizs -
gál ni.

7.  §

(1) A szol gál ta tó szer ve zet fe le lõs azért, hogy az ál ta la
nyúj tott szol gál ta tá son ke resz tül tör té nõ igény be vé tel ne
ve szé lyez tes se a Köz pon ti Rend szer biz ton sá gát.

(2) A szol gál ta tó szer ve zet a szol gál ta tá sa i nak ki ala kí -
tá sá nál és mû köd te té sé nél a koc ká zat ará nyos vé de lem kö -
ve tel mény rend sze re sze rint kö te les el jár ni, e kö ve tel mé -
nyek nek meg fe le lõ biz ton sá gi irány el vet, sza bály za tot, és
szük ség ese tén ezek meg va ló sí tá sát szol gá ló el já rás ren de -
ket kell el fo gad nia.

(3) A szol gál ta tó szer ve zet a szol gál ta tást mû köd te tõ
szer ve ze ti egy sé gé tõl füg get len, a szol gál ta tó szer ve zet
ve ze tõ jé nek köz vet len irá nyí tá sa alá tar to zó in for ma ti kai
biz ton sá gi fe le lõst je löl ki, aki sze mé lye sen fe le l a biz ton -
sá gi kö ve tel mé nyek meg va ló su lá sá ért, és e fel ada tá nak el -
lá tá sa kö ré ben nem uta sít ha tó.

(4) A szol gál ta tó szer ve zet éven te fe lül vizs gál ja a biz -
ton sá gi irány el ve ket, a biz ton sá gi sza bály za to kat és el já -
rás ren de ket.

(5) A szol gál ta tás sal kap cso la tos szer ve ze ti és mû sza ki
vál to zá sok, illetve biz ton sá gi ese mény ese tén so ron kí vü li
fe lül vizs gá la tot va ló sít meg, és a ter ve ze tet jó vá ha gyás ra
meg kül di az in for ma ti kai biz ton sá gi fel ügye lõ nek.

(6) A szol gál ta tó szer ve zet a Köz pon ti Rend szert mû -
köd te tõ szer ve zet ké ré sé re ada to kat szol gál tat a biz ton sá gi 
kö ve tel mé nyek tel je sí té sé nek el len õr zé sé re.

8.  §

A Köz pon ti Rend szer szol gál ta tá sai biz ton sá gos igény -
be vé te lé nek kö ve tel mé nye it a 3. mel léklet ha tá roz za meg.
A szol gál ta tá sok biz ton sá gi kö ve tel mé nye i nek a fel hasz -
ná ló ál ta li meg sze gé se kö vet kez té ben be kö vet ke zõ kár -
oko zás ese tén az üze mel te tõ és a szol gál ta tó szer ve zet – ha 
ezt iga zol ja – men te sül a fe le lõs ség alól.

9.  §

(1) Ez a ren de let 2007. jú li us 1-jén lép ha tály ba.

(2) A Köz pon ti Rend szert mû köd te tõ, valamint az üze -
mel te tõ és a szol gál ta tó szer ve ze tek nek sza bály za ta i kat
2008. jú ni us 30-ig kell e ren de let ren del ke zé se i vel össz -
hang ba hoz ni uk.

10.  §

E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az elekt ro ni -
kus ügy in té zést le he tõ vé tevõ in for ma ti kai rend sze rek biz -
ton sá gá ról, együtt mû kö dé si ké pes sé gé rõl és egy sé ges
hasz ná la tá ról  szóló 195/2005. (IX. 22.) Korm. ren de let
5.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„5.  § (1) A köz igaz ga tá si szer vek in for ma ti kai biz ton sá -
gá nak fel ügye le tét a köz igaz ga tá si in for ma ti ká ért fe le lõs
mi nisz ter lát ja el az ál ta la ki ne ve zett in for ma ti kai biz ton -
sá gi fel ügye lõ út ján.”

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kiss Pé ter s. k.,
szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter
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1. melléklet a 84/2007. (IV. 25.) Korm. rendelethez  

A Központi Rendszer és a kapcsolódó rendszerek egységes informatikai 
biztonsági követelményrendszere 

 
A biztonsági irányelveknek és szabályzatoknak a jelen mellékletben meghatározott tartalmi 

követelményeket kell kielégíteniük. A kialakítandó eljárásrendeknek és utasításoknak a mellékletben 
szereplő tevékenységek egészét vagy meghatározott részét kell átfogniuk nagyobb – konkrét – 
részletezettséggel. 

1. A szabályozás azonosító adatai 

1.1 A dokumentum azonosítás 

Cél: A dokumentum rendelkezzen az egyértelmű azonosításhoz szükséges adattartalommal. 

Feladat: Legalább a következő azonosító adatokkal kell ellátni a dokumentumokat: 

o Verzió jelölés,  

o A dokumentum állapotának, státuszának jelölése: munkaanyag, ellenőrzés alatt, 
végleges dokumentum stb., 

o A készítő(k) és a jóváhagyó(k) személye,  

o Hatálybalépés dátuma, 

o Következő felülvizsgálat legkésőbbi dátuma, 

o Hatályos mellékletek (azonosításhoz szükséges adatok felsorolása), 

o Kapcsolódó dokumentumok (azonosításhoz szükséges adatok felsorolása), 

o Tartalomjegyzék. 

Eredmény: Egyértelműen azonosítható, hogy mely dokumentum milyen állapotában lévő példányáról 
van szó, ki a felelős a tartalomért és a kiadásáért, mi a minősítése, kire (mire) érvényes, mi 
az időbeli hatálya. 

Felelős: A szabályzat kiadásáért felelős személy 

2. Általános rendelkezések 

2.1 Általános tartalmi elemek 

Cél: A szabályzat környezetének és kapcsolatainak, a készítés körülményeinek, 
hatályosságának leírása. 

Feladat: A szabályzat általános része legalább a következő adattartalommal kell hogy 
rendelkezzen: 

o Előzmények, bevezető, összefoglaló, 

o A szabályzat célja, 

o A szabályzat szervezeti hatálya, 

o A szabályzat tárgyi hatálya, 
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o Vonatkozó jogszabályok, szabványok és módszertanok, 

o Fogalomtár, rövidítések, jelmagyarázat. 

Eredmény: A szabályzatra vonatkozó átfogó ismeretek leírása, amelynek alapján azonosíthatóak 
annak céljai, a készítés körülményei, az előzmények, kapcsolatok és hivatkozások, és az, 
hogy kire, illetve mire vonatkozik. 

Felelős: A szabályzat kiadásáért felelős személy 

3. Informatikai biztonság szervezete 

3.1 Informatikai biztonság felelős szerepkörének kiosztása 

Cél: A biztonsági feladatok ellátására és ellenőrzésére azonosítható szerepkörök álljanak 
rendelkezésre. 

Feladat: A szervezet vezetésének világos iránymutatással, elkötelezettsége kinyilvánításával, az 
informatikai biztonsággal összefüggő felelősségi körök egyértelmű kijelölésével és 
elismertetésével aktív módon támogatnia kell az informatikai biztonságot a szervezeten belül.  

A kialakításnál figyelembe kell venni, hogy nem lehet összeférhetetlenség az egyes 
szerepkörök között, és független, közvetlen a felső vezetéshez utalt, neki jelentő 
szerepkör(ök)et kell létrehozni.  

Az informatikai biztonsággal összefüggő valamennyi felelősségi kört egyértelműen kell 
meghatározni. 

Legalább a következő szerepköröket kell létrehozni: 

o Informatikai biztonsági felügyelő (a Központi Rendszert működtető 
szervezetben) – felel a Központi Rendszer informatikai biztonságáért, ellátja 
az informatikai biztonság ellenőrzését. Összefogja és koordinálja az 
informatikai biztonsági felelősök szakmai tevékenységét az üzemeltető és a 
szolgáltató szervezeteknél. 

o Informatikai biztonsági felelős (az üzemeltető és szolgáltató szervezeteknél) 
– felel a Központi Rendszer üzemeltetőinél és szolgáltatatóinál az informatikai 
biztonságért. 

Eredmény: Független, jól irányított szervezet, központilag koordinált, folyamatos szakmai 
tevékenység, világos szerepkörök és feladatok.  

Felelős: A szervezet vezetője 

 



 
 
 
 
3344 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/52. szám 

 

3.2 Külső szolgáltatók igénybevétele 

Cél: Az informatikai feladatok kiszervezése esetén fenntartani az informatikai biztonság 
szintjét. 

Feladat: Külső szolgáltatók igénybevételével az informatikai biztonsággal kapcsolatos felelősség 
nem hárítható át, az a feladatért felelős szervezet első számú vezetőjét terheli. 

A külső szolgáltatók igénybevétele esetén a szolgáltatási megállapodásokban 
(szerződésekben) kell kikötni a szolgáltatásra érvényes biztonsági követelményeket és 
szabályozást. Biztosítani kell a feladatért felelős szervezet számára a mérés és ellenőrzés 
feltételeit. 

A meglévő megállapodásokat, szerződéseket legalább évenként felül kell vizsgálni, és a 
szükséges módosításokat el kell végezni. 

Eredmény: Informatikai biztonsági követelmények a szolgáltatási megállapodásokban. 

Éves biztonsági felülvizsgálatok. 

Felelős: A szervezet vezetője 

 

4. Informatikai vagyontárgyak kezelése 

4.1 Felelősség az informatikai vagyontárgyakért 

Cél: Meg kell határozni, hogy a szervezetben ki és milyen módon viseli a felelősséget az 
informatikai vagyontárgyakért (materiális és immateriális vagyonelemekre egyaránt). 

Feladat: Az informatikai vagyontárgyakat nyilvántartásba kell venni a következő csoportosításban: 

o Adatok, 

o Alkalmazások, 

o Informatikai infrastruktúra (pl. hardverek, szoftverek stb.). 

A vagyontárgyak azonosításához szükséges adatokat nyilvántartásban kell rögzíteni, 
biztonsági osztályba kell sorolni, és meg kell nevezni a vagyontárgy felelősét. 

Eredmény: Vagyontárgyak és felelős(ök) listája.  

Felelős: Informatikai vezető 
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4.2 Az informatikai rendszerben kezelt adatok osztályozása 

4.2.1 Osztályozási elvek kialakítása 

Cél: Az adatok (az informatikailag feldolgozott, meta- és üzemeltetési adatok) osztályozásának 
célja, hogy azok adatvédelmi és biztonsági súlyának megfelelően kerüljön kialakításra az 
arányos védelem. 

Feladat: Az adatokat értékük, a jogi előírások, a szervezet szempontjából képviselt érzékenységük 
és kritikusságuk szempontjából kell osztályozni. 

Az adatokat az alábbi osztályokba kell sorolni: 

o Különlegesen érzékeny (titkos) adatok, amelyekhez a belső és külső hozzáférést 
erősen korlátozni és szigorúan ellenőrizni, dokumentálni kell (pl. a rendszer 
biztonságát érintő adatok), 

o Érzékeny adatok, amelyekhez a belső és külső hozzáférést korlátozni, a 
hozzáférést naplózni kell (pl. elektronikus ügyintézés adatai, állampolgárok 
személyes adatai stb.), 

o Belső adatok, amelyekhez a külső hozzáférés nem lehetséges, belső hozzáférés 
korlátozása nem kritikus, 

o Nyilvános, közhiteles adatok, ahol a rendelkezésre állás és a 
megváltoztathatatlanság biztosítása kritikus, 

o Nem osztályozott adatok. 

Az alkalmazásokat, és az infrastruktúra elemeit a kezelt adatok biztonsági osztályával 
összhangban kell besorolni biztonsági osztályokba. 

A fejlesztők és üzemeltetők a biztonsági besorolásnak megfelelő adminisztratív és 
technikai védelmet kell hogy kialakítsanak. 

Eredmény: Az adatok biztonsági besorolása és azok védelmi követelményeinek leírása. 

Az informatikai erőforrások osztályozása. 

Felelős: Informatikai biztonsági felügyelő/felelős 

 

4.2.2 Adatok jelölése és kezelése 

Cél: A felhasználók az adatokat (elektronikus és papír hordozójú) biztonsági besorolásának 
megfelelően kezeljék.  

Feladat: Összhangban a szervezet által elfogadott biztonsági osztályozási rendszerrel, megfelelő 
eljárásokat kell kidolgozni és bevezetni az adatok (információ-hordozók) jelölésére és kezelésére. 

Eredmény: Az adatok osztályba sorolásának jelölése és a kezelésre vonatkozó eljárások. 

Felelős: Adatgazda 
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5. Személyi biztonság 

5.1 Ellenőrzött munkatársak alkalmazása 

Cél: Az informatikai munkaköröket csak megfelelően ellenőrzött munkatársak töltsék be. 

Feladat: Az informatikai munkatársak munkába állását meg kell előzzék a kezelt adatok 
érzékenységével arányos mélységű, a fontos és bizalmas munkakörökre vonatkozó 
szabályok szerinti ellenőrzések. 

A nemzetbiztonsági követelmények szerinti ellenőrzéseken túl a kockázattal arányos 
mértékben mérlegelni kell a munkatárs egyéni tulajdonságait is (pl. felelősségtudat, 
elkötelezettség, terhelhetőség, koncentrálóképesség, pánik-tűrőképesség stb.). 

A biztonsági szempontból kritikus informatikai munkaköröket betöltő munkatársak 
esetében az alkalmasságot rendszeresen felül kell vizsgálni. 

Az érintett munkatársakkal olyan – szabályzat szerinti tartalmú – titokvédelmi 
nyilatkozatot kell aláíratni, amely a munkaviszony megszűnte után is meghatározott 
időtartamig kötelezi őket a titoktartásra. 

Külső szolgáltató igénybevétele esetén a szerződésben vagy megállapodásban kell 
rögzíteni az erre vonatkozó feladatokat a kockázattal arányos módon. 

Eredmény: Biztonsági szempontból kritikus munkakörök listája. 

Munkatársak alkalmazása során gyakorolt biztonsági eljárások. 

Felelős: Humánpolitikai vezető és az informatikai biztonsági felügyelő/felelős 

 

5.2 Feladatok és felelősségi körök meghatározása 

Cél: A biztonsági intézkedések végrehajtásával kapcsolatos feladatok, felelősségi és 
hatáskörök legyenek megfelelően rögzítettek. 

Feladat: Munkaköri leírásokban, szabályzatokban kell rögzíteni az egyes munkakörökhöz tartozó 
feladatokat és felelősségi kört, a szükséges informatikai jogosultságokat. Minden 
munkakörhöz csak a munkához feltétlen szükséges jogosultságokat kell megadni. 

Biztonsági oktatást kell tartani a dolgozóknak alkalmazásukkor, új informatikai 
rendszerek bevezetésekor.  

A biztonsági szabályok megváltozásakor, de legalább kétévente frissítő oktatást kell 
tartani minden munkatárs számára. 

Eredmény: Aktuális munkaköri leírások. 

Biztonsági oktatások. 

Felelős: Informatikai biztonsági felügyelő/felelős 
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5.3 Személyi biztonság az alkalmazás megszűnése, illetve megváltozása esetén 

Cél: A munkatársak jogállásának megváltozása esetén fenn kell tartani a biztonsági szintet. 

Feladat: A munkatársak kilépése, tartós távolléte, a munkakör változása esetére eljárást kell kidolgozni a 
szükséges biztonsági intézkedésekről (jogosultság visszavonása, felfüggesztése, változtatása). 

Eredmény: Eljárás az alkalmazás megszűnése, illetve munkakör megváltozása esetére. 

Felelős: Informatikai biztonsági felügyelő/felelős 
  

6. Fizikai és környezeti biztonság 
6.1 Területek védelme, biztosítása 

6.1.1 Fizikai biztonsági zónák kialakítása 

Cél: A védett erőforrások fizikai védelmének kockázatarányos megvalósítása. 

Feladat: Biztonsági zónákat és a hozzájuk tartozó adminisztratív és műszaki védelmi 
intézkedéseket kell meghatározni. 

A helyiségeket az alábbi biztonsági kategóriákba kell sorolni: 

o Zárt terület (pl. gépterem), 

o Kiemelt terület (pl. raktárak, áramellátó helyiségek), 

o Ellenőrzött terület (pl. irodák, folyosók), 

o Nyilvános terület (pl. ügyfélszolgálati tér). 

A zónába sorolásnál tekintettel kell lenni arra, hogy a szomszédos helyiségek, szomszédos 
biztonsági kategóriába kell tartozzanak. 

Eredmény: Helyiségek biztonsági besorolása. 

Biztonsági zónák védelmi eljárásai. 

Felelős: Informatikai biztonsági felügyelő/felelős 

 

6.1.2 Belépés- és mozgásellenőrzés 

Cél: Az erőforrásokhoz való fizikai hozzáférési eljárás ellenőrzése. 

Feladat: A különböző biztonsági zónák közötti mozgást ellenőrizni kell. A biztonsági zónához 
meghatározott követelményeknek megfelelő adminisztratív és műszaki eljárásokat kell 
alkalmazni. 

A telephelyek kiválasztása és kialakítása során törekedni kell a közforgalmú (külső 
személyek által is használt) területek lehető legnagyobb mértékű elválasztására az üzemi 
területektől. 

Azokat a területeket, ahol külső személyek is tartózkodhatnak, nyilvános területként kell 
kezelni, és a hozzáférési pontokon és zónahatárokon az ennek megfelelő védelmet kell 
kialakítani. 
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Az ellenőrzési pontok minimálisan a következő intézkedéseket kell megvalósítsák: 

o Személy azonosságának ellenőrzése, 

o Be- és/vagy kilépés idejének rögzítése. 

Eljárást kell kidolgozni a belépés- és mozgásellenőrző rendszerek működtetésére és 
használatára. 

Eredmény: Belépés- és mozgásellenőrző rendszer. 

Eljárás a belépés- és mozgásellenőrző rendszerek működtetésére és használatára. 

Felelős: Informatikai biztonsági felügyelő/felelős 

 

6.2 Informatikai eszközök védelme 

6.2.1 Berendezések elhelyezése és védelme 

Cél: Biztosítani kell a berendezések működőképességét és védelmét az illetéktelen 
hozzáféréstől. 

Feladat: A berendezések elhelyezésére szolgáló helyiségek kiválasztásánál és kialakításánál 
figyelembe kell venni a berendezés biztonsági besorolása szerinti követelményeket. Meg 
kell határozni a környezeti hatások, szándékos támadás és véletlen károkozás kockázatát, 
és ennek megfelelő fizikai, elektronikai és élőerős védelmet kell biztosítani. 

Eredmény: Berendezések biztonsági besorolása szerinti védelemi követelmények. 

Felelős: Informatikai biztonsági felügyelő/felelős 

 

6.2.2 Közműszolgáltatások biztosítása 

Cél: A berendezések védelme a közműszolgáltatások kiesésével, valamint működési 
rendellenességeivel szemben. 

Feladat: A közműszolgáltatások (pl. áram) kiesése esetére a szolgáltatási szint megállapodásokkal 
és a katasztrófa-elhárítási eljárásokkal összhangban kell kiválasztani a szükséges műszaki 
megoldásokat (pl. áramellátás: szünetmentes áramforrás, többirányú betáplálást, 
áramtermelő generátor). 

Eredmény: Intézkedési terv a közműszolgáltatások kiesése esetére. 

Felelős: Informatikai vezető 

 

6.2.3 Kábelezés biztonsága 

Cél: Az informatikai erőforrások által használt kábelek védelme sérülésektől és lehallgatástól. 

Feladat: A kábelek elhelyezésekor, a használt anyagok kiválasztásakor figyelembe kell venni a 
kiszolgált informatikai erőforrások biztonsági besorolását. 

A kábeleket a várható fizikai igénybevételnek és a továbbított adatok kritikusságának 
megfelelően kell védeni, figyelembe véve az elektromágneses sugárzások be-, illetve 
kijutása (zavar, illetve információ) elleni védelmet is. 
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A kritikus erőforrások között redundáns kapcsolatot kell kialakítani (különböző fizikai 
útvonalak kijelölésével). 

Eredmény: A biztonsági elvárásoknak megfelelően kialakított és megvalósított kábelezési terv és 
karbantartási eljárások. 

Felelős: Informatikai vezető 

 

6.2.4 Berendezések karbantartása 

Cél: A berendezések megbízhatóságának biztosítása, a váratlan hibák elhárítására fordítandó 
erőforrások minimalizálása. 

Feladat: A berendezések karbantartására karbantartási tervet kell készíteni, amely biztosítja a 
berendezések előírt (idő vagy igénybevételi) intervallumonként történő szakszerű 
karbantartását. 

Eredmény: Berendezések karbantartási terve. 

Felelős: Informatikai vezető 

 

6.2.5 Berendezések biztonságos selejtezése és újrafelhasználása 

Cél: Az adathordozókon tárolt információk ne kerülhessenek illetéktelen kezekbe. 

Feladat: Olyan selejtezési és megsemmisítési eljárásokat kell kidolgozni, amelyek biztosítják, hogy 
a selejtezett eszközökön tárolt információk visszaállítása ne legyen lehetséges. 

Eredmény: Informatikai berendezések selejtezési eljárásai. 

Felelős: Informatikai biztonsági felügyelő/felelős 

 

7. A kommunikáció és az üzemeltetés irányítása  
7.1 Üzemeltetési eljárások és felelősségi körök 

7.1.1 Dokumentált üzemeltetési eljárások 
Cél: Az üzemeltetési tevékenységek végrehajtásának és az ellenőrzés alapjának biztosítása. 

Feladat: Az üzemeltetési feladatok határidőre történő, szabályozott végrehajtása érdekében 
üzemeltetési szabályzatot és üzemeltetési eljárásokat kell készíteni.  

Az üzemeltetési szabályzatokban az üzemeltetéssel kapcsolatos feladatokat és 
felelősségeket kell meghatározni. 

Az üzemeltetési eljárásokban az üzemeltetési feladatok végrehajtási eljárásait, műszaki 
leírásait kell meghatározni.  

Eredmény: Üzemeltetési szabályzat. 

Üzemeltetési eljárások. 

Felelős: Informatikai vezető 
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7.1.2 Változáskezelési eljárások 

Cél: Az informatikai rendszer konfigurációján csak előzetesen engedélyezett változások 
történhessenek. 

Feladat: Ki kell dolgozni a változások kezelésének szabványos folyamatát az igényfelvetéstől az 
átadás-átvételig. 

A változáskezelési eljárás tartalmazza legalább az alábbiakat: 

o Változási igények fogadása, kezelése, 

o Kockázat elemzése, priorizálás, 

o Változás dokumentálása és implementálása. 

Eredmény: Változáskezelési eljárás. 

Felelős: Informatikai vezető 

 

7.1.3 Feladatkörök, kötelezettségek elhatárolása 

Cél: Kerüljenek szétválasztásra a biztonsági szempontból összeférhetetlen feladatkörök. 

Feladat: Meg kell határozni a biztonsági szempontból összeférhetetlen feladatokat, amelyek 
véletlen vagy szándékos károkozást tesznek lehetővé, és ezek szétválasztását 
érvényesíteni kell a szervezeti felépítésben, valamint a munkakörök kialakításakor.  

 

Összeférhetetlen feladatkörök (például): 

o fejlesztés és üzemeltetés,  

o üzemeltetés és biztonsági adminisztráció, 

o üzemeltetés és felhasználás. 

Eredmény: Összeférhetetlen feladatkörök azonosítva és szétválasztva. 

Felelős: Informatikai biztonsági felügyelő/felelős 

 

7.1.4 Fejlesztési, teszt és üzemeltetési berendezések különválasztása 

Cél: Az üzemeltetési környezethez való jogosulatlan hozzáférés, illetve jogosulatlan módosítás 
kockázatának csökkentése. 

Feladat: A fejlesztési, teszt környezeteket és üzemi környezetet logikailag és lehetőség szerint 
fizikailag is szét kell választani egymástól. 

Eredmény: Elkülönített fejlesztési, teszt és üzemeltetési környezetek. 

Felelős: Informatikai vezető 
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7.2 Harmadik felek tevékenységének irányítása 

7.2.1 Szolgáltatásnyújtás 

Cél: A külső szolgáltatótól igénybe vett szolgáltatások esetén is biztosítani kell a biztonsági 
követelmények teljesülését. 

Feladat: Meg kell határozni azokat a szerződéses elemeket és tevékenységeket, amelyeket 
érvényesíteni kell a harmadik felekkel kötött szolgáltatási szerződésekben. Ki kell 
dolgozni ezen követelmények teljesülésének ellenőrzési eljárásait. 

Eredmény: Biztonsági követelmények a szolgáltatási megállapodásokban. 

Ellenőrzési eljárások a biztonsági követelmények érvényesítésére. 

Felelős: Informatikai biztonsági felügyelő/felelős 

 

7.2.2 Harmadik felek szolgáltatásainak figyelemmel kísérése és átvizsgálása 

Cél: Ellenőrizni kell, hogy a külső féltől igénybe vett szolgáltatások esetén teljesül-e az elvárt 
szolgáltatási szint. 

Feladat: Ki kell dolgozni a szolgáltatási szintek leírásának, érvényesítésének, a teljesítés 
dokumentálásának, ellenőrzésének és a nem megfelelő teljesítés szankcionálásának 
eljárásait. 

Eredmény: Szolgáltatási szint menedzselését biztosító eljárások. 

Felelős: Informatikai vezető és informatikai biztonsági felügyelő/felelős 

 

7.2.3 Harmadik felek szolgáltatásaival kapcsolatos változások kezelése 

Cél: Biztosítani kell, hogy a változásokat csak a megfelelő jogosultságokkal lehessen 
kezdeményezni, és a végrehajtás ellenőrzött és dokumentált körülmények között történjen 
az igény felvetésétől az átadás-átvételig. 

Feladat: Ki kell dolgozni a változáskezelési eljárásokat a külső fél által nyújtott szolgáltatásokra. A 
változáskezelési eljárásnak biztosítania kell a következőket: 

- a változások végrehajtása csak a megfelelő jóváhagyás után történjen, 

- a végrehajtás során is érvényesüljenek a biztonsági követelmények, 

- az átvétel során ellenőrzésre kerüljön a specifikációban/változási kérelemben 
leírtak teljesülése. 

Eredmény: Változáskezelési eljárások külső szolgáltatásokra. 

Felelős: Informatikai vezető és informatikai biztonsági felügyelő/felelős 
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7.3 Rendszertervezés és -elfogadás 

7.3.1 Kapacitás-menedzsment 

Cél: A mindenkori erőforrás-igények hatékony kielégítése és a szűk keresztmetszetek 
kialakulásának elkerülése. 

Feladat: Ki kell dolgozni az erőforrás-kihasználtság figyelésének, elemzésének és a jövőbeli 
trendek előrejelzésének folyamatait, és ennek eredményét figyelembe kell venni az 
erőforrás-beszerzések tervezésekor. 

Eredmény: Kapacitás-menedzsment tervek. 

Felelős: Informatikai vezető és informatikai biztonsági felügyelő/felelős 

 

7.3.2 Rendszerek elfogadása, átvétele 

Cél: Biztosítani kell, hogy az átvett rendszerek tegyenek eleget az elvárt minőségi, mennyiségi, 
biztonsági és funkcionális követelményeknek. 

Feladat: A rendszerek átvételéhez olyan eljárásokat kell kidolgozni, amelyek biztosítják az 
elvárásoknak való megfelelés ellenőrzését. Az ellenőrzés módszerei a tesztelés 
(funkcionális/terheléses stb.), a forráskód-audit, szakértői ellenőrzés stb. 

Eredmény: Átadás-átvételi eljárási rend. 

Felelős: Informatikai vezető 

 

7.4 Védelem a rosszindulatú és mobil kódok ellen 

7.4.1 Rosszindulatú kód elleni védelem 

Cél: Meg kell akadályozni, hogy a szervezet működésében zavart, adatvesztést vagy 
adatkiszivárgást okozzon bármilyen rosszindulatú kód (vírus, trójai stb.). 

Feladat: Olyan adminisztratív és technikai intézkedéseket kell alkalmazni, amelyek 
megakadályozzák a rosszindulatú kódokat tartalmazó programok bejutását, alkalmazását. 

Eredmény: Rosszindulatú kód elleni védelem. 

Felelős: Informatikai biztonsági felügyelő/felelős 

 

7.4.2 Mobil kód elleni intézkedések 

Cél: Meg kell akadályozni, hogy a szervezet működésében zavart, adatvesztést vagy 
adatkiszivárgást okozzon bármilyen rosszindulatú mobil kód. 

Feladat: Le kell tiltani minden olyan kód futtatását, amelyek nem szükségesek a felhasználók 
munkájához. 

Eredmény: Biztonságos böngésző beállítások. 

Felelős: Informatikai biztonsági felügyelő/felelős 
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7.5 Biztonsági mentés 

7.5.1 Információk biztonsági mentése 

Cél: Az elviselhetetlen mértékű adatvesztés megakadályozása, és az elvárt időn belüli 
visszaállítás biztosítása. 

Feladat: Olyan mentési rendet kell kialakítani, ami biztosítja az adatok visszaállíthatóságát a 
szervezet által meghatározott követelmények szerint (elvárt visszaállítás idő, maximálisan 
elviselhető adatvesztés stb.). 

A mentések gyakoriságát, a mentés módját, a használt adathordozót és a tárolási helyet a 
fentiek figyelembevételével kell kiválasztani, és ki kell dolgozni azokat az eljárásokat, 
amelyek teljesítik a követelményeket. 

Az eljárások kidolgozása után az érintettek számára oktatás szükséges, és elengedhetetlen 
a teljes visszaállítási eljárás tesztelése is. 

Ki kell dolgozni a mentések ellenőrzésének (ellenőrző visszatöltés) rendjét is 
(többpéldányos mentés, külső helyszínen tárolás). 

A mentési, visszaállítási eljárást évente és releváns változások esetén felül kell vizsgálni, 
és naprakésszé kell tenni.  

Eredmény: Mentési és visszaállítási eljárások. 

Felelős: Informatikai biztonsági felügyelő/felelős 

 

7.6 Hálózatbiztonság kezelése 

7.6.1 Hálózatok védelme 

Cél: A hálózatokon továbbított adatok biztonságának és a hálózat rendelkezésre állásának 
védelme. 

Feladat: A hálózatok biztonsági érdekében a következő intézkedések megvalósítása javasolt: a 
hálózat szegmentációja, tűzfalas védelem (csomag-/alkalmazásszintű), vírusvédelmi 
eszközök, tartalomszűrés, titkosított adatvédelmi csatornák kialakítása. 

A hálózati rendelkezésre állás érdekében a hálózati forgalmat rendszeresen mérni és 
értékelni kell, és biztosítani, hogy a szükséges sávszélesség kellő biztonsággal 
rendelkezésre álljon.  

Dokumentálni kell a hálózatokon alkalmazott védelmi intézkedéseket és azok üzemeltetési 
eljárásait. 

Eredmény: Hálózatbiztonsági intézkedések dokumentációja. 

Hálózatbiztonsági szabályzat. 

Felelős: Informatikai biztonsági felügyelő/felelős 
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7.6.2 Hálózati szolgáltatások biztonsága 

Cél: Az elvárt minőségi, mennyiségi, funkcionális és biztonsági paraméterek megbízható 
nyújtásának biztosítása a hálózati szolgáltatók részéről. 

Feladat: Dokumentálni kell a hálózati szolgáltatásokkal szemben támasztott biztonsági 
követelményeket és azok ellenőrzésének, valamint a nem megfelelő teljesítés 
szankcionálásának eljárásait.  

Eredmény: Hálózati szolgáltatások biztonsági követelményei. 

Felelős: Informatikai biztonsági felügyelő/felelős 

7.7 Adathordozók kezelése 

7.7.1 Adathordozók kezelése 

Cél: Biztosítani kell, hogy az adathordozók, illetve a rajtuk tárolt adatok a telephelyről 
kikerülve se sérülhessenek, módosulhassanak vagy kerülhessenek illetéktelen kezekbe. 

Feladat: Ki kell dolgozni valamennyi adathordozó kezelésének eljárásait, kiemelt figyelmet 
fordítva a telephelyen kívüli védelemre. A szabályzatnak ki kell terjednie a teljes 
élettartamra, a nyilvántartásra, a selejtezésre, a frissítésekre, több példány készítésére. 
Kiemelt figyelmet kell fordítani az USB eszközökre, a memóriakártyákra.  

Eredmény: Adathordozók kezelési szabályzata. 

Felelős: Informatikai biztonsági felügyelő/felelős 

 

7.7.2 Adathordozók selejtezése 

Cél: Biztosítani kell, hogy a selejtezett adathordozókon tárolt információk se kerülhessenek 
illetéktelen kezekbe. 

Feladat: Meg kell határozni azon adathordozók körét, amelyek a rajtuk tárolt adatok miatt 
selejtezés után sem kerülhetnek ellenőrizetlen körülmények közé. 

Olyan selejtezési eljárásokat kell kidolgozni, amelyek biztosítják a selejtezett 
adathordozókon tárolt adatok biztonságos, visszaállítást lehetetlenné tevő 
megsemmisítését. Minden adathordozó-típusra (mágneses, optikai) ki kell dolgozni a 
specifikus eljárásrendet. 

A selejtezés folyamatát dokumentálni kell a későbbi ellenőrizhetőség érdekében. 

Eredmény: Adathordozók biztonsági besorolása. 

Selejtezési eljárások. 

Felelős: Informatikai biztonsági felügyelő/felelős 
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7.7.3 Informatikai rendszerekben tárolt adatok kezelési eljárásai 

Cél: Az adatok biztonsági besorolása szerinti védelem biztosítása. 

Feladat: Minden biztonsági osztályra ki kell dolgozni az adatok tárolási és kezelési eljárásait, 
amelyek biztosítják a biztonsági osztály által előírt védelmi szintet. 

Eredmény: Adatkezelési eljárások minden biztonsági osztályra. 

Felelős: Informatikai biztonsági felügyelő/felelős 
  

7.7.4 Rendszerdokumentáció védelme 

Cél: A rendszerdokumentáció rendelkezésre állásának és adatbiztonságának védelme. 

Feladat: Ki kell dolgozni a rendszerek dokumentációinak tárolási és hozzáférési szabályait, ami biztosítja 
azok rendelkezésre állását és a jogosultsághoz kötött, ellenőrzött hozzáférést. A rendelkezésre 
állásba bele kell érteni a naprakészséget, a változások átvezetésének folyamatszerű és 
biztonságos mechanizmusát is. A tárolási rendnek azt is biztosítania kell, hogy szükség esetén az 
arra jogosultak azonnal hozzáférhessenek a szükséges dokumentációkhoz. 

Eredmény: Rendszerdokumentációk tárolási szabályzata. 

Felelős: Informatikai biztonsági felügyelő/felelős 
  
7.8 Adatcsere, adattovábbítás 

7.8.1 Adatcserére, adattovábbításra vonatkozó szabályzatok és eljárások 

Cél: Biztosítani kell az adatcserének, a továbbított adatoknak a biztonsági osztályuknak 
megfelelő védelmét. 

Feladat: Ki kell dolgozni a külső szervezetekkel történő adatcsere, a részükre történő 
adattovábbítás technikai és adminisztratív eljárásait. Az alkalmazott védelmet az átadott 
információ biztonsági besorolásának megfelelően kell kialakítani. Az eljárásnak ki kell 
térnie az adatkéréstől az adat megérkezésének visszaigazolásáig minden lépésre, és 
egyértelműen definiálnia kell a folyamatban résztvevők felelősségét. 

Eredmény: Kommunikációra vonatkozó biztonsági szabályok. 

Felelős: Informatikai biztonsági felügyelő/felelős 
  

7.8.2 Megállapodások az adatcseréről, adattovábbításról 

Cél: Más adatkezelésre feljogosított szervezetekkel történő adatcsere biztonságának 
fenntartása. 

Feladat: Az adatcsere, adattovábbítás biztonságáról a szervezetek között olyan megállapodást kell 
kötni, amely mindkét fél által támasztott követelményeknek megfelel. 

Eredmény: Adatcsere, adattovábbítás biztonsági eljárásai. 

Felelős: Informatikai biztonsági felügyelő/felelős 
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7.8.3 Fizikai adathordozók szállítása 

Cél: Az adathordozók sérülésének, módosulásának és elvesztésének megakadályozása a 
szállítás során. 

Feladat: Ki kell dolgozni az adathordozók szállítására vonatkozó szabályzatot. A szállításhoz 
használt eszközt, járművet és adminisztratív védelmet a szállított adat érzékenysége és 
kritikus volta alapján kell meghatározni. 

Eredmény: Adathordozók szállításának eljárásrendje. 

Felelős: Informatikai biztonsági felügyelő/felelős 

 

7.8.4 Elektronikus üzenetek küldése/fogadása 

Cél: Az elektronikus üzenetek védelme jogosulatlan hozzáférés és módosítás ellen. 

Feladat: Biztosítani kell az elektronikus üzenetekben továbbított információk biztonságát és 
rendelkezésre állását. Ehhez meg kell határozni azokat az eljárásokat, amelyeket az 
elektronikus üzenetek továbbítása során alkalmaznak. 

Ilyen intézkedés lehet az elektronikus aláírás, időbélyegzés használata, titkosítás. 

Eredmény: Elektronikus üzenetváltás szabályai. 

Felelős: Informatikai biztonsági felügyelő/felelős 

 

7.8.5 Működést támogató információs rendszerek 

Cél: A szervezet által használt információs rendszerek biztonságának védelme. 

Feladat: Szabályozni kell a rendszerek használatát azok túlterhelésének, üzemzavarának elkerülése, illetve 
a tárolt információk sérülésének megakadályozása érdekében. Meg kell határozni, hogy az 
érintett rendszerek ki által, milyen célra és módon alkalmazhatók (pl. internethasználat, email 
használat). 

