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û

 II. rész JOGSZABÁLYOK

Tör vé nyek

2007. évi CLXXIV.
tör vény

az elektronikus hírközlésrõl  szóló
2003. évi C. tör vény módosításáról*

1.  § Az elekt ro ni kus hír köz lés rõl  szóló 2003. évi C. tör -
vény (a továb biak ban: Eht.) 24.  §-a a kö vet ke zõ (2) be kez -
dés sel egé szül ki, és egy ide jû leg a 24.  § je len le gi szö ve gé -
nek meg je lö lé se (1) be kez dés re vál to zik:

„(2) A ha tó ság el já rá sa so rán – a jog sza bá lyok ke re tei
kö zött – kö te les figye lembe ven ni az elekt ro ni kus hír köz lõ 
há ló za tok és elekt ro ni kus hír köz lé si szol gál ta tá sok kö zös
ke ret sza bá lyo zá sá ról  szóló 2002. már ci us 7-i 2002/21/EK
eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány elv 19. cik ké nek (1) be -
kez dé se alap ján ki adott bi zott sá gi aján lá so kat. Amennyi -
ben a ha tó ság nem kö ve ti a vo nat ko zó aján lást, er rõl – ál -
lás pont ja in do ka i nak meg adá sá val – ér te sí ti az Eu ró pai
 Bizottságot.”

2.  § Az Eht. 68.  § (3) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A ha tó ság pi ac fel ügye le ti te vé keny sé ge ke re té ben
szank ci ót kü lö nö sen a kö vet ke zõ jog sér té sek ese tén al kal -
maz hat:]

„a) elekt ro ni kus hír köz lés re vo nat ko zó sza bály ban, a
szol gál ta tó be je len té sé ben, ille tõ leg az ál ta lá nos szer zõ dé -
si fel té te lek ben fog lal tak tól  való el té rés;”

3.  § Az Eht. 76.  §-ának (8) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(8) A ha tó ság az (1) és (6) be kez dés sze rin ti be je len tés
egy pél dá nyát an nak nyil ván tar tás ba vé te lét köve tõen ha -
la dék ta la nul meg kül di – az elekt ro ni kus úton tett be je len -
té se ket to váb bít ja – a Nem zet biz ton sá gi Szak szol gá lat nak. 
A Nem zet biz ton sá gi Szak szol gá lat az elekt ro ni kus hír köz -
lé si szol gál ta tás mû sza ki jel lem zõ i vel kap cso la to san a be -
je len tõ tõl in for má ci ót kér het, ame lyet a be je len tõ 30 na -
pon be lül kö te les tel je sí te ni.”

4.  § Az Eht. a 78.  §-t köve tõen a kö vet ke zõ 78/A.  §-sal
egé szül ki:

„78/A.  § (1) Az elekt ro ni kus hír köz lé si szol gál ta tás
nyúj tá sá nak meg szün te té sé rõl az elekt ro ni kus hír köz lé si
szol gál ta tó – leg alább hat van nap pal meg elõ zõ en – ér te sí ti
a ha tó sá got, és ér te sí té sé ben meg je lö li a (2) be kez dés sze -
rin ti elekt ro ni kus hír köz lé si szol gál ta tót.

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2007. de cem ber 17-i ülés nap ján fo gad ta el.

(2) Az elekt ro ni kus hír köz lé si szol gál ta tó kö te les in téz -
ked ni az iránt, hogy leg ké sõbb a szol gál ta tás nyúj tá sá nak
be fe je zé se kor a szol gál ta tás nyúj tás föld raj zi te rü le tén azo -
nos elekt ro ni kus hír köz lé si szol gál ta tást nyúj tó más elekt -
ro ni kus hír köz lé si szol gál ta tó át ve gye a 159/A.  § (1) be -
kez dé sé ben meg ha tá ro zott kö te le zett ség tel je sí té se cél já -
ból meg õr zött ada to kat.

(3) Ha az elekt ro ni kus hír köz lé si szol gál ta tó a (2) be -
kez dés sze rin ti kö te le zett sé gé nek nem tesz ele get, vagy
nem tud más szol gál ta tó val meg ál la po dást köt ni az ada tok
át vé te lé rõl, a ha tó ság ha la dék ta la nul in téz ke dik az át ve võ
elekt ro ni kus hír köz lé si szol gál ta tó ki je lö lé sé re.

(4) Ter mé sze tes sze mély elekt ro ni kus hír köz lé si szol -
gál ta tó ha lá la ese tén a ha tó ság je lö li ki az át ve võ elekt ro ni -
kus hír köz lé si szol gál ta tót.

(5) Ha az elekt ro ni kus hír köz lé si szol gál ta tó el len fel -
szá mo lá si vagy vég el szá mo lá si el já rás in dult, ha la dék ta la -
nul, leg ké sõbb a fel szá mo lást el ren de lõ jog erõs vég zés
köz zé té te lé nek nap ján, ille tõ leg a vég el szá mo lás cég bí ró -
sá gi be je len té sé vel egy ide jû leg kö te les tá jé koz tat ni a ha tó -
sá got e tény rõl. A ha tó ság az el já rás idõ tar ta ma alatt jo go -
sult tá jé koz ta tást kér ni a fel szá mo ló tól, ille tõ leg a vég el -
szá mo ló tól az ügy ál lá sá ról. Amennyi ben az elekt ro ni kus
hír köz lé si szol gál ta tó a zá ró mér leg be nyúj tá sá ig nem ér te -
sí ti a ha tó sá got a (2) be kez dés sze rin ti in téz ke dés rõl, a
 hatóság ki je lö li az át ve võ elekt ro ni kus hír köz lé si szol gál -
ta tót.

(6) A (3)–(5) be kez dés sze rin ti in téz ke dé se so rán a ha -
tó ság

a) el sõ sor ban a szol gál ta tás nyúj tás föld raj zi te rü le tén
azo nos elekt ro ni kus hír köz lé si szol gál ta tást nyúj tó szol -
gál ta tók,

b) en nek hi á nyá ban az azo nos elekt ro ni kus hír köz lé si
szol gál ta tást nyúj tó szol gál ta tók,

c) en nek hi á nyá ban a 159/A.  § sze rin ti adat meg õr zés re
kö te le zett más elekt ro ni kus hír köz lé si szol gál ta tók
kö ré bõl je lö li ki a meg õr zött ada tok át vé te lé re és azok
159/A.  § sze rin ti ke ze lé sé re kö te le zett elekt ro ni kus hír -
köz lé si szol gál ta tót.

(7) Az ada tok át adá sá val és át vé te lé vel össze füg gés ben
fel me rült költ sé ge ket a szol gál ta tás nyúj tá sát meg szün te tõ
elekt ro ni kus hír köz lé si szol gál ta tó vi se li.

(8) Az ada to kat át adó elekt ro ni kus hír köz lé si szol gál ta -
tó az ada tok át adás ko ri tel jes kö rû sé gé ért, mi nõ sé gé ért és
idõ sze rû sé gé ért, az ada to kat át ve võ elekt ro ni kus hír köz lé -
si szol gál ta tó az át vett ada tok 159/A.  § sze rin ti megõrzé -
séért és az adat szol gál ta tá si ké rel mek tel je sí té sé ért fe le -
lõs.”

5.  § Az Eht. 92.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„92.  § (1) Az elekt ro ni kus hír köz lé si szol gál ta tó kö te les
együtt mû köd ni a tit kos in for má ció gyûj tés re, il let ve tit kos
adat szer zés re kü lön tör vény ben fel ha tal ma zott szer ve ze -
tek kel. Az elekt ro ni kus hír köz lé si szol gál ta tó az elekt ro ni -
kus hír köz lé si te vé keny sé gét olyan mó don kö te les foly tat -
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ni, amely nem zár ja ki, nem le he tet le ní ti el a tit kos in for -
má ció gyûj tést, il let ve a tit kos adat szer zést.

(2) Amennyi ben a Nem zet biz ton sá gi Szak szol gá lat
írás ban kez de mé nye zi, az elekt ro ni kus hír köz lé si szol gál -
ta tó a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott idõ pon tig kö te -
les meg ál la pod ni a Nem zet biz ton sá gi Szak szol gá lat tal a
tit kos in for má ció gyûj tés, il let ve a tit kos adat szer zés esz -
kö zei és mód sze rei al kal ma zá sá nak fel té te le i rõl.

(3) Az elekt ro ni kus hír köz lé si szol gál ta tó kö te les min -
den olyan – a 76.  § (1) és (6) be kez dé sé ben fog lalt be je len -
té si kö te le zett ség ha tá lya alá nem tar to zó – te vé keny sé gé -
rõl, szol gál ta tá sá ról, ter mé ké rõl, il let ve an nak vál to zá sa i -
ról köz vet le nül tá jé koz tat ni a Nem zet biz ton sá gi Szak szol -
gá la tot, amely érin ti, vagy ren del te tés sze rû mû kö dé sé ben
be fo lyá sol ja a tit kos in for má ció gyûj tés, il let ve tit kos adat -
szer zés ér de ké ben az elekt ro ni kus hír köz lé si szol gál ta tó
ál tal biz to sí tott vagy biz to sí tan dó fel té te le ket, esz kö zö ket,
mód sze re ket, el já rá so kat.

(4) Az elekt ro ni kus hír köz lé si szol gál ta tó a szol gál ta tás
meg kez dé sé vel egy ide jû leg az ál ta la hasz nált, mû köd te tett 
be ren de zé sek, he lyi sé gek és az együtt mû kö dõ sze mé lyek
te kin te té ben – kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zot tak sze -
rint – kö te les biz to sí ta ni az elekt ro ni kus hír köz lõ há ló zat -
ban to váb bí tott kül de mé nyek, köz lé sek, to váb bá a szol gál -
ta tó ál tal ke zelt ada tok tit kos in for má ció gyûj tés sel, il let ve
tit kos adat szer zés sel tör té nõ meg is me ré sé hez szük sé ges
esz kö zök és mód sze rek al kal ma zá si fel té te le it. A szol gál -
ta tó az elõ zõ e ken túl a Nem zet biz ton sá gi Szak szol gá lat
ké ré sé re, a szol gál ta tás mû sza ki jel lem zõi alap ján a szük -
sé ges mér ték ben kö te les biz to sí ta ni a be ve ze tett szol gál ta -
tás sal kap cso lat ban a tit kos in for má ció gyûj tés, il let ve a tit -
kos adat szer zés esz kö ze it a ki lé pé si pon tig.

(5) Az elekt ro ni kus hír köz lé si szol gál ta tó kö te les az
elekt ro ni kus hír köz lé si szol gál ta tás hoz a (4) be kez dés ben
meg ha tá ro zott igé nyek nek meg fe le lõ mû sza ki rend -
szert – így kü lö nö sen alap ki épí té sû mo ni tor ing al rend -
szert – lé te sí te ni és en nek el ér he tõ sé gét há ló za tá ban a ki lé -
pé si pon tig biz to sí ta ni a Nem zet biz ton sá gi Szak szol gá lat
ré szé re a mû sza ki alap kö ve tel mé nyek rõl tör té nõ írás be li
tu do más szer zés tõl szá mí tott hat hó na pon be lül. Az alap -
kiépítésû mo ni tor ing al rend szer va la mennyi költ sé gét a
szol gál ta tó vi se li.

(6) A tit kos in for má ció gyûj tés re, il let ve a tit kos adat -
szer zés re fel ha tal ma zott szer ve ze tek ré szé re az elekt ro ni -
kus hír köz lé si szol gál ta tó egye di ké re lem re szol gál tat ada -
tot, köz vet len elekt ro ni kus adat kap cso lat út ján, a Nem zet -
biz ton sá gi Szak szol gá lat ál tal meg ha tá ro zott mû sza ki
alap kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ, az elekt ro ni kus hír köz -
lé si szol gál ta tó ál tal ki épí tett fe lü le ten. Amennyi ben az
elekt ro ni kus adat kap cso lat út ján az igé nyelt adat nem hoz -
zá fér he tõ, az adat szol gál ta tást az elekt ro ni kus hír köz lé si
szol gál ta tó írás ban vagy – erre vo nat ko zó igény ese -
tén – elekt ro ni kus adat hor do zón tel je sí ti. Az elekt ro ni kus
adat kap cso lat ki épí té sét nem igény lõ tit kos in for má ció -
gyûj tés re fel ha tal ma zott szer ve ze tek szá má ra az adat szol -
gál ta tást az elekt ro ni kus hír köz lé si szol gál ta tó írás ban

vagy elekt ro ni kus adat hor do zón tel je sí ti. Az adat szol gál -
ta tá si fe lü let va la mennyi költ sé gét az elekt ro ni kus hír köz -
lé si szol gál ta tó vi se li, az adat szol gál ta tást az elekt ro ni kus
hír köz lé si szol gál ta tó té rí tés men te sen tel je sí ti.

(7) Az elekt ro ni kus hír köz lé si szol gál ta tó nak – jog sza -
bály ban meg ha tá ro zott ese tek ben – együtt kell mû köd nie a 
zárt cé lú há ló za tok üze mel te tõ i vel.

(8) Mû sza ki, for gal mi, ka taszt ró fa- vagy egyéb ve szély
 miatt ke let ke zõ üzem za var el há rí tá sá hoz a szol gál ta tó kö -
te les kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott tar tal mú, fo lya -
ma to san fe lül vizs gált és kar ban tar tott fel ké szü lé si, za var -
el há rí tá si és ka taszt ró fa el há rí tá si ter vek kel és a fel ké szü -
lés re vo nat ko zó jog sza bá lyok ból kö vet ke zõ fel ada tok el -
lá tá sá hoz szük sé ges mér té kû és össze té te lû tar ta lé kok kal
ren del kez ni.

(9) Mi nõ sí tett idõ szak ese té ben al kal ma zan dó in téz ke -
dé si terv ki dol go zá sa és vég re haj tá sa ér de ké ben az elekt -
ro ni kus hír köz lé si szol gál ta tók nak kü lön jog sza bály ban
meg ha tá ro zott mó don együtt kell mû köd ni ük egy más sal,
il let ve az ille té kes szer ve ze tek kel.

(10) Az elekt ro ni kus hír köz lé si szol gál ta tó mi nõ sí tett
idõ szak ide jén az in téz ke dé si terv alap ján tett in téz ke dé -
sek, il let ve a hon vé del mi ér de kek ér vé nye sí té sé re vo nat -
ko zó jog sza bá lyok sze rint ál ta la nyúj tott elekt ro ni kus hír -
köz lé si szol gál ta tá sok tény le ges költ sé ge i nek meg té rí té sé -
re jo go sult.”

6.  § Az Eht. 117.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„117.  § Az egye te mes elekt ro ni kus hír köz lé si szol gál ta -
tás kö ré be a kö vet ke zõ meg fi zet he tõ díjú szol gál ta tás ele -
mek tar toz nak:

a) a te le fon há ló zat hoz a fel hasz ná ló ál lan dó la kó he lye,
szék he lye vagy te lep he lye sze rint meg ha tá ro zott he lyen
 való olyan hoz zá fé rés, amely le he tõ vé te szi hely hez kö tött
elõ fi ze tõi hoz zá fé ré si pon ton ke resz tül bel föl di és nem zet -
kö zi hí vá sok, fax üze ne tek és adat át vi te li hí vá sok kez de -
mé nye zé sét és fo ga dá sát, se gély hí vó szol gá la tok el éré sét,
ille tõ leg in ter net el érést, leg alább 9600 bit/s adat át vi te li se -
bes ség gel és leg fel jebb 10–4 bit hi ba aránnyal;

b) ezer la ko son ként, il let ve en nél ki sebb lé lek szá mú te -
le pü lé sen ként egy da rab nyil vá nos te le fon ál lo más mû köd -
te té se, to váb bá a kö te le zõ en lé te sí tett nyil vá nos telefon -
állomások leg alább 3%-a hal lás-, ille tõ leg moz gás kor lá to -
zot tak ál tal is hasz nál ha tó ki ala kí tás sal;

c) or szá gos bel föl di tu da ko zó nyúj tá sa;
d) elõ fi ze tõi név jegy zék el ér he tõ vé té te le.”

7.  § Az Eht. 119.  §-ának (1) és (2) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A 117.  §-ban meg ha tá ro zott szol gál ta tás ele mek kö -
zül egy vagy több szol gál ta tás ele met nyúj tó egye te mes
szol gál ta tót a mi nisz ter je lö li ki.

(2) A mi nisz ter az egye te mes szol gál ta tó ki je lö lé se so -
rán biz to sít ja, hogy az or szág egész te rü le te egye te mes
szol gál ta tás sal le fe dett le gyen, és az elekt ro ni kus hír köz lé -
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si pi a con fo lyó ver seny a leg ke vés bé tor zul jon, az egye te -
mes szol gál ta tás nak a 117.  §-ban meg ha tá ro zott egyes
 elemeit az azt leg ha té ko nyab ban, a le he tõ leg ki sebb net tó
el ke rül he tõ költ ség mel lett nyúj ta ni ké pes szol gál ta tó
nyújt sa.”

8.  § (1) Az Eht. 129.  §-ának (6) be kez dé se a kö vet ke zõ
c) pont tal egé szül ki:

[Az írás ban meg kö tött egye di elõ fi ze tõi szer zõ dés nek
leg alább a kö vet ke zõ ket kell tar tal maz nia, amennyi ben ezt
a szol gál ta tás sa já tos sá gai le he tõ vé te szik:]

„c) ter mé sze tes sze mély elõ fi ze tõ ese tén az elõ fi ze tõ
szü le té si neve, szü le té si he lye és ide je;”

(2) Az Eht. 129.  §-a a kö vet ke zõ (8) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(8) Az elekt ro ni kus hír köz lé si szol gál ta tó – a 159/A.  §
(1) be kez dés ben meg ha tá ro zott cél ból – a nem írás ban
meg kö tött elõ fi ze tõi szer zõ dé sek ese tén is kö te les rög zí te -
ni a (6) be kez dés b)–d) pont já ban fog lalt ada to kat,
amennyi ben ezt a szol gál ta tás sa já tos sá gai le he tõ vé te -
szik.”

9.  § Az Eht. 145.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A se gély hí vá sok meg vá la szo lá sa cél já ból a te le fon -
szol gál ta tó a hívó fél azo no sí tá sa ki jel zé sé nek le til tá sá ra,
to váb bá a hely meg ha tá ro zá si ada tok ke ze lé sé re vo nat ko zó 
hoz zá já ru lá sá nak hi á nya vagy vissza vo ná sa ese tén is kö te -
les a se gély hí vó szol gá la tok ren del ke zé sé re bo csá ta -
ni – kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott mó don – a hívó
fél azo no sí tá sá ra, il let ve a hely meg ha tá ro zás ra vo nat ko zó
ada to kat.”

10.  § (1) Az Eht. 156.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A szol gál ta tó tá jé koz tat ja az elõ fi ze tõt a szol gál ta -
tás biz ton sá gát ve szé lyez te tõ, a szol gál ta tó ál tal meg tett
mû sza ki és szer ve zé si in téz ke dé sek el le né re fenn ma ra dó,
is mert koc ká za tok ról és a vé de lem ér de ké ben az elõ fi ze tõ
ál tal te he tõ in téz ke dé sek rõl.”

(2) Az Eht. 156.  §-ának (7) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(7) A fel hasz ná ló val, il let ve elõ fi ze tõ vel kap cso la tos
for gal mi ada to kon kí vü li hely meg ha tá ro zá si ada to kat – a
(9)–(10) be kez dés ben fog lalt adat ke ze lés ki vé te lé vel – az
elekt ro ni kus hír köz lé si szol gál ta tó ki zá ró lag a fel hasz ná -
ló, il let ve az elõ fi ze tõ hoz zá já ru lá sa ese tén ke zel he ti és
csak olyan mér ték ben és idõ tar ta mig, amely szük sé ges az
ér ték nö velt szol gál ta tás nyúj tá sá hoz.”

(3) Az Eht. 156.  §-a a kö vet ke zõ (9) és (10) be kez dés sel
egé szül ki:

„(9) Az elekt ro ni kus hír köz lé si szol gál ta tó az adat ké rés -
re kü lön tör vény sze rint jo go sult nyo mo zó ha tó ság,
ügyész ség, bí ró ság, va la mint nem zet biz ton sá gi szol gá lat
tör vény ben meg ha tá ro zott fel ada tai el lá tá sá nak biz to sí tá sa 

cél já ból, ké rel mük re kö te les meg ál la pí ta ni és ré szük re to -
váb bí ta ni a fel hasz ná ló val, il let ve az elõ fi ze tõ vel kap cso -
la tos, a for gal mi ada to kon kí vü li hely meg ha tá ro zá si ada to -
kat.

(10) A sze mé lyes ada tok vé del mé rõl és a köz ér de kû
ada tok nyil vá nos sá gá ról  szóló 1992. évi LXIII. tör vény
(a továb biak ban: Avtv.) 3.  § (8) be kez dé se sze rin ti eset -
ben, az ada tok meg is me ré sé re kü lön tör vény ben fel ha tal -
ma zott szerv ké rel mé re az elekt ro ni kus hír köz lé si szol gál -
ta tó kö te les meg ál la pí ta ni és ré szé re to váb bí ta ni a fel hasz -
ná ló val, il let ve az elõ fi ze tõ vel kap cso la tos, a for gal mi ada -
to kon kí vü li hely meg ha tá ro zá si ada to kat.”

11.  § Az Eht. 157.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„157.  § (1) Az elekt ro ni kus hír köz lé si szol gál ta tó az
elekt ro ni kus hír köz lé si szol gál ta tás tel je sí té se után – a
(2) be kez dés ben, va la mint a 159/A.  § (1) be kez dé sé ben
fog lal tak ki vé te lé vel – tör li vagy ano ni mi zál ja az elõ fi ze -
tõk re és a fel hasz ná lók ra vo nat ko zó sze mé lyes ada to kat,
ame lye ket a szol gál ta tás nyúj tá sa so rán ke zel.

(2) Az elekt ro ni kus hír köz lé si szol gál ta tó az elõ fi ze tõk
és a fel hasz ná lók ré szé re tör té nõ szám lá zás és a kap cso ló -
dó dí jak be sze dé se, va la mint az elõ fi ze tõi szer zõ dé sek fi -
gye lem mel kí sé ré se cél já ból a kö vet ke zõ ada to kat ke zel -
he ti:

a) a 129.  § (6) be kez dés b)–d) pont já ban fog lalt ada tok;
b) az elõ fi ze tõi ál lo más szá ma vagy egyéb azo no sí tó ja;
c) az elõ fi ze tõ címe és az ál lo más tí pu sa;
d) az el szá mo lá si idõ szak ban el szá mol ha tó összes egy -

ség szá ma;
e) a hívó és a hí vott elõ fi ze tõi szá mok;
f) a hí vás vagy egyéb szol gál ta tás tí pu sa, irá nya, kez dõ

idõ pont ja és a le foly ta tott be szél ge tés idõ tar ta ma, ille tõ leg
a to váb bí tott adat ter je del me, mo bil rá dió te le fon szol gál ta -
tás nál a szol gál ta tást nyúj tó há ló zat és cel la, va la mint a
szol gál ta tás igény be vé te le kor hasz nált ké szü lék egye di
azo no sí tó ja (IMEI), IP há ló za tok ese tén az al kal ma zott
azo no sí tók;

g) a hí vás vagy egyéb szol gál ta tás dá tu ma;
h) a díj fi ze tés sel és a díj tar to zás sal össze füg gõ ada tok;
i) tar to zás hát ra ha gyá sa ese tén az elõ fi ze tõi szer zõ dés

fel mon dá sá nak ese mé nyei;
j) táv be szé lõ szol gál ta tás ese tén az elõ fi ze tõk és fel -

hasz ná lók ré szé rõl igény be ve he tõ egyéb, nem elekt ro ni -
kus hír köz lé si szol gál ta tás ra, kü lö nö sen an nak szám lá zá -
sá ra vo nat ko zó ada tok;

k) az elõ fi ze tõi szol gál ta tás igény be vé te lé hez jog el le -
ne sen al kal ma zott – így kü lö nö sen a tu laj do no sa ál tal le til -
tott – elõ fi ze tõi vég be ren de zé sek hasz ná la tá ra, il let ve an -
nak kí sér le té re vo nat ko zó an a szol gál ta tó elekt ro ni kus hír -
köz lõ há ló za tá ban ke let ke zõ ada tok.

(3) A (2) be kez dés sze rin ti ada tok a (2) be kez dés ben
meg ha tá ro zott cél lal, a ke let ke zé sé tõl az elõ fi ze tõi szer zõ -
dés bõl az adat tal össze füg gés ben ere dõ igé nyek 143.  §
(2) be kez dé se sze rin ti el évü lé sé ig ke zel he tõk.
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(4) Az elekt ro ni kus hír köz lé si szol gál ta tó sa ját üz let -
szer zés cél já ból – az elõ fi ze tõ ki fe je zett elõ ze tes hozzá -
járulásával – ke zel he ti a (2) be kez dés sze rin ti ada to kat. Az
elekt ro ni kus hír köz lé si szol gál ta tó kö te les biz to sí ta ni,
hogy az elõ fi ze tõ a hoz zá já ru lá sát bár mi kor visszavon -
hassa.

(5) Kü lön tör vény ilyen elõ írása ese tén az elekt ro ni kus
hír köz lé si szol gál ta tó az elõ fi ze tõk re és fel hasz ná lók ra vo -
nat ko zó, a kü lön tör vény elõ írása sze rin ti sze mé lyes ada -
to kat csak e kü lön tör vény elõ írása sze rin ti cél ból és ide ig
ke zel he ti, az e tör vény sze rin ti cél hoz kö tött adat ke ze lé se -
ket a je len tör vény ben a cél hoz kap cso ló dó an elõ írt ke ze -
lé si ha tár idõn be lül meg kell szün tet nie.

(6) Az e tör vény, il let ve más tör vények ál tal le he tõ vé
tett, il let ve elõ írt kü lön fé le célú adat ke ze lé se ket az elekt -
ro ni kus hír köz lé si szol gál ta tó nak el kell kü lö ní te nie egy -
más tól. Az el kü lö ní tés tör tén het

a) ke ze lé si cél sze rint fi zi ka i lag el kü lö ní tett adat ke ze -
lé si rend sze rek ben, ame lyek ben egy más tól füg get le nül
van nak el tá rol va az el té rõ ke ze lé si cél lal ke zel he tõ ada tok;

b) lo gi ka i lag el kü lö ní tett adat ke ze lé si rend szer ben,
amely ben a kü lön fé le cél lal ke zel he tõ ada tok kö zös rend -
szer ben van nak el tá rol va, azon ban az ada tok hoz  való hoz -
zá fé ré sek az adat ke ze lés cél ja sze rint el kü lö nül nek egy -
más tól.

(7) Az elekt ro ni kus hír köz lé si szol gál ta tó ha la dék ta la -
nul, leg fel jebb 30 na pon be lül meg sem mi sí te ni kö te les

a) a fi zi ka i lag el kü lö nü lõ adat ke ze lé si rend szer bõl
mind azo kat az ada to kat, ame lyek re vo nat ko zó an az adott
ke ze lé si cél hoz kö tött ke ze lé si ha tár idõ le telt;

b) a lo gi ka i lag el kü lö ní tett adat ke ze lé si rend szer bõl
mind azo kat az ada to kat, ame lyek re vo nat ko zó an a cél hoz
kö tött ke ze lé si ha tár idõk mind egyi ke le telt.

(8) Benn fen tes ke res ke de lem, pi ac be fo lyá so lás, en ge -
dély nél kü li szol gál ta tás vég zé se ügyé ben, il let ve vál la lat -
fel vá sár lás ra vo nat ko zó sza bá lyok be tar tá sá nak el len õr zé -
se ér de ké ben in dí tott el já rás ke re té ben a (2) be kez dés sze -
rin ti ada tok kö zül az elõ fi ze tõ csa lá di és utó ne ve, szü le té si
neve, la kó he lye, tar tóz ko dá si he lyé re vo nat ko zó in for má -
ció, az elõ fi ze tõi ál lo más szá ma vagy egyéb azo no sí tó ja,
az õt hívó és az ál ta la hí vott elõ fi ze tõi szá mok, a hí vás
vagy egyéb szol gál ta tás dá tu ma és kez dõ idõ pont ja át ad -
ha tó a Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le té nek.

(9) A (2) be kez dés sze rin ti ada tok kö zül azok, ame lyek
az adat ke ze lés cél já hoz szük sé ge sek, a (3) be kez dés ben
meg ha tá ro zott adat meg õr zé si idõn be lül át ad ha tók:

a) azok nak, akik az elekt ro ni kus hír köz lé si szol gál ta tó
meg bí zá sa alap ján a szám lá zást, a kö ve te lé sek ke ze lé sét, a
for gal ma zás ke ze lé sét, ille tõ leg az ügy fél-tá jé koz ta tást
vég zik;

b) a szám lá zá si és for gal ma zá si jog vi ták ren de zé sé re
jog sza bály alap ján jo go sult szer vek ré szé re;

c) a bí ró sá gi vég re haj tás ról  szóló tör vény elõ írásai sze -
rint a vég re haj tó nak;

d) az Avtv. 3.  § (8) be kez dé se sze rin ti eset ben az ada -
tok meg is me ré sé re kü lön tör vény ben fel ha tal ma zott szerv
ké rel me alap ján a fel ha tal ma zott szerv ré szé re.

(10) Az elekt ro ni kus hír köz lé si szol gál ta tó – az adat ké -
rés re kü lön tör vény sze rint jo go sult nyo mo zó ha tó ság,
ügyész ség, bí ró ság, va la mint nem zet biz ton sá gi szol gá lat
tör vény ben meg ha tá ro zott fel ada tai el lá tá sá nak biz to sí tá sa 
cél já ból – ké re lem re kö te les át ad ni vagy hoz zá fér he tõ vé
ten ni a (2) be kez dés alap ján az elekt ro ni kus hír köz lé si
szol gál ta tó nál ren del ke zés re álló ada to kat.”

12.  § Az Eht. 159.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Az elõ fi ze tõi szer zõ dés meg kö té se kor az igény lõt ki fe je -
zet ten és egy ér tel mû en tá jé koz tat ni kell:]

„a) a 156.  § (9)–(10) be kez dés, a 157.  § (2) és
(8)–(10) be kez dés, to váb bá a 159/A.  § (1) be kez dés sze rin -
ti adat ke ze lé sek rõl;”

13.  § Az Eht. a kö vet ke zõ 159/A.  §-sal és az azt meg elõ -
zõ al cím mel egé szül ki:

„Bûnüldözési, nemzetbiztonsági és honvédelmi célú
adatmegõrzési kötelezettség

159/A.  § (1) Az elekt ro ni kus hír köz lõ há ló zat üze mel te -
tõ je, il let ve az elekt ro ni kus hír köz lé si szol gál ta tás szol gál -
ta tó ja – az adat ké rés re kü lön tör vény sze rint jo go sult nyo -
mo zó ha tó ság, ügyész ség, bí ró ság, va la mint nem zet biz -
ton sá gi szol gá lat tör vény ben meg ha tá ro zott fel ada tai el lá -
tá sá nak biz to sí tá sa cél já ból, a ké rel mük re tör té nõ adat -
szol gál ta tás ér de ké ben – meg õr zi az elekt ro ni kus hír köz lé -
si szol gál ta tás elõ fi ze tõ, il let ve fel hasz ná ló ál ta li igény be -
vé te lé vel kap cso la tos, az érin tett elekt ro ni kus hír köz lé si
szol gál ta tás nyúj tá sá val össze füg gés ben a szol gál ta tó ál tal
elõ ál lí tott vagy ke zelt aláb bi ada to kat:

a) hely hez kö tött te le fon- vagy mo bil rá dió te le fon szol -
gál ta tás, in ter net hoz zá fé ré si szol gál ta tás, in ter ne tes te le -
fon-, in ter ne tes le ve le zé si szol gál ta tás, il let ve ezek kom bi -
ná ci ó ja ese tén a 129.  § (6) be kez dés b)–d) pont já ban fog -
lalt ada tok;

b) hely hez kö tött te le fon- vagy mo bil rá dió te le fon szol -
gál ta tás, in ter net hoz zá fé ré si szol gál ta tás, in ter ne tes te le -
fon-, in ter ne tes le ve le zé si szol gál ta tás, il let ve ezek kom bi -
ná ci ó ja ese tén az elõ fi ze tõi, fel hasz ná lói vég be ren de zés
vagy elõ fi ze tõi hoz zá fé ré si pont hí vó szá ma vagy egyéb, az 
elõ fi ze tõ, fel hasz ná ló egye di azo no sí tá sá hoz szük sé -
ges – az elõ fi ze tõi szer zõ dés ben rög zí tett, vagy az elekt ro -
ni kus hír köz lé si szol gál ta tó ál tal egyéb mó don az elõ fi ze -
tõ höz, fel hasz ná ló hoz ren delt – ál lan dó mû sza ki-tech ni kai 
azo no sí tók;

c) hely hez kö tött te le fon szol gál ta tás, hely hez kö tött in -
ter net hoz zá fé ré si szol gál ta tás, il let ve ezek kom bi ná ci ó ja
ese tén az elõ fi ze tõi, fel hasz ná lói vég be ren de zés vagy elõ -
fi ze tõi hoz zá fé ré si pont lé te sí té si címe és tí pu sa;

d) hely hez kö tött te le fon- vagy mo bil rá dió te le fon szol -
gál ta tás, in ter net hoz zá fé ré si szol gál ta tás, in ter ne tes te le -
fon-, in ter ne tes le ve le zé si szol gál ta tás, il let ve ezek kom bi -
ná ci ó ja ese tén a kom mu ni ká ci ó ban részt vevõ elõ fi ze tõk,
fel hasz ná lók hí vó szá mai, egye di mû sza ki-tech ni kai azo -
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no sí tói, fel hasz ná lói azo no sí tói, az igény be vett elekt ro ni -
kus hír köz lé si szol gál ta tás tí pu sa, a kom mu ni ká ció dá tu -
ma, kez dõ és záró idõ pont ja;

e) hely hez kö tött te le fon- vagy mo bil rá dió te le fon szol -
gál ta tás, il let ve ezek kom bi ná ci ó ja igény be vé te lé nél al kal -
ma zott hí vás át irá nyí tás és hí vás to váb bí tás ese tén a hí vás -
fel épí tés ben részt vevõ köz tes elõ fi ze tõi vagy fel hasz ná lói
hí vó szá mok;

f) mo bil rá dió te le fon szol gál ta tás ese tén a szol gál ta tás
igény be vé te le kor hasz nált, a kom mu ni ká ci ó ban részt vevõ 
fe lek ké szü lék azo no sí tó ja (IMEI), va la mint mo bil-elõ fi ze -
tõi azo no sí tó ja (IMSI);

g) mo bil rá dió te le fon szol gál ta tás ese tén a szol gál ta tást 
nyúj tó há ló zat- és cel la azo no sí tó ja a köz lés meg kez dé se -
kor, va la mint az adott szol gál ta tás nyúj tá sá nak idõ pont já -
ban az adott cel la azo no sí tó hoz tar to zó cel la tény le ges
föld raj zi he lyé nek meg ha tá ro zá sát le he tõ vé tevõ ada tok;

h) in ter ne tes elekt ro ni kus le ve le zé si, in ter ne tes te le -
fon szol gál ta tás, il let ve ezek kom bi ná ci ó ja ese tén a szán -
dé kolt cím zett irá nyá ban meg kez dett kom mu ni ká ci ó ra vo -
nat ko zó an a d) pont sze rin ti ada tok;

i) in ter net hoz zá fé ré si, in ter ne tes elekt ro ni kus le ve le -
zé si, in ter ne tes te le fon szol gál ta tás, il let ve ezek kom bi ná -
ci ó ja ese tén az elekt ro ni kus hír köz lé si szol gál ta tás tí pu sa
és a szol gál ta tás elõ fi ze tõ vagy fel hasz ná ló ál ta li igény be -
vé te lé nek dá tu ma, kez dõ és záró idõ pont ja, az igény be vé -
tel nél hasz nált IP cím, fel hasz ná lói azo no sí tó, hí vó szám;

j) in ter net hoz zá fé ré si, in ter ne tes elekt ro ni kus le ve le -
zé si, in ter ne tes te le fon szol gál ta tás, il let ve ezek kom bi ná -
ci ó ja so rán az elõ fi ze tõk, fel hasz ná lók egye di mû sza -
ki-tech ni kai azo no sí tó i nak az elekt ro ni kus hír köz lé si szol -
gál ta tó ál ta li bár mely át ala kí tá sá nak kö ve té sé hez szük sé -
ges ada tok (IP cím, port szám);

k) elõ re fi ze tett ano nim hí vó kár tyás mo bil rá dió te le fon
szol gál ta tás ese té ben a szol gál ta tás elsõ igény be vé te lé nek
dá tu ma és idõ pont ja, va la mint a cel la azo no sí tó, amely rõl
az ak ti vá lás meg tör tént.

(2) Az (1) be kez dés ben elõ írt adat meg õr zé si és adat -
szol gál ta tá si kö te le zett ség a si ker te len hí vá sok so rán elõ -
ál lí tott vagy ke zelt (1) be kez dés sze rin ti ada tok ra is ki ter -
jed.

(3) Az elekt ro ni kus hír köz lé si szol gál ta tó az (1) be kez -
dés ben fog lalt adat szol gál ta tá si kö te le zett ség tel je sí té se
ér de ké ben az (1) be kez dés a)–c) pont ja sze rin ti ada to kat az 
elõ fi ze tõi szer zõ dés meg szû né sét kö ve tõ, a d)–k) pont ja i -
ban meg ha tá ro zott ada to kat azok ke let ke zé sét kö ve tõ egy
évig, a (2) be kez dés sze rin ti ada to kat azok ke let ke zé sét
kö ve tõ fél évig kö te les meg õriz ni.

(4) Az (1) be kez dés ben fog lalt adat szol gál ta tá sok tel je -
sí té se kor az adat ké rés jog sze rû sé gé ért az ügy ben el já ró,
adat ké rés re fel ha tal ma zott szerv a fe le lõs. Az elekt ro ni kus
hír köz lé si szol gál ta tó az (1) be kez dés sze rint tá rolt ada tok, 
to váb bá az (1) be kez dés sze rin ti adat szol gál ta tás tel jes kö -
rû sé gé ért, mi nõ sé gé ért és idõ sze rû sé gé ért fe le lõs.

(5) Az (1) be kez dés alap ján adat meg õr zés re kö te le zett
elekt ro ni kus hír köz lé si szol gál ta tó az adat meg õr zés fel -

ada tá val ki zá ró lag ab ban az eset ben bíz hat meg adat fel dol -
go zó ként más vál lal ko zást, il let ve a meg õr zött ada to kat ki -
zá ró lag ab ban az eset ben tá rol hat ja az Eu ró pai Gaz da sá gi
Tér ség más tag ál la má ban, ha a meg õr zött ada tok hoz  való
hoz zá fé rés te kin te té ben az adat fel dol go zó val kö tött adat -
meg õr zé si szer zõ dés tar tal maz za az (1)–(2) be kez dés sze -
rin ti adat ké ré sek re vo nat ko zó ha zai ti tok vé del mi sza bá -
lyok nak meg fe le lõ biz ton sá gi és hoz zá fé ré si kö ve tel mé -
nye ket. Az elekt ro ni kus hír köz lé si szol gál ta tó a meg õr zött
ada to kat nem tá rol hat ja olyan or szág te rü le tén, il let ve az
adat meg õr zés fel ada tá val nem bíz hat meg olyan ország -
beli adat fel dol go zót, amely or szág az Eu ró pai Gaz da sá gi
Tér ség nek nem tag ál la ma.

(6) E § al kal ma zá sá ban kom mu ni ká ció va la mely elekt -
ro ni kus hír köz lé si szol gál ta tás ré vén meg valósított in for -
má ció cse re vagy in for má ció to váb bí tás vé ges szá mú fe lek
kö zött, amely ma gá ban fog lal ja a si ker te len hí vá so kat. E §
al kal ma zá sá ban a kom mu ni ká ció nem fog lal ja ma gá ban az 
elekt ro ni kus hír köz lõ há ló za ton ke resz tül mû sor ter jesz té si 
szol gál ta tás ré sze ként a nyil vá nos ság nak to váb bí tott in for -
má ci ót, ki vé ve, ha az in for má ció az azt át ve võ, azo no sít -
ha tó elõ fi ze tõ höz vagy fel hasz ná ló hoz kap csol ha tó.”

14.  § Az Eht. 182.  §-ának (4) be kez dé se a kö vet ke zõ
t) pont tal egé szül ki:

[Fel ha tal ma zást kap a mi nisz ter arra, hogy ren de let tel
ál la pít sa meg az elekt ro ni kus hír köz lés vo nat ko zá sá ban:]

„t) a se gély hí vá sok meg vá la szo lá sa cél já ból a hívó fél
azo no sí tá sá ra, il let ve a hely meg ha tá ro zás ra vo nat ko zó
ada tok se gély hí vó szol gá la tok ren del ke zé sé re bo csá tá sá -
nak mód ját.”

15.  § Az Eht. 187.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„187.  § (1) Ez a tör vény
a) a he lyi hu rok át en ge dé sé rõl  szóló, 2000. de cem ber

18-i 2887/2000/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi ren de let,
b) a Kö zös sé gen be lü li nyil vá nos mo bil te le fon-há ló za -

tok kö zöt ti ba ran go lás ról (ro a ming), va la mint a
2002/21/EK irány elv mó do sí tá sá ról  szóló, 2007. jú ni us
27-i 717/2007/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi ren de let
vég re haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket ál la pít ja meg.