Eredmény: Felhasználói utasítás a kritikus rendszerekre. 

Felelős: Informatikai biztonsági felügyelő/felelős 

 

7.9 Valós idejű, ügyfeleknek biztosított szolgáltatások 

7.9.1 On-line üzenetváltások (tranzakciók) 

Cél: Biztosítani kell az on-line tranzakciók bizalmasságát, sértetlenségét, és meg kell 
akadályozni az adatvesztést. 

Feladat: Ki kell dolgozni az on-line tranzakciók védelmére vonatkozó követelményeket, és a 
követelmények teljesítése érdekében végrehajtott technikai és adminisztratív intézkedéseket. 

Eredmény: On-line tranzakciók biztonsági követelményei. 
On-line tranzakciók biztonsági intézkedései. 

Felelős: Informatikai biztonsági felügyelő/felelős 
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7.9.2 Nyilvánosan hozzáférhető információk 

Cél: Biztosítani kell a nyilvánosan hozzáférhető információk sértetlenségét. 

Feladat: Ki kell dolgozni a nyilvánosan hozzáférhető információk (pl. honlapok, nyilvános 
adatbázisok) sértetlensége érdekében szükséges adminisztratív és technikai 
intézkedéseket. Ki kell térni az információ változtatásának eljárásrendjére, új információ 
közzététele előtt követendő eljárásra és egyes információk törlésének eljárásaira is. 

Eredmény: Változáskezelési eljárások a nyilvánosan hozzáférhető információkra. 

Technikai intézkedések dokumentációja. 

Felelős: Informatikai biztonsági felügyelő/felelős 

 

7.10 Követés (monitoring) 

7.10.1 Audit naplózás 

Cél: A felhasználói tevékenység (jogosult és illetéktelen) figyelemmel kísérése, a támadási 
kísérletek mielőbbi felfedése érdekében biztosítani kell a naplófájlok biztonságát. 

Feladat: Meg kell határozni, hogy milyen adatok hozzáférése/módosítása esetén van szükség és 
milyen mélységű naplózásra. Ki kell dolgozni a naplófájlok kezelésére (rögzítés, elemzés) 
vonatkozó adminisztratív eljárásokat és technikai megoldásokat. 

A kritikus rendszerek naplófájljait rendszeresen vizsgálni kell az esetleges üzemzavarok 
és támadási kísérletek felfedése érdekében. Ez a vizsgálat részben automatizálható, 
amennyiben a naplófájlok mennyisége ezt indokolja. 

Eredmény: Naplófájlok létrehozásának, kezelésének és felhasználásának szabályai. 

Technikai intézkedések dokumentációja. 

Felelős: Informatikai biztonsági felügyelő/felelős 

 

7.10.2 Rendszerhasználat figyelése 

Cél: A rendszerek jogosulatlan használatának megakadályozása, és a hibás működés időben 
történő észlelése. 

Feladat: Ki kell dolgozni a rendszerhasználat figyelésének (adatgyűjtés–elemzés–intézkedés) eljárásait, 
amelyek biztosítják, hogy a rendellenességek időben feltárásra kerüljenek és kezelhetők 
legyenek. 

Eredmény: Monitoring eljárások. 

Felelős: Informatikai biztonsági felügyelő/felelős 
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7.10.3 Naplóinformációk védelme 

Cél: A rendszer működésére vonatkozó információk rendelkezésre állása. 

Feladat: Ki kell dolgozni a rendszernaplók rögzítésének, tárolásának és elemzésének eljárásait, 
amelyek biztosítják azok sértetlenségét, megváltoztathatatlanságát és a jogosultsághoz 
kötött hozzáférést. 

Eredmény: Naplóinformációk kezelési eljárásai. 

Felelős: Informatikai biztonsági felügyelő/felelős 
  

7.10.4 Adminisztrátori és kezelői naplók 

Cél: Az ellenőrzés, visszakereshetőség és számon kérhetőség biztosítása a rendszerekben 
végzett tevékenységekkel kapcsolatban.  

Feladat: Ki kell dolgozni az adminisztrátori és operátori naplók rögzítésének és tárolásának 
eljárásait, amelyek biztosítják azok sértetlenségét, megváltoztathatatlanságát és a 
jogosultsághoz kötött hozzáférést. 

Eredmény: Rendszerekben végzett tevékenységek naplózásának eljárásai. 

Felelős: Informatikai biztonsági felügyelő/felelős 
  

7.10.5 Hibák naplózása 

Cél: A hibák nyilvántartása a tanulságok levonása és a hibák jövőbeli elkerülése érdekében. 

Feladat: Ki kell dolgozni a hibákra vonatkozó információk rögzítésének, tárolásának és 
elemzésének eljárásait. 

A hibaelemzések alapján meg kell hozni a szükséges javító intézkedéseket (hiba 
megkeresése az adott rendszerben, kapacitásbővítés stb.). 

Eredmény: Hibanaplók kezelési rendje. 

Felelős: Informatikai vezető és informatikai biztonsági felügyelő/felelős 
  

7.10.6 Időadatok szinkronizálása 

Cél: Biztosítani kell, hogy a különböző rendszerekben rögzített adatok (tranzakciók, 
naplóbejegyzések, üzenetek) időadatai a lehető legteljesebb összhangban legyenek. 

Feladat: Meg kell határozni az órajelek és időadatok szinkronizálására vonatkozó eljárásokat. Az 
órajelek szinkronizálását a szervezeten belül ugyanazon forráshoz kell igazítani. Összetett, 
sok elemében időadatokat felhasználó rendszer esetén vizsgálni kell a helyi időszerver 
üzembe állításának lehetőségét, illetve külső – központi – referenciaforráshoz történő 
szinkronizálást. 

Eredmény: Egységes időadatok, időbélyegzések a rendszerekben és naplófájlokban. 

Felelős: Informatikai biztonsági felügyelő/felelős 
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8. Hozzáférés-ellenőrzés 
8.1 A hozzáférés-ellenőrzéshez fűződő működési követelmény 

8.1.1 Hozzáférés-ellenőrzési szabályzat 

Cél: A dokumentumokhoz, információkhoz, adatokhoz történő hozzáférés ellenőrzése. 

Feladat: Hozzáférési-ellenőrzési szabályzat kialakítása, bevezetése, betartatása; a szabályzat 
periodikus felülvizsgálata és módosítása elengedhetetlen. Minden felhasználó csak 
azokhoz az erőforrásokhoz/információkhoz férhessen hozzá, amelyek a munkájához 
mindenképp szükségesek. 

Eredmény: Dokumentált információ-hozzáférési szabályozás révén csökken az információk 
kiszivárgásának és az illetéktelen hozzáférések kockázata. 

Felelős: Informatikai biztonsági felügyelő/felelős 

 

8.2 Felhasználói hozzáférés irányítása 

8.2.1 Felhasználók regisztrálása 

Cél: Az erőforrásokhoz és információkhoz való hozzáférési jogok megadásának és 
megvonásának szabályozása. 

Feladat: Ki kell dolgozni, be kell vezetni és szigorúan be kell tartatni a felhasználóknak való 
jogosultságok kiadásának és visszavételének rendszerét; lehetőleg az egyes felhasználók 
igénybevételi, csatlakozási szerződéséhez kötve. A felhasználók hozzáférési jogait 
rendszeresen át kell tekinteni, hogy minden felhasználó csakis azokhoz az információkhoz 
férhessen hozzá, amelyek munkájához aktuálisan szükségesek. 

Eredmény: A pontosan szabályozott hozzáférési jogok révén csökken az információk 
kiszivárgásának, illetéktelen hozzáférésének kockázata. 

Felelős: Informatikai biztonsági felügyelő/felelős 

 

8.2.2 Speciális jogosultságok kezelése 

Cél: A speciális jogosultságok megszerzésének és alkalmazásának korlátozása. 

Feladat: Az általános összeférhetetlenségi szabályoktól való speciális eltérés kockázati tényező, 
ezért az ilyen jogosultságok kiadását mindenképp kerülni kell. Amennyiben valamilyen 
elkerülhetetlen ok miatt mégis létre kell hozni ilyent, akkor azt csak dokumentáltan, s csak 
a feltétlenül szükséges időtartamra szabad adni. 

Eredmény: Csökken annak a kockázata, hogy a speciális jogosultságok nem megfelelő menedzselése 
miatt a rendszer működésében hibák keletkeznek; vagy illetéktelen helyre kerülnek 
védendő adatok. 

Felelős: Informatikai biztonsági felügyelő/felelős 
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8.2.3 Felhasználói jelszavak kezelése, gondozása 

Cél: A jelszavak kezelésének biztonságos megvalósítása. 

Feladat: A jelszavak felhasználói kezelését szabályozni kell; figyelve arra, hogy a felhasználók titokban 
tartsák és megfelelő időközönként változtassák jelszavaikat; valamint biztosítani kell, hogy a 
jelszavak kiosztásakor, illetve használatakor csakis a tulajdonos szerezzen tudomást a jelszóról. 

Eredmény: Felhasználói jelszókezelés szabályozása. 

Felelős: Informatikai biztonsági felügyelő/felelős 

 

8.3 Felhasználói felelősségek 

8.3.1 Jelszóhasználat 

Cél: Megfelelő erősségű jelszavak használata. 

Feladat: A felhasználók számára olyan használati rendet kell kialakítani, amely biztosítja megfelelő 
erősségű jelszavak használatát és ezen jelszavak megfelelő gyakoriságú cseréjét. 

Eredmény: Felhasználói jelszókezelés szabályozása. 

Felelős: Informatikai biztonsági felügyelő/felelős 
  

8.3.2 Őrizetlenül hagyott felhasználói berendezések kezelése 

Cél: Az őrizetlenül hagyott berendezéseken való jogosulatlan hozzáférések megelőzése. 

Feladat: A külső felhasználókat a kapcsolati alrendszerek megfelelő kialakításával, a belső 
felhasználókat (alkalmazottakat) szabályzatokkal kell kötelezni arra, ha őrizetlenül 
hagyják a berendezéseiket, akkor (akár logikailag, akár fizikailag) zárják le azokat.   

A belső felhasználókat (alkalmazottakat) kötelezni kell arra, hogy csak az aktuális 
munkához szükséges dokumentumokat tartsák az asztalon/képernyőn, és ne hagyják 
ezeket a dokumentumokat, adatokat felügyelet nélküli hozzáférhető helyen. 

Eredmény: Felhasználói informatikai biztonsági követelmények. 

Felelős: Informatikai biztonsági felügyelő/felelős 
 
 
8.4 Hálózati szintű hozzáférés-ellenőrzés 

8.4.1 Hálózati szolgáltatások használatára vonatkozó szabályzat 

Cél: A hálózatra telepített szolgáltatások védelme. 

Feladat: A hálózati szolgáltatások használatáról szabályzatot kell készíteni, s azt be kell tartatni. A 
szabályzatnak tartalmazni kell, hogy milyen felhasználói kör milyen hálózati területhez 
férhet hozzá. 

Eredmény: A hálózati szolgáltatások használatára vonatkozó szabályzat. 

Felelős: Informatikai biztonsági felügyelő/felelős 
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8.4.2 Felhasználó hitelesítése külső hozzáférés esetén 

Cél: A távoli felhasználók megbízható hitelesítése. 

Feladat: A külső összeköttetéseket csak a feltétlenül munkaidőn kívül is elérni szükséges 
rendszerekhez szabad engedélyezni, s kriptográfiai védelmi módszereket kell alkalmazni. 

Eredmény: A hálózati szolgáltatások használatára vonatkozó szabályzat. 

Felelős: Informatikai biztonsági felügyelő/felelős 
  

8.4.3 Távdiagnosztikai és konfigurációs portok védelme 

Cél: A távdiagnosztikai és a konfigurációs portok védelmének biztosítása. 

Feladat: A távdiagnosztikai és a konfigurációs portokhoz való fizikai és logikai hozzáférést 
ellenőrizni, szabályozni kell. A hozzáféréshez a rendszerben alkalmazott legszigorúbb 
azonosítási eljárásokat és naplózási rendet kell használni.  

Eredmény: A távdiagnosztikai és a konfigurációs portok használatának szabályzata. 

Felelős: Informatikai biztonsági felügyelő/felelős 
  
8.5 Operációs rendszer szintű hozzáférés-ellenőrzés 

8.5.1 Biztonságos bejelentkezési eljárások 

Cél: Szabályzat az operációs rendszerek hozzáférési eljárásainak beállítására és használatára. 

Feladat: Az operációs rendszerekbe való bejelentkezési eljárásokat – a jogosulatlan hozzáférés, a 
szándékos károkozás elkerülése érdekében – szabályozni kell. Fontos a különböző 
szerepköröknek megfelelő hozzáférési jogosultság meghatározása és az ehhez tartozó jogok 
beállításának szabályozása (igénylés, engedélyezés, beállítás, visszavonás).  

Eredmény: A biztonsági szempontoknak megfelelő hozzáférés az operációs rendszer funkciókhoz. 

Felelős: Informatikai biztonsági felügyelő/felelős 
  

8.5.2 Felhasználó azonosítása és hitelesítése 

Cél: Az operációs rendszer szintű felhasználók azonosítása és hitelesítése. 

Feladat: A felhasználók egyedi azonosítására, hitelesítésére megbízható módszert kell választani, annak 
használatát szabályzatban kell rögzíteni, használatát szigorúan meg kell követelni. A 
szabályzatnak ki kell terjednie az azonosítás és hitelesítés teljes életciklusára (igénylés, 
engedélyezés, beállítás, visszavonás).  

Meg kell határozni a biztonságos jelszóra vonatkozó követelményeket, szabályozni kell a 
jelszavak létrehozására, módosítására, tárolására, használatára, visszavonására vonatkozó 
eljárásokat. A felhasználók a jelszóhasználattal kapcsolatos feladatait és kötelezettségeit szintén 
szabályzatba kell foglalni, és rendszeresen ellenőrizni kell annak betartását. 

Eredmény: Egyértelműen szabályozott felhasználói hozzáférési és hitelesítési rendszer. 

Felelős: Informatikai biztonsági felügyelő/felelős 
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8.5.3 Rendszer-segédprogramok használata 

Cél: Átlátható, ellenőrzött, dokumentált, a biztonságot nem veszélyeztető rendszer-
segédprogram használat megvalósítása. 

Feladat: A rendszer-segédprogramok használata különös lehetőségeket teremt nehezen 
ellenőrizhető manipulációkra, ezért ezek használatát különös figyelemmel kell 
szabályozni és a szabályzatban foglaltakat ellenőrizni. A fejlesztő eszközökhöz, az 
adatbázis közvetlen hozzáféréseket lehetővé tevő segédprogramokhoz való hozzáférés 
csak indokolt esetben engedélyezhető és a tevékenység végén az engedélyt vissza kell 
vonni, és lehetőleg ki kell zárni az ellenőrizhetetlen származású programok használatát. 

Eredmény: A rendszer-segédprogramok ellenőrzött, biztonságos használata. 

Felelős: Informatikai biztonsági felügyelő/felelős 

 

8.5.4 Az összeköttetés/kapcsolat idejének korlátozása 

Cél: Annak megakadályozása, hogy a szükséges időn túl aktív maradjon az 
összeköttetés/kapcsolat. 

Feladat: Szabályozni kell, hogy mekkora az inaktív vagy teljes időtartam, amely után az 
adatkapcsolatot meg kell szüntetni. Ezt az időintervallumot figyelembe kell venni a 
rendszerek paraméterezésénél, illetve alkalmazások fejlesztésénél. Az időtartam 
betartandó attól függetlenül, hogy humán beavatkozásról vagy alkalmazás automatikus 
aktivitásról van szó. 

Eredmény: Bizonyos inaktív vagy teljes időtartam után az összeköttetés megszakításra (ismételt 
felépítésre) kerül. 

Felelős: Informatikai biztonsági felügyelő/felelős 

 

8.6 Alkalmazás és adat-szintű hozzáférés-ellenőrzés 

8.6.1 Adat-hozzáférés korlátozása 

Cél: A konkrét alkalmazás egyes funkciói elérésének, használatának korlátozása. 

Feladat: Alkalmazás funkciónként, illetve egyes adatkörökre (adatminősítés, biztonsági szint stb. 
szerint) vonatkozó hozzáférés szabályozása, a jogosulatlanok kizárása. Fontos az egyes 
manipulációk, jogosulatlan kísérletek naplózása, a naplóállomány rendszeres értékelése. A 
funkció, illetve adatkörre vonatkozó korlátozások lehetőségét az alkalmazás fejlesztésének 
időszakában kell megtervezni és az alkalmazást ennek megfelelően implementálni, ez 
utólag sokszor nehezen megvalósítható. 

Eredmény: Finoman hangolható, jól naplózott hozzáférési rendszer. 

Felelős: Adatgazda és informatikai biztonsági felügyelő/felelős 
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8.6.2 Érzékeny adatokat kezelő rendszerek elkülönítése 

Cél: Az érzékeny adatokat kezelő rendszereknek erre a célra létrehozott, elkülönített 
számítógépes környezettel kell rendelkezniük. 

Feladat: Az egyes rendszereket kategóriákba kell sorolni az általuk kezelt adatok érzékenységének 
megfelelően. Az érzékenynek minősített adatokat kezelő alkalmazás elkülönítésével 
hozható létre a szükséges biztonsági szint. A rendszerek besorolását rendszeresen felül 
kell vizsgálni és aktualizálni. 

Eredmény: Kategóriáknak megfelelő biztonságú elkülönített informatikai környezet. 

Felelős: Informatikai biztonsági felügyelő/felelős 

 

8.7 Mobil számítógép használata és távmunka 

8.7.1 Mobil számítógép használata és a vele történő kommunikáció 

Cél: Mobil számítógép biztonságos használatának szabályozása. 

Feladat: A mobil számítógépek (notebook, palm, pda) biztonságos használatának szabályozása. A 
hozzáférés, a logikai és fizikai biztonság, az adatmentések megvalósítása, illetve a 
biztonságos környezeten kívüli munkavégzés szabályrendszere is meghatározandó. 

Eredmény: Biztonságos távoli és helyi mobil számítógép használat. 

Felelős: Informatikai biztonsági felügyelő/felelős 
  

8.7.2 Távmunka 

Cél: A biztonságos távmunka, távoli elérés megvalósítása. 

Feladat: Szabályozni kell, hogy a biztonságos távoli hozzáférés, illetve munkavégzés érdekében milyen 
tevékenységek és technikai feltételek szükségesek. Távoli hozzáférés és munkavégzés csak 
indokolt esetben engedélyezhető, és a hozzáférés, adatcsere biztonsága érdekében külön 
eljárásokat kell meghatározni és megvalósítani. 

Eredmény: A biztonsági elvárásokat kielégítő távoli munkavégzés. 

Felelős: Informatikai biztonsági felügyelő/felelős 
 

9. Információs rendszerek beszerzése, fejlesztése és működtetése 
9.1 Információs rendszerek biztonsági követelményei 

9.1.1 Biztonsági követelmények elemzése és meghatározása 

Cél: Annak biztosítása, hogy a biztonság az informatikai rendszereknek szerves részét képezze. 

Feladat: A fejlesztés vagy beszerzés kezdete előtt, az információs rendszerekre vonatkozó biztonsági 
kockázatokat elemezni kell, ez alapján meg kell határozni a vonatkozó biztonsági intézkedéseket. 

Eredmény: Az információs rendszerekre vonatkozó biztonsági rendszerterv. 

Felelős: Informatikai biztonsági felügyelő/felelős 
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9.2 Helyes adatfeldolgozás az alkalmazásokban 

9.2.1 Bemenő adatok érvényesítése 

Cél: Az informatikai rendszerek helyes működéséhez szükséges bemenő adatok megfelelőségének 
biztosítása. 

Feladat: Az informatikai rendszerek bemenő adatainak ellenőrzése mind tartalmi, mind formai 
szempontból. 

Eredmény: Adatbeviteli ellenőrzési eljárások. 

Felelős: Adatgazda 
  

9.2.2 Belső feldolgozás ellenőrzése 

Cél: A belső feldolgozás során mind a szándékos, mind a véletlen károkozás kockázatának 
minimálisra csökkentése. 

Feladat: Az alkalmazásokba érvényességi ellenőrzéseket kell beépíteni, hogy észlelni lehessen az 
információk feldolgozási hibákból vagy akár a szándékos cselekedetekből adódó 
bármilyen sérülést. 

Eredmény: A feldolgozás során bekövetkező hiba esélyének jelentős csökkentése. 

Felelős: Informatikai biztonsági felügyelő/felelős 
  

9.2.3 Üzenetek hitelessége és sértetlensége 

Cél: Az alkalmazások közötti kommunikáció során a hitelesség és a sértetlenség biztosítása. 

Feladat: Meg kell határozni, hogy az alkalmazások közötti kommunikáció során milyen eszközökkel 
(például aszimmetrikus kulcsú digitális aláírás, szimmetrikus vagy aszimmetrikus titkosítás,  
időbélyegek alkalmazásával) lehet biztosítani a sértetlenséget és a hitelességet; illetve hogy ezen 
óvintézkedés mely üzenettípusok esetén szükséges. Az így meghatározott üzenettípusokra a 
hitelességet és sértetlenséget biztosító eszközök alkalmazását szabályozni kell.  

Eredmény: A kommunikáció hitelességének és a sértetlenségének biztosítása révén a megbízhatóság 
jelentős növelése. 

Felelős: Informatikai biztonsági felügyelő/felelős 
  

9.2.4 Kimenő adatok ellenőrzése 

Cél: A kimenő adatok érvényessége, a tárolt információk későbbi feldolgozása helyes és a 
körülményeknek megfelelő legyen. 

Feladat: Annak biztosítása, hogy mind az automatikus, mind a manuális illesztő felületeken (inter-
face-eken) a megfelelő időben, a megfelelő (szabályozott) struktúrában és adattartalommal 
jelenjen meg a kimenő információ. 

Eredmény: Az alkalmazások kimenetén szabványos, sértetlen, megbízható adatok jelentkeznek; javítva a 
szolgáltatás megbízhatóságát. 

Felelős: Adatgazda 
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9.3 Titkosítási intézkedések 

9.3.1 Titkosítási eljárások használatára vonatkozó szabályzat 

Cél: A titkosítási eljárások használatának szabályozása. 

Feladat: Az adatok védelme érdekében ki kell alakítani, és alkalmazni kell a titkosítási eljárások 
használatára vonatkozó szabályzatot; valamint ezen szabályzat betartását ellenőrizni kell. A 
védelem szükséges szintjét a kockázat-analízisre kell alapozni. 

Eredmény: Megbízható titkosítási eljárások; a bizalmasság, a sértetlenség és a hitelesség megléte. 

Felelős: Informatikai biztonsági felügyelő/felelős 
  

9.3.2 Kulcsmenedzsment 

Cél: A hatályos jogi szabályozásnak megfelelő, lehetőleg az Európai Unió gyakorlatának és 
ajánlásainak is eleget tevő kriptográfiai technikákon alapuló kulcsmenedzsment-rendszer 
kialakítása. 

Feladat: A magyar jogi szabályozásnak eleget tevő, lehetőleg a nemzetközi gyakorlatban is bevált 
kulcsmenedzsment-rendszerek értékelése; az alkalmazandó kulcsmenedzsment-rendszer 
kiválasztása, a megfelelő szabályzat kialakítása, bevezetése és betartatása szükséges. 

Eredmény: A titkosítási és hitelesítési, illetve visszafejtési eljárások során megbízható kulcsok 
kerülnek felhasználásra.  

Felelős: Informatikai biztonsági felügyelő/felelős 
  
9.4 Rendszerfájlok biztonsága 

9.4.1 Üzemelő szoftverek ellenőrzése 

Cél: Megbízható szoftverek használata. 

Feladat: Szabályzatba kell foglalni a szoftverek telepítésének és üzemeltetésének elvárt folyamatát; létre 
kell hozni a központi, illetve intézményi szoftverkatalógust, s csak az abban szereplő (előzetesen 
bevizsgált) szoftvereket szabad a számítógépekre telepíteni. Biztosítani kell, hogy a fejlesztők és 
karbantartók csak azokhoz a rendszerekhez férjenek hozzá, amelyekre munkájukhoz feltétlenül 
szükségük van. 

Eredmény: Megbízható szoftverek használata, az információ kiszivárgási veszélyének csökkentése. 

Felelős: Informatikai biztonsági felügyelő/felelős 
  

9.4.2 Rendszer-vizsgálat adatainak védelme 

Cél: A rendszer vizsgálatához szükséges adatok teljes körű védelmének biztosítása. 

Feladat: A vizsgált adatok körét gondosan kell megválasztani, azokat a teljes életútjuk során folyamatosan 
védeni és ellenőrizni kell. A személyes adatokat tartalmazó üzemeltetési, tesztelési adatbázisok 
használatát el kell kerülni. 

Eredmény: A rendszer-felügyeleti adatok sérülési, illetéktelen helyre való kerülési kockázatának jelentős 
csökkenése. 

Felelős: Adatgazda és informatikai biztonsági felügyelő/felelős 
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9.4.3 Programok forráskódjához való hozzáférés ellenőrzése 

Cél: A programok forráskódjához való hozzáférés szabályozása. 

Feladat: A használt programok forráskódját biztonságos helyen kell tárolni, a hozzáférést 
szigorúan korlátozni és naplózni szükséges. Amennyiben a forráskód nem ellenőrizhető, 
az önmagában egy kockázati tényezőt jelent. 

Eredmény: A program-forráskódok kikerülésének; ily módon a rendszer potenciális sebezhetőségi 
pontjai illetéktelen helyre kerülésének kockázata jelentősen csökken, ugyanakkor az 
esetleges hibajavításhoz haladéktalanul rendelkezésre áll az éppen használt verzióban. 

Felelős: Informatikai biztonsági felügyelő/felelős 

 

9.5 Biztonság a fejlesztési és támogató folyamatokban 

9.5.1 Változás-kezelés szabályozási eljárásai 

Cél: A változtatások megvalósításának ellenőrzés alatt tartása. 

Feladat: A változtatások végrehajtására változás-kezelési eljárásokat kell bevezetni, kidolgozni és 
betartatni. Biztosítani kell, hogy a fejlesztők és karbantartók csak azokhoz a 
rendszerekhez férjenek hozzá, amelyekre munkájukhoz feltétlenül szükségük van. 

Eredmény: A változtatások felügyelet alatt tarthatók lesznek; így a rendszer részét képező összes 
szoftver kontrollálható. Ez a káros programok elleni védelem hatékonyságát is növeli. 

Felelős: Informatikai biztonsági felügyelő/felelős 

 

9.5.2 Alkalmazások műszaki átvizsgálása az üzemelő rendszerek megváltoztatását 
követően 

Cél: A változtatás ne okozzon működési zavart a szervezetben és biztonságában. 

Feladat: A használatban levő rendszerek megváltozásakor meg kell vizsgálni, hogy (főleg a 
működés szempontjából kritikus) alkalmazások működésére az adott változtatás nincs-e 
káros hatással.  

Eredmény: Csökkent a káros hatás kockázata a használat alatt levő rendszerekre. 

Felelős: Informatikai biztonsági felügyelő/felelős 
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9.5.3 Szoftvercsomagok változásának korlátozása 

Cél: A szoftvercsomagok módosításának visszaszorítása a feltétlen szükséges esetekre. 

Feladat: Valamennyi változtatás szükségességét, indokoltságát ellenőrizni kell; minél alacsonyabb 
szinten kell tartani a szoftvercsomagok változtatását. Változtatás esetén az eredeti verziót 
meg kell őrizni, s a fejlesztést egy másolaton kell végezni. Az új verziót alapos 
tesztelésnek kell alávetni, éles bevezetése csak ez után lehetséges. 

Eredmény: A szoftvercsomagok egységessége miatt az esetleges sebezhetőségek javítása kisebb 
ráfordítást igényel, csökken a sebezhetőség kockázata. 

Felelős: Informatikai biztonsági felügyelő/felelős 

 

9.5.4 Veszélyes (forrás)kódok kiszűrése 

Cél: Meg kell előzni az információk kiszivárgását. 

Feladat: Az információk kiszivárgásának elkerülése érdekében minden rendelkezésre álló 
forráskódot le kell vizsgálni/vizsgáltatni használat előtt. Csak tiszta forrásból szabad 
programokat beszerezni. Csak ezen vizsgálatok után lehet bármely programot a végleges 
rendszerbe engedni. 

Eredmény: Kisebb eséllyel kerülnek információk illetéktelen kezekbe. 

Felelős: Informatikai biztonsági felügyelő/felelős 

 

9.5.5 Kiszervezett szoftverfejlesztés 

Cél: A használatba vétel előtt a szervezeten kívüli eredetű (készített, fejlesztett, javított) 
szoftvereket kiemelt figyelemmel kell ellenőrizni. 

Feladat: Kiemelt figyelemmel kell kísérni a külső szoftverfejlesztést; s a kapott programot 
alaposan felül kell vizsgálni/vizsgáltatni. Csak megbízható forrásból származó szoftvert 
szabad alkalmazni. 

Eredmény: Az alkalmazott szoftverek alapos vizsgálata révén alacsonyabb eséllyel lesz (trójai típusú) 
támadásnak kitéve a rendszer. 

Felelős: Informatikai biztonsági felügyelő/felelős 
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9.6 Műszaki sebezhetőség kezelése 

9.6.1 A műszaki sebezhetőségek ellenőrzése 

Cél: A műszaki sebezhetőség minimális szinten tartása. 

Feladat: Fel kell mérni az alkalmazott rendszerek sebezhető pontjait, s az ezekből fakadó 
kockázatot meg kell szüntetni (illetve minimalizálni a kockázattal arányosan) megfelelő 
védelmi intézkedések meghozásával. 

Eredmény: A sebezhető pontok megszűnése. 

Felelős: Informatikai biztonsági felügyelő/felelős 

 

10. Informatikai biztonsági események kezelése 

10.1 Informatikai biztonsági események és sérülékenységek jelentése 

Cél: A biztonsági sérülékenységek és események ismertek legyenek, azokra megfelelő választ 
adjon a szervezet. 

Feladat: A szervezetnek rendelkeznie kell a biztonsági események osztályozására és jelentésére 
vonatkozó eljárással. A biztonsági események értékelése és osztályozása az alapja a 
megfelelő védelmi eljárások kialakításának. 

Ki kell dolgozni a biztonsági események kezelési eljárását, amely legalább a következőket 
tartalmazza: 

• a biztonsági sérülékenységek jelentésére vonatkozó eljárást, 

• a biztonsági események értékelésére vonatkozó eljárást, 

• a biztonsági eseményről szóló információ eljuttatása biztosított legyen a 
megfelelő szintre, 

• legyen a fenti feladatok ellátásáért felelős személy. 

Az esemény-kezelést be kell illeszteni a működési környezetbe (help desk, 
Informatikai Biztonsági Irányítási Rendszer – IBIR stb.). 

Eredmény: Nem marad feltáratlan, megfelelően lereagálatlan biztonsági esemény. 

Felelős: Informatikai biztonsági felügyelő/felelős 
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10.2 Informatikai biztonsági események kezelése 

Cél: Az informatikai biztonsági események gyors, hatékony kezelése. 

Feladat: A feltárt és dokumentált eseményeket gyűjteni és rendszeresen értékelni kell. Az 
események okozta hibákat analizálva meg kell határozni a hibák  okát. Ki kell dolgozni 
egy gyors és hatékony eljárást a problémák megismerésére, hogy minél előbb ismertté és 
kezelhetővé váljanak. 

Eljárásokat kell kidolgozni és felelősöket kell megnevezni az informatikai biztonsági 
események kezelésére.  

Az események kezelése be kell épüljön az üzemeltetés rendjébe. A feltárt események 
értékelését (osztályozását) biztosító rendszert kell kialakítani. 

Az események kezeléséhez bizonyítékokat kell gyűjteni, a megtett intézkedéseket 
dokumentálni kell annak érdekében, hogy később előforduló hasonló eseményeket már a 
kialakított módon lehessen kezelni vagy megelőzni. 

Eredmény: Biztonsági események kezelési eljárása. 

Felelős: Informatikai biztonsági felügyelő/felelős 

 

10.3 Informatikai biztonsági problémakezelési eljárás kialakítása 

Cél: Az informatikai biztonsági problémák megelőzése, illetve hatékony védekezés kialakítása. 

Feladat: Eljárásokat kell kidolgozni és felelősöket kell megnevezni az informatikai biztonsági 
problémák megállapítására és kezelésére.  

A fellépő események okozta hibák értékelése mutat rá a hiba okára, vagyis a problémára. 
A problémák ellen védelmi intézkedéseket kell hozni, az általuk képviselt kockázatok 
arányában.  

A teljes eljárást menedzselni kell, vagyis ki kell alakítani a folyamatot, és felelőst kell 
rendelni hozzá. Gondoskodni kell az esemény-hiba-probléma nyilvántartásáról annak 
érdekében, hogy a későbbiekben a hasonló események, illetve hibák esetén már a 
tapasztalatból kiindulva lehessen intézkedni. 

Eredmény: Probléma-kezelési eljárás kialakítása. 

Felelős: Informatikai vezető és informatikai biztonsági felügyelő/felelős 
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11. Működés folytonosságának irányítása 

11.1 Működés-folytonosság biztosítása 

Cél: Az informatikai működés folytonosságának biztosítása. 

Feladat: Működés-folytonossági eljárásokat kell kidolgozni és dokumentálni. 

Azonosítani kell a dokumentumban 

o a kritikus informatikai szolgáltatásokat,  

o az informatikai szolgáltatások megengedett kiesési idejét, 

o minimális szolgáltatási szintet, 

o átmeneti eljárásokat, 

o az informatikai szolgáltatás visszaállítási eljárásokat. 

Meg kell határozni azokat az infrastruktúrákat és szolgáltatásokat, melyeknek működniük 
kell lokális események/katasztrófák esetén is, hogy ezáltal nyújtsanak informatikai 
támogatást az esemény elhárításához. Ezekre nézve ki kell alakítani a megfelelő 
tartalékokat. Szabályozni kell működtetésüket és használatukat, és rendszeresen vizsgálni 
kell működőképességüket. 

Az eljárásokat tesztelni kell és a dokumentumot évente, illetve a releváns változások 
alkalmával felül kell vizsgálni. 

Eredmény: Működés-folytonossági terv (dokumentum). 

Teszt-tervek, jegyzőkönyvek. 

Felelős: Informatikai vezető és informatikai biztonsági felügyelő/felelős 

 

11.2 Informatikai katasztrófa-elhárítási terv 

Cél: A kritikus informatikai erőforrások működésének visszaállítása. 

Feladat: Az informatikai működés sérülhet az informatikai erőforrás katasztrófa jellegű kiesése 
esetén. 

A katasztrófa-elhárítási terv kiterjed: 

o a kritikus informatikai erőforrások azonosítására, 

o az elviselhető kiesési időablak meghatározására, 

o az erőforrások pótlására/visszaállítására történő eljárások kialakítására az 
időablakon belül, 

o a felkészülés, a válasz és a visszaállítás feladatainak meghatározására, felelősök 
hozzárendelésére. 

Az eljárásokat tesztelni kell, és a dokumentumot évente, illetve a releváns változások 
alkalmával felül kell vizsgálni. 

Eredmény: Informatikai katasztrófa-elhárítási terv (dokumentum). 

Teszt-tervek, jegyzőkönyvek. 

Felelős Informatikai vezető és informatikai biztonsági felügyelő/felelős 
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12. Követelményeknek való megfelelés 

12.1 Jogi követelményeknek való megfelelés 

Cél: Jogszerű informatikai működés és szolgáltatások. 

Feladat: Az informatikai működés során fenn kell tartani a jogszabályi megfelelést. 

Az informatikai működésre hatással lévő jogszabályok azonosítása, és a megfelelés 
dokumentálása. 

Eljárás kidolgozása a megfelelés fenntartására, időszakos (évenkénti) felülvizsgálata. 

Eredmény: Vonatkozó jogszabályok listája. A jogszabályoknak megfelelő eljárások. 

Eljárás a jogszabályi megfelelés fenntartására. 

Felelős: Informatikai vezető 

 

12.2 Biztonsági szabályzatnak és szabványoknak való megfelelés, és műszaki megfelelőség 

Cél: Az informatikai működés megfelelőségének biztosítása érdekében a szabványokat is 
figyelembe vevő szabályzatok készítése. 

Feladat: Eljárás kidolgozása a biztonsági szabályzatnak, szabványoknak való megfelelés 
ellenőrzésére. Éves ütemterv alapján és releváns változások alkalmával ellenőrizni kell a 
biztonsági eljárások tartalmát és működését. 

Eljárást kell kidolgozni a biztonsági szabályozás során figyelembe vett szabványok 
figyelemmel kísérésére és a változások nyomán végrehajtandó teendőkre. 

Eredmény: Eljárás és ütemterv a biztonsági ellenőrzésre. 

Eljárás a szabványok változásának nyomon követésére. 

Felelős: Informatikai biztonsági felügyelő/felelős 

 
 

12.2.1 Auditálási szempontok 
Cél: Biztosítani kell, hogy a védelmi intézkedések a szabályzatokban leírtak szerint 

megvalósuljanak. 

Feladat: Ki kell dolgozni a védelmi intézkedések felülvizsgálatának rendszerét, kitérve az 
alkalmazott felülvizsgálati eljárásra, a végrehajtás gyakoriságára és az érintettek 
felelősségére és feladataira. 

Javasolt külső, független szakértőt bevonni az ellenőrzésbe. 

Eredmény: A védelmi intézkedések rendszeres, módszeres felülvizsgálata, javító intézkedések. 

(Független állásfoglalás a védelmi intézkedések megvalósulásáról.) 

Felelős: Informatikai biztonsági felügyelő/felelős 
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Függelék: Ellenőrző lista a biztonsági követelményeknek való megfelelés ellenőrzésére   
Srsz. Megnevezés Van Nincs Nem  

releváns Megjegyzés 

1.  Dokumentum azonosítási adatok     
2.  Általános tartalmi elemek     
3.  Informatikai biztonság felelős szerepköreinek kiosztása     
4.  Biztonsági követelmények a külső szolgáltatókkal kötött 

megállapodásokban 
    

5.  Külső szolgáltatók megállapodásainak éves felülvizsgálata     
6.  Az informatikai vagyontárgyakért meghatározott felelős     
7.  Biztonsági osztályok és azok védelmi követelményeinek leírása     
8.  Az informatikai erőforrások osztályzása     
9.  Az információk jelölése és a kezelésre vonatkozó eljárások     
10.  Biztonsági szempontból kritikus munkakörök listája     
11.  Munkatársak alkalmazása során alkalmazott biztonsági eljárások     
12.  Aktuális munkaköri leírások     
13.  Biztonsági oktatások     
14.  Eljárás az alkalmazás megszűnése, illetve munkakör megváltozása 

esetén 
    

15.  Helyiségek biztonsági besorolása     
16.  Biztonsági zónák védelmi eljárásai     
17.  Belépés- és mozgásellenőrzési rendszer     
18.  Belépés- és mozgásellenőrzési eljárások     
19.  Berendezések elhelyezési szabályzata és védelme     
20.  Intézkedési terv a közműszolgáltatások kiesése esetére     

21.  A biztonsági elvárásoknak megfelelően kialakított és 
megvalósított kábelezési terv és karbantartási eljárások 

    

22.  Berendezések karbantartási terve     
23.  Informatikai berendezések selejtezési eljárásai     
24.  Üzemeltetési szabályzatok     
25.  Üzemeltetési eljárások     
26.  Változáskezelési eljárás     
27.  Összeférhetetlen feladatkörök azonosítva és szétválasztva     
28.  Elkülönített fejlesztési, teszt és üzemeltetési környezetek     
29.  Ellenőrzési eljárások a biztonsági követelmények érvényesítésére 

szerződésekben 
    

30.  Harmadik felek szolgáltatásainak figyelemmel kísérése és 
átvizsgálása 

    

31.  Szolgáltatási szint menedzsment eljárások     
32.  Kapacitás-menedzsment tervek     
33.  Rendszerek átadás-átvételi eljárási rendje     
34.  Vírusvédelmi eljárás     
35.  Mobil kód elleni intézkedések     
36.  Mentési és visszaállítási eljárások     
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Srsz. Megnevezés Van Nincs Nem  
releváns Megjegyzés 

37.  Hálózatbiztonsági szabályzat     
38.  Hálózati szolgáltatások szolgáltatási szint menedzsment eljárásai     
39.  Adathordozók kezelési szabályzata     
40.  Adathordozók selejtezési szabályzata     
41.  Információkezelési eljárások     
42.  Rendszerdokumentációk tárolási szabályzata     
43.  Információcserére vonatkozó szabályzatok és eljárások     
44.  Adatcsere biztonsági eljárásai     
45.  Fizikai adathordozók szállításának eljárásrendje     
46.  Elektronikus üzenetváltás szabályai     
47.  Felhasználói utasítás a kritikus rendszerekre     
48.  On-line tranzakciók biztonsági intézkedései     
49.  Változáskezelési eljárások a nyilvánosan hozzáférhető infor- 

mációkra 
    

50.  Audit naplózása     
51.  Monitoring eljárások     
52.  Naplóinformációk kezelési eljárásai     
53.  Rendszerekben végzett tevékenységek naplózásának eljárásai     
54.  Hibák naplózási rendje     
55.  Egységes időpecsétek a rendszerekben és naplófájlokban     
56.  Hozzáférés-ellenőrzési szabályzat     
57.  Felhasználók regisztrálási rendje     
58.  Speciális jogosultságok kezelési szabályzata     
59.  Felhasználói jelszavak kezelésének szabályzata     
60.  Felhasználói hozzáférési jogosultságok átvizsgálása     
61.  Felhasználói informatikai biztonsági szabályzat     
62.  „Tiszta asztal, tiszta képernyő” szabályzat     
63.  Hálózati szolgáltatások használatára vonatkozó szabályzat     
64.  A hálózati szolgáltatások használatára vonatkozó szabályzat     
65.  Távdiagnosztikai és konfigurációs portok védelme     
66.  A hálózati szolgáltatások használatára vonatkozó szabályzat     
67.  Biztonságos bejelentkezési eljárások     
68.  Azonosítási és hitelesítési rendszer     
69.  Megfelelő minőségű jelszavakat és jelszókezelést biztosító 

szabályozás 
    

70.  A rendszer-segédprogramok ellenőrzött, biztonságos használata     
71.  Az összeköttetés idejének korlátozása     
72.  Bizonyos inaktív idő vagy teljes időtartam után az összeköttetés 

megszakítása 
    

73.  Érzékeny adatokat kezelő rendszerek elkülönítése     
74.  Biztonságos mobil számítógép használat gyakorlatának kialakítása     
75.  A biztonsági elvárásokat kielégítő távoli munkavégzés     
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Srsz. Megnevezés Van Nincs Nem  
releváns Megjegyzés 

76.  Az információs rendszerekre vonatkozó biztonsági rendszerterv     
77.  Adatbeviteli ellenőrzési eljárások     
78.  Belső feldolgozás ellenőrzése     
79.  Üzenetek hitelességének és sértetlenségének biztosítása     
80.  Kimenő adatok ellenőrzése     
81.  Titkosítási eljárások használatára vonatkozó szabályzat     
82.  Biztonságos kulcsmenedzsment-rendszer alkalmazása     
83.  Üzemelő szoftverek ellenőrzése     
84.  Rendszervizsgálat adatainak védelme     
85.  Programok forráskódjához való hozzáférés ellenőrzése     
86.  Változás-kezelési eljárások     
87.  Alkalmazások műszaki átvizsgálása az üzemelő rendszerek 

megváltoztatását követően 
    

88.  Szoftvercsomagok megváltozásának korlátozása     
89.  Veszélyes (forrás)kódok kiszűrése     
90.  Kiszervezett szoftverfejlesztés ellenőrzése     
91.  A műszaki sebezhetőségek ellenőrzése     
92.  Biztonsági sérülékenységek jelentési rendszere     
93.  Biztonsági incidensek kezelésének eljárása     
94.  Probléma-kezelési eljárás     
95.  Működés-folytonossági terv     
96.  Katasztrófa-elhárítási terv     
97.  Eljárás a jogszabályi megfelelés fenntartására     
98.  Eljárás és ütemterv a biztonsági ellenőrzésre, a szabványok 

változásának nyomon követésére 
    

99.  A védelmi intézkedések rendszeres, módszeres felülvizsgálata     
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2. melléklet a 84/2007. (IV. 25.) Korm. rendelethez 
 

A Központi Rendszer Informatikai Katasztrófa-elhárítási Tervének 
(IKeT) alapelvei 

1. Az IKeT feladata 
Az IKeT (Informatikai Katasztrófa-elhárítási Terv) célja a Központi Rendszert üzemeltető szervezet 

felkészítése arra, hogy kezelni tudja azokat a helyzeteket, amikor az informatikai erőforrások átfogó 
sérülése miatt a rendszerek folyamatos és rendeltetésszerű működése megszakad.  

Az informatikai katasztrófa-elhárítási időszakokra bontott feladatai: 
  

Felkészülési fázis

Válasz fázis

Katasztrófa

 bekövetkezése

Visszaállítási fázis
Helyreállítási fázis

ID
Ő

 
1. ábra: Az informatikai katasztrófa-elhárítás fázisai 

 

1.1 Katasztrófa előtti felkészülési feladatok 
Katasztrófa előtti felkészülési feladatok ellátásakor az Üzemeltetőnek meg kell tennie azokat a 

szükséges intézkedéseket (felkészülési fázis), melyek biztosítják számára, hogy katasztrófa helyzet esetén 
rendelkezésre álljanak a sikeres elhárításhoz szükséges erőforrások és teljesüljenek a szükséges feltételek. 

A felkészülési fázis implementációs tervében felsorolt feladatok végrehajtása biztosítja azt, hogy az 
üzemeltető szervezet teljesíteni tudja a Miniszterelnöki Hivatal elvárásait, vagyis az informatikai 
rendszerek visszaállítását a megjelölt időtartamon belül. A felkészülési fázis meghatározza azokat az 
adminisztratív, szervezési, illetve technikai intézkedéseket, amelyeket az Üzemeltetőnek végre kell 
hajtania. A felkészülési fázisban kerül sor a szükséges beruházásokra, eszközök beüzemelésére, részletes és 
konkrét eljárások kidolgozására, tesztelésre, illetve az érintett munkatársak oktatására. A felkészülési fázis 
főbb feladatai tehát az alábbiak: 

– Az informatikai katasztrófa-elhárításban részt vevő csoportokat létrehozása, tagjaik felelősségi 
körének meghatározása, és megbízása a feladatok ellátásával. 
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– Az informatikai katasztrófa-elhárításhoz szükséges dokumentációk biztosítása, különös 
tekintettel a mentés-visszaállítás dokumentációira, majd az egyéb (leltárak, szerződések, 
értesítési listák stb.) dokumentumok. 

– A szállítók rendelkezésre állásának biztosítása. 
– Az informatikai katasztrófa-elhárítási tevékenységek menedzselésére szolgáló Katasztrófakezelő 

Központ kijelölése. 
– Az informatikai rendszer erőforrásigényének (hardverek, szoftverek, adatok, dokumentá- 

ciók stb.) biztosítása. 
– Az egyes fázisok pénzügyi feltételeinek biztosítása. 
– Az Informatikai Katasztrófa-elhárítási Terv tesztelése és oktatása. 

 

1.2 Informatikai katasztrófa bekövetkezésekor végrehajtandó feladatok 
Katasztrófa utáni feladatok, amikor az Üzemeltető mozgósítja az elhárításban részt vevő munkatársait 

(válasz fázis) és megkezdi az informatikai rendszerek újraindítását (visszaállítási fázis), valamint a normál 
üzemi állapot helyreállítását (helyreállítási fázis). 

1.2.1 Válasz fázis  
A válasz fázis során történik a katasztrófa felismerése, az érintettek riasztása, az emberi élet és az 

eszközök mentése. Előzetes helyzetértékelés alapján kihirdetésre kerül az informatikai katasztrófa. Az 
érintettek tájékoztatást kapnak a kialakult helyzetről. 

 
 

Katasztrófa Elhárítás Menedzsment 
Team tagok értesítése

Katasztrófa Elhárítás Menedzsment Team 
tájékoztatása a kialakult helyzetről

Katasztrófa kihirdetése

Katasztrófa 
helyzet van?

Érintettek tájékoztatása Visszaállítás indítása

Nem 

Igen

Stop

Kijelölt vezetők
 értesítése

 
2. ábra: Válasz fázis 

 

1.2.2 Visszaállítási fázis 
A visszaállítási fázis során történik az informatikai rendszerek lehetőség szerinti átállítása a tartalék 

eszközökre, illetve a rendszerek helyreállítása a rendelkezésre álló tartalék eszközök felhasználásával a 
lehető legrövidebb időn belül. Az elsődleges prioritású feladat a már létező párhuzamos alrendszerek 
bekapcsolása, mely esetben ellenőrizni kell, hogy hibamentesen működnek-e, ezek után – vagy elegendő 
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erőforrás rendelkezésre állása esetén ezzel egy időben – kezdődhet meg a kiesett rendszer(ek) normál 
üzemi állapotba való helyreállítása. 

Visszaállítás elindítása

Alkalmazói rendszerek 
újraindítása

Alkalmazói rendszerek 
üzemeltetése

Háttér rendszerek 
leállítása

Visszaállítási fázis Visszaállítási fázis

Helyreállítási fázis Helyreállítási fázis

 
3. ábra: Visszaállítási fázis 

1.2.3 Helyreállítási fázis 

A helyreállítási fázis feladata a kritikus folyamatokhoz szükséges, eredetivel azonos funkcionalitású, 
lehetőség szerint az eredetivel azonos erőforrások biztosítása (beszerzés, üzembe állítás, javítás stb.). Ezen 
fázis akkor ér véget, amikor az informatikai rendszer az eredetivel legalább azonos módon működőképes. 

Kárfelmérés

Helyreállítás 
megtervezése

Kárkövetkezmények 
elhárítása

Normál állapot 
helyreállítása

Katasztrófa-elhárítás 
vége  

4. ábra: Helyreállítási fázis 

Az Informatikai Katasztrófa-elhárítási Terv akkor válik alkalmazhatóvá, amikor a felkészülési fázis 
feladatait végrehajtották, a tervdokumentumban előírt visszaállítási és helyreállítási lépéseket tesztelték, és 
a tervet oktatták minden érintett számára. 
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2. Keretdokumentum 

2.1 Informatikai Katasztrófa-elhárítási Terv célja 
Az Informatikai Katasztrófa-elhárítási Terv alapvető célja, hogy felkészítse a Központi Rendszert 

azokra a váratlan hatásokra, amelyek a rendszer folyamatos működését és/vagy az informatikai rendszerek 
funkcionalitását veszélyeztetik, különös tekintettel a katasztrófahelyzetben történő mentés-visszaállítási 
feladatokra.  

A tervezésnek az a célja, hogy minimalizálja a kockázatokat, az üzemelési stabilitást olyan szinten 
biztosítsa, amely az informatikai infrastruktúrát érintő katasztrófa esetén a károkhoz mérten optimális 
költségekkel és gyorsággal teszi lehetővé a szolgáltatások visszaállítását és helyreállítását, illetve 
figyelembe vegye a redundáns rendszerfelépítés által biztosított lehetőségeket arra az esetre, hogy lokális 
katasztrófahelyzetek esetén is egyes szolgáltatások folyamatosan működjenek.  

2.2 Az Informatikai Katasztrófa-elhárítási Terv hatálya 

Jelen IKeT hatálya kiterjed: 

– az Üzemeltető által üzemeltetett Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer (Központi 
Rendszer, KR), – a Kormányzati Portál, az Ügyfélkapu és az – Elektronikus Kormányzati 
Gerinchálózat informatikai és távközlési eszközeire a megyei hozzáférési pontokig; 

– azon végponti informatikai eszközökre, melyek üzemeltetésére az Üzemeltető külön szerződés 
keretében vállalkozott; 

– az Üzemeltető, illetve a Rendszergazda/Hálózatgazda minden olyan alkalmazottjára, akik jelen 
tervben megnevezésre kerültek; 

– az Üzemeltetővel, illetve a Rendszergazdával/Hálózatgazdával a Központi Rendszerre 
vonatkozó szerződéses viszonyban tevékenykedő természetes vagy jogi személy(ek)re, jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezet(ek)re, a velük kötött szerződés alapján; 

– a Központi Rendszer informatikai eszközeinek üzemelési helyszíneire.  

2.3 Az Informatikai Katasztrófa-elhárítási Terv felépítése 
A katasztrófák kezeléséhez rendkívül sok információ és a jól körülhatárolt tevékenység ismerete 

szükséges. Azon információk és feladatok gyűjteménye az IKeT, amelyek elősegítik a Központi Rendszer 
folyamatos működésének megóvását abban az esetben, ha valamilyen, az informatikai infrastruktúrát érintő 
katasztrófa történne. 

Az IKeT elkészítésénél figyelembe kell venni a Központi Rendszer jellegéből, működéséből, 
üzemeltetéséből adódó sajátosságokat. Ennek értelmében az Informatikai Katasztrófa-elhárítási Tervben az 
informatikai erőforrásra vonatkozóan a részletes visszaállítási lépések nem, csak a végrehajtási utasítások 
szintjén kerülnek meghatározásra. Az IKeT a katasztrófa helyzet esetén történő mentést és visszaállítást 
tekinti elsődlegesnek, míg a további teendőket tartalmazó dokumentációkat kizárólag meghivatkozza, 
illetve felkészíti a Központi Rendszert felügyelő Miniszterelnöki Hivatalt és az Üzemeltetőt arra, hogy 
reagálni, intézkedni tudjon egy esetlegesen bekövetkező, a Központi Rendszer informatikai 
infrastruktúráját érintő katasztrófa esemény esetén. 

2.3.1 Az Informatikai Katasztrófa-elhárítási Tervben megjelenő alkalmazások, rendszerek 
Jelen Informatikai Katasztrófa-elhárítási Tervben megjelennek mindazon informatikai 
erőforrások, melyek „Az Informatikai Katasztrófa-elhárítási Terv hatálya” című pontban 
említésre kerültek.  
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2.3.2 Az Informatikai Katasztrófa-elhárítási Terv kidolgozása során nem érintett rendszerek 

Az IKeT célja a Központi Rendszer működése szempontjából kritikus rendszerek mielőbbi 
visszaállíthatóságának biztosítása. Ebből kifolyólag az IKeT nem foglalkozik azokkal az informatikai 
rendszerekkel és szolgáltatásokkal, amelyekre a következő feltételek közül akár egy is teljesül: 

– Amely informatikai rendszer nem befolyásolja közvetlenül, kritikus jelleggel a Központi 
Rendszer működését, így már a vizsgálat alá vont rendszerek közé sem került be.  

– Azon rendszerek, amelyek nem tisztán informatikai rendszerek, hanem egységet képeznek 
bármilyen irányító, vezérlő, telekommunikációs vagy nem tisztán informatikai vonatkozású 
rendszerekkel. 

– Amelyek az irodai (szövegszerkesztés, táblázatkezelés, prezentáció, kép-, zene-, videó-
szerkesztés) tevékenységet támogatják, illetőleg az EKG működése szempontjából nem a 
főtevékenységhez kapcsolódó rendszerek.  

3. Kiindulási feltételek 

3.1 A változó informatikai környezet hatásai 
Az IKeT használatakor figyelembe kell venni, hogy az egy aktuális állapot alapján készült. Fel kell 

készülni arra, hogy a környezet, a működési folyamatok, és az erőforrások változása befolyásolják annak 
használhatóságát. Az ismert infrastrukturális változásokat, a terv aktualizálásánál  folyamatosan figyelembe 
kell venni. 

Az IKeT készítésének időpontjához képest bekövetkező változásokat az IKeT karbantartásáért felelős 
szervezetnek rendszeresen, illetve jelentős változások esetén ki kell értékelnie, azok alapján a szükséges 
módosításokat át kell vezetnie az IKeT-ben.  

3.2 Kapcsolat a Központi Rendszer fizikai, tűz-, és vagyonvédelmét biztosító szabályzatokkal, dokumen- 
tumokkal 

Az IKeT az informatikai infrastruktúrát érintő katasztrófa eseményeket tárgyalja. Az informatikai 
infrastruktúrát is érinthetik az Üzemeltető, illetve Miniszterelnöki Hivatal meglévő általános fizikai, tűz- és 
vagyonvédelmi szabályzatai. Ezen okokból az IKeT nem foglalkozik kiemelten a fent felsorolt 
szabályzatok hatálya alá tartózó védelmi intézkedésekkel, ezzel elkerülve az azonos területek többszöri 
szabályozásából eredő bonyodalmakat. 

A fizikai, tűz-, és vagyonvédelemmel kapcsolatos dokumentációk, a MeH-ben/MeH EKK-ban 
találhatók.  

3.3 Biztonsági követelmények biztosítása 
Az Informatikai Biztonsági Irányelvekben és az Informatikai Biztonsági Szabályzatban (mely a 

kapcsolódó intézményekre is vonatkozik) meghatározott elveket és biztonsági követelményeket az IKeT 
folyamatai során, a terv minden fázisában érvényesíteni kell, amely érvényesítés az Informatikai Biztonsági 
Felügyelő/Felelős feladata és felelősségi köre. Az esetlegesen bekövetkező informatikai katasztrófa esetén 
különösen fontos, hogy a visszaállítás és a helyreállítás szakaszában is ugyanazt a biztonsági szintet kell 
biztosítani, mint ami az Informatikai Biztonsági Irányelvben elő van írva. Olyan eljárásokat kell kidolgozni 
a visszaállítás és a helyreállítás időtartamára, hogy ne sérüljenek a szervezési és technikai biztonsági 
követelmények, és alkalmazhatók legyenek a védelmi intézkedések.  

A rendelkezésre állás szempontjából a legösszetettebb és legkritikusabb biztonsági követelmény 
bizonyos – már az elhárítást tevékenységét is támogató – informatikai rendszerek minimális szinten történő 
működésének biztosítása. A rendszerek tartalékolását úgy kell kialakítani, hogy minél gyorsabb 
helyreállítást garantáljon, azaz katasztrófa bekövetkezése esetén a sérült rendszereket minél hamarabb 
vissza lehessen állítani.  
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Kezelendő veszélyforrások 
Az informatikai és információs rendszereket tekintve a veszélyforrások egy része az informatikai, 

információ biztonság egy-egy területén jelentkezik, mint részleges, jól behatárolható sérülékenység. 
A veszélyforrások másik része globális jellegű. Az ilyen átfogó veszélyforrásokból adódó fenyegetés 

bekövetkezte az informatikai rendszeren keresztül a szervezet teljes működésére hatással lehet, adott 
esetben teljesen megbénítva azt. Az IKeT ezekkel, a szervezet egészére kiterjedő veszélyforrásokkal 
foglalkozik, oly mértékben, hogy feltételezi, nem a teljes informatikai infrastruktúra (informatikai és fizikai 
környezet) semmisül meg.  

3.4 A folyamatos üzemmenet biztosítása 
A Központi Rendszer többek között szolgáltatásokat és informatikai kapcsolatokat biztosít. Az 

intézmények ezt felhasználva nyújtanak az állampolgárok, más kapcsolódó intézmények, uniós és más 
nemzetközi szervezetek számára szolgáltatásokat és információkat. Mindezen funkciók biztosítása 
érdekében a Központi Rendszer rendszer-szolgáltatásainak folyamatos működése szükséges. A 
szolgáltatások kiesésének megakadályozására biztosítani kell a szükséges erőforrásokat mind humán, mind 
eszköz oldalról. Az üzemmenet folyamatossága szempontjából kiemelt fontosságú a cél a két telephelyes 
működés, telephelyenként belsőleg redundáns rendszerekkel, megfelelően képzett tartalék eszközkészlettel, 
a személyzet kellő felkészítése, valamint a dokumentációk naprakészen tartása.   

3.5 Két központos működés feltételei 
A Központi Rendszert alkotó alrendszerek esetében a futtatásra használt hardver környezet 

kialakításánál cél a hibatűrő felépítés. Ennek érdekében az eszközök belső kialakítása amennyire lehet, 
redundáns. Az áramszünet miatt bekövetkező adatvesztés kivédését szolgálják a szünetmentes tápegységek 
és a tartalék tápellátás, amely biztosítja a klímarendszerek folyamatos működését is. Ez a kialakítás 
jelentősen csökkenti az eszközök meghibásodásából fakadó adatvesztés és esetleges leállás lehetőségét, 
azonban nem nyújt teljes biztonságot a szolgáltatás leállása ellen. A magas rendelkezésre állású 
infrastruktúra/szolgáltatás biztosításához szükséges, hogy az egyik eszköz meghibásodása esetén egy másik 
– átvéve a funkcionalitást – folyamatossá tegye a szolgáltatás működését. 

A szolgáltatás kiesését okozhatja azonban természeti katasztrófa is. Ilyen eset (például árvíz) az 
informatikai rendszer minden elemét érintheti, így az egy központban futó szolgáltatások megszakadása 
következhet be, ezért szükséges a magas rendelkezésre állást biztosító rendszerek legalább két központba 
történő területi szétválasztása.  

A szolgáltatási központok olyan szintű területi elkülönítése szükséges, amely biztosítja, hogy egyazon 
esemény lehetőleg ne veszélyeztethesse valamennyi központ működését. A két központos működés 
kialakításánál figyelembe kell venni, hogy mindkét központban rendelkezésre kell álljon olyan helység 
(kiépített hálózattal, munkahelyekkel, munkaállomásokkal, telefonnal stb. ellátva), ahonnan a rendszereket 
üzemeltetni lehet.   

3.6 Átállás a két központ között 
Természetesen nem minden szolgáltatás esetén van szükség a teljes tartalékolásra, de jó néhány 

szolgáltatás (Internetkapcsolat, országos hálózati összeköttetések, DNS, Mail stb.) esetben elengedhetetlen, 
hogy bármely felmerülő probléma, meghibásodás esetén a másik központ átvegye az éles üzemi működést. 
Az egyik központban a szolgáltatás bármely elemének kiesése esetén automatikus kell legyen a rendszer 
átállása a másik központra. Ilyen esetben a rendszert üzemetető személyzet csak eseményként érzékeli az 
átállás tényét, majd riasztást kap a HelpDesk ügyeletesen keresztül a rendszer leállásának tényéről.  

Az átállás azonban nem csak katasztrófa esetben lehet indokolt, hanem sor kerülhet rá tesztelési 
jelleggel (katasztrófa helyzet szimulációjaként) vagy tervszerűen, karbantartási folyamatok részeként is. Az 
ilyen átállási esetek közös jellemzője, hogy a másik központra történő átállást követően a karbantartási 
tevékenységek végrehajtása idejére csak egy központ biztosítja a szolgáltatást, így megnövekszik a 
szolgáltatás kiesésének kockázata. Ezért az ilyen tervszerű átállásokat (a karbantartási tervben rögzített 
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időpontokat csak a terv elfogadásakor kell jóváhagyni) a MeH írásos engedélye alapján ütemezetten 
(lehetőleg a Központi Rendszer alacsony kihasználtságú időszakában, pl. éjjel vagy munkaszüneti napon) 
előre tesztelten, a lehető legrövidebb idő alatt kell végrehajtani.  

3.7 A hálózati kapcsolatokat biztosító szolgáltatói követelmények 
A Központi Rendszer folyamatos működtetéséhez megfelelő telekommunikációs kapcsolatok 

szükségesek. Nem biztosítható a Központi Rendszer szolgáltatásainak folyamatos elérése az intézmények, 
más kapcsolódó szervezetek, személyek számára, ha a hálózati kapcsolatok kiesése miatt a Központi 
Rendszer nem érhető el. Ennek érdekében a telekommunikációs szolgáltatók kiválasztásakor azok műszaki 
alkalmasságát elsődleges szempontként kell figyelembe venni. Szükség esetén akár több szolgáltató 
bevonásával vagy redundanciák kialakításával kell biztosítani a hálózati kapcsolatok megfelelő szintű 
rendelkezésre állását.   

3.8 Az üzemeltetés és katasztrófa-elhárítás személyi és dokumentációs feltételei 

3.8.1 A személyzet felkészültsége a rendkívüli helyzetek kezelésére 
Az Üzemeltető egy részletes Üzemeltetési Szabályzatot dolgozott ki és léptetett hatályba, melyet 

folyamatosan karban kell tartania. Az Üzemeltetőnek  minden új alrendszer indításánál biztosítani kell a 
szükséges dokumentációkat és a megfelelő képzésben kell részesíteni munkatársait.  

Az informatikai rendszerek karbantartását végző személyzet tagjait a felelősségi területükön 
folyamatosan képezni kell, az oktatásokról és a megszerzett képesítésekről dokumentációt kell vezetni. A 
vezetőnek gondoskodniuk kell a megszerzett ismeretek szinten tartásáról és ellenőrzéséről. A rendszer-
visszaállítási tesztekről jegyzőkönyvet kell felvenni. Az Üzemeltető minden rendszermérnökének  
rendelkeznie kell a katasztrófa helyzet esetén a visszaállításhoz szükséges ismeretekkel. 

3.8.2 Dokumentumkezelés 
Az érintett rendszer jellegétől, összetettségétől, – a szolgáltatás-kiesés súlyától függően kell 

meghatározni a megkövetelt dokumentumok körét. 
A katasztrófa-elhárítás szempontjából minimálisan szükséges (folyamatosan karbantartott) 

dokumentációk köre: 
– Informatikai Biztonsági Szabályzat, 
– Üzemeltetési szabályzat(ok) és eljárásrendek, 
– Informatikai Katasztrófa-elhárítási Terv, 
– Rendszerdokumentációk, 
– Üzemeltetési napló.  

Katasztrófahelyzet esetén a dokumentumok többféleképpen állhatnak rendelkezésre: 

– a hálózaton egy publikus könyvtárban (hozzáféréssel csak az érintett személyek rendelkeznek) 
megtalálhatók a jóváhagyott dokumentumok legfrissebb verziói (dátum, valamint verziószám 
alapján azonosítható), 

– az Üzemeltető telephelyén páncélszekrényében megtalálható a központi dokumentációk 
legfrissebb verziója, kinyomtatva, 

– a havi mentések során valamennyi, a mentés napján aktuális központi dokumentációt mentenek 
(a mentésbe a minden aktuális a rendszerrel kapcsolatos dokumentumot szerepeltetni kell), 
melyet 3 különböző helyen tárolnak.  

3.9 Helyreállítási feltételek rendelkezésre állásának vizsgálata 
Katasztrófahelyzetben a kockázatok csökkentése érdekében kiemelt fontosságú a meghibásodott 

rendszer működésének helyreállítása. A helyreállítási időintervallum csökkentésére megfelelő 
tartalékeszköz készletet kell kialakítani. A meghibásodott hardver helyén a tartalékeszköz üzembe 
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helyezését követően kezdődhet meg szükség esetén a rendszer telepítése, konfigurálása és a szolgáltatás 
helyreállítása. Ez a művelet a rendszer összetettségétől, illetve konfigurációjától függően akár 
hosszadalmas is lehet, ezért a rendszerelemekről készített mentések során az adatmentésen kívül 
(rendszeres időközönként, illetve a rendszer változtatása esetén) rendszermentést, alkalmazásmentést is kell 
készíteni. A mentésből történő helyreállításhoz rendelkezésre kell állnia minden központban a megfelelően 
beállított mentési rendszernek és a rendszerekről készített mentéseknek. A mentések sikerességét 
ellenőrizni kell. 

3.10 Alkalmazott mentési rendszer 
Egy informatikai katasztrófa bekövetkezte után az informatikai szolgáltatások működőképessé tételéhez 

alapvetően szükségesek a mentési- és kapcsolódó eszközök, illetve a mentéseket tartalmazó adathordozók.  
Az adatok és az üzemeltetés biztonsága érdekében, továbbá a jogszabályi előírások következtében az 

üzemeltett rendszerek adatairól és programjairól (a továbbiakban: állományok) rendszeresen, illetve egyes 
tevékenységekhez kapcsolódóan az Üzemeltető eseti jelleggel másolatokat készít, és ezeket, a rendszereket 
kiszolgáló eszközöktől fizikailag elkülönített, biztonságos helyen, hibátlan minőségben őrzi. A mentések 
célja nem csupán az adatmegőrzés, hanem az is, hogy a rendszerek meghibásodás, hibás feldolgozás vagy 
katasztrófa után – adott korábbi időpontbeli állapotukban – teljes körűen reprodukálhatók legyenek.  

Egy másolat vagy egy állapot tényleges megőrzési ideje változó és a biztonsági követelmények alapján 
kiválasztott mentési megoldás függvénye. A tényleges megoldáshoz különböző módszerek állnak 
rendelkezésre, ezek közül az Üzemeltető – szükség szerint – a normál és a rotációs módszert alkalmazza. 

Szükség szerint végezhető teljes vagy különbözeti (inkrementális) mentés. Teljes mentés esetében a 
kijelölt állományokról készül másolat. A különbözeti mentés esetében csak a változásokról.  

A mentés technikáját illetően központi, illetve lokális mentések alkalmazhatóak. A lokális mentés egy 
másik merevlemezre vagy a számítógépbe épített mobilizálható adathordozóra (optikai lemez, DAT, DLT, 
LTO stb.) történhet. A központi mentés esetében a hálózaton keresztül egy általában nagykapacitású 
(DLT/LTO) egységre, egy másik gépre vagy storage-ra történik a mentés. 

A mentési rendszerrel szemben támasztott követelmény, hogy a mentési eljárások során alkalmazott 
módszerek legyenek függetlenek az operációs és az adatkezelő rendszerektől, ilyen tekintetben legyenek 
általánosan használhatók. A módszerek legyenek rugalmasak, hogy az eljárások tartalmát és gyakoriságát 
az egyes rendszerek egyedi követelményeihez lehessen igazítani. A módszereknek – igény szerint – 
biztosítaniuk kell a kielégítő eseti, munkanaponkénti, heti, havi, éves mentéseket, illetve archiválásokat. 

Az eljárások gyakorisága és időpontjai, a másolásra kerülő állományok köre úgy kerüljön 
meghatározásra, hogy a rendszer egy adott időpontbeli állapotában teljes körűen reprodukálható legyen. 
Ennek biztosításához az alkalmazói és rendszermentési eljárásokat tartalmi és időbeni állapotukban is össze 
kell hangolni. 

Mentések: 
– Üzemi mentések; 
– Rendkívüli mentés (pl. rendszerszoftver váltásakor); 
– Archiválás. 

Eljárások tartalmi kérdései 
Az alkalmazói rendszer jellegű szolgáltatásokhoz kapcsolódó mentési eljárásokkal szembeni 

követelmények (tartalom, megőrzési idők, példányszámok) a kapcsolódó üzemeltetői dokumentációkban 
szerepelnek. Nem alkalmazói rendszer jellegű szolgáltatások esetében a szükséges mentési eljárások 
követelményeit az illetékes rendszer felügyelője határozza meg. A rendszermentés követelményeit a 
rendszerprogramok (operációs rendszer, adatbázis kezelő) dokumentációja írja elő. A rendszeradatok (pl. 
jelszó és jogosultsági adatok) mentésére vonatkozó követelményeket – ha azokról a rendszerdokumentáció 
nem intézkedik – az illetékes rendszer felügyelője határozza meg. 
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A tényleges eljárás részleteit, az eljárás ciklusát és időpontjait, a másolatok példányszámát és megőrzési 
idejét, valamint az alkalmazandó módszert rendszerekre szabottan a rendszer felügyelője dolgozza ki.  

Egy fizikai eljárás több rendszer állományainak másolását is tartalmazhatja. A rendkívüli mentési 
eljárás sajátossága, hogy az alkalmazói és a rendszerkörnyezetre egyaránt kiterjedhet. 

3.10.1 Adathordozók nyilvántartása 
A mentés során használt adathordozók tárolását, felhasználását és hozzáférését az Üzemeltetőnek 

nyilván kell tartania. 
– Az adathordozók tárolását, felhasználását és hozzáférését szabályozzák, nyilvántartják, 

rendszeresen és dokumentáltan ellenőrzik. Az ellenőrzés a rendszer felügyelő feladata. 
– Az Üzemeltető által üzemeltett szervereken leltár szerint kiadott, azonosítóval ellátott és 

nyilvántartásba vett adathordozót kell használni. Az adathordózók nyilvántartásában vezetni kell 
a sorszámot, valamint az adathordozó egyéb adatait is.  

– Minden mágneses és többször írható optikai adathordozón szerepeltetni kell az első használatba 
vétel dátumát.  

– A használatba vett adathordozón fel kell tüntetni a szerver azonosítóját, nevét és az eljárás 
fajtáját. 

– A rotációs módszerek keretében használt adathordozókat az első alkalommal azonosítóval kell 
ellátni. A belépő új adathordozó a rotációs táblázat szerinti sorrendben kerül alkalmazásra.  

– Az archív státuszba kerülő adathordozót ki kell egészíteni a tartalmának megfelelő dátum, 
státusz és a kópiaszám adatokkal.  

– Az információkat elsődlegesen az adathordozón kell feltüntetni.  
– Minden adathordozót újra alkalmazás előtt, felszabadítás, selejtezés után az adatok 

megsemmisítését eredményező megfelelő eljárásnak kell alávetni. A mágneses adathordozót 
törölni kell, az optikai és egyéb újra nem írható adathordozót fizikailag alkalmatlanná kell tenni 
a későbbi felhasználásra. A törléseket szintén dokumentálni kell az Adathordozók 
Nyilvántartásának megfelelő részébe történő bejegyzéssel. Fel kell tüntetni a törlés vagy 
megsemmisítés dátumát, okát, az adathordozó azonosítóját, a törlést vagy megsemmisítést végző 
aláírását. 

3.10.1.1 Másolati példányok, adathordozók tárolása és védelme 
Az üzemeltetés- és adatbiztonság érdekében a rendkívüli mentésekből és az archivált anyagokból 

másod- (és harmadpéldányt) is szükséges készíteni, melyekből egy példányt az Üzemeltető telephelyén 
kívül kell tárolni. 

Az adatok információvédelmének és az üzemeltetett alkalmazások megbízható működésének 
biztosításában – és egy esetleges katasztrófa esetén a helyreállításban – nagy szerepet játszik a mentéseket 
tartalmazó adathordozók és közvetlen dokumentációik fizikai védelme. Ezért biztosítani kell az 
adathordozók és dokumentációk tűz- és vagyonvédett tárolását. Az üzemeltető telephelyén lehetőleg 24 
órás tűz- és vízállóságot biztosító  szekrényt, az elkülönített telephelyen jól zárható lemezszekrényt kell 
használni. 

A rendszer-jelszavakat (system password, root password stb.) lezárt – pontosan azonosított – 
borítékokban szintén két telephelyen szükséges tárolni. 