(2) Ez a tör vény a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak  való
meg fe le lést szol gál ja:

a) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 1999/5/EK irány -
el ve (1999. már ci us 9.) a rá dió-be ren de zé sek rõl és a táv -
köz lõ vég be ren de zé sek rõl, va la mint meg fe le lõ sé gük köl -
csö nös el is me ré sé rõl, 3. és 4. cikk, 7. cikk (4) be kez dés,

b) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2002/19/EK irány -
el ve (2002. már ci us 7.) az elekt ro ni kus hír köz lõ há ló za -
tok hoz és kap cso ló dó be ren de zé sek hez  való hoz zá fé rés rõl
és azok össze kap cso lá sá ról (hoz zá fé ré si irány elv),

c) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2002/20/EK irány -
el ve (2002. már ci us 7.) az elekt ro ni kus hír köz lõ há ló za tok
és elekt ro ni kus hír köz lé si szol gál ta tá sok en ge dé lye zé sé rõl 
(en ge dé lye zé si irány elv),
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d) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2002/21/EK irány -
el ve (2002. már ci us 7.) az elekt ro ni kus hír köz lõ há ló za tok
és elekt ro ni kus hír köz lé si szol gál ta tá sok kö zös ke ret sza -
bá lyo zá sá ról (ke ret irány elv),

e) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2002/22/EK irány -
el ve (2002. már ci us 7.) 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 (egye te mes szol gál ta tá si irány elv),

f) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2002/58/EK irány -
el ve (2002. jú li us 12.) a sze mé lyes ada tok nak az elekt ro ni -
kus hír köz lé si ága zat ban tör té nõ fel dol go zá sá ról és ma -
gán jel le gé nek vé del mé rõl (az adat vé de lem rõl és az elekt -
ro ni kus hír köz lés rõl  szóló irány elv),

g) az Eu ró pai Bi zott ság 2002/77/EK irány el ve (2002.
szep tem ber 16.) az elekt ro ni kus hír köz lõ há ló za tok és
elekt ro ni kus hír köz lé si szol gál ta tá sok pi a cá nak verse -
nyérõl,

h) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2006/24/EK irány -
el ve (2006. már ci us 15.) a nyil vá no san el ér he tõ elekt ro ni -
kus hír köz lé si szol gál ta tá sok nyúj tá sa, il let ve a nyil vá nos
hír köz lõ há ló za tok szol gál ta tá sa ke re té ben elõ ál lí tott vagy 
fel dol go zott ada tok meg õr zé sé rõl és a 2002/58/EK irány -
elv mó do sí tá sá ról.”

16.  § (1) Az Eht. 188.  §-ának 1. pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

[E tör vény al kal ma zá sá ban:]
„1. Alap ki épí té sû mo ni tor ing al rend szer: olyan rend -

szer, amely le he tõ vé te szi az elekt ro ni kus hír köz lé si fel -
ada to kat el lá tó szer ve zet elõ fi ze tõi, ille tõ leg fel hasz ná lói
kö ré bõl tet szõ le ge sen ki vá laszt ha tó, az elõ fi ze tõk (fel -
hasz ná lók) össz lét szá má nak leg alább 0,1–0,6%-át ki te võ,
150 000 elõ fi ze tõi lét szám alatt 0,6%, de leg alább 60,
150 000–1 000 000 elõ fi ze tõi lét szám kö zött 0,3%, de leg -
alább 900, 1 000 000 elõ fi ze tõi lét szám fe lett 0,1%, de leg -
alább 3000 (a tel jes elõ fi ze tõi kör bõl egy elõ fi ze tõ re szá -
mí tott át lag for ga lom leg fel jebb két sze re sé vel for gal ma zó)
elõ fi ze tõ vagy fel hasz ná ló kom mu ni ká ci ó já nak egy ide jû
el len õriz he tõ sé gét és azok kí sé rõ ada ta i nak ké se de lem nél -
kü li, tel jes körû, fo lya ma tos, egy ide jû ki vá lasz tá sát és ki -
adá sát a ki lé pé si pont ra.”

(2) Az Eht. 188.  §-ának 11. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

[E tör vény al kal ma zá sá ban:]
„11. Egye te mes elekt ro ni kus hír köz lé si szol gál ta tás: az

e tör vény ben meg ha tá ro zott azon elekt ro ni kus hír köz lé si
szol gál ta tá sok, ame lyek meg ha tá ro zott mi nõ ség ben, a
 Magyar Köz tár sa ság te rü le tén bár hol, min den fel hasz ná ló
szá má ra meg fi zet he tõ ár el le né ben igény be ve he tõk.”

(3) Az Eht. 188.  §-ának 16. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

[E tör vény al kal ma zá sá ban:]
„16. Elekt ro ni kus hír köz lés re vo nat ko zó sza bály: e tör -

vény, e tör vény fel ha tal ma zá sa alap ján a tör vény vég re haj -
tá sa tár gyá ban ki bo csá tott jog sza bály, elekt ro ni kus hír -

köz lés re vo nat ko zó, köz vet le nül al kal ma zan dó eu ró pai
uni ós jogi ak tus, va la mint a ha tó ság ha tá ro za ta.”

(4) Az Eht. 188.  §-a a kö vet ke zõ 25/A. pont tal egé szül
ki:

[E tör vény al kal ma zá sá ban:]
„25/A. Az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség tag ál la ma: az

 Európai Unió tag ál la ma vagy az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér -
ség rõl  szóló meg ál la po dás ban ré szes más ál lam.”

(5) Az Eht. 188.  §-ának 49. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

[E tör vény al kal ma zá sá ban:]
„49. Hely meg ha tá ro zá si adat: az elekt ro ni kus hír köz lõ

há ló zat ban fel dol go zott bár mely adat, amely egy elekt ro -
ni kus hír köz lé si szol gál ta tás fel hasz ná ló ja vég be ren de zé -
sé nek föld raj zi hely ze tét jel zi.”

(6) Az Eht. 188.  §-ának 64. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

[E tör vény al kal ma zá sá ban:]
„64. Ki lé pé si pont: a tit kos in for má ció gyûj tés, il let ve

tit kos adat szer zés so rán az elekt ro ni kus hír köz lé si szol gál -
ta tó rend sze ré bõl a mo ni tor ing al rend szer rel, al rend sze -
rek kel ki nyert köz lé sek és kí sé rõ ada tok fi zi kai át adá si
pont ja, pont jai a Nem zet biz ton sá gi Szak szol gá lat felé,
ame lyet az elekt ro ni kus hír köz lé si szol gál ta tó a 92.  §
(4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zot tak sze rint egyez te tet ten,
adott föld raj zi he lyen és for má ban, az elekt ro ni kus hír köz -
lé si szol gál ta tó te rü le tén biz to sít.”

(7) Az Eht. 188.  §-a a kö vet ke zõ 99/A. pont tal egé szül
ki:

[E tör vény al kal ma zá sá ban:]
„99/A. Si ker te len hí vás: min den olyan te le fon hí vás (be -

le ért ve a be széd ala pú – akár ha gyo má nyos, akár IP-ala -
pú – te le fo ná lást, az üze net rög zí tõ vel  való kap cso la tot, a
kon fe ren cia hí vást és az adat hí vást) vagy ki egé szí tõ szol -
gál ta tás (be le ért ve a hí vás to váb bí tást és hí vás át irá nyí tást),
amely nél a há ló za ti kap cso lat si ke re sen lét re jött, de a hí vás 
meg vá la szo lat lan ma radt (nem fo ga dott vagy el uta sí tott
hí vás), ille tõ leg há ló zat ke ze lõi be avat ko zás  miatt a lét re -
jött kap cso lat au to ma ti ku san azon na li bon tás ra ke rült
(fog lalt, ki kap csolt vagy más ok ból nem el ér he tõ ál lo más
hí vá sa).”

(8) Az Eht. 188.  §-ának 105. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ 
ren del ke zés lép:

[E tör vény al kal ma zá sá ban:]
„105. Tit kos in for má ció gyûj tés, il let ve tit kos adat szer -

zés: az elekt ro ni kus hír köz lõ há ló za ton és elekt ro ni kus hír -
köz lõ esz kö zök kel az elekt ro ni kus hír köz lé si te vé keny ség
so rán, il let ve az zal össze füg gés ben ke let ke zett, to váb bí tott 
in for má ci ók, ada tok ki vá lasz tá sa, ki csa to lá sa, tech ni kai
esz köz zel tör té nõ rög zí té se és meg is me ré se az arra kü lön
tör vény ben fel ha tal ma zott szer vek ál tal.”

17.  § (1) E tör vény – a (2) be kez dés ben fog lalt ki vé te -
lek kel – 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.
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(2) E tör vény 4–5.  §-a, 8.  §-ának (2) be kez dé se,
10.  §-ának (2)–(3) be kez dé se, 11–13.  §-a, 15.  §-a,
16.  §-ának (1) be kez dé se és (6)–(8) be kez dé se, 18.  §-a
(2) be kez dé sé nek c) pont ja, va la mint e § (3)–(4), (6) és
(7) be kez dé se 2008. már ci us 15-én lép ha tály ba.

(3) E tör vény 1–16.  §-a, va la mint e § (4) be kez dé se
2008. már ci us 16-án ha tá lyát vesz ti. E be kez dés a ha tály -
ba lé pé sét kö ve tõ má so dik na pon ha tá lyát vesz ti.

(4) Az Eht. 80.  §-a (3) be kez dé sé nek a) pont já ban az
„Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség ben” szö veg rész he lyé be az
„Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség tag ál la ma i ban” szö veg,
155.  §-ának (5) be kez dé sé ben az „A nem zet biz ton sá gi
szol gá la tok és a nyo mo zó ha tó sá gok” szö veg rész he lyé be
az „A nyo mo zó ha tó sá gok és a Rend vé del mi Szer vek Vé -
del mi Szol gá la ta (a továb biak ban együtt: nyo mo zó ha tó sá -
gok), va la mint a nem zet biz ton sá gi szol gá la tok” szö veg,
158.  §-a (7) be kez dé sé nek b) pont já ban a „157.  §
(5)–(6) be kez dé sé ben” szö veg rész he lyé be a „157.  §
(8)–(10) be kez dé sé ben” szö veg lép.

(5) Az Eht. – az e tör vény 8.  §-ának (1) be kez dé sé vel meg -
ál la pí tott – 129.  §-a (6) be kez dé sé nek c) pont já ban fog lalt
ada to kat a (2) be kez dés ben meg je lölt idõ pon tot köve tõen
meg kö tött, il let ve bár mely ok ból mó do sí tott írás be li egye di
elõ fi ze tõi szer zõ dé sek nek kell tar tal maz ni uk.

(6) Az Eht. – 2008. már ci us 14-én ha tá -
lyos – 157.  §-ának (8) be kez dé se alap ján meg õr zött, az
Eht. – 2008. már ci us 14-én ha tá lyos – 157.  §-a (2) be kez -
dé sé nek a)–c) és e)–g) pont ja sze rin ti azon ada to kat, ame -
lyek nek a kö te le zõ meg õr zé si ide jé bõl e tör vény ha tály ba -
lé pé se kor több mint két év van hát ra, az Eht. – az e tör vény
13.  §-ával meg ál la pí tott – 159/A.  §-ának (1) be kez dé sé ben 
fog lalt cél ból, az ada tok ke let ke zé sé tõl, il let ve az
Eht. – 2008. már ci us 14-én ha tá lyos – 157.  §-a (2) be kez -
dé sé nek a) pont ja sze rin ti ada tok ese té ben az elõ fi ze tõi
szer zõ dés meg szû né sé tõl szá mí tott egy év el tel té ig to -
vább ra is meg kell õriz ni. Az e be kez dés sze rint õr zött adat
az Eht. – az e tör vény 13.  §-ával meg ál la pí -
tott – 159/A.  §-ának (1) be kez dé se sze rin ti cél lal a kö te le -
zõ õr zé si idõ le tel té ig ke zel he tõ.

(7) E tör vény ha tály ba lé pé sét köve tõen az Eht. – 2008.
már ci us 14-én ha tá lyos – 157.  §-ának (8) be kez dé se alap -
ján meg õr zött, az Eht. – 2008. már ci us 14-én ha tá -
lyos – 157.  §-a (2) be kez dé sé nek a)–c) és e)–g) pont ja sze -
rin ti azon ada tok, ame lyek nek a kö te le zõ meg õr zé si ide jé -
bõl e tör vény ha tály ba lé pé se kor leg fel jebb két év van hát -
ra, to váb bá – õr zé si idõ tõl füg get le nül – az Eht. 157.  §-a
(2) be kez dé sé nek d) és h)–j) pont ja sze rin ti ada tok sem az
Eht. – 2008. már ci us 14-én ha tá lyos – 157.  §-a (6) be kez -
dé sé nek c) pont ja sze rin ti cél lal, sem az e tör vény
13.  §-ával meg ál la pí tott 159/A.  § (1) be kez dé se sze rin ti
cél lal nem ke zel he tõk.

18.  § (1) E tör vény 2.  §-a és 16.  §-ának (3) be kez dé se a
Kö zös sé gen be lü li nyil vá nos mo bil te le fon-há ló za tok kö -
zöt ti ba ran go lás ról (ro a ming), va la mint a 2002/21/EK

irány elv mó do sí tá sá ról  szóló, 2007. jú ni us 27-i
717/2007/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi ren de let vég -
re haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket ál la pít ja meg.

(2) E tör vény

a) 1.  §-a az elekt ro ni kus hír köz lõ há ló za tok és elekt ro -
ni kus hír köz lé si szol gál ta tá sok kö zös ke ret sza bá lyo zá sá -
ról  szóló, 2002. már ci us 7-i 2002/21/EK eu ró pai par la -
men ti és ta ná csi irány elv 19. cik ke (1) be kez dé sé nek,

b) 6–7.  §-a és 16.  §-ának (2) be kez dé se az egye te mes
szol gál ta tás ról, va la mint 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 eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány elv 8. cikk
(2) be kez dé sé nek, 12. és 13. cik ke i nek, va la mint IV. mel -
lék le té nek,

c) 11.  §-ának (6) és (7) be kez dé se, to váb bá 13.  §-a a
nyil vá no san el ér he tõ elekt ro ni kus hír köz lé si szol gál ta tá -
sok nyúj tá sa, il let ve a nyil vá nos hír köz lõ há ló za tok szol -
gál ta tá sa ke re té ben elõ ál lí tott vagy fel dol go zott ada tok
meg õr zé sé rõl és a 2002/58/EK irány elv mó do sí tá sá ról
 szóló, 2006. már ci us 15-i 2006/24/EK eu ró pai par la men ti
és ta ná csi irány elv nek

 való meg fe le lést szol gál ja.

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

2007. évi CLXXV.
tör vény

az egyes közlekedési tárgyú tör vények módosításáról*

A köz úti köz le ke dés rõl  szóló 1988. évi I. tör vény, a
 víziközlekedésrõl  szóló 2000. évi XLII. tör vény, a lé gi -
köz le ke dés rõl  szóló 1995. évi XCVII. tör vény, a lé gi-,
a vas úti és a ví zi köz le ke dé si bal ese tek és egyéb köz le ke -
dé si ese mé nyek szak mai vizs gá la tá ról  szóló 2005. évi
CLXXXIV. tör vény, va la mint a Ma gyar Köz tár sa ság
gyors for gal mi köz út há ló za tá nak köz ér de kû sé gé rõl és fej -
lesz té sé rõl  szóló 2003. évi CXXVIII. tör vény mó do sí tá sá -
ról az Or szág gyû lés a kö vet ke zõ tör vényt al kot ja:

A közúti közlekedésrõl  szóló
1988. évi I. tör vény módosítása

1.  § A köz úti köz le ke dés rõl  szóló 1988. évi I. tör vény
(a továb biak ban: Kkt.) 9/C.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2007. de cem ber 17-i ülés nap ján fo gad ta el.
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„(1) A kon cesszi ós tár sa ság a kon cesszió idõ tar ta ma
alatt a 9/B.  § (1) és (2) be kez dé se sze rin ti, az ál ta la lé te sí -
tett vagy fej lesz tett, fel újí tott, kar ban tar tott és üze mel te tett 
köz utak és mû tár gya ik hasz ná ló i tól a 33/A.  § sze rin ti hasz -
ná la ti dí jat szed het.”

2.  § (1) A Kkt. 18.  §-ának (8) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(8) A (2) be kez dés sze rin ti tan fo lya mi kép zés ben az is -
ko la ve ze tõ és a szak ok ta tó ab ban az eset ben ve het részt, ha 
a kü lön jog sza bály sze rin ti fel té te lek nek meg fe lel és a köz -
le ke dé si ha tó ság fel vet te a jár mû ve ze tõ kép zõ is ko la ve ze -
tõi, il let ve a jár mû szak ok ta tói név jegy zék be. A tan fo lya -
mi kép zést kö ve tõ vizs gáz ta tást a köz le ke dé si ha tó ság
vég zi. Ezen el já rá sa so rán az el já rás ba a vizs ga biz tost köz -
re mû kö dõ ként be von ja. Az el já rás ba köz re mû kö dõ ként
csak olyan sze mély von ha tó be, aki a kü lön jog sza bály
sze rin ti szak mai fel té te lek nek meg fe lel és a köz le ke dé si
ha tó ság fel vet te a vizs ga biz to si név jegy zék be.”

(2) A Kkt. 18.  §-a a kö vet ke zõ (13) be kez dés sel egé szül ki:
„(13) A köz úti jár mû ve ze tõk és a köz úti köz le ke dé si

szak em be rek kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott ké pe sí -
tés meg szer zé si kö te le zett sé gé hez kap cso ló dó el mé le ti és
gya kor la ti vizs gák si ke res tel je sí té sé rõl

a) a köz úti jár mû ve ze tõk ré szé re a vizs ga iga zo lást,
b) a köz úti köz le ke dé si szak em be rek ré szé re a ké pe sí -

tés meg szer zé sét iga zo ló ok mányt
a köz le ke dé si ha tó ság adja ki.”

3.  § A Kkt. a 18/J.  §-t köve tõen a kö vet ke zõ 18/K.  §-sal
egé szül ki:

„18/K.  § Az 50 km tá vol sá got meg nem ha la dó já rat -
hosszon me net rend sze rin ti sze mély szál lí tá si szol gál ta ta -
tást vég zõ gép jár mû ve ze tõ jé nek a mun ka be osz tá sát – a
köz úti szál lí tás ra vo nat ko zó egyes szo ci á lis jog sza bá lyok
össze han go lá sá ról, a 3821/85/EGK és a 2135/98/EK ta ná -
csi ren de let mó do sí tá sá ról, va la mint a 3820/85/EGK ren -
de let ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl  szóló, 2006. már ci us 15-i 
561/2006/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi ren de let ala pul 
vé te lé vel – úgy kell meg ha tá roz ni, hogy a ve ze té si szü ne -
tek (meg sza kí tá sok), va la mint a ve ze té si- és pi he nõ idõk
mér té ke és ará nya a gép jár mû ve ze tõ jé nek biz ton sá gos
 vezetésre al kal mas ál la po tát fo lya ma to san biz to sít sa.”

4.  § (1) A Kkt. 20.  §-ának (4) be kez dé se a kö vet ke zõ
har ma dik mon dat tal egé szül ki:

„Amennyi ben az (1) be kez dés ben fog lalt ren del ke zés
meg sér té sé ért töb ben is fe le lõs sé te he tõk, a meg ha tá ro zott
bír ság össze gét a fe le lõ sök kö zött fe le lõs sé gük ará nyá ban
kell meg osz ta ni.”

(2) A Kkt. 20.  §-ának (7) be kez dé se a kö vet ke zõ má so -
dik mon dat tal egé szül ki:

„A jár mû nem tart ha tó vissza ab ban az eset ben, ha
a) az el len õr zõ ha tó ság szá má ra iga zolt a kö te le zett

 fizetési kész sé ge,
b) a ra ko mány tu laj don sá gai  miatt arány ta lan kárt

okoz na a jár mû vissza tar tá sa (pl. élõ ál lat-szál lí tás).”

(3) A Kkt. 20.  §-ának (11) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(11) A Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén ma gyar vagy
kül föl di rend szá mú köz úti jár mû vel vég zett te vé keny ség re 
az (1) be kez dés sze rin ti ren del ke zé sek meg tar tá sát

a) bel föl di for ga lom ban köz le ke dõ jár mû ese tén
aa) a köz le ke dé si ha tó ság és a Rend õr ség,
ab) az (1) be kez dés c)–e) pont ja te kin te té ben a vám -

hatóság is,
b) nem zet kö zi for ga lom ban köz le ke dõ jár mû ese tén

a köz le ke dé si ha tó ság, a Rend õr ség és a vám ha tó ság,
c) az (1) be kez dés c) pont ja te kin te té ben a mun ka ügyi

ha tó ság is,
d) az (1) be kez dés e) pont ja te kin te té ben – az üzem ben

tar tó te lep he lyén is – kü lön jog sza bály alap ján a ka taszt ró -
fa vé del mi ha tó ság is
jo go sult el len õriz ni. Bel föl di for ga lom ban köz le ke dõ jár -
mû – (1) be kez dés a) és b), va la mint f)–i) pont já ban meg -
ha tá ro zott – el len õr zé sé be a vám ha tó ság is be von ha tó.”

(4) A Kkt. 20.  §-a a kö vet ke zõ (13) be kez dés sel egé szül ki:
„(13) A köz le ke dé si ha tó ság lát ja el az e § sze rin ti el len -

õr zé sek ko or di ná ci ó ját.”

5.  § A Kkt. 21.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„21.  § (1) A gép jár mû üzem ben tar tó ja, il let ve a 21/A.  §
(2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott eset ben a gép jár mû vet
hasz ná lat ra át ve võ sze mély fe le l azért, hogy az ál ta la üze -
mel te tett, il let ve hasz nált gép jár mû vel

a) a meg en ge dett leg na gyobb se bes ség re,
b) a vas úti át já rón való át ha la dás ra,
c) a jár mû for ga lom irá nyí tá sá ra szol gá ló fény jel zõ

 készülék jel zé se i re,
d) a jár mû vel tör té nõ meg ál lás ra és vá ra ko zás ra,
e) az au tó pá lya le ál ló sáv já nak igény be vé te lé re,
f) a be haj tá si ti la lom ra, a kö te le zõ ha la dá si irány ra,
g) a ter mé szet vé del mé re

vo nat ko zó – kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott – egyes
elõ írások be tar tás ra ke rül je nek.

(2) Ha az (1) be kez dés sze rin ti egyes elõ írásokat meg -
sze gik, az üzem ben tar tó val, il let ve a 21/A.  § (2) be kez dé -
sé ben meg ha tá ro zott eset ben a gép jár mû vet hasz ná lat ra
 átvevõ sze méllyel szem ben 30 000 fo rint tól 300 000 fo rin -
tig ter je dõ köz igaz ga tá si bír sá got kell ki szab ni. Az egyes
ren del ke zé sek meg sér té se ese tén ki szab ha tó bír sá gok
össze gét a Kor mány ren de let ben ha tá roz za meg.

(3) A bír sá go lás sal kap cso la tos el já rás le foly ta tá sá ra a
Kor mány ál tal ren de let ben ki je lölt ha tó ság jo go sult. A bír -
sá got a ha tó ság az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott elõ írás
meg sze gé sét kö ve tõ 60 na pon be lül szab ja ki.

(4) A Kor mány – az (1) be kez dés ben fog lal tak ra fi gye -
lem mel – ren de let ben ál la pít ja meg azon sza bály sze gé sek
kö rét, ame lyek ese tén az érin tett gép jár mû üzem ben tar tó -
ja, il let ve a 21/A.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott eset -
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ben a gép jár mû vet hasz ná lat ra át ve võ sze mély köz igaz ga -
tá si bír ság gal súj tan dó.

(5) A (3) be kez dés sze rint ki je lölt ha tó ság a közigaz -
gatási bír ság ki sza bá sá ra irá nyu ló el já rás ban köz vet le nül
adat hoz zá fé rés sel át ve he ti a gép jár mû-nyil ván tar tás ból a
sza bály sze gés bi zo nyí tá sá hoz szük sé ges kü lön jog sza bály
sze rin ti jár mû-azo no sí tó ada to kat, a ter mé sze tes sze mély
üzem ben tar tó sze mé lyes ada ta it és a nem ter mé sze tes sze -
mély üzem ben tar tó azo no sí tá sá hoz szük sé ges ada to kat.

(6) A be sze dett bír ság fel hasz ná lá sát a Kor mány ren de -
let ben sza bá lyoz za.”

6.  § A Kkt. a 21.  §-t köve tõen a kö vet ke zõ 21/A.  §-sal és 
21/B.  §-sal egé szül ki:

„21/A.  § (1) Az üzem ben tar tó men te sül a 21.  § (2) be -
kez dé se alap ján ki sza bott köz igaz ga tá si bír ság meg fi ze té -
se alól, ha a gép jár mû – a sza bály sze gés idõ pont ját meg -
elõ zõ en – jog el le ne sen ke rült ki a bir to ká ból és iga zol ja,
hogy a jog el le nes ség gel össze füg gés ben – a bír sá got ki -
sza bó ha tá ro zat kéz be sí té sét meg elõ zõ en – kez de mé nyez -
te a meg fe le lõ ha tó ság el já rá sát.

(2) Ha a gép jár mû vet az üzem ben tar tó a sza bály sze gést
meg elõ zõ en más sze mély hasz ná la tá ba adta, és ezt a hasz -
ná lat ba vevõ sze mély tel jes bi zo nyí tó ere jû ma gán ok irat ba 
fog lalt, a (4) be kez dés sze rin ti ada to kat tar tal ma zó nyi lat -
ko za tá val iga zol ja, vagy – azon gép jár mû vek ese té ben,
ame lyek kü lön jog sza bály alap ján a köz úti for ga lom ban
me net le vél lel, il let ve fu var le vél lel ve het nek részt – olyan
me net le vél lel, il let ve fu var le vél lel iga zol ja, amely alap ján
a (4) be kez dés sze rin ti ada tok meg ál la pít ha tó ak, a köz -
igaz ga tá si bír sá got a hasz ná lat ba vevõ sze méllyel szem -
ben kell ki szab ni.

(3) Ha a gép jár mû vet hasz ná lat ba vevõ sze mély a bír ság 
fi ze té sé re kö te le zett, és a jog erõs ha tá ro zat ban meg ál la pí -
tott bír sá got ha tár idõ ig nem fi zet te meg és azt tõle nem
 lehet be haj ta ni, a bír ság meg fi ze té sé re az üzem ben tar tót
kü lön ha tá ro zat tal kell kö te lez ni.

(4) A (2) be kez dés sze rin ti nyi lat ko zat, me net le vél,
 illetve fu var le vél tar tal maz za

a) a gép jár mû ha tó sá gi jel zé sét,
b) az üzem ben tar tó és a hasz ná lat ba vevõ sze mély

 nevét, szü le té si ide jét, szü le té si he lyét, lak cí mét,
c) a hasz ná lat ba vevõ sze mély nek a gép jár mû vezeté -

sére jo go sí tó en ge dé lye szá mát,
va la mint

d) azon idõ szak meg je lö lé sét, amely re a gép jár mû
hasz ná la tát a hasz ná lat ba vevõ az
üzem ben tar tó tól át vet te.

(5) Az (1)–(2) be kez dés sze rin ti iga zo lást az üzem ben
tar tó a köz igaz ga tá si bír sá got ki sza bó ha tá ro zat kéz be sí té -
sét kö ve tõ 8 mun ka na pon be lül küld he ti meg a ha tó ság -
nak. A (2) be kez dés sze rin ti nyi lat ko zat a gép jár mû hasz -
ná lat ra tör té nõ át vé te lét a nyi lat ko zat kel tét meg elõ zõ, a
(4) be ke ze dés d) pont ja sze rint meg je lölt idõ szak ra is iga -
zol hat ja.

21/B.  § (1) A köz igaz ga tá si bír ság ki sza bá sá ra irá nyu ló
el já rás a sza bály sér té si el já rás ugyan azon jog sér tés  miatt
tör té nõ le foly ta tá sát nem érin ti.

(2) Sza bály sér té si el já rás ban az zal a sze méllyel szem -
ben pénz bír ság nem szab ha tó ki, aki vel szem ben a sza -
bály sér té si el já rás alap já ul szol gá ló elõ írás meg sér té se
 miatt a 21.  § (1) be kez dé se alap ján vagy a 21/A.  § (2) be -
kez dé se alap ján köz igaz ga tá si bír ság ki sza bá sá nak van
 helye.”

7.  § A Kkt. a kö vet ke zõ 22/A.  §-sal egé szül ki:
„22/A.  § (1) A kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott,

a köz úti jár mû vek kel, jár mû-al kat ré szek kel és ön ál ló mû -
sza ki egy sé gek kel kap cso la tos

a) tí pus jó vá ha gyás ki adá sá nak ha tó sá gi el já rá sa vagy a 
jár mû gyár tó ja ál tal kez de mé nye zett vissza hí vá sa so rán
ha mis nyi lat ko za tot tevõ,

b) tí pus-jó vá ha gyá si, il let ve üze me lé si ha tár ér ték vizs -
gá la ti ered ményt meg ha mi sí tó,

c) tí pus jó vá ha gyás vissza vo ná sát vagy gyár tói vissza -
hí vást ered mé nye zõ ada to kat vagy mû sza ki elõ írásokat
vissza tar tó,

d) ha tás ta la ní tó be ren de zés al kal ma zá si ti lal mat meg -
sze gõ és

e) in for má ci ó hoz való hoz zá fé rés biz to sí tá si kö te le -
zett sé gét nem tel je sí tõ
gyár tó val szem ben 100 000 fo rint tól 1 000 000 fo rin tig ter -
je dõ bír ság szab ha tó ki. Az egyes ren del ke zé sek megsér -
tése ese tén ki szab ha tó bír sá gok össze gét kü lön jog sza bály
ha tá roz za meg.

(2) A ki ve tett bír ság össze gé nek meg fi ze té se meg ha tá -
ro zott szám la szám ra tör té nõ be fi ze tés sel tör tén het.

(3) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ren del ke zé sek
meg tar tá sát a köz le ke dé si ha tó ság el len õr zi.”

8.  § A Kkt. 24.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„24.  § (1) Az üzem ben tar tó fe le lõs azért, hogy a for ga -
lom ban tar tott jár mû ve a mû sza ki, köz le ke dés biz ton sá gi
és kör nye zet vé del mi kö ve tel mé nyek nek meg fe lel jen.

(2) A jár mû vek meg fe le lõ sé gét idõ sza kos vizs gá la ton
a köz le ke dé si ha tó ság el len õr zi.

(3) A gép jár mû és pót ko csi ja, va la mint a mezõgazda -
sági von ta tó és a las sú jár mû meg fe le lõ sé gé nek el len õr zé -
sé ben köz re mû kö dõ ként részt ve het a kü lön jog sza bály
sze rin ti sze mé lyi és tár gyi fel té te lek kel ren del ke zõ szerv
vagy szer ve zet (a továb biak ban: ki je lölt vizs gá ló ál lo más).

(4) Az idõ sza kos vizs gá lat ke re té ben vég zett jár mû mû -
sza ki meg vizs gá lás – a kü lön jog sza bály sze rin ti fel té te lek
alap ján a köz le ke dé si ha tó ság ál tal név jegy zék be vett –
vizs ga biz tos köz re mû kö dé sé vel tör té nik.

(5) Az idõ sza kos vizs gá la ti te vé keny sé get, va la mint a
vizs gá ló ál lo má son biz to sí tott sze mé lyi és tár gyi fel té te le -
ket a köz le ke dé si ha tó ság el len õr zi.

(6) Ha a jár mû az (1) be kez dés ben em lí tett kö ve tel mé -
nyek nek nem fe le l meg, az idõ sza kos vizs gá la tot vég zõ
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köz le ke dé si ha tó ság a jár mû for ga lom ban tar tá sát meg tilt -
ja és er rõl in for ma ti kai rend szer e út ján – gép jár mû, me zõ -
gaz da sá gi von ta tó, las sú jár mû és ezek pót ko csi ja ese tén –
a köz le ke dé si igaz ga tá si szer vet ér te sí ti.

(7) A 23.  § (3) be kez dé sé ben em lí tett és a köz le ke dé si
ha tó ság ál tal fel jo go sí tott bel föl di gyár tót, ke res ke del mi
for gal ma zót, il le tõ leg a (3) be kez dés alap ján idõ sza kos
vizs gá la tot vég zõ ki je lölt vizs gá ló ál lo mást a mi nisz ter
 által ren de let ben meg ha tá ro zott ha tó sá gi el já rá sok dí já nak
a jog sza bály ban fog lalt há nya da il le ti meg.”

9.  § A Kkt. 25.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„25.  § E tör vénynek
a) a ha tó sá gi en ge dély re, jel zés re, nyil ván tar tás ba vé -

tel re és a ha tó sá gi vizs gá la tok ra vo nat ko zó ren del ke zé sei
a ke rék pá rok ra, az ál la ti erõ vel vont jár mû vek re, a ké zi ko -
csik ra és a las sú jár mû vek kü lön jog sza bály ban meg ha tá -
ro zott egyes faj tá i ra,

b) az idõ sza kos vizs gá lat ra vo nat ko zó ren del ke zé sei
a se géd mo to ros ke rék pá rok ra,

c) a tí pus vizs gá lat ra és tí pus bi zo nyít vány ra vo nat ko zó
ren del ke zé sei az egye di leg be ho zott, elõ ál lí tott (össze épí -
tett) vagy át ala kí tott se géd mo to ros ke rék pá rok ra
nem ter jed nek ki.”

10.  § A Kkt. a kö vet ke zõ 25/A.  §-sal egé szül ki:
„25/A.  § A köz úti for ga lom ban
a) a gép ko csi,
b) a mo tor ke rék pár [ide ért ve a négy ke re kû motor -

kerékpárt is (quad)],
c) a me zõ gaz da sá gi von ta tó,
d) a se géd mo to ros ke rék pár [ide ért ve a négy ke re kû

 segédmotoros ke rék párt is (quad)],
e) a pót ko csi,
f) a las sú jár mû

– a 25.  §-ban meg ha tá ro zott ki vé te lek al kal ma zá sa mel -
lett – a köz úti for ga lom ban ér vé nyes ha tó sá gi en ge déllyel
és jel zés sel ve het részt.”

11.  § (1) A Kkt. 29.  §-ának (1) és (2) be kez dé se he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az or szá gos köz utak épít te tõ je – a ma gán tõ ke be -
vo ná sá val meg va ló sult utak ki vé te lé vel – a Ma gyar Ál lam
ki zá ró la gos tu laj do ná ban lévõ, or szá gos köz út há ló zat fej -
lesz té si és épít te tõi fel ada ta i nak el lá tá sá ért fe le lõs, rész -
vény tár sa sá gi for má ban mû kö dõ gaz da sá gi tár sa ság, a
Nem ze ti Inf ra struk tú ra Fej lesz tõ Zárt kö rû en Mû kö dõ
Rész vény tár sa ság (a továb biak ban: épít te tõ). Az épít te tõ
a Ma gyar Ál lam ja vá ra és ne vé ben jár el. Az épít te tõ – az
el ké szült utak ide ig le nes és vég le ges for ga lom ba he lye zé -
se után – a fel hasz nált for rá sok kal és a lét re ho zott esz kö -
zök kel el szá mol a Ma gyar Ál lam ne vé ben el já ró, a for rá -
so kat ren del ke zés re bo csá tó szerv vel. Az épít te tõ az el szá -
mo lás so rán a lét re ho zott esz kö zö ket köz vet le nül át ad ja
(nyil ván tar tá sa i ból az el szá mo lás ra ka pott for rá sok kal

szem ben ki ve ze ti) a Ma gyar Nem ze ti Va gyon ke ze lõ Zrt.
ré szé re (a továb biak ban: MNV Zrt.). Az uta kat is ma gá ban 
fog la ló föld te rü le tet, il let ve az egyes pro jek tek kel kap cso -
lat ban lét re ho zott vagy meg szer zett egyéb esz kö zö ket,
mint ál la mi va gyont az MNV Zrt. a mi nisz ter és az ál la mi
va gyon fel ügye le té ért fe le lõs mi nisz ter egyet ér té sé vel
meg je lölt szer ve zet ré szé re va gyon ke ze lés be adja és az zal
va gyon ke ze lé si szer zõ dést köt. Az út lé te sí té sét, kor sze rû -
sí té sét (a továb biak ban együtt: épí tés), a for ga lom ré szé re
át adá sát, meg szün te té sét, el bon tá sát – mint fon tos köz ér -
de kû és köz cé lú te vé keny sé get – a köz le ke dé si ha tó ság en -
ge dé lye zi.

(2) Aki ha tó sá gi en ge dély nél kül épít utat, vagy az en ge -
dély ben fog lal tak tól el tér, a köz le ke dé si ha tó ság meg -
bírságolja és az ere de ti ál la pot hely re ál lí tá sá ra vagy
– amennyi ben az út a kü lön jog sza bály ban fog lalt fel té te -
lek nek meg fe lel vagy meg fe le lõ vé ala kít ha tó át – a fenn -
ma ra dás hoz szük sé ges in téz ke dé sek meg té te lé re köte -
lezi.”

(2) A Kkt. 29.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(4) Ha az út meg szün te té sét en ge dé lyez ték és más cél ra 
nem hasz no sít ha tó, az út va gyon ke ze lõ je kö te les azt el -
bon ta ni.”

(3) A Kkt. 29.  §-ának (7) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(7) A fõ vá ro si ön kor mány zat tu laj do ná ban lévõ vagy
az épí tés után a tu laj do ná ba ke rü lõ köz utak épí té sé nek,
kor sze rû sí té sé nek, for ga lom ba he lye zé sé nek és meg szün -
te té sé nek (el bon tá sá nak) en ge dé lye zé se a köz le ke dé si ha -
tó ság ha tás kö ré be tar to zik.”

(4) A Kkt. 29.  §-a a kö vet ke zõ (11) be kez dés sel egé szül ki:
„(11) A te le pü lés for gal mi vi szo nya i nak lé nye ges vál to -

zá sát ered mé nye zõ új köz út épí té se vagy meg lé võ köz út
fej lesz té se ese tén – az ere de ti cél meg va ló su lá sát köz vet le -
nül nem szol gá ló – to váb bi be ru há zás (pl. út szé le sí tés, új
el ke rü lõ út épí té se, for ga lom csil la pí tó sza bá lyo zás) meg -
va ló sí tá sá ra vo nat ko zó igény a szük sé ges hoz zá já ru lá sok,
be le egye zé sek meg adá sá nak fel té te le ként ak kor ter jeszt -
he tõ elõ ér vé nye sen, ha egyéb ként a te le pü lé sen az át adást
kö ve tõ év ben – az el vég zett ha tás vizs gá la tok sze rint – lét -
re jö võ for gal mi hely zet alap ján a be ru há zás hoz csat la ko zó 
köz uta kon a for ga lom nö ve ke dés meg ha lad ja a 25%-ot és

a) az el tûr he tõ for ga lom nagy ság ha tár ér té ke nem tel je -
sül, vagy

b) a jog sza bály ban fog lalt egyéb elõ írás (pl. elõ írt kör -
nye ze ti ha tár ér ték) az út épí tést köve tõen nem tel je sül.”

12.  § A Kkt. 29/B.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Az utak épí té sé nek, for ga lom ba he lye zé sé nek és
meg szün te té sé nek en ge dé lye zé sé rõl  szóló kü lön jog sza -
bály ban meg ha tá ro zott

a) en ge dé lye zé si el já rá sok ban ügy fél az épít te tõ, a va -
gyon ke ze lõ, a köz mû vek tu laj do no sa (ke ze lõ je), az in gat -
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lan tu laj do nos, az az in gat lan-nyil ván tar tás ba be jegy zett
jog sze rû hasz ná ló, aki nek in gat la nát a köz le ke dé si lé te sít -
mény te rü let-igény be vé tel lel érin ti, in gat la na a közleke -
dési lé te sít mény te rü le té vel köz vet le nül ha tá ros, vagy aki -
nek ka pu be já ró ja az út épí tés sel köz vet le nül érin tett sza -
kasz hoz csat la ko zik,

b) en ge dé lye zé si el já rá sok ban az el já rás megindítá -
sáról a köz le ke dé si ha tó ság nyolc na pon be lül, il le tõ leg
amennyi ben köz meg hall ga tás, hely szí ni szem le, ha tó sá gi
egyez te tés meg tar tá sa szük sé ges, az ar ról  szóló ér te sí tés sel 
egy ide jû leg ér te sí ti az ügy fe le ket – ide ért ve a kül föl di
ügy fe le ket is – hir det mé nyi úton,

c) en ge dé lye zé si el já rá sok so rán ho zott dön té sek kel
szem be ni fel leb be zé sek ese tén a fel leb be zés sel nem érin -
tett ren del ke zés jog erõs,

d) en ge dé lye zé si el já rá sok ban új ra fel vé te li el já rás nak
nincs he lye.”

13.  § A Kkt. a kö vet ke zõ 29/C.  §-sal egé szül ki:
„29/C.  § Az ide ig le ne sen for ga lom ba he lye zett or szá -

gos köz út ese tén a vég le ges for ga lom ba he lye zé sig fel -
hasz nált to váb bi for rá sok kal és lét re ho zott to váb bi esz kö -
zök kel kap cso lat ban az épít te tõ a 29.  § (1) be kez dés sze rint 
jár el.”