3.10.1.2 Dokumentálás 
A mentések elvégzése után a mentést végzőnek, automatikus mentés esetén az ellenőrzést végzőnek a 

mentéseket papíron is dokumentálni kell az Üzemeltetési Napló megfelelő szakaszában (mentésre 
vonatkozó bejegyzések). A dokumentumnak tartalmaznia kell a mentés dátumát, a hordozó azonosítóját, a 
mentést végző nevét és aláírását, valamint a mentésre vonatkozó esetleges megjegyzést – utasítást. Ha a 
mentés időzített, akkor az előző napi mentés sikerességét minden esetben ellenőrizni kell. 
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3.10.2 Mentési rend 

Az egyes rendszerek/alrendszerek mentéséről részletesen az Informatikai Biztonsági Szabályzat, az 
Üzemeltetési Szabályzat és a Mentési Eljárások, valamint az egyes rendszerek rendszerdokumentációi kell, 
hogy tételesen rendelkezzenek. 

3.10.3 A két telephelyes mentés kialakítása 
Amennyiben létezik, úgy a második központban is szükséges a Központi Rendszer szerverek 

naplóállományainak és teljes rendszermentéseinek tárolására szolgáló infrastruktúra, illetve annak 
archiváló rendszere. A két központ között a megfelelő sávszélességű adatátviteli kapcsolat szükséges.   

3.11 Háttér és szállítói stratégia 

3.11.1 Szállítói és támogatási szerződések 
Minden szállítói és támogatási szerződésből egy-egy másolati példányt el kell helyezni azokon a 

telephelyeken és helységekben, amelyeket az Informatikai Katasztrófa-elhárítási Terv meghatároz. 

3.11.2 Szállítók 
A szerződésekkel együtt nyilván kell tartani a rendszerek kifejlesztésében közreműködő vállalkozásokat 

és szállítókat, s azok részvételi kompetenciáit és elérhetőségeiket, hogy katasztrófahelyzet esetén, 
amennyiben ezt a kialakult helyzet indokolja, a szállítók a helyreállítás feladatába bevonhatók legyenek.  

3.12 Ellenőrző lista 
Az alábbi táblázatban található ,,minta” ellenőrző lista azt a célt szolgálja, hogy az IKeT karbantartása esetén 

figyelembe veendő, az informatikai erőforrásokra és szolgáltatásokra vonatkozó vizsgálati kritériumok teljesülését 
az egyenszilárdság elve alapján ellenőrizni lehessen. A táblázatban felsorolt kritériumok természetesen 
tetszőlegesen, szabványok, ajánlások, módszertanok vagy egyedi igények alapján bővíthetőek.   

Rendszer Rendszer1 Rendszer2 Rendszer3 Rendszer4 Rendszer5 Rendszer6 Rendszer7 Rendszer8 

Kritérium                 
katasztrófahelyzet 
bekövetkeztekor a 
visszaállítás prioritása                 
A rendszer hardver és 
szoftver leltára                 

Hardver elemek                 
Szoftver elemek                 

Egyéb                 
Tartalék eszközök 
(darabszám és típus)                 
Tartalék eszközök 
státusza (hideg,  
meleg, …stb)                 
A rendszer egyes 
elemének kiesése 
milyen mértékben 
befolyásolja a 
szolgáltatási szintet                 
A rendszer 
dokumentációi (és 
azok tárolási helye)                 
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Rendszer Rendszer1 Rendszer2 Rendszer3 Rendszer4 Rendszer5 Rendszer6 Rendszer7 Rendszer8 

Az üzemeltetési 
kézikönyv tartalmának 
értékelése                 
Van-e kidolgozott 
mentési-visszaállítási 
utasítás az üzemeltetési 
dokumentumban                 
A rendszer 
rendelkezik-e 
tartalékeszközzel (és 
annak tárolási helye)                 
A rendszer 
szállítója/szállítói, 
elérhetőségei, 
kapcsolattartói                 
A rendszer 
szállítójának 
rendelkezésre állása                 
SLA                 
Van-e támogatási 
szerződés                 
Van-e kidolgozott 
szállítói támogatás 
eljárásrend                 
Milyen 
rendszerességgel 
készül mentés a 
rendszerről                 
A mentések tárolási 
helye                 
Kapcsolódó rendszerek 
(input)                 
Kapcsolódó rendszerek 
(output)                 
Üzemeltetők száma                 
Üzemeltetők 
képzettsége                 
Sebezhetőségi ablak                 
Kapcsolódó 
adatkommunikációs 
vonalak                 

 

3.13 A Központi Rendszer alrendszereinek, szolgáltatásainak sebezhetőségi ablaka 
A Központi Rendszer Üzemeltetési Szabályzata kell hogy rendelkezzen arról, hogy hiba esetén – mely 

lehet bármilyen jellegű, beleértve katasztrófaeseményt is – milyen eszkalációs rendben történjék a 
hibaelhárítás. Az említett szabályzatban kell dokumentálni az eseményszintű kategóriákat, 1–5-ig tartó 
skálán meghatározva. A hibakategóriák súlyozva vannak felhasználó és kiesés szempontokból is. 
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3.14 Kritikus erőforrások 

Az Üzemeltetőnek rendelkeznie kell az erőforrásokra vonatkozó minden részletre kiterjedő naprakész 
nyilvántartással – lehetőleg elektronikus formában –, amely az alábbi információkat tartalmazza: 

– számítógépes hardverek;  
– számítógépes szoftverek;  
– számítógépes eszközök ellátásához szükséges anyagok;  
– helységek és azon belüli rackszekrények áttekintő ábrája, a rendszerek elhelyezésére 

vonatkozóan; 
– telekommunikáció (eszközök típusa, helye, kapcsolódásai stb.). 

Katasztrófahelyzet esetén, ennek alapján megállapítható a kiesett erőforrások köre, melyek kritikussági 
szintje a rendszer működésfolytonosságában elfoglalt szerep alapján határozható meg a tervezés során. 

Az Üzemeltetőnek valamennyi rendszeréhez kapcsolódó elektronikus dokumentációját alternatívan 
elérhető szerveren is tárolnia kell, hogy a katasztrófahelyzet bekövetkezte után is rendelkezésre álljanak a 
szükséges információk a helyreállításhoz.  

3.15 A rendkívüli helyzetek kezelése 
A rendkívüli helyzetek, illetve a tömeges leállások kezelésére az Üzemeltetőnek rendelkeznie kell a 

szükséges szabályozásokkal.  
Rendkívüli helyzetekben az Üzemeltető munkatársaknak nincs mérlegelési lehetőségük, kizárólag a 

meghatározott eszkalációs eljárás szerint kell eljárniuk. Mérlegelési lehetősége ilyen esetben kizárólag az 
intézmény vezetőjének, illetve az Üzemeltetés vezetőjének van. 

 Függetlenül attól, hogy az adott esetet mi okozta, minden esetet ki kell vizsgálni, és arról a 
hibaelhárítás után jelentést kell készíteni, melynek tartalmaznia kell a hiba okát, továbbá az esemény 
lefolyását részletesen.   

3.16 Hardver-karbantartási, problémakezelési és változás-kezelési eljárások 
Az Üzemeltető hatékony hardver-karbantartási, problémakezelési és változás-kezelési eljárásokkal kell 

rendelkezzen a váratlan üzemszünetek megelőzése érdekében, melyekre nézve az Üzemeltetési Szabályzat 
című dokumentum osztályok szerint lebontva kell, hogy részletesen rendelkezzen.  

Az Üzemeltető a rendszer kialakítása során törekedjen a magas rendelkezésre állású, megbízható 
rendszerek kialakítására. 

A rendelkezésre állás növelése érdekében a kritikus eszközökből az Üzemeltetőnek tartalék eszközökkel 
kell rendelkeznie meghibásodás esetére. A tartalékeszköz-állomány képzésére eljárásrendet kell kialakítani. 
Az eszközök nyilvántartását naprakész, elektronikus formában kell tárolni. 

A rendszerek párhuzamos működése lehetővé teszi mind a tervszerű karbantartási javítási munkálatok, 
mind a rendkívüli karbantartási javítási feladatok olyan ütemezését, amely mellett folyamatosan 
biztosítható az üzemszerű működés.   

3.17 Az informatikai katasztrófa kihirdetése 
A központi szolgáltatásokra vonatkozó Üzemeltetési Szabályzatnak kell meghatározni, hogy ki és 

milyen esetekben rendelhet el katasztrófahelyzetet, ki helyettesítheti annak elrendelőjét, illetve ki 
szüntetheti meg az állapot meghirdetését. Ugyancsak az Üzemeltetési Szabályzatnak kell részletesen 
rendelkeznie arról is, hogy mikor kell meghirdetni a katasztrófa-elhárítás eszkalációját.   

A Központi Rendszer teljes redundanciával (telephelyi duplikáció) rendelkező szolgáltatásainál a két 
központos működés tükrében a katasztrófahelyzet a hagyományostól eltérő értelmezést nyer. A 
kétközpontos működés a szolgáltatás teljes kiesésének valószínűségét alacsony szintre csökkenti, mivel 
bármely rendszer meghibásodása esetén az éles-üzemi funkció átterhelhető a másik központban 
megtalálható rendszerekre. Ezek fényében a Központi Rendszer alrendszereire jelen dokumentum további 
részében katasztrófahelyzet alatt azt az esetet értjük, amikor az egyik központban valamely rendszer(ek) 
leállt(ak) és így a szolgáltatást az egyik központ szolgáltatja csak. 
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3.17.1 A biztonsági események osztályozása 

Az erőforrások rendelkezésre állásának megszakadása alapján a biztonsági események a következő 
kategóriákba sorolhatók: 

I. Kategória: az informatikai erőforrások az érintett központban nem állnak rendelkezésre, 
az ottani informatikai rendszer működése megszakad. 
Ezt okozhatják például a tűz és a víz okozta katasztrófák. Jellegüknél fogva ezek nagy 
pusztításokat jelentenek a számítástechnikai eszközökben és/vagy a kiszolgáló 
infrastruktúrában. A helyreállítás időigényes és költséges. 
II. Kategória: az érintett központban egyes erőforrások nem állnak rendelkezésre, és az 
ottani informatikai rendszer működése megszakad. 
Ide tartozik pl. az energiaellátás kiesése. Jellegénél fogva a pusztítás lokalizált, a 
helyreállítás kevésbé költséges és időigényes, mint az I. Kategóriába sorolt katasztrófák 
esetében.  
A II. Kategóriát az igényeknek és a helyi adottságoknak megfelelően két alkategóriára 
bontjuk: 

II/a Kategória: emberi vagy eszköz erőforrások megsemmisülése, illetve ezek 
olyan, hosszabb idejű üzem-, munkaképtelensége (kiesése), amely jelentős 
problémát okoz az informatikai rendszer működésében azáltal, hogy 
küldetéskritikus vagy lényeges rendszert érint.  
II/b Kategória: emberi vagy eszköz erőforrások nem semmisülnek meg és 
hosszabb-rövidebb idejű üzem-, munkaképtelensége (kiesése) nem okoz jelentős 
problémát az informatikai rendszer működésében azáltal, hogy nem 
küldetéskritikus vagy lényeges rendszert érint. 

III. Kategória: az érintett központban csak erőforráselem(ek) sérül(nek) meg, de az 
informatikai rendszer működése folyamatos. 
A III. Kategória veszélyforrásai az Üzemeltetési Szabályzat tárgykörébe esnek. A 
veszélyforrások képezte fenyegetés bekövetkezése az Üzemeltetési Szabályzatban tárgyalt 
védelmi intézkedések alkalmazásával előzhetők meg, illetve bekövetkezés esetén 
ugyancsak ezen védelmi intézkedések alkalmasak a károk mértékének csökkentésére.  

 
Informatikai katasztrófának minősülnek az I. és II/a Kategóriába sorolható események.  

Informatikai veszélyhelyzetnek minősülnek a II/b Kategóriába sorolható események. 

Nem minősülnek katasztrófának a III. Kategóriába sorolt események. 
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3. melléklet a 84/2007. (IV. 25.) Korm. rendelethez 
 

A Központi Rendszer által nyújtott szolgáltatások igénybevételének 
biztonsági feltételei 

1. Általános rendelkezések 

1.1 Áttekintés 

1.1.1 Szolgáltatás terjedelme 
A Központi Rendszer feladata a jogszabályban meghatározott, a Központi Rendszer által végzett 

ügyfél-azonosítást használó, párbeszédre épülő és üzenetalapú elektronikus ügyintézés megvalósítása 
azáltal, hogy  

– a Központi Rendszert hatósági vagy nem hatósági ügyintézésre igénybe vevő természetes és jogi 
személyek (a továbbiakban: ügyfelek) által előkészített, kitöltött elektronikus űrlapokból – a 
Központi Rendszer elektronikus beadvány formátumára vonatkozó szabályoknak megfelelő – 
elektronikus beadványt állít elő és továbbítja a Központi Rendszer felé;  

– a Központi Rendszerben ellenőrzi az elektronikus beadvány formai követelményeknek való 
megfelelését; 

– a formai követelményeknek megfelelő elektronikus beadványokat érkezteti; 
– az érkeztetés tényét és időpontját bizonyító elektronikus dokumentumot – visszaigazolást –  

elkészíti és az ügyfél részére kézbesíti; 
– az érkeztetett elektronikus beadványt kézbesíti a címzett Hatóság részére olyan eljárással, hogy 

a Hatóság a beküldő személyét a jogszabályban meghatározott módon azonosítani tudja. 
A szolgáltatás nem terjed ki  

– az ügyfél, illetve harmadik személy tulajdonát képező, a szolgáltatás igénybevételéhez ügyfél 
által használt számítástechnikai eszközökre és szolgáltatásokra, beleértve az internet 
szolgáltatást is; 

– az elektronikus beadvány – és ezen keresztül a kitöltött elektronikus űrlapok – tartalmi 
ellenőrzésére, a tartalmi ellenőrzést minden esetben a címzett Hatóság végzi el. 

1.1.1.1 Szolgáltatás személyi hatálya 
A szolgáltatást ügyfélkapuval, illetve közigazgatási használatra alkalmas elektronikus aláírással 

rendelkező ügyfelek (amennyiben az aláírásszolgáltatók biztosítják szolgáltatásaik folyamatos és 
megbízható használhatóságát) vehetik igénybe. 

1.1.1.2 Szolgáltatás területi hatálya 
A szolgáltatást magyarországi telephelyről nyújtja a Miniszterelnöki Hivatal, a szolgáltatás nyújtásával 

kapcsolatban a magyar jogszabályok mérvadók. A szolgáltatás igénybevétele területileg nem korlátozott, 
azonban az 1.1.1 pontban jelzett korlátozás e vonatkozásban is érvényes. 

1.1.2 Közzététel 
Jelen dokumentum a Magyar Közlönyben kerül első alkalommal kihirdetésre, majd a MeH elektronikus 

úton hozzáférhetővé teszi a  http://www.magyarorszag.hu/segitseg internetes címen. 
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1.1.3 Értelmező rendelkezések 

Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer  (a továbbiakban: Központi Rendszer) 

 Az 1.1.1 fejezetben meghatározott terjedelmű szolgáltatást nyújtó informatikai rendszerek összessége,
beleértve az ügyfelek számára hozzáférhetővé tett nyomtatványkitöltő alkalmazást is. 

Központi Rendszer felelős (MeH) 

 A Központi Rendszer által nyújtott szolgáltatásokért jelen dokumentumban meghatározott
korlátozásokkal felelősséget vállaló jogi személy. 

1.1.4 Kapcsolódó jogszabályok 
– A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi  

LXIII. törvény (a továbbiakban: Avtv.); 
– az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény (a továbbiakban: Eat.); 
– a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény  

(a továbbiakban: Ket.); 
– az elektronikus ügyintézés részletes szabályairól szóló 193/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet  

(a továbbiakban: Ekr.); 
– a közigazgatási hatósági eljárásban felhasznált elektronikus aláírásokra és az azokhoz tartozó 

tanúsítványokra, valamint a tanúsítványokat kibocsátó hitelesítésszolgáltatókra vonatkozó 
követelményekről szóló 194/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet; 

– az elektronikus ügyintézést lehetővé tevő informatikai rendszerek biztonságáról, együttműködési 
képességéről és egységes használatáról szóló 195/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet. 

 

1.2 Szolgáltatásban részt vevő felek és kötelezettségeik 

1.2.1 Miniszterelnöki Hivatal (MeH) 
A MeH kötelezettséget vállal arra, hogy mindenkor a jelen dokumentumban meghatározott feltételekkel 

nyújtja szolgáltatását, különösen tekintettel arra, hogy: 
– a szolgáltatást az ügyfélkapuval rendelkező ügyfelek térítésmentesen vehetik igénybe; 
– a MeH által felügyelt informatikai rendszerek folyamatos működését és ezáltal a vállalt szolgáltatási 

szintet a tőle elvárható gondossággal biztosítja; 
– az elektronikus beadványok titkosságát a címzett Hatósághoz történő beérkezésig biztosítja; 
– a MeH az általában elvárható magatartás szerint szabályzatait betartja, illetve a részt vevő felekkel 

betartatja. 
A MeH az ügyfelekkel való kapcsolattartást Kormányzati Ügyfél-tájékoztató Központ szolgáltatásainak 

igénybevételével biztosítja. 

1.2.2 Ügyfél 
A Központi Rendszer szolgáltatásait igénybe vevő ügyfelek kötelezettséget vállalnak arra, hogy jelen 

dokumentumot megismerik; a dokumentum, valamint a hatályos jogszabályok ügyfelekre vonatkozó 
rendelkezéseit betartják; vállalják a felelősséget a felhasználói azonosítójukkal végzett tevékenységekért, 
különösen az általuk Hatósághoz küldött – a Központi Rendszer által továbbított – elektronikus 
beadványokért. 

1.2.3 Ügysegéd 
Ügysegéd olyan informatikai és/vagy az ügyintézéshez kapcsolódó szakismerettel rendelkező 

természetes személy, illetve ilyen tevékenységet végző jogi személy vagy jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet lehet, amely (aki) a Központi Rendszerrel kötött megállapodás alapján, illetőleg az a 
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jogszabályban arra feljogosított hatóság, amely a Ket. 169. § (1) bekezdése alapján ügyfél képviseletében 
ügyintézést végez, illetőleg internetes kapcsolati lehetőséget biztosít, szakmai és informatikai segítséget 
nyújt. 

Az ügysegéd minden esetben az ügyfél megbízása alapján, az ügyfél igényének megfelelően köteles 
eljárni. Az ügysegéd köteles az elektronikus ügyintézés során az ügyfél utasításának maradéktalanul 
megfelelve eljárni, továbbá köteles felhívni ügyfele figyelmét minden tevékenység végrehajtása előtt 
azokra a problémákra, amelyeket a döntése okozhat. Az ügysegéd az ügyintézés során döntést nem hozhat. 

Az ügysegéd kötelessége az elektronikus ügyintézés során a jelen dokumentumban az ügyfelekre 
vonatkozó rendelkezések betartása az általánosan elvárható gondossággal. 

1.2.4 Hatóság 
A Hatóság a jogszabályoknak megfelelően a Központi Rendszer által kiadott időbélyegzést, mint az 

elektronikus beadvány beérkezésének időpontját elfogadja, az elektronikus beadvány tartalmi vizsgálatát 
elvégzi, a jogszabályokban és belső szabályzatában meghatározottak szerint az ügyfélkapcsolatot ellátja.  

2. A szolgáltatás igénybevételének általános szabályai 
Az ügyfelek hozzáférés igénylésének és a szolgáltatás használatának szabályait a hatósági eljárásokra 

vonatkozóan a Ket. és az Ekr. rögzíti. A szolgáltatás használójának ugyanakkor figyelembe kell vennie, 
hogy az elektronikus beadványok az interneten nem megbízható átviteli közegben továbbítódnak, melynek 
következménye, hogy a Központi Rendszeren keresztül a Hatósághoz továbbított elektronikus beadványát 
akkor tekintheti csak határidőben kézbesítettnek – akkor teljesítette az adott Hatóság felé határidőre 
kötelezettségét –, ha a beérkezés tényét a Központi Rendszer az ügyfél részére visszaigazolta, és a 
visszaigazolásban rögzített időpont a Hatóság által meghatározott határidőt megelőzi.  

2.1 A használat előfeltétele 

2.1.1 Ügyfélkapu létesítése 
A Központi Rendszer azonosítást igénylő szolgáltatásait csak ügyfélkapuval rendelkező ügyfél veheti 

igénybe az ügyfélkapura történő bejelentkezést követően. Az ügyfélkapu létesítésére vonatkozó szabályok 
részletesen a www.magyarország.hu/ugyfelkapu oldalon érhetők el. 

2.1.2 Nyomtatványkitöltő program üzembe helyezése 
A Ket. 166. § (1) bekezdés b) pontjának rendelkezése értelmében a Hatóságnak, a Központi Rendszer 

fenntartójának lehetősége van arra, hogy az elektronikus beadvány biztonságos továbbítását lehetővé tevő 
alkalmazást az ügyfelek rendelkezésére bocsásson. A MeH a Hatóságok által rendszeresített elektronikus 
űrlapok kitöltésére programot bocsát az ügyfelek rendelkezésére, mely 

– alkalmas a címzett Hatóságok elektronikus űrlapjainak kitöltésére,  
– a kitöltött elektronikus űrlapból, illetve a Hatóság által meghatározott formátumban az alkalmazásba 

importált adatokból, elektronikus beadvány előállítására, 
– az elektronikus beadvány továbbítására a Központi Rendszer felé. 
Az ügyfél feladata a www.magyarorszag.hu1 és a www.apeh.hu honlapról a nyomtatványkitöltő és súgó 

program aktuális verziójának, szükség esetén további – harmadik személy által készített – 
programkomponenseknek2 letöltése és telepítése a programokhoz mellékelt telepítési útmutató alapján. 

                                                 
1 A MeH által fenntartott honlap, melyen nyomtatványkitöltő program és az elektronikus űrlapok aktuális verziója publikált. 
2 Jelenleg csak a Java futtató környezet, amely szintén díjtalanul áll rendelkezésre. 
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Annak érdekében, hogy az ügyfél a nyomtatványkitöltő program sértetlenségéről és épségéről a 
telepítést megelőzően meggyőződhessen, a MeH a telepítő csomagokat elektronikus aláírással látja el, mely 
tanúsítja, hogy 

– a program a készítőjétől származik, 
– a program nem módosult a közzététel során. 
A telepítő csomagokat jelenleg az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal látja el aláírásával. 
A programot a MeH biztosítja az ügyfelek részére, ugyanakkor a számítógépes szoftverek komplex 

természetéből adódóan nem garantálja, hogy az átadott szoftver teljesen hibamentesen vagy bárminemű 
zavar nélkül működik, illetve, hogy minden hardver- és szoftver-konfigurációval kompatibilis. A MeH a 
szoftverekre vonatkozó általános szavatossági feltételekkel összhangban nem vállal felelősséget a szoftver 
használatából eredendő esetleges károkért, a használatával kapcsolatos adatvesztésért. Ugyanakkor 
tömeges, illetve típushibák esetén lehetőségei függvényében biztosítja a javítást a programhoz. 

Tekintettel arra, hogy a programot az ügyfél az általa üzemeltetett munkaállomásra telepíti, vagy 
nyilvános internet hozzáférési ponton veszi használatba (pl. Teleház, Internetkávézó, E-pont), az ügyfél 
feladata a nyomtatványkitöltő alkalmazás megbízható üzemeltetési környezetét biztosítani vagy annak 
meglétéről meggyőződni, beleértve az általános helyes gyakorlatnak megfelelő vírus- és behatolásvédelmi 
rendszer működtetését is. 

A nyomtatványkitöltő program on-line kapcsolat esetén automatikusan ellenőrzi, hogy újabb verzió 
mind a programból, mind a feltelepített elektronikus űrlapokból kiadásra került-e, s ha hozzáférhető a 
program újabb verziója, akkor erről tájékoztatja az ügyfelet. Ha nincs on-line kapcsolat, figyelmezteti az 
ügyfelet erre a lehetőségre. Az ügyfél dönt a frissítés telepítéséről, ugyanakkor a MeH javasolja, hogy a 
frissítéseket az ügyfél rendszeresen telepítse.  

2.2 Használat szabályai 

2.2.1 Elektronikus űrlap letöltése, frissítése 
Az ügyfél a Hatóság által készített, a Hatósághoz benyújtandó elektronikus űrlap aktuális verzióját a 

www.magyarorszag.hu honlapról, illetve a címzett hatóság honlapjáról töltheti le és telepítheti. Az űrlapok 
sértetlenségének ellenőrizhetőségét a kibocsátó elektronikus aláírással biztosítja. 

A nyomtatványkitöltő program az elektronikus űrlapok telepítését követően automatikusan ellenőrzi az 
elektronikus aláírást és az űrlap sérüléséről tájékoztatja az ügyfelet. Sérült elektronikus űrlapot ne 
használjon! Ha nem sikerül az űrlapot hibaüzenet nélkül telepíteni, akkor e tényt kérjük, jelezze a 
Kormányzati Ügyféltájékoztató Központ (a továbbiakban: KÜK) felé, mely a 189-es hívószámon érhető el. 

Tekintettel arra, hogy a Hatóságokkal való kommunikációhoz rendszeresített elektronikus űrlapok 
tartalma, valamint az elektronikus űrlapokhoz kapcsolódó ellenőrzések változhatnak, a 
www.magyarorszag.hu honlapon mindig a Hatóságok által rendszeresített elektronikus űrlapok legújabb 
változatát publikálja. A nyomtatványkitöltő program a feltöltéseket megelőzően minden esetben 
megvizsgálja, hogy a használt elektronikus űrlapból létezik-e újabb verzió, amennyiben létezik, erről 
tájékoztatja az ügyfelet.  

A MeH felelőssége ezzel összefüggésben csak az elektronikus űrlapok biztonságos publikálására 
korlátozódik. A Hatóság jogosult meghatározni, hogy mely verziójú elektronikus űrlapokat fogadja be 
ügyfeleitől, ezért a MeH javasolja ügyfeleinek, hogy az esetleges kellemetlenségek elkerülése érdekében  
– ha szükséges – frissítsék az elektronikus űrlapokat, és a legújabb verziójú elektronikus űrlapot kitöltve 
tegyenek eleget kötelezettségüknek. 

2.2.2 Az elektronikus űrlap kitöltése, a kitöltés ellenőrzése 
Az elektronikus űrlapot az ügyfél tölti ki, az űrlapon rögzített adatok helyességéért és pontosságáért az 

ügyfél vállalja a felelősséget függetlenül attól, hogy a nyomtatványkitöltő program által nyújtott alábbi 
lehetőségek közül melyiket használja: 
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– az elektronikus űrlapok kitöltését egyedileg a nyomtatványkitöltő alkalmazásban; 
– egy megfelelő módon előállított – a címzett hatóság honlapján publikált szintaxisú –  

XML állományból történő adatbetöltést az elektronikus űrlapra; 
– egyszerre több import állományból történő adatbetöltést egy-egy elektronikus űrlapra; 
– közvetlenül a nyomtatványkitöltő program XML kimeneti állományának előállítására szolgáló más  

– az ügyfél vagy általa megbízott harmadik személy által fejlesztett – alkalmazással úgy, hogy a 
kimeneti állomány formai, logikai ellenőrzése történik csak a nyomtatványkitöltő programmal. 

Abban az esetben, ha az ügyfél problémát észlel az űrlap kitöltése vagy tartalmi ellenőrzése során, 
kérjük ezt közvetlenül jelezze az érintett Hatóságnak3. Az ügyfél – tekintettel arra, hogy az adatok 
helyességéért teljes felelősséggel tartozik – természetesen jogosult a nyomtatványkitöltő program 
ellenőrzésének eredményét felülbírálni, illetve figyelmen kívül hagyni. A Hatóságok ugyanakkor bizonyos 
logikai feltételeknek meg nem felelő űrlapok befogadását jogosultak megakadályozni az értelmezhetetlen 
adatok feldolgozásának elkerülése érdekében.  

A MeH javasolja, hogy az ügyfél az elküldött, kitöltött űrlapot az elektronikus megőrzésen túl 
nyomtatott példányban is őrizze meg. 

A Hatóság által készített és a MeH által publikált elektronikus űrlapokhoz minden esetben külön 
letölthető egy útmutató, amely segíti az ügyfelet az űrlap kitöltésében. 

2.2.3 Elektronikus beadvány előkészítése feladásra 
A 2.2.2 fejezet szerint elkészített kimeneti állományból az elektronikus beadványt a nyomtatványkitöltő 

program állítja elő biztosítva, hogy 
– az elektronikus beadvány a Központi Rendszer által elfogadott formátumú legyen, 
– az elektronikus beadványban továbbítandó, az elektronikus űrlapon rögzített adatok titkossága 

biztosított oly módon, hogy az adattartalomhoz csak az illetékes Hatóság férhessen hozzá. 
Az elektronikus beadvány előállítása az ügyfél kötelessége, amit a nyomtatványkitöltő program erre 

vonatkozó funkciójával tehet meg. A kezelésre vonatkozó részletes leírás a 
http://etananyag.magyarorszag.hu címen található, szemléltető folyamatábrákkal együtt. 

A Központi Rendszer az elektronikus beadvány beérkezésekor megvizsgálja, hogy az elektronikus 
beadvány megfelel-e a formai követelményeknek, a hibás formátumú elektronikus beadványokat a rendszer 
visszautasítja és a visszautasítás tényéről az ügyfelet értesíti. Ha az ügyfél a nyomtatványkitöltő 
programmal készítette el azon elektronikus beadványát, melyet feladáskor a Központi Rendszer 
visszautasított, és ismeretei szerint minden előírást pontosan betartott, akkor haladéktalanul jelezze a 
problémát a KÜK felé. 

2.2.4 Elektronikus beadvány feladása, érkeztetése 
A tényleges küldés megkezdéséhez az Ügyfélnek be kell lépnie az Ügyfélkapun. Az ügyfél csak ezt 

követően jogosult a dokumentum feltöltésére. 
A MeH felelősséget vállal azért, hogy a 2.2.3 pontban elkészített elektronikus beadványt tartalmi 

módosulás nélkül, csak a Központi Rendszerben használt időbélyegzéssel és érkeztetési számmal ellátva 
továbbítja a Központi Rendszeren keresztül az illetékes Hatóság részére. 

A Központi Rendszer által az elektronikus beadványon elhelyezett időbélyegzés igazolja, hogy az 
időbélyeg által jelzett időpontban a Központi Rendszer a feladótól az elektronikus beadványt átvette és a 
Hatóság értesítési tárhelyén elhelyezte. 

A Hatóság az elektronikus beadvány beérkezésének időpontjaként a Központi Rendszer által az 
elektronikus beadványhoz csatolt időbélyegben rögzített időpontot fogadja el! 

Az ügyfélnek kell biztosítania, hogy elektronikus beadványát oly módon adja fel, hogy az a Hatóság 
által meghatározott határidő előtt a Központi Rendszerbe beérkezzen. Az ügyfél nem tekintheti 

                                                 
3 Az érintett Hatóságok ügyfélszolgálati elérhetőségei a www.magyarorszag.hu honlap hivatalkeresőjében találhatók meg. 
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elektronikus beadványát a Központi Rendszer által érkeztetettnek mindaddig, míg erre vonatkozóan a 
Központi Rendszer részére visszajelzést nem küldött! 

A MeH nyomtatékosan felhívja a Központi Rendszeren át elektronikus űrlapokat küldő ügyfelek 
figyelmét, hogy mind a kimenő állományt, mind a nyomtatványkitöltő program által abból készített 
elektronikus beadványt rendszeresen – lehetőleg a küldést követően azonnal – archiválják elektronikusan és 
szükség esetén papír alapon is, hogy később, vitás esetekben, ezen adatok a rendelkezésére álljanak! A 
megbízható elektronikus archiválás céljára rendelkezésére áll a Központi Rendszer által biztosított tartós tár 
is, amelybe a hivatalokhoz megküldött elektronikus űrlapok és a rájuk vonatkozó értesítések helyezhetők 
csak el. Az archivált példány megőrzési idejét az ügyfél határozza meg, de a MeH javasolja, hogy minden 
esetben vegye figyelembe a jogszabályok és a Hatóságok rendelkezéseit, hasonlóan a papír alapú 
beadványokhoz. 

2.2.5 Visszaigazolás 
A visszaigazolás birtokában az ügyfél kijelentheti, hogy beadványa a visszaigazoláson szereplő 

időpontban a Hatósághoz megérkezett, a Hatóság felé történő kötelezettségteljesítés esetén ezen 
kötelezettségének a visszaigazolásban jelzett időpontban eleget tett. A visszaigazolást az ügyfél kötelessége 
oly módon tárolni, hogy a Hatósággal felmerülő vitás esetekben azt mint bizonyítékot felhasználhassa. A 
MeH a kibocsátott visszaigazolásokat csak az érkeztető szám alapján visszakereshető módon tárolja. Az 
igazolás tartalmaz olyan azonosító információt, amely alapján annak változatlansága ellenőrizhető. 

A Központi Rendszer által kiadott visszaigazolás az ügyfél kérése szerint két formátumban kerülhet 
továbbításra az ügyfélnek: 

– az ideiglenes tárhelyre (lásd 2.2.8 fejezet) PDF formátumú visszaigazolást küld a Központi Rendszer; 
– az ügyfél által megadott elektronikus levelezési címre egyszerű formátumú elektronikus levelet küld 

a Központi Rendszer. 

2.2.5.1 PDF formátumú visszaigazolás 
 
„Érkeztetés visszaigazolás 

Tisztelt <Ügyfél neve>!  
Ön a(z) <címzett hatóság neve> részére elküldte a '<Űrlap típusszáma>' típusú kitöltött 
dokumentumát/nyomtatványát. A dokumentumot az elektronikus közigazgatási rendszer befogadta és 
gondoskodik annak továbbításáról a(z) <címzett hatóság neve> részére. 
Az elküldésre került dokumentum file-neve: 

<Fájl neve> 
a befogadott dokumentum érkeztető száma: 

<A Központi Rendszer által generált, a jogszabályok által meghatározott képzési módot követő 
érkeztető szám> 

a befogadás hivatalos érkeztetési időpontja: 
<Év>.<Hónap>.<Nap>. <Óra>:<Perc> 

a befogadott dokumentum elektronikus lenyomata (SHA1-es algoritmussal és hexadecimális formában): 
<SHA-1 lenyomat hexadecimálisan> 

 
Segítség a nap 24 órájában 

Telefon 
Magyarországról hívható kék szám (helyi tarifával hívható): 189 
Külföldről hívható telefonszám: +36 1 371 9300  
Honlap 
Mindent az Ügyfélkapuról: 
www.magyarorszag.hu/ugyfelkapu/segitseg 
www.ugyfelvonal.hu 
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E-mail 
189@ugyfelvonal.hu  
Fax 
Magyarországról: 1 371 9310 
külföldről: +36 1 371 9310 
 
Üdvözlettel, 
Elektronikuskormányzat-központ 
Budapest, <dátum>.” 
 
A visszaigazolás tartalmazza:  

– az elektronikus beadványban továbbított fájl nevét, így segítve az ügyfelet, hogy a későbbiekben is 
azonosítani tudja, hogy mely visszaigazolás mely elektronikus beadványra, illetve az abban foglalt 
dokumentumra vonatkozik; 

– az érkeztető számot, mellyel mind az ügyfél, mind a hatóság a későbbiekben hivatkozhat a beadott 
dokumentumra; 

– a beadás időpontját jelző időbélyegzést, mellyel az ügyfél igazolni képes, hogy a Központi Rendszer 
mely időpontban érkeztette az elektronikus beadványát. 

2.2.5.2 Elektronikus levél, mint visszaigazolás  
Az elektronikus levél tartalma megegyezik az előzőekben ismertetettel, azzal az eltéréssel, hogy nincs 

formázási információ benne. 

2.2.6 Többes jóváhagyás kezelése 
Egyes adatszolgáltatások, dokumentumok esetében a benyújtó (jellemzően jogi személy) saját 

szabályzata többes aláírást követel meg. Ebben az esetben a dokumentum csak akkor tekinthető 
benyújtottnak, ha azt valamennyi aláíró aláírta már. Addig az elektronikus beadvány (az űrlap) benyújtásra 
vár, már az érintett hivatalnál. Kivétel ez alól, ha az ügyfelek mindegyike saját, közigazgatásban 
felhasználható elektronikus aláírásával látja el benyújtás előtt az elektronikus dokumentumot. 

A többes jóváhagyás technikai feltételeit a címzett Hatóság teremti meg, használatának szabályait a 
Hatóság rögzíti. 

A Központi Rendszer a többes jóváhagyás kezelését azzal támogatja, hogy lehetővé teszi a Hatóság 
számára, hogy az ügyfél elektronikus tárhelyére, illetve elektronikus levélcímére jóváhagyásra felszólító 
értesítést küldjön.  

2.2.7 Elektronikus beadvány feldolgozása 
Az elektronikus beadvány feldolgozása a címzett Hatóság feladata, a beadvány feldolgozásával 

kapcsolatban a Központi Rendszer kizárólag a dokumentum tartalmának változatlan átadásáért felelős. 

2.2.8 Ideiglenes tárhely használata 
Az ügyfélkapu létesítésével párhuzamosan az ügyfél részére értesítési tárhelyet biztosít a Központi 

Rendszer, melyet a kormányzati portálon a http://www.magyarorszag.hu/allampolgar/szolgaltatasok/tarhely 
címre bejelentkezve ér el az ügyfél. A értesítési tárhelyen az ügyfélnek lehetősége van a beérkezett 
üzenetek listázására, olvasására, saját számítógépre letöltésére és törlésére, beleértve a Központi Rendszer 
által küldött visszaigazolásokat is. A Központi Rendszer biztosítja, hogy letöltés esetén az értesítési tárhely 
kiválasztott üzenetének egy másolati példánya az ügyfél számítógépén jöjjön létre fizikailag. 