14.  § (1) A Kkt. 32.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az út há ló zat köz utak ból és a köz for ga lom elõl el
nem zárt ma gán utak ból áll. Az ál la mi tu laj don ban lévõ
köz utak or szá gos köz út nak, a he lyi ön kor mány za tok tu laj -
do ná ban lévõ köz utak he lyi köz út nak mi nõ sül nek. Ma gán -
út nak mi nõ sül nek a ter mé sze tes sze mé lyek, jogi sze mé -
lyek és a jogi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ gaz da sá gi
tár sa sá gok tu laj do ná ban álló te rü le ten lévõ utak. Ma gán út -
nak mi nõ sül to váb bá az ál lam vagy az ön kor mány zat tu laj -
do ná ban álló te rü le ten lévõ, köz for ga lom elõl el zárt út,
 továbbá az ál lam tu laj do ná ban, va la mint a víz ügyi igaz ga -
tá si szerv ke ze lé sé ben lévõ el sõ ren dû ár víz vé del mi fõ vo -
na la kon a ke rék pá ros for ga lom szá má ra meg nyi tott út.”

(2) A Kkt. 32.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(3) Ha az (1) be kez dés ben meg je lölt utak for gal mi jel -
le ge (az út je len tõ sé ge, for gal mi ter he lé se és a for ga lom
össze té te le) meg vál to zik, a 29.  §, il let ve a 46/A.  § sze rint
ha tás kör rel ren del ke zõ köz le ke dé si ha tó ság or szá gos köz -
út ese tén a va gyon ke ze lõ, he lyi köz út és ma gán út ese tén
a tu laj do nos ké rel mé re a vo nat ko zó el fo ga dott te rü let-,
 illetve te le pü lés ren de zé si esz kö zök szük ség sze rin ti mó -
do sí tá sát köve tõen az or szá gos köz út he lyi köz út tá vagy
ma gán út tá, a he lyi köz út or szá gos köz út tá vagy magán -
úttá, a ma gán út he lyi köz út tá vagy or szá gos köz út tá mi nõ -
sí té sé rõl ha tá ro za tot hoz. Az utak tu laj do no sai ezt köve -
tõen az utak tu laj don jo gá nak egy más ja vá ra – he lyi és
 országos köz utak ese tén té rí tés nél kül – tör té nõ át adá sá ról
a vál to zá sok in gat lan-nyil ván tar tá son való át ve ze té sé re
 alkalmas meg ál la po dást köt nek.”

15.  § (1) A Kkt. 33.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A köz út ke ze lõi:

a) a kon cesszi ós szer zõ dés alap ján mû köd te tett or szá -
gos köz út te kin te té ben a kon cesszi ós tár sa ság;

b) az a) pont ban nem em lí tett or szá gos köz út vonat -
kozásában a mi nisz ter dön té se alap ján

ba) a fenn tar tás ra, a fej lesz tés re és a fej lesz tés sel össze -
füg gõ üze mel te tés re ala pí tott tár sa ság, költ ség ve té si szerv, 
il let ve olyan gaz dál ko dó szer ve zet, amely ben az ál lam
több sé gi ré sze se dés sel, sza va za ti jog gal ren del ke zik vagy

bb) a kü lön jog sza bály sze rin ti ver se nyez te té si el já rás -
ban ki vá lasz tott szer ve zet;

c) a he lyi köz utak te kin te té ben a he lyi ön kor mány zat;
a kon cesszi ós szer zõ dés alap ján mû köd te tett he lyi köz utak 
és mû tár gya ik te kin te té ben a kon cesszi ós tár sa ság, il le tõ -
leg a 9/B.  § (2) be kez dé se sze rint szer zõ dés alap ján az zal
meg bí zott gaz dál ko dó szer ve zet;

d) a ma gán utak te kin te té ben an nak a te rü let nek a tu laj -
do no sa, ame lyen a ma gán út van; ál la mi tu laj don ban levõ
in gat la non fek võ ma gán út ese té ben tu laj do nos nak az in -
gat lan-nyil ván tar tás ba be jegy zett ke ze lõ (hasz ná ló) te kin -
ten dõ.”

(2) A Kkt. 33.  §-ának (2) és (3) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép, a § a kö vet ke zõ új (4) be kez dés -
sel egé szül ki, egy ide jû leg az ere de ti (4) be kez dés meg je -
lö lé se (5) be kez dés re vál to zik:

„(2) A köz út ke ze lõ je, az út hasz ná la tá ért díj sze dés re,
 illetve a díj fi ze tés el len õr zé sé re jo go sult szerv vagy szer -
ve zet és a 21.  § (3) be kez dé se sze rint ki je lölt ha tó ság a
gép jár mû rõl és an nak ha tó sá gi jel zé sé rõl fel vé telt ké szít -
het an nak ér de ké ben, hogy a 21.  § (4) be kez dé se sze rin ti
kor mány ren de let ben meg ha tá ro zott sza bály sze gé sek el kö -
ve té sét bi zo nyí ta ni le hes sen. A köz út ke ze lõ je, az út hasz -
ná la tá ért díj sze dés re, il let ve a díj fi ze tés el len õr zé sé re
 jogosult szerv vagy szer ve zet az ál ta la ké szí tett fel vé telt
ha la dék ta la nul át ad ja a 21.  § (3) be kez dé se sze rint ki je lölt
ha tó ság nak. A köz út ke ze lõ je, az út hasz ná la tá ért díj sze -
dés re jo go sult szer ve zet a díj fi ze tés el len õr zé sé nek elõ se -
gí té se ér de ké ben, va la mint a díj fi ze tés el len õr zé sé re jo go -
sult szerv a díj fi ze tés el len õr zé se ér de ké ben a kü lön jog -
sza bály alap ján díj kö te les uta kon fel vé telt ké szít het a gép -
jár mû rõl és an nak ha tó sá gi jel zé sé rõl. A köz út ke ze lõ je,
va la mint az út hasz ná la tá ért díj sze dés re jo go sult szer ve zet
az ál ta la ké szí tett fel vé telt ha la dék ta la nul át ad ja a díj fi ze -
tés el len õr zé sé re jo go sult szerv nek.

(3) A (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott szer vek a fel vé te -
lek ké szí té sé hez és to váb bí tá sá hoz köz re mû kö dõt ve het -
nek igény be.

(4) A (2) be kez dés sze rin ti, a 21.  § (4) be kez dé se sze rin -
ti kor mány ren de let ben meg ha tá ro zott sza bály sze gé sek
 elkövetését bi zo nyí tó fel vé telt ki zá ró lag a kü lön jog sza -
bály ban meg ha tá ro zott fel té te lek nek meg fe le lõ esz köz zel
le het ké szí te ni.”
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16.  § A Kkt. a kö vet ke zõ 33/A.  §-sal egé szül ki:
„33/A.  § (1) A kü lön jog sza bály sze rin ti díj kö te les gyors -

for gal mi utak meg ha tá ro zott idõ tar tam alatt – 3500 kg meg -
en ge dett össz tö me get meg nem ha la dó gép jár mû vel – tör té nõ 
hasz ná la tá ért dí jat (hasz ná la ti díj), en nek el mu lasz tá sa ese tén
pót dí jat kell fi zet ni.

(2) A kü lön jog sza bály sze rin ti díj kö te les gyors for gal mi 
utak és or szá gos fõ utak meg ha tá ro zott idõ tar tam alatt
– 3500 kg meg en ge dett össz tö me get meg ha la dó gép jár mû -
vel – tör té nõ hasz ná la tá ért hasz ná la ti dí jat, en nek el mu -
lasz tá sa ese tén pót dí jat kell fi zet ni.

(3) A kü lön jog sza bály sze rin ti díj kö te les utak meg ha tá -
ro zott sza ka sza i nak 7500 kg meg en ge dett leg na gyobb
össz tö me get meg ha la dó au tó busszal, te her gép ko csi val
vagy von ta tó val és e jár mû bõl és pót ko csi ból álló jár -
mûszerelvénnyel tör té nõ hasz ná la tá ért a meg tett út tal ará -
nyos dí jat (út díj), en nek el mu lasz tá sa ese tén pót dí jat kell
fi zet ni.

(4) A hasz ná la ti dí jak ból szár ma zó be vé telt a köz le ke -
dé si há ló zat egé sze fej lesz té sé nek le he tõ vé té te lé re, a köz -
le ke dé si szek tor ja vá ra és a tel jes köz le ke dé si rend szer
 javítására kell fel hasz nál ni.

(5) Az út díj a díj fi ze tés sel érin tett au tó pá lyák, au tó utak
és or szá gos köz utak épí té sé re, fenn tar tá sá ra, üze mel te té -
sé re, fel újí tá sá ra és fej lesz té sé re for dít ha tó és az e cé lo kat
szol gá ló költ ség ve té si elõ irány zat be vé te lét ké pe zi.”

17.  § A Kkt. a kö vet ke zõ 33/B.  §-sal egé szül ki:
„33/B.  § (1) A díj fi ze tés sel érin tett or szá gos köz uta kat

– ide ért ve erre irá nyu ló szer zõ dés ese tén a 33.  § (1) be kez -
dés a) pont ja sze rin ti ke ze lõ ál tal mû köd te tett or szá gos
köz utat is – vagy azok egyes sza ka sza it, a hasz ná la ti díj,
va la mint meg fi ze té sé nek el ma ra dá sa ese tén a pót díj mér -
té két, a fi ze tés mód ját és fel té te le it, va la mint a be sze dett
díj és pót díj ked vez mé nye zett jét – a Kor mány ál tal jó vá ha -
gyott el vek alap ján – a mi nisz ter az adó po li ti ká ért fe le lõs
mi nisz ter rel egyet ér tés ben, ren de let ben ál la pít ja meg.

(2) Hasz ná la ti díj és út díj egy ide jû leg nem vet he tõ ki
egy jár mû ka te gó ri á ra egya zon út sza kasz hasz ná la tá ért.

(3) A hasz ná la ti díj nem tar tal maz hat sem köz ve tett,
sem köz vet len meg kü lön böz te tést, így kü lö nö sen ti los a
diszk ri mi ná ció a gép jár mû vek nem ze ti sé ge vagy a gép jár -
mû vek tu laj do no sá nak (üzem ben tar tó já nak) nem ze ti sé ge, 
il let ve le te le pe dé si or szá ga, va la mint a jár mû vek nyil ván -
tar tás ba vé te li he lye, il let ve a köz le ke dé si te vé keny ség
 kiindulási pont ja vagy ren del te té si he lye alap ján.

(4) A hasz ná la ti díj be sze dé sé re jo go sult szer ve ze tek a
díj fi ze tés el mu lasz tá sa ese tén a kü lön jog sza bály sze rin ti
pót díj be haj tá sa cél já ból, va la mint a (8) be kez dés ben meg -
ha tá ro zott szerv a díj fi ze tés el len õr zé se és a kü lön jog sza -
bály sze rint ha tás kö ré be tar to zó el já rás meg in dí tá sa cél já -
ból a kö ve te lés el évü lé sé nek vagy az (5) be kez dés sze rin ti
jog vesz tõ ha tár idõ ered mény te len el tel té nek idõ pont já ig
ke zel he tik a hasz ná la ti díj jal, il let ve az an nak meg nem
 fizetése ese tén fi ze ten dõ pót díj jal össze füg gõ, kü lön jog -
sza bály ban meg ha tá ro zott jár mû-azo no sí tó ada to kat és a
ter mé sze tes sze mély üzem ben tar tó sze mé lyes ada ta it.

(5) Amennyi ben a hasz ná la ti dí jat nem fi zet ték meg,
a díj be sze dé sé re jo go sult szer ve ze tek, il let ve a díj fi ze tés
el len õr zé sé re jo go sult szerv vagy az ál ta luk – az ál la mi va -
gyon fel ügye le té ért fe le lõs mi nisz ter egyet ér té sé vel a mi -
nisz ter ál tal jó vá ha gyott meg ál la po dás alap ján – meg bí zott 
gaz dál ko dó szer ve ze tek a jo go su lat lan út hasz ná lat idõ -
pont já tól szá mí tott 60 na pos jog vesz tõ ha tár idõn be lül
 kötelesek pos tá ra adni a kü lön jog sza bály sze rin ti pót díj fi -
ze té si fel szó lí tást. Ha a hasz ná la ti dí jat és pót dí jat meg
nem fi ze tõ üzem ben tar tó (gép jár mû ve ze tõ) a hely szí ni
 ellenõrzés al kal má val az el len õr zés rõl ki ál lí tott jegy zõ -
köny vet alá ír ja és át ve szi, ak kor nem kell pót díj fi ze té si
fel szó lí tást ré szé re kéz be sí te ni. A pót díj fi ze té si kö te le zett -
ség egy év alatt évül el. A pót díj után ké se del mi ka mat nem 
kö ve tel he tõ.

(6) Az út díj sze dé sé re jo go sult – kü lön jog sza bály sze -
rin ti ver se nyez te té si el já rás ban ki vá lasz tott – szer ve ze tet a
mi nisz ter jog sza bály ban je lö li ki.

(7) A hasz ná la ti díj sze dé sé re a 33.  § (1) be kez dés
a)–b) pont já ban meg je lölt köz út ke ze lõ je vagy az ál ta la
meg bí zott szer ve zet jo go sult.

(8) A 33.  § (1) be kez dés a)–b) pont jai sze rin ti, kü lön
jog sza bály sze rint díj kö te les utak díj fi ze tés el le né ben tör -
té nõ hasz ná la tá nak el len õr zé sé re a köz le ke dé si ha tó ság
 jogosult.”

18.  § (1) A Kkt. 34.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A köz út ke ze lõ je – az or szá gos és a he lyi köz utak
ke ze lé sé rõl  szóló jog sza bá lyok sze rint el jár va – kö te les
gon dos kod ni ar ról, hogy a köz út a biz ton sá gos köz le ke -
dés re al kal mas, köz vet len kör nye ze te esz té ti kus és kul tu -
rált le gyen.”

(2) A Kkt. 34.  §-ának (4) és (5) be kez dé se he lyé be a
 következõ ren del ke zés lép, egy ide jû leg a § a kö vet ke zõ
(6) be kez dés sel egé szül ki:

„(4) A köz út meg ron gá ló dá sát a köz út ke ze lõ je – az
 országos és a he lyi köz utak ke ze lé sé rõl  szóló jog sza bá lyok 
sze rint el jár va – kö te les ki ja ví ta ni, és a köz út for gal má nak
biz ton sá gát ve szé lyez te tõ hely ze tet el há rí ta ni. A ki ja ví tá -
sig és a ve szély hely zet el há rí tá sá ig kö te les a for ga lom ban
részt ve võ ket a ve szély re fi gyel mez tet ni, szük ség ese tén
se bes ség- vagy súly kor lá to zást el ren del ni, il le tõ leg a köz -
utat le zár ni.

(5) A köz út tisz tán tar tá sá ról, a hó el ta ka rí tá sá ról, to váb -
bá az út sí kos sá ga el le ni vé de ke zés rõl a köz út ke ze lõ je
gon dos ko dik.

(6) Köz út mel lett, ki je lölt pi he nõ he lyen vagy vá ra ko zó -
he lyen ki zá ró lag az utas for ga lom ból szár ma zó hul la dék
he lyez he tõ el. Ha köz út mel lett, ki je lölt pi he nõ he lyen
vagy vá ra ko zó he lyen nem utas for ga lom ból szár ma zó hul -
la dé kot he lyez tek el és az ilyen hul la dék el he lye zõ je azo -
no sít ha tó, to váb bá a hul la dék gaz dál ko dá si bír ság ki sza bá -
sá nak le het he lye, a köz út ke ze lõ je ér te sí ti a bír ság ki sza -
bá sá ra jo go sult, kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott ha tó -
sá got. A köz út ke ze lõ a hul la dék ke ze lés sel és az el já rás sal
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kap cso la tos költ sé ge it a hul la dék el he lye zõ jé vel szem ben
ér vé nye sí ti.”

19.  § A Kkt. 36.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) Ha a köz út te rü le té nek nem köz le ke dé si célú igény -
be vé te le va la mely ha tó ság en ge dé lyé hez kö tött épít mény
el he lye zé se cél já ra szük sé ges, a nem köz le ke dé si célú
igény be vé tel rõl is – a köz út ke ze lõ jé nek hoz zá já ru lá sá -
val – az épí té si (lé te sí té si) en ge dé lye zé si el já rás ban kell
ha tá roz ni. Amennyi ben az igény be vé telt kérõ a hoz zá já ru -
lás meg ta ga dá sát vagy a hoz zá já ru lás ban elõ írt fel té te le ket 
sé rel mes nek tart ja, a köz út te rü le té nek nem köz le ke dé si
célú igény be vé te lé rõl az en ge dé lye zõ ha tó ság a köz le ke -
dé si ha tó ság szak ha tó sá gi nyi lat ko za ta alap ján dönt.”

20.  § (1) A Kkt. 39.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Út csat la ko zás lé te sí té sé hez
a) a köz út ke ze lõ jé nek hoz zá já ru lá sa szük sé ges, ki vé ve 

a b) pont sze rin ti ese tet,
b) a meg lé võ köz út va gyon ke ze lõ jé nek hoz zá já ru lá sa

szük sé ges, amennyi ben a köz út hoz új utat csat la koz tat -
nak.”

(2) A Kkt. 39.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(3) Ha az út csat la ko zást hoz zá já ru lás nél kül vagy nem
a hoz zá já ru lás ban fog lal tak sze rint lé te sí tet ték és az a
 vonatkozó köz le ke dés biz ton sá gi kö ve tel mé nyek nek nem
fe le l meg, a köz le ke dé si ha tó ság az út csat la ko zás tu laj do -
no sát (ke ze lõ jét) an nak el bon tá sá ra vagy át épí té sé re kö te -
lez he ti.”

21.  § A Kkt. 42/A.  §-a (1) és (2) be kez dé sé nek he lyé be a 
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A köz út ke ze lõ jé nek hoz zá já ru lá sa szük sé ges
a) kül te rü le ten a köz út ten ge lyé tõl szá mí tott öt ven mé -

te ren, au tó pá lya, au tó út és fõ út vo nal ese tén száz mé te ren
be lül épít mény el he lye zé sé hez, bõ ví té sé hez, ren del te té sé -
nek meg vál toz ta tá sá hoz, nyom vo nal jel le gû épít mény
 elhelyezéséhez, bõ ví té sé hez, kõ, ka vics, agyag, ho mok és
egyéb ás vá nyi nyers anyag ki ter me lé sé hez, va la mint a köz -
út te rü le té nek ha tá rá tól szá mí tott tíz mé ter tá vol sá gon be -
lül fa ül te té sé hez vagy ki vá gá sá hoz, va la mint

b) bel te rü le ten – a köz út mel lett – ipar i, ke res ke del mi,
ven dég lá tó-ipa ri, to váb bá egyéb szol gál ta tá si célú épít -
mény épí té sé hez, bõ ví té sé hez, ren del te té sé nek meg vál toz -
ta tá sá hoz, va la mint a sza bá lyo zá si terv ben sze rep lõ köz le -
ke dé si, köz mû épí té si te rü le ten be lül nyom vo nal jel le gû
épít mény el he lye zé sé hez, bõ ví té sé hez.

(2) Ha a köz út ke ze lõ je a fel té te lek tel je sí té sé hez is köt -
he tõ hoz zá já ru lá sát meg ta gad ja, vagy a hoz zá já ru lás irán ti
ké re lem elõ ter jesz tésétõl szá mí tott 30 na pon be lül nem
nyi lat ko zik, vagy a ké rel me zõ az elõ írt fel té te le ket sé rel -
mes nek tart ja, a ké rel me zõ a köz le ke dé si ha tó ság hoz for -
dul hat, amely a te vé keny sé get en ge dé lyez he ti és fel té te -

lek hez köt he ti vagy a köz út ke ze lõ je ál tal elõ írt fel té te le ket 
mó do sít hat ja.”

22.  § A Kkt. 45.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(5) A kü lön jog sza bály sze rin ti díj kö te les utak díj fi ze -
tés el le né ben tör té nõ hasz ná la tá nak el len õr zé sé re jo go sult
szerv, il let ve az ál ta la meg bí zott gaz dál ko dó szer ve zet

a) a 33/A.  § sze rin ti hasz ná la ti díj meg fi ze té sé nek el -
len õr zé se és a pót díj be haj tá sa, va la mint

b) az e tör vény ben meg ha tá ro zott fel ada ta ik el lá tá sa
cél já ból
olyan elekt ro ni kus el len õr zé si rend szer mû köd te té sé re is
jo go sul tak, amely az ér vé nyes út hasz ná la ti jo go sult ság gal
nem ren del ke zõ gép jár mû rend szá mát, át ha la dá sá nak he -
lyét és idõ pont ját az adat el len õr zést köve tõen rög zí ti.”

23.  § A Kkt. a kö vet ke zõ 46/D.  §-sal és 46/E.  §-sal egé -
szül ki:

„46/D.  § (1) A jog sze rû vizs gáz ta tás, vizs gá lat és el len -
õr zés, il let ve a vissza élé sek ki szû ré se és a meg fe le lõ fe le -
lõs ség re vo nás kez de mé nye zé se ér de ké ben a köz le ke dé si
ha tó ság jo go sult

a) a köz úti jár mû ve ze tõk vizs gáz ta tá sa,
b) a jár mû vek mû sza ki vizs gá la ta,
c) a köz úti jár mû vek te lep he lyi el len õr zé se és
d) a jár mû ve ze tõ-kép zés fel té te le i nek el len õr zé se

so rán a vizs gáz ta tás ról, vizs gá lat ról és el len õr zés rõl
– adat rög zí tés nél kül – elekt ro ni kus be ren de zés sel köz vet -
len kép- és hang meg fi gye lést vé gez ni.

(2) A köz le ke dé si ha tó ság nak le he tõ vé kell ten ni, hogy
– a vizs gá zó erre irá nyu ló ké ré se ese tén – az (1) be kez dés
a) pont ja sze rin ti vizs ga le té te le az (1) be kez dés ben meg -
ha tá ro zott meg fi gye lés nél kül is meg tör tén hes sen.

(3) Az (1) be kez dés sze rin ti köz vet len meg fi gye lés rõl
a köz le ke dé si ha tó ság kö te les min den ki szá má ra jól lát ha -
tó he lyen, jól ol vas ha tó an, a te rü le ten meg je len ni kí vá nó
sze mé lyek tá jé ko zó dá sát elõ se gí tõ mó don figyelemfel -
hívó jel zést, is mer te tést el he lyez ni

a) az adott te rü le ten elekt ro ni kus meg fi gye lõ rend szer
al kal ma zá sá ról (tér fi gye lés),

b) az elekt ro ni kus biz ton ság tech ni kai rend szer ál tal
foly ta tott köz vet len meg fi gye lé si rend szert al kal ma zó
üze mel te tõ rõl, to váb bá a sze mé lyes ada tok vé del mé rõl és
a köz ér de kû ada tok nyil vá nos sá gá ról  szóló tör vénynek az
érin tet tek jo ga i ra és ér vé nye sí té sük rend jé re vo nat ko zó
ren del ke zé se i rõl.

46/E.  § A köz le ke dé si ha tó ság ve ze tõ je a fel adat- és
 hatáskörében jo go sult ál lam tit kot, il let ve szol gá la ti tit kot
ké pe zõ adat mi nõ sí té sé re.”

24.  § (1) A Kkt. 47.  §-ának i) pont ja he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

[A tör vény al kal ma zá sá ban:]
„i) Köz for ga lom elõl el zárt ma gán út: a so rom pó val,

 kapuval vagy más fi zi kai esz köz zel le zárt, vagy „Mind két
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irány ból be haj ta ni ti los” jel zõ táb lá val és a „ma gán út” fel -
ira tot tar tal ma zó ki egé szí tõ táb lá val jel zett út, amely az
 ingatlan-nyilvántartásban ma gán út ként van be je gyez ve.”

(2) A Kkt. 47.  §-ának k) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

[A tör vény al kal ma zá sá ban:]
„k) Az út tar to zé ka: a vá ra ko zó hely, pi he nõ hely, a ve ze -

tõ osz lop, a kor lát, az út fenn tar tá si és köz le ke dés biz ton sá gi 
cé lo kat szol gá ló mû sza ki és egyéb lé te sít mény, be ren de -
zés (így kü lö nö sen jel zõ táb la, jel zõ lám pa, se gély ké rõ te le -
fon, par ko ló jegy-ki adó au to ma ta, so rom pó), a zajárnyé -
koló fal és töl tés, hó vé dõ er dõ sáv, fa sor vagy cser je sáv
(vé del mi ren del te té sû erdõ), va la mint a köz út ha tá rá tól
szá mí tott két mé ter tá vol sá gon be lül ül te tett fa, az össze -
füg gõ üze mi gyü möl csös höz tar to zó fák ki vé te lé vel, az út
üze mel te té sé hez szük sé ges elekt ro ni kus hír köz lõ esz kö -
zök és há ló za tok.”

(3) A Kkt. 47.  §-ának r) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

[A tör vény al kal ma zá sá ban:]
„r) Ke rék pá rút: jel zõ táb lá val ke rék pár út ként meg je lölt

köz út.”

25.  § (1) A Kkt. 48.  §-ának (3) be kez dé se a) pont já nak
5. al pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Fel ha tal ma zást kap
a) a Kor mány, hogy]
„5. a köz úti köz le ke dé si szol gál ta tá sok és a köz úti jár -

mû vek üzem ben tar tá sá nak ál ta lá nos sza bá lya it,”
[ren de let ben ál la pít sa meg.]

(2) A Kkt. 48.  §-a (3) be kez dé sé nek a) pont ja a követ -
kezõ 14–23. al pont tal egé szül ki:

[Fel ha tal ma zást kap
a) a Kor mány, hogy]
„14. a 7500 kg meg en ge dett leg na gyobb össz tö me get

meg ha la dó jár mû vel tör té nõ köz le ke dés idõ sza kos és te rü -
le ti kor lá to zá sá ra vo nat ko zó sza bá lyo kat,

15. a köz úti áru szál lí tás ra, áru fu va ro zás ra és sze mély -
szál lí tás ra vo nat ko zó ren del ke zé sek meg sér té se ese tén ki -
szab ha tó bír sá gok össze gét,

16. a ve szé lyes áruk köz úti szál lí tá sá nak el len õr zé sé re
vo nat ko zó egy sé ges el já rás sza bá lya it,

17. a köz úti jár mû vek kel kap cso la tos jó vá ha gyá sok ra,
tí pus bi zo nyít vá nyok ra, mû sza ki vizs gá la tok ra vo nat ko zó
ada tok ke ze lé sé re és nyil ván tar tá sá ra vo nat ko zó ren del ke -
zé sek meg sér té se ese tén ki szab ha tó bír sá gok össze gét és
az el len õr zés rész le tes sza bá lya it,

18. a ve szé lyes áru köz úti szál lí tá si biz ton sá gi ta nács -
adó ki ne ve zé sé nek és ké pe sí té sé nek fel té te le it,

19. az út díj alap já ul szol gá ló költ sé gek fel osz tá sá nak,
va la mint az út díj szá mí tá sá nak el ve it, a díj kö te les utak
hasz ná la tá ért tör té nõ elekt ro ni kus díj fi ze tést le he tõ vé tévõ 
rend szer be ve ze té sé re, üze mel te té sé re, az út hasz ná la ti
 díjak be sze dé sé re, el len õr zé sé re és be haj tá sá ra vo nat ko zó
rész le tes sza bá lyo kat,

20. a 21.  §-ban meg ha tá ro zott bír ság ki sza bá sá ra jo go -
sult ha tó ság vagy ha tó sá gok ki je lö lé sét,

21. a köz igaz ga tá si bír ság gal súj tan dó köz le ke dé si sza -
bály sze gé sek kö rét, az e te vé keny sé gek re vo nat ko zó ren -
del ke zé sek meg sér té se ese tén ki szab ha tó bír sá gok össze -
gét, va la mint a be sze dett bír ság fel hasz ná lá sát,

22. a 33.  § (3) be kez dé se sze rin ti köz re mû kö dõ igény -
be vé te lé re vo nat ko zó sza bá lyo kat,

23. a 29.  § (1) be kez dé se sze rin ti el szá mo lás és va -
gyon ke ze lés be adás rész le tes sza bá lya it,”
[ren de let ben ál la pít sa meg.]

(3) A Kkt. 48.  §-a (3) be kez dé sé nek b) pont ja a követ -
kezõ 25–26. al pont tal egé szül ki:

[Fel ha tal ma zást kap
b) a mi nisz ter, hogy]
„25. az alag utak ter ve zé sé nek, ki vi te le zé sé nek, üzem -

be he lye zé sé nek és üze mel te té sé nek rész le tes mû sza ki
sza bá lya it,

26. a 33.  § (4) be kez dé se sze rin ti esz köz re vo nat ko zó
kö ve tel mé nye ket,”
[ren de let ben ál la pít sa meg.]

(4) A Kkt. 48.  §-a (3) be kez dé sé nek f) és g) pont ja
 helyébe a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Fel ha tal ma zást kap]
„f) a mi nisz ter, hogy a 18.  § (7) be kez dé sé ben, a 20.  §

(1) be kez dé sé ben és a 29/A.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá -
ro zott bír ság ki ve té sé nek rész le tes sza bá lya it és a bír ság
fel hasz ná lá sá nak rend jét az adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz -
ter rel egyet ér tés ben,

g) a mi nisz ter, hogy az adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter -
rel egyet ér tés ben

1. a kü lön jog sza bály sze rin ti ver se nyez te té si el já rás -
ban ki vá lasz tott, a kü lön jog sza bály sze rin ti díj kö te les
utak hasz ná la tá ért díj sze dés re jo go sult szer ve ze tet,

2. a díj fi ze tés sel érin tett or szá gos köz uta kat – ide ért ve
az erre irá nyu ló kon cesszi ós szer zõ dés alap ján mû köd te -
tett or szá gos köz utat is – vagy azok egyes sza ka sza it,

3. a 33/A.  § sze rin ti hasz ná la ti díj és út díj, va la mint
ezek meg fi ze té sé nek el ma ra dá sa ese tén a pót díj, il let ve
a pót díj meg fi ze té sé nek el ma ra dá sa ese tén a több let pót díj
mér té két,

4. a fi ze tés mód ját és fel té te le it, va la mint
5. a be sze dett díj és pót díj ked vez mé nye zett jét – a Kor -

mány ál tal jó vá ha gyott el vek alap ján,”
[ren de let ben ál la pít sa meg.]

(5) A Kkt. 48.  §-ának (3) be kez dé se a kö vet ke zõ j) pont -
tal egé szül ki:

[Fel ha tal ma zást kap]
„j) a hon véd ele mért fe le lõs, va la mint az egyes rend vé -

del mi szer ve ket irá nyí tó mi nisz ter, hogy – a köz le ke dé sért
fe le lõs mi nisz ter rel egyet ér tés ben – a Ma gyar Hon véd ség,
a nem zet biz ton sá gi szol gá la tok és a rend vé del mi szer vek
sze mé lyi ál lo má nya, jár mû vei és ma gán út jai te kin te té ben
az el té rõ ren del ke zé se ket”
[ren de let ben ál la pít sa meg.]
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26.  § A Kkt. 49.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„49.  § (1) Ez a tör vény a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok
vég re haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket ál la pít ja meg:

a) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 561/2006/EK ren -
de le te (2006. már ci us 15.) a köz úti szál lí tás ra vonat -
kozó egyes szo ci á lis jog sza bá lyok össze han go lá sá ról, a
3821/85/EGK és a 2135/98/EK ta ná csi ren de let mó do sí tá -
sá ról, va la mint a 3820/85/EGK ta ná csi ren de let ha tá lyon
kí vül he lye zé sé rõl, 15. cikk, 18. cikk, 19. cikk (1) be kez -
dé se, 21. és 22. cikk, 27. cikk 2. pont ja;

b) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 715/2007/EK ren -
de le te (2007. jú ni us 20.) a könnyû sze mély gép jár mû vek és 
ha szon gép jár mû vek (Euro 5 és Euro 6) ki bo csá tás te kin te -
té ben tör té nõ tí pus jó vá ha gyá sá ról és a jár mû ja ví tá si- és
kar ban tar tá si in for má ci ók el ér he tõ sé gé rõl, 13. cikk.

(2) Ez a tör vény a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak való
meg fe le lést szol gál ja:

a) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 1999/62/EK irány -
el ve (1999. jú ni us 17.) a ne héz te her gép jár mû vek re egyes
inf ra struk tú rák hasz ná la tá ért ki ve tett dí jak ról, 2. cikk b) és 
c) pont ja, 7. cikk (2) be kez dé sé nek a) pont ja, (3)–(4) és
(9)–(10) be kez dé se, 9. cikk (2) be kez dé se;

b) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2002/15/EK irány -
el ve (2002. már ci us 11.) a köz úti fu va ro zás ban uta zó te vé -
keny sé get vég zõ sze mé lyek mun ka ide jé nek szer ve zé sé rõl, 
a Mun ka Tör vény köny vé rõl  szóló 1992. évi XXII. tör -
vénnyel és a mun ka ügyi el len õr zés rõl  szóló 1996. évi
LXXV. tör vénnyel együtt;

c) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2006/22/EK irány el -
ve (2006. már ci us 15.) a köz úti szál lí tás ra vo nat ko zó egyes
szo ci á lis jog sza bá lyok kal kap cso la tos 3820/85/EGK és a
3821/85/EGK ta ná csi ren de let vég re haj tá sá nak mi ni mum fel -
té te le i rõl és a 88/599/EGK ta ná csi irány elv ha tá lyon kí vül
he lye zé sé rõl, 2. cik ké nek (1) és (2) be kez dé se;

d) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2006/38/EK irány -
el ve (2006. má jus 17.) a ne héz te her gép jár mû vek re egyes
inf ra struk tú rák hasz ná la tá ért ki ve tett dí jak ról  szóló
1999/62/EK irány elv mó do sí tá sá ról, 1. cikk 1. pont c) és
e) al pont ja, 1. cikk 2. pont a) és e) al pont ja, 1. cikk 7. pont
b) al pont ja.”

A víziközlekedésrõl  szóló
2000. évi XLII. tör vény módosítása

27.  § A ví zi köz le ke dés rõl  szóló 2000. évi XLII. tör vény
(a továb biak ban: Vkt.) 12.  §-ának (1)–(3) be kez dé se he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Azt a bel ví zi ha jót, ten ge ri ha jót, il let ve úszó mun -
ka gé pet, amely nek üze mel te té se ha jó zá si en ge dély hez
 kötött, a ha jó zá si ha tó ság – amennyi ben nem zet kö zi szer -
zõ dés el té rõ en nem ren del ke zik – ab ban az eset ben jegy zi
be a ma gyar lajst rom ba, ha an nak ma gyar vagy kö zös sé gi
tu laj do ni há nya da az 50%-ot meg ha lad ja, to váb bá az úszó -
lé te sít ményt más lajst rom ban nem tart ják nyil ván.

(2) A nyil ván tar tás ba vé tel re kö te le zett, több mint
50%-ban ma gyar tu laj don ban lévõ úszó lé te sít ményt az
Eu ró pai Unió tag ál la má nak lajst ro má ban kell nyil ván tar -
tás ba ve tet ni.

(3) Amennyi ben az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott
úszó lé te sít mény ma gyar vagy kö zös sé gi tu laj do ni há nya -
da az ott meg ha tá ro zott mér ték alá csök ken, a ma gyar lajst -
rom ban nyil ván tar tott úszó lé te sít ményt a lajst rom ból
 törölni kell, ki vé ve, ha az úszó lé te sít mény to váb bi üze mel -
te té sé hez ha jó zá si en ge dély nem szük sé ges. A ma gyar
vagy kö zös sé gi tu laj do ni há nyad csök ke né sét a tu laj do ni
há nya dát el ide ge ní tõ rész tu laj do nos a tu laj do ni há nya da
át ru há zá sá tól szá mí tott 15 na pon be lül kö te les a ha jó zá si
ha tó ság nak be je len te ni.”

28.  § A Vkt. 16.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A nem ze ti lo bo gót a sze mély zet tel ren del ke zõ
nagy ha jó és úszó mun ka gép far ré szén vagy a kor mány ál lás 
mö göt ti lo bo gó rú don kell el he lyez ni.”

29.  § A Vkt. 51.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Ha jó zá si te vé keny ség ha jó zá si en ge dély bir to ká -
ban vé gez he tõ.”

30.  § A Vkt. 52.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Ha jó zá si en ge dély az EGT-ál lam ban lajst ro mo zott
úszó lé te sít ményt üzem ben tar tó, ma gyar or szá gi szék he lyû 
jogi sze mély és gaz dál ko dó szer ve zet ré szé re ad ha tó.”

31.  § (1) A Vkt. 87.  §-ának 3. pont ja he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

[E tör vény al kal ma zá sá ban]

„3. csó nak: az em ber i erõ vel haj tott – ha jó nak, komp -
nak, vízi sport esz köz nek nem mi nõ sü lõ – fel épít ménnyel
nem ren del ke zõ ví zi jár mû, amely nek test hossza nem ha -
lad ja meg a kis ha jó ra meg ál la pí tott mér té ket. Csó nak
 továbbá az a szél erõ vel vagy gépi be ren de zés sel haj tott
– ha jó nak, komp nak, vízi sport esz köz nek nem mi nõ sü lõ –
ví zi jár mû is, amely nek hossza a 6,2 mé tert, név le ges vi tor -
la fe lü le te a 10 m2-t, il le tõ leg mo tor tel je sít mé nye a 4 kW-ot 
nem éri el. Nem mi nõ sül csó nak nak az épí té se, be ren de zé -
se és fel sze re lé se alap ján el sõd le ge sen nem ha jó zá si te vé -
keny ség foly ta tá sá ra al kal mas – kü lön jog sza bály ban
meg ha tá ro zott – úszó esz köz;”

(2) A Vkt. 87.  §-ának 21. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

[E tör vény al kal ma zá sá ban]

„21. kis ha jó: az a bel ví zi hajó, amely nek a ha jó tes ten
mért hossza a 20 mé tert nem éri el, va la mint az a ten ge ri
hajó, amely nek a ha jó tes ten mért hossza a 24 mé tert nem
éri el;”
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(3) A Vkt. 87.  §-ának 27. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

[E tör vény al kal ma zá sá ban]
„27. nagy ha jó: az a bel ví zi hajó, amely nek a ha jó tes ten

mért hossza 20 mé ter vagy an nál na gyobb, va la mint az a
ten ge ri hajó, amely nek ha jó tes ten mért hossza 24 mé ter
vagy an nál na gyobb;”

A légiközlekedésrõl  szóló
1995. évi XCVII. tör vény módosítása

32.  § (1) A lé gi köz le ke dés rõl  szóló 1995. évi XCVII.
tör vény (a továb biak ban: Lt.) 3/C.  §-ának (1)–(3) be kez dé -
se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A lé gi köz le ke dé si ha tó ság a re pü lés biz ton sá gá nak
fenn tar tá sa ér de ké ben – nem zet kö zi szer zõ dés ben fog lal -
tak kal össz hang ban – meg ha tá ro zott tí pu sú lé gi jár mû vek -
re, lé gi köz le ke dés sel kap cso la tos ter mé kek re, al kat ré szek -
re, be ren de zé sek re vo nat ko zó an lé gi al kal mas sá gi ha tá ro -
za tot bo csát ki. Az el já rás ban az ügy fél jo gai az érin tett
 típushoz tar to zó min den, a Ma gyar Köz tár sa ság Ál la mi
Lé gi jár mû Lajst rom ba vett lé gi jár mû tu laj do no sát, bér lõ -
jét és üzem ben tar tó ját meg il le tik.

(2) A lé gi köz le ke dé si ha tó ság a re pü lés biz ton sá gá nak
fenn tar tá sa ér de ké ben – nem zet kö zi szer zõ dés ben fog lal -
tak kal össz hang ban – üzem ben tar tá si ha tá ro zat ban meg -
tilt hat ja, kor lá toz hat ja, bi zo nyos fel té te lek tel je sí té sé hez
köt he ti a lé gi jár mû vek kel való üze me lést. Az el já rás ban az 
ügy fél jo gai a ha tá ro zat tal érin tett min den lé gi jár mû tu laj -
do no sát, bér lõ jét és üzem ben tar tó ját meg il le tik.

(3) A lé gi köz le ke dé si ha tó ság a re pü lés biz ton sá gá nak
fenn tar tá sa ér de ké ben – nem zet kö zi szer zõ dés ben fog lal -
tak kal össz hang ban – a re pü lés biz ton sá gát ve szé lyez te tõ
hely zet ész le lé se ese tén a lé gi na vi gá ci ós szol gál ta tók ra és
az Eu ró pai Lé gi for gal mi Szol gál ta tá si Há ló zat át jár ha tó -
sá gá ról  szóló, 2005. már ci us 10-i 552/2004/EK eu ró pai
par la men ti és ta ná csi ren de let ben meg ha tá ro zott be je len -
tett szer ve ze tek re vo nat ko zó an lé gi na vi gá ci ós biz ton sá gi
ha tá ro za tot bo csát ki.”

(2) Az Lt. 3/C.  §-a a kö vet ke zõ új (5) és (6) be kez dé sek -
kel egé szül ki, egy ide jû leg a § ere de ti (5)–(8) be kez dé sé -
nek meg je lö lé se (7)–(10) be kez dés re vál to zik:

„(5) A lé gi köz le ke dé si ha tó ság az (1)–(4) be kez dés ben
meg ha tá ro zott ha tá ro za tot ad ki, ha az en ge dé lyes be je len -
té se alap ján, vagy ha el já rá sa so rán hi va tal ból ész le li, hogy 
az esz köz, be ren de zés, al kat rész vagy el já rás hi bá ja kö vet -
kez té ben a lé gi köz le ke dés biz ton sá gát ve szé lyez te tõ hely -
zet áll fenn.