Az értesítési tárhelyet a MeH átmeneti jelleggel, időben korlátozva bocsátja az ügyfelek rendelkezésére, 
azaz az üzenetek csak a beérkezéstől számított 30 napig tárolhatók az értesítési tárhelyen. 

Az üzenet letöltésével párhuzamosan rendelkezik az ügyfél arról, hogy az értesítési tárhelyről az 
üzenetet törli, vagy megtartja. A határidőt követően az üzenet automatikusan törlésre kerül! 
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A MeH felhívja ügyfelei figyelmét, hogy az ügyfél értesítési tárhelyének tartalmát vagy annak valamely 
részét utólag, az ügyfél által kért vagy határidő lejárata miatti törlés után nem képes visszaállítani.  

2.3 Használati jog felfüggesztése, megszüntetése 

2.3.1 Hozzáférés megszüntetésének szabályai 
Tekintettel arra, hogy a jogszabályi előírások szerint az ügyfél felel minden, az ügyfélhez rendelt 

ügyfélkapun keresztül elérhető szolgáltatás helyes használatáért, valamint a hozzáférési jelszó védelméért, 
a MeH – a jogszabályi előírásoknak megfelelően – lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy a jelszó 
feltételezhető kompromittálódása esetén a hozzáférés megváltoztatását kezdeményezzék. 

2.3.1.1 Elveszett jelszó 
Az új jelszót a www.magyarorszag.hu honlap ügyfélkapu bejelentkezési felületének elveszett jelszó 

menüpontjában lehet igényelni. Az eljárás eredményeként az ügyfél egy újabb egyszer használatos jelszót 
kap a regisztrációkor bejelentett elektronikus levélcímére, amivel az első regisztrációkor kapott egyszer 
használatos jelszóhoz hasonlóan kell eljárni. A szolgáltatás egy nap csak három alkalommal vehető 
igénybe. 

2.3.1.2 Jelszó megváltoztatása 
Az ügyfélkapu bejelentkezési felületén elérhető jelszó változtatása menüpont – amelyben a jelszót meg 

lehet változtatni – csak a bejelentkezett felhasználó számára áll rendelkezésre. 

2.3.2 Újraérvényesítés módja 
Amennyiben az ügyfél nem csak a jelszavát vesztette el, hanem a felhasználói nevét is, vagy mindkettő 

kompromittálódott, a korrekcióra – éppen a visszaélések kizárása, adatok jogtalan megismerésének 
korlátozása érdekében kizárólag az okmányirodában való személyes megjelenéssel van lehetőség. Kérjük 
ezért, hogy a két azonosítóelemet elkülönítetten és különös gondossággal tárolják. 

2.3.3 Ügyfélkapu megszűnése 

2.3.3.1 Érvényesség lejárata 
Az ügyfélkapu a létrehozást követően korlátozott ideig – 5 évig – érvényes. Az érvényességi idő alatt az 

ügyfél a saját ügyfélkapujának lejárati idejét maximum 5 évre kitolhatja. Az érvényességi idő lejáratát 
követően az ügyfélkapu hozzáférése automatikusan megszüntetésre kerül. Új ügyfélkapu létesítésére csak a 
regisztrációs folyamat ismételt lefolytatását követően nyílik lehetőség! Éppen ezért fontos a lejáratra 
odafigyelni és még az előtt elektronikusan meghosszabbítani az érvényességet. 

2.3.3.2 Ügyfél saját kérésére 
Személyes megjelenés esetén az ügyfélkapu megszüntetésének eljárásrendje azonos az ügyfélkapu 

létesítésére vonatkozó eljárásrenddel. A www.magyarorszag.hu bejelentkezési felületén az ügyfél 
közvetlenül meg tudja szüntetni a saját ügyfélkapuját. 
 

2.4 Speciális szabályok 

2.4.1 Ügyfél elektronikus levelezési címének kezelése 
A jogszabályi előírásoknak megfelelően az ügyfél kötelessége, hogy az ügyfélkapuhoz rendelt adataiban 

– különösen az elektronikus levelezési címében – történő változásokat haladéktalanul átvezesse. 
A Központi Rendszer lehetővé teszi az ügyfél számára, hogy az elektronikus levelezési címét, melyre az 

értesítéseket a Központi Rendszer küldi, az ügyfélkapura történő bejelentkezést követően megváltoztassa. 
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A MeH elhárít minden, az ügyfél által megadott elektronikus levelezési címre történő hibás 
kézbesítésből származó felelősséget, különösen, ha a kézbesítés 

– az elektronikus levelezési cím hibás voltából,  
– az internet működési zavarából, vagy 
– az elektronikus levelezési címhez kapcsolódó szolgáltatás üzemzavarából fakadóan 

hiúsult meg. 
 

3. Szolgáltatás minőségi feltételei 

3.1 Szolgáltatás színvonala 
A Központi Rendszer vállalja, hogy 
– a szolgáltatást 0–24 órás üzemben 99,9% rendelkezésre állással nyújtja. Az üzemzavar esetére a Ket. 

163. §-ában megadott feltételek szerint vagy automatikusan mentesíti az ügyfelet az ebből származó 
hátrányok alól, vagy kérésére igazolást ad ki az üzemzavar tényéről. Az üzemzavarra vonatkozó 
információ a www.magyarorszag.hu kezdőlapján felül lenyíló menüben található; 

– egy óra alatt legalább 200 ezer dokumentum fogadását, bejelentkezés kezelését biztosítja; 
– a sikeresen feltöltött beadványokat – ha a nyomtatványkitöltő program sikeresnek minősíti a feltöl- 

tést – 1 percen belül érkeztetési számmal és időbélyegzéssel látja el és továbbítja a címzett Hatóság 
tárhelyére, valamint a visszaigazolást az ügyfél ideiglenes tárhelyében elhelyezi, illetve erről az 
értesítő e-mailt elindítja.  

3.2 Üzemzavar kezelése 

3.2.1 Üzemzavar fogalmi meghatározása 
Üzemzavarnak minősül, ha a Központi Rendszer az ügyfelek folyamatos kiszolgálását 15 percnél 

hosszabb ideig nem tudja biztosítani, azaz:  
– a nyomtatványkitöltő program aktuális verziójával készített elektronikus beadványt a Központi 

Rendszer tömegesen elutasítja; 
– a Központi Rendszer bármely okból nem képes fogadni a beadványokat;  
– a Központi Rendszer a befogadott beadványokról nem képes a visszaigazolásokat visszaküldeni. 
Jelen szabályzat szempontjából nem számít üzemzavarnak: 
– az üzemzavar időtartama nem éri el a 15 percet; 
– a címzett Hatóság informatikai rendszerének átmeneti vagy tartós működési zavara; ebben az esetben 

az üzenet befogadásra kerül, csak a Hatóság veszi később át; 
– az ügyfél által észlelt nem üzemszerű működés, ha ez az ügyfél informatikai rendszerének, illetve az 

internet vagy az informatikai eszközök működését biztosító környezet átmeneti vagy tartós működési 
zavarára vezethető vissza, függetlenül attól, hogy ez az ügyfelek milyen körét érinti; ebben az 
esetben a Ket. szabályai szerint a helyi szolgáltatótól lehet, illetve kell igazolást kérni a mulasztás 
kimentéséhez; 

– a nyomtatványkitöltő program vagy az elektronikus űrlapok működési hibája, ha a hiba 
jelentkezésének időpontjában már elérhető a kormányzati portálon vagy a címzett hatóság honlapján 
a program vagy az elektronikus űrlap újabb verziója, illetve a hiba nem akadályozza az űrlap 
beküldését. 

3.2.2 Tájékoztatás üzemzavarról 
Üzemzavar esetén a www.magyarorszag.hu kormányzati portálon információ jelenik meg az üzemzavar 

kezdő és vég-időpontjáról, amit egy hónapon keresztül lehet a honlapon megtalálni. A csatlakozó 
hatóságokat a MeH közvetlenül tájékoztatja az üzemzavarról. Ennek megfelelően külön igazolást csak 
abban az esetben indokolt kérni, ha valamilyen egyedi hiba merült fel, ez azonban csak kivételesen lehet a 
Központi Rendszer által igazolható. 
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3.2.3 Üzemzavar következményei 
A Ket. 33. §-a értelmében az üzemzavar az ügyintézési határidőbe nem tartozik bele. 
Abban az esetben, ha az üzemzavar az APEH felé határidőre történő kötelezettség teljesítésében 

akadályozza az ügyfelet, mert az üzemzavar a határidő napján jelentkezik, akkor a határidő automatikusan 
– külön kérelem nélkül – egy teljes nappal elcsúsztatásra kerül. Az erre vonatkozó tájékoztatás szintén az 
üzemzavar információknál olvasható. (Ez a szabály kizárólag az APEH-re érvényes, a többi hatóságok 
esetében a Ket. alapszabálya érvényesül.) 

Minden más esetben 
– a Hatóság saját hatáskörben dönt a határidő megváltoztatásáról, de csak az üzemzavar időtartamával 

köteles a határidőt módosítani (amennyiben az akadályozza a határidőre történő benyújtást); 
– egyedi üzemzavar (dokumentum megsérülése vagy más hibajelenség esetén) az ügyfél kérelmére a 

MeH igazolást állít ki az üzemzavar tényéről, rögzítve az üzemzavar kezdetének és végének 
időpontját. 

A Központi Rendszer üzemeltetője a Központi Rendszer rendelkezésre állását, az üzemzavarok 
időpontját és időtartamát hitelesen dokumentálja.  

3.2.4 Üzemzavar kezelése 
Az üzemzavar elhárítását a MeH azonnal megkezdi. Abban az esetben, ha az üzemzavar 

következményeként adatvisszaállítás szükséges, akkor megvizsgálja, hogy 
– az adatvisszaállítás mely időpontra lehetséges, illetve adatvesztés előfordulhatott-e, 
– az adatvisszaállítás érinti-e a felhasználói törzsadatokat. 

3.2.4.1 Adatvesztés kezelése 
A Hatóság ideiglenes tárhelyét érintő adatvesztés előfordulása esetén a MeH a naplóállományok alapján 

az ideiglenes tárhelyre és az ügyfél elektronikus levelezési címére együttesen küldött levélben értesíti a 
visszaállított időpont és az üzemzavar bekövetkezési ideje között a rendszerbe bejelentkezett ügyfeleket az 
általuk küldött elektronikus beadványok esetleges elvesztéséről. A tényről a MeH a Hatóságokat is 
tájékoztatja. Az ügyfél kötelessége, hogy megismételje az elektronikus beadvány feladását, ugyanakkor a 
Hatóság felé kötelezettségét az első beküldés időpontjában teljesítette, ha e tényt igazoló visszaigazolás a 
birtokában van. 

Az ügyfél ideiglenes tárhelyét a MeH a legutolsó mentett állapotba állítja helyre. 

3.2.4.2 Törzsadat visszaállítás 
Abban az esetben, ha az ügyfelek törzsadatainak visszaállítása szükséges, akkor minden bizonytalan 

azonosítási állapotú felhasználó jelszavát módosítja új egyszer használatos jelszóra; 
– a jelszavakat elküldi az ügyfelek elektronikus levelezési címére; 
– az ügyfél a következő bejelentkezésnél a regisztrációhoz hasonlóan az új egyszer használatos 

jelszóval képes bejelentkezni, majd köteles megváltoztatni a jelszavát egy általa választott jelszóra; 
– a jelszó változtatását követően az ügyfél a 2.2 pont rendelkezései szerint ismét használhatja a 

Központi Rendszer szolgáltatásait. 

3.2.5 Bűncselekmény gyanúja esetén követett eljárás 
Abban az esetben, ha az üzemzavar feltételezhetően a hatályos jogszabályok értelmében 

bűncselekménynek tekinthető tevékenység következménye, a MeH büntető feljelentést tesz az illetékes 
nyomozó hatóságnál. 

A MeH a nyomozás hatékony lefolytatása érdekében a nyomozó hatóság által kért minden adatot (lásd 
4.4.2 pont) a hatóság rendelkezésére bocsát. 
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3.3 Panaszkezelés 
A Hatóság és ügyfél közötti vitás ügybe a MeH csak abban az esetben vonható be, ha az információ 

bizonyíthatóan a Központi Rendszerbe történt beérkezés és a Hatóságnak történt átadás között sérült vagy 
változott meg. Ez a rendszer működési modelljéből következően a tartalom ismerete nélkül is 
dokumentálható. 

3.3.1 Kapcsolattartás 
A MeH a szolgáltatás igénybevétele során felmerülő problémák orvoslására, megválaszolására, 

reklamációk ügyintézésére ügyfélszolgálatot üzemeltet, melyet az ügyfél telefonon, illetve levélben vagy 
elektronikus úton kereshet fel. 

Az ügyfélszolgálat adatai: 

Kormányzati Ügyféltájékoztató Központ (KÜK) 
Nyitva tartási idő: 0–24 óráig 
Elérhetőségek: 
Telefon: Magyarországról hívható kék szám (helyi díjszabással): 189 
 
SMS: 

Külföldről hívható telefonszám: +36 1 371 9300 
189 

Honlap: www.magyarorszag.hu/ugyfelvonal 
 www.ugyfelvonal.hu 

 
E-mail: 189@ugyfelvonal.hu 
Fax: Magyarországról: 1 371 9310 
 külföldről: +36 1 371 9310 

 

Az ügyfélszolgálat lehetővé teszi az ügyfél számára, hogy 
– az elektronikus beadványok kezelésével kapcsolatban tájékoztatást, probléma esetén segítséget 

kérjen; 
– konkrét – hatósági ügyintézéshez kapcsolódó – panasz esetén az ügyfél a Hatóság illetékes 

munkatársának eléréséhez támogatást kapjon. 

3.3.2 Panaszok, kifogások intézése 
Amennyiben az ügyfél az ügyfélszolgálat munkáját nem ítéli kielégítőnek, úgy lehetősége van levélben 

(cím: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 11/B.) vagy elektronikus levélben 
(ekkugyfszolg@ekk.gov.hu) megkeresni a MeH Elektronikuskormányzat-központot, ahol panaszát az erre 
vonatkozó szabályok szerint kivizsgálják. 

3.3.3 Késedelem 
Késedelemre visszavezethető vita esetén az ügyfélnek rendelkezésére áll a beadványaira a Központi 

Rendszer által adott visszaigazolás (lásd 2.2.5 fejezet), mellyel bizonyítja, hogy kötelességének a 
visszaigazolásban rögzített időpontban eleget tett. A Hatóságok a visszaigazolásban rögzített időpontot nem 
kérdőjelezik meg. 

3.3.4 Tartalmi problémák 
Ha az ügyfél mindenképpen meg kíván bizonyosodni arról, hogy az általa továbbított beadvány 

sértetlenül érkezett-e meg a Hatósághoz, akkor jogszabály lehetővé teszi számára, hogy a Hatóság felé ezen 
igényét jelezze, felkérve a Hatóságot, hogy küldje vissza a befogadott beadványt. Az ügyfél kötelessége az 
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ellenőrzés elvégzése, és eltérés esetén a megküldéstől számított három napon belül kérheti a beadvány 
korrekcióját. 

Abban az esetben, ha az elektronikus beadványt a Hatóság nem képes feldolgozni, akkor a Ket., illetve a 
Hatóság által meghatározott ügyrend szerint utasíthatja az ügyfelet az adatok javítására. A hibás 
adatszolgáltatás következményeit, az alkalmazandó szankciót a Hatóság által alkalmazott gyakorlatot a 
hatályos jogszabályok határozzák meg. 
 
3.4 Tiltott tevékenységek 

Az ügyfél csak a személyéhez rendelt jogosultsággal tevékenykedhet a Központi Rendszerben, és a 
felhasználói azonosítójával végrehajtott minden tevékenységért felelősséggel tartozik.  

A Központi Rendszer fenntartója az ügyfél jogosulatlan tevékenysége esetén büntetőeljárás lefolytatását 
kezdeményezi.  

4. Biztonsági intézkedések 
Jelen fejezet a MeH informatikai biztonsági elkötelezettségét bizonyítja, az ügyfélkapcsolatra 

vonatkozó biztonsági óvintézkedéseket rögzíti. A Központi Rendszer részletes biztonsági eljárási szabályait 
az üzemeltetők nem nyilvános Informatikai Biztonsági Szabályzatai rögzítik. 
 

4.1 Szervezeti és személyi biztonsági intézkedések 

4.1.1 Belső eljárásrendek 

4.1.1.1 Általános szabályok 
A Központi Rendszer informatikai eszközeit kizárólag felhatalmazott, a feladat ellátásához szükséges 

szaktudással rendelkező személyzet működteti. A MeH a működtetés folyamatait belső eljárásrendekben 
rögzítette, előírva, hogy milyen rendszerességgel, milyen módon kell az üzemeltetési és karbantartási 
feladatokat végrehajtani. 

A Központi Rendszeren történő minden munkavégzés naplózásra kerül. 
A MeH a szolgáltatásban és az azt kiszolgáló informatikai rendszerekben bekövetkező módosítások, 

változások biztonságos és visszakereshető végrehajtása érdekében dokumentált változáskezelési rendet 
követ.  

4.1.1.2 Biztonsági felülvizsgálatok rendje 
A rendszeres információ biztonsági felülvizsgálatok célja a kialakított védelmi rendszer működési 

hatékonyságának mérése az egyenszilárdságot veszélyeztető hiányosságok és sebezhetőségek feltárása, a 
szükséges helyesbítő és megelőző védelmi intézkedések kidolgozása, előterjesztések elkészítése. 

A MeH a Központi Rendszer kulcsfontosságú komponenseire rendszeresen – évente legalább egyszer – 
sebezhetőségi vizsgálatot végeztet, melynek végrehajtása során figyelembe veszi a naplózott események 
feldolgozása során azonosítható támadási kísérleteket és módokat. A sebezhetőségi vizsgálat célja, hogy az 
egyes komponensek által hordozott biztonsági kockázatok újraértékelése megtörténjen.  

A MeH megkívánja továbbá az egyes szoftver komponensek gyártóitól, hogy sebezhetőségi vizsgálatot 
végezzenek, és erre vonatkozóan a bizonyítékokat adják át a MeH részére. 

A MeH szúrópróbaszerűen egy-egy esemény felülvizsgálatát havonta többször, általános 
felülvizsgálatot hathavonta, vagy üzemzavart kiváltó rendkívüli eseményt követően azonnal hajt végre, a 
felülvizsgálatról készült bizonylatokat 15 évig megőrzi. A vizsgálatokat minden esetben a 
naplóállományokra alapozza. 
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4.1.2 Fontos és bizalmas munkakörök  

4.1.2.1 Biztonsági vezető 
Az üzemeltető biztonsági vezetője felel 
– a kockázatok csökkentését célzó védelmi intézkedések kidolgozásáért, bevezettetéséért; 
– a már életbe léptetett eljárásrendekben előírt intézkedések érvényre jutásáért, betartatásáért; 
– az informatikai rendszerek biztonsági szintjének rendszeres ellenőrzéséért; 
– az üzemeltetői hozzáférési jogok kiadásának és visszavételének kezeléséért; 
– a központi napló archiválásáért, rendszeres átvizsgálásáért, biztonsági események feltárásáért. 

4.1.2.2 Adatvédelmi felelős 
A MeH adatvédelmi felelőse látja el az Avtv.-ben rögzített feladatokat, beleértve az ügyfelek személyes 

adatainak kezelésével kapcsolatos tájékoztatási és ellenőrzési kötelezettségeket is. 

4.1.2.3 Üzemeltetés vezető 
Az üzemeltetés vezető feladata a Központi Rendszer működtetésének megszervezése, a működés 

biztonságához szükséges nyilvántartások naprakészségének biztosítása, az üzemeltetési folyamatok 
kialakítása, a rendszergazdák és operátorok tevékenységének koordinálása, együttműködés a biztonsági 
vezetővel a védelmi intézkedések kialakításában. 

Az Üzemeltetés vezető teljes utasítási joggal rendelkezik üzemeltetés területén. 

4.1.2.4 Rendszergazda 
A rendszergazda feladata Központi Rendszer egyes alrendszereinek üzemeltetése, beleértve  
– az operátor által nem kezelhető incidensek elhárítását; 
– az elkészített adat- és rendszermentések belső szabályok szerinti tárolását, utasításra adatvisszaállítás 

végrehajtását; 
– a belső szabályzatokban előírt rendszeres karbantartási tevékenységek végrehajtását; 
– a változások élesítését az üzemi környezetben; 
– az üzemeltetői hozzáférési jogok beállítását az informatikai rendszereken a biztonsági felelős 

utasításainak maradéktalan betartásával. 
A rendszergazda köteles tevékenységét a belső szabályzatok előírásai szerint bizonylatolni. 

4.1.2.5 Operátor 
Az operátor feladata 
– biztonsági események fogadása, elsőszintű kezelése; 
– távfelügyeleti rendszeren a Központi Rendszer működésének folyamatos monitorozása; 
– mentések végrehajtása. 
Az operátor köteles tevékenységét a belső szabályzatok előírásai szerint bizonylatolni. 

4.1.3 Személyi biztonság 
A személyekre vonatkozó biztonsági intézkedések célja a gondatlanságból elkövetett emberi károkozás, 

valamint a szándékos visszaélések kockázatának csökkentése. 
Tekintettel arra, hogy a fontos és bizalmas munkakört betöltők esetében van lehetőség leginkább a 

visszaélésekre, ezért ezeket a munkaköröket 
– csak erkölcsi bizonyítvánnyal rendelkező, nemzetbiztonsági ellenőrzésen átesett, 
– megfelelő szakképesítéssel és szakvizsgával, az adott szakterületre előírt gyakorlattal rendelkező 

személy töltheti be. 
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A MeH hangsúlyt fektet arra, hogy az ilyen munkakört betöltő személyek szakmai felkészültsége 
mindenkor megfeleljen a kor követelményeinek, ezért a továbbképzések rendjét belső utasításban határozza 
meg. 

Ilyen munkakört betöltő személy által elkövetett visszaélés esetén a MeH a jogszabályok figyelembe- 
vételével a lehető legszigorúbb szankciókat alkalmazza. 
 

4.2 Fizikai biztonsági intézkedések 
A Központi Rendszer alapvető informatikai eszközeinek telephelyét és a működésükhöz szükséges 

infrastruktúrát a MeH biztosítja. A kialakított környezet a(z) 
– áramellátás, 
– légkondicionálás, 
– tűzmegelőzés és tűzvédelem, 
– villámvédelem, 
– betörésvédelem, beleértve az élőerős védelmet is, 

területén a vonatkozó biztonsági előírásoknak maradéktalanul megfelel, a kialakított védelem arányban áll 
a MeH által kockázatelemzésben azonosított kockázatokkal, és biztosítja, hogy:  

– az infrastruktúrát érintő hibák ne veszélyeztessék a vállalt szolgáltatási szintet, 
– természetes személyek gondatlanságból vagy szándékosan ne legyenek képesek kárt okozni a 

Központi Rendszer működésében, továbbá  
– ne legyen módjuk veszélyeztetni a Központi Rendszer által feldolgozott adatok titkosságát és 

sértetlenségét. 
 

4.3 Adatbiztonság 

4.3.1 Mentés 
A Központi Rendszerben tárolt és feldolgozott minden adatról üzemzavar elhárítása céljából adatmentés 

készül. Ezen mentések biztosítják, hogy adatvesztéssel járó üzemzavar esetén az adatvesztés mértéke még 
elfogadható mértékű legyen. A kialakított mentési stratégia olyan, hogy legrosszabb esetben is csak 
korlátozott adatvesztés lehetséges. 

4.3.2 Archiválás 

4.3.2.1 Archivált adatkörök és megőrzési idejük 
Az ügyfél által végzett tevékenységekről készített naplóállományok megőrzési ideje egy hónap, ezen 

adatok az előírt időpontig archiválásra kerülnek. 
Az ügyfélszolgálati és üzemeltetési tevékenységekről készített naplóállományok megőrzési ideje 

ugyanez. 
A dokumentummozgásokhoz (bevallások, adatszolgáltatások, döntések stb. ügyfelek, illetve hivatalok 

általi küldése) kapcsolódó adatokat pedig a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag 
védelméről 1995. évi LXVI. törvény alapján elfogadott levéltári tervek szerint archiváljuk, mivel ezek az 
iratmozgás alapdokumentumai. 

4.3.2.2 Az archivált adatok védelme és hozzáférési szabályok 
A MeH az archivált adatok titkosságát és sértetlenségét belső biztonsági szabályzataiban meghatározott 

módon védi. Az archivált adatokhoz az üzemeltető biztonsági vezetője és az általa feljogosított személyek 
kizárólag a törvényben meghatározott célokból férhetnek hozzá. A MeH a teljes megőrzési idő alatt 
biztosítja a jogosultak számára az adatok hozzáférhetőségét és értelmezhetőségét. 
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4.3.2.3 Az archivált adatok gyűjtésének rendje 
Az elektronikusan tárolt adatok naponta kerülnek mentésre oly módon, hogy az adathordozók egy e 

célra rendszeresített tárolóhelyen kerülnek elhelyezésre. 
A nem elektronikus formában keletkező adatok, iratok a MeH irattári tervében meghatározott módon 

kerülnek tárolásra.    
4.4 Logikai biztonsági intézkedések 

4.4.1 Üzembiztonság 
A Központi Rendszer szolgáltatásait biztosító informatikai rendszerek ellenállnak az egyszeres hardver 

meghibásodásnak.  

4.4.2 Időforrás és időszinkronizáció 
Tekintettel arra, hogy az üzenettovábbító alrendszer által nyújtott szolgáltatás esetében az idő nagy 

jelentőségű, a Központi Rendszer minden komponensének belső órája szabványos és hiteles időforráshoz 
szinkronizált, az időt szolgáltató eszközök a beérkező időadatok egyértelműségét biztosítják. 

Az időszinkronizálás jelen szabályzatban meghatározott pontosságánál nagyobb eltérése üzemzavarnak 
minősül és az eseményt a MeH a 3.2 pont rendelkezései szerint kezeli. 

A használt időforrások az UTC-hez képest néhány ezred másodpercet térhetnek el, a rendszer egészének 
pontossága is jobb, mint az időbélyegzésekben megadott idő. 

4.4.3 Az időbélyegzés megoldása 
Az időbélyegzés előállítása a Központi Rendszerben az nCipher Time Stamp Server eszközön történik 

oly módon, hogy az időbélyegzésre használt elektronikus aláíró eszköz megfelel a minősített aláírásra 
vonatkozó jogszabályi követelményeknek. 

4.4.4 Határvédelem 
A Központi Rendszert az internettől tűzfal szerverek választják le, melyekre vonatkozó részletes 

rendelkezéseket a MeH Informatikai Biztonsági Szabályzata rögzíti. A határvédelmi rendszer biztosítja az 
adatáramlás ellenőrzését/szűrését a feldolgozó rendszerek felé megelőzendő a kártékony kódok és 
szolgáltatásmegtagadás támadások előfordulását, megakadályozza a tiltott adatforgalmat, naplózza mind a 
tiltott, mind az engedélyezett adatforgalmat. 

A határvédelmi rendszer riasztási funkcióval is rendelkezik, mely meghatározott tiltott események 
bekövetkezése esetén automatikusan jelzést ad. Ezen események rendkívüli eseményként kezelendők. A 
Központi Rendszer üzemeltetője folyamatosan monitorozza a Központi Rendszer adatforgalmát és 
rosszindulatú tevékenység észlelése esetén értesíti az ezek kezelésére feljogosított hatóságokat. 

4.4.5 Biztonsági naplózás 
A Központi Rendszer biztonságos működése csak akkor valósítható meg, ha a rendszerben bekövetkező 

események visszakereshető és elemezhető módon tárolásra kerülnek. Az ügyfeleknek tudomásul kell 
venniük, hogy saját és más ügyfelek biztonsága érdekében az általuk végrehajtott tevékenységek jelentős 
része naplózásra kerül. A MeH a naplózott eseményt kiváltó látogatókat vagy ügyfeleket a naplózás 
tényéről külön nem értesíti, indokolt esetben azonban be kívánja vonni őket az esemény kivizsgálásának 
folyamatába. (A MeH kéri tisztelt ügyfeleit, hogy a kivizsgálásában közreműködni szíveskedjenek.) 

A Központi Rendszer a rendszer aktivitását széles körben és részletesen naplózza, beleértve mind a 
látogató, mind a bejelentkezett ügyfél és Hatóság, mind az üzemeltetők által végzett tevékenységeket. 

A naplóbejegyzések minden esetben tartalmazzák az esemény bekövetkezésének dátumát és időpontját, 
minden, az esemény utólagos kiértékelése szempontjából fontos adatot, beleértve a végrehajtó személy 
azonosításához szükséges adatokat. 
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Tekintettel a Központi Rendszer egyes komponenseinek naplózás tulajdonságaira, bár a 
naplóállományok nem egy helyen és azonos formában keletkeznek, de tárolásuk és feldolgozásuk 
központilag egységes szerkezetben történik. 

4.4.5.1 Tárolt események típusai 
A Központi Rendszer minden, a látogatók, és ügyfelek által végzett tevékenységet naplóz, beleértve 
– bejelentkezés nélkül elérhető honlapok esetében 

–  a látogatás időpontját,  
– a látogató számítástechnikai eszközének IP címét,  
– a böngésző típusát; 

– az ügyfél ügyfélkapus bejelentkezésével végezhető eljárások esetében 
– az ügyfél viselt nevét és e-mail címét (amit egyébként az ügyintéző rendszereknek 

átadott), 
– az ügyfél bejelentkezésének és kijelentkezésének időpontját anélkül, hogy az aktivitás 

természetéről rögzítene további adatokat; 
– az előző naplóállománytól teljesen függetlenül tárolja a továbbított üzenetek naplóbejegyzéseit, s 

benne  
– feladó viselt nevét, 
– feladó email-címét, 
– címzett közigazgatási hatóságot, 
– a továbbított dokumentum típusát (nyomtatványazonosító), 
– az érkeztető számot, 
– a fogadás és továbbítás időpontját.  

A naplóállományok kezelése a 4.3.2.1 pontban rögzített adatkezelési határidőkig történik, kivéve a 
dokumentummozgásokhoz (bevallások, adatszolgáltatások, döntések stb. ügyfelek, illetve hivatalok általi 
küldése) kapcsolódó adatokat, melyek kezelésére a Ket. hatálya alá tartozó eljárási cselekmények 
Ügyfélkapun keresztül történő intézésekor került sor, s melyek tárolásának időtartama a levéltári 
törvényben rögzített selejtezési határidőkkel egyezik meg.   

Az üzemeltetési tevékenységek és a rendszer belső működésének naplózása szintén megtörténik, 
beleértve 

– rendszermenedzsment tevékenységeket, mint rendszergazdai be-, illetve kijelentkezés, a rendszer 
vagy komponensének indítása/leállítása, verziófrissítés, adatbázis-menedzsment tevékenységek; 

– az audit alrendszer menedzsmentjével kapcsolatos tevékenységeket, mint a naplózási funkció 
konfigurációjának módosítása, leállítása, újraindítása stb.; 

– mentési műveleteket; 
– ügyfélszolgálati tevékenységek, mint ügyfél használati jogának felfüggesztése, újraérvényesítése, 

ügyfél hozzáférésének törlése stb.; 
– a Központi Rendszer egyes komponenseiben bekövetkező, naplózást igénylő eseményeket/hibákat, 

mint adatbázis események, operációs rendszer események stb.  

4.4.5.2 Naplóállomány védelme 
A Központi Rendszer naplóállománya védett a jogosulatlan adatmódosítástól, azaz a naplóbejegyzések 

sorrendje és a bejegyzések adattartama, beleértve a bejegyzéshez rendelt időt is, nem változtatható meg, a 
naplóállományból bejegyzés nem törölhető. 

A naplóállományt a gondatlanságból vagy szándékosan elkövetett rongálás ellen biztonsági mentések 
védik. A MeH minden naplóállomány esetében, beleértve a személyes adatokat tartalmazó 
naplóbejegyzéseket is, gondoskodik az adatok bizalmas tárolásáról. A naplóállományhoz csak a biztonsági 
vezető által arra feljogosított személyzet férhet hozzá, szigorúan a hibaelhárításhoz szükséges mértékben. A 
MeH bűncselekmény gyanúja esetén, hatósági megkeresésre a szükséges adatokat, naplóbejegyzéseket a 
nyomozó hatóság rendelkezésére bocsátja. 



A Kormány
85/2007. (IV. 25.) Korm.

rendelete

a közforgalmú személyszállítási utazási
kedvezményekrõl

A fo gyasz tói ár ki egé szí tés rõl  szóló 2003. évi
LXXXVII. tör vény (a to váb bi ak ban: Fát.) 9.  §-ának (4) be -
kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján a Kor mány a kö -
vet ke zõ ket ren de li el:

Az utazási kedvezmények igénybevételével kapcsolatos
általános rendelkezések

1.  §

(1) A bel föl di me net rend sze rin ti köz for gal mú köz le ke -
dés ben uta zót az 1. mel lék let ben meg ha tá ro zott köz for gal -
mú sze mély szál lí tá si uta zá si ked vez mény (a továb biak -
ban: uta zá si ked vez mény) il le ti meg.

(2) A ren de let ben meg ha tá ro zott uta zá si ked vez mé nyek 
ki zá ró lag a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén, bel föl di for ga -
lom ban ve he tõk igény be. Nem zet kö zi uta zás ra, valamint a 
nem zet kö zi uta zás ma gyar or szá gi sza ka szá ra az uta zá si
ked vez mé nyek nem ve he tõk igény be.

(3) Az e ren de let sze rin ti uta zá si ked vez mé nyek igény -
be vé te lé re – a (4) be kez dés ben meg ha tá ro zott ki vé tel lel –
ki zá ró lag ter mé sze tes sze mé lyek jo go sul tak.

(4) A ne ve lé si-ok ta tá si in téz mé nyek a sa ját ta nu ló ik ré -
szé re az in téz mény ál tal ki ál lí tott, a Fát. 4.  §-ának (3) be -
kez dé sé ben meg ha tá ro zott fel té te lek meg lé tét iga zo ló nyi -
lat ko zat alap ján vá sá rol hat nak ked vez mé nyes bér le tet.

(5) Az uta zá si ked vez mény csak egy jog cí men ve he tõ
igény be.

(6) A vas úti sze mély szál lí tás ban az uta zá si ked vez mé -
nyek – az e ren de let ben meg ha tá ro zott ki vé te lek kel –
2. ko csi osz tály ra ér vé nye sek. Az uta zá si ked vez mény a
hely jegy re, valamint pót jegy re nem vo nat ko zik, ki vé ve a
3 év alat ti, kü lön ülõ he lyet nem fog la ló gyer me ket,
valamint a ha di rok kant sze mé lye ket, iga zolt eset ben kí sé -
rõ jét és a ha di öz ve gye ket.

(7) A hely kö zi köz le ke dés ben az 1. mel lék let ben meg -
ha tá ro zott uta zá si ked vez mé nyek va la mennyi hely kö zi
bel föl di, me net rend sze rin ti sze mély szál lí tá si szol gál ta tás
(vas úti, hely kö zi au tó busz, HÉV, elõ vá ro si au tó busz,
komp és rév) so rán igény be ve he tõ ek.

(8) A he lyi köz le ke dés ben az 1. mel lék let ben meg ha tá -
ro zott uta zá si ked vez mé nyek va la mennyi olyan te le pü lés
he lyi köz le ke dé si há ló za tán, uta zá si vi szony lat ban és já ra -
ton igény be ve he tõ ek, ame lyek re a he lyi ön kor mány zat ál -

tal a köz for gal mú me net rend sze rin ti he lyi sze mély szál lí -
tás ra meg ál la pí tott leg ma ga sabb ár ki ter jed.

Az utazási kedvezmények igénybevételére jogosultak

2.  §

Az élet ko ra alap ján az 1. mel lék let ben meg ha tá ro zott
uta zá si ked vez mény re jo go sult:

a) a fel nõtt kí sé re té ben uta zó gyer mek a 6. élet éve be -
töl té sé ig, a vas úti sze mély szál lí tás ban bár mely ko csi osz tá -
lyon;

b) a gyer mek 6 éves ko rá tól 14. élet éve be töl té sé ig;
c) 65. élet éve be töl té se nap já tól a ma gyar ál lam pol gár,

az Euró pai Unió más tag ál la má nak ál lam pol gá ra, valamint 
nem zet kö zi szer zõ dés alap ján a szer zõ dés ha tá lya alá tar -
to zó kül föl di ál lam pol gár, a sze mé lyi iga zol vá nya vagy
bár mely más sze mé lyi azo no sí tás ra al kal mas ok mány fel -
mu ta tá sá val;

d) a kü lön jog sza bá lyok alap ján a nyug díj fo lyó sí tó
szerv ál tal meg ál la pí tott nyug el lá tás ban ré sze sü lõ 65 éven
fe lü li kül föl di ál lam pol gár, a nyug díj fo lyó sí tó szerv iga zo -
lá sa és bár mely, a sze mé lyi azo no sí tás ra al kal mas ok mány
fel mu ta tá sá val;

e) a szom szé dos ál la mok ban élõ ma gya rok ról  szóló
2001. évi LXII. tör vé ny (a továb biak ban: Szátv.) ha tá lya
alá tar to zó 65. élet évét be töl tött kül föl di ál lam pol gár és a
65. élet évét be töl tött hoz zá tar to zó ja a ne vé re ki ál lí tott
„Ma gyar iga zol vány”, illetve „Ma gyar hoz zá tar to zói iga -
zol vány” fel mu ta tá sá val;

f) éven te 4 al ka lom mal me net tér ti uta zás ra a Szátv.
8.  §-a (3) be kez dé sé nek a) pont já ban meg ha tá ro zott 6. és
65. élet év kö zöt ti kül föl di ál lam pol gár a ne vé re ki ál lí tott
„Ma gyar iga zol vány”, illetve „Ma gyar hoz zá tar to zói iga -
zol vány” fel mu ta tá sá val;

g) a 65 éven fe lü li me ne kült.

3.  §

(1) Ta nu lói jog vi szo nya alap ján az 1. mel lék let ben
meg ha tá ro zott ked vez mény re jo go sult:

a) a 6 éven fe lü li óvo dás a szol gál ta tó ál tal – az óvo da
iga zo lá sa alap ján – a ré szé re ki ál lí tott iga zol vány fel mu ta -
tá sá val;

b) ha ér vé nyes ál lan dó vagy ide ig le nes di ák iga zol -
vánnyal (a továbbiak ban együtt: diák iga zol vány) ren del -
ke zik,

ba) az ok ta tá si in téz mé nyek nap pa li és esti tan rend ben
részt ve võ ta nu ló ja 18 éves ko rig, vagy a kö zép is ko lai ta -
nul má nyi jog vi szonyt iga zo ló diák iga zol vány ér vé nyes sé -
gé nek le jár tá ig:

1. bár mely vi szony lat ban kor lát lan szá mú ked vez -
mé nyes me net jeggyel,
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2. a la kó hely (tar tóz ko dá si hely) és az ok ta tá si in -
téz mény kö zött ked vez mé nyes bér let tel,

3. bár mely vi szony lat ban meg vált ha tó, vi szony la ti
kö tött sé gû ked vez mé nyes bér let tel,

bb) az ok ta tá si in téz mé nyek le ve le zõ tan rend ben részt
ve võ ta nu ló ja a la kó hely és az ok ta tá si in téz mény kö zött
meg vált ha tó ked vez mé nyes me net jeggyel,

bc) a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek nap pa li és esti tan rend -
ben részt ve võ hall ga tó ja:

1. bár mely vi szony lat ban kor lát lan szá mú ked vez -
mé nyes me net jeggyel,

2. a la kó hely (tar tóz ko dá si hely) és az ok ta tá si in -
téz mény kö zött, ked vez mé nyes bér let tel;

c) a Szátv. 10.  §-ának (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
ok ta tá si in téz mé nyek nap pa li és esti ta go za tos ta nu ló ja,
hall ga tó ja, ha a jo go sult sá gát a „Ma gyar iga zol vány”,
illetve „Ma gyar hoz zá tar to zói iga zol vány” e cél ra rend -
sze re sí tett mel lék le té vel iga zol ja;

d) a sa já tos ne ve lé si igé nyû gyer mek, ta nu ló a köz ok ta -
tá si szol gál ta tást nyúj tó köz ok ta tá si in téz mény, ko rai fej -
lesz tést, illetve fej lesz tõ fel ké szí tést nyúj tó in téz mény
szék he lye (te lep he lye) és a la kó hely (tar tóz ko dá si hely)
kö zött a köz ok ta tá si szol gál ta tást nyúj tó köz ok ta tá si in téz -
mény, a ko rai fej lesz tést, illetve fej lesz tõ fel ké szí tést nyúj -
tó in téz mény iga zo lá sa alap ján. A ked vez mény at tól füg -
get le nül meg il le ti a sa já tos ne ve lé si igé nyû gyer me ket, ta -
nu lót, hogy a köz ok ta tá si szol gál ta tást bent la kás sal, rend -
sze res vagy al kal mi be já rás sal, a több sé gi köz ok ta tá si
szol gál ta tást nyúj tó in téz mény ben vagy a fo gya té kos ság
tí pu sa sze rint lét re ho zott in téz mény ben ve szi igény be;

e) a szo ciá lis igaz ga tás ról és a szo ciá lis el lá tá sok ról
 szóló 1993. évi III. tör vény ben meg ha tá ro zott nap pa li,
illetve sza ko sí tott el lá tást nyúj tó in téz mény bent la kó ja,
vagy oda rend sze re sen, illetve ese ten ként be já ró gon do -
zott ja a gon do zott la kó he lye (tar tóz ko dá si he lye) és az el -
lá tást nyúj tó, illetve a bent la ká sos in téz mény szék he lye
(te lep he lye) kö zött, az el lá tást nyúj tó, illetve a bent la ká sos 
in téz mény iga zo lá sa alap ján;

f) az e) pont sze rin ti bent la kó gon do zott lá to ga tó ja a la -
kó he lye (tar tóz ko dá si he lye) és az el lá tást nyúj tó, illetve a
bent la ká sos in téz mény szék he lye (te lep he lye) kö zött;

g) a 18. élet éve be töl té sé ig az az ál lás ke re sõ, aki a
Mun ka erõ pi a ci Alap ból vagy Euró pai Uni ós for rás ból tá -
mo ga tott kép zés ben vesz részt, a te rü le ti leg ille té kes mun -
ka ügyi köz pont iga zo lá sa alap ján, a kép zés ben részt ve võ
la kó he lye (tar tóz ko dá si he lye) és a kép zés he lye kö zöt ti
uta zás ra.

(2) Az (1) be kez dés d) és e) pont já ban meg ha tá ro zott
sze mé lyek leg fel jebb két kí sé rõ je (szü lõ vagy meg bí zott -
ja) azo nos mér té kû ked vez mény re jo go sult az in téz mény
szék he lye és a gyer mek (óvo dás, diák, gon do zott) la kó he -
lye (tar tóz ko dá si he lye) kö zöt ti uta zás so rán az in téz mény
ál tal ki ál lí tott iga zo lá son fel tün te tett kí sé rõi lét szám nak
meg fele lõen.

(3) A hely kö zi köz le ke dés ben az (1) be kez dés ba)
2. pont, bb) pont, valamint a bc) 2. pont sze rin ti, az óvo dás, 

ta nu ló, hall ga tó la kó he lye (tar tóz ko dá si he lye) és az ok ta -
tá si in téz mény vagy a gya kor la ti fog lal ko zás, illetve az
óvo da szék he lye kö zöt ti uta zás ra vo nat ko zó bér let ked vez -
mény a vas úton és au tó bu szon vég zett sze mély szál lí tás ban 
kom bi nál tan is igény be ve he tõ. Az uta zá si vi szony lat meg -
ál la pí tá sá ra a diák iga zol vány, illetve a szol gál ta tó ál tal ki -
ál lí tott iga zol vány szol gál. A sze mély szál lí tá si szol gál ta tó
az uta zá si vi szony lat be jegy zé sé re – a diák ké ré sé re,
illetve ha ez az uta zá si ked vez mény meg ál la pí tá sá hoz
szük sé ges – kü lön iga zo lást ad ki, amely nek ér vé nyes sé gét 
a diák iga zol vány ér vé nyes sé gé nek meg fele lõen tan év -
re/ta nul má nyi fél év re hosszab bít ja meg. Ha a jo go sult ság
vi szony la ta az ok ta tás he lyé nek ide ig le nes vál to zá sa  miatt
a di ák iga zol vány ból nem ál la pít ha tó meg, azt a ta nu ló,
hall ga tó az ok ta tá si in téz mény ál tal ki adott, az ide ig le nes
vál to zás idõ tar ta má ra ér vé nyes kü lön iga zo lás sal pótol -
hatja.

(4) A ked vez mé nyek a diák iga zol vány ér vé nyes sé gi
ide je alatt, de leg ké sõbb

a) a tan év re, illetve a tan év II. fél évé re ér vé nye sí tett
diák igazolványnál a tárgy év ok tó be ri,

b) a tan év I. fél évé re ér vé nye sí tett di ák iga zol vány nál a
tárgy év már ci u si
ha vi jegy ér vé nyes sé gi ide jé nek le jár tá ig ve he tõk igénybe.

4.  §

(1) A „Nyug dí ja sok uta zá si utal vá nya” alap ján éven te
16 al ka lom mal az 1. mel lék let ben meg ha tá ro zott ked vez -
mé nyes me net jegy igény be vé te lé re jo go sult a 65. élet évét
be nem töl tött:

a) sa ját jogú nyug el lá tás ban, illetve az zal azo nos el bí -
rá lás alá esõ el lá tás ban ré sze sü lõ sze mély [1997. évi
LXXX. tör vény 4.  §-ának f) pont ja], mun ka kép te len sé gi
já ra dék ban, nö velt össze gû öreg sé gi já ra dék ban, nö velt
össze gû mun ka kép te len sé gi já ra dék ban ré sze sü lõ sze mély 
(a továb biak ban együtt: sa ját jogú nyug dí jas), valamint a
hoz zá tar to zói nyug el lá tás ban [1997. évi LXXXI. tör vény
6.  § (2) be kez dé se], öz ve gyi já ra dék ban, nö velt össze gû
öz ve gyi já ra dék ban, rend sze res szo ciá lis já ra dék ban, át -
me ne ti já ra dék ban, rok kant sá gi já ra dék ban, nem ze ti gon -
do zá si díj ban, nem ze ti helyt ál lá si pót lék ban ré sze sü lõ sze -
mély,

b) kül föld rõl ha za te le pült ma gyar ál lam pol gár, aki kül -
föld rõl ré sze sül nyug el lá tás ban,

c) nyug díj se gély ben ré sze sü lõ egy há zi sze mély,
d) gyám és gyám olt sze mély, gond nok és gond nok olt

sze mély.

(2) A ked vez mény re jo go sult vá lasz tá sa sze rint két
50%-os ked vez mé nyes uta zá si le he tõ ség össze vo ná sá val
90%-os ma ga sabb ked vez ményt is igény be ve het.

(3) A „Nyug dí ja sok uta zá si utal vá nya” 16 ked vez mé -
nyé nek fel hasz ná lá sát kö ve tõ en az (1) be kez dés ben meg -
ha tá ro zott sze mély még két al ka lom mal jo go sult 90%-os
ked vez ménnyel utaz ni.
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(4) Az (1) be kez dés a)–c) pont ban meg ha tá ro zott, ked -
vez mény re jo go sult sze mély az õt meg il le tõ ked vez ményt
há zas tár sá val (élet tár sá val) meg oszt hat ja, ha há zas tár sa
(élet tár sa) az öreg sé gi nyug díj kor ha tárt [1997. évi
LXXXI. tör vény II. fe je ze te] már el ér te.

(5) A há zas társ (élet társ) az igény jo go sult tal együtt tör -
té nõ vagy ön ál ló uta zá sa ese tén is igény be ve he ti a ked -
vez ményt.

(6) A „GY”, „Gyám”, illetve „GO” meg je lö lé sû utal vá -
nyo kat a gyám és a gyám olt, valamint a gond nok és gond -
nok olt sze mély – élet kor tól füg get le nül – meg oszt va hasz -
nál hat ja.

(7) A „Nyug dí ja sok uta zá si utal vá nyá”-t a nyug díj fo -
lyó sí tó szerv ál lít ja ki, és min den év már ci us 31. nap já ig
meg kül di azon jo go sul tak nak, akik az utal vány ki kül dé se
évé nek áp ri lis 1. nap ját meg elõ zõ en még nem töl töt ték be
a 65. élet évü ket. A kül föld rõl ha za te le pült ma gyar ál lam -
pol gár uta zá si utal vá nyát a ha za te le pü lés, valamint a
nyug el lá tás té nyé nek hi telt ér dem lõ iga zo lá sa mel lett a
nyug díj fo lyó sí tó szerv adja ki. Az uta zá si utal vány a raj ta
fel tün te tett ér vé nyes sé gi idõ kez de te elõtt is felhasznál -
ható.

(8) A „Nyug dí ja sok uta zá si utal vá nyá”-ra az uta zás
meg kez dé sé nek he lyét és ide jét a jegy vál tás kor szük sé ges
be je gyez ni.

(9) Egy uta zá si al ka lom nak te kin ten dõ a ki in du lá si és a
cél ál lo más kö zöt ti egy irá nyú – köz vet len vagy át szál lá -
sos – uta zás ak kor is, ha az több köz le ke dé si esz köz zel tör -
té nik. A ked vez mény kom bi nált (vas úton és au tó bu szon
tör té nõ) uta zás ese tén az uta zás meg kez dé sét kö ve tõ nap
24. órá já ig igé nyel he tõ.

5.  §

Az 1. mel lék let ben meg ha tá ro zott uta zá si ked vez mény
igény be vé te lé re jo go sult:

a) az az ál lás ke re sõ, aki a Mun ka erõ pi a ci Alap ból vagy 
Euró pai Uni ós for rás ból tá mo ga tott kép zés ben vesz részt,
a kép zés ben részt ve võ la kó he lye (tar tóz ko dá si he lye) és a
kép zés he lye kö zöt ti uta zás ra, a te rü le ti leg il le té kes mun -
ka ügyi köz pont ál tal ki adott iga zo lás alap ján;

b) az a sze mély a he lyi sze mély szál lí tás ban, aki a he lyi
ön kor mány zat ál tal fo lyó sí tott rend sze res szo ciá lis se gély -
ben ré sze sül, ha mun ka vi szony ban nem áll, az ille té kes
jegy zõ iga zo lá sa sze rint.

6.  §

Az 1. mel lék let ben meg ha tá ro zott uta zá si ked vez mény
igény be vé te lé re jo go sult:

a) a me ne kült kén ti el is me ré sét kérõ sze mély kor lát lan
szám ban és bár mely vi szony lat ban a ké rel me zõ kül föl di
szá má ra rend sze re sí tett tar tóz ko dá si en ge dély bemutatá -
sával;

b) a me ne kült kén ti el is me ré sét kérõ sze mély egy al ka -
lom mal, a Be ván dor lá si és Ál lam pol gár sá gi Hi va tal ál tal
ki ál lí tott iga zo lás alap ján az iga zo lás ban meg ha tá ro zott vi -
szony lat ra.

7.  §

(1) „Uta zá si utal vány” alap ján éven te 12 al ka lom mal,
az 1. mel lék let ben meg ha tá ro zott ked vez mé nyû me net tér ti 
uta zás ra jo go sult:

a) a költ ség ve té si szer vek és in téz mé nyek – be le ért ve
az ön kor mány za ti költ ség ve tés bõl gaz dál ko dó szer ve ket
is – köz al kal ma zot ti vagy köz szol gá la ti jog vi szony, ide -
ért ve a bí rói, az igaz ság ügyi és az ügyész sé gi szol gá la ti vi -
szonyt is, ke re té ben fog lal koz ta tott, valamint a köz igaz ga -
tá si szer vek nél ügy ke ze lõ ként, illetve fi zi kai al kal ma zott -
ként fog lal koz ta tott (to vább fog lal koz ta tott) dol go zó ja,

b) az egy há zi in téz mé nyek, a tár sa dal mi szer ve ze tek,
to váb bá az ala pít vá nyok azon dol go zó ja, aki a b) pont ban
hi vat ko zott sze méllyel azo nos mun ka kört tölt be kór há -
zak ban, szo ciá lis szol gál ta tók ban, al só-, kö zép- és fel sõ fo -
kú ne ve lé si, ok ta tá si in téz mé nyek ben.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti jo go sult sá got a mun ka hely
út ján igé nyel he tõ, a 2. mel lék let sze rin ti iga zol vány alap -
ján le het meg sze rez ni, ha a jo go sult leg alább egy éves
– bár mely mun kál ta tó nál el töl tött – mun ka vi szonnyal ren -
del ke zik. Az igény jo go sult ság alap já ul szol gá ló mun ka vi -
szony szá mí tá sá hoz a rész idõ ket össze kell adni.

(3) A 2. mel lék let sze rin ti „Uta zá si utal vány”-t a mun -
kál ta tó min den év már ci us 31. nap já ig az (1)–(2) be kez dés
sze rint jo go sul tak ren del ke zé sé re bo csát ja. Az uta zá si
utal vány a raj ta fel tün te tett ér vé nyes sé gi idõ kez de te elõtt
is fel hasz nál ha tó.

(4) Az „Uta zá si utal vány”-ra az uta zás meg kez dé sé nek
he lyét és ide jét a jegy vál tás kor a sze mély szál lí tá si szol gál -
ta tó be jegy zi.

(5) Egy uta zá si al ka lom nak te kin ten dõ a ki in du lá si és a
cél ál lo más kö zöt ti egy irá nyú – köz vet len vagy át szál lá -
sos – uta zás ak kor is, ha az több köz le ke dé si esz köz zel tör -
té nik. A ked vez mény kom bi nált (vas úton és au tó bu szon
tör té nõ) uta zás ese tén az uta zás meg kez dé sét kö ve tõ nap
24. órá já ig ve he tõ igény be.

8.  §

(1) Az 1. mel lék let ben meg ha tá ro zott uta zá si ked vez -
mény igény be vé te lé re jo go sult:

a) kor lát lan szám ban meg vált ha tó ked vez mé nyes me -
net jeggyel, vagy bár mely vi szony lat ban meg vált ha tó, vi -
szony lat hoz kö tött ked vez mé nyes bér let tel az a vak sze -
mély, aki va kok sze mé lyi já ra dé ká ban ré sze sül, az er rõl
 szóló iga zo lás alap ján, vagy a Ma gyar Va kok és Gyen gén -
lá tók Or szá gos Szö vet sé gé nek ér vé nyes arc ké pes iga zol -
vá nyá val ren del ke zik;
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b) kor lát lan szám ban meg vált ha tó ked vez mé nyes me -
net jeggyel, vagy bár mely vi szony lat ban meg vált ha tó, vi -
szony lat hoz kö tött ked vez mé nyes bér let tel a Si ke tek és
Na gyot hal lók Or szá gos Szö vet sé gé nek ér vé nyes arc ké pes
iga zol vá nyá val uta zó hal lás sé rült sze mély;

c) kor lát lan szám ban meg vált ha tó ked vez mé nyes me -
net jeggyel, vagy bár mely vi szony lat ban meg vált ha tó, vi -
szony lat hoz kö tött ked vez mé nyes bér let tel az a sze mély,
aki vagy aki után szü lõ je vagy el tar tó ja ma ga sabb össze gû
csa lá di pót lék ban ré sze sül, a kü lön jog sza bály ban meg ha -
tá ro zott ok mány alap ján;

d) kor lát lan szám ban meg vált ha tó ked vez mé nyes me -
net jeggyel, vagy bár mely vi szony lat ban meg vált ha tó, vi -
szony lat hoz kö tött ked vez mé nyes bér let tel a fo gya té kos
sze mé lyek jo ga i ról és esély egyen lõ sé gük biz to sí tá sá ról
 szóló 1998. évi XXVI. tör vény alap ján fo gya té kos sá gi tá -
mo ga tás ban rész esülõ sze mély, a kü lön jog sza bály ban
meg ha tá ro zott ok mány alap ján;

e) kor lát lan szám ban meg vált ha tó ked vez mé nyes me -
net jeggyel az a)–d) pont ban meg ha tá ro zott sze méllyel
együtt uta zó sze mély;

f) a ha di rok kant, ha di öz vegy a ha di gon do zá si iga zol vá -
nya és sze mé lyi iga zol vá nya fel mu ta tá sá val, a vas úti köz -
le ke dés ben bár mely ko csi osz tá lyon;

g) a ha di rok kant kí sé rõ je, ha a ha di rok kant az Or szá gos 
Or vos szak ér tõi In té zet szak vé le mé nye alap ján kí sé rõ re
szo rul, és azt a ha di gon do zá si iga zol vány tar tal maz za, a
vas úti köz le ke dés ben bár mely ko csi osz tá lyon;

h) a 75%-os vagy an nál na gyobb mér ték ben rok kant
ha di rok kant csa lád tag ja;

i) a rok kant sá gi já ra dé kos, ha ezt a la kó he lye sze rint
ille té kes jegy zõ iga zol ja (a he lyi köz le ke dés ben).

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zot tak te kin te té ben
igény jo go sult csa lád tag nak mi nõ sül a ked vez mé nye zet tel
kö zös ház tar tás ban együtt élõ há zas társ (élet társ) és gyer -
mek. A csa lád tag igény jo go sult sá gát sze mé lyi iga zol -
vánnyal és a jo go sult sá got meg ala po zó ok mánnyal kell
iga zol ni.

9.  §

(1) Utas lét szám alap ján uta zá si ked vez mény igény be -
vé te lé re jo go sult:

a) a leg alább 10 fõ bõl álló óvo dás cso port tag ja és
10 gyer me ken ként 3 fõ kí sé rõ az óvo da ál tal az uta zás nap -
já ra ki ál lí tott és iga zolt utas lis ta alap ján;

b) a 10 éven alu li gyer me kek – leg alább 6 gyer mek bõl
álló – cso port ja együt tes uta zá sa ese tén a ve lük uta zó 2 kí -
sé rõ a cso por tos uta zást szer ve zõ elõ ze tes meg ren de lé se
alap ján. 10-nél több gyer mek együt tes uta zá sa ese tén
10 gyer me ken ként to váb bi 2 kí sé rõ;

c) a nap pa li ta go za tos di á kok cso por tos uta zá sa ese tén
10 fõ di á kon ként leg fel jebb egy fõ kí sé rõ;

d) a gyer mek ott hon ban ne velt gyer me kek leg alább
3 fõs cso port ja és az õket kí sé rõ 2 ne ve lõ a gyer mek köz -
pont ál tal az uta zás nap já ra ki ál lí tott utas lis ta alap ján.

10-nél több gyer mek együt tes uta zá sa ese tén 10 gyer me -
ken ként to váb bi 2 fõ kí sé rõ jo go sult a ked vez mény re;

e) éven te egy al ka lom mal me net tér ti uta zás ra a Szátv.
8.  §-a (3) be kez dé sé nek b) pont já ban meg ha tá ro zott
18 éven alu li sze mé lyek leg alább tíz fõ bõl álló cso port ja és 
a ve lük uta zó két 18. élet évét be töl tött kí sé rõ je a cso por tos
uta zást szer ve zõ elõ ze tes meg ren de lé se alap ján;

f) a szü lõ (szü lõk) és a vele (ve lük) együtt uta zó leg -
alább 3 gyer me kük, a sze mély azo nos ság és a fel té te lek
iga zo lá sá ra al kal mas ok mány(ok) fel mu ta tá sá val,

fa) ha a gyer me kek 18 éven alu li ak, vagy
fb) ha a gyer me kek 26 éven alu li ak és a nap pa li kép zés -

ben részt vevõ ta nu lók, hall ga tók ér vé nyes di ák iga zol vá -
nyá val ren del kez nek, to váb bá,

fc) ha va la mely gyer mek re te kin tet tel – élet kor tól füg -
get le nül – ma ga sabb össze gû csa lá di pót lék jár, és ezt a ki -
fi ze tõ hely iga zol ja.

(2) Az (1) be kez dés f) pont ja te kin te té ben, amennyi ben
a csa lád va la mely tag ja egyéb ked vez mény re való jo go -
sult ság gal ren del ke zik, annak igény be vé te lé vel utaz hat, és 
az nem érin ti a töb bi csa lád tag ked vez mény re való jo go -
sult sá gát.

A helyi közlekedésben igénybe vehetõ utazási
kedvezmények különös szabályai

10.  §

Az 1–9.  §-ban meg ha tá ro zott jo go sul tak a he lyi köz le -
ke dés ben az 1. mel lék let ben fog lal tak sze rint jo go sul tak a
te le pü lé si ön kor mány zat ár ren de le té ben rend sze re sí tett
ked vez mé nyes bér let igény be vé te lé re.

Hatálybalépés

11.  §

(1) Ez a ren de let 2007. má jus 1-jén lép ha tály ba, ren del -
ke zé se it a ha tály ba lé pé sét köve tõen tel je sí tett uta zá sok ra
kell al kal maz ni.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg – a (3) be -
kez dés ben meg ha tá ro zot tak ki vé te lé vel – ha tá lyát vesz ti a
köz for gal mú sze mély szál lí tá si uta zá si ked vez mé nyek rõl
 szóló 139/2006. (VI. 29.) Korm. ren de let.

(3) A köz for gal mú sze mély szál lí tá si uta zá si ked vez mé -
nyek rõl  szóló 139/2006. (VI. 29.) Korm. ren de let 8.  §-a
(1) be kez dé sé nek c) és d) pont já ban meg ha tá ro zott uta zá si
ked vez mé nyek 2007. jú ni us 30-ig ve he tõk igény be.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kiss Pé ter s. k.,
szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter
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1. melléklet a 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelethez

Ked vez mé nyek a hely -
kö zi köz le ke dés ben

Ked vez mé nyek a he lyi köz le ke dés ben

jegy-
ked vez -
mény

bér let-
ked vez -
mény

bér let ked vez mény

(vas úti sze mély szál lí tás,
HÉV, hely kö zi

au tó busz-köz le ke dés,
komp- és rév köz le ke dés)

(he lyi köz úti és kö tött pá lyás köz le ke dés)

[%] [%]

Élet kor alap ján járó uta zá si ked vez mé nyek

1.
fel nõtt kí sé re té ben uta zó gyer mek
6 éves ko rig

2.  § a) 100 – 100

2. gyer mek 6–14 éves kor kö zött 2.  § b) 50 –
a Fát. mel lék le té ben meg ha tá ro zott
mér té kû ked vez mény

3. 65 év nél idõ sebb ma gyar ál lam pol gár 2.  § c) 100 – 100

4. 65 év nél idõ sebb EU tag ál lam pol gár a 2.  § c) 100 – 100

5.
65 év nél idõ sebb ma gyar nyug el lá tá sú 
kül föl di

2.  § d) 100 – 100

6.
a Szátv. ha tá lya alá tar to zó 65 év nél
idõ sebb kül föl di ál lam pol gár

2.  § e) 100 – 100

7.
65 év nél idõ sebb kül föl di nem zet kö zi
szer zõ dés alap ján

2.  § c) 100 – 100

8.
a Szátv. ha tá lya alá tar to zó 6–65 év
kö zöt ti kül föl di ál lam pol gár 
(éven te 4 al ka lom mal)

2.  § e) 50 – –

9. A 65 év nél idõ sebb me ne kült 2.  § g) 100

Ta nu lói jog vi szony alap ján igény be ve he tõ ked vez mé nyek

10. 6 éven fe lü li óvo dás 3.  § (1) a) – 90
a Fát. mel lék le té ben meg ha tá ro zott
mér té kû ked vez mény

11.
nap pa li és esti ta go za tos ta nu ló kö zép -
is ko la vé gé ig is ko la–lak hely kö zöt ti
uta zás ra

3.  § (1) ba) 1–2. 50 90
a Fát. mel lék le té ben meg ha tá ro zott
mér té kû ked vez mény

12.
nap pa li és esti ta go za tos ta nu ló kö zép -
is ko la vé gé ig bár mely vi szony la tú
uta zás ra

3.  § (1) ba) 1., 3. 50 67,5
a Fát. mel lék le té ben meg ha tá ro zott
mér té kû ked vez mény

13.
nap pa li és esti ta go za tos fel sõ ok ta tás -
ban ta nu ló is ko la–lak hely kö zöt ti uta -
zás ra

3.  § (1) bc) 1–2. 50 67,5
a Fát. mel lék le té ben meg ha tá ro zott
mér té kû ked vez mény

14.
nap pa li és esti ta go za tos fel sõ ok ta tás -
ban ta nu ló bár mely vi szony lat ban

3.  § (1) bc) 2. 50 –
a Fát. mel lék le té ben meg ha tá ro zott
mér té kû ked vez mény

15.
le ve le zõ tan rend ben a kö zép is ko la vé -
gé ig és a fel sõ ok ta tás ban ta nu ló az is -
ko la és la kó hely kö zöt ti vi szony lat ban

3.  § (1) bb) 50 – –

16.
a Szátv. ha tá lya alá tar to zó nap pa li és
esti ta go za tos ta nu ló, hall ga tó

3.  § (1) c) 50 –
a Fát. mel lék le té ben meg ha tá ro zott
mér té kû ked vez mény

17.
sa já tos ne ve lé si igé nyû gyer me kek,
ta nu lók in téz mény ta nu ló ja és leg -
feljebb 2 kí sé rõ je

3.  § (1) d) 90 – –
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Ked vez mé nyek a hely -
kö zi köz le ke dés ben

Ked vez mé nyek a he lyi köz le ke dés ben

jegy-
ked vez -
mény

bér let-
ked vez -
mény

bér let ked vez mény

(vas úti sze mély szál lí tás,
HÉV, hely kö zi

au tó busz-köz le ke dés,
komp- és rév köz le ke dés)

(he lyi köz úti és kö tött pá lyás köz le ke dés)

[%] [%]

18.
szo ciá lis in téz mény ben bent la kó vagy
be já ró gon do zott

3.  § (1) e) 90 – –

19.
az elõ zõ pont ban meg je lölt sze mé lyek 
leg fel jebb két kí sé rõ je

3.  § (1) f)

20.
szo ciá lis in téz mény ben bent la kó gon -
do zott lá to ga tó ja

3.  § (2) 90 –

21.
18. éves ko rig a kép zés ben részt vevõ
ál lás ke re sõ a la kó hely és a kép zés
 helye kö zött

3.  § (1) g) 90 –

Nyug dí ja sok uta zá si utal vá nyá val igény be ve he tõ uta zá si ked vez mé nyek

22.
a)

nyug dí jas utal vány alap ján (éven te
16 al ka lom mal), vagy

4.  § (1) 50 –

a Fát. mel lék le té ben meg ha tá ro zott
mér té kû ked vez mény

 b)
az a) pont sze rin ti 2 ked vez mé nyes
uta zá si le he tõ ség össze vo ná sá val

4.  § (2) 90 –

23.
nyug dí jas utal vány alap ján éven te
 további 2 al ka lom mal

4. § (3) 90 –

Ál lást ke re sõ sze mé lyek uta zá si ked vez mé nye

24.
ál lás ke re sõ tá mo ga tott kép zés he lye és 
lak he lye kö zött

5. § a) 90 – –

25.

az a sze mély, aki a he lyi ön kor mány -
zat ál tal rend sze re sen fo lyó sí tott szo -
ciá lis se gély ben ré sze sül, ha
mun ka vi szony ban nem áll

5.  § b) –
a Fát. mel lék le té ben meg ha tá ro zott
mér té kû ked vez mény

Me ne kült ké nti el is me ré sét kérõ sze mé lyek uta zá si ked vez mé nyei

26.
tar tóz ko dá si en ge déllyel ren del ke zõ
me ne kült kén ti el is me rést kérõ
 személy

6.  § a) 100 – –

27.
me ne kült kén ti el is me rést kérõ
 személy egy al ka lom mal

6.  § b) 100 – –

Al kal ma zás ban ál lók uta zá si ked vez mé nyei

28.
költ ség ve té si szerv fog lal koz ta tott ja
(éven te 12 al ka lom mal me net tér ti uta -
zás ra)

7.  § (1) a) 50 – –

29.

egy há zi in téz mé nyek, a tár sa dal mi
szer ve ze tek, to váb bá az ala pít vá nyok
dol go zó ja (éven te 12 al ka lom mal
 menettérti uta zás ra)

7.  § (1) b) 50 – –
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Ked vez mé nyek a hely -
kö zi köz le ke dés ben

Ked vez mé nyek a he lyi köz le ke dés ben

jegy-
ked vez -
mény

bér let-
ked vez -
mény

bér let ked vez mény

(vas úti sze mély szál lí tás,
HÉV, hely kö zi

au tó busz-köz le ke dés,
komp- és rév köz le ke dés)

(he lyi köz úti és kö tött pá lyás köz le ke dés)

[%] [%]

Fo gya té kos sze mé lyek uta zá si ked vez mé nye

30. vak sze mély 8.  § a) 90 90 100

31. hal lás sé rült sze mély 8.  § b) 90 90 100

32.

a ma ga sabb össze gû csa lá di pót lék ban 
ré sze sü lõ gyer mek, valamint az
1998. évi XXVI. tör vény sze rint
súlyo san fo gya té kos sze mély

8.  § c)–d) 90 90 100

33.

a ma ga sabb össze gû csa lá di pót lék ban 
ré sze sü lõ gyer mek, valamint az 1998.
évi XXVI. tör vény sze rin ti sú lyo san
fo gya té kos sze mély, a vak sze mély
és  hal lás sé rült sze mély 1 fõ kí sé rõ je

8.  § e) 90 – 100

34. ha di rok kant és ha di öz vegy 8.  § f) 100 – 100

35. ha di rok kant kí sé rõ je 8.  § g) 100 – 100

36.
leg alább 75%-os rok kant ha di rok kant
csa lád tag ja

8.  § h) 50 – 100

37. rok kant sá gi já ra dé kos 8.  § i) – –
a Fát. mel lék le té ben meg ha tá ro zott
mér té kû ked vez mény

Cso por tos uta zá si ked vez mé nyek

38.
a leg alább 10 fõ bõl álló óvo dás cso -
port tag ja és 10 gyer me ken ként 3 fõ
kí sé rõ

9.  § a) 90 – –

39.

a 10 éven alu li gyer me kek – leg alább
6 gyer mek bõl álló – cso port ja együt -
tes uta zá sa ese tén a ve lük uta zó 2 kí -
sé rõ

9.  § b) 50 – -

40.
a nap pa li ta go za tos di á kok cso por tos
uta zá sa ese tén 10 fõ di á kon ként leg -
fel jebb egy fõ kí sé rõ

9.  § c) 50 – –

41.
a gyer mek ott hon ban ne velt gyer me -
kek leg alább 3 fõs cso port ja és az õket 
kí sé rõ 2 ne ve lõ

9.  § d) 90 – –

42.

a Szátv. 8.  §-a (3) be kez dé sé nek
b) pont já ban meg ha tá ro zott 18 éven
alu li sze mé lyek leg alább tíz fõ bõl álló 
cso port ja és a ve lük uta zó két 18. élet -
évét be töl tött kí sé rõ je

9.  § e) 50 – –

43.
a szü lõ (szü lõk) és a vele (ve lük)
együtt uta zó leg alább 3 gyer me kük

9.  § f) 90 – –
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2. melléklet a 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelethez

Utazási igazolvány
a 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet 7.  § (1) bekezdésében meghatározott

utazási kedvezmény igénybevételéhez

Az uta zá si ked vez ményt igény be vevõ: .............................................................................................................................

Az iga zol vány ki ál lí tó já nak (fog lal koz ta tó) neve, címe: ...................................................................................................

Az iga zol vány ki ál lí tá sá nak idõ pont ja: ..............................................................................................................................

Az iga zol vány ér vé nyes sé gi ide je: .....................................................................................................................................

(Az iga zol ványt éven te ér vé nye sí te ni kell.)

..........................................................................
a ki ál lí tó cég sze rû alá írá sa

A Kormány
86/2007. (IV. 25.) Korm.

rendelete

a Vám- és Pénzügyõrség szervezetérõl, valamint egyes 
szervek kijelölésérõl  szóló 314/2006. (XII. 23.) Korm.

rendelet módosításáról

A Kor mány az Alkot mány 35.  § (2) be kez dé sé ben meg -
ál la pí tott ere de ti jog al ko tói ha tás kö ré ben, az Alkot mány
40.  § (3) be kez dé sé ben fog lalt fel adat kör ében el jár va,
valamint a Vám- és Pénz ügy õr ség rõl  szóló 2004. évi
XIX. tör vény 42/A.  § a) és b) pont já ban fog lalt fel ha tal ma -
zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

A Vám- és Pénz ügy õr ség szer ve ze té rõl, valamint egyes
szer vek ki je lö lé sé rõl  szóló 314/2006. (XII. 23.) Korm.

ren de let 17.  §-ának (1) be kez dé se az aláb bi mon dat tal egé -
szül ki:

„Nem ma gyar ál lam pol gár, valamint is me ret len el kö ve -
tõ ál tal az Euró pai Unió kül sõ vám ha tá rán el kö ve tett vagy
ott fel de rí tett vám sza bály sér tés  miatt az Euró pai Unió kül -
sõ vám ha tá rán mû kö dõ vám hiva tal jár el.”

2.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ ti zen ötö dik na pon
lép ha tály ba.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kiss Pé ter s. k.,
szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter



A Kormány
87/2007. (IV. 25.) Korm.

rendelete

az egészségügyi struktúraváltásból fakadó
önkormányzati kötelezettségek támogatása

igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának,
elszámolásának és ellenõrzésének részletes

szabályairól

A Kor mány – a Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve -
té sé rõl  szóló 2006. évi CXXVII. tör vény 84.  §-ának c) pont -
já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján – az egész ség ügyi struk tú -
ra vál tás ból fa ka dó ön kor mány za ti kö te le zett sé gek tá mo ga tá -
sá nak szán dé ká val a kö vet ke zõ ket ren de li el:

Általános rendelkezések

1.  §

A Kor mány tá mo ga tást biz to sí t a he lyi ön kor mány za tok 
ál tal fenn tar tott költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ, fek võ be -
teg el lá tást biz to sí tó in téz mé nyek ben tör té nõ cso por tos
lét szám csök ken tés sel össze füg gõ, 2.  § (4) be kez dé se sze -
rin ti fizetési kötelezettségek teljesítéséhez.