(6) Az (1)–(4) be kez dés ben meg ha tá ro zott ha tá ro zat az
aláb bi a kat is tar tal maz za:

a) a biz ton sá got ve szé lyez te tõ hely zet meg je lö lé se,
b) az érin tett esz köz, be ren de zés, al kat rész vagy el já rás 

meg je lö lé se,
c) a szük sé ges in téz ke dé sek és azok in do ko lá sa,
d) a szük sé ges in téz ke dé sek vég re haj tá sá nak ha tár ide je.”

(3) Az Lt. 3/C.  §-ának – a (2) be kez dés sel át szá mo zott –
(9) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(9) Az (1)–(3) be kez dés ben meg ha tá ro zott ha tá ro za to -
kat a lé gi köz le ke dé si ha tó ság a hon lap ján, a köz le ke dé sért
fe le lõs mi nisz ter ál tal ve ze tett mi nisz té ri um hi va ta los lap -
já ban köz zé te szi, va la mint az (1) be kez dés sze rin ti ha tá ro -
za tot az Eu ró pai Re pü lés biz ton sá gi Ügy nök ség nek tá jé -
koz ta tás cél já ból meg kül di.”

33.  § (1) Az Lt. 6.  §-a (1) be kez dé se b) pont já nak he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A ma gyar lég te ret az a lé gi jár mû ve he ti igény be,]

„b) amely nek ve ze tõ je a lé gi köz le ke dé si ha tó ság, il let ve 
a ka to nai lég ügyi ha tó ság ál tal ki adott szak szol gá la ti en ge -
déllyel ren del ke zik, lajst ro mo zás ra nem kö te le zett lé gi jár -
mû ese té ben a jog sza bály ban meg ha tá ro zott fel té te lek nek
meg fe lel.”

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

„(4) Az el len õr zött lég tér ben tör té nõ re pü lé sek hez
– ide ért ve az olyan kül föl di lé gi jár mû nek a ma gyar lég tér -
be való be re pü lé sét is, amely szá má ra a ma gyar lég tér
hasz ná la tát nem zet kö zi szer zõ dés, il le tõ leg a (3) be kez -
dés ben meg ha tá ro zott en ge dély le he tõ vé te szi – lé gi for -
gal mi irá nyí tói en ge dély szük sé ges. Nincs szük ség lé gi for -
gal mi irá nyí tói en ge dély re a lég vé del mi ké szen lé ti re pü -
lés hez.”

34.  § Az Lt. 12.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(5) A lajst ro mo zás ra kö te le zett lé gi jár mû üzem ben tar -
tó ja, a 19.  § (2) be kez dé sé ben fog lal tak ese tén a lé gi jár mû
tu laj do no sa üze mel te té si bá zis ként a Ma gyar Köz tár sa ság
te rü le tén lévõ re pü lõt eret ha tá roz meg, ahol vagy ahon nan
a lé gi jár mû üzem ben tar tá sát vég zi vagy szer ve zi.”

35.  § Az Lt. 13.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés 
lép:

„13.  § A lé gi köz le ke dé si ha tó ság a lajst rom ba fel ve szi
a biz ton sá gos re pü lés re al kal mas pol gá ri lé gi jár mû vet,
amely más ál lam lé gi jár mû lajst ro má ban nem sze re pel,
 légialkalmassági bi zo nyít vánnyal és – az Eu ró pai Gaz da -
sá gi Tér ség te rü le tén kí vül rõl tör té nõ be ho za tal ese tén – az 
Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség rõl  szóló meg ál la po dás ban ré -
szes ál la mi vám ha tó ság vám ke ze lé sét iga zo ló ok mánnyal
ren del ke zik. Bé relt lé gi jár mû lajst rom ba vé te le ese tén a tu -
laj do nos hoz zá já ru lá sa szük sé ges a lajst rom ba vé tel hez.”

36.  § Az Lt. 14.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Nem tö röl he tõ a lé gi jár mû a lajst rom ból mind ad -
dig, amíg a be jegy zett jog jo go sult já nak ki egyen lí tet len
kö ve te lé se áll fenn, ki vé ve, ha a jo go sult a lé gi jár mû lajst -
rom ból való tör lé sé hez hoz zá já rul.”
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37.  § Az Lt. 52/A.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„52/A.  § (1) A NATO mû ve le ti és a nem ze ti alá ren delt -
sé gû lég vé del mi ké szen lé ti lé gi jár mû ré szé re a lég vé del mi
va lós re pü lés vég re haj tá sa so rán a lé gi for gal mi irá nyí tó
szol gá lat – a lé gi for ga lom ban részt ve võk biz ton sá gá nak
figye lembe véte lével – elõ se gí ti a lég vé del mi irá nyí tó ál tal
meg ha tá ro zott, a légi cél el éré sé hez szük sé ges út vo nal
igény be vé te lét, va la mint sza bad dá te szi a légi cél kör ze tét.

(2) A lég vé del mi irá nyí tó szol gá lat fe le lõs a lég vé del mi
ké szen lé ti re pü lést vég re haj tó lé gi jár mû nek az ál ta lá nos
lé gi for ga lom ban részt vevõ lé gi jár mû tõl tör té nõ el kü lö ní -
té sé ért és az össze üt kö zés meg elõ zé sé ért.

(3) A lég vé del mi ké szen lé ti re pü lés sel össze füg gés ben
az ille té kes lé gi for gal mi szol gá lat fe le lõs az érin tett ál ta lá -
nos lé gi for ga lom ban részt vevõ lé gi jár mû hely ze té rõl
 szóló tá jé koz ta tás biz to sí tá sá ért a lég vé del mi irá nyí tó
szol gá lat ré szé re.”

38.  § Az Lt. 62.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép, egy ide jû leg a § a kö vet ke zõ (3) be -
kez dés sel egé szül ki:

„(2) A ka to nai el len õr zött lég tér ben és re pü lõt ere ken
a ka to nai lé gi for gal mi szol gá la to kat a hon véd ele mért fe le -
lõs mi nisz ter hoz za lét re és tart ja fenn.

(3) A ka to nai lé gi for gal mi szol gá la tok fel ada ta külö -
nösen:

a) a lég tér el len õr zé se ér de ké ben a lé gi for gal mi szol gá -
la tok kal való együtt mû kö dés,

b) a lég tér gaz dál ko dás,
c) a lé gi for gal mi irá nyí tás,
d) a lé gi for gal mi tá jé koz ta tó szol gá lat el lá tá sa,
e) a lé gi for gal mi táv köz lé si szol gá lat el lá tá sa,
f) ri asz tó szol gá lat el lá tá sa,
g) re pü lés tá jé koz ta tó szol gá lat el lá tá sa.”

39.  § Az Lt. 66/A.  §-ának (1)–(2) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A tör vény ben, az e tör vény fel ha tal ma zá sa alap ján
ki adott jog sza bály ban és kö zös sé gi ren de let ben elõ írt

a) lé gi köz le ke dé si, lé gi köz le ke dés sel össze füg gõ te vé -
keny ség re,

b) lé gi jár mû lajst ro mo zá sá ra, nyil ván tar tá sá ra, üzem -
ben tar tá sá ra, biz to sí tá sá ra,

c) lé gi köz le ke dé si aka dály ra,
d) nyil vá nos re pü lõ ren dez vény re,
e) szak szol gá la ti te vé keny ség re,
f) adat szol gál ta tás ra, tá jé koz ta tás ra, be je len tés re,
g) lé gi köz le ke dés vé del mé re,
h) zaj kor lá to zás ra

vo nat ko zó ren del ke zé sek meg sér tõi 20 000 Ft-tól
3 000 000 Ft-ig ter je dõ bír sá got kö te le sek fi zet ni.

(2) A bír sá go lás sal kap cso la tos el já rást a légiközleke -
dési ha tó ság foly tat ja le. A bír ság össze gét az eset összes
kö rül mé nyé re – így kü lö nö sen a jog sér tés ál tal érin tet tek
kö ré nek nagy sá gá ra, a jog sér tés sú lyá ra, a jog sér tõ ál la pot

idõ tar ta má ra, a jog sér tõ ma ga tar tás is mé telt ta nú sí tá sá ra,
a jog sér tés ve szé lyes sé gé re vagy ká ro sí tó ha tá sá ra, a be kö -
vet ke zett kár mér té ké re, a hely re ál lít ha tó ság le he tõ sé gé re
és a jog sér tés sel el ért jog ta lan elõny mér té ké re – te kin tet tel 
kell meg ha tá roz ni.”

40.  § Az Lt. 71.  §-a a kö vet ke zõ 28–29. pont tal egé szül
ki:

[A tör vény al kal ma zá sá ban]
„28. lég vé del mi ké szen lé ti re pü lés: a lég vé del mi ké -

szen lé ti szol gá la tot el lá tó ál la mi lé gi jár mû vek va lós és
gya kor ló re pü lé se;

29. légi cél: azon lé gi jár mû, amely vo nat ko zá sá ban a
lég vé del mi ké szen lé ti szol gá lat szá má ra el fo gá si fel adat
ke rült meg ha tá ro zás ra.”

41.  § (1) Az Lt. 74.  §-a (2) be kez dé sé nek p) pont ja
 helyébe a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Fel ha tal ma zást kap]
„p) a hon véd ele mért fe le lõs mi nisz ter, hogy a mi nisz ter -

rel egyet ér tés ben a Ma gyar Hon véd ség lég vé del mi ké -
szen lé ti re pü lé se i nek sza bá lya it;”
[ren de let ben ál la pít sa meg.]

(2) Az Lt. 74.  §-ának (2) be kez dé se a kö vet ke zõ
t)–w) pont tal egé szül ki:

[Fel ha tal ma zást kap]
„t) a hon véd ele mért fe le lõs mi nisz ter, hogy a mi nisz ter -

rel egyet ér tés ben az ál la mi célú lé gi köz le ke dés te kin te té -
ben a nyil vá nos re pü lõ ren dez vény sza bá lya it;

u) a mi nisz ter, hogy az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi -
nisz ter rel egyet ér tés ben és a lé gi köz le ke dé si ha tó ság ál tal
ki je lölt zaj gát ló vé dõ öve zet ál tal érin tett te le pü lé si ön kor -
mány za tok kal egyez tet ve a lé gi köz le ke dé si bír ság ki ve té -
sé nek rész le tes sza bá lya it és a be sze dett bír ság össze gé nek 
fel hasz ná lá si rend jét;

v) a mi nisz ter, hogy az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi -
nisz ter rel – va la mint kö zös fel hasz ná lá sú re pü lõ tér ese té -
ben a hon véd ele mért fe le lõs mi nisz ter rel is – egyet ér tés -
ben és a lé gi köz le ke dé si ha tó ság ál tal ki je lölt zaj gát ló
 védõövezet ál tal érin tett te le pü lé si ön kor mány za tok kal
egyez tet ve a zaj vé del mi díj meg ál la pí tá sá nak rész le tes
sza bá lya it és a be sze dett díj össze gé nek fel hasz ná lá si
rend jét;

w) a hon véd ele mért fe le lõs mi nisz ter, hogy a mi nisz ter -
rel egyet ér tés ben az ál la mi célú lé gi köz le ke dés szak te rü le -
té hez kap cso ló dó szak ér tõi mû kö dés en ge dé lye zé sét”
[ren de let ben ál la pít sa meg.]

42.  § Az Lt. 74/A.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Ez a tör vény a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok vég re -
haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket ál la pít ja meg:

a) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2320/2002/EK
ren de le te (2002. de cem ber 16.) a pol gá ri lé gi köz le ke dés
biz ton sá ga te rü le tén kö zös sza bá lyok lét re ho zá sá ról,
12. cikk;
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b) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 261/2004/EK ren -
de le te (2004. feb ru ár 11.) a vissza uta sí tott be szál lás és
 légijáratok tör lé se vagy hosszú ké sé se ese tén az uta sok nak 
nyúj tan dó kár ta la ní tás és se gít ség kö zös sza bá lya i nak
meg ál la pí tá sá ról, és a 295/91/EGK ren de let ha tá lyon kí vül 
he lye zé sé rõl, 16. cikk;

c) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 549/2004/EK ren -
de le te (2004. már ci us 10.) az egy sé ges eu ró pai ég bolt lét -
re ho zá sá ra vo nat ko zó ke ret meg ál la pí tá sá ról (,,ke ret ren -
de let”), 9. cikk;

d) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 785/2004/EK ren -
de le te (2004. áp ri lis 21.) a lé gi fu va ro zók ra és lé gi jár mû -
vek üzem ben tar tó i ra vo nat ko zó biz to sí tá si kö ve tel mé -
nyek rõl, 8. cikk;

e) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 847/2004/EK ren -
de le te (2004. áp ri lis 29.) a tag ál la mok és har ma dik or szá -
gok kö zöt ti lé gi köz le ke dé si szol gál ta tá sok ra vo nat ko zó
meg ál la po dá sok tár gya lá sá ról és vég re haj tá sá ról, 5. cikk;

f) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2111/2005/EK ren -
de le te (2005. de cem ber 14.) a Kö zös sé gen be lül mû kö dé si
ti la lom alá tar to zó légi fu va ro zók kö zös sé gi lis tá já nak el -
fo ga dá sá ról és az üze mel te tõ fu va ro zó ki lé te te kin te té ben
a légi köz le ke dés uta sa i nak tá jé koz ta tá sá ról, va la mint a
2004/36/EK irány elv 9. cik ké nek ha tá lyon kí vül he lye zé -
sé rõl, 13. cikk;

g) az Eu ró pai Par la ment és Ta nács 1107/2006/EK ren -
de le te (2006. jú li us 5.) a lé gi jár mû ve ken uta zó fo gya ték kal 
élõ, il let ve csök kent moz gás ké pes sé gû sze mé lyek jo ga i -
ról, 16. cikk.”

A légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb
közlekedési események szakmai vizsgálatáról  szóló

2005. évi CLXXXIV. tör vény módosítása

43.  § A lé gi-, a vas úti és a ví zi köz le ke dé si bal ese tek és
egyéb köz le ke dé si ese mé nyek szak mai vizs gá la tá ról  szóló 
2005. évi CLXXXIV. tör vény (a továb biak ban: Kbvt.)
1.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„(2) Amennyi ben nem zet kö zi szer zõ dés el té rõ en nem
ren del ke zik, e tör vény ren del ke zé se it kell al kal maz ni a
Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén, lég te rén kí vül (kül föl dön)
ma gyar lajst rom ba vett lé gi jár mû vel és úszó lé te sít -
ménnyel, va la mint ma gyar nyil ván tar tás ba vett lé gi jár mû -
vel és vas úti jár mû vel be kö vet ke zett köz le ke dé si bal eset
és egyéb köz le ke dé si ese mény vizs gá la tá ra is.”

44.  § (1) A Kbvt. 2.  §-ának c) pont ja he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

[E tör vény al kal ma zá sá ban:]
„c) ha lá los bal eset: olyan bal eset, amely nek következ -

tében a bal ese tet szen ve dõ sze mély ha lá los sé rü lést szen -
ved;”

(2) A Kbvt. 2.  §-a f) pont já nak fa) al pont ja he lyé be a
 következõ ren del ke zés lép:

[E tör vény al kal ma zá sá ban:
f) lé gi köz le ke dé si bal eset: a re pü lés tar ta ma alatt be -

kö vet ke zett olyan ese mény, amely nek so rán]
„fa) va la ki meg hal, ha lá los vagy sú lyos sé rü lést szen ved”

(3) A Kbvt. 2.  §-a p) pont já nak pc) al pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[E tör vény al kal ma zá sá ban:
p) re pü lés tar ta ma:]
„pc) bal lon nal tör té nõ re pü lés ese tén a bal lon gáz zal

vagy me leg le ve gõ vel tör té nõ fel töl té sé nek meg kez dé sé -
vel kez dõ dik, és ak kor vég zõ dik, ami kor a föl det érést kö -
ve tõ meg ál lás után az utol só sze mély is el hagy ta an nak ko -
sa rát vagy gon do lá ját,”

(4) A Kbvt. 2.  §-ának p) pont ja a kö vet ke zõ pe) al pont tal 
egé szül ki:

[E tör vény al kal ma zá sá ban:
p) re pü lés tar ta ma:]
„pe) ve ze tõ nél kü li re pü lés re al kal mas lé gi jár mû ese tén 

az irá nyí tó rend szer re pül te tés szán dé ká val tör té nõ üzem be 
he lye zé sé tõl an nak a ter ve zett fel adat tel je sí té sét kö ve tõ
szán dé kos üze men kí vül he lye zé sé ig;”

(5) A Kbvt. 2.  §-a a kö vet ke zõ r) pont tal egé szül ki:
[E tör vény al kal ma zá sá ban:]
„r) üzem ben tar tó: a jár mû, il let ve az inf ra struk tú ra mû -

kö dé sét szer ve zõ, fenn tar tó ter mé sze tes vagy jogi sze -
mély, hon vé del mi lé gi jár mû ese té ben a lé gi jár mû üze mel -
te té sé ért fe le lõs szer ve zet köz vet len szol gá la ti elöl já ró ja.
E tör vény al kal ma zá sá ban az üzem ben tar tó ra vo nat ko zó
ren del ke zé se ket kell al kal maz ni azon sze mély te kin te té -
ben is, aki nek te vé keny sé ge üzem ben tar tói en ge dély hez
nem kö tött, il let ve üzem ben tar tói en ge dé lyé nek ér vé nyes -
sé ge le járt, jog sér tõ mó don vagy en ge dély nél kül foly tat ta
te vé keny sé gét.”

45.  § (1) A Kbvt. 9.  §-a (1) be kez dé sé nek h) pont ja
 helyébe a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A köz le ke dés biz ton sá gi szerv a tény ál lás meg ál la pí tá -
sa ke re té ben – szük ség ese tén a töb bi köz igaz ga tá si ha tó -
ság gal egyez te tett mó don, a bün te tõ el já rást nem aka dá -
lyoz va – jo go sult kü lö nö sen arra, hogy]

„h) a ta nú kat a vizs gá lat bár mely sza ka szá ban – a hely -
szí nen lévõ ta nú kat azon nal – meg hall gas sa;”

(2) A Kbvt. 9.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül ki:
„(4) A vizs gá ló bi zott ság ja vas la tá ra a köz le ke dés biz -

ton sá gi szerv ve ze tõ je a szak mai vizs gá lat bár mely sza ka -
szá ban jo go sult biz ton sá gi aján lás ki adá sá ra.”

46.  § (1) A Kbvt. 10.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a
 következõ ren del ke zés lép:

„(6) A bal ese ti ügye le ti szol gá lat a be je len té se ket te le -
fo non, elekt ro ni kus úton, va la mint le vél ben fo gad ja a köz -
le ke dés biz ton sá gi szerv hon lap ján és a Ma gyar Köz tár sa -
ság Lé gi for gal mi Tá jé koz ta tó Ki ad vá nyá ban (AIP) köz zé -
tett cí men és te le fon szá mon. A köz le ke dés biz ton sá gi szerv 
nyil ván tar tás ba ve szi a be je len tést, és a bal ese ti ügye le ti
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szol gá lat se gít sé gé vel ha la dék ta la nul meg te szi a vizs gá lat
meg kez dé sé hez szük sé ges in téz ke dé se ket. Amennyi ben
a be je len tés nem az üzem ben tar tó tól szár ma zik, a köz le -
ke dés biz ton sá gi szerv az üzem ben tar tót ha la dék ta la nul
ér te sí ti.”

(2) A Kbvt. 10.  §-ának (9) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(9) A köz le ke dés biz ton sá gi szerv ve ze tõ je a be je len -
tést köve tõen ha la dék ta la nul írás ban ki je lö li a vizs gá ló bi -
zott ság tag ja it, és ez zel meg in dít ja a szak mai vizs gá la tot.
A vizs gá ló bi zott ság a ki je lö lést köve tõen ha la dék ta la nul
meg kez di a szak mai vizs gá la tot. Amennyi ben a köz le ke -
dé si bal eset ben és egyéb köz le ke dé si ese mény ben több
jár mû érin tett, azt egy eset nek kell te kin te ni. Az ese tet a
leg sú lyo sabb kö vet kez mény alap ján kell mi nõ sí te ni.”

(3) A Kbvt. 10.  §-a a kö vet ke zõ (14) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(14) A bel föl dön kül föl di jár mû vel be kö vet ke zett köz -
le ke dé si bal eset és egyéb köz le ke dé si ese mény be kö vet ke -
zé se kor a köz le ke dés biz ton sá gi szerv a le he tõ leg ki sebb
ké se de lem mel ér te sí ti a jár mû vet lajst ro mo zó (nyilván -
tartó), üzem ben tar tó (üze mel te tõ), ter ve zõ, gyár tó, va la -
mint nem zet kö zi szer zõ dés ben meg ha tá ro zott érin tett sé gû
ál lam ba le set kiv izs gá ló szer vét. Az ér te sí tést a nem zet kö zi 
szer zõ dé sek ben meg ha tá ro zott hi va ta los mun ka nyel ven
kell meg kül de ni. Az ér te sí tés tar tal mát kü lön jog sza bály
ha tá roz za meg. Az ér te sí tés az adott idõ pont ban ren del ke -
zés re álló in for má ci ó kat tar tal maz za, az egyes informá -
ciók hi á nya  miatt az ér te sí tés nem szen ved het ké se del met.
A hi ány zó ada to kat és az egyéb kap cso ló dó in for má ci ó kat
azok be szer zé sét köve tõen ha la dék ta la nul pó tol ni kell.”

47.  § (1) A Kbvt. 11.  §-a (1) be kez dé sé nek fel ve ze tõ
szö ve ge he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A hely szín biz to sí tá sá ról és a (7) be kez dés sze rin ti vál -
to zat la nul ha gyá sá ról”

(2) A Kbvt. 11.  §-ának (7) és (8) be kez dé se he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(7) A hely szín vál to zat la nul ha gyá sa és a nyo mok, va -
la mint a ron csok meg õr zé se ér de ké ben a ren del ke zés re
álló esz kö zök kel min dent meg kell ten ni azért, hogy az
idõ já rás vagy más kö rül mény ne okoz zon ká ro so dást,
 továbbá tá vol kell tar ta ni az il le ték te le ne ket. A hely szín
ere de ti ál la pot ban való meg õr zé sé tõl ki zá ró lag ak kor le het 
el te kin te ni, ha azt sze mé lyek éle té nek, tes ti ép sé gé nek
 védelme, ka taszt ró fa hely zet fel szá mo lá sá hoz nél kü löz he -
tet len azon na li in téz ke dé sek, va la mint ha laszt ha tat lan
 eljárási cse lek mé nyek in do kol ják; ilyen ese tek ben is ki zá -
ró lag az ezen in téz ke dé sek kel vagy cse lek mé nyek kel köz -
vet le nül össze füg gõ vál toz ta tá so kat sza bad vég re haj ta ni.
A hely szín vál toz ta tá sá ról a nyo mo kat rög zí tõ bi zott sá got
a hely szín re ér ke zé se kor ha la dék ta la nul tá jé koz tat ni kell,
amennyi ben arra le he tõ ség van, a vég re haj tott vál toz ta tá -
so kat jegy zõ könyv ben vagy képi úton rög zí te ni kell.

(8) Amennyi ben a hely szín ka to nai vagy ren dé sze ti lé te -
sít mény te rü le te, vagy õr zött szál lít mány, a hely szín, il let -
ve a szál lít mány õr zé sé rõl és vál to zat la nul ha gyá sá ról az
ille té kes ka to nai, il let ve ren dé sze ti szerv gon dos ko dik.”

48.  § A Kbvt. az „A bi zo nyí té kok meg õr zé se” al cí met
meg elõ zõ en a kö vet ke zõ 11/A.  §-sal egé szül ki:

„11/A.  § (1) A vizs gá ló bi zott ság a hely szí nen szem lét
foly tat le, amely rõl hely szí ni szem le jegy zõ köny vet vesz
fel.

(2) A köz le ke dés biz ton sá gi szerv vizs gá ló bi zott sá ga
szak mai vizs gá la tá hoz fel hasz nál hat ja más ha tó ság, il let ve 
az üzem ben tar tó vagy üze mel te tõ ál tal ké szí tett hely szí ni
szem le jegy zõ köny vet is.

(3) A men tés ve ze tõ je kö te les a szük sé ges se gít sé get
meg ad ni a ren del ke zé sé re álló esz kö zök kel a bi zo nyí té kok 
be gyûj té sé hez, a nyo mok rög zí té sé hez és min den olyan
mé rés el vég zé sé hez, ame lyek a kár el há rí tás so rán meg vál -
toz hat nak.

(4) Amennyi ben tör vény el té rõ en nem ren del ke zik, a
vizs gá ló bi zott ság ve ze tõ je a hely szí ni vizs gá lat tal össze -
füg gés ben, a vizs gá lat ide jé re jo go sult – az ese mény vizs -
gá la tá ban érin tett ha tó sá gok kal egyez tet ve – a hely szín
kör nye ze té ben lévõ inf ra struk tú rán zaj ló for ga lom, il let ve
te vé keny ség szük sé ges mér té kû és idõ tar ta mú kor lá to zá -
sá ra vagy szü ne tel te té sé re.

(5) A hely szí ni vizs gá lat be fe je zé sét köve tõen a le nem
fog lalt jár mû vek, be ren de zé sek el tá vo lí tá sá ról az üzem ben 
tar tó (üze mel te tõ), an nak hi á nyá ban a tu laj do nos gon dos -
ko dik.

(6) A hely szí ni vizs gá lat ban részt vevõ sze mé lye ket
meg fe le lõ vé dõ ru há zat tal, kü lön jog sza bály ban meg ha tá -
ro zott kö te le zõ vé dõ ol tá sok kal és az azo no sí tást meg -
könnyí tõ jel zés sel, va la mint a hely szí ni szem le le foly ta tá -
sá hoz meg fe le lõ tech ni kai fel sze re lés sel kell el lát ni.

(7) Az érin tett üzem ben tar tó (üze mel te tõ) fe le lõs ve ze -
tõ je a köz le ke dés biz ton sá gi szerv ké ré sé re gon dos ko dik a
köz le ke dé si te vé keny ség gel kap cso la tos do ku men tu mok,
ok má nyok össze gyûj té sé rõl és el is mer vény el le né ben
azok nak a nyo mo kat rög zí tõ bi zott ság ren del ke zé sé re
 bocsátásáról.

(8) Amennyi ben nem zet kö zi szer zõ dés alap ján más
 állam meg ha tal ma zott kép vi se lõ je a vizs gá lat ban jo go sult
részt ven ni, szá má ra le he tõ ség sze rint biz to sí ta ni kell a
hely szín ere de ti ál la pot ban tör té nõ meg te kin té sét. A meg -
ha tal ma zott kép vi se lõk hely szín re tör té nõ ér ke zé se nem
kés lel tet he ti a hely szí ni szem le meg kez dé sét és lefolyta -
tását.”

49.  § A Kbvt. a kö vet ke zõ al cím mel és 11/B.  §-sal egé -
szül ki:

„Adatrögzítõk

11/B.  § (1) A jár mû ve ken lévõ vagy az inf ra struk tú rá -
hoz kap cso ló dó adat rög zí tõ be ren de zé sek ál tal rög zí tett
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ada tok, in for má ci ók vissza nye ré sét, ki ol va sá sát, ke ze lé sét
csak arra ki kép zett és fel jo go sí tott sze mély vé gez he ti.

(2) Az adat rög zí tõ be ren de zé sek ál tal rög zí tett ada tok,
in for má ci ók vissza nye ré se, ki ol va sá sa iránt a vizs gá ló bi -
zott ság in téz ke dik. Amennyi ben a vizs gá ló bi zott ság nem
ren del ke zik eh hez meg fe le lõ esz köz zel vagy be ren de zés -
sel, ab ban az eset ben olyan más, ha zai vagy kül föl di szer -
ve zet hez for dul hat, amely a vizs gá lat el vég zé sé hez szük -
sé ges fel té te le ket biz to sít ja.

(3) Az (1) be kez dés sze rin ti ada to kat, in for má ci ó kat
a nyo mo zó ha tó ság ké ré sé re át kell adni.

(4) A jár mû vek ben lévõ adat rög zí tõ ket – be le ért ve a
hang rög zí tõ ket is – a köz le ke dés biz ton sá gi szerv a szak -
mai ki vizs gá lás ered mé nyes sé ge ér de ké ben ab ban az eset -
ben is le fog lal hat ja, il let ve el ren del he ti azok adat tar tal má -
nak le töl té sét, ha ez zel a jár mû új bó li üzem be he lye zé sét
kés lel te ti.”

50.  § A Kbvt. 12.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„12.  § (1) Amennyi ben to váb bi vizs gá lat szük sé ges,
a vizs gá ló bi zott ság ve ze tõ jé nek az érin tett ha tó ság gal
egyez te tett dön té se alap ján, a köz le ke dés biz ton sá gi szerv
az üzem ben tar tó (üze mel te tõ) – an nak hi á nyá ban a tu laj -
do nos – köz re mû kö dé sé vel és költ sé gé re az érin tett jár mû -
vet, be ren de zést, ron csot és tar to zé ka it, va la mint az egyéb
bi zo nyí té ko kat a vizs gá lat le foly ta tá sá ra al kal mas hely re
szál lít tat ja, és to váb bi õr zé sé rõl in téz ke dik. Az õr zés meg -
szün te té sé rõl a vizs gá ló bi zott ság ve ze tõ je és az ese mény
vizs gá la tá ban részt vevõ ha tó sá gok kö zö sen dön te nek.

(2) A köz le ke dés biz ton sá gi szerv az õri ze té be ke rült bi -
zo nyí té ko kat erre al kal mas mó don be ren de zett, el kü lö ní -
tett és az il le ték te le nek elõl el zárt he lyen õrzi meg. A meg -
õr zés so rán a köz le ke dés biz ton sá gi szerv gon dos ko dik
a bi zo nyí té kok azo no sít ha tó sá gá ról és meg vál toz tat ha tat -
lan sá gá ról.

(3) A nyo mo zó ha tó ság és a sza bály sér té si ha tó ság ál tal
le fog lalt bi zo nyí té kok nak a vizs gá ló bi zott ság ál tal szük sé -
ges nek ítélt vizs gá la ta iránt – az érin tett ha tó sá gok kal
egyez te tett mó don – a vizs gá ló bi zott ság ve ze tõ je in téz ke -
dik.

(4) A köz le ke dé si ese mény szak mai vizs gá la ta so rán át -
vett vagy le fog lalt bár mely jár mû vet, be ren de zést és egyéb 
dol got – ha arra a vizs gá lat le foly ta tá sá hoz már nincs szük -
ség – az érin tett ha tó sá gok kal tör tént egyez te tést köve tõen
át kell adni a tu laj do no sá nak, üzem ben tar tó já nak vagy az
ál ta luk ki je lölt szerv, sze mély ré szé re. Ha a jo go sult a dol -
got meg fe le lõ ha tár idõ alatt fel szó lí tás ra nem szál lít ja el, a
köz le ke dés biz ton sá gi szerv – ál la mi lé gi jár mû, hon vé del -
mi és rend vé del mi célú vas úti jár mû vagy úszó lé te sít mény
ki vé te lé vel – ér té ke sí tés vagy fel hasz ná lás te kin te té ben a
fe le lõs õr zés sza bá lyai sze rint jár el (Pol gá ri Tör vény -
könyv rõl  szóló 1959. évi IV. tör vény 197.  §). Ál la mi lé gi -
jár mû, hon vé del mi és rend vé del mi célú vas úti jár mû vagy
úszó lé te sít mény te kin te té ben az üzem ben tar tó a jár mû,
be ren de zés és egyéb do log át vé te lé rõl kö te les in téz ked ni.”

51.  § (1) A Kbvt. 13.  §-a a kö vet ke zõ e) pont tal egé szül
ki:

[A vizs gá ló bi zott ság tag ja, il let ve szak mai ki vizs gá ló
nem le het az, aki]

„e) a vizs gá lat ál tal érin tett szerv (gaz dál ko dó szer ve -
zet) ve ze tõ tiszt ség vi se lõ jé nek vagy tu laj do no sá nak kö ze li 
hoz zá tar to zó ja.”

(2) A Kbvt. 13.  §-a a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel egé szül
ki, egy ide jû leg a § ere de ti szö ve gé nek meg je lö lé se (1) be -
kez dés re vál to zik:

„(2) A vizs gá ló bi zott ság ve ze tõ jé nek és köz tiszt vi se lõ
tag ja i nak a kö vet ke zõ vég zett ség gel és ké pe sí tés sel kell
ren del kez ni ük:

a) szak irá nyú fel sõ fo kú is ko lai vég zett ség és az érin tett 
jár mû sze rin ti szak te rü le ten leg alább öt év szak mai gya -
kor lat, va la mint

b) a köz le ke dés biz ton sá gi szerv nél el vég zett, vagy más 
köz le ke dés biz ton sá gi szerv nél, kép zõ szerv nél, il let ve
nem zet kö zi szer ve zet nél el vég zett és a köz le ke dés biz ton -
sá gi szerv ál tal el fo ga dott köz le ke dé si bal eset vizs gá ló tan -
fo lyam el vég zé sét iga zo ló irat.”

52.  § A Kbvt. 15.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A köz le ke dé si bal eset ben és az egyéb köz le ke dé si
ese mény ben érin tett jár mû vet, inf ra struk tú rát

a) ter ve zõ,
b) gyár tó,
c) üzem ben tar tó, il let ve üze mel te tõ,
d) ha tó sá gi nyil ván tar tá sá ban (lajst ro má ban) nyil ván -

tar tó (a továb biak ban: lajst ro mo zó),
e) ke ze lõ sze mély zet jo go sí tá sa it ki adó

ál lam ki vizs gá ló szer ve a köz le ke dé si bal eset és az egyéb
köz le ke dé si ese mény vizs gá ló bi zott sá ga mel lé meg ha tal -
ma zott kép vi se lõt de le gál hat.”

53.  § A Kbvt. a kö vet ke zõ al cím mel és 15/B.  §-sal egé -
szül ki:

„Zárójelentés-tervezet

15/B.  § (1) A vizs gá ló bi zott ság ve ze tõ je a szak mai
 vizsgálat alap ján el ké szí ti a zá ró je len tés ter ve ze tét, és
– amennyi ben szük sé ges – an nak ré sze ként ki dol goz za
a ja va solt biz ton sá gi aján lá so kat és be nyújt ja a köz le ke -
dés biz ton sá gi szerv ve ze tõ jé nek.

(2) A zá ró je len tés ter ve ze tét a köz le ke dés biz ton sá gi
szerv ve ze tõ je meg kül di

a) a köz le ke dés biz ton sá gi ha tó sá gok nak, a köz le ke dé si 
bal eset ben, re pü lõ ese mény ben, il let ve vá rat lan ese mény -
ben érin tett szak sze mély zet nek, az érin tett szer ve zet ve ze -
tõ jé nek,

b) a biz ton sá gi aján lá sok cím zett je i nek,
c) a vizs gá lat ban részt vett ál la mok ba le set kiv izs gá ló

szer ve i nek,
amely re azok – a kéz hez vé tel tõl szá mí tott 60 na pon be lül – 
ész re vé telt te het nek.
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(3) Amennyi ben a szak mai vizs gá lat ban részt vett ál la -
mok ba le set kiv izs gá ló szer vei ész re vé telt tet tek, a zá ró je -
len tés ter ve ze tét át kell dol goz ni. Ha az ész re vé te le i ket
nem ve szik figye lembe, azo kat mel lék let ként csa tol ni kell
a zá ró je len tés hez a fi gyel men kí vül ha gyás in do ko lá sá val
együtt.

(4) A köz le ke dés biz ton sá gi szerv ve ze tõ je a szak mai
vizs gá lat ira tai és a ren del ke zés re álló ada tok alap ján fe lül -
vizs gál ja a zá ró je len tés ter ve ze tét, amely nek so rán el len -
õr zi, hogy a vizs gá la tot az elõ írásoknak meg fele lõen foly -
tat ták-e le.

(5) A vizs gá ló bi zott ság a zá ró je len tés-ter ve zet re tett
ész re vé te lek figye lembe véte lével vég le ge sí ti an nak szö -
ve gét.

(6) A zá ró je len tés-ter ve ze tet nem le het köz zé ten ni.”

54.  § (1) A Kbvt. 16.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a
 következõ ren del ke zés lép:

„(1) A szak mai vizs gá lat ered mé nyé rõl a köz le ke dés -
biz ton sá gi szerv a zá ró je len tés-ter ve ze ten ala pu ló zá ró je -
len tést ké szít, ame lyet a köz le ke dés biz ton sá gi szerv ve ze -
tõ je ad ki.”

(2) A Kbvt. 16.  §-ának (10) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(10) A biz ton sá gi aján lá sok cím zett jei a biz ton sá gi
aján lás kéz hez vé te lé tõl szá mí tott 30 na pon be lül írás ban
tá jé koz ta tást ad nak a köz le ke dés biz ton sá gi szerv nek az
aján lá sok el fo ga dá sá ról be ve ze té sük ha tár ide jé nek meg je -
lö lé sé vel, vagy egyet nem ér té sük rõl in do ko lás sal el lát va.”

55.  § A Kbvt. 17.  §-ának a) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

[A köz le ke dés biz ton sá gi szerv a 7.  § (1) be kez dé sé ben
fog lalt fel ada tá nak el lá tá sa cél já ból – a köz le ke dé si bal -
eset, sú lyos re pü lõ ese mény és egyéb köz le ke dé si ese mény
szak mai vizs gá la tá hoz el en ged he tet le nül szük sé ges mér -
ték ben az aláb bi ada tok ke ze lé sé re jo go sult:]

„a) a köz le ke dé si bal eset ben vagy egyéb köz le ke dé si
ese mény ben érin tett jár mû sze mély ze te tag ja i nak, az érin -
tett jár mû, inf ra struk tú ra üze mel te té sé ben, kar ban tar tá sá -
ban, ki szol gá lá sá ban részt vevõ vagy for gal mi irá nyí tá sát
el lá tó sze mély

aa) neve, ál lam pol gár sá ga, szü le té si he lye, ide je, lak cí -
me, ér te sí té si címe,

ab) kép zett sé ge, szak mai gya kor la ta, szak mai jo go sult -
sá ga, az ese mény ide jén be töl tött szol gá la ti be osz tá sa,

ac) egész sé gi ál la po tá ra vo nat ko zó kü lön le ges adat,
ad) az ese ménnyel össze füg gés be hoz ha tó, kó ros szen -

ve dé lyé re vo nat ko zó ada tok,
ae) egyéb olyan, fi zi ká lis vagy men tá lis jel lem zõi,

ame lyek a vizs gált köz le ke dé si bal eset, il let ve egyéb köz -
le ke dé si ese mény be kö vet ke zé sé hez hoz zá já rul hat tak,

af) az ese mény be kö vet kez te kor, il let ve azt köz vet le -
nül meg elõ zõ en foly ta tott te le fon for gal má nak té nye;”

56.  § A Kbvt. az V. Fe je ze tet meg elõ zõ en a kö vet ke zõ
18/B.  §-sal egé szül ki:

„18/B.  § A köz le ke dés biz ton sá gi szerv ve ze tõ je az ál la -
mi lé gi jár mû vel be kö vet ke zett lé gi köz le ke dé si bal eset tel
és re pü lõ ese ménnyel össze füg gés ben fel adat- és ha tás kö -
ré ben jo go sult adat nak ál lam ti tok ká, il let ve szol gá la ti
 titokká tör té nõ mi nõ sí té sé re.”

57.  § A Kbvt. a kö vet ke zõ 19/A.  §-sal egé szül ki:
„19/A.  § (1) A kül föl di ki vizs gá ló szerv ál tal vég zett

vizs gá lat ban a köz le ke dés biz ton sá gi szerv a kül föl di ki -
vizs gá ló szerv fel ké ré se ese tén részt ve het, il let ve a vizs -
gá lat ba meg ha tal ma zott kép vi se lõt és ta nács adót küld het.

(2) A rész vé te li szán dék ról, a meg ha tal ma zott kép vi se lõ 
vagy a ta nács adó sze mé lyé rõl, vár ha tó ér ke zé sé rõl a be je -
len tés vé te lét köve tõen a kül föl di ki vizs gá ló szer vet ha la -
dék ta la nul tá jé koz tat ni kell.

(3) A kül föl di ki vizs gá ló szerv ál tal vég zett vizs gá lat -
hoz a köz le ke dés biz ton sá gi szerv a ren del ke zé sé re álló
 információkat az e tör vény ben és egyéb jog sza bá lyok ban
meg ha tá ro zott adat vé del mi ren del ke zé sek figye lembe -
véte lével to váb bít ja.

(4) Ma gyar jár mû vel kül föl dön be kö vet ke zett köz le ke -
dé si bal ese tek és egyéb köz le ke dé si ese mé nyek kül föl di
szak mai vizs gá la tá hoz a köz le ke dés biz ton sá gi szerv ál tal
ki je lölt meg ha tal ma zott kép vi se lõ se gít sé gé re a köz le ke -
dés biz ton sá gi szerv, va la mint az üzem ben tar tó egy vagy
több ta nács adót je löl het ki. Amennyi ben a köz le ke dés biz -
ton sá gi szerv nem je löl ki meg ha tal ma zott kép vi se lõt, a
kül föl di vizs gá ló bi zott ság fel ké ré sé re az üzem ben tar tó
részt ve het a szak mai vizs gá lat ban.

(5) A meg ha tal ma zott kép vi se lõ és ta nács adó az eset tel
kap cso la to san – az e tör vény ren del ke zé se i nek figye -
lembe véte lével – min den vo nat ko zó és ren del ke zés re álló
in for má ci ót kö te les a kül föl di vizs gá ló bi zott ság rendel -
kezésére bo csá ta ni.”

A Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának
közérdekûségérõl és fejlesztésérõl  szóló
2003. évi CXXVIII. tör vény módosítása

58.  § A Ma gyar Köz tár sa ság gyors for gal mi köz út há ló -
za tá nak köz ér de kû sé gé rõl és fej lesz té sé rõl  szóló 2003. évi
CXXVIII. tör vény (a továb biak ban: Aptv.) 4.  §-ának
(2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A Nem ze ti Inf ra struk tú ra Fej lesz tõ Zárt kö rû en
 Mûködõ Rész vény tár sa ság mint épít te tõ (a továb biak ban:
épít te tõ) ki zá ró la gos fej lesz té si és épít te tõi feladatkö -
rében, a Ma gyar Ál lam ja vá ra és ne vé ben el jár va a be ru há -
zás elõ ké szí té se ként tel jes kö rû en el ké szít te ti a szük sé ges
ter ve ket, ta nul má nyo kat, ügy fél ként részt vesz a ha tó sá gi
és egyéb igaz ga tá si el já rá sok ban, sa ját ne vé re meg szer zi
az épí té si en ge dé lye ket, el vég zi vagy el vé gez te ti a mun ka -
te rü let elõ ké szí té sét (be le ért ve kü lö nö sen a te rü let szer -
zést, meg elõ zõ ré gé sze ti fel tá rást, köz mû ki vál tást, il let ve
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-fej lesz tést, te rü let-elõ ké szí tést), to váb bá le foly tat ja a köz -
be szer zé si el já rá so kat, épí té si szer zõ dé se ket köt a meg -
valósításra, el lát ja a mér nö ki fel ügye le tet, le bo nyo lít ja a
mû sza ki át adás-át vé telt.”

Záró rendelkezések

59.  § (1) Ez a tör vény – a (2)–(4) be kez dés ben fog lalt
 kivétellel – 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba, egy ide jû leg
ha tá lyát vesz ti

a) a víz ügyi és egyes köz le ke dé si tör vények, tör -
vényerejû ren de le tek mó do sí tá sa a kon cesszi ó ról  szóló
1991. évi XVI. tör vénnyel össze füg gés ben címû 1992. évi
XXXIX. tör vény 9.  §-ának a Kkt. 9/C.  §-át meg ál la pí tó
ren del ke zé sei;

b) a köz úti köz le ke dés rõl  szóló 1988. évi I. tör vény
mó do sí tá sá ról  szóló 2006. évi IX. tör vény 3.  §-ának (2) be -
kez dé se, 8.  §-ának a Kkt. 32.  §-ának (1) be kez dé sét meg -
állapító ren del ke zé se; a Kkt. 42/A.  §-ának (1) be kez dé sét
meg ál la pí tó ren del ke zé se, 14.  §-a, 15.  §-ának a Kkt.
47.  §-ának k) pont ját meg ál la pí tó ren del ke zé se;

c) egyes köz le ke dé si tör vények mó do sí tá sá ról  szóló
2000. évi CXXVII. tör vény 7.  §-ának (2) be kez dé se;

d) a köz le ke dés rõl  szóló egyes tör vények mó do sí tá sá -
ról  szóló 2002. évi LXVIII. tör vény 3.  §-a;

e) a köz úti köz le ke dés rõl  szóló 1988. évi I. tör vény mó -
do sí tá sá ról  szóló 1998. évi LXXIII. tör vény 7.  §-ának
a Kkt. 29.  §-ának (1) be kez dé sét meg ál la pí tó rendelke -
zése; 10.  §-ának a Kkt. 34.  §-ának (1) be kez dé sét meg ál la -
pí tó ren del ke zé se;

f) a köz úti köz le ke dés rõl  szóló 1988. évi I. tör vény mó -
do sí tá sá ról  szóló 1996. évi X. tör vény 12.  §-ának a Kkt.
47.  §-ának r) pont ját meg ál la pí tó ren del ke zé se;

g) a Kkt. 20.  §-ának (3) be kez dé se, va la mint 24/A.  §-a;

h) az Lt. 24.  §-a (1) be kez dé sé ben „– az ille té kes kör -
nye zet vé del mi ha tó ság hoz zá já ru lá sá val –” szö veg rész,
25.  §-a (1) be kez dé sé nek má so dik mon da ta, va la mint
61.  §-a (3) be kez dé se;

i) a Kbvt. 9.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont já ban a „vas -
úti” szö veg rész, va la mint 16.  §-ának (5)–(7) be kez dé se;

j) a Rend õr ség rõl  szóló 1994. évi XXXIV. tör vény mó -
do sí tá sá ról  szóló 2007. évi XC. tör vény 25.  §-ának (3) be -
kez dés a) pont já nak a Kkt. 20.  §-ának (11) be kez dé sét
 módosító ren del ke zé se;

k) az Aptv. 3.  §-ának (4) be kez dé se, 4.  §-ának (1) be -
kez dé se, 7.  §-ának (5) be kez dé se, 18.  §-a (6) be kez dé sé nek 
b) pont ja, 18.  §-a (7) be kez dé sé nek c) pont ja;

l) a Ma gyar Köz tár sa ság gyors for gal mi köz út há ló za tá -
nak köz ér de kû sé gé rõl és fej lesz té sé rõl  szóló 2003. évi
CXXVIII. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 2007. évi LXVIII.
tör vény 3.  §-a (2) be kez dé sé nek az Aptv. 3.  §-ának (4) be -
kez dé sét meg ál la pí tó, 4.  §-ának az Aptv. 4.  §-ának (1) be -
kez dé sét meg ál la pí tó, 10.  §-a (2) be kez dé sé nek az Aptv.
18.  §-a (6) be kez dé sé nek b) pont ját meg ál la pí tó és 10.  §-a

(3) be kez dé sé nek az Aptv. 18.  §-a (7) be kez dé sé nek
c) pont ját meg ál la pí tó ren del ke zé se, va la mint 6.  §-a;

m) az ál la mi va gyon ról  szóló 2007. évi CVI. tör vény
56.  §-a (1) be kez dé se d) pont já nak az Aptv. 3.  §-ának
(4) be kez dé sét és az Aptv. 7.  §-ának (5) be kez dé sét pon to -
sí tó ren del ke zé se,

n) a kon cesszi ó ról  szóló 1991. évi XVI. tör vény
12.  §-ának (4) be kez dé se,

o) az út hasz ná lat tal ará nyos elekt ro ni kus díj fi ze té si
rend szer ma gyar or szá gi be ve ze té sé rõl  szóló 69/2007.
(VI. 28.) OGY ha tá ro zat.

(2) E tör vény 7.  §-a a ki hir de tést kö ve tõ 45. na pon lép
ha tály ba.

(3) A Kkt. – e tör vény 16.  §-ával meg ál la pí tott –
33/A.  §-ának (3) és (5) be kez dé se, – e tör vény 17.  §-ával
meg ál la pí tott – 33/B.  §-ának (2), (6) és (8) be kez dé se
2009. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba, egy ide jû leg

a) a Kkt. – e tör vény 1.  §-ával meg ál la pí tott –
9/C.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „hasz ná la ti dí jat szed het”
szö veg rész he lyé be a „hasz ná la ti dí jat vagy a 33/A.  § sze -
rin ti út dí jat szed het” szö veg,

b) A Kkt. – e tör vény 16.  §-ával meg ál la pí tott –
33/A.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „3500 kg meg en ge dett
össz tö me get meg ha la dó gép jár mû vel” szö veg he lyé be
a „3500 kg meg en ge dett össz tö me get meg ha la dó, de
7500 kg meg en ge dett össz tö me get meg nem ha la dó gép -
jár mû vel” szö veg,

c) a Kkt. – e tör vény 17.  §-ával meg ál la pí tott –
33/B.  §-ának (3) be kez dé sé ben a „hasz ná la ti díj nem tar -
tal maz hat” szö veg rész he lyé be a „hasz ná la ti díj és az út díj
nem tar tal maz hat” szö veg, (4) be kez dé sé ben a „hasz ná la ti
díj be sze dé sé re” szö veg rész he lyé be a „hasz ná la ti díj és az
út díj be sze dé sé re” szö veg, (5) be kez dé sé nek elsõ mon da -
tá ban a „hasz ná la ti dí jat nem fi zet ték meg” szö veg rész
 helyébe a „hasz ná la ti dí jat vagy az út dí jat nem fi zet ték
meg” szö veg, (5) be kez dé sé nek má so dik mon da tá ban a
„hasz ná la ti dí jat” szö veg rész he lyé be a „hasz ná la ti dí jat
vagy az út dí jat” szö veg,

d) a Kkt. – e tör vény 22.  §-ával meg ál la pí tott – 45.  §
(5) be kez dé sé nek a) pont já ban a „hasz ná la ti díj meg fi ze té -
sé nek” szö veg rész he lyé be a „hasz ná la ti díj és út díj meg -
fizetésének” szö veg,

e) a Kkt. – e tör vény 59.  § (8) be kez dé sé nek s) pont já -
val meg ál la pí tott – 15.  § (4) be kez dé sé ben a „33/A.  § sze -
rin ti hasz ná la ti díj, va la mint pót díj meg fi ze té sé rõl a gép -
jár mû tu laj do no sa (üzem ben tar tó ja) gon dos ko dik” szö -
veg rész he lyé be a „33/A.  § sze rin ti hasz ná la ti díj vagy
 útdíj, va la mint pót díj meg fi ze té sé rõl a gép jár mû tu laj do -
no sa (üzem ben tar tó ja) gon dos ko dik” szö veg
lép.

(4) A Kkt. 25/A.  §-a d) pont já nak e tör vény 10.  §-ával
meg ál la pí tott ren del ke zé sét a 2009. ja nu ár 1-jét megelõ -
zõen hasz ná lat ba vett

a) négy ke re kû se géd mo to ros ke rék pá rok ra 2009. má -
jus 1-jé tõl,
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b) két ke re kû és há rom ke re kû se géd mo to ros kerék -
párokra 2011. ja nu ár 1-jé tõl
kell al kal maz ni.

(5) A Kkt. 25/A.  §-ának d) pont já ban meg ha tá ro zott jár -
mû vek ha tó sá gi en ge déllyel és jel zés sel való el lá tá sát az
üzem ben tar tó nak – kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott
fel té te lek sze rint – 2009. ja nu ár 1-jét köve tõen kell kér ni.

(6) A 33.  § (1) be kez dés a)–b) pont jai sze rin ti, kü lön
jog sza bály ban meg ha tá ro zott díj kö te les utak hasz ná la tá ért 
a hasz ná la ti díj meg fi ze té sé nek el len õr zé sét 2008. jú ni us
30. nap já ig a köz út ke ze lõ je vagy az ál ta la meg bí zott szer -
ve zet is vé gez he ti, és e kör ben gya ko rol hat ja a Kkt. e tör -
vény 22.  §-ával meg ál la pí tott 45.  §-ának (5) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott jo go kat.

(7) A köz úti köz le ke dé si nyil ván tar tás ról  szóló 1999.
évi LXXXIV. tör vény (a továb biak ban: Kknyt.) 19.  §
(1) be kez dé sé nek m) pont ja 2008. jú ni us 30-án ha tá lyát
vesz ti.

(8) A Kkt. e tör vény 5. és 6.  §-a ál tal meg ál la pí tott ren -
del ke zé sei alap ján bír sá got 2008. má jus 1-jét köve tõen
 elkövetett sza bály sze gé sek te kin te té ben le het ki szab ni.
A bír ság ki sza bá sá ra jo go sult ha tó ság a Kkt. e tör vény ál tal 
meg ál la pí tott 22.  §-ának ha tá lya alá esõ, a 2008. má jus
1-jét meg elõ zõ en, ám e tör vény ha tály ba lé pé sét köve tõen
el kö ve tett sza bály sze gé sek ese tén az üzem ben tar tót tá jé -
koz tat ja a sza bály sze gés té nyé rõl és ar ról, hogy ha bír sá got 
sza bott vol na ki, an nak össze ge mek ko ra len ne.

(9) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) a Vkt. 9.  §-ának (3) be kez dé sé ben, 11.  §-a (6) be kez -

dé sé nek má so dik mon da tá ban, 18.  §-ának har ma dik mon -
da tá ban, 56.  §-ának (3) be kez dé sé ben, 78.  §-a (2) be kez dé -
sé nek má so dik mon da tá ban, va la mint 78/A.  §-ában a
„ határozat” szö veg rész he lyé be a „dön tés” szö veg,

b) a Vkt. 11.  §-a (3) be kez dé sé nek fel ve ze tõ szö ve gé -
ben a „ha tá ro za ton” szö veg rész he lyé be a „dön té sen” szö -
veg,

c) a Vkt. 24.  §-a (5) be kez dé sé nek har ma dik és ne gye -
dik mon da tá ban a „ha tá ro zat tal” szö veg rész he lyé be a
„dön tés sel” szö veg,

d) a Vkt. 56.  §-a (2) be kez dé sé nek elsõ mon da tá ban és
(4) be kez dé sé ben a „ha tá ro zat ban” szö veg rész he lyé be
a „dön tés ben” szö veg,

e) az Lt. 19.  §-a (1) be kez dé sé nek c) pont já ban és
(4) be kez dé sé ben a „föl dön te le pí tett lé gi na vi gá ci ós be -
ren de zés” szö veg rész he lyé be a „lé gi köz le ke dést szol gá ló
lé gi for gal mi föl di be ren de zés” szö veg rész,

f) az Lt. 25.  §-a (2) be kez dé sé ben „A me net ren det” szö -
veg rész he lyé be „A sza bály za tot” szö veg rész,

g) az Lt. 61/A.  §-a (1) be kez dé sé ben a „61.  § (3) be kez -
dé sé ben fog lalt fel ada tok el lá tá sa” szö veg rész he lyé be a
„61.  § (1) be kez dé sé ben fog lal tak tel je sí té se” szö veg rész,

h) az Lt. 73.  §-a (3) be kez dé sé ben „A Kor mány ren de -
let ben ál la pít ja meg” szö veg rész he lyé be a „Fel ha tal ma -
zást kap a Kor mány, hogy ren de let ben ál la pít sa meg” szö -
veg rész,

i) a Kbvt. 2.  §-a f) pont já nak fb) al pont já ban a „gu mik -
ra” szö veg rész he lyé be a „ke re kek gu mi ab ron csa i ra” szö -
veg, a „szórt” szö veg rész he lyé be a „szúrt” szö veg,

j) a Kbvt. 2.  §-ának o) pont já ban a „fel kért” szö veg rész
he lyé be a „ki je lölt” szö veg,

k) a Kbvt. 4.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „Köz igaz ga tá si 
ha tó sá gi” szö veg rész he lyé be a „Sza bály sér té si és köz -
igaz ga tá si ha tó sá gi” szö veg,

l) a Kbvt. 9.  §-a (1) be kez dé sé nek c) pont já ban a
„ fedélzeti adat rög zí tõk és egyéb fel vé te lek” szö veg rész
he lyé be a „fe dél ze ti és egyéb adat rög zí tõk, va la mint más
fel vé te lek” szö veg,

m) a Kbvt. 10.  §-ának (8) be kez dé sé ben a „Nem sú lyos
re pü lõ ese mény, re pü lõ ese mény” szö veg rész he lyé be a
„Nem sú lyos re pü lõ ese mény” szö veg,

n) a Kbvt. 11.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „bal ese ti
ügye le ti szol gá lat” szö veg rész he lyé be a „köz le ke dés biz -
ton sá gi szerv bal ese ti ügye le ti szol gá la ta” szö veg,

o) a Kbvt. 15.  §-ának (4) be kez dé sé ben az „el ha lá lo -
zott” szö veg rész he lyé be az „el ha lá lo zott vagy ha lá los sé -
rü lést szen ve dett” szö veg, (7) be kez dé sé ben a „meg ha tal -
ma zott kép vi se lõ” szö veg rész he lyé be a „meg ha tal ma zott
kép vi se lõ és a ta nács adó” szö veg,

p) a Kbvt. 16.  §-ának (9) be kez dé sé ben a „meg kül de ni
min den olyan szer ve zet nek” szö veg rész he lyé be a „meg -
kül de ni a köz le ke dé si bal eset ben vagy egyéb köz le ke dé si
ese mény ben érin tet tek nek, a biz ton sá gi aján lás címzett -
jeinek, va la mint min den olyan szer ve zet nek” szö veg,
(13) be kez dé sé ben a „Szer ve zet” szö veg rész he lyé be a
„köz le ke dés biz ton sá gi szerv” szö veg,

q) a Kbvt. 18.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „ki bo csá tá sa
után egy év vel, de leg fel jebb” szö veg rész he lyé be a „ki bo -
csá tá sa után egy – ha lá los sé rü lés ese tén há rom – év vel, de
– ha e tör vény et tõl el té rõ en nem ren del ke zik – leg fel jebb”
szö veg, (5) be kez dé sé ben a „10.  § (11)–(12) be kez dé se
sze rin ti” szö veg rész he lyé be a „10.  § (11) be kez dé se sze -
rin ti” szö veg,

r) a Kbvt. 19.  §-ának (7) be kez dé sé ben a „ha tó ság gal”
szö veg rész he lyé be a „szerv vel” szö veg,

s) a Kkt. 15.  § (4) be kez dé sé ben a „33.  § (2) be kez dé sé -
ben meg ha tá ro zott dí jak és pót dí jak be fi ze té sé rõl az igény -
be vevõ kö te les gon dos kod ni” szö veg rész he lyé be a
„33/A.  § sze rin ti hasz ná la ti díj, va la mint pót díj megfize -
tésérõl a gép jár mû tu laj do no sa (üzem ben tar tó ja) gon dos -
ko dik” szö veg rész,

t) a Kknyt. 19.  § (1) be kez dés m) pont já ban a „köz úti
köz le ke dés rõl  szóló 1988. évi I. tör vény 33.  § (2) be kez dé -
sé ben meg ha tá ro zott köz út ke ze lõ az au tó pá lya használa -
táért” szö veg rész he lyé be a „köz úti köz le ke dés rõl  szóló
1988. évi I. tör vény 33/B.  §-a alap ján a kü lön jog sza bály
sze rint díj kö te les utak díj fi ze tés el le né ben tör té nõ hasz ná -
la tá nak el len õr zé sé re jo go sult szer ve zet az út használa -
táért” szö veg,

u) a Kkt. 9/B.  § (4) be kez dé sé nek a) pont já ban a „köz -
le ke dé sért fe le lõs mi nisz ter (a továb biak ban: mi nisz ter)”
szö veg rész he lyé be a „köz le ke dé sért fe le lõs mi nisz ter
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(a továb biak ban: mi nisz ter) az ál la mi va gyon felügyele -
téért fe le lõs mi nisz ter egyet ér té sé vel” szö veg,

v) a kon cesszi ó ról  szóló 1991. évi XVI. tör vény
5.  §-ának (1) be kez dé sé ben az „a te vé keny ség tár gya sze -
rint ille té kes ága za ti mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az
„– az ál la mi va gyon fel ügye le té ért fe le lõs mi nisz ter
egyet ér té sé vel – a te vé keny ség tár gya sze rint ille té kes ága -
za ti mi nisz ter” szö veg
lép.

(10) Az e tör vény hatályba lépése elõtt ki írt kon cesszi ós
pá lyá zat le bo nyo lí tá sá ra és a szer zõ dés meg kö té sé re a pá -
lyá zat ki írá sá nak idõ pont já ban ha tá lyos sza bá lyo kat kell
al kal maz ni.

(11) Az in gat lan-nyil ván tar tá si hely zet ren de zé se ér de -
ké ben a Ma gyar Ál lam vas utak Zrt. és a Ma gyar Nem ze ti
Va gyon ke ze lõ Zrt. in gat lan-nyil ván tar tá si be jegy zés re al -
kal mas szer zõ dés ben ál la pít ják meg azon va gyon tár gyak
kö rét, ame lyek a Ma gyar Ál lam vas utak ál la mi vál la lat
 átalakulásakor ap port jog cí men a MÁV Rt. tu laj do ná ba
ke rül tek. Az ille té kes föld hi va ta la szer zõ dés alap ján kö te -
les be je gyez ni a MÁV Zrt. tu laj don jo gát. Az in gat lan-nyil -
ván tar tá si hely zet fen ti ek sze rin ti ren de zé se adó- és il le -
ték men tes, an nak egyéb költ sé gei a MÁV Zrt.-t ter he lik.

(12) E tör vény 2011. ja nu ár 2-án ha tá lyát vesz ti.

60.  § (1) Ez a tör vény a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok
vég re haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket ál la pít ja meg:

a) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2320/2002/EK
ren de le te (2002. de cem ber 16.) a pol gá ri lé gi köz le ke dés
biz ton sá ga te rü le tén kö zös sza bá lyok lét re ho zá sá ról,
12. cikk;

b) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 261/2004/EK ren -
de le te (2004. feb ru ár 11.) a vissza uta sí tott be szál lás és
 légijáratok tör lé se vagy hosszú ké sé se ese tén az uta sok nak 
nyúj tan dó kár ta la ní tás és se gít ség kö zös sza bá lya i nak
meg ál la pí tá sá ról, és a 295/91/EGK ren de let ha tá lyon kí vül 
he lye zé sé rõl, 16. cikk;

c) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 549/2004/EK ren -
de le te (2004. már ci us 10.) az egy sé ges eu ró pai ég bolt lét -
re ho zá sá ra vo nat ko zó ke ret meg ál la pí tá sá ról (,,ke ret ren -
de let”), 9. cikk;

d) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 785/2004/EK ren -
de le te (2004. áp ri lis 21.) a lé gi fu va ro zók ra és lé gi jár mû -
vek üzem ben tar tó i ra vo nat ko zó biz to sí tá si kö ve tel mé -
nyek rõl, 8. cikk;

e) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2111/2005/EK
ren de le te (2005. de cem ber 14.) a Kö zös sé gen be lül mû kö -
dé si ti la lom alá tar to zó légi fu va ro zók kö zös sé gi lis tá já nak 
el fo ga dá sá ról és az üze mel te tõ fu va ro zó ki lé te te kin te té -
ben a légi köz le ke dés uta sa i nak tá jé koz ta tá sá ról, va la mint
a 2004/36/EK irány elv 9. cik ké nek ha tá lyon kí vül he lye -
zé sé rõl, 13. cikk;

f) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 561/2006/EK ren -
de le te (2006. már ci us 15.) a köz úti szál lí tás ra vo nat ko zó
egyes szo ci á lis jog sza bá lyok össze han go lá sá ról, a

3821/85/EGK és a 2135/98/EK ta ná csi ren de let mó do sí tá -
sá ról, va la mint a 3820/85/EGK ta ná csi ren de let ha tá lyon
kí vül he lye zé sé rõl, 15. cikk;

g) az Eu ró pai Par la ment és Ta nács 1107/2006/EK ren -
de le te (2006. jú li us 5.) a lé gi jár mû ve ken uta zó fo gya ték kal 
élõ, il let ve csök kent moz gás ké pes sé gû sze mé lyek jo ga i -
ról, 16. cikk;

h) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 715/2007/EK ren -
de le te (2007. jú ni us 20.) a könnyû sze mély gép jár mû vek és 
ha szon gép jár mû vek (Euro 5 és Euro 6) ki bo csá tás te kin te -
té ben tör té nõ tí pus jó vá ha gyá sá ról és a jár mû ja ví tá si- és
kar ban tar tá si in for má ci ók el ér he tõ sé gé rõl, 13. cikk.

(2) Ez a tör vény a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak való
meg fe le lést szol gál ja:

a) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 1999/62/EK irány -
el ve (1999. jú ni us 17.) a ne héz te her gép jár mû vek re egyes
inf ra struk tú rák hasz ná la tá ért ki ve tett dí jak ról, 2. cikk b) és 
c) pont ja, 7. cikk (2) be kez dé sé nek a) pont ja, (3)–(4) és
(9)–(10) be kez dé se, 9. cikk (2) be kez dé se;

b) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2006/38/EK irány -
el ve (2006. má jus 17.) a ne héz te her gép jár mû vek re egyes
inf ra struk tú rák hasz ná la tá ért ki ve tett dí jak ról  szóló
1999/62/EK irány elv mó do sí tá sá ról, 1. cikk 1. pont c) és
e) al pont ja, 1. cikk 2. pont a) és e) al pont ja, 1. cikk 7. pont
b) al pont ja.

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
392/2007. (XII. 27.) Korm.

rendelete

az egyes, tudomány- és innovációpolitikával
összefüggõ jogszabályok módosításáról

A Ku ta tá si és Tech no ló gi ai In no vá ci ós Alap ról  szóló
2003. évi XC. tör vény 17.  §-ának a) és b) pont já ban fog lalt 
fel ha tal ma zás alap ján, az Al kot mány 35.  §-ának (1) be kez -
dés b) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ében el jár va,
 továbbá az Al kot 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 Al kot mány 40.  §
(3) be kez dé sé ben fog lalt fel adat kör ében el jár va, a Kor -
mány a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

(1) A Ku ta tá si és Tech no ló gi ai In no vá ci ós Alap ke ze lé -
sé rõl és fel hasz ná lá sá ról  szóló 133/2004. (IV. 29.) Korm.
ren de let (a továb biak ban: Akr.) 1.  §-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 Hi va tal az Alap pénz esz kö ze i nek ke ze lé sé vel és
fel hasz ná lá sá val össze füg gõ fel ada ta it e ren de let ben meg -
ha tá ro zot tak sze rint lát ja el.”

(2) Az Akr. 1.  § (5) be kez dé sé nek fel ve ze tõ szö ve ge,
va la mint a) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(5) A Hi va tal a pá lyá za ti prog ra mok le bo nyo lí tá sá ba
akk re di tált köz re mû kö dõ szer ve ze te ket von hat be. Ha
a köz re mû kö dõ szer ve ze tek ki je lö lé sé hez a közbeszer -
zésekrõl  szóló 2003. évi CXXIX. tör vény alap ján köz be -
szer zé si el já rást kell le foly tat ni, az el já rást a Hi va tal foly -
tat ja le. A Hi va tal az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi
XXXVIII. tör vény 54/A.  §-ban ne ve sí tett ke ze lõi fel ada -
tok kö rén kí vül esõ kö vet ke zõ fel ada to kat ad hat ja át:

a) a pá lyá za tok be fo ga dá sa, a pá lyá zat el bí rá lá sá hoz
szük sé ges adat szol gál ta tás a Hi va tal ré szé re, közremû -
ködés a pá lyá za tok ér té ke lé sé ben;”

(3) Az Akr. 1.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(6) Az akk re di tá ci ós kri té ri u mok min den közremû -
ködõ szer ve zet ese té ben egy sé ge sek, azo kat a Hi va tal – a
mi nisz ter jó vá ha gyá sá val – ha tá roz za meg. Az akk re di tá -
lást füg get len szer ve zet vég zi. Az akk re di tá ció fe lül vizs -
gá la ta ke re té ben a köz re mû kö dõ szer ve zet te vé keny sé gét
két éven te fe lül kell vizs gál ni.”

(4) Az Akr. 1.  §-ának (8) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(8) A Kor mány a MAG – Ma gyar Gaz da ság fej lesz té si
Köz pont Tá mo ga tás köz ve tí tõ Zárt kö rû en Mû kö dõ Rész -
vény tár sa sá got a Ku ta tá si és Tech no ló gi ai In no vá ci ós
Alap pá lyá za ta i nak ke ze lé sé ben – a re gi o ná lis, a két ol da lú
nem zet kö zi meg ál la po dá so kon ala pu ló tu do mány és tech -
no ló gi ai (TéT) pá lyá za tok, va la mint a költ ség ve té si tör -
vény ben ne ve sí tett kö zös pá lyá za tok ki vé te lé vel – ki zá ró -
la gos jog gal fel ru há zott köz re mû kö dõ szer ve ze te ként
 jelöli ki.”

(5) Az Akr. 1.  §-ának (10) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(10) A tel je sít mény cé lo kat és a köz re mû kö dõ dí ja zá sát 
úgy kell meg ha tá roz ni, hogy az Alap ból ki zá ró lag a pá lyá -
za ti prog ra mok meg va ló sí tá sá hoz köz vet le nül kap cso ló dó
fel ada tok költ sé gei té rít he tõk meg a köz re mû kö dõk nek.

2.  §

Az Akr. 7.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„7.  § Az Alap egy sé ges szám vi te li rend jét a mi nisz ter

jó vá ha gyá sá val a Hi va tal ala kít ja ki.”

3.  §

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

„(1) A Hi va tal el ké szí ti az Alap éves költ ség ve té si be -
szá mo ló ját, ame lyet a Ta nács vé le mé nyé nek meg is me ré -
sét köve tõen a mi nisz ter hagy jóvá.”

4.  §

Az Akr. 10.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(4) A (3) be kez dés b) pont ja sze rin ti, ké rel men ala pu ló
dön tés ese tén a ké rel me ket a Hi va tal hoz kell be nyúj ta ni,
a ké rel mek alap ján nyúj tott tá mo ga tás ról a Hi va tal el nö ke
dönt az Alap – Ta náccsal egyez te tett – fel hasz ná lá si ter vé -
ben sze rep lõ, a pá lyá za ton kí vü li ké rel men ala pu ló tá mo -
ga tá sok oda íté lé sé re vo nat ko zó szem pon tok nak meg fele -
lõen.”

5.  §

Az Akr. 13.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) A pá lyá za ti fel hí vást, il let ve út mu ta tót a mi nisz ter
ne vé ben a Hi va tal te szi köz zé a Gaz da sá gi és Köz le ke dé si
Mi nisz té ri um (a továb biak ban: mi nisz té ri um) hi va ta los
lap já ban és egy or szá gos na pi lap ban, va la mint a minisz -
térium és a Hi va tal hon lap ján.”

6.  §

Az Akr. 14.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(4) A pá lyá za ti stra té gi á ban kell meg ha tá roz ni azo kat a 
pá lyá zat tí pu so kat, ame lyek ese té ben a pá lya mû vek rang -
so ro lá sát az adott tá mo ga tá si prog ra mok szak mai irá nyí tó
tes tü le tei (a továb biak ban: tes tü le tek) vég zik. A tes tü le tek
a pá lyá za ti fel hí vás ban, il let ve út mu ta tó ban meg je lent
 bírálati szem pon tok és a szak ér tõk bí rá la tai alap ján rang -
so rol ják a pá lya mû ve ket, és e rang sor nak meg fele lõen
 javaslatot tesz nek a Hi va tal el nö ké nek a pá lya mû vek
 támogatására.”

7.  §

(1) Az Akr. 15.  §-ának (1) és (2) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az Atv. 8.  §-ának (7) be kez dé sé ben fog lal tak ki vé -
te lé vel, a pá lya mû, va la mint a 10.  § (3) be kez dé sé nek
b) pont ja sze rin ti egye di ké rel mek tá mo ga tá sá ról a Hi va tal
el nö ke dönt.

(2) Az egye di ké rel mek tá mo ga tá sá ról  szóló dön tés
meg ho za ta la a Ku ta tá si és Tech no ló gi ai In no vá ci ós
 Tanácsról  szóló jog sza bály ban fog lal tak nak meg fele lõen
tör té nik. Az egye di ké rel mek tá mo ga tá sá ra vo nat ko zó – a

2007/184. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 14773



Hi va tal ál tal ki ala kí tott és mi nisz ter ál tal jó vá ha gyott –
szem pont rend szert a Hi va tal a hon lap ján köz zé te szi.”

(2) Az Akr. 15.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(4) A 14.  § (4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott pá lya mû -
vek ese té ben a tes tü le tek ál tal össze ál lí tott rang sor tól való
el té rés rõl tör té nõ dön tést meg elõ zõ en a Hi va tal el nö ke
meg hall gat ja a Ta nács és a tes tü le tek vé le mé nyét.”

8.  §

Az Akr. 16.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A tes tü le tek fel ada ta egyes – a pá lyá za ti stra té gi á -
ban meg ha tá ro zott – tá mo ga tá si prog ra mok mû kö dé sé nek
ko or di ná lá sa, ezen be lül kü lö nö sen a pá lyá za ti fel hí vá sok
vé le mé nye zé se, dön té si ja vas lat ké szí té se a Hi va tal el nö ke 
ré szé re a pá lyá za tok el fo ga dá sá ról vagy el uta sí tá sá ról, a
pro jek tek tel je sü lé sé nek rend sze res szak mai el len õr zé se.”

9.  §

A Ku ta tá si és Tech no ló gi ai In no vá ci ós Ta nács ról  szóló
255/2003. (XII. 24.) Korm. ren de let 7.  § (2) be kez dé se
 helyébe a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A Ta nács szük ség sze rint, de éven te leg alább négy -
szer, a mi nisz ter rel egyez te tett ügy rend és mun ka terv sze -
rint ülé se zik. A Ta nács ülé sén a Hi va tal el nö ke vagy
 elnökhelyettese ta nács ko zá si jog gal vesz részt. A Ta nács
el nö ke az ülés re más sze mélyt is meg hív hat.”

10.  §

A Nem ze ti Ku ta tá si és Tech no ló gi ai Hi va tal ról  szóló
277/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let (a továb biak ban: Hr.)
5.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„(2) A Hi va tal fel ügye li a Nem ze ti Ku ta tás-nyil ván tar -
tá si Rend szert, és el lát ja a Nem ze ti Ku ta tás-nyil ván tar tá si
Rend szer rõl  szóló jog sza bály ban meg ha tá ro zott felada -
tait.”

11.  §

(1) A Hr. 6.  §-ának (2) be kez dé se a kö vet ke zõ g) pont tal
egé szül ki:

[(2) A Hi va tal a fel adat kör ében]
„g) elõ se gí ti a ku ta tá si ered mé nyek hasz no sí tá sát, és

köz ve tí ti az in no vá ci ót szol gá ló is me re te ket (ta nács adás,
re gi o ná lis szer ve ze tek in no vá ci ós te vé keny sé gé nek ko or -
di ná lá sa, part ner ke re sés).”

(2) A Hr. 6.  §-a (3) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(3) A Hi va tal a ren del ke zé sé re bo csá tott pénz for rá sok
fel hasz ná lá sa te kin te té ben]

„a) el lát ja az Alap fel hasz ná lá sá val, ke ze lé sé vel és
 ellenõrzésével kap cso la tos fel ada to kat;”

(3) A Hr. 6.  §-ának (3) be kez dé se a kö vet ke zõ e) pont tal
egé szül ki:

[(3) A Hi va tal a ren del ke zé sé re bo csá tott pénz for rá sok
fel hasz ná lá sa te kin te té ben]

„e) a ku ta tás-fej lesz tés ben, in no vá ci ó ban érin tett mi -
nisz te rek, va la mint or szá gos és re gi o ná lis szer ve ze tek
 bevonásával tá mo ga tá si stra té gi á kat és prog ra mo kat dol -
go z ki, és vég re hajt ja azo kat, en nek ke re té ben pá lyá za ti és
pénz ügyi le bo nyo lí tá si, iro dai mû köd te té si és gaz da sá gi,
ügy vi te li szol gál ta tá so kat nyújt, a ku ta tás-fej lesz té si és
egyéb in no vá ci ós pénz ügyi for rá sok pá lyá za ti és más for -
má ban tör té nõ, a jog sza bá lyok nak meg fe le lõ és ha té kony
fel hasz ná lá sát biz to sít ja.”

12.  §

A Hr. 7.  §-a a kö vet ke zõ d) pont tal egé szül ki:
[7.  § A Hi va tal a tu do mány-, tech no ló gia- és in no vá ció-

po li ti ka ér vé nye sü lé sét elõ se gí tõ kor mány za ti in for má ci ós 
(adat gyûj té si, adat fel dol go zá si és tá jé koz ta tá si) te vé keny -
ség ke re té ben kü lö nö sen a kö vet ke zõ fel ada to kat lát ja el:]

„d) mû köd te ti a te vé keny sé gé hez kap cso ló dó adat bá -
zist és nyil ván tar tá si rend szert.”

13.  §

A Nem ze ti Ku ta tás-nyil ván tar tá si Rend szer rõl  szóló
160/2001. (IX. 12.) Korm. ren de let 3.  §-ának (2) bekez -
dése he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Az NKR mû kö dé si költ sé ge it a Ku ta tá si és Tech no -
ló gi ai In no vá ci ós Alap ból kell fe dez ni. A fe de zet biz to sí -
tá sá ról a Bu da pes ti Mû sza ki és Gaz da ság tu do má nyi Egye -
tem, va la mint a Nem ze ti Ku ta tá si és Tech no ló gi ai Hi va tal
el nö ke pá lyá za ton kí vül, szer zõ dés ben ál la po dik meg.”

Záró rendelkezések

14.  §

(1) Ez a ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba és
2008. ja nu ár 2-án ha tá lyát vesz ti.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az Akr.
a) 1.  §-a (5) be kez dé sé nek b) pont já ban, 1.  §-a (9) be -

kez dé sé nek b) pont já ban az „az Iro dá nak” szö veg rész
 helyébe a „a Hi va tal nak” szö veg rész,
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b) 1.  §-ának (7) be kez dé sé ben, 1.  §-a (9) be kez dé sé nek
elsõ mon da tá ban, 1.  §-ának (12) be kez dé sé ben, 5.  §-ának
(2) be kez dé sé ben, 6.  §-ának (2) be kez dé sé ben, 13.  §-ának
(2) be kez dé sé ben, 14.  §-ának (1)–(2) és (6) be kez dé se i -
ben, 15.  §-ának (3) be kez dé sé ben, 16.  §-ának (6) be kez dé -
sé ben, 17.  § (1) be kez dé sé ben, 18.  §-ának (7)–(8) be kez dé -
se i ben, 19.  §-ának (2)–(3) be kez dé se i ben, 20.  §-ának
(2) be kez dé sé ben, 21.  §-ának (2) és (4) be kez dé sé ben,
21.  §-a (5) be kez dé sé nek a)–b) pont ja i ban, va la mint
24.  §-ában az „az Iro da” szö veg ré szek he lyé be az „a Hi va -
tal” szö veg rész,

c) 1.  §-ának (11) be kez dé sé ben az „az Iro da ve ze tõ je”
szö veg rész he lyé be az „a Hi va tal el nö ke” szö veg rész,

d) 14.  §-ának (3) be kez dé sé ben, 18.  § (9) bekezdé -
sében, 21.  §-ának (4) és (7) be kez dé sé ben, va la mint
27.  §-ában az „Az Iro da” szö veg rész he lyé be az „A Hi va -
tal” szö veg rész,
lép.

(3) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti az Akr. 5.  §-a (1) be kez dé sé nek má so dik mon da ta;
a 6.  §-ának (1) be kez dé sé ben az „és az Iro da” szö veg rész;
a 8.  §-a (1) be kez dé sé nek má so dik mon da ta; a 9. §-ának
(2) be kez dé sé ben „az Iro da út ján” szö veg rész; a
21.  §-ának (6) be kez dé se, va la mint a 26.  §-a.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

A Kormány
393/2007. (XII. 27.) Korm.

rendelete

az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok
kijelölésérõl és mûködési feltételeirõl  szóló

343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

A Kor mány az Al kot mány 35.  §-a (1) be kez dé sé nek
b) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ében el jár va, az épí -
tett kör nye zet ala kí tá sá ról és vé del mé rõl  szóló 1997. évi
LXXVIII. tör vény 62.  § (1) be kez dés a) pont já ban ka pott
fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

Az épí tés ügyi és az épí tés fel ügye le ti ha tó sá gok ki je lö -
lé sé rõl és mû kö dé si fel té te le i rõl  szóló 343/2006. (XII. 23.) 
Korm. ren de let (a továb biak ban: Éhk.) 1.  §-a he lyé be
a  következõ ren del ke zés lép:

„1.  § (1) A Kor mány az el sõ fo kú épí tés ügyi ha tó sá gi
fel ada to kat el lá tó ha tó ság ként (a továb biak ban: el sõ fo kú
épí tés ügyi ha tó ság) – az (5) be kez dés ben fog lalt ki vé tel -
lel – az e ren de let

a) 1/A. mel lék le té ben meg je lölt te le pü lé si, fõ vá ro si
 kerületi ön kor mány zat jegy zõ jét a mel lék let ben fel so rolt
te le pü lé sek re is ki ter je dõ ille té kességgel, il let ve

b) 1/B. mel lék le té ben fel so rolt te le pü lé si ön kor mány -
za tok jegy zõ jét a mel lék let ben fel so rolt te le pü lé sek re is
 kiterjedõ ille té kességgel
je lö li ki.

(2) Az 1/A. mel lék let ben meg je lölt te le pü lé si ön kor -
mány zat jegy zõ je az 1/B. mel lék let ben meg je lölt te le pü -
lés re ki ter je dõ ille té kességgel az épí tés ügyi ha tó sá gi ha -
tás kört at tól az idõ pont tól gya ko rol ja, ami kor az 1/B. mel -
lék let ben meg je lölt te le pü lés jegy zõ jé nek épí tés ügyi ha tó -
sá gi ha tás kö re az 1/A.  § sze rint meg szû nik.

(3) A Kor mány a má sod fo kú épí tés ügyi ha tó sá gi fel ada -
to kat el lá tó ha tó ság ként (a továb biak ban: má sod fo kú épí -
tés ügyi ha tó ság) – az (5) be kez dés ben fog lalt ki vé tel lel –
a köz igaz ga tá si hi va talt je lö li ki.

(4) A Kor mány a hír köz lé si sa já tos épít mény faj ták kö -
zül az an ten nák, an ten na tar tó szer ke ze tek, az azok hoz tar -
to zó mû tár gyak, va la mint a kör nye zet vé del mi sa já tos épít -
mény faj ták te kin te té ben el sõ fo kú épí tés ügyi ha tó ság ként
az (1) be kez dés, má sod fo kú épí tés ügyi ha tó ság ként a
(3) be kez dés sze rin ti fel ada to kat el lá tó épí tés ügyi ha tó sá -
got je lö li ki.

(5) A (4) be kez dés ben nem em lí tett sa já tos épít mény faj -
ták és a mû em lé ki vé de lem alatt álló épít mé nyek te kin te té -
ben az épí tés ügyi ha tó sá gi fel ada to kat el lá tó ha tó sá got
 külön jog sza bály je lö li ki. Ilyen jog sza bály hi á nyá ban
ezen épít mény faj tá kat és épít mé nye ket érin tõ épí tés ügyi
ha tó sá gi ügyek ben az (1) és a (3) be kez dés sze rin ti fel ada -
to kat el lá tó épí tés ügyi ha tó ság jár el.

(6) Ha jog sza bály úgy ren del ke zik, hogy az el sõ fo kú épí -
tés ügyi ha tó sá gi fel ada tot a (3) be kez dés sze rin ti épí tés ügyi
ha tó ság gya ko rol ja, ak kor má sod fo kon az épí tés ügyért fe le -
lõs mi nisz ter (a továb biak ban: mi nisz ter) jár el.”

2.  §

Az Éhk. a kö vet ke zõ 1/A–1/B.  §-sal egé szül ki:
„1/A.  § (1) Az 1/B. mel lék let ben meg je lölt épí tés ügyi

ha tó sá gi ha tás kör e ren de let ere jé nél fog va meg szû nik
azon a na pon, ame lyen az el sõ fo kú épí tés ügyi ha tó sá gi
 hatáskör el lá tá sá hoz szük sé ges, e ren de let 4–8.  §-ában
fog lalt va la mely fel té tel meg szû nik.

(2) Az épí tés ügyi ha tó sá gi ha tás kör meg szû né sé nek
idõ pont já tól az 1/B. mel lék let ben meg je lölt te le pü lés jegy -
zõ je épí tés ügyi ha tó sá gi ügyek ben nem jár hat el, to váb bá
e ha tás kör el lá tá sá ra tör té nõ is mé telt ki je lö lé sé re nem
 kerülhet sor.

(3) Az (1) be kez dés sze rin ti tényt a jegy zõ 3 na pon be lül 
írás ban – a jo go sult ság meg szû né se ha tár nap já nak meg je -
lö lé sé vel – be je len ti a mi nisz ter nek, az épí tés ügyi ha tó sá gi 
ha tás kört át ve võ te le pü lés jegy zõ jé nek, a köz igaz ga tá si
 hivatalnak és ar ról a te le pü lés la kos sá gát – a hely ben szo -
ká sos mó don – tá jé koz tat ja.
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(4) Ha a köz igaz ga tá si hi va tal meg ál la pít ja, hogy a jegy -
zõ el mu lasz tot ta be je len te ni a ha tás kör el lá tá sá hoz szük sé -
ges va la mely fel té tel meg szû né sét, a ha tás kör el lá tá sá hoz
szük sé ges fel té tel meg szû né sé rõl tá jé koz tat ja a mi nisz tert
az 1/B. mel lék let mó do sí tá sá nak kez de mé nye zé se ér de ké -
ben.

(5) Az épí tés ügyi ha tó sá gi ha tás kört át adó te le pü lé si
 önkormányzat jegy zõ je kö te les az épí tés ügyi ha tó sá gi irat -
anya got, va la mint az ille té kességi te rü le té be tar to zott te le -
pü lés (te le pü lé sek) he lyi épí té si sza bály za tát, sza bá lyo zá si 
ter vét, il let ve más épí té si tár gyú he lyi ön kor mány za ti ren -
de le tét az épí tés ügyi ha tó sá gi ha tás kört át ve võ te le pü lés
jegy zõ je ren del ke zé sé re bo csá ta ni.

(6) Az (1) és (4) be kez dés sze rin ti ön kor mány zat az épí -
tés ügyi ha tó sá gi ha tás kör meg szû né sét kö ve tõ nap tól az
ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló kü lön jog sza bály
sze rin ti meg ál la po dás alap ján a fel adat el lá tá sá hoz igé -
nyelt nor ma tív ál la mi hoz zá já ru lást ha von ta át utal ja a fel -
ada tot át ve võ ön kor mány zat ré szé re.

1/B.  § Az 1.  § (4) be kez dé sé nek ha tá lya alá nem tar to zó
sa já tos épít mény faj ták és a mû em lé ki vé de lem alatt álló
épít mé nyek kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott épí tés -
ügyi ha tó sá gi el já rá sa i ban az 1.  § (1), (3) és (6) be kez dé se
sze rin ti épí tés ügyi ha tó ság mû kö dik köz re szak ha tó ság -
ként.”

3.  §

Az Éhk. 8.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„8.  § (1) Az épí tés ügyi és az épí tés fel ügye le ti ha tó sá gi
te vé keny ség kö ré ben a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló
1992. évi XXIII. tör vény 21.  § (6) be kez dés a) pont já ban
em lí tett pár tat lan, be fo lyás tól men tes te vé keny sé get ve -
szé lyez te tõ te vé keny ség nek mi nõ sül kü lö nö sen, ha az épí -
tés ügyi ha tó ság köz tiszt vi se lõ je vagy az épí tés fel ügye lõ
olyan te lek kel, épít ménnyel kap cso lat ban lát el épí tés ügyi
vagy épí tés fel ügye le ti ha tó sá gi fel ada to kat, amellyel
össze füg gés ben

a) épí té sze ti-mû sza ki ter ve zé si,
b) ki vi te li ter vek ter ve zé si,
c) épí tés ügyi mû sza ki szak ér tõi,
d) fe le lõs mû sza ki ve ze tõi,
e) be ru há zás le bo nyo lí tói,
f) terv el len õri,
g) épí tés ügyi igaz ga tá si szak ér tõi,
h) épí té si mû sza ki el len õri,
i) ki vi te le zé si, vagy
j) igaz ság ügyi szak ér tõi

te vé keny sé get vé gez, vagy öt éven be lül vég zett.”

4.  §

Az Éhk. 1. mel lék le te e ren de let mel lék le te sze rin ti 1/A.
és 1/B. mel lék let tel egé szül ki.

5.  §

A sa já tos épít mény faj ták kö ré be tar to zó hon vé del mi és
ka to nai célú épít mé nyek re vo nat ko zó épí tés ügyi ha tó sá gi
en ge dé lye zé si el já rá sok sza bá lya i ról  szóló 40/2002.
(III. 21.) Korm. ren de let 3.  § (1) be kez dé sé ben az „az épí -
tés ügyi ha tó sá gi jog kört” szö veg rész he lyé be az „az épí -
tés ügyi, va la mint a épí tés fel ügye le ti ha tó sá gi jog kört”
szö veg, az „osz tály” szö veg rész he lyé be az „ , il let ve épí -
tés fel ügye le ti fel ada to kat el lá tó szer ve ze ti egy ség” szö veg 
lép.

6.  §

(1) Ez a ren de let 2008. feb ru ár 1-jén lép ha tály ba. E ren -
de let ren del ke zé se it a ha tály ba lé pés kor fo lya mat ban lévõ
nem ki emelt épí tés ügyi ha tó sá gi el já rá sok ban is al kal maz -
ni kell. Az ira tok át té te lé re 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 ren del ke zé se it kell al kal maz ni.

(2) A te le pü lé si ön kor mány zat jegy zõ je a nem ki emelt
épí tés ügyi ha tó sá gi ügyek ben el jár ni ille té kes – az Éhk.
1/A. mel lék le té ben meg je lölt – épí tés ügyi ha tó ság szá má -
ra leg ké sõbb e ren de let ha tály ba lé pé sét kö ve tõ 30 na pon
be lül meg kül di a nem ki emelt épí tés ügyi ha tó sá gi ügyek -
kel kap cso la tos ira to kat.

(3) A Kor mány el sõ fo kú épí tés ügyi ha tó sá gi fel ada to kat 
el lá tó kör zet köz pon ti ha tó ság ként 2009. ja nu ár 1-jé tõl ki -
je lö li Pa csa te le pü lés ön kor mány za tá nak jegy zõ jét.

(4) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) a ki emelt épí tés ügyi igaz ga tá si ügyek ben el já ró ha -

tó sá gok ille té kességi te rü le té rõl, a ki je lö lé si el já rás ról,
 valamint a szak mai fel té te lek rõl  szóló 220/1997. (XII. 5.)
Korm. ren de let, to váb bá az an nak mó do sí tá sá ról  szóló
69/2003. (V. 15.) Korm. ren de let, a 209/2003. (XII. 10.)
Korm. ren de let, a 94/2005. (V. 21.) Korm. ren de let és
a 121/2007. (V. 31.) Korm. ren de let,

b) az épí tés ügyi és az épí tés fel ügye le ti ha tó sá gok ki je -
lö lé sé rõl és mû kö dé si fel té te le i rõl  szóló 343/2006.
(XII. 23.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 69/2007.
(IV. 13.) Korm. ren de let,

c) az Éhk. 5.  § (5) be kez dé se, 8.  § (2) be kez dé se, 9.  §
(4)–(5) be kez dé se és a 10.  § (2) be kez dé se,

d) az Éhk. 4.  § (3) be kez dé sé ben a „ ,va la mint a nem
 kiemelt épí tés ügyi ha tó sá gi ügyek ben el já ró köz tiszt vi se lõ -
nek”, és az 5.  § (4) be kez dé sé ben az „el sõ fo kú” szö veg rész
a ha tá lyát vesz ti.

(5) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) 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. szá mú mel lék let 2. k) pont já -
ban „az ille té kes ki emelt épí tés ügyi ha tó ság” szö veg rész
he lyé be „az ille té kes épí tés ügyi ha tó ság” szö veg,

b) a Bá ta a pá ti ban lé te sü lõ kis és kö ze pes ak ti vi tá sú
 radioaktív hul la dék tá ro ló pro jekt jé hez kap cso ló dó egyes
köz igaz ga tá si ha tó sá gi ügyek ki emelt je len tõ sé gû üggyé

14776 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/184. szám



nyil vá ní tá sá ról  szóló 257/2006. (XII. 15.) Korm. ren de let
2. mel lék let 1. pont já ban az „ille té kes ki emelt épí tés ügyi
ha tó ság” szö veg rész he lyé be az „ille té kes épí tés ügyi ha tó -
ság” szö veg,

c) az Éhk. 4. mel lék let 2–3. pont já ban a „kre dit pon tot”
szö veg rész he lyé be a „pon tot” szö veg,

d) a vas úti épít mé nyek en ge dé lye zé sé rõl és üze mel te -
té sük el len õr zé sé rõl  szóló 15/1987. (XII. 27.) KM–ÉVM
együt tes ren de let 1. szá mú mel lék let 4. pont já ban „a ki -
emelt épí tés ügyi” szö veg rész he lyé be „az épí tés ügyi” szö -
veg,

e) a táv köz lé si épít mé nyek en ge dé lye zé sé rõl és el len -
õr zé sé rõl  szóló 29/1999. (X. 6.) KHVM ren de let 1. szá mú
mel lék let A) pont já ban a „ki emelt épí tés ügyi” szö veg rész
he lyé be „épí tés ügyi” szö veg,

f) az utak épí té sé nek, for ga lom ba he lye zé sé nek és meg -
szün te té sé nek en ge dé lye zé sé rõl  szóló 15/2000. (XI. 16.)
Kö ViM ren de let 1. szá mú mel lék le té ben a „ki emelt épí tés -
ügyi ha tó sá gi ügye kért” szö veg rész he lyé be az „épí tés ügyi 
ha tó sá gi ügye kért” szö veg,

g) a lé gi köz le ke dést szol gá ló lé gi for gal mi föl di be ren -
de zé sek en ge dé lye zé si el já rá sa i ról és ha tó sá gi fel ügye le té -
rõl  szóló 38/2001. (XI. 14.) Kö ViM ren de let 2. szá mú mel -
lék let G) pont já ban „A ki emelt épí tés ügyi” szö veg rész
 helyébe „Az épí tés ügyi” szö veg,

h) a te lek ala kí tá si és épí té si ti la lom el ren de lé sé rõl
 szóló 3/1998. (II. 11.) KTM ren de let 5.  § (1) be kez dés

d) pont já ban a „ki emelt épí tés ügyi” szö veg rész he lyé be az
„épí tés ügyi” szö veg,

i) az ég he tõ fo lya dé kok és ol va dé kok tá ro ló tar tá lya i ról
 szóló 11/1994. (III. 25.) IKM ren de let 6. szá mú mel lék le -
té ben a „Ki emelt épí tés ügyi ha tó sá gi ügyek” szö veg rész
he lyé be az „Épí tés ügyi ha tó sá gi ügyek” szö veg,

j) a bá nya fel ügye let ha tás kö ré be tar to zó sa já tos épít -
mé nyek re vo nat ko zó egyes épí tés ügyi ha tó sá gi el já rá sok
sza bá lya i ról  szóló 96/2005. (XI. 4.) GKM ren de let 3. szá -
mú mel lék let 1. 1.3. pont já ban az „elsõ fo kon: az Étv. 52.  § 
(2) be kez dé se sze rin ti ki emelt épí tés ügyi ha tó ság” szö veg -
rész he lyé be az „elsõ fo kon: a kü lön jog sza bály sze rin ti
épí tés ügyi ha tó ság” szö veg,

k) az au tó gáz töl tõ ál lo má sok épí té si mun ká i ról és épí -
tés ügyi ha tó sá gi el já rá sa i ról  szóló 27/2006. (V. 5.) GKM
ren de let 2. mel lék le té ben a „Ki emelt épí tés ügyi ha tó sá gi
ügyek” szö veg rész he lyé be az „Épí tés ügyi ha tó sá gi
ügyek” szö veg
lép.

(6) E ren de let 1–5.  §-ai és a 6.  § (4)–(5) be kez dé sek
2008. feb ru ár 2-án a ha tá lyu kat vesz tik.

(7) Ez a ren de let 2009. ja nu ár 2-án a ha tá lyát vesz ti.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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Melléklet a 393/2007. (XII. 27.) Korm. rendelethez

„1/A. mel lék let a 343/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let 1. mel lék le té hez

Elsõfokú építésügyi hatósági hatáskört gyakorló építésügyi körzetközponti települések

Épí tés ügyi kör zet köz pont Il le té kes sé gi te rü let tí pu sa Te le pü lés

BUDAPEST FÕVÁROS

I. ke rü let el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te  1. I. ke rü let

II. ke rü let el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te  2. II. ke rü let

III. ke rü let el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te  3. III. ke rü let

IV. ke rü let el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te  4. IV. ke rü let

V. ke rü let el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te  5. V. ke rü let

VI. ke rü let el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te  6. VI. ke rü let

VII. ke rü let el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te  7. VII. ke rü let

VIII. ke rü let el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te  8. VIII. ke rü let

IX. ke rü let el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te  9. IX. ke rü let

X. ke rü let el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te 10. X. ke rü let

XI. ke rü let el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te 11. XI. ke rü let

XII. ke rü let el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te 12. XII. ke rü let

XIII. ke rü let el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te 13. XIII. ke rü let

XIV. ke rü let el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te 14. XIV. ke rü let

XV. ke rü let el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te 15. XV. ke rü let



XVI. ke rü let el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te 16. XVI. ke rü let

XVII. ke rü let el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te 17. XVII. ke rü let

XVIII. ke rü let el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te 18. XVIII. ke rü let

XIX. ke rü let el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te 19. XIX. ke rü let

XX. ke rü let el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te 20. XX. ke rü let

XXI. ke rü let el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te 21. XXI. ke rü let

XXII. ke rü let el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te 22. XXII. ke rü let

XXIII. ke rü let el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te 23. XXIII. ke rü let

BARANYA MEGYE

Pécs el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Pécs

Aba li get

Ara nyos ga dány

Ber kesd

Bo gád

Kö kény

El lend

Ma gyar sar lós

Nagy ko zár

Pe re ked

Po gány

Ro mo nya

Szi lágy

ké szen lé ti il le té kes sé gi te rü le te Ba ko nya

Bir ján

Cser kút

Gör csöny

Gyód

Ke szü

Ko zár mis leny

Kõ vá gó szõ lõs

Kõ vá gó töt tös

Lot hárd

Ócsárd

Orfû

Pé csud vard

Pel lérd

Re ge nye

Sze mely

Szõ ke

Bóly el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Bóly

Bab arc
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Bel várd gyu la

Bor jád

Hás ságy

Kis bud mér

Lip tód

Má ri a ké ménd

Mo nyo ród

Nagy bud mér

Olasz

Pó csa

Szajk

Sze der kény

Töt tös

Ver send

Har kány el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Har kány

Kom ló el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Kom ló

Ma gya reg regy

Máza

ké szen lé ti il le té kes sé gi te rü le te Bo do lya bér

Egy há zas ko zár

Hegy hát ma róc

Hosszú he tény

Ká rász

Köb lény

Li get

Ma gyar her te lend

Ma gyar szék

Mán fa

Me csek pö lös ke

Sza lat nak

Szár ász

Szász vár

Tófû

Vé kény

Mo hács el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Mo hács

Bár

Be ze dek

Du na szek csõ

Er dõs má rok

Fe ked

Gör csöny do bo ka
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Hi mes há za

Ho mo rúd

Iván dár da

Kis nyá rád

Köl ked

Lány csók

Lip pó

Majs

Nagy nyá rád

Pa lo ta bo zsok

Sá rok

Sá tor hely

Som be rek

Sze bény

Szé kely sza bar

Szûr

Ud var

Vé ménd

Pécs vá rad el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Pécs vá rad

Apát va rasd

Er dõs mecs ke

Er zsé bet

Fa ze kas bo da

Ge resd lak

Hi das

Ká toly

Ké kesd

Lo vász he tény

Mar áza

Mar ton fa

Me csek ná dasd

Nagy pall

Ó bá nya

Ó fa lu

Szel lõ

Zen gõ vár kony

Sásd el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Sásd

Ág

Ba kó ca

Ba ra nya je nõ

Ba ra nya szent györgy

Fel sõ eger szeg

Ge ré nyes
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Göd re

Kis besz ter ce

Kis haj más

Kis va szar

Me zõd

Mind szent go di sa

Orosz ló

Palé

Szágy

Tar rós

Té kes

Tor más

Var ga

Vá sá ros dom bó

Vázs nok

ké szen lé ti il le té kes sé gi te rü le te Al só mo cso lád

Bi kal

Má gocs

Me ké nyes

Nagy haj más

Sellye el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Sellye

Be sen ce

Bog dá sa

Csá nyosz ró

Drá va fok

Drá va i vá nyi

Drá va ke resz túr

Drá vasz tá ra

Fel sõ szent már ton

Hi rics

Ká kics

Kem se

Kó rós

Lú zsok

Mar kóc

Ma ró csa

Nagy csány

Oko rág

Páp rád

Pis kó

Só sver ti ke

Vajsz ló
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Vej ti

Za lá ta

Sik lós el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Sik lós

Ad or jás

Al só szent már ton

Áta

Bab arc szõ lõs

Bak sa

Ba ra nya híd vég

Be re mend

Bis se

Bo gád mind szent

Bos ta

Cún

Csar nó ta

Di ós visz ló

Drá va cse hi

Drá va cse pely

Drá va pal ko nya

Drá va pis ki

Drá va sza bolcs

Drá va szer da hely

Ege rág

Egy há zas ha rasz ti

Garé

Gil ván fa

Gor di sa

Hegy szent már ton

Ipacs fa

Ká sád

Ké mes

Kis asszony fa

Kis dér

Kis har sány

Kis he rend

Kis kas sa

Kis szent már ton

Kis ta pol ca

Kis tót fa lu

Ko vács hi da

Ma gyar mecs ke

Ma gyar te lek

Már fa

Matty
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Nagy har sány

Nagy tót fa lu

Old

Ózd fa lu

Pécs de ve cser

Pe terd

Rád fal va

Sá mod

Sik lós bo dony

Sik lós nagy fa lu

Sza lán ta

Sza por ca

Sza va

Szil vás

Szõ kéd

Ten ge ri

Té sen fa

Té seny

Tú rony

Új pet re

Vo kány

Szent lõ rinc el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Szent lõ rinc

Bi csérd

Boda

Bük kösd

Cser di

Cson ka mind szent

Dinnye ber ki

Ger de

Gyöngy fa

He les fa

Het ve hely

Husz tót

Ka csó ta

Ki rály egy há za

Ko vács szé ná ja

Okor völgy

Pécs ba go ta

Su mony

Sza bad szent ki rály

Szent ka ta lin

Ve lény

Zók
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Szi get vár el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Szi get vár

Al ma mel lék

Al más ke reszt úr

Bán fa

Ba sal

Bol dog asszony fa

Boty ka pe terd

Bü rüs

Cse bény

Cser tõ

End rõc

Gyön gyös mel lék

Ho bol

Hor vát her te lend

Iba fa

Ka tád fa

Két új fa lu

Kis dob sza

Kis ta má si

Ma gyar lu ka fa

Me re nye

Mol vány

Mozs gó

Nagy dob sza

Nagy pe terd

Nagy váty

Ne mes ke

Nyu got szen ter zsé bet

Pa ta pok lo si

Pet tend

Ró zsa fa

So mogy apá ti

So mogy hárs ágy

So mogy hat van

So mogy visz ló

Szent dé nes

Szent lász ló

Szö rény

Szu li mán

Tek la fa lu

Tót szent györgy

Vá rad

Vá sá ros béc

Zá dor
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ké szen lé ti il le té kes sé gi te rü le te Dencs há za

Szen te gát

Vil lány el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Vil lány

Il locs ka

Iván battyán

Kis ja kab fal va

Kis lip pó

La pán csa

Ma gyar bóly

Má rok

Pal ko nya

Vil lány kö vesd

BÁCS-KISKUN MEGYE

Kecs ke mét el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Kecs ke mét

Ágas egy há za

Bal ló szög

Fü löp há za

Hel vé cia

Ja kab szál lás

La dány be ne

La ki te lek

Nyár lõ rinc

Szent ki rály

Vá ros föld

Bá csal más el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Bá csal más

Bács bor sód

Bácsszõ lõs

Csi ké ria

Katy már

Kun ba ja

Ma da ras

Mát étel ke

Mély kút

Ta ta há za

Baja el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Baja

Bács bo kod

Bácsszent györgy

Bát mo nos tor

Csá voly
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Csá tal ja

Dá vod

Du na fal va

Ér sek csa nád

Ér sek hal ma

Fel sõ szen ti ván

Gara

Her ceg szán tó

Nagy ba racs ka

Ne mes nád ud var

Rém

Sü kösd

Sze rem le

Vas kút

Izsák el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Izsák

Or go vány

Fü löp szál lás

Já nos hal ma el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Já nos hal ma

Bo ro ta

Ké les ha lom

Ka lo csa el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Ka lo csa

Bá tya

Drág szél

Du na pa taj

Du na szent be ne dek

Gé der lak

Ha jós

Har ta

Ho mok mégy

Mis ke

Or das

Öreg cser tõ

Szak már

Új te lek

Uszód

ké szen lé ti il le té kes sé gi te rü le te Dus nok

Fajsz

Fok tõ

Ke cel el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Ke cel

Im re hegy

Csá szár töl tés
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Ke rek egy há za el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Ke rek egy há za

Kun ba racs

Kis kõ rös el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Kis kõ rös

Akasz tó

Csen gõd

Kas kan tyú

Páhi

Solt szen tim re

Tab di

Kis kun fél egy há za el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Kis kun fél egy há za

Bu gac

Bu gac pusz ta há za

Fü löp ja kab

Gát ér

Kun szál lás

Pál mo nos to ra

Pe tõ fi szál lás

Ti sza al pár

Kis kun ha las el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Kis kun ha las

Ba lo ta szál lás

Har ka kö töny

Kel ebia

Kis szál lás

Kun fe hér tó

Tom pa

Zsa na

ké szen lé ti il le té kes sé gi te rü le te Pir tó

Kis kun maj sa el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Kis kun maj sa

Csó lyos pá los

Jász szent lász ló

Köm pöc

Mó ric gát

Szank

Kun szent mik lós el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Kun szent mik lós

Du na ve cse

Ku na dacs

Kun pe szér

Szalk szent már ton

Tass
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La jos mi zse el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te La jos mi zse

Fel sõ la jos

Solt el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Solt

Apos tag

Du na egy há za

Du na te tét len

Új solt

Solt vad kert el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Solt vad kert

Bó csa

Táz lár

Sza bad szál lás el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Sza bad szál lás

Ti sza kécs ke el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Ti sza kécs ke

Ti sza ug

BÉKÉS MEGYE

Bé kés csa ba el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Bé kés csa ba

Csa ba sza ba di

Do boz

Két sop rony

Sza bad kí gyós

Te lek ge ren dás

Új kí gyós

Bat to nya el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Bat to nya

Domb egy ház

Kis domb egy ház

Ma gyar domb egy ház

Bé kés el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Bé kés

Bél me gyer

Mu rony

Tar hos

Dé va vá nya el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Dé va vá nya

Ecseg fal va

Elek el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Elek

Lõ kös há za
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Fü zes gyar mat el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Fü zes gyar mat

Bu csa

Ker tész szi get

Gyo ma end rõd el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Gyo ma end rõd

Hu nya

Gyu la el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Gyu la

Két egy há za

Me zõ be rény el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Me zõ be rény

Csár da szál lás

Ka mut

Kö rös tar csa

Me zõ he gyes el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Me zõ he gyes

Me zõ ko vács há za el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Me zõ ko vács há za

Al más ka ma rás

Domb ira tos

Ka sza per

Ke ver mes

Kun ágo ta

Ma gyar bán he gyes

Med gyes bo dzás

Med gye segy há za

Nagy bán he gyes

Nagy ka ma rás

Pusz ta ott la ka

Vég egy há za

Oros há za el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Oros há za

Csa ná da pá ca

Gá do ros

Ge ren dás

Kar dos kút

Nagy szé nás

Pusz ta föld vár

ké szen lé ti il le té kes sé gi te rü le te Csor vás

Sar kad el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Sar kad

Bi ha rug ra

Geszt

Kö rös nagy har sány
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Köt egyán

Méh ke rék

Me zõ gyán

Sar kad ke reszt úr

Új sza lon ta

Zsa dány

Szar vas el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Szar vas

Bé késszen tand rás

Csa ba csûd

Kar dos

Ör mény kút

ké szen lé ti il le té kes sé gi te rü le te Kon do ros

Szeg ha lom el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Szeg ha lom

Kö rös la dány

Tót kom lós el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Tót kom lós

Bé kés sám son

Vész tõ el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Vész tõ

Kö rös új fa lu

Okány

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE

Mis kolc el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Mis kolc

Bükk szent ke reszt

Kis to kaj

Má lyi

Ré pás hu ta

Sa jó vá mos

Szir ma be se nyõ

ké szen lé ti il le té kes sé gi te rü le te Al só zsol ca

Bõcs

Gesz tely

Her nád kak

Her nád né me ti

Onga

Sa jó bá bony

Sa jó e cseg
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Sa jó ke resz túr

Sa jó se nye

Bor sod ná dasd el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Bor sod ná dasd

Arló

Bor sod szent györgy

Jár dán há za

Ede lény el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Ede lény

Abod

Agg te lek

Ba lajt

Becs ke há za

Bód va len ke

Bód va rá kó

Bód va szi las

Bold va

Bor sod szi rák

Da mak

Éger szög

Hang ács

Hegy meg

Hid vé gar dó

Iro ta

Jós va fõ

Kom já ti

Lád be se nyõ

Lak

Nyom ár

Per ku pa

Sza ká csi

Szend rõ lád

Szin

Szin pet ri

Szög li get

Szõ lõ sar dó

Te resz te nye

To mor

Tor na ba ra kony

Tor na ká pol na

Tor na ná das ka

Tor na szen tand rás

Tor na szent ja kab

Var bóc

Zi liz
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Emõd el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Emõd

Bükk ara nyos

Har sány

Kis gyõr

Encs el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Encs

Aba ú jal pár

Aba új kér

Al só gagy

Arka

Bol dog kõ új fa lu

Bol dog kõ vár al ja

Cse nyé te

Cso bád

Fáj

Fan csal

Fel sõ gagy

For ró

Fu ló kércs

Ga rad na

Gi bárt

Her nád bûd

Her nád pet ri

Her nád szen tand rás

Her nád vé cse

Ináncs

Lit ka

Méra

No va jid rány

Pere

Pusz ta rad vány

Sza la szend

Sze me re

Fel sõ zsol ca el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Fel sõ zsol ca

Ar nót

Ber zék

Ónod

Sa jó lád

Sa jó pál fa la

Sa jó pet ri

Gönc el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Gönc

Aba új vár

Fony
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Gönc rusz ka

Hej ce

Her nád cé ce

Her nád szur dok

Hi das né me ti

Ké ked

Kor lát

Mo gyo rós ka

Pá nyok

Re géc

Tel ki bá nya

Tor nyos né me ti

Vil mány

Vi zsoly

Zsuj ta

Ka zinc bar ci ka el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Ka zinc bar ci ka

Al só szu ha

Al só te le kes

Bán hor vá ti

Be ren te

Dé des ta pol csány

Dö vény

Fel sõ ke le csény

Fel sõ nyá rád

Imo la

Izsó fal va

Ják fal va

Kánó

Ku ri tyán

Má lyin ka

Mú csony

Nagy bar ca

Or mos bá nya

Ra gály

Ru da bá nya

Ru dolf te lep

Sa jó gal góc

Sa jó i ván ka

Sa jó ka za

Szu ha fõ

Szu ha kál ló

Tar do na

Trizs

Vad na
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Zá dor fal va

Zu bogy

Me zõ csát el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Me zõ csát

Árok tõ

Ge lej

He jõ kürt

He jõ pa pi

He jõ sza lon ta

Ig ri ci

Ti sza do rog ma

Ti sza ke szi

Ti sza tar ján

Me zõ kö vesd el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Me zõ kö vesd

Bor so di ván ka

Bükk zsérc

Cse rép fa lu

Cse rép vár al ja

Eger lö võ

Me zõ nagy mi hály

Né gyes

Szo mo lya

Tard

Ti sza bá bol na

Ti sza valk

ké szen lé ti il le té kes sé gi te rü le te Bo gács

Bor sod geszt

Bükk áb rány

Csin cse

Kács

Me zõ ke resz tes

Me zõ nyá rád

Sály

Szen tist ván

Ti bold da róc

Vat ta

Nyék lád há za el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Nyék lád há za

Ózd el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Ózd

Bán ré ve

Bor sod bó ta

Bükk mo gyo rósd
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Cser nely

Csok va o mány

Do ma há za

Far kas lyuk

Han gony

Hét

Kis si ká tor

Lé nárd da róc

Ne ké zseny

Sa jó mer cse

Sa jó né me ti

Sa jó püs pö ki

Sáta

Up pony

Put nok el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Put nok

Du bi csány

Gö mör szõ lõs

Ke le mér

Ki ráld

Sa jó ve lezd

Se rény fal va

Sa jó szent pé ter el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Sa jó szent pé ter

Alacs ka

Kon dó

Pa rasz nya

Ra dos tyán

Sa jó ká pol na

Sa jó lász ló fal va

Var bó

Sá ros pa tak el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Sá ros pa tak

Bod ro go la szi

Er dõ hor vá ti

György tar ló

Há rom hu ta

Her ceg kút

Ke néz lõ

Kom lós ka

Mak kos hoty ka

Olasz lisz ka

Sá ra zsa dány

Tolcs va

Vaj dács ka
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Vá mos új fa lu

Viss

Zal kod

Sá to ral ja új hely el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Sá to ral ja új hely

Al só reg mec

Bózs va

Dá móc

Fel sõ reg mec

Fil ke há za

Fü zér

Fü zér ka ja ta

Fü zér kom lós

Fü zér rad vány

Hol ló há za

Kis hu ta

Ko vács vá gás

Mi kó há za

Nagy hu ta

Nyí ri

Pál há za

Pusz ta fa lu

Rév le ány vár

Sem jén

Vá gás hu ta

Vily vi tány

Zemp lé na gárd

Szend rõ el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Szend rõ

Deb ré te

Fel sõ te le kes

Gal vács

Mar to nyi

Me szes

Ra ka ca

Ra ka ca szend

Sza lon na

Szu hogy

Visz ló

Sze rencs el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Sze rencs

Aba új szán tó

Al só dob sza

Bas kó

Be kecs
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Go lop

Le gyes bé nye

Mád

Me gya szó

Me zõ zom bor

Mo nok

Prügy

Rát ka

Sima

Sós tó fal va

Tak ta har kány

Tak ta ke néz

Tak ta sza da

Tállya

Ti sza lúc

Új csa ná los

Szik szó el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Szik szó

Aba új lak

Aba új szol nok

Al só va dász

Asza ló

Bak ta kék

Be ret

Büt tös

De tek

Fel sõ dob sza

Fel sõ va dász

Gad na

Ga gya pá ti

Gagy bá tor

Gagy ven dé gi

Hal maj

Her nád kércs

Hom rogd

Kány

Kázs márk

Ke resz té te

Kis ki nizs

Krasz nok vaj da

Kupa

Léh

Mo naj

Nagy ki nizs

Nyés ta

2007/184. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 14797

Épí tés ügyi kör zet köz pont Il le té kes sé gi te rü let tí pu sa Te le pü lés



Pam lény

Pe re cse

Rá sony sáp be rencs

Se lyeb

Szász fa

Szen tist ván bak sa

Ti sza új vá ros el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Ti sza új vá ros

Gi rincs

He jõ bá ba

He jõ ke resz túr

Kesz nyé ten

Kis csécs

Kö röm

Muhi

Nagy csécs

Ne mes bikk

Osz lár

Sa jó híd vég

Sa jó ö rös

Sa jó szö ged

Szak áld

Ti sza pal ko nya

To kaj el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te To kaj

Bod rog ke resz túr

Bod rog kis fa lud

Cso baj

Er dõ bé nye

Sze gi

Sze gi long

Tak ta báj

Tar cal

Ti sza la dány

Ti sza tar dos

Ci gánd el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Ci gánd

Ti sza cser mely

Ti sza ka rád

ké szen lé ti il le té kes sé gi te rü le te Kis roz vágy

Lá ca csé ke

Nagy roz vágy

Ri cse

Al só be rec ki

14798 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/184. szám

Épí tés ügyi kör zet köz pont Il le té kes sé gi te rü let tí pu sa Te le pü lés



Bod rog ha lom

Fel sõ be rec ki

Kar csa

Ka ros

Pá cin

CSONGRÁD MEGYE

Sze ged el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Sze ged

Deszk

Do ma szék

For rás kút

Kü bek há za

Rösz ke

Ti sza szi get

Új szen ti ván

Zsom bó

ké szen lé ti il le té kes sé gi te rü le te Sán dor fal va

Szaty maz

Al gyõ

Csong rád el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Csong rád

Csany te lek

Fel gyõ

Tö mör kény

Hód me zõ vá sár hely el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Hód me zõ vá sár hely

Már tély

Szék ku tas

Kis te lek el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Kis te lek

Baks

Dóc

Pusz ta szer

ké szen lé ti il le té kes sé gi te rü le te Ba lás tya

Ó pusz ta szer

Csen ge le

Makó el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Makó

Amb róz fal va

Apát fal va

Csa ná dal ber ti
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Csa nád pa lo ta

Fe renc szál lás

Föl de ák

Ki rály he gyes

Ki szom bor

Klá ra fal va

Kö vegy

Ma gyar csa nád

Ma ros le le

Nagy ér

Nagy lak

Ó föl de ák

Pit va ros

Mind szent el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Mind szent

Mó ra ha lom el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Mó ra ha lom

Ásott ha lom

Bor dány

Ül lés

Zá kány szék

ké szen lé ti il le té kes sé gi te rü le te Öt tö mös

Pusz ta mér ges

Ru zsa

Szen tes el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Szen tes

Ár pád ha lom

De re kegy ház

Eper jes

Fá bi án se bes tyén

Nagy má gocs

Nagy tõ ke

Szeg vár

FEJÉR MEGYE

Szé kes fe hér vár el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Szé kes fe hér vár

Ba kony kú ti

Csór

Csõsz

Fe hér vár csur gó

Isz ka szent györgy

Isz ti mér

Jenõ
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Lo vas be rény

Moha

Ná dasd la dány

Pá kozd

Pát ka

Sár ke resz tes

Sár ke szi

Sá rosd

Sár szent mi hály

Se re gé lyes

Sza bad battyán

Sza bad egy há za

Tác

Úr hi da

Zá moly

Bics ke el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Bics ke

Al csút do boz

Csab di

Etyek

Gánt

Mány

Szár

Ta bajd

Új ba rok

Vér te sa csa

Vér tes bog lár

ké szen lé ti il le té kes sé gi te rü le te Bod mér

Csák vár

Fel csút

Ka já szó

Óba rok

Vál

Du na új vá ros el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Du na új vá ros

Ba racs

Be lo i an nisz

Bes nyõ

Da ru szent mik lós

Elõ szál lás

Iván csa

Me zõ fal va

Nagy ka rá csony

Nagy ve nyim
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Per ká ta

Pusz ta sza bolcs

ké szen lé ti il le té kes sé gi te rü le te Kis apos tag

Rác al más

Enying el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Enying

Dég

Igar

La jos ko má rom

Lep sény

Me zõ ko má rom

Me zõ szi las

Sza bad híd vég

Er csi el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Er csi

Rác ke reszt úr

ké szen lé ti il le té kes sé gi te rü le te Ba racs ka

Gyú ró

Mar ton vá sár

Tor das

Gár dony el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Gár dony

Ver eb

Zi chy új fa lu

ké szen lé ti il le té kes sé gi te rü le te Ká pol nás nyék

Na dap

Páz mánd

Su ko ró

Ve len ce

Mór el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Mór

Ba kony cser nye

Ba lin ka

Csák be rény

Csó ka kõ

Kin cses bá nya

Ma gyar al más

Nagy ve leg

Pusz ta vám

Sö réd

14802 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/184. szám

Épí tés ügyi kör zet köz pont Il le té kes sé gi te rü let tí pu sa Te le pü lés



ké szen lé ti il le té kes sé gi te rü le te Bo dajk

Pol gár di el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Pol gár di

Füle

Kis láng

Kõ szár hegy

Má tyás domb

Me zõ szent györgy

Sár bo gárd el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Sár bo gárd

Alap

Al só szen ti ván

Cece

Han tos

Nagy lók

Sár eg res

Sár szent ágo ta

Vaj ta

Adony el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Adony

ké szen lé ti il le té kes sé gi te rü le te Kulcs

Aba el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Aba

Sár ke reszt úr

ké szen lé ti il le té kes sé gi te rü le te Ká loz

So po nya

GYÕR-MOSON-SOPRON MEGYE

Gyõr el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Gyõr

Abda

Ba kony gyi rót

Ba kony pé terd

Bõny

Börcs

Ene se

Gyö mö re

Gyõr ság

Gyõr sze me re

Gyõ rúj fa lu

Ik rény

Ka jár péc
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Kun szi get

Lázi

Lé bény

Me csér

Me zõ örs

Mo son szent mik lós

Nagy szent já nos

Nyal ka

Öt te vény

Páz mánd fa lu

Pér

Rét alap

Ro mánd

So ko ró pát ka

Táp

Táp szent mik lós

Té nyõ

Töl tés ta va

Vá mos sza ba di

ké szen lé ti il le té kes sé gi te rü le te Du na szeg

Du na szent pál

Gö nyû

Gyõr la da mér

Gyõ rúj ba rát

Gyõr zá moly

Kis bajcs

Ko ron có

Nagy bajcs

Nyúl

Rá ba pa to na

Vé nek

Csor na el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Csor na

Acsa lag

Bá gyog szo vát

Bar bacs

Bezi

Bo don hely

Bo gyosz ló

Ca kó há za

Dör

Egye d

Fa rád

Fe hér tó
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Gyõr sö vény ház

Jo ba há za

Kis ba bot

Kóny

Ma gyar ke reszt úr

Mar ko ta bö dö ge

Mér ges

Páli

Pász to ri

Po tyond

Rá ba csa nak

Rá ba csé csény

Rá ba por dány

Rá ba se bes

Rá ba szen tand rás

Rá ba szent mi hály

Rá ba ta má si

Ráb ca ka pi

So bor

Sop ron né me ti

Szany

Szil

Szil sár kány

Vág

Zse be há za

ké szen lé ti il le té kes sé gi te rü le te Bõ sár kány

Mag ló ca

Tár nok ré ti

Fer tõd el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Fer tõd

Agya gosszer gény

Fer tõ boz

Fer tõ end réd

Fer tõ ho mok

Fer tõ szent mik lós

Fer tõ szép lak

Hegy kõ

Hi deg ség

Pe tõ há za

Sar ród

Ka pu vár el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Ka pu vár

Ba bót

Be led
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Ci rák

Dé nes fa

Edve

Gyó ró

Hi mod

Hö vej

Kis fa lud

Mi há lyi

Osli

Rá ba ke cöl

Szár föld

Va dos fa

Vá sá ros fa lu

Vesz kény

Vit nyéd

Mo son ma gya ró vár el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Mo son ma gya ró vár

Be ze nye

Du na ki li ti

Du na szi get

Fe ke te er dõ

Ha lá szi

Ká roly há za

Le vél

Li pót

Raj ka

Új ró na fõ

Vár ba log

ké szen lé ti il le té kes sé gi te rü le te Ás vány rá ró

Dar nó zse li

Du na re me te

Hé der vár

He gyes ha lom

Já nos som or ja

Kim le

Kis bo dak

Má ri a kál nok

Mo son szol nok

Püs ki

Pan non hal ma el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Pan non hal ma