2.  §

(1) A tá mo ga tást azon he lyi ön kor mány za tok igé nyel -
he tik, ame lyek az ál ta luk fenn tar tott költ ség ve té si szerv -
ként mû kö dõ, fek võ be teg el lá tást biz to sí tó in téz mé nyek -
ben az egész ség ügyi el lá tó rend szer fej lesz té sé rõl  szóló
2006. évi CXXXII. tör vény (a továb biak ban: Eft.) 1. szá -
mú mel lék le te és az Eft. 4.  §-a alap ján az egész ség ügyi mi -
nisz ter köz igaz ga tá si ha tá ro za ta i ban fog lal tak  miatt a köz -
al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXXIII. tör -
vény (a továb biak ban: Kjt.) 38/A.  §-a alapján csoportos
létszámcsökkentést hajtanak végre.

(2) A tá mo ga tás igény lé sé nek fel té te le, hogy a he lyi ön -
kor mány zat a Mun ka Tör vény köny vé rõl  szóló 1992. évi
XXII. tör vény (a továb biak ban: Mt.) 94/D.  § (1) be kez dé -
sé ben fog lal tak nak meg fele lõen 2007. má jus 30-áig az ál -
lam i fog lal koz ta tá si szolgálatot írásban értesíti.

(3) A tá mo ga tás ki zá ró lag a cso por tos lét szám csök ken -
tés sel érin tett fog lal koz ta tot tak után, a fel men té si idõ kez -
de té ig, de leg fel jebb 2007. áp ri lis–má jus hó na pok ra jutó
(4) be kez dés sze rin ti ki adá sok hoz igé nyel he tõ és hasz nál -
ha tó fel.

(4) A tá mo ga tás szem pont já ból az aláb bi, áp ri lis és má -
jus hó na pok ra jutó ki adá sok is mer he tõk el:

a) Kjt. sze rin ti il let mény,
b) Kjt. sze rin ti ve ze tõi pót lék,
c) Kjt. sze rin ti cím pót lék,

d) Kjt. 72.  §-a alap ján meg ál la pí tott pót lék,

e) Kjt. sze rin ti ide gen nyelv-tu dá si pót lék,

f) a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló tör vény egész -
ség ügyi ága zat ban tör té nõ vég re haj tá sá ról  szóló
233/2000. (XII. 23.) Korm. ren de let (a továb biak ban:
Vhr.) sze rin ti mun ka he lyi pót lék,

g) Kol lek tív Szer zõ dés sze rin ti pót lék,

h) a 2007. már ci us 31-éig tény le ge sen tel je sí tett mun -
ka vég zés alap ján járó, de ki nem fi ze tett vál to zó bér:

ha) Mt. 146.  § (2)–(3) be kez dés sze rin ti mû szak pót lék,

hb) Mt. 146.  § (1) be kez dés sze rin ti éj sza kai mun ka -
vég zés ese tén járó pót lék,

hc) Mt. 147.  §-a sze rin ti túl óra pót lék,

hd) Kjt. és Vhr. sze rin ti ügye le ti díj,

he) Kjt. és Vhr. sze rin ti ké szen lé ti díj,

hf) az egész ség ügyi te vé keny ség vég zé sé nek egyes
kér dé se i rõl  szóló 2003. évi LXXXIV. tör vény 13. és
14.  §-ai sze rin ti ön ként vál lalt több let mun ka díj.

Igénylési rendszer

3.  §

(1) Az ön kor mány za tok igény lé se i ket az e ren de let
1. szá mú mel lék le te sze rin ti adat la pon – pa pír ala pon egy
ere de ti és egy má so la ti pél dány ban, to váb bá elekt ro ni kus
úton – a Ma gyar Ál lam kincs tár re gi o ná lis igaz ga tó sá ga i -
nak me gye szék he lyen ta lál ha tó szak te rü le ti fel ada to kat el -
lá tó szer ve ze ti egy sé ge i hez (a továb biak ban: Igaz ga tó ság)
e ren de let ki hir de té sét köve tõen fo lya ma to san, de leg ké -
sõbb 2007. má jus 31-éig nyújt hat ják be. A ha tár idõ el mu -
lasz tá sa jog vesz tõ.

(2) Az igény lés hez csa tol ni kell a 2.  § (2) be kez dés sze -
rin ti írá sos ér te sí tés má so la tát is.

(3) Az Igaz ga tó ság meg vizs gál ja az igény lés sza bály -
sze rû sé gét és szük ség ese tén hi ány pót lás ra, mó do sí tás ra
hív ja fel az ön kor mány za tot. Az ön kor mány zat nak hi ány -
pót lás ra a hi ány pót lá si fel szó lí tás kéz hez vé te lé tõl szá mí -
tott 3 mun ka na pon be lül van le he tõ sé ge.

(4) Amennyi ben az ön kor mány zat a (3) be kez dés sze -
rin ti fel hí vás nak ha tár idõn be lül nem tesz ele get, vagy nem 
meg fele lõen tel je sí ti azt, az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992.
évi XXXVIII. tör vény (a továb biak ban: Áht.) 64/B.  §
(3) be kez dés alap ján az Igaz ga tó ság a tá mo ga tá si igényt
nem to váb bít ja az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si
Mi nisz té ri um nak (a továb biak ban: ÖTM), és er rõl ér te sí ti
az ön kor mány za tot.

(5) Az Igaz ga tó ság az igény lé se ket – a (4) be kez dés sze -
rin ti eset ki vé te lé vel – elekt ro ni kus úton és pa pír ala pon
egy ere de ti pél dány ban a be ér ke zést, illetve hi ány pót lást
kö ve tõ 3 na pon be lül, de leg ké sõbb 2007. jú ni us 15-éig to -
váb bít ja az ÖTM ré szé re.
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A támogatás folyósítása

4.  §

(1) A tá mo ga tást az ÖTM utal vá nyo zá sa alap ján a Ma -
gyar Ál lam kincs tár fo lyó sít ja.

(2) A 2007. má jus 4-éig az ÖTM-be be ér ke zõ tá mo ga tá -
si igé nyek ese té ben az áp ri lis hó nap ra jutó tá mo ga tás utal -
vá nyo zá sa 2007. má jus 8-áig, a má jus hó nap ra jutó tá mo -
ga tás utal vá nyo zá sa 2007. má jus 21-éig tör té nik.

(3) A 2007. má jus 4-ét köve tõen, de leg ké sõbb má jus
18-áig az ÖTM-be be ér ke zõ tá mo ga tá si igé nyek utal vá -
nyo zá sá ra egy összeg ben 2007. má jus 21-éig kerül sor.

(4) A 2007. má jus 18-át köve tõen az ÖTM-be be ér ke zõ
igé nyek utal vá nyo zá sa egy összeg ben 2007. jú ni us 20-áig
tör té nik.

Elszámolás, ellenõrzés

5.  §

(1) A tá mo ga tás fe let t az ön kor mány zat ren del ke zik és
fe le lõs annak jog sze rû fel hasz ná lá sá ért.

(2) Az e ren de let ben nem sza bá lyo zott kér dé sek ben a tá -
mo ga tás fel hasz ná lá sá ra az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend -
jé rõl  szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de le tet kell al -
kal maz ni.

(3) Az ön kor mány zat kö te les a tá mo ga tás ren del te tés -
sze rû fel hasz ná lá sá ról kü lön jog sza bály alap ján 2007. au -
gusz tus 31-éig az Igaz ga tó ság felé el szá mol ni.

(4) Amennyi ben az ön kor mány zat az el szá mo lás alap -
ján az igé nyelt összeg nél a je len ren de let sza bá lyai sze rint

ma ga sabb össze gû tá mo ga tás ra jo go sult, úgy az el szá mo -
lás ke re té ben kér he ti a kü lön bö zet fo lyó sí tá sát.

(5) Az Igaz ga tó ság a 3.  § (1) be kez dés sze rint be nyúj tott 
igény lés és a kü lön jog sza bály sze rin ti el szá mo lás do ku -
men tu ma it össze ve ti, és meg ál la pít ja az ön kor mány zat ál -
tal be nyúj tott el szá mo lás alap ján fo lyó sít ha tó több let tá -
mo ga tás, illetve a vissza fi ze ten dõ tá mo ga tás össze gét.

(6) Az Igaz ga tó ság az (5) be kez dés sze rin ti több let tá -
mo ga tás, illetve vissza fi ze ten dõ tá mo ga tás össze gé rõl ön -
kor mány zat so ro san az e ren de let 2. szá mú mel lék le te sze -
rin ti adat la pon, leg ké sõbb 2007. szep tem ber 30-áig tá jé -
koz tat ja az ÖTM-et. Az ÖTM a több let tá mo ga tás fo lyó sí -
tá sa ér de ké ben so ron kí vül in téz ke dik.

(7) Az (5) be kez dés sze rin ti vissza fi ze té si kötelezett -
ségét az ön kor mány zat az el szá mo lást köve tõen ha la dék -
ta la nul, de leg ké sõbb 2007. de cem ber 31-éig kö te les tel je -
sí te ni.

(8) Az (5) be kez dés sze rin ti, 2007. de cem ber 31-éig tel -
je sí tett vissza fi ze té si kö te le zett ség nem mi nõ sül az Áht.
64/B.  § sze rin ti jog ta lan igény be vé tel nek.

Záró rendelkezés

6.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 3. na pon lép ha tály ba.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kiss Pé ter s. k.,
szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter
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1. számú melléklet a 87/2007. (IV. 25.) Korm. rendelethez

Igénylési adatlap

Igény lõ Ön kor mány zat neve: ..........................................................................................

KSH kód ja: .......................................
(7 ka rak ter)

Ada tok fo rint ban

Sor-
szám

In téz mény meg ne ve zé se

A Korm. ren de let 2.  §
(1) be kez dé se sze rin ti

cso por tos lét szám -
csök ken tés sel érin tett

fog lal koz ta tot tak
szá ma
(fõ)

2007. áp ri lis hó nap ra
jutó

2007. má jus hó nap ra
jutó

Korm. ren de let 
2.  § (4) be kez dés
sze rin ti ki adá sok

össze sen
Korm. ren de let 2.  § (4) be kez dés sze rin ti

ki adá sok

1. 2. 3. 4. 5. 6.
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Sor-
szám

In téz mény meg ne ve zé se

A Korm. ren de let 2.  §
(1) be kez dé se sze rin ti

cso por tos lét szám -
csök ken tés sel érin tett

fog lal koz ta tot tak
szá ma
(fõ)

2007. áp ri lis hó nap ra
jutó

2007. má jus hó nap ra
jutó

Korm. ren de let 
2.  § (4) be kez dés
sze rin ti ki adá sok

össze sen
Korm. ren de let 2.  § (4) be kez dés sze rin ti

ki adá sok

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

Össze sen:

Dá tum: ...................................................................

P. H.

.........................................................................
pol gár mes ter vagy a Köz gyû lés el nö ke

ügy in té zõ: .................................................... te le fon ja: .................................................

2. számú melléklet a 87/2007. (IV. 25.) Korm. rendelethez

Elszámolások alapján összesített regionális adatlap

Sor-
szám

Ön kor mány zat Korm. ren de let 5.  § (5) be kez dés 
sze rin ti vissza fi ze ten dõ 

tá mo ga tás összege

Korm. ren de let 5.  § (5) be kez dés 
sze rin ti több let tá mo ga tás

összegeKSH kód ja meg ne ve zé se

1. 2. 3. 4. 5.

Össze sen:

Dá tum: ...................................................................

P. H.

....................................................................
igaz ga tó



A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

32/2007. (IV. 25.) FVM
rendelete

a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi
költségvetés, valamint az Európai Mezõgazdasági
Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege

társfinanszírozásában megvalósuló, az Európai Unió
környezetvédelmi, állatjóléti és -higiéniai elõ írásainak 

való megfeleléshez nyújtott támogatás
igénybevételének részletes szabályairól  szóló

139/2004. (IX. 24.) FVM rendelet módosításáról

A me zõ gaz da sá gi, ag rár-vi dék fej lesz té si, valamint ha -
lá sza ti tá mo ga tá sok hoz és egyéb in téz ke dé sek hez kap cso -
ló dó el já rás egyes kér dé se i rõl  szóló 2007. évi XVII. tör -
vény 81.  §-a (3) be kez dé sé nek a) pont já ban ka pott fel ha -
tal ma zás alap ján, a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si
mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 162/2006.
(VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § a) pont já ban meg ha tá ro zott
fel adat kö röm ben el jár va, a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

(1) A Nem ze ti Vi dék fej lesz té si Terv alap ján a köz pon ti
költ ség ve tés, valamint az Euró pai Me zõ gaz da sá gi Ori en -
tá ci ós és Ga ran cia Alap Ga ran cia Rész le ge társ fi nan szí ro -
zá sá ban meg va ló su ló, az Euró pai Unió kör nye zet vé del mi,
ál lat jó lé ti és -hi gi é ni ai elõ írásainak való meg fe le lés hez
nyúj tott tá mo ga tás igény be vé te lé nek rész le tes sza bá lya i -
ról  szóló 139/2004. (IX. 24.) FVM ren de let (a továb biak -
ban: R.) 14.  § (1) be kez dé se b) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

[14.  § (1) A kör nye zet vé del mi célú, valamint az ál lat jó -
lé ti és -hi gi é ni ai célú be ru há zás ese té ben a ki fi ze té si ké rel -
met tar tá si he lyen ként kü lön-kü lön, az MVH ál tal rend sze -
re sí tett for ma nyom tat vá nyon pos tai úton, a tar tá si hely
sze rint ille té kes me gyei MVH ki ren delt sé gen:]

„b) 2006. évre üte me zett be ru há zás ra vo nat ko zó an
2006. no vem ber 1. és 2007. jú ni us 30. kö zött,”
(le het be nyúj ta ni.)

(2) Az R. 14.  § (2) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[14.  § (2) Az ál lat jó lé ti és -hi gi é ni ai célú jö ve de lem pót -
ló tá mo ga tás ese té ben a ki fi ze té si ké rel met az (1) be kez -
dés ben fog lal tak sze rin ti mó don:]

„b) 2007. évre vo nat ko zó an 2006. no vem ber 1. és
2007. jú ni us 30. kö zött,”
(le het be nyúj ta ni.)

2.  §

Ez a ren de let a ki hir de tése nap ján lép ha tály ba az zal,
hogy ren del ke zé se it a fo lya mat ban lévõ ügyek ben is al kal -
maz ni kell.

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si

mi nisz ter

Az önkormányzati és területfejlesztési
miniszter

12/2007. (IV. 25.) ÖTM
rendelete

a tûzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról

A tûz el le ni vé de ke zés rõl, a mû sza ki men tés rõl és a tûz -
ol tó ság ról  szóló 1996. évi XXXI. tör vény 47.  §-a (2) be -
kez dé sé nek 3. pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján, az
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter fel adat- és
ha tás kö ré rõl  szóló 168/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let
1. §-ának c) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben,
to váb bá a 12–14.  §-ok te kin te té ben az igaz ság ügyi és ren -
dé sze ti mi nisz ter rel egyet ér tés ben a kö vet ke zõ ket ren de -
lem el:

Általános rendelkezések

1.  §

(1) A tûz vizs gá lat cél ja olyan tûz meg elõ zé si, tûz ol tá si
be avat ko zá si ta pasz ta la tok meg szer zé se, kö vet kez te té sek
le vo ná sa, ame lyek al kal ma sak a tûz meg elõ zé si is me re tek
bõ ví té sé re, a men té si be avat ko zá si fel té te lek ja ví tá sá ra, és
hozzájárulnak a jogkövetõ magatartáshoz.

(2) A tûz vizs gá lat so rán vizs gál ni kell:

a) a tûz ke let ke zé sé nek, ter je dé sé nek kö rül mé nye it; a
tûz ke let ke zé sé nek he lyét, ide jét; a tûz ke let ke zé sé nek
ok-oko za ti össze füg gé se it; to váb bá a tû ze set tel kap cso la -
tos sze mé lyi fe le lõs sé get,

b) a tûz ke let ke zé sé nek meg elõ zé sé re, to vább ter je dé sé -
nek meg aka dá lyo zá sá ra vo nat ko zó tûz vé del mi elõ írások
ér vé nye sü lé sét, a tûz meg elõ zés re vo nat ko zó elõ írások ér -
vé nye sü lé sét,

c) a tûz ol tás alap ve tõ fel té te le i nek meg lé tét.
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2.  §

(1) A tûz ol tó sá gok min den tu do má suk ra ju tott tû ze set -
tel kap cso lat ban adat gyûj tés re és adat szol gál ta tás ra kö te -
le zet tek.

(2) Kö te le zõ en gyûj ten dõ ada tok:
a) a tû ze set he lye,
b) a tû ze set jel le ge, ki ter je dé se,
c) a ke let ke zés ide je (amennyi ben nem is mert a pon tos

ke let ke zé si idõ, úgy vé lel me zett idõt kell megjelölni),
d) a jel zés ide je,
e) a sze mé lyi sé rü lés jel le ge, mér té ke,
f) a le het sé ges ügy fél, a tanú ada tai (kü lö nö sen név, el -

ér he tõ ség).

(3) A nem ille té kességi te rü le ten tör tént be avat ko zás
ese tén a be avat ko zó tûz ol tó ság kö te les az ada to kat a tûz -
eset ke let ke zé si he lye sze rint ille té kes hi va tá sos ön kor -
mány za ti tûz ol tó ság nak ha la dék ta la nul táv köz lé si esz köz
útján vagy elektronikus úton közölni.

3.  §

Hi va tal ból tûz vizs gá la ti el já rást kell le foly tat ni az aláb -
bi esetekben:

a) a tû ze set tel össze füg gés ben bûn cse lek mény gya nú ja 
me rül fel,

b) a tû ze set so rán ha lál eset tör tént,
c) a tû ze set mi nõ sí tett ri asz tá si fo ko za ta II-es vagy an -

nál ma ga sabb volt,
d) szak mai vagy egyéb szem pont ból in do kolt.

4.  §

A Ma gyar Hon véd ség lé te sít mé nye i ben, in gat la na i ban,
jár mû ve i ben ke let ke zett tûz ese tek vizs gá la tá ban az ille té -
kes hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság az érin tet tek fel -
ké ré sé re szakértõként mûködik közre.

A tûzvizsgálatot biztosító cselekmények

5.  §

A tûz vizs gá la ti el já rás ered mé nyes sé gé nek ér de ké ben
– amennyi ben a tûz vizs gá ló nincs a hely szí nen – a tûz ol tás
ve ze tõ je a 2.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott kötelezõ
adatgyûjtésen túl:

a) in téz ke dik a te rü let és a bi zo nyí té kok biz ton sá gos,
vál to zat lan ál la pot ban tör té nõ megõrzésére,

b) je len tés ben rög zí ti a hely szín re vo nat ko zó ada to kat,
in for má ci ó kat, hely szín raj zot és szük ség sze rint kép- és
film fel vé te le ket készít.

6.  §

(1) A 3.  § a)–b) pont já ban meg je lölt ese tek ben nyílt vas -
úti vo na lon a vo nat ve ze tõ je, il le tõ leg az úton lévõ ha jón a
hajó ka pi tá nya (ve ze tõ je) kö te les el vé gez ni azo kat a tûz -
vizs gá la tot biz to sí tó cse lek mé nye ket, ame lyek a for ga lom
za var ta lan sá ga, to vább ha la dá sa (fenn tar tá sa)  miatt szük -
sé ge sek és ké sõbb nem pó tol ha tók.

(2) Az (1) be kez dés ben fog lal tak alap ján vég zett cse lek -
mé nyek rõl – az annak alap ján szer zett ada tok köz lé sé vel –
a vo nat ve ze tõ je, il le tõ leg a hajó ka pi tá nya (ve ze tõ je) kö te -
les a tû ze set ke let ke zé si he lye sze rint ille té kes hi va tá sos
ön kor mány za ti tû zol tó sá got ha la dék ta la nul tá jé koz tat ni.

(3) A tû ze set szem pont já ból ér de kelt sze mély, sze mé -
lyek kö te le sek vál to zat la nul hagy ni, il le tõ leg le he tõ ség
sze rint vál to zat lan for má ban meg õriz ni a tûz vizs gá la ti
hely színt, annak fel sza ba dí tá sá ig.

A tûzvizsgálat lefolytatásának szabályai

7.  §

A tûz vizs gá la tot a tû ze set ke let ke zé si he lye sze rint ille -
té kes tûz vé del mi ha tó ság (a to váb bi ak ban: ha tó ság) ve ze -
tõ je ál tal ki je lölt sze mély, sze mé lyek vég zik.

8.  §

(1) A ha tó ság ve ze tõ je tûz vizs gá ló ké szen lé ti szol gá la -
tot ren del het el.

(2) A ké szen lé ti szol gá lat el lá tá sá nak sza bá lya it a ha tó -
ság ve ze tõ je állapítja meg.

(3) Tûz vizs gá lat le foly ta tá sá ra az a sze mély je löl he tõ ki, 
aki az ille té kes ha tó ság ál lo má nyá nak tag ja és fel sõ fo kú
szak mai kép zett ség gel, to váb bá tûz vizs gá lói tan fo lya mi
vég zett ség gel és leg alább 3 éves tûz ol tá si, tûz vizs gá la ti
vagy tûzmegelõzési gyakorlattal rendelkezik.

9.  §

(1) A tûz vizs gá lat so rán e ren de let 1.  §-ának (2) be kez -
dé sé ben meg ha tá ro zot tak tel je sí té se ér de ké ben bi zo nyí tá si 
el já rást kell lefolytatni.

(2) A bi zo nyí tá si el já rás ban tûz ese ti hely szí ni szem lét
kell tar ta ni. A hely szí ni szem lé rõl ké szí tett jegy zõ könyv -
nek tar tal maz nia kell a vizs gá lat szem pont já ból lé nye ges
té nye zõk le írá sát, a fel tárt ada tok, bi zo nyí té kok fel so ro lá -
sát, to váb bá a szük ség sze rin ti min ta vé te le zés kö rül mé -
nye it, valamint a le fog lalt bi zo nyí té kok meg ne ve zé sét.
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(3) A vizs gá lat so rán ér té kel ni kell:

a) a kárt szen ve dett lé te sít mény, épít mény tûz vé del mi
hely ze tét át fo gó, valamint össze ha son lí tó mó don, figye -
lembe véve a lé te sí tés kor, illetve az ese mény idõ pont já ban 
ér vény ben lévõ elõ írásokat,

b) a lé te sí té si és hasz ná la ti elõ írások tel je sí té sét, a tûz -
ol tó ság ha tó sá gi, szak ha tó sá gi mun ká já nak az épít mény
tûz vé del mi hely ze té re gya ko rolt ha tá sát,

c) a tû ze set hely szí né nek meg kö ze lít he tõ sé gét, tûz jel -
zés le he tõ sé gét, víz szer zé si he lye ket, a be épí tett jel zõ és
oltó be ren de zé se ket,

d) a dol go zók, az ön kén tes vagy lé te sít mé nyi tûz ol tó -
ság te vé keny sé gét.

(4) A ha tó ság a szak ér tõ ki ren de lé se kor, illetve a szak -
vé le mény ké ré se kor az el já rást a szak vé le mény meg ér ke -
zé sé ig fel füg geszt he ti.

10.  §

(1) Az össze gyûj tött bi zo nyí té kok fel hasz ná lá sá val a
tûz vizs gá la ti el já rás ról össze fog la ló je len tést kell ké szí te -
ni. Az össze fog la ló je len tés a tûz vizs gá lat ról ké szült szak -
mai do ku men tum, me lyet a tûz vizs gá ló a vo nat ko zó szak -
mai szem pon tok sze rint ál lít össze.

(2) Az össze fog la ló je len tés nek tar tal maz nia kell:

a) a tûz ke let ke zé sé vel, ter je dé sé vel kap cso la tos
ok-oko za ti össze füg gé se ket,

b) a sé rül tek, el huny tak, ká ro sul tak ada ta it,

c) a figye lembe vett és a mel lõ zött bi zo nyí tá si esz kö zö -
ket, a mel lõ zés in do ko lá sát,

d) valamint mind ezek alap ján a tûz ke let ke zé si he lyé re, 
ide jé re, oká ra, a gyúj tó for rás ra és a sze mé lyi fe le lõs ség re
vo nat ko zó meg ál la pí tá so kat,

e) a sze mé lyek, anya gi ja vak ve szé lyez te tett sé gé re vo -
nat ko zó meg ál la pí tá so kat,

f) a to váb bi in téz ke dés re tett ja vas la to kat,

g) a lé te sít mény tûz vé del mi hely ze té nek ér té ke lé sét a
9.  § (3) be kez dé sé ben fog lal tak alap ján.

11.  §

(1) Az össze fog la ló je len tés alap ján a ha tó ság ve ze tõ je
szük ség sze rint in téz ke dik a vizs gá lat vagy a je len tés ki -
egé szí té sé rõl, vagy zá ra dé kol ja az össze fog la ló je len tést.

(2) A zá ra dé ko lás so rán a tûz vizs gá lat ered mé nyé tõl
füg gõ en a ha tó ság ve ze tõ je, amennyi ben annak fel té te lei
fenn áll nak:

a) szó ban vagy írás ban fel hív ja az ügy fél fi gyel mét a
kö ve ten dõ sza bá lyok be tar tá sá ra,

b) sza bály sér té si vagy bün te tõ el já rást kez de mé nyez,

c) tûz vé del mi bír sá got szab ki,

d) egyéb ha tó sá gi in téz ke dést kez de mé nyez az ille té -
kes ha tó ság nál a ta pasz talt jog sza bály sér tés meg szün te té -
sé re (épí tés, kör nye zet vé de lem stb.).

A hatóság és a rend õrség együttmûködése
a tûzvizsgálatban

12.  §

A rend õrség szer vei min den tu do má suk ra ju tott tûz eset -
rõl az ügye le tük út ján ha la dék ta la nul kö te le sek a tûz ol tó -
ság ille té kes szer ve it ér te sí te ni.

13.  §

(1) A tûz ol tó ság szer vei bûn cse lek mény gya nú ja vagy
ha lál ese tén az ügye le tük út ján ha la dék ta la nul kö te le sek a
rend õrség ille té kes szer ve it ér te sí te ni.

(2) Amennyi ben a tû ze set tel kap cso lat ban a rend õrség
és a tûz vizs gá ló is hely szí ni szem lét foly tat le, úgy azt le -
he tõ ség sze rint egy ide jû leg kell le foly tat ni. A tûz vizs gá la -
ti el já rás a rend õrség vagy más ha tó ság ál tal foly ta tott el já -
rás sal pár hu za mo san is le foly tat ha tó.

(3) A tûz vizs gá ló az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott
eset ben, illetve a rend õrség meg ke re sé sé re, a vizs gá lat le -
zá rá sát köve tõen a tûz vizs gá la ti je len tést a ke let ke zett
egyéb ira tok kal együtt a ki ad má nyo zá si rend nek meg fele -
lõen ha la dék ta la nul meg kül di a vizsgálatot végzõ rend õri
szervnek.

14.  §

A tûz vizs gá ló se gít sé get kér het az ille té kes rend -
õrkapitányságtól a tû ze set hely szí né nek biz to sí tá sa, a nyo -
mok meg õr zé se, rög zí té se, valamint a tû ze set hely szí nén
az ügy fe lek, ta núk fel ku ta tá sa, azo no sí tá sa, hely szí nen tar -
tá sa cél já ból.

A tûzesettel kapcsolatos eljárásokra vonatkozó szabályok

15.  §

(1) A tûz vizs gá la ti el já rás a tûz vizs gá la ti je len tés ki adá -
sá val zárul.

(2) A tûz vizs gá la ti je len tést a mel lék let ben meg ha tá ro -
zott for má tum ban és adat tar ta lom mal kell ki ad ni.

(3) A tûz vizs gá la ti je len tés ki adá sá ra az össze fog la ló je -
len tés zá ra dé ko lá sát köve tõen kerül sor.

(4) Ha a tûz ke let ke zé sé nek ok-oko za ti össze füg gé sei
nem ál la pít ha tó ak meg vagy nem bi zo nyít ha tó ak, a tûz ke -
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let ke zé si okát a tûz vizs gá la ti je len tés ben is me ret len ként
kell megjelölni.

16.  §

(1) A ha tó ság a be je len tett tû ze set tel kap cso lat ban az
ügy fél ké rel mé re tûz ese ti ha tó sá gi bi zo nyít ványt ad ki.

(2) A tûz ese ti ha tó sá gi bi zo nyít vány a tûz vizs gá la ti el já -
rás le foly ta tá sá tól füg get le nül a 2.  § (2) be kez dés sze rin ti
ada tok alapján adható ki.

(3) A ké re lem tar tal maz za a ké rel me zõ ügy fél vagy kép -
vi se lõ jé nek ada ta it, lak cí mét/szék he lyét, táv köz lé si úton
tör té nõ el ér he tõ sé gét, a tûz ke let ke zé si he lyét, ide jét,
valamint azt az in do kot, amely  miatt a ha tó sá gi
bizonyítvány kiadását kezdeményezi.

17.  §

(1) A tûz ese ti ha tó sá gi bi zo nyít vány a köz igaz ga tá si ha -
tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló
2004. évi CXL. tör vény 83.  §-ának (3) be kez dé sé ben
foglaltakon túl tartalmazza:

a) a tûz jel zés ide jét,
b) a tû ze set he lyét és ide jét,
c) tû zol tói be avat ko zás tör tént-e,
d) in dult-e tûz vizs gá la ti el já rás,

e) a tûz eset rõl ren del ke zés re álló ada tok kö zül azon
ada to kat, me lyek a tûz ese ti ha tó sá gi bi zo nyít vány fel hasz -
ná lá sa szem pont já ból szükségesek.

(2) A tûz ese ti ha tó sá gi bi zo nyít vány ki adá sa meg ta gad -
ha tó, ha a tû ze set meg tör tén té nek té nye a hely szín meg te -
kin té se alap ján nem állapítható meg.

Záró rendelkezések

18.  §

(1) Ez a ren de let, a (2) be kez dés ben fog lal tak ki vé te lé -
vel, 2007. má jus 1-jén lép ha tály ba, ezzel egy ide jû leg ha -
tá lyát vesz ti a tûz ese tek vizs gá la tá ra vo nat ko zó sza bá lyok -
ról  szóló 13/1997. (II. 26.) BM ren de let és az azt mó do sí tó
37/1999. (X. 27.) BM rendelet.

(2) A ren de let 8.  §-ának (3) be kez dé se 2008. ja nu ár
1-jén lép ha tály ba.

Dr. Lam perth Mó ni ka s. k.,

ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si
mi nisz ter
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Melléklet a 12/2007. (IV. 25.) ÖTM rendelethez

Fej léc (ha tó ság meg ne ve zé se,
címe, te le fon szá ma)

Ügy szám:

Tárgy: Tûz vizs gá la ti je len tés

Ügy in té zõ neve:

Ügy fél neve, la kó he lye/szék he lye:

Tûzvizsgálati jelentés

Tûz jel zés ide je: .................................................................................................................................................................

Tû ze set he lye és ke let ke zé sé nek vé lel me zett ideje: ..........................................................................................................

Ügy fél neve/meg ne ve zé se: ...............................................................................................................................................

La kó he lye/szék he lye: ........................................................................................................................................................

Tû zol tói be avat ko zás tör tént-e: igen – nem (meg fe le lõ rész alá hú zan dó)

Tûz ke let ke zé sé nek ok-oko za ti össze füg gé sei: .................................................................................................................

Tûz ter je dé sé re vo nat ko zó meg ál la pí tá sok: ......................................................................................................................
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A tûz vizs gá la ti je len tés ben fog lalt meg ál la pí tá sok ellen a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá -
lya i ról  szóló 2004. évi CXL. tör vény (a to váb bi ak ban: KET) 98.  §-ának (1) be kez dé se alap ján fel leb be zés nek van he lye,
ame lyet a Ket. 102.  §-ának (1) be kez dé se alap ján a kéz hez vé tel tõl szá mí tott 15 na pon be lül a hi va ta lom nál kell elõ ter -
jesz te ni és a ………………………………………………………… Ka taszt ró fa vé del mi Igaz ga tó ság hoz/Or szá gos
Katasztrófa védelmi Fõ igaz ga tó ság hoz (meg fe le lõ rész alá hú zan dó) kell cí mez ni.

Ha tás kö röm és ille té kességem a 79/2007. (IV. 24.) Korm. ren de let 1. § (1) be kez dé sé nek e) pont ja és a tûz ese tek vizs gá -
la tá ra vo nat ko zó sza bá lyok ról  szóló 12/2007. (IV. 25.) ÖTM ren de let (a to váb bi ak ban: R) 15.  §-án ala pul.
A tûz vizs gá la ti el já rást a KET és az R ren de let sza bá lyai alap ján foly tat tam le.

.................................................... (dön tés ho za tal he lye és ide je)

.............................................................................
dön tés ki ad má nyo zó já nak neve, alá írá sa

ki ad má nyo zó hi va ta li be osz tá sa

a ha tó ság bé lyeg zõ le nyo ma ta

 III. rész HATÁROZATOK

Az Or szág gyû lés ha tá ro za tai

Az Országgyûlés
35/2007. (IV. 25.) OGY

határozata

az Országgyûlés bizottságainak létrehozásáról,
tisztségviselõinek és tagjainak megválasztásáról  szóló

14/2006. (V. 31.) OGY határozat módosításáról*

Az Or szág gyû lés bi zott sá ga i nak lét re ho zá sá ról, tiszt -
ség vi se lõ i nek és tag ja i nak meg vá lasz tá sá ról  szóló
14/2006. (V. 31.) OGY ha tá ro zat a kö vet ke zõk sze rint mó -
do sul:

Az Or szág gyû lés – 2007. má jus 7-i ha tállyal –

az Al kot mány ügyi, igaz ság ügyi és ügy ren di bi zott ság ba

dr. Fo dor Gá bor he lyett

dr. Han kó Fa ra gó Mik lóst

a bi zott ság al el nö ké vé

meg vá laszt ja.

Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
az Or szág gyû lés el nö ke

Dr. Kis Zol tán s. k., Szûcs La jos s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

* A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2007. áp ri lis 23-i ülés nap ján fo gad ta el.

Az Alkot mány bíró ság
ha tá ro za tai

Az Alkotmánybíróság
26/2007. (IV. 25.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Alkot mány bíró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
ság nak az or szá gos nép sza va zás ki tû zé sé re irá nyuló kez -
de mé nye zés alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá nak, illetve az
azon sze rep lõ kér dés hi te le sí té sé vel kap cso lat ban ho zott
ha tá ro za ta ellen be nyúj tott ki fo gás alap ján – dr. Kiss Lász -
ló és dr. Len ko vics Bar na bás al kot mány bí rók pár hu za mos
in do ko lá sá val – meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Alkot mány bíró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 
573/2006. (XI. 22.) OVB ha tá ro za tát hely ben hagy ja.

Az Alkot mány bíró ság ezt a ha tá ro za tát a Ma gyar Köz -
löny ben köz zé te szi.

INDOKOLÁS

I.

Az in dít vá nyo zó or szá gos nép sza va zá si kez de mé nye -
zés alá írás gyûj tõ ívé nek min ta pél dá nyát nyúj tot ta be hi te -
le sí tés cél já ból az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság hoz
(a továb biak ban: OVB). Az alá írás gyûj tõ íven a kö vet ke zõ 
kér dés sze re pelt:



„Egyet ért-e ön az zal, hogy ven dég lá tó üz le tek vendé -
geinek a sö rért ne kell jen fi zet ni ük?”

Az OVB ál lás pont ja sze rint a kez de mé nye zés el len tét -
ben áll az Alkot mány 9.  §-ában fog lal tak kal, amely sze rint
Ma gyar or szág gaz da sá ga olyan pi ac gaz da ság, amely ben a
köz tu laj don és a ma gán tu laj don egyen jo gú és egyen lõ vé -
de lem ben ré sze sül, illetve a Ma gyar Köz tár sa ság el is me ri
és tá mo gat ja a vál lal ko zás jo gát és a gaz da sá gi ver seny
sza bad sá gát.

Az OVB a kez de mé nye zést el len té tes nek ta lál ta to váb -
bá az Alkot mány 28/C.  § (5) be kez dé se b) pont já val is,
mely sze rint nem le het or szá gos nép sza va zást tar ta ni ha tá -
lyos nem zet kö zi szer zõ dés bõl ere dõ kö te le zett sé gek rõl.
Az OVB ál lás pont ja sze rint a kez de mé nye zés sér ti az
1994. évi I. tör vénnyel ki hir de tett, a Ma gyar Köz tár sa ság
és az Euró pai Kö zös sé gek és azok tag ál la mai kö zött tár su -
lás lé te sí té sé rõl  szóló, Brüsszel ben 1991. de cem ber 16-án
alá írt Euró pai Meg álla po dás (a továb biak ban: Euró pai
Meg álla po dás) 62. cik két. Ezen in do kok alap ján az OVB
az 573/2006. (XI. 22.) OVB ha tá ro za tá val meg ta gad ta az
alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét.

A kez de mé nye zõ a tör vényes ha tár idõn be lül ki fo gást
nyúj tott be az Al kot mány bí ró ság hoz az OVB ha tá ro za tá -
val szem ben. Ál lás pont ja sze rint a ha tá ro zat in do ko lá sá -
ban a hi te le sí tés meg ta ga dá sá nak ér vei al kot má nyo san
meg ala po zat la nok. Ezért in dít vá nyoz ta, hogy az Alkot -
mány bíró ság az OVB ha tá ro za tát sem mi sít se meg, és új el -
já rás le foly ta tá sá ra kö te lez ze.

II.

Az Alkot mány bíró ság a ki fo gást az Alkot mány, a vá -
lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi C. tör vény, (a továb biak -
ban: Ve.) az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye -
zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény, (a továb biak ban:
Nsztv.) és az Euró pai Meg álla po dás aláb bi ren del ke zé sei
alap ján vizs gál ta meg:

Az Alkot mány vo nat ko zó ren del ke zé sei:
„28/C.  § (5) Nem le het or szá gos nép sza va zást tar ta ni:
(...)
b) ha tá lyos nem zet kö zi szer zõ dés bõl ere dõ kö te le zett -

sé gek rõl, illetve az e kö te le zett sé ge ket tar tal ma zó tör -
vények tar tal má ról.