Écs

Gyõ rasszony fa
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Ra vazd

Tar ján pusz ta

ké szen lé ti il le té kes sé gi te rü le te Ba kony szent lász ló

Fe nyõ fõ

Si ká tor

Veszp rém var sány

Sop ron el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Sop ron

Ág fal va

Csá ford já nos fa

Csa pod

Csér

Egy há zas fa lu

Fer tõ rá kos

Gya ló ka

Iván

Lövõ

Nagy cenk

Ne mes kér

Pusz ta csa lád

Rép ce vis

Sop ron hor pács

Sza kony

Új kér

Und

Völ csej

Zsi ra

ké szen lé ti il le té kes sé gi te rü le te Eber gõc

Har ka

Kóp há za

Nagy lózs

Pe resz teg

Pinnye

Rép ce sze me re

Röj tök mu zsaj

Sop ron kö vesd

Tét el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Tét

Ár pás

Csik vánd

Gyar mat

Mó ri chi da
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Rá ba szent mik lós

Sze re cseny

ké szen lé ti il le té kes sé gi te rü le te Fel péc

HAJDÚ-BIHAR MEGYE

Deb re cen el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Deb re cen

ké szen lé ti il le té kes sé gi te rü le te Bocs ka i kert

Bal ma zúj vá ros el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Bal ma zúj vá ros

Egyek

Hor to bágy

Be rettyó új fa lu el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Be rettyó új fa lu

Ba kon szeg

Csök mõ

Dar vas

Fur ta

Gá bor ján

Hen ci da

Me zõ pe terd

Me zõ sas

Szent pé ter szeg

Ván csod

ké szen lé ti il le té kes sé gi te rü le te Ve kerd

Zsá ka

Bi har ke resz tes el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Bi har ke resz tes

Ár tánd

Bedõ

Be rek bö ször mény

Bojt

Nagy ke re ki

Told

De recs ke el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te De recs ke

Esz tár

Haj dú ba gos

Kis mar ja

Ko nyár

Mi ke pércs

Po csaj
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Sá ránd

Tépe

Haj dú bö ször mény el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Haj dú bö ször mény

Haj dú do rog el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Haj dú do rog

Haj dú had ház el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Haj dú had ház

ké szen lé ti il le té kes sé gi te rü le te Haj dú sám son

Nyí ra csád

Fü löp

Nyír áb rány

Haj dú ná nás el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Haj dú ná nás

Haj dú szo bosz ló el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Haj dú szo bosz ló

Haj dú szo vát

Nagy he gyes

ké szen lé ti il le té kes sé gi te rü le te Ebes

Kaba el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Kaba

Ko má di

Kö rös sza kál

Kör összeg apá ti

Ma gyar ho mo rog

Úji ráz

Lé ta vér tes el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Lé ta vér tes

Ba ga mér

Hosszú pá lyi

Ko kad

Mo nos tor pá lyi

ké szen lé ti il le té kes sé gi te rü le te Ál mosd

Nád ud var el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Nád ud var

Nyír adony el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Nyír adony

Pol gár el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Pol gár

Fo lyás

Gör be há za
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Ti sza gyu la há za

Új ti kos

Püs pök la dány el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Püs pök la dány

Bá ránd

Bi har nagy ba jom

Bi har tor da

Föl des

Sár rét ud va ri

Sze rep

Te tét len

ké szen lé ti il le té kes sé gi te rü le te Bi har dancs há za

Nagy rá bé

Sáp

Tég lás el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Tég lás

Ti sza cse ge el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Ti sza cse ge

Új szent mar gi ta

Vá mos pércs el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Vá mos pércs

Nyír már ton fal va

Új lé ta

HEVES MEGYE

Eger el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Eger

An dor nak tá lya

Ba la ton

Bá tor

Be köl ce

Dem jén

Eger bak ta

Eger bocs

Eger cse hi

Eger szó lát

He ves ara nyos

Mak lár

Mi kó fal va

Nagy tá lya

Nagy vis nyó

Nosz vaj

Szar vas kõ

Szil vás vá rad
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ké szen lé ti il le té kes sé gi te rü le te Eger sza lók

Fel deb rõ

Tar na szent má ria

Ver pe lét

Fel sõ tár kány

Ke re csend

No vaj

Os to ros

Fü ze sa bony el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Fü ze sa bony

Be se nyõ te lek

Dor mánd

Eger far mos

Ká pol na

Komp olt

Me zõ sze me re

Me zõ tár kány

Po rosz ló

Sa rud

Szi ha lom

Új lõ rinc fal va

ké szen lé ti il le té kes sé gi te rü le te Al deb rõ

Kál

Nagy út

Tó fa lu

Gyön gyös el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Gyön gyös

Ad ács

At kár

Detk

Do mosz ló

Gyön gyös ha lász

Gyön gyös soly mos

Kis ná na

Mát ra szen tim re

Nagy fü ged

Nagy ré de

Pá los vö rös mart

Vá mos györk

Vécs

Vi son ta

Visz nek
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ké szen lé ti il le té kes sé gi te rü le te Gyön gyös oro szi

Gyön gyös pa ta

Gyön gyös tar ján

Szû csi

Hal ma jug ra

Ka rá csond

Lu das

Aba sár

Mar kaz

Hat van el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Hat van

Bol dog

Csány

Ecséd

He réd

Hort

Ke rek ha raszt

Nagy kö ké nyes

ké szen lé ti il le té kes sé gi te rü le te Ró zsa szent már ton

He ves el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te He ves

Átány

Bo co nád

Er dõ te lek

Erk

He ves ve ze kény

Köm lõ

Pély

Tar na bod

Tar na mé ra

Tar na örs

Tar na szent mik lós

Tar na zsa dány

Tenk

Za ránk

ké szen lé ti il le té kes sé gi te rü le te Kis kö re

Ti sza ná na

Lõ rin ci el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Lõ rin ci

Apc

Pe tõ fi bá nya

Zagy va szán tó
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Pé ter vá sá ra el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Pé ter vá sá ra

Bükk szék

Bükk szen ter zsé bet

Er dõ kö vesd

Fe dé mes

Is ten me ze je

Ivád

Kis fü zes

Szent do mon kos

Szúcs

Tar na le lesz

Vá ra szó

ké szen lé ti il le té kes sé gi te rü le te Mát ra bal la

Mát ra de recs ke

Pa rád

Pa rád sas vár

Recsk

Si rok

Szaj la

Ter pes

Bo dony

Bé la pát fal va el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Bé la pát fal va

Bükk szent már ton

Mó nos bél

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE

Szol nok el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Szol nok

Csa ta szög

Huny ad fal va

Kõ te lek

Nagy kö rû

Rá kó czi fal va

Sza jol

Ti sza je nõ

Ti sza süly

Ti sza vár kony

Tó szeg

Ve zseny

Zagy va ré kas

ké szen lé ti il le té kes sé gi te rü le te Be seny szög
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Jász apá ti el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Jász apá ti

Já szi vány

Jász kis ér

Jász szen tand rás

Jász árok szál lás el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Jász árok szál lás

Jász ágó

Jász dó zsa

Jász be rény el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Jász be rény

Alattyán

Já nos hi da

Jász al só szent györgy

Jász bol dog há za

Jász fel sõ szent györgy

Jász já kó hal ma

Jász te lek

ké szen lé ti il le té kes sé gi te rü le te Jász la dány

Jász fény sza ru el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Jász fény sza ru

Pusz ta mo nos tor

Kar cag el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Kar cag

Kun ma da ras

ké szen lé ti il le té kes sé gi te rü le te Be rek für dõ

Ken de res

Kis új szál lás el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Kis új szál lás

Kun he gyes el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Kun he gyes

Ti sza bu ra

Ti sza gyen da

Ti sza roff

To maj mo nos to ra

Kun szent már ton el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Kun szent már ton

Csé pa

Öcsöd

Sze le vény

Ti sza i no ka

Ti sza kürt

Ti sza sas
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ké szen lé ti il le té kes sé gi te rü le te Cser ke szõ lõ

Mart fû el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Mart fû

Rá kó czi új fa lu

Me zõ túr el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Me zõ túr

Két pó

Mes ter szál lás

Me zõ hék

Ti sza föld vár el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Ti sza föld vár

Ci bak há za

Nagy rév

Ti sza fü red el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Ti sza fü red

Abád sza lók

Na gyi ván

Ti sza derzs

Ti sza i gar

Ti sza örs

Ti sza szen tim re

Ti sza szõ lõs

Tö rök szent mik lós el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Tö rök szent mik lós

Ken gyel

Kun csor ba

Ör mé nyes

Ti sza bõ

Ti sza püs pö ki

Ti sza te nyõ

ké szen lé ti il le té kes sé gi te rü le te Fegy ver nek

Túr ke ve el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Túr ke ve

Új szász el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Új szász

Szász be rek

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE

Ta ta bá nya el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Ta ta bá nya

Gyer mely

Szár li get

Szo mor
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Vár gesz tes

Vér tes som ló

ké szen lé ti il le té kes sé gi te rü le te Hé reg

Kör nye

Tar ján

Vér tes szõ lõs

Bá bol na el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Bá bol na

Do rog el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Do rog

An na völgy

Baj na

Csol nok

Dág

Epöl

Kesz tölc

Má ria ha lom

Nagy sáp

Pi lis csév

Sá ri sáp

To kod

To ko dal tá ró

Úny

ké szen lé ti il le té kes sé gi te rü le te Le ány vár

Esz ter gom el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Esz ter gom

Mo gyo rós bá nya

ké szen lé ti il le té kes sé gi te rü le te Dö mös

Lá bat lan

Pi lis ma rót

Süt tõ

Tát

Kis bér el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Kis bér

Ács tesz ér

Aka

Ász ár

Ba kony bánk

Ba kony sár kány

Ba kony szom bat hely

Bár so nyos

Csá szár
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Csat ka

Ete

Ke rék te le ki

Réde

Súr

Vért es ket hely

ké szen lé ti il le té kes sé gi te rü le te Tár kány

Ko má rom el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Ko má rom

Al más fü zi tõ

Bana

Csém

Csép

Ki sig mánd

Mo csa

Na gyig mánd

ké szen lé ti il le té kes sé gi te rü le te Ács

Nyer ges új fa lu el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Nyer ges új fa lu

Ba jót

Orosz lány el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Orosz lány

Bo kod

Dad

Kecs kéd

Köm lõd

Szák szend

Tata el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Tata

Baj

Du na al más

Du na szent mik lós

Kocs

Na szály

Nesz mély

Szo mód

Tar dos

Vér tes tol na

NÓGRÁD MEGYE

Sal gó tar ján el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Sal gó tar ján

Bár na
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Ce red

Egy há zas ger ge

Ipoly tar nóc

Kis har tyán

Lit ke

Mát ra sze le

Mi hály ger ge

So mos kõ új fa lu

Sós har tyán

Szi las po gony

Vizs lás

Za bar

ké szen lé ti il le té kes sé gi te rü le te Ka zár

Etes

Ka rancs be rény

Ka rancs ke szi

Ka rancs la puj tõ

Ka ran csal ja

Ba las sa gyar mat el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Ba las sa gyar mat

Cseszt ve

Csi tár

Hu gyag

Iliny

Ipoly szög

Ipoly ve ce

Nóg rád mar cal

Õr ha lom

Pa tak

Pat varc

Szügy

ké szen lé ti il le té kes sé gi te rü le te Dré gely pa lánk

Becs ke

Ber cel

Cser hát ha láp

Cser hát su rány

De ber csény

Gal ga gu ta

He ren csény

Ma gyar nán dor

Mo ho ra

Nóg rád kö vesd

Szan da
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Szé csén ke

Te rény

Dej tár

Ér sek vad kert

Bá tony te re nye el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Bá tony te re nye

Do rog há za

Kis bár kány

Luc fal va

Márk há za

Mát ra mind szent

Mát ra no vák

Mát ra te re nye

Mát ra ve re bély

Nagy bár kány

Nagy ke reszt úr

Nem ti

Rá kó czi bá nya

Sám son há za

Szu ha

Pász tó el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Pász tó

Al só told

Bér

Bo kor

Bu ják

Csé cse

Cser hát szen ti ván

Ecseg

Egy há zas den ge leg

Er dõ kürt

Er dõt ar csa

Fel sõ told

Ga ráb

Hé ha lom

Job bá gyi

Kál ló

Kis bá gyon

Ko zárd

Ku ta só

Mát ra szõ lõs

Pa lo tás

Szar vas ge de

Szi rák

Szur dok püs pö ki
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Tar

Va nyarc

Rét ság el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Rét ság

Ber ke nye

Di ós je nõ

Hont

Két bo dony

Né zsa

Nóg rád

Szá tok

Szen te

Te res ke

Tol mács

ké szen lé ti il le té kes sé gi te rü le te Al só pe tény

Fel sõ pe tény

Ke szeg

Kis ecset

Le génd

Nóg rád sáp

Nõ tincs

Õs agárd

Rom hány

Bánk

Bor sos be rény

Hor pács

Nagy oro szi

Pusz ta ber ki

Szen de hely

Szé csény el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Szé csény

End re fal va

Hol ló kõ

Ka rancs ság

Lu dány ha lá szi

Ma gyar géc

Nagy lóc

Nóg rád me gyer

Nóg rád si pek

Nóg rád sza kál

Pi liny

Ri móc

Ság új fa lu

Szal ma tercs
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Szé csény fel fa lu

Var sány

PEST MEGYE

Abony el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Abony

Jász ka ra je nõ

Kõ rös te tét len

Al ber tir sa el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Al ber tir sa

Aszód el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Aszód

Bag

Do mony

Hé víz györk

Ik lad

Ver seg

ké szen lé ti il le té kes sé gi te rü le te Kar tal

Bu da ke szi el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Bu da ke szi

Bu da je nõ

Per bál

Re me te szõ lõs

Tök

Zsám bék

Bu da örs el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Bu da örs

Her ceg ha lom

ké szen lé ti il le té kes sé gi te rü le te Bi a tor bágy

Páty

Pusz ta zá mor

Sós kút

Tel ki

Tö rök bál int

Ceg léd el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Ceg léd

Ceg léd ber cel

Cse mõ

Dán szent mik lós

Mi ke bu da
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ké szen lé ti il le té kes sé gi te rü le te Tá pió szõ lõs

Tör tel

Új szil vás

Da bas el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Da bas

Ör kény

Pusz ta vacs

Tá bor fal va

Ta tár szent györgy

Új len gyel

ké szen lé ti il le té kes sé gi te rü le te Her nád

Inárcs

Ka kucs

Új har tyán

Du na ha rasz ti el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Du na ha rasz ti

Du na ke szi el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Du na ke szi

ké szen lé ti il le té kes sé gi te rü le te Fót

Mo gyo ród

Érd el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Érd

ké szen lé ti il le té kes sé gi te rü le te Di ósd

Tár nok

Göd el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Göd

Gö döl lõ el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Gö döl lõ

ké szen lé ti il le té kes sé gi te rü le te Csö mör

Dány

Isa szeg

Ke re pes

Kis tar csa

Nagy tar csa

Sza da

Gyál el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Gyál

ké szen lé ti il le té kes sé gi te rü le te Al só né me di

Bu gyi

Fel sõ pa kony

Ócsa
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Gyöm rõ el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Gyöm rõ

Ecser

Men de

Úri

Mo nor el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Mo nor

Káva

Mo no ri er dõ

ké szen lé ti il le té kes sé gi te rü le te Bé nye

Csév ha raszt

Gom ba

Mag lód

Nyár egy há za

Pé te ri

Pi lis

Üllõ

Va sad

Nagy ká ta el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Nagy ká ta

Pánd

Szent lõ rinc ká ta

Tá pi ó bics ke

Tá pi ó ság

Tá pi ó sze csõ

Tá pi ó szent már ton

ké szen lé ti il le té kes sé gi te rü le te Far mos

Kóka

Süly sáp

Szent már ton ká ta

Tá pió györ gye

Tá pió sze le

Tó al más

Nagy kõ rös el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Nagy kõ rös

Ko csér

Nyárs apát

Nagy ma ros el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Nagy ma ros

Kis ma ros

Szo ko lya

Ve rõ ce
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Pé cel el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Pé cel

Pi lis vö rös vár el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Pi lis vö rös vár

Pi lisszán tó

Tinnye

ké szen lé ti il le té kes sé gi te rü le te Nagy ko vá csi

Pi lis bo ros je nõ

Pi lis csa ba

Pi lis jász fa lu

Pi lisszen ti ván

Soly már

Üröm

Po máz el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Po máz

Rác ke ve el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Rác ke ve

Ápor ka

Dél egy há za

Ló rév

Ma jos há za

Szi get be cse

ké szen lé ti il le té kes sé gi te rü le te Apaj

Döm söd

Du na var sány

Ha lász te lek

Kis kun lac há za

Ma kád

Szi get csép

Szi get ha lom

Szi get szent már ton

Szi get új fa lu

Tak sony

Száz ha lom bat ta el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Száz ha lom bat ta

Szent end re el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Szent end re

Pi lisszent lász ló

ké szen lé ti il le té kes sé gi te rü le te Bu da ka lász

Cso bán ka

Le ány fa lu

Pi lisszent ke reszt

Pócs me gyer

14824 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/184. szám

Épí tés ügyi kör zet köz pont Il le té kes sé gi te rü let tí pu sa Te le pü lés



Szi get mo nos tor

Ta hi tót fa lu

Szi get szent mik lós el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Szi get szent mik lós

Szob el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Szob

Ipoly da másd

Ipoly töl gyes

Kós pal lag

Let kés

Má ri a noszt ra

Nagy bör zsöny

Pe rõ csény

ké szen lé ti il le té kes sé gi te rü le te Ber ne ce ba rá ti

Ke men ce

Tésa

Vá mos mi ko la

Ze be gény

Tö köl el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Tö köl

Tura el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Tura

Gal ga hé víz

Vác szent lász ló

Val kó

Zsám bok

Vác el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Vác

Csö rög

Kis né me di

Püs pök szi lágy

Vác du ka

Vá char tyán

Vác rá tót

ké szen lé ti il le té kes sé gi te rü le te Acsa

Csõ vár

Gal ga györk

Kosd

Penc

Püs pök hat van

Rád

Szõd

Szõd li get
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Ve csés el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Ve csés

Ve res egy ház el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Ve res egy ház

Cso mád

Er dõ ker tes

ké szen lé ti il le té kes sé gi te rü le te Gal ga má csa

Õr bottyán

Vá ceg res

Vác ki súj fa lu

Vi seg rád el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Vi seg rád

Du na bog dány

Kis oro szi

SOMOGY MEGYE

Ka pos vár el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Ka pos vár

Al só bo gát

Bár dud var nok

Baté

Bod rog

Bõ szén fa

Büs sü

Cser én fa

Csom bárd

Csö köly

Ecseny

Edde

Fel sõ mo cso lád

Fonó

Ga dács

Gá los fa

Gige

Göl le

Haj más

He tes

Igal

Jákó

Juta

Ka pos fõ

Ka pos gyar mat

Ka pos ho mok

Ka pos ke reszt úr

Ka pos szer da hely

14826 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/184. szám

Épí tés ügyi kör zet köz pont Il le té kes sé gi te rü let tí pu sa Te le pü lés



Ka zsok

Ki sasszond

Kis gya lán

Kis kor pád

Ma gyar atád

Ma gyar eg res

Mer nye

Me zõ cso ko nya

Mos dós

Orci

Osz to pán

Pa ta lom

Pat ca

Po lány

Rák si

Ri nya ko vá csi

Sán tos

Si mon fa

So mo dor

So mogy asza ló

So mogy gesz ti

So mogy jád

So mogy sárd

So mogy szil

Szen na

Szent ba lázs

Szent gá los kér

Szil vásszent már ton

Ta szár

Új vár fal va

Vár da

Zi mány

Zse lic kis fa lud

Zse lic kis lak

Zse lic szent pál

ké szen lé ti il le té kes sé gi te rü le te Cso ma

Ker cse li get

Nagy ber ki

Sza ba di

Ba la ton bog lár el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Ba la ton bog lár

Ba la ton föld vár el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Ba la ton föld vár

Ba la ton õszöd
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Ba la ton szár szó

Ba la ton sze mes

Bál vá nyos

Ke re ki

Kõ rös hegy

Köt cse

Nagy cse pely

Pusz ta sze mes

Szán tód

Szó lád

Te le ki

Ba la ton lel le el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Ba la ton lel le

Ga más

Lát rány

So mogy ba bod

So mogy túr

Visz

Barcs el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Barcs

Ba bó csa

Bé la vár

Bol hó

Cso ko nya vi son ta

Da rány

Drá va gár dony

Drá va ta má si

He resz nye

Ho mok szent györgy

Ist ván di

Kál mán csa

Kas té lyos dom bó

Kom lósd

Lad

La kó csa

Pa tos fa

Pé ter hi da

Po tony

Ri nya új lak

Ri nya új nép

So mo gya racs

Szent bor bás

Szu lok

Tót új fa lu

Víz vár
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Csur gó el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Csur gó

Ber zen ce

Csur gó nagy mar ton

Gyé ké nyes

Õr ti los

Por rog

Por rog szent ki rály

Por rog szent pál

So mogy bük kösd

So mogy csi csó

So mogy ud var hely

Zá kány

Zá kány fa lu

ké szen lé ti il le té kes sé gi te rü le te Iha ros

Iha ros be rény

Inke

Po gány szent pé ter

Fo nyód el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Fo nyód

Ba la ton feny ves

Or da cse hi

Ti kos

Len gyel tó ti el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Len gyel tó ti

Gyugy

Hács

Kis be rény

Öreg lak

Pa muk

So mogy vá mos

So mogy vár

Szõ lõs gyö rök

ké szen lé ti il le té kes sé gi te rü le te Bu zsák

Mar ca li el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Mar ca li

Ba la ton be rény

Ba la ton új lak

Ba la ton ke reszt úr

Ba la ton má ria für dõ

Ba la ton szent györgy

Bö hö nye

Csá kány

Csö mend
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Fõ nyed

Ga dány

Hol lád

Hosszú víz

Ke le víz

Két hely

Li bic koz ma

Mesz teg nyõ

Nagy sza ká csi

Nem es déd

Ne mes kis fa lud

Ne mes vid

Nik la

Pusz ta ko vá csi

Sá voly

So mogy fajsz

So mogy sám son

So mogy si mo nyi

So mogy szent pál

So mogy zsit fa

Szeg er dõ

Sze nyér

Szõ ke dencs

Tap sony

Tás ka

Var ász ló

Vése

Vörs

Nagy atád el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Nagy atád

Bak há za

Be leg

Bol hás

Gör ge teg

Há rom fa

Ka szó

Kis ba jom

Ku tas

Lá bod

Nagy kor pád

Öt vös kó nyi

Ri nya be se nyõ

Ri nya szent ki rály

Se gesd

So mogy szob
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Sza bás

Szent a

Ta rany

Nagy ba jom el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Nagy ba jom

Pál ma jor

Sió fok el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Sió fok

Ádánd

Ba la to nend réd

Ba la ton sza ba di

Nagy be rény

Nyim

Ság vár

Si ó jut

Som

ké szen lé ti il le té kes sé gi te rü le te Za már di

Tab el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Tab

An docs

Bá bony me gyer

Be deg kér

Bonnya

Fiad

Ká nya

Ka poly

Kára

Ka rád

Kis bár apá ti

Lul la

Mik ló si

Ná gocs

Sér sek szõ lõs

So mo gya csa

So mogy dö röcs ke

So mogy eg res

So mogy meggyes

Szo ro sad

Ten gõd

Tor vaj

Tö rök kop pány

Zala

Zics
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Ka dar kút el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Ka dar kút

Hen cse

Hed re hely

Kõ kút

Mike

Vis nye

ké szen lé ti il le té kes sé gi te rü le te Ka pos mé rõ

Ka pos új lak

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE

Nyír egy há za el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Nyír egy há za

Apagy

Kál mán há za

Kó taj

Nap kor

Nyír bog dány

Nyír pa zony

Nyír tét

Nyír tu ra

Sé nyõ

ké szen lé ti il le té kes sé gi te rü le te Nyír te lek

Bak ta ló ránt há za el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Bak ta ló ránt há za

Be se nyõd

Le ve lek

Magy

Nyí rib rony

Nyír já kó

Nyír kércs

Ra mo csa há za

Csen ger el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Csen ger

Csen ger si ma

Csen ge rúj fa lu

Kom lód tót fa lu

Pá tyod

Por csal ma

Rá polt

Sza mo san gya los

Sza mos becs

Sza mos ta tár fal va
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Tyu kod

Ura

De me cser el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te De me cser

Kék

Szé kely

Domb rád el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Domb rád

Ti sza ka nyár

Új domb rád

Fe hér gyar mat el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Fe hér gyar mat

Bot pa lád

Cé gény dá nyád

Csa holc

Csász ló

Cse göld

Dar nó

Fü lesd

Ga csály

Gar bolc

Gyü gye

Her mán szeg

Jánk maj tis

Kér sem jén

Ki sar

Kis hó dos

Kis na mény

Kis pa lád

Kissze ke res

Köl cse

Kö mö rõ

Ma gos li get

Mánd

Méh te lek

Mi lo ta

Náb rád

Na gyar

Nagy hó dos

Nagy sze ke res

Ne mes bor zo va

Olcs va a pá ti

Pa nyo la

Pe nyi ge

Ro zsály
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Son kád

Sza mos sá lyi

Sza mo súj lak

Szat már cse ke

Ti sza becs

Ti sza csé cse

Ti sza kó ród

Tisz ta be rek

Tu nyog ma tolcs

Tú rist ván di

Túr ri cse

Usz ka

Vá mos oro szi

Zaj ta

Zsa ro lyán

Ib rány el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Ib rány

Buj

Pa szab

Ti sza ber cel

ké szen lé ti il le té kes sé gi te rü le te Bal sa

Gá va ven csel lõ

Ke me cse

Kis vár da el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Kis vár da

Ajak

Anarcs

Ber kesz

Döge

Fé nyes lit ke

Gé gény

Gyu la há za

Jéke

Kék cse

Las kod

Lö võ pet ri

Me zõ la dány

Nyír kar ász

Nyír lö võ

Nyír tass

Pap

Pát ro ha

Pet ne há za

Rét köz be rencs
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Sza bolcs bá ka

Sza bolcs ve res mart

Tor nyos pál ca

Új ke néz

Má ria pócs el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Má ria pócs

Nyír gyu laj

Ó fe hér tó

Pócs pet ri

Má té szal ka el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Má té szal ka

Fül pös da róc

Géb er jén

Gyõr te lek

Ho dász

Jár mi

Kán tor já no si

Ko csord

Nagy do bos

Nyír csa holy

Nyír ká ta

Nyír meggyes

Nyír pa rasz nya

Ópá lyi

Ökö ri tó fül pös

Õr

Pa pos

Ro hod

Sza mos kér

Sza mosszeg

Vaja

ké szen lé ti il le té kes sé gi te rü le te Mérk

Ti bor szál lás

Na gye csed el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Na gye csed

Fá bi án há za

Vál laj

Nagy ha lász el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Nagy ha lász

Besz te rec

Ti sza rád

Ti sza te lek

Vas me gyer
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Nagy kál ló el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Nagy kál ló

Bal kány

Biri

Bö köny

Gesz te réd

Kál ló sem jén

Sza koly

Nyír bá tor el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Nyír bá tor

En csencs

Nyír bél tek

Nyír csá szá ri

Nyír derzs

Nyír gel se

Nyír mi hály di

Nyír pi lis

Öm böly

Pe nész lek

Pi ri cse

ké szen lé ti il le té kes sé gi te rü le te Bá tor li get

Kis lé ta

Nyír bo gát

Nyír lu gos

Nyír vas vá ri

Te rem

Ra ka maz el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Ra ka maz

Sza bolcs

Ti már

Ti sza nagy fa lu

Ti sza lök el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Ti sza lök

Ti sza esz lár

Szor gal ma tos

Ti sza vas vá ri el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Ti sza vas vá ri

Nagy cser kesz

Ti sza da da

Ti sza dob

Új fe hér tó el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Új fe hér tó

Ér pa tak
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Vá sá ros na mény el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Vá sá ros na mény

Ara nyos apá ti

Ba ra bás

Be reg su rány

Csa ro da

Ge lé nes

Gem zse

Gu lács

Gyü re

He te fe jér cse

Ilk

Jánd

Kis var sány

Ló nya

Má rok pa pi

Má tyus

Nagy var sány

Nyír ma da

Olcs va

Pusz ta do bos

Tá kos

Tar pa

Ti sza a dony

Ti sza ke re cseny

Ti sza szal ka

Ti sza vid

Ti va dar

Vá mos atya

ké szen lé ti il le té kes sé gi te rü le te Be reg da róc

Zá hony el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Zá hony

Benk

Eper jes ke

Gyõ röcs ke

Ko mo ró

Mán dok

Ti sza mo gyo rós

Ti sza szent már ton

Zsurk

ké szen lé ti il le té kes sé gi te rü le te Ti sza bez déd

Tu zsér
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TOLNA MEGYE

Szek szárd el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Szek szárd

Decs

Fel sõ ná na

Harc

Kéty

Kis tor más

Kö lesd

Me di na

Mur ga

Õcsény

Si ó a gárd

Szál ka

Szed res

Ten ge lic

Zom ba

Bá ta szék el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Bá ta szék

Al só ná na

Al só nyék

Báta

Pör böly

Sár pi lis

Vár domb

Bony hád el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Bony hád

Apar hant

Bá ta a pá ti

Bony hád va rasd

Cikó

Grá bóc

Gyö re

Iz mény

Ka kasd

Kis do rog

Kis má nyok

Kis vej ke

Len gyel

Mór ágy

Mõ csény

Mucs fa

Nagy má nyok

Nagy vej ke

Te vel
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Vár al ja

Zá vod

Dom bó vár el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Dom bó vár

At ta la

Csib rák

Csi kós tõt tõs

Dal mand

Döb rö köz

Gyu laj

Já gó nak

Ka pos pu la

Ka posszek csõ

Ko cso la

Kurd

Lá pa fõ

Nak

Szakcs

Vá rong

Du na föld vár el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Du na föld vár

Paks el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Paks

Bi kács

Bölcs ke

Du na szent györgy

Györ köny

Kaj dacs

Ma do csa

Nagy do rog

Né met kér

Pál fa

Pusz ta hen cse

Sár szent lõ rinc

Si mon tor nya el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Si mon tor nya

Be lecs ka

Kis szé kely

Nagy szé kely

Ozo ra

Pin ce hely

Tol na né me di

Ta má si el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Ta má si

Di ós be rény
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Dúzs

Ér tény

Fel sõ nyék

Für ged

Gyönk

Ka laz nó

Ke szõ hi deg kút

Kop pány szán tó

Ma gyar ke szi

Misz la

Mu csi

Nagy kó nyi

Nagy szo koly

Pári

Re göly

Sza ka dát

Sza kály

Szá razd

Ud va ri

Úji reg

Var sád

ké szen lé ti il le té kes sé gi te rü le te Hõ gyész

Ireg szem cse

Tol na el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Tol na

Bo gyisz ló

Fá cán kert

Fadd

Ger jen

VAS MEGYE

Szom bat hely el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Szom bat hely

Acsád

Gen csa pá ti

Mesz len

Ná rai

Ne mes bõd

Pe re nye

Sal kö ves kút

Sor ki ká pol na

Söp te

Táp lán szent ke reszt
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Vas asszony fa

Vas su rány

Vasszil vágy

Vát

ké szen lé ti il le té kes sé gi te rü le te Ba lo gu nyom

Boz zai

Bu csu

Csem pesz ko pács

Doz mat

Fel sõ csa tár

Gya nó ge re gye

Hor vát lö võ

Ják

Ki su nyom

Nar da

Ne mes kol ta

Por nó apá ti

Rá ba töt tös

Rum

Sé

Sor ki fa lud

So rok po lány

Szent pé ter fa

Ta na kajd

To rony

Vas ke resz tes

Vasszé cseny

Vép

Zsennye

Cell dö mölk el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Cell dö mölk

Boba

Bor gá ta

Csön ge

Egy há zas he tye

Ke me nes ká pol na

Ke me nes ma ga si

Ke me nes mi hály fa

Ke me nes pál fa

Ke me nes söm jén

Ke me nes szent már ton

Ke nye ri

Köcsk

Mer se vát
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Mes te ri

Nagy si mo nyi

Ne mes kocs

Ostf fy asszony fa

Pá poc

Szer gény

To korcs

Vö nöck

ké szen lé ti il le té kes sé gi te rü le te Duka

Já nos há za

Kar akó

Ke léd

Kis som lyó

Ne mes ke reszt úr

Csep reg el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Csep reg

Tö mörd

Tor más li get

ké szen lé ti il le té kes sé gi te rü le te Bük

Ik lan be rény

Lócs

Nagy ge resd

Ne mes lá dony

Saj tos kál

Kör mend el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Kör mend

Ba ján se nye

Csá kány do rosz ló

Da ra bos hegy

Dö bör hegy

Dö rös ke

Egy há zas hol lós

Egy há zas rá dóc

Fel sõ já nos fa

Fel sõ ma rác

Ha las tó

Ha logy

Ha rasz ti fa lu

Hegy hát ho dász

Hegy hát sál

Hegy hát szent ja kab

Hegy hát szent már ton

Ivánc
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Ka ta fa

Ke mes ta ród fa

Ker ca szo mor

Ker kás ká pol na

Kon dor fa

Ma gyar nád al ja

Ma gyar sze csõd

Mol na sze csõd

Ná dasd

Nagy köl ked

Nagy miz dó

Ne mes rem pe hol lós

Õri ma gya rósd

Pin ka mind szent

Rá dóc köl ked

Szak nyér

Szar vas kend

Szõ ce

Va sal ja

Kõ szeg el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Kõ szeg

Hor vát zsi dány

Kis zsi dány

Ól mod

ké szen lé ti il le té kes sé gi te rü le te Bo zsok

Cák

Gyön gyös fa lu

Kõ szeg do rosz ló

Kõ szeg paty

Kõ szeg szer da hely

Lu kács há za

Ne mes csó

Pe resz nye

Pusz ta csó

Ve lem

Rép ce lak el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Rép ce lak

Csá nig

Nick

Ura i új fa lu

Vá mos csa lád

Sár vár el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Sár vár

Bejc gyer tyá nos
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Bõ

Bö göt

Bö gö te

Cher nel há za da mo nya

Csé nye

Gér ce

Gór

Hegy fa lu

Hosszú pe resz teg

Iker vár

Ják fa

Káld

Ke néz

Meggyes ko vá csi

Me gye híd

Mes ter há za

Nyõ gér

Ölbõ

Pe cöl

Por pác

Pós fa

Rá ba paty

Rép ce szent györgy

Si ma ság

Sit ke

Só tony

Sze les te

Tom pa lá dony

Vá sá ros mis ke

Vas eger szeg

Vas hosszú fa lu

Zsé deny

Szent gott hárd el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Szent gott hárd

Al só szöl nök

Apá tist ván fal va

Csö röt nek

Fel sõ szöl nök

Gasz tony

Két völgy

Ma gyar lak

Ne mes med ves

Or fa lu

Rá ba gyar mat

Rá tót
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Rö nök

Sza kony fa lu

Vas szent mi hály

Vas vár el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Vas vár

Al só új lak

And rás fa

Bér bal ta vár

Cse hi

Cse hi mind szent

Csip ke rek

Eger völgy

Ger se ka rát

Gyõr vár

Hegy hát szent pé ter

Kám

Mi kosszép lak

Nagy ti laj

Olasz fa

Osz kó

Pá csony

Pe tõ mi hály fa

Püs pök mol ná ri

Rá ba híd vég

Sár fi miz dó

Sze me nye

Te le kes

Õri szent pé ter el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Õri szent pé ter

Kis rá kos

Ma gyar szom bat fa

Nagy rá kos

Is pánk

Pan kasz

Sza la fõ

Szat ta

Ve le mér

Vi szák

VESZPRÉM MEGYE

Veszp rém el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Veszp rém

Al só örs

Bar nag
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Fel sõ örs

Haj más kér

Hárs kút

Hi deg kút

Kün gös

Lo vas

Már kó

Mencs hely

Nagy vá zsony

Ne mes vá mos

Pula

Sóly

Szent ki rály sza bad ja

Tót vá zsony

Veszp rém fajsz

Vö rös tó

ké szen lé ti il le té kes sé gi te rü le te Ki rály szen tist ván

Vi lo nya

Ajka el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Ajka

Cseh bá nya

Ha lim ba

Kis lõd

Ma gyar po lány

Öcs

Szõc

Úr kút

Vá ros lõd

Ba la ton al má di el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Ba la ton al má di

Ba la ton fü red el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Ba la ton fü red

Aszó fõ

Ba la to na ka li

Ba la ton csi csó

Ba la ton sze pezd

Ba la ton szõ lõs

Ba la ton ud va ri

Dör gi cse

Mon osz ló

Ó bu da vár

Ör vé nyes

Szen tan tal fa

Szent ja kab fa
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Ta gyon

Zán ka

Vá szoly

ké szen lé ti il le té kes sé gi te rü le te Li tér

Cso pak

Pa loz nak

Pé csely

Ti hany

Ba la ton fûz fõ el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Ba la ton fûz fõ

Ba la ton fõ ka jár

Ba la ton ke ne se

Ba la ton vi lá gos

Csaj ág

Pap ke szi

De ve cser el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te De ve cser

Ador ján há za

Apá ca tor na

Ba kony pö lös ke

Bor ször csök

Csög le

Dab rony

Doba

Ege ral ja

Isz káz

Ka mond

Ka ra kó ször csök

Ker ta

Kis ber zseny

Kis csõsz

Kis pi rit

Kis szõ lõs

Ko lon tár

Na gya lá sony

Nagy pi rit

Nosz lop

Oro szi

Pusz ta mis ke

Som ló je nõ

Som ló szõ lõs

Som ló vá sár hely

Som ló ve cse

Tüs ke vár

Vid
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He rend el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te He rend

Bánd

Szent gál

Pápa el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Pápa

Ad ász te vel

Ba kony já kó

Ba kony kop pány

Ba kony ság

Ba kony szen ti ván

Ba kony szücs

Ba kony ta má si

Béb

Bé kás

Csót

Dáka

Döb rön te

Egy há zas ke szõ

Far kas gye pû

Gan na

Ge cse

Gic

Ho mok bö dö ge

Ke me nes hõ gyész

Ke me nesszent pé ter

Kup

Kül sõ vat

Lo vász pa to na

Ma gyar gencs

Ma lom sok

Mar cal ger ge lyi

Mar cal tõ

Me zõ lak

Mi hály há za

Na gya csád

Nagy dém

Nagy gyi mót

Nagy te vel

Ne mes gör zsöny

Ne messza lók

Né met bá nya

Nó ráp

Nyá rád

Pá pa de res ke

Pá pa ko vá csi
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Pá pa sa la mon

Pá pa tesz ér

Ta ká csi

Ugod

Va nyo la

Vár ke szõ

Va szar

Vi nár

Sü meg el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Sü meg

Ba zsi

Bo dor fa

Dab ronc

Gó gán fa

Gye pü ka ján

He tye fõ

Káp ta lan fa

Me gyer

Ne mes hany

Ri gács

Sü megp rá ga

Ukk

Za la er dõd

Za la gyö mö rõ

Za la meggyes

ké szen lé ti il le té kes sé gi te rü le te Csab ren dek

Hosz tót

Szen tim re fal va

Veszp rém gal sa

Za la szeg vár

Ta pol ca el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Ta pol ca

Áb ra hám hegy

Ba da csony tör de mic

Ba la to ne de rics

Ba la ton he nye

Ba la ton ren des

Gyu la ke szi

He gyesd

Hegy ma gas

Ka polcs

Káp ta lan tó ti

Kék kút

Kis apá ti
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Kõ vá gó örs

Kö ves kál

Le sen ce fa lu

Le sen ce ist vánd

Le sen ce to maj

Mind szent kál la

Mo nos tor apá ti

Ne mes gu lács

Ne mes vi ta

Nyi rád

Ra pos ka

Rév fü löp

Sal föld

Sás ka

Szent bék kál la

Szig li get

Ta li án dö rögd

Uzsa

Vi gánt pe tend

Za la ha láp

ké szen lé ti il le té kes sé gi te rü le te Ba da csony to maj

Vár pa lo ta el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Vár pa lo ta

Õsi

Öskü

Pét für dõ

Tés

ké szen lé ti il le té kes sé gi te rü le te Ber hi da

Zirc el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Zirc

Ba kony bél

Ba kony ná na

Ba ko nyosz lop

Ba kony szent ki rály

Bor za vár

Csesz nek

Cse tény

Du dar

Ep lény

Jásd

Ló kút

Na gyesz ter gár

Olasz fa lu
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Pén zes gyõr

Por va

Szá pár

ZALA MEGYE

Za la eger szeg el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Za la eger szeg

Ali bán fa

Al só ne mes apá ti

Ba bos döb ré te

Ba god

Bak

Bak tüt tös

Becs völ gye

Be ze réd

Boc föl de

Bon cod föl de

Böde

Bú csú szent lász ló

Csa tár

Cson ka hegy hát

Dob ron hegy

Eger vár

Gé tye

Gõs fa

Gyû rûs

Ha gyá ros bö rönd

Hot tó

Ká vás

Ke men dol lár

Kis bu csa

Kis ku tas

Kis pá li

Kus tán szeg

Lak hegy

Mi lej szeg

Mi se fa

Nagy ka por nak

Nagy ku tas

Nagy pá li

Ne mes apá ti

Ne mes he tés

Ne mes rá dó

Ne mes sán dor há za
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Ne messzen tand rás