(...)”

Nsztv.
„10.  § Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ta gad ja az

alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sét, ha
(...)
c) a kér dés meg fo gal ma zá sa nem fe le l meg a tör vény -

ben fog lalt kö ve tel mé nyek nek,
(...)”
„13.  § (1) A nép sza va zás ra fel tett konk rét kér dést úgy

kell meg fo gal maz ni, hogy arra egy ér tel mû en le hes sen vá -
la szol ni.

(2) A konk rét kér dést a kez de mé nye zés ben meg fo gal -
ma zott for má ban kell nép sza va zás ra bo csá ta ni.”

Ve.:
„130.  § (1) Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nak az alá -

írás gyûj tõ ív, il le tõ leg a konk rét kér dés hi te le sí té sé vel
kap cso la tos dön té se el le ni ki fo gást a ha tá ro zat köz zé té te -
lét kö ve tõ ti zen öt na pon be lül le het – az Al kot mány bí ró -
ság hoz cí mez ve – az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság hoz be -
nyúj ta ni.

(...)
(3) Az Alkot mány bíró ság a ki fo gást so ron kí vül bí rál ja

el. Az Alkot mány bíró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
ság, il le tõ leg az Or szág gyû lés ha tá ro za tát hely ben hagy ja,
vagy azt meg sem mi sí ti, és az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
sá got, il le tõ leg az Or szág gyû lést új el já rás ra uta sít ja.”

Euró pai Meg álla po dás:
„62. Cikk
1. A Meg álla po dás meg fe le lõ mû kö dé sé vel, amennyi -

ben érint he tik a Kö zös ség és Ma gyar or szág kö zöt ti ke res -
ke del met, össze e gyez tet he tet le nek a kö vet ke zõk:

(...)
(iii) bár mely ál lam i tá mo ga tás, amely az ál tal, hogy

elõny ben ré sze sít egyes vál la la to kat vagy egyes áruk ter -
me lé sét, tor zít ja a ver senyt vagy az zal fe nye get.”

III.

Az Alkot mány bíró ság az OVB 573/2006. (XI. 22.)
OVB ha tá ro za tá nak ren del ke zõ ré szét hely ben hagy ta az
Alkot mány bíró ság je len ha tá ro za tá ban fog lal tak sze rint.

Az Alkot mány bíró ság ha tás kö rét a je len ügy ben az
Alkot mánybíróságról  szóló 1989. évi XXXII. tör vény 1.  §
h) pont já ban fog lal tak nak meg fele lõen a Ve. 130.  §-a ha tá -
roz za meg. Az Alkot mány bíró ság ki fo gás alap ján le foly ta -
tott el já rá sa jog or vos la ti el já rás, mely nek so rán az Alkot -
mány bíró ság – al kot má nyos jog ál lá sá val és ren del te té sé -
vel össz hang ban – azt vizs gál ja, hogy a be ér ke zett ki fo gás
meg fe lel-e a Ve. 77.  § (2) be kez dé sé nek a)–c) pont ja i ban,
valamint a 130.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt fel té te lek nek,
valamint az OVB az alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té si el já rá sá -
ban az Al kot mány nak és az irány adó tör vényeknek meg -
fele lõen járt-e el.

Az Alkot mány bíró ság meg ál la pí tot ta, hogy a ki fo gás
– tar tal mát te kint ve – meg fe lel a tör vényi fel té te lek nek,
ezért azt a Ve. 130.  § (3) be kez dé se alap ján ér dem ben bí -
rál ta el.

1. Az Alkot mány bíró ság el sõ ként azt vizs gál ta, hogy a
sör in gye nes sé té te le a ven dég lá tó üz le tek lá to ga tói szá má -
ra el len té tes-e a Euró pai Meg álla po dás 62. cik ké vel és ez -
ál tal az Alkot mány 28/C.  § (5) be kez dés b) pont já ba üt kö -
zik-e, aho gyan azt az OVB meg ál la pí tot ta. Az OVB ál lás -
pont ja sze rint ugyan is a kez de mé nye zés el len té tes az
Alkot mány 28/C.  § (5) be kez dés b) pont já val, mi vel sér ti
az Euró pai Meg álla po dás 62. cik két, amely ki mond ja,
hogy a Meg ál la po dás sal össze egyez tet he tet len „bár mely
ál lam i tá mo ga tás, amely az ál tal, hogy elõny ben ré sze sít
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egyes vál la la to kat vagy egyes áruk ter me lé sét, tor zít ja a
ver senyt vagy az zal fe nye get”.

Az Alkot mány bíró ság meg íté lé se sze rint az OVB ha tá -
ro za ta in do ko lá sát nem az Euró pai Meg ál la po dás ra kel lett
vol na ala poz ni, mi vel az for má li san ugyan nincs ha tá lyon
kí vül he lyez ve, tény le ge sen már nem ha tá lyos nem zet kö zi
szer zõ dés. Az Euró pai Meg ál la po dást Ma gyar or szág az
Euró pai Kö zös ség gel és annak tag ál la ma i val kö töt te
1991-ben, ami kor még nem tar to zott az Euró pai Unió tag -
ál la mai közé. Az Euró pai Meg álla po dás Pre am bu lu ma
rög zí ti, hogy a Meg álla po dás meg kö té sé nél figye lembe
vet ték „Ma gyar or szág nak azt a ha tá ro zott szán dé kát, hogy 
tel jes mér ték ben rész e kí ván len ni az új Euró pa po li ti kai,
gaz da sá gi és biz ton sá gi rend sze ré nek”, to váb bá, hogy
 Magyarország vég sõ cél ja a Kö zös ség tag já vá vá lás. Az
Euró pai Meg ál la po dást Ma gyar or szág Euró pai Uni ó hoz
való csat la ko zá sa elõ se gí té se ér de ké ben kö töt ték. Ez a cél
meg va ló sult, s a csat la ko zá si szer zõ dés sel Ma gyar or szág
2004. má jus 1. nap já tól az Euró pai Unió tag ál la ma lett,
ami egy ben – az Euró pai Uni ó ról  szóló szer zõ dés 1. cik ke
sze rint – az Euró pai Kö zös ség hez való tar to zást is je len ti.
Így Ma gyar or szág, mint az Euró pai Kö zös ség tag ál la ma
– mi u tán a csat la ko zá si ok mány 2. cik ke alap ján az EU
(ide ért ve az EK-t is) in téz mé nyei csat la ko zást meg elõ zõ en 
el fo ga dott jogi ak tu sai, így a tár su lá si szer zõ dé sek is, az új
tag ál la mok szá má ra kö te le zõ ek – ön ma gá val, valamint az
EU-val, illetve az EK-val, mint annak tag ja áll na szer zõ dé -
ses kap cso lat ban. Ez azért is le he tet len len ne, mert az EK
szer zõ dés 310. cik ke sze rint a Kö zös ség tár su lá si szer zõ -
dést csak har ma dik ál la mok kal vagy nem zet kö zi szer ve ze -
tek kel köt het – sa ját tag ja i val ter mé sze te sen nem.

2. Az Alkot mány bíró ság ezt köve tõen azt vizs gál ta,
hogy a hi te le sí tés re be nyúj tott alá írás gyûj tõ íven sze rep lõ
kér dés meg fe lel-e az Nsztv. 13.  § (1) be kez dé sé ben sza bá -
lyo zott egy ér tel mû ség kri té ri u má nak.

Az Alkot mány bíró ság ez idá ig már több ha tá ro za tá ban
fog lal ko zott az Nsztv. 13.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt a
nép sza va zás ra fel ten ni kí vánt kér dé sek kel szem ben tá -
masz tott egy ér tel mû ség kö ve tel mé nyé vel [51/2001.
(XI. 29.) AB ha tá ro zat, ABH 2001, 392, 396.; 25/2004.
(VII. 7.) AB ha tá ro zat, ABH 2004, 381, 386.; 24/2006.
(VI. 15.) AB ha tá ro zat, ABK 2006. jú ni us, 429, 430.]. Az
Alkot mány bíró ság ál tal ki ala kí tott gya kor lat az egy ér tel -
mû ség kö ve tel mé nyét a nép sza va zás hoz való jog ér vé nye -
sü lé sé nek al kot má nyos ga ran ci á ja ként ér tel me zi. A nép -
sza va zás ra bo csá tott kér dés nek egy részt a vá lasz tó pol gár,
más részt a jog al ko tó szá má ra egy ér tel mû nek kell len nie. A 
vá lasz tó pol gá ri egy ér tel mû ség kö ve tel mé nye sze rint a
nép sza va zás ra fel tett kér dés nek egy ér tel mû en el dönt he tõ -
nek kell len nie, arra a vá lasz tó pol gár nak „igen”-nel vagy
„nem”-mel kell tud nia vá la szol ni. Mind ez fel té te le zi a fel -
tett kér dés tény le ges egy ér tel mû sé gét, ért he tõ sé gét. A fent
le ír tak ból kö vet ke zik, hogy a túl bo nyo lult, ért he tet len
vagy fél re ért he tõ kér dés sem te kint he tõ egy ér tel mû nek.

A jog al ko tói egy ér tel mû ség meg kí ván ja, hogy a nép -
sza va zás ra bo csá tott kér dés ben szü le tett ered mény alap ján 
az Or szág gyû lés el tud ja dön te ni, mi lyen tar tal mú jog al ko -
tá si kö te le zett ség ter he li a nép sza va zás ered mé nye ként,
mi vel az Nsztv. 8.  § (1) be kez dé se ér tel mé ben „[a]z ered -
mé nyes ügy dön tõ nép sza va zás sal ho zott dön tés az
Ország gyûlésre kö te le zõ”. Az alá írás gyûj tõ íven sze rep lõ
kér dés egy ér tel mû sé gé nek meg íté lé sé nél egyéb ként sem
az alá írás gyûj té sét kez de mé nye zõk szán dé ka, sem pe dig a 
nép sza va zás ál ta luk re mélt ered mé nye nem bír je len tõ ség -
gel [76/2006. (XII. 20.) AB ha tá ro zat, ABK 2007. feb ru ár,
1088, 1091.].

Az Alkot mány bíró ság sze rint a kér dés a jog al ko tói egy -
ér tel mû ség kö ve tel mé nyé nek azért nem fe le l meg, mi vel
nem ha tá roz za meg, hogy – ered mé nyes nép sza va zás ese -
tén – az Or szág gyû lést mi lyen jog al ko tá si kö te le zett ség
ter he li, ugyan is nem je lö li meg, hogy mi lyen for rás ból kel -
le ne biz to sí ta ni a ven dég lá tó üz le tek ben kö te le zõ en in gye -
ne sen fel szol gált sör el len ér té két.

Az Alkot mány bíró ság meg ál la pít ja, hogy min den nép -
sza va zás ra fel ten ni kí vánt kér dés, amely va la mely ter mék
vagy szol gál ta tás kö te le zõ in gye nes sé gé re irá nyul, csak
ak kor fe le l meg a jog al ko tói egy ér tel mû ség kö ve tel mé nyé -
nek, ha meg ha tá roz za, mi lyen for rás ból kell az in gye ne sen 
el fo gyasz tott ter mé kek, illetve ellen ér ték meg fi ze té se nél -
kül igény be vett szol gál ta tá sok árát fe dez ni, vagyis ha
meg je lö li, hogy a fo gyasz tó, illetve a szol gál ta tás igény be
ve võ je he lyett ki len ne a gaz da sá gi te her vi se lõ je. En nek
in do ka, hogy az in gye nes ség, té rí tés men tes ség szük ség -
kép pen azt je len ti, hogy a ter mék vagy szol gál ta tás el len -
ér té két nem a fo gyasz tó, illetve a szol gál ta tást igény be
vevõ, ha nem va la ki más fe de zi. Az al kot má nyos pi ac gaz -
da ság ban (Alkot mány 9.  §) ál ta lá nos sza bály, hogy min -
den áru és szol gál ta tás el len ér té két az igény be ve võ maga
fi ze ti meg. Pi ac gaz da ság ban e sza bály tól le het nek al kot -
má nyo san in do kol ha tó el té ré sek (pl. a gyógy sze rek ese té -
ben, vagy bi zo nyos szo ciá lis in dít ta tá sú ár tá mo ga tá sok),
ame lye ket az ál lam i költ ség ve tés fe dez. Ha te hát a jog -
alkotó va la mely áru vagy szol gál ta tás kö te le zõ in gye nes -
sé gét írja elõ, gon dos kod nia kell ar ról is, hogy ki, mi lyen
for rás ból fog ja fe dez ni az azok elõ ál lí tá sá hoz szük sé ges
költ sé ge ket. A nép sza va zás ra fel ten ni kí vánt kér dés al kot -
má nyos meg en ge dett sé ge is csak annak is me re té ben dönt -
he tõ el, hogy a kez de mé nye zõ kire kí ván ja en nek szük ség -
sze rû ter he it át há rí ta ni.

A jog al ko tói egy ér tel mû ség gel szo ro san össze füg gõ vá -
lasz tó pol gá ri egy ér tel mû ség kö ve tel mé nyé nek rész e, hogy 
a vá lasz tó pol gá rok a kér dés meg vá la szo lá sá nak le het sé ges 
kö vet kez mé nye it vi lá go san lás sák. Kö vet ke zés kép pen az
Alkot mány bíró ság ál lás pont ja sze rint a vá lasz tó pol gá ro -
kat fél re ve ze tõ, fél re ért he tõ kér dé sek nem fe lel nek meg az
egy ér tel mû ség kö ve tel mé nyé nek. A vá lasz tó pol gá rok nak
je len eset ben a kér dés alap ján úgy kel le ne dön té sü ket meg -
hoz ni, hogy nem len ne egy ér tel mû szá muk ra: a kez de mé -
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nye zés si ke re ese tén ki nek kel le ne meg té rí te nie a ven dég -
lá tó üz le tek ben a ven dé gek ál tal in gye ne sen el fo gyasz tott
sör el len ér té két, to váb bá azt sem tud hat nák, a sört nem fo -
gyasz tó kat ter hel né-e több let kö te le zett ség a ven dég lá tó
üz le tek ven dé gei ál tal el fo gyasz tott sör el len ér té ké nek fe -
de zé sé vel kap cso lat ban. A vá lasz tó pol gá rok te hát dön té -
sük meg ho za ta la kor a kér dés alap ján nem le het né nek tisz -
tá ban az zal, mi rõl dön te nek.

A fent ki fej tet tek alap ján az Alkot mány bíró ság meg -
állapította, hogy az alá írás gyûj tõ íven sze rep lõ kér dés
– „Egyet ért-e ön az zal, hogy a ven dég lá tó üz le tek vendé -
geinek a sö rért ne kell jen fi zet ni ük?”– nem fe le l meg sem
a vá lasz tó pol gá ri, sem a jog al ko tói egy ér tel mû ség kö ve tel -
mé nye i nek, vagyis az Nsztv. 13.  § (1) be kez dé sé ben fog -
lal tak nak.

Mind ezek alap ján az Alkot mány bíró ság az OVB
573/2006. (XI. 22.) ha tá ro za tá nak ren del ke zõ ré szét hely -
ben hagy ta, az Alkot mány bíró ság je len ha tá ro za tá ban ki -
fej tett in do kok alap ján.

3. Az Alkot mány bíró ság az OVB ha tá ro za tai el le ni ki -
fo gá sok el bí rá lá sa kor – aho gyan azt már az Alkot mány -
bíró ság fen tebb is em lí tet te – jog or vos la ti fó rum. Al kot -
mány vé dõ sze re pét jog or vos la ti ha tás kö ré nek ke re tei kö -
zött gya ko rol ja. „Az Alkot mány bíró ság ál lás pont ja sze rint 
azon ban az Al kot mány ból – a ta xa tív mó don fel so rolt til -
tott kér dés kö rö kön kí vül – a nép sza va zás nak más kor lá tai
is le ve zet he tõk.” [25/1999. (VII. 7.) AB ha tá ro zat, ABH
1999, 251, 263.] Ilyen kor lát, hogy csak olyan nép sza va zá -
si kér dés te kint he tõ al kot má nyo san meg en ged he tõ nek,
amely nem áll el len tét ben a nép sza va zás nak az al kot má -
nyos be ren dez ke dés ben be töl tött sze re pé vel. A nép sza va -
zás al kot má nyos funk ci ó já val való össze egyez tet he tõ sé -
get az Alkot mány bíró ság a nép sza va zá si kér dés egy ér tel -
mû sé ge ré szé nek te kin ti és ese ten ként vizs gál ja.

Az Alkot mány bíró ság ál tal az OVB nép sza va zá si
ügyek ben ho zott ha tá ro za tai el le ni ki fo gá sok el bí rá lá sa so -
rán – Nsztv. 13.  § (1) be kez dé se alap ján – ki ala kí tott, de al -
kot má nyos ran gú nak te kin tett egy ér tel mû sé gi teszt
[32/2001. (VII. 1.) AB ha tá ro zat, ABH 2001, 287, 296.;
52/2001. (XI. 29.) ABH 2001, 399, 403.; 76/2006.
(XII. 20.) AB ha tá ro zat, ABK 2007. feb ru ár, 1088, 1091.].
Az egy ér tel mû ség kö ve tel mé nyé nek lé nye ge, hogy a nép -
sza va zá si kér dés nek dön tés re al kal mas nak kell len nie,
ami nek a jog al ko tói és a vá lasz tó pol gá ri egy ér tel mû ség
fel tét le nül szük sé ges, de nem egyet len fel té te le. Az egy ér -
tel mû ség ré szé nek te kin ti az Alkot mány bíró ság azt is,
hogy a nép sza va zá si kér dés ben fog lalt dön té si kö te le zett -
ség ne le gyen ki vi te lez he tet len, vég re hajt ha tat lan, kö vet -
kez mé nye i ben ki szá mít ha tat lan. Ezért az Alkot mány bíró -
ság a jö võ ben az egyes nép sza va zá si kér dé sek al kot má -
nyos meg en ged he tõ sé gé rõl  szóló dön té se i ben e szem pon -
tot is figye lembe fog ja ven ni.

Az Alkot mány bíró ság ha tá ro za tá nak köz zé té te lét az
OVB ha tá ro zat nak a Ma gyar Köz löny ben való meg je le né -
sé re te kin tet tel ren del te el.

Dr. Bi ha ri Mi hály s. k.,
az Alkot mány bíró ság el nö ke

Dr. Ba logh Ele mér s. k., Dr. Bra gyo va And rás s. k.,
alkot mány bíró elõ adó alkot mány bíró

Dr. Hol ló And rás s. k., Dr. Kiss Lász ló s. k.,
alkot mány bíró alkot mány bíró

Dr. Bi ha ri Mi hály s. k., Dr. Ku ko rel li Ist ván s. k.,
az Alkot mány bíró ság el nö ke, alkot mány bíró

az alá írás ban aka dá lyo zott
dr. Ko vács Pé ter

alkot mány bíró he lyett

Dr. Len ko vics Bar na bás s. k., Dr. Lé vay Mik lós s. k.,
alkot mány bíró alkot mány bíró

Dr. Bi ha ri Mi hály s. k., Dr. Tró csá nyi Lász ló s. k.,
az Alkot mány bíró ság el nö ke, alkot mány bíró

az alá írás ban aka dá lyo zott
dr. Pa czo lay Pé ter

alkot mány bíró he lyett

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 1083/H/2006.

Dr. Kiss Lász ló alkot mány bíró pár hu za mos in do ko lá sa

Egyet ér tek az zal, hogy az Alkot mány bíró ság hely ben -
hagy ja az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 573/2006.
(XI. 22.) OVB ha tá ro za tát, amely nem hi te le sí tet te az in -
dít vá nyo zó nak az or szá gos nép sza va zá si kez de mé nye zés
alá írás gyûj tõ íve min ta pél dá nyán sze rep lõ kér dést.

A ha tá ro zat in do ko lá sát azon ban más ala pok ra he lyez -
ném, illetve szük sé ges nek tar ta nám azt is, hogy az Alkot -
mány bíró ság rög zít se ál lás pont ját a fel tett kér dés kap -
csán is.

Rész le te seb ben:

1. Az Alkot mány bíró ság dön té sét min de nek elõtt az
Alkot mány 28/B.  § (1) be kez dé sé re ala poz nám, amely nek
ér tel mé ben „Or szá gos nép sza va zás és népi kez de mé nye -
zés tár gya az Or szág gyû lés ha tás kö ré be tar to zó kér dés le -
het”. En nek alap ja pe dig az, hogy az Or szág gyû lés a sör
árá nak (in gye nes sé té te lé nek) meg ha tá ro zá sa te kin te té ben
nem ren del ke zik ha tás kör rel, lé vén hogy eh hez hi ány zik
az ár ha tó sá gi jog kö re. Elvi té tel ként hang sú lyoz nám,
 éspedig va la mennyi or szá gos nép sza va zás ra ki ter je dõ en:
ha a hi te le sí tés re szánt kér dés nem tar to zik az Or szág gyû -
lés ha tás kö ré be, ak kor min den eset ben el uta sí tás nak van
he lye, és to váb bi vizs gá ló dás már nem is szük sé ges.

A meg ol dás te hát – a je len eset ben – már a „kü szö bön”
meg ta lál ha tó, nincs szük ség arra, hogy az Alkot mány bíró -
ság rész le tes vizs gá la to kat foly tas son ate kin tet ben, sér ti-e
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a nép sza va zás ra bo csá tan dó kér dés az Alkot mány 28/C.  §
(5) be kez dé se b) pont já ban fog lal ta kat. Ez utób bi rész le tes
tag la lá sa messze ér té kén fe lül ke zel né a hi te le sít tet ni szánt
kér dést.

2. A konk rét ügy vizs gá la ta né hány ál ta lá no sabb össze -
füg gés meg vi lá gí tá sát is szük sé ges sé te szi.

Az Alkot mány bíró ság már több ha tá ro za tá ban hang sú -
lyoz ta, hogy a Ma gyar Köz tár sa ság al kot má nyos rend jé -
ben a nép szu ve re ni tás gya kor lá sá nak el sõd le ges for má ja a
kép vi se let út ján tör té nõ ha ta lom gya kor lás, amely hez ké -
pest az or szá gos nép sza va zás sal való dön tés csak ki vé te les 
le het. Nép sza va zás is csak az Alkot mány és az al kot má -
nyo san al ko tott tör vények ke re tei kö zött dönt het az
 Országgyûlés ha tás kö ré be tar to zó ügy ben.

Az Alkot mány 28/C.  §-ának (5) be kez dé se az or szá gos
nép sza va zás ra nem bo csát ha tó kér dé se ket ha tá roz za meg.
Min den ne ga tív ta xa tio ma gá ban hor doz za azon ban az
olyan ér tel me zés ve szé lyét, mely sze rint a fel so ro lás ban
nem sze rep lõ bár mely kér dés ben sza ba don le het ne or szá -
gos nép sza va zást tar ta ni. Ezt az ér tel me zést ma gam nem
osz tom.

Ál lás pon tom alá tá masz tá sa cél já ból hang sú lyo zom: az
Alkot mány bíró ság más össze füg gé se ket vizs gál va már rá -
mu ta tott arra, hogy az Alkot mány 28/C.  § (5) be kez dé sé -
ben meg ha tá ro zott ügyek ben sem kö te le zõ, sem fa kul ta tív, 
sem ügy dön tõ, sem vé le mény nyil vá ní tó nép sza va zás nak
he lye nincs. Az Alkot mány bíró ság ál lás pont ja sze rint
azon ban – a ta xa tív mó don fel so rolt til tott kér dés kö rö kön
kí vül – a nép sza va zás nak egyéb más kor lá tai is van nak
[25/1999. (VII. 7.) AB ha tá ro zat, ABH 1999, 260–261,
263.].

Ép pen a konk rét vizs gá lat tár gyát ké pe zõ ügy veti fel az
„egyéb al kot má nyos kor lá tok” meg je lö lé sé nek és idõ sze -
rû sé gé nek az in do kolt sá gát.

Az Alkot mány bíró ság az elé ke rü lõ egyes nép sza va zá si
ügye ket bí rál ja el. Tet te ezt ed dig úgy, hogy az or szá gos
nép sza va zás egyes össze füg gé se i rõl már ki ala kí tott al kot -
má nyos el ve ket (pl. az or szá gos nép sza va zás a ha ta lom -
gya kor lás ki egé szí tõ, má sod la gos for má ja, az or szá gos
nép sza va zás nem irá nyul hat bur kolt al kot mány mó do sí tás -
ra). Ugyan ak kor – s ép pen a pre ce dens bí rás ko dás jel le gé -
bõl kö vet ke zõ en – az or szá gos nép sza va zás in téz mé nyé rõl 
át fo gó, az in téz mény ren del te té sé vel össz hang ban álló, il -
le tõ leg az in téz mény ren del te té sé tõl el té rõ, ezért al kot má -
nyo san meg nem en ged he tõ ke re te i rõl még nem fo gal ma -
zott meg al kot má nyos el vá rá so kat. A most vizs gált ügy
kap csán már el ér ke zett nek lá tom az idõt arra, hogy az or -
szá gos nép sza va zás al kot má nyos ren del te té sé nek meg ha -
tá ro zá sa cél já ból az Alkot mány bíró ság a ko ráb bi pre ce -
den se i ben ki mon dott elvi té te le ket to váb bi ak kal gazda -
gítsa.

3. Ki in du ló pont te hát az, hogy a ha ta lom gya kor lás
egyik (ki vé te les) for má já nak szá mí tó or szá gos nép sza va -
zás in téz mé nye csak ren del te tés sze rû en gya ko rol ha tó. A

hi te le sí ten dõ kér dés tár gya nem a ren del te tés sze rû jog gya -
kor lás elõtt nyit na utat, ha nem annak „be fo ga dá sa” ép pen -
hogy al kot má nyos in téz mé nyek [Or szág gyû lés (Alkot -
mány II. fe je ze te); az Alkot mány bíró ság (Alkot mány
IV. fe je ze te); or szá gos nép sza va zás és népi kez de mé nye -
zés (Alkot mány 28/B.  §–28/E.  §)] za var ta lan mû kö dé sét
aka dá lyoz ná. E – de mok ra ti kus ha ta lom gya kor lás ban
meg ha tá ro zó an fon tos sze re pet be töl tõ – szer vek és in téz -
mé nyek ren del te tés sze rû mû kö dé sé hez, e mun ká juk za -
var ta lan ság ához pe dig al kot má nyos ér dek fû zõ dik.

Ez az ér dek olyan ér dek, amely az ál lam „in téz mény vé -
del mi” kö te le zett sé ge alá esik. A cél já nak, ren del te té sé nek 
meg fe le lõ nép sza va zás in téz mé nyé nek vé del mé ben ál la pí -
tot ta meg az 52/1997. (X. 14.) AB ha tá ro zat, hogy a nép -
sza va zás hoz való jog olyan fon tos po li ti kai alap jog, amely
maga után von ja az ál lam ob jek tív in téz mény vé del mi kö -
te le zett sé gét a jog gya kor lás fel té te le i nek a biz to sí tá sá ra
(ABH 1997, 331, 343). Hang sú lyo zom azon ban: ez az in -
téz mény vé del mi kö te le zett ség a cél já nak, ren del te té sé nek
meg fe le lõ, azt szol gá ló és ki fe je zés re jut ta tó or szá gos nép -
sza va zást il le ti meg, s nem azt je len ti, hogy min den re te -
kin tet nél kül el sõbb sé get él vez egy-egy nép sza va zá si kez -
de mé nye zés. Az in téz mény vé de lem kö ré be tar to zik te hát
az is, ha az ál lam a nem cél já nak és ren del te té sé nek meg fe -
le lõ nép sza va zá si kez de mé nye zé se ket nem ré sze sí ti vé de -
lem ben. A nyil ván va ló an ko moly ta lan nép sza va zá si kez -
de mé nye zé sek két sé get ki zá ró an nem él vez het nek al kot -
má nyos vé del met. Köz tu dott az ál lam pol gá rok (mint po -
ten ci á lis nép sza va zás kez de mé nye zõk) elõtt is az, mire
szol gál maga az in téz mény. Min den olyan kér dés fel te vés
te hát, amely nyil ván va ló an az ál lam al kot má nyos szer ve i -
nek (Or szág gyû lés, Alkot mány bíró ság, Or szá gos Vá lasz -
tá si Bi zott ság) fe les le ges mun kát okoz – ál lás pon tom sze -
rint – rossz hi sze mû kér dés fel te vés nek mi nõ sít he tõ.

Más kép pen fo gal maz va: ha va la mely in dít vá nyo zó
olyan kér dés hi te le sí té sét kéri, amely e szer vek mun ká ját
(és a nép sza va zás in téz mé nyét) nyil ván va ló an el té rí ti azok 
al kot má nyos, ren del te tés sze rû gya kor lá sá tól, úgy meg ál -
la pít ha tó az in dít vá nyo zó rossz hi sze mû sé ge.

Nem állt vol na tõ lem tá vol ezért annak fel ve té se sem, ha 
az Alkot mány bíró ság az in dít vá nyo zó ese té ben alkal -
mazta vol na az Al kot mány bí ró ság ról  szóló 1989. évi
XXXII. tör vény 28.  § (2) be kez dé sé ben fog lal ta kat, mely -
nek ér tel mé ben: „Az Alkot mány bíró ság az el já rá sá ból ere -
dõ költ sé ge ket fel szá mít hat ja az in dít vá nyo zó nak, ha
annak rossz hi sze mû sé ge az in dít vány elõ ter jesz tésével
kap cso lat ban meg ál la pít ha tó.” (Ál lás pon tom sze rint a
költ sé gek meg té rí té sé nek fel ve té sét nem be fo lyá sol hat ta
vol na az a kö rül mény, hogy az Alkot mány bíró ság je len
ügy ben fo lyó el já rá sa jog or vos la ti el já rás. Az Abtv. 28.  §
(2) be kez dé se – ál lás pon tom sze rint – va la mennyi Alkot -
mány bíró ság elõtt fo lyó el já rás ra gon dol va le he tõ vé te szi a 
rossz hi sze mû in dít vá nyo zók kal szem ben a költ sé gek meg -
té rí té si kö te le zett sé gé nek elõ ír ha tó sá gát.)
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Az Alkot mány bíró ság el nö ke – az Alkot mány bíró ság
mû kö dé sé nek ele jén – két eset ben mér le gel te már a költ sé -
gek fel szá mí tá sá nak le he tõ sé gét:

a) A 2215/B/1991. el nö ki vég zés ben ki mond ta: „Az in -
dít vá nyok elõ ter jesz tését il le tõ en meg ál la pít ha tó volt az
in dít vá nyo zó rossz hi sze mû sé ge is, mi vel úgy kért al kot -
má nyos sá gi vizs gá la tot, hogy a tá ma dott jog sza bá lyi he -
lye ket ön ké nye sen ra gad ta ki a nor ma szö veg bõl. En nél
fog va a tá ma dott jog sza bá lyi ren del ke zé sek más ér tel met
nyer tek, mint ami a tel jes nor ma szö veg bõl kö vet ke zett,
illetve maga a jog sza bály tar tal ma zott olyan ren del ke zé se -
ket, ame lyek hi á nyá ra az in dít vá nyo zó a be ad vá nyát »ala -
poz ta«...Vé ge ze tül, bár az in dít vá nyo zó rossz hi sze mû sé ge 
az in dít vá nyok elõ ter jesz tésénél – az Abtv. 28.  § (2) be -
kez dé se ér tel mé ben – egy ér tel mû en meg ál la pít ha tó, az
Alkot mány bíró ság az el já rás ból ere dõ költ sé gek fel szá mí -
tá sá tól – ez eset ben – el te kin tett.” (ABH 1993, 942.)

b) Az 1673/B/1992. el nö ki vég zés a kö vet ke zõ ket eme -
li ki: „Az in dít vány az Alkot mány bíró ság ha tás kö ré be tar -
to zó al kot má nyos sá gi prob lé mát nem je löl meg, ezért az
Al kot mány bí ró ság ról  szóló 1989. évi XXXII. tv.
23.  §-ának (1) be kez dé se alap ján – mint nyil ván va ló an
alap ta lant – el uta sí tom. Bár az in dít vá nyo zó rossz hi sze -
mû sé ge az in dít vány elõ ter jesz tésénél meg ál la pít ha tó, az
Alkot mány bíró ság az el já rás ból ere dõ költ sé gek nek az
Abtv. 28.  § (2) be kez dé se sze rin ti fel szá mí tá sá tól – ez eset -
ben – el te kin tett.” (ABH 1993, 947.)

A költ ség té rí tés Alkot mány bíró ság (nem az Alkot -
mány bíró ság el nö ke) ál ta li meg ál la pí tá sát an nál is in kább
meg fon to lan dó nak íté lem, mi vel – mint fen tebb hang sú -
lyoz tam – az Alkot mány bíró ság al kot má nyos kö te les sé ge
az is, hogy véd je a ren del te tés sze rû en mû kö dõ al kot má -
nyos szer vek mun ká ját, s az alap ve tõ en kép vi se le ti de -
mok rá cia el vén nyug vó ha ta lom gya kor lás vé del me ér de -
ké ben meg ál la pít sa a köz vet len ha ta lom gya kor lás al kot -
má nyos kor lá ta it, je len eset ben azt a „kü szö böt”, amely
e két ha ta lom gya kor lá si for mát a maga va lós és ren del te -
tés sze rû al kot má nyos sze rep kö ré ben tart ja meg. Az Al kot -
mány bí ró ság nak ezt az ön meg ha tá ro zá sát ál ta lá nos al kot -

mány vé del mi sze rep kö ré bõl egye ne sen le ve zet he tõ nek is
lá tom.

Et tõl füg get len do log az, hogy ma gá nak az Or szág gyû -
lés nek is arra kell tö re ked nie, hogy az or szá gos nép sza va -
zás ról  szóló tör vényi sza bá lyo zás maga is pon to san és vi -
lá go san rög zít se az or szá gos nép sza va zás for má já ban
meg va ló su ló köz vet len ha ta lom gya kor lás igény be vé te lé -
nek le he tõ sé ge it és kor lá ta it.

Dr. Kiss Lász ló s. k.,
alkot mány bíró

A pár hu za mos in do ko lás hoz csat la ko zom:

Dr. Len ko vics Bar na bás s. k.,
alkot mány bíró

 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

Az Alkotmánybíróság elnökének

k ö z l e m é n y e

alkotmánybírói megbízatás megszûnésérõl

Az Al kot mány bí ró ság ról szóló 1989. évi XXXII. tör -
vény (a to váb bi ak ban: Abtv.) 15. § (2) be kez dé se alap ján
meg ál la pí tom, hogy dr. Har mat hy At ti la al kot mány bí rói
meg bí za tá sa – az Abtv. 15. § (1) be kez dés a) pont já ban
fog lalt ok ból – 2007. áp ri lis 20-án meg szûnt.

Bu da pest, 2007. áp ri lis 23.

Dr. Bi ha ri Mi hály s. k.,
az Alkot mány bíró ság el nö ke
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He lyes bí tés: A Ma gyar Köz löny 2007. évi 51. szá má ban köz zé tett 69/2007. (IV. 24.) KE ha tá ro zat ban a tör vé nyi hi vat ko zás §-ának szá ma he lye sen: 49. §

(Kéz irat hi ba)
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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 szívesked-
jenek 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. (Levél-
cím: Magyar Hivatalos Közlönykiadó, 1394 Budapest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2007. évi elõfizetési díjak
(Az árak az áfát tartalmazzák.)

Magyar Közlöny 99 792 Ft/év
Hivatalos Értesítõ 15 372 Ft/év
Határozatok Tára 22 932 Ft/év
Önkormányzatok Közlönye 5 544 Ft/év
Az Alkotmánybíróság Határozatai 18 900 Ft/év
Bányászati Közlöny 4 788 Ft/év
Belügyi Közlöny 25 452 Ft/év
Egészségbiztosítási Közlöny 22 176 Ft/év
Egészségügyi Közlöny 27 720 Ft/év
Ellenõrzési Figyelõ 3 528 Ft/év
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítõ 18 396 Ft/év
Gazdasági Közlöny 23 436 Ft/év
Hírközlési Értesítõ 6 552 Ft/év
Honvédelmi Közlöny 18 648 Ft/év
Igazságügyi Közlöny 15 876 Ft/év
Jogtanácsadó 6 804 Ft/év

Környezetvédelmi és Vízügyi Értesítõ 15 120 Ft/év
Közlekedési Értesítõ 24 696 Ft/év
Kulturális Közlöny 18 900 Ft/év
Külgazdasági Értesítõ 20 160 Ft/év
Munkaügyi Közlöny 15 372 Ft/év
Oktatási Közlöny 21 924 Ft/év
Pénzügyi Közlöny 30 492 Ft/év
Sportértesítõ 5 040 Ft/év
Statisztikai Közlöny 13 104 Ft/év
Szociális Közlöny 15 624 Ft/év
Turisztikai Értesítõ 11 844 Ft/év
Ügyészségi Közlöny 6 552 Ft/év
Nemzeti Kulturális Alap Hírlevele 5 040 Ft/év
Pénzügyi Szemle 19 908 Ft/év
L'udové noviny 3 780 Ft/év
Neue Zeitung 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
5 munkahelyes hálózati változat 130 000 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 160 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 260 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 340 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 590 000 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
5 munkahelyes hálózati változat 130 000 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 160 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 260 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 340 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 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.