Né met fa lu

Or bá nyos fa

Pa csa

Pad ár

Pál fi szeg

Pet hõ he nye

Pó ka sze petk

Pö lös ke

Pusz ta e de rics

Pusz ta szent lász ló

Sár hi da

Söj tör

Szent koz ma domb ja

Szent pé te rúr

Tes kánd

Tó fej

Vas bol dog asszony

Vöc könd

Za la bol dog fa

Za la ig ri ce

Za la ist vánd

Za la szent györgy

Za la szen ti ván

Za la szent lõ rinc

Za la szent mi hály

Za la tár nok

ké szen lé ti il le té kes sé gi te rü le te Gel lén há za

Gom bos szeg

Ibor fia

Lic kó va da mos

Nagy len gyel

Or mánd lak

Pet ri ke resz túr

Hé víz el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Hé víz

ké szen lé ti il le té kes sé gi te rü le te Al só pá hok

Cser szeg to maj

Fel sõ pá hok

Ne mes bük

Rezi

Za la kö ves kút
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Keszt hely el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Keszt hely

Bó ka há za

Di ós kál

Ege ra ra csa

Esz ter gály hor vá ti

Kar macs

Sár mel lék

Szent györgy vár

Vár völgy

Vin dor nya fok

Vin dor nya lak

Za la apá ti

Za la szán tó

Za la szent már ton

Za la vár

ké szen lé ti il le té kes sé gi te rü le te Ba la ton gyö rök

Gye nes di ás

Vál lus

Vo nyarc vas hegy

Len ti el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Len ti

Al só szen ter zsé bet

Bag lad

Bar la hi da

Bel sõ sárd

Bö de há za

Cser ta la kos

Cseszt reg

Csö mö dér

Dob ri

Fel sõ szen ter zsé bet

Gá bor ján há za

Gosz to la

Gu tor föl de

Her nyék

Ik lód bör dõ ce

Ká lóc fa

Ká nya vár

Ker ka ba ra bás

Ker ka fal va

Ker ka ku tas

Ker ka tes kánd

Kis szi get

Koz ma domb ja
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Kül sõ sárd

Lend va de des

Lend va ja kab fa

Lo vá szi

Ma gyar föld

Má rok föld

Mi ke ka rá csony fa

Ne mes nép

Nova

Or ta há za

Páka

Pór szom bat

Pör de föl de

Pusz ta apá ti

Ra mo csa

Ré dics

Resz nek

Szé csi szi get

Szent györgy völgy

Szent pé ter föl de

Szi jár tó há za

Szil vágy

Tor ma föl de

Tor nyi szent mik lós

Za la bak sa

Za la szom bat fa

Ze bec ke

Le te nye el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Le te nye

Bá nok szent györgy

Bá za ke rettye

Bors fa

Bu csu ta

Csör nye föld

Ker ka szent ki rály

Kis cse hi

Kis tol mács

Lasz to nya

Lis pe szen ta dor ján

Ma róc

Mol ná ri

Mu ra rát ka

Mu ra sze me nye

Ol tárc

Pet ri ven te
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Pusz ta ma gya ród

Sem jén há za

Szent lisz ló

Szent mar git fal va

Tót szent már ton

Tót szer da hely

Vár föl de

Zajk

ké szen lé ti il le té kes sé gi te rü le te Be cse hely

Val ko nya

Nagy ka ni zsa el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Nagy ka ni zsa

Al só rajk

Be lez na

Bocs ka

Bör zön ce

Csa pi

Esz te reg nye

Fel sõ rajk

Fi tye ház

Fûz völgy

Gel se

Gel se szi get

Ha hót

Ho mok ko má rom

Hosszú völgy

Ka cor lak

Ke re cseny

Ki li mán

Kis ré cse

Li szó

Ma gyar szent mik lós

Ma gyar szer da hely

Mi háld

Mu ra ke resz túr

Nagy ba kó nak

Nagy ré cse

Ne mes pát ró

Orosz tony

Pat

Pö lös ke fõ

Pöt ré te

Ri gyác

Sand
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Sor más

Surd

Sze pet nek

Új ud var

Za la sár szeg

Za la szent ba lázs

Za la új lak

Za la ka ros el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Za la ka ros

Ba la ton ma gya ród

Ga lam bok

Ga ra bonc

Nagy ra da

Za la ko már

Za la me re nye

Za la sza bar

Za la szent ja kab

Za la lö võ el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Za la lö võ

Csö de

Ke mén fa

Oz mán bük

Sa lom vár

Vas pör

Za la cséb

Za la hás hágy

Za la szentg rót el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Za la szentg rót

Al más há za

Batyk

Döb rö ce

Dötk

Kal lósd

Ke hi da kus tány

Kis gör bõ

Kis vá sár hely

Li get fal va

Mi hály fa

Nagy gör bõ

Óhíd

Pa kod

Sé nye

Sü meg cse hi

Sza la pa

Ti laj
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Tür je

Vin dor nya szõ lõs

Za la bér

Za la csány

Za la szent lász ló

Za la vég

1/B. mel lék let a 343/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let 1. mel lék le té hez

Elsõfokú építésügyi hatósági hatáskört gyakorló települések

Köz pont Il le té kes sé gi te rü let tí pu sa Te le pü lés

BARANYA MEGYE

1. Ko zár mis leny el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Bir ján

Ko zár mis leny

Lot hárd

Pé csud vard

Sze mely

2. Ma gyar her te lend el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Bo do lya bér

Li get

Ma gyar her te lend

Ma gyar szék

Mán fa

Me csek pö lös ke

3. Gör csöny el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Gör csöny

Ócsárd

Re ge nye

Szõ ke

4. Ke szü el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Gyód

Ke szü

5. Hosszú he tény el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Hosszú he tény

6. Orfû el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Orfû

7. Pel lérd el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Pel lérd

8. Má gocs el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Al só mo cso lád

Bi kal

Egy há zas ko zár

Hegy hát ma róc

Köb lény

Má gocs

Me ké nyes

Nagy haj más

Szár ász

Tófû

2007/184. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 14857

Épí tés ügyi kör zet köz pont Il le té kes sé gi te rü let tí pu sa Te le pü lés



Köz pont Il le té kes sé gi te rü let tí pu sa Te le pü lés

9. Szász vár el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Ká rász

Sza lat nak

Szász vár

Vé kény

10. Kõ vá gó szõ lõs el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Ba ko nya

Cser kút

Kõ vá gó szõ lõs

Kõ vá gó töt tös

11. Dencs há za el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Dencs há za

Szen te gát

BÁCS-KISKUN MEGYE

1. Dus nok el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Dus nok

Fajsz

2. Fok tõ el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Fok tõ

3. Pir tó el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Pir tó

BÉKÉS MEGYE

1. Csor vás el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Csor vás

2. Kon do ros el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Kon do ros

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN
MEGYE

1. Al só zsol ca el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Al só zsol ca

2. Bo gács el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Bo gács

3. Me zõ ke resz tes el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Bor sod geszt

Bükk áb rány

Csin cse

Kács

Me zõ ke resz tes

Me zõ nyá rád

Sály

Ti bold da róc

Vat ta

4. Bõcs el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Bõcs

5. Ri cse el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Kis roz vágy

Lá ca csé ke

Nagy roz vágy

Ri cse

6. Szen tist ván el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Szen tist ván

7. Kar csa el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Al só be rec ki

Bod rog ha lom

Fel sõ be rec ki

Kar csa

14858 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/184. szám



Köz pont Il le té kes sé gi te rü let tí pu sa Te le pü lés

Ka ros

Pá cin

8. Her nád né me ti el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Gesz tely

Her nád kak

Her nád né me ti

9. Onga el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Onga

10. Sa jó bá bony el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Sa jó bá bony

Sa jó ke resz túr

Sa jó e cseg

Sa jó se nye

CSONGRÁD MEGYE

1. Ba lás tya el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Ba lás tya

Ó pusz ta szer

2. Csen ge le el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Csen ge le

3. Ru zsa el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Öt tö mös

Pusz ta mér ges

Ru zsa

4. Sán dor fal va el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Sán dor fal va

5. Szaty maz el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Szaty maz

6. Al gyõ el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Al gyõ

FEJÉR MEGYE

1. Ká lóz el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Ká loz

So po nya

2. Bo dajk el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Bo dajk

3. Mar ton vá sár el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Ba racs ka

Gyú ró

Ka já szó

Mar ton vá sár

Tor das

4. Csák vár el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Bod mér

Csák vár

5. Ká pol nás nyék el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Ká pol nás nyék

Na dap

Páz mánd

Su ko ró

6. Rác al más el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Kis apos tag

Rác al más

7. Ve len ce el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Ve len ce

8. Kulcs el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Kulcs

9. Vál el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Vál

Óba rok

Fel csút
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GYÕR-MOSON-SOPRON MEGYE

1. Kim le el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Ás vány rá ró

Dar nó zse li

Du na re me te

Hé der vár

Kim le

Kis bo dak

Püs ki

2. Bõ sár kány el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Bõ sár kány

Mag ló ca

Tár nok ré ti

3. Du na szeg el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Du na szeg

Du na szent pál

Gyõr la da mér

Gyõr zá moly

4. Kóp há za el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Eber gõc

Har ka

Kóp há za

Nagy lózs

Pe resz teg

Pinnye

Rép ce sze me re

Röj tök mu zsaj

Sop ron kö vesd

5. Kis bajcs el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Fel péc

Kis bajcs

Nagy bajcs

Vé nek

Nyúl

6. Gyõ rúj ba rát el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Gyõ rúj ba rát

7. Já nos som or ja el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Já nos som or ja

8. He gyes ha lom el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te He gyes ha lom

Má ri a kál nok

Mo son szol nok

9. Gö nyû el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Gö nyû

10. Rá ba pa to na el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Rá ba pa to na

Ko ron có

11. Veszp rém var sány el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Ba kony szent lász ló

Fe nyõ fõ

Si ká tor

Veszp rém var sány
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HAJDÚ-BIHAR MEGYE

1. Ál mosd el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Ál mosd

2. Nagy rá bé el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Bi har dancs há za

Nagy rá bé

3. Bocs ka i kert el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Bocs ka i kert

4. Ebes el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Ebes

5. Sáp el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Sáp

6. Haj dú sám son el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Haj dú sám son

7. Nyí ra csád el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Nyí ra csád

8. Fü löp el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Fü löp

Nyír áb rány

9. Zsá ka el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Ve kerd

Zsá ka

HEVES MEGYE

1. Kál el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Al deb rõ

Kál

Nagy út

Tó fa lu

2. Ver pe lét el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Eger sza lók

Fel deb rõ

Tar na szent má ria

Ver pe lét

3. Fel sõ tár kány el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Fel sõ tár kány

4. Gyön gyös pa ta el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Gyön gyös oro szi

Gyön gyös pa ta

Gyön gyös tar ján

Szû csi

5. Hal ma jug ra el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Hal ma jug ra

Ka rá csond

Lu das

Ró zsa szent már ton

6. Os to ros el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Ke re csend

No vaj

Os to ros

7. Si rok el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Mát ra bal la

Mát ra de recs ke

Pa rád

Pa rád sas vár

Recsk

Si rok

Szaj la
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Ter pes

Bo dony

8. Aba sár el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Aba sár

9. Kis kö re el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Kis kö re

Ti sza ná na

10. Mar kaz el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Mar kaz

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK
MEGYE

1. Be rek für dõ el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Be rek für dõ

2. Be seny szög el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Be seny szög

3. Fegy ver nek el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Fegy ver nek

4. Ken de res el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Ken de res

5. Cser ke szõ lõ el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Cser ke szõ lõ

6. Jász la dány el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Jász la dány

KOMÁROM-ESZTERGOM
MEGYE

1. Ács el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Ács

2. Tár kány el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Tár kány

3. Tar ján el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Hé reg

Tar ján

4. Kör nye el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Kör nye

5. Lá bat lan el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Lá bat lan

6. Le ány vár el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Le ány vár

7. Pi lis ma rót el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Pi lis ma rót

8. Tát el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Tát

9. Vér tes szõ lõs el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Vér tes szõ lõs

10. Dö mös el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Dö mös

11. Süt tõ el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Süt tõ

NÓGRÁD MEGYE

1. Rom hány el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Al só pe tény

Fel sõ pe tény

Ke szeg

Kis ecset

Le génd

Nóg rád sáp

Nõ tincs

Õs agárd

Rom hány

2. Szen de hely el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Bánk

Bor sos be rény

Dré gely pa lánk
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Hor pács

Nagy oro szi

Pusz ta ber ki

Szen de hely

3. Ma gyar nán dor el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Becs ke

Ber cel

Cser hát ha láp

Cser hát su rány

De ber csény

Gal ga gu ta

He ren csény

Ma gyar nán dor

Mo ho ra

Nóg rád kö vesd

Szan da

Szé csén ke

Te rény

4. Ér sek vad kert el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Dej tár

Ér sek vad kert

5. Ka zár el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Ka zár

6. Ka rancs ke szi el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Etes

Ka rancs be rény

Ka rancs ke szi

Ka rancs la puj tõ

Ka ran csal ja

PEST MEGYE

1. Püs pök hat van el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Acsa

Gal ga györk

Püs pök hat van

2. Ócsa el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Al só né me di

Ócsa

3. Apaj el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Apaj

4. Bi a tor bágy el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Bi a tor bágy

5. Bu da ka lász el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Bu da ka lász

6. Bé nye el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Bé nye

Gom ba

Nyár egy há za

Va sad

7. Cso bán ka el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Cso bán ka

8. Csö mör el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Csö mör

9. Di ósd el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Di ósd

10. Döm söd el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Döm söd

11. Du na var sány el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Du na var sány
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12. Tá pió sze le el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Far mos

Tá pió györ gye

Tá pió sze le

Új szil vás

13. Fót el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Fót

14. Gal ga má csa el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Gal ga má csa

Vá ceg res

Vác ki súj fa lu

15. Ha lász te lek el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Ha lász te lek

16. Isa szeg el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Isa szeg

17. Kis tar csa el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Kis tar csa

18. Kosd el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Kosd

Penc

Rád

19. Le ány fa lu el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Le ány fa lu

20. Mag lód el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Mag lód

21. Mo gyo ród el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Mo gyo ród

22. Nagy ko vá csi el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Nagy ko vá csi

23. Õr bottyán el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Õr bottyán

24. Páty el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Páty

25. Pé te ri el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Pé te ri

26. Pi lis el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Pi lis

27. Pi lis csa ba el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Pi lis csa ba

28. Pi lisszen ti ván el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Pi lisszen ti ván

29. Pócs me gyer el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Pócs me gyer

Szi get mo nos tor

30. Tár nok el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Pusz ta zá mor

Tár nok

Sós kút

31. Szi get csép el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Szi get csép

Szi get szent már ton

32. Szi get ha lom el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Szi get ha lom

33. Szi get új fa lu el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Szi get új fa lu

34. Soly már el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Soly már

35. Ta hi tót fa lu el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Ta hi tót fa lu

36. Tak sony el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Tak sony

37. Tel ki el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Tel ki

38. Tö rök bál int el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Tö rök bál int

39. Tör tel el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Tör tel

40. Üllõ el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Üllõ

41. Üröm el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Üröm

42. Ze be gény el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Ze be gény

43. Ber ne ce ba rá ti el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Ber ne ce ba rá ti

Ke men ce

14864 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/184. szám



Köz pont Il le té kes sé gi te rü let tí pu sa Te le pü lés

Tésa

Vá mos mi ko la

44. Dány el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Dány

45. Pi lis jász fa lu el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Pi lis jász fa lu

46. Szõd el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Szõd

47. Kóka el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Kóka

48. Nagy tar csa el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Nagy tar csa

49. Pi lis bo ros je nõ el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Pi lis bo ros je nõ

50. Pi lisszent ke reszt el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Pi lisszent ke reszt

51. Sza da el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Sza da

52. Szõd li get el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Szõd li get

53. Her nád el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Her nád

Ka kucs

Inárcs

Új har tyán

54. Tá pió szõ lõs el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Tá pió szõ lõs

55. Fel sõ pa kony el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Fel sõ pa kony

56. Ma kád el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Ma kád

57. Szent már ton ká ta el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Szent már ton ká ta

58. Bu gyi el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Bu gyi

59. Ke re pes el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Ke re pes

60. Kis kun lac há za el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Kis kun lac há za

61. Süly sáp el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Süly sáp

62. Csév ha raszt el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Csév ha raszt

63. Csõ vár el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Csõ vár

64. Kar tal el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Kar tal

65. Tó al más el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Tó al más

SOMOGY MEGYE

1. Bu zsák el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Bu zsák

2. Nagy ber ki el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Cso ma

Ker cse li get

Nagy ber ki

Sza ba di

3. Iha ros be rény el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Iha ros

Iha ros be rény

Inke

Po gány szent pé ter

4. Za már di el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Za már di

5. Ka pos mé rõ el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Ka pos mé rõ

Ka pos új lak
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SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG
MEGYE

1. Bal sa el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Bal sa

Gá va ven csel lõ

2. Be reg da róc el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Be reg da róc

3. Nyír lu gos el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Nyír lu gos

4. Nyír te lek el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Nyír te lek

5. Mérk el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Mérk

Ti bor szál lás

6. Ti sza bez déd el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Ti sza bez déd

Tu zsér

7. Nyír vas vá ri el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Bá tor li get

Nyír vas vá ri

Te rem

8. Ke me cse el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Ke me cse

9. Kis lé ta el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Kis lé ta

Nyír bo gát

TOLNA MEGYE

1. Hõ gyész el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Hõ gyész

2. Ireg szem cse el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Ireg szem cse

VAS MEGYE

1. Vasszé csény el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Ba lo gu nyom

Csem pesz ko pács

Gya nó ge re gye

Ják

Ki su nyom

Ne mes kol ta

Rá ba töt tös

Rum

Sor ki fa lud

So rok po lány

Szent pé ter fa

Ta na kajd

Vasszé cseny

Zsennye

2. Vép el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Boz zai

Vép

3. Lu kács há za el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Lu kács há za

Bo zsok

Cák

Gyön gyös fa lu
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Kõ szeg do rosz ló

Kõ szeg paty

Kõ szeg szer da hely

Ne mes csó

Pe resz nye

Pusz ta csó

Ve lem

4. Sé el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Bu csu

Doz mat

Fel sõ csa tár

Hor vát lö võ

Nar da

Por nó apá ti

Sé

To rony

Vas ke resz tes

5. Bük el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Bük

Ik lan be rény

Lócs

Nagy ge resd

Ne mes lá dony

Saj tos kál

6. Já nos há za el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Duka

Já nos há za

Kar akó

Ke léd

Kis som lyó

Ne mes ke reszt úr

VESZPRÉM MEGYE

1. Ti hany el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Ti hany

Pé csely

2. Ba da csony to maj el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Ba da csony to maj

3. Ber hi da el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Ber hi da

Ki rály szen tist ván

Li tér

Vi lo nya

4. Csab ren dek el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Csab ren dek

Hosz tót

Szen tim re fal va

Veszp rém gal sa

Za la szeg vár

5. Cso pak el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Cso pak

Pa loz nak
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Köz pont Il le té kes sé gi te rü let tí pu sa Te le pü lés

ZALA MEGYE

1. Al só pá hok el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Al só pá hok

2. Ba la ton gyö rök el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Ba la ton gyö rök

Vál lus

3. Be cse hely el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Be cse hely

Val ko nya

4. Cser szeg to maj el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Cser szeg to maj

Rezi

5. Gye nes di ás el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Gye nes di ás

6. Ne mes bük el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Fel sõ pá hok

Ne mes bük

Za la kö ves kút

7. Vo nyarc vas hegy el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Vo nyarc vas hegy

8. Gel lén há za el lá tá si il le té kes sé gi te rü le te Gel lén há za

Gom bos szeg

Ibor fia

Lic kó va da mos

Nagy len gyel

Or mánd lak

Pet ri ke resz túr

A mel lék let ben az el lá tá si il le té kes sé gi te rü let az az il le té kes sé gi te rü let, amely te rü le ten az 1/A-1/B. mel lék let ben az
el sõ fo kú épí tés ügyi ha tó sá gi fel adat el lá tá sá ra ki je lölt te le pü lé sek tény le ge sen gya ko rol ják az elsõfokú építésügyi
hatósági feladatokat. 

A ké szen lé ti il le té kes sé gi te rü let az az il le té kes sé gi te rü let, amely te rü let re az 1/A. mel lék let ben az el sõ fo kú épí -
tésügyi ha tó sá gi fel ada tok el lá tá sá ra ki je lölt kis tér ség szék hely te le pü lé sek il le té kes sége ak kor ter jed ki, ha az
1/B.  mellékleten sze rep lõ te le pü lés elveszíti az  elsõfokú építésügyi hatósági hatáskörét.”
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A Kormány
394/2007. (XII. 27.) Korm.

rendelete

a családok támogatásáról  szóló 1998. évi
LXXXIV. tör vény végrehajtásáról rendelkezõ

223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

A Kor mány a csa lá dok tá mo ga tá sá ról  szóló 1998. évi
LXXXIV. tör vény 51.  §-ának a) pont já ban, va la mint

a 19.  § (1) be kez dé sé nek b) pont ja te kin te té ben 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 30.  §-a (1) be kez dé sé -
nek b) pont já ban, to váb bá

a 19.  § (1) be kez dé sé nek c) pont ja, va la mint a 20.  § te -
kin te té ben a Mun ka Tör vény köny vé rõl  szóló 1992. évi
XXII. tör vény 203.  §-a (2) be kez dé sé nek f) pont já ban

ka pott fel ha tal ma zás alap ján, az Al kot mány 35.  §-a (1) be -
kez dé sé nek b) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ében
 eljárva a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

(1) A csa lá dok tá mo ga tá sá ról  szóló 1998. évi LXXXIV.
tör vény vég re haj tá sá ról ren del ke zõ 223/1998. (XII. 30.)
Korm. ren de let (a továb biak ban: R.) 1.  §-ának (3) be kez -
dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A csa lád tá mo ga tá si el lá tást igény lõ ter mé sze tes
sze mély azo no sí tó ada ta it ér vé nyes sze mé lyi iga zol vány,
sze mély azo no sí tó iga zol vány, kár tya tí pu sú gép jár mû ve -
ze tõi en ge dély vagy út le vél be mu ta tá sá val, a sze mé lyi
azo no sí tó ról és a lak cím rõl  szóló ha tó sá gi iga zol vány nak
a lak cím rõl  szóló ha tó sá gi iga zol vány ré szé rõl (a továb -
biak ban: lak cím iga zol vány) ké szült má so la tá nak be mu ta -



tá sá val vagy csa to lá sá val, a tár sa da lom biz to sí tá si azono -
sító je let ha tó sá gi iga zol vány, ha tó sá gi bi zo nyít vány be -
mu ta tá sá val vagy má so la tá nak csa to lá sá val kell iga zol ni.
A gyer mek re vo nat ko zó ada to kat szü le té si anya köny vi
 kivonat csa to lá sá val kell iga zol ni.”

(2) Az R. 1.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(5) A csa lád tá mo ga tá si el lá tás ra való jo go sult sá got
a) a szü lõ vel egy üt té lõ há zas társ a há zas sá gi anya köny vi

ki vo na ta,
b) a ne ve lõ szü lõ, a hi va tá sos ne ve lõ szü lõ a gyer mek

nála tör té nõ el he lye zé sé rõl ren del ke zõ ha tá ro zat,
c) a gyám a gyám ren de lõ ha tá ro zat,
d) az a sze mély, aki a sa ját ház tar tá sá ban ne velt gyer -

me ket örök be kí ván ja fo gad ni, és az erre irá nyu ló el já rás
már fo lya mat ban van, a gyám hi va tal kö te le zõ gon do zás ba
tör té nõ ki he lye zést el ren de lõ ha tá ro za ta,

e) az a sze mély, aki hez a gyer me ket ide ig le nes ha -
tállyal el he lyez ték, az ide ig le nes ha tá lyú el he lye zést el ren -
de lõ ha tá ro zat
be mu ta tá sá val vagy má so la tá nak csa to lá sá val iga zol ja. Az 
ügy fél írás ban kér he ti, hogy az igé nyel bí rá ló szerv a
b)–e) pont sze rin ti ira to kat a ha tá ro za tot hozó gyám ha tó -
ság tól sze rez ze be.”

2.  §

Az R. 4/B.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„4/B.  § (1) A Cst.
a) 22.  §-ának, 43.  §-a (5)–(6) be kez dé sé nek és 45.  §-a

(1) be kez dé sé nek al kal ma zá sá ban a kincs tár ve ze tõ je a
Ma gyar Ál lam kincs tár el nö ke,

b) 34.  §-a (3) be kez dé sé nek és 49.  §-a (1)–(2) be kez dé -
sé nek al kal ma zá sá ban a kincs tár a Ma gyar Ál lam kincs tár
Köz pont (a továb biak ban: Köz pont),

c) 35.  § (1) be kez dé se a) pont já nak al kal ma zá sá ban a
kincs tár a Ma gyar Ál lam kincs tár nak az igény lõ la kó he lye,
tar tóz ko dá si he lye sze rint ille té kes Re gi o ná lis Igazgató -
sága és an nak ki ren delt sé ge (a továb biak ban együtt: Igaz -
ga tó ság),

d) 43.  §-a (4) be kez dé sé nek al kal ma zá sá ban a kincs tár
a Ma gyar Ál lam kincs tár nak a ha tá ro za tot hozó, ille tõ leg
a fi ze té si meg ha gyást ki bo csá tó Re gi o ná lis Igaz ga tó sá ga,

e) 48.  §-a (1)–(3) be kez dé sé nek al kal ma zá sá ban az
Egész ség biz to sí tá si Alap ke ze lé sé ért fe le lõs szerv az
 Országos Egész ség biz to sí tá si Pénz tár, az egész ség biz to sí -
tá si szerv a te rü le ti egész ség biz to sí tá si pénz tár,

f) 48.  §-a (2)–(3) be kez dé sé nek al kal ma zá sá ban a
kincs tár a Köz pont, il let ve az Igaz ga tó ság.

(2) A gyer mek ne ve lé si tá mo ga tá si igényt, va la mint a
nagy szü lõ gyer mek gon do zá si se gély irán ti igé nyét – a
(3) be kez dés sze rin ti el té rés sel – az Igaz ga tó ság bí rál ja el.

(3) A Cst. 2.  §-ának c) és d) pont ja sze rin ti sze mé lyi kör
ese té ben a csa lád tá mo ga tá si el já rá sok le foly ta tá sá ra – az
anya sá gi tá mo ga tás ki vé te lé vel – a Ma gyar Ál lam kincs tár

Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Igaz ga tó sá ga (a továb -
biak ban: Re gi o ná lis Igaz ga tó ság) ki zá ró la go san ille té kes.

(4) A Cst. 35.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja al kal ma zá -
sá ban csa lád tá mo ga tá si ki fi ze tõ hely:

a) az Or szá gos Rend õr-fõ ka pi tány ság,
b) a me gyei (bu da pes ti) rend õr-fõkapitányságok,
c) az ORFK Köz tár sa sá gi Õr ez red,
d) a Nem ze ti Nyo mo zó Iro da,
e) a Ké szen lé ti Rend õr ség,
f) a Re pü lõ té ri Rend õr Igaz ga tó ság,
g) a Hon vé del mi Mi nisz té ri um,
h) az In for má ci ós Hi va tal,
i) a Nem zet biz ton sá gi Hi va tal,
j) a Nem zet biz ton sá gi Szak szol gá lat,
k) a Szer ve zett Bû nö zés El le ni Ko or di ná ci ós Köz pont,
l) az Or szág gyû lés Hi va ta la.
(5) Amennyi ben a csa lád tá mo ga tá si el lá tás irán ti igény

csa lád tá mo ga tá si ki fi ze tõ hely nél ke rül be nyúj tás ra, és az
igény be nyúj tá sát köz vet le nül meg elõ zõ en az igény lõ
 részére vagy ugyan azon gyer mek re te kin tet tel más – a
(4) be kez dés sze rin ti – ki fi ze tõ hely már fo lyó sí tott csa lád -
tá mo ga tá si el lá tást, az ügy ben ke let ke zett elõz mény ada tok 
be szer zé se iránt a Köz pon tot kell meg ke res ni. A Köz pont
a meg ke re sés be ér ke zé sé tõl szá mí tott nyolc na pon be lül
gon dos ko dik az elõz mény ada tok to váb bí tá sá ról.

(6) Amennyi ben a csa lád tá mo ga tá si el lá tás irán ti igény
az Igaz ga tó ság nál ke rül be nyúj tás ra, és az igény benyúj -
tását köz vet le nül meg elõ zõ en az igény lõ ré szé re, vagy
ugyan azon gyer mek re te kin tet tel a (4) be kez dés sze rin ti
csa lád tá mo ga tá si ki fi ze tõ hely fo lyó sít vagy fo lyó sí tott
csa lád tá mo ga tá si el lá tást, az Igaz ga tó ság az ügy ben ke let -
ke zett elõz mény ada tok be szer zé se iránt a Köz pon tot ke re -
si meg. A Köz pont a meg ke re sés be ér ke zé sé tõl szá mí tott
nyolc na pon be lül gon dos ko dik az elõz mény ada tok to váb -
bí tá sá ról.

(7) Amennyi ben a csa lád tá mo ga tá si el lá tás irán ti igény
csa lád tá mo ga tá si ki fi ze tõ hely nél ke rül be nyúj tás ra, és az
igény be nyúj tá sát köz vet le nül meg elõ zõ en ugyan azon
gyer mek re te kin tet tel az Igaz ga tó ság fo lyó sít vagy fo lyó -
sí tott csa lád tá mo ga tá si el lá tást, ak kor

a) csa lá di pót lék irán ti igény ese tén az 5.  § (3)–(4) be -
kez dé sét,

b) gyer mek gon do zá si se gély irán ti igény ese tén a 19.  §
(4)–(5) be kez dé sét
kell meg fele lõen al kal maz ni.”

3.  §

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

„(2) Ha az Igaz ga tó ság ál tal fo lyó sí tott csa lá di pót lék
to vább fo lyó sí tá sá ra más igé nyel bí rá ló szerv vá lik ille té -
kessé, a csa lá di pót lé kot ko ráb ban fo lyó sí tó Igaz ga tó ság
az ügy ben ke let ke zett ira to kat – az ügy fél egy ide jû ér te sí -
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té se mel lett – ha la dék ta la nul, de leg ké sõbb az át té tel re irá -
nyu ló ké re lem be ér ke zé sé tõl, il let ve az ille té kesség hi á -
nyá nak meg ál la pí tá sá tól szá mí tott öt na pon be lül át te szi az 
ille té kességgel ren del ke zõ igé nyel bí rá ló szerv hez.

(3) Ha az Igaz ga tó ság nál be nyúj tott igény olyan gyer -
mek re te kin tet tel ke rül be nyúj tás ra, aki után más sze mély -
nek más Igaz ga tó ság fo lyó sí tott csa lá di pót lé kot, az új
 igényelbíráló szerv meg ke re si az elõ zõ igé nyel bí rá ló szer -
vet a jo go sult sá got meg ala po zó ira tok meg kül dé se ér de ké -
ben. A meg ke re sett igé nyel bí rá ló szerv az el lá tást meg -
szün te tõ ha tá ro za tát, va la mint a jo go sult sá got meg ala po zó 
ira to kat – az azok ról ké szí tett má so lat meg õr zé sé vel –
a meg ke re sés tõl szá mí tott nyolc na pon be lül kül di meg. Az 
új igé nyel bí rá ló szerv az igény lõ tõl nem kér he ti azon mel -
lék let csa to lá sát, il let ve adat iga zo lá sát, me lyet a meg kül -
dött ira tok tar tal maz nak, il let ve ame lyek az ira tok ból meg -
ál la pít ha tók, ki vé ve, ha az ira tok ban fog lalt té nyek ben vál -
to zás kö vet ke zett be.

(4) A (3) be kez dés sze rin ti el já rás ban az új igényelbí -
ráló szerv az igény lõ csa lá di pót lék ra való jo go sult sá gát
csak a meg ke re sett igé nyel bí rá ló szerv el lá tás megszün -
tetésérõl ho zott ha tá ro za tá nak jog erõ re emel ke dé sét köve -
tõen ál la pít hat ja meg. Amennyi ben az ira tok meg kül dé sé -
nek idõ pont já ban a meg szün te tés rõl ho zott ha tá ro zat még
nem emel ke dett jog erõ re, a meg ke re sett igé nyel bí rá ló
szerv a jog erõ re emel ke dés té nyé rõl az új igé nyel bí rá ló
szer vet ha la dék ta la nul ér te sí ti.

(5) Amennyi ben az (1) be kez dés sze rin ti igény be nyúj -
tást köve tõen a gyer me kek szá ma nõ, úgy a csa lá di pót lék
irán ti új igény be nyúj tá sa a 2. szá mú mel lék let sze rin ti
„Be je len tés a gyer mek szám vál to zás ról” címû for ma nyom -
tat vány ki töl té sé vel tör té nik.”

4.  §

Az R. 5/A.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„5/A. (1) A Cst. 8.  § (3) be kez dé se b) pont já nak bf) al -

pont ja sze rin ti sze mély nek a csa lá di pót lék irán ti igé nyé -
hez csa tol nia kell

a) a lak cím iga zol vá nyá nak má so la tát, to váb bá
b) a szü lõ je
ba) lak cím iga zol vá nyá nak má so la tát,
bb) arra vo nat ko zó nyi lat ko za tát, hogy az igény lõ élet -

vi tel sze rû en nem él a ház tar tá sá ban.
(2) A Cst. 8.  § (3) be kez dé se b) pont já nak bf) al pont ja

sze rin ti sze mély a szü lõ vel ak kor nem él egy ház tar tás ban,
ha a lak cí mük kü lön bö zõ. Lak cím az a be je len tett la kó hely 
vagy tar tóz ko dá si hely, ahol a sze mély élet vi tel sze rû en él.

(3) A szü lõ (1) be kez dés b) pont já nak bb) al pont ja sze -
rin ti nyi lat ko za ta hi á nyá ban az igény lõ a szü lõ lak cí me
sze rint ille té kes te le pü lé si ön kor mány zat jegy zõ jé tõl ha tó -
sá gi bi zo nyít vány ki ál lí tá sát kér he ti arra vo nat ko zó an,
hogy élet vi tel sze rû en nem a szü lõ ház tar tá sá ban él.”

5.  §

Az R. 8.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

[A Cst. 12.  §-ának ab) al pont ja sze rin ti – csa lá di pót lék -
ra nem jo go sí tó, de a gyer mek szám ba be szá mí tó – gyer -
mek ese té ben]

„b) az el lá tás fo lyó sí tá sá nak idõ tar ta ma alatt – az
 igényelbíráló szerv fel hí vá sá ra – 

ba) ta nu lói jog vi szony ese tén min den év szep tem ber
30-áig,

bb) hall ga tói jog vi szony ese tén min den év ok tó ber
31-éig
iga zol ni kell a ta nu lói, hall ga tói jog vi szony fenn ál lá sát.”

6.  §

Az R. 9.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(2) Ma ga sabb össze gû csa lá di pót lék meg ál la pí tá sa
ese tén a ma ga sabb össze gû csa lá di pót lék ban ré sze sü lõ -
nek –, il let ve an nak, aki után ma ga sabb össze gû csa lá di
pót lék meg ál la pí tás ra ke rült – az igé nyel bí rá ló szerv a
közfor galmú sze mély szál lí tá si uta zá si ked vez mé nyek rõl
 szóló 85/2007. (IV. 25.) Korm. ren de let sze rin ti uta zá si
ked vez mény igény be vé te le cél já ból a ma ga sabb össze gû
csa lá di pót lé kot meg ál la pí tó ha tá ro zat tal egy ide jû leg ha tó -
sá gi bi zo nyít ványt ad ki.”

7.  §

(1) Az R. 14.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A Cst. 13.  §-a sze rin ti egye dül ál ló ság iga zo lá sá ra a
csa lá di pót lék igény lés hez csa tol ni kell]

„b) ta nu lói, hall ga tói jog vi szony fenn ál lá sa ese tén a köz -
ok ta tá si, fel sõ ok ta tá si in téz mény er rõl  szóló iga zo lá sát;”

(2) Az R. 14.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül ki:
„(3) Az (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti iga zo lást
a) ta nu lói jog vi szony ese tén min den év szep tem ber

30-áig,
b) hall ga tói jog vi szony ese tén min den év ok tó ber

31-éig
be kell nyúj ta ni.”

8.  §

(1) Az R. 19.  §-ának (3)–(6) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) Ha az Igaz ga tó ság ál tal fo lyó sí tott gyer mek gon do -
zá si se gély to vább fo lyó sí tá sá ra más igé nyel bí rá ló szerv
vá lik ille té kessé, a gyer mek gon do zá si se gélyt ko ráb ban
fo lyó sí tó Igaz ga tó ság az ügy ben ke let ke zett ira to kat – az
ügy fél egy ide jû ér te sí té se mel lett – ha la dék ta la nul, de leg -
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ké sõbb az át té tel re irá nyu ló ké re lem be ér ke zé sé tõl, il let ve
az ille té kesség hi á nyá nak meg ál la pí tá sá tól szá mí tott öt
 napon be lül át te szi az ille té kességgel ren del ke zõ igé nyel -
bí rá ló szerv hez.

(4) Ha az Igaz ga tó ság nál be nyúj tott igény olyan gyer -
mek re te kin tet tel ke rül be nyúj tás ra, aki után más sze mély -
nek más Igaz ga tó ság fo lyó sí tott gyer mek gon do zá si se -
gélyt, az új igé nyel bí rá ló szerv meg ke re si az elõ zõ igé -
nyel bí rá ló szer vet a jo go sult sá got meg ala po zó ira tok meg -
kül dé se ér de ké ben. A meg ke re sett igé nyel bí rá ló szerv az
el lá tást meg szün te tõ ha tá ro za tát, va la mint a jo go sult sá got
meg ala po zó ira to kat – az azok ról ké szí tett má so lat meg õr -
zé sé vel – a meg ke re sé sé tõl szá mí tott nyolc na pon be lül
kül di meg. Az új igé nyel bí rá ló szerv az igény lõ tõl nem
kér he ti azon mel lék let csa to lá sát, il let ve adat iga zo lá sát,
me lyet a meg kül dött ira tok tar tal maz nak, il let ve ame lyek
az ira tok ból meg ál la pít ha tók, ki vé ve, ha az ira tok ban fog -
lalt té nyek ben vál to zás kö vet ke zett be.

(5) A (4) be kez dés sze rin ti el já rás ban az új igényelbí -
ráló szerv az igény lõ gyer mek gon do zá si se gély re való jo -
go sult sá gát csak a meg ke re sett igé nyel bí rá ló szerv el lá tás
meg szün te té sé rõl ho zott ha tá ro za tá nak jog erõ re emel ke -
dé sét köve tõen ál la pít hat ja meg. Amennyi ben az ira tok
meg kül dé sé nek idõ pont já ban a meg szün te tés rõl ho zott
 határozat még nem emel ke dett jog erõ re, a meg ke re sett
igé nyel bí rá ló szerv a jog erõ re emel ke dés té nyé rõl az új
igé nyel bí rá ló szer vet ha la dék ta la nul ér te sí ti.

(6) A te rü le ti egész ség biz to sí tá si pénz tár, il let ve a tár sa -
da lom biz to sí tá si ki fi ze tõ hely a gyer mek gon do zá si díj
meg ál la pí tá sa irán ti igény el uta sí tá sá ról – a jog erõs ha tá ro -
za tá nak az ügy fél ré szé re tör té nõ meg kül dé sé vel egy ide jû -
leg – ér te sí ti az Igaz ga tó sá got, il let ve a 4/B.  § (4) be kez dé -
se sze rin ti csa lád tá mo ga tá si ki fi ze tõ he lyet is, amely hi va -
tal ból el já rást in dít az igény lõ gyer mek gon do zá si se gély re
való jo go sult sá gá nak meg ál la pí tá sa iránt. A gyer mek gon -
do zá si se gély re való jo go sult ság fel té te le i nek fenn ál lá sa
ese tén a Cst. 37.  § (1) be kez dé sé nek al kal ma zá sá ban az
igény be nyúj tá sa idõ pont já nak a gyer mek gon do zá si díj
irán ti ké re lem be nyúj tá sá nak idõ pont ját kell te kin te ni.”

(2) Az R. 19.  §-a a kö vet ke zõ (10) be kez dés sel egé szül ki:
„(10) Ha az iker gyer me kek után járó gyer mek gon do zá si 

se gély a gyer mek vagy gyer me kek tar tós be teg sé gé re,
 illetve sú lyos fo gya té kos sá gá ra te kin tet tel a Cst. 20.  §-a
(1) be kez dé sé nek c) pont ja sze rin ti idõ pon tig jár, a gyer -
mek gon do zá si se gélyt a jo go sult ság fenn ál lá sá nak tel jes
idõ tar ta ma alatt a Cst. 26.  §-ának (2) be kez dé se sze rin ti
összeg ben kell fo lyó sí ta ni.”

9.  §

Az R. 21.  §-ának (2)–(4) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(2) Ha a gyer mek ne ve lé si tá mo ga tás fo lyó sí tá sá ra más
Igaz ga tó ság vá lik ille té kessé, az el lá tást ko ráb ban folyó -
sító Igaz ga tó ság az ügy ben ke let ke zett ira to kat – az ügy fél

egy ide jû ér te sí té se mel lett – ha la dék ta la nul, de leg ké sõbb
az át té tel re irá nyu ló ké re lem meg ér ke zé sé tõl, il let ve az
ille té kesség hi á nyá nak meg ál la pí tá sá tól szá mí tott öt na -
pon be lül át te szi az ille té kességgel ren del ke zõ Igaz ga tó -
ság hoz.

(3) Ha az Igaz ga tó ság nál be nyúj tott igény olyan gyer -
mek re te kin tet tel ke rül be nyúj tás ra, aki után más sze mély -
nek más Igaz ga tó ság fo lyó sí tott gyer mek ne ve lé si tá mo ga -
tást, az új Igaz ga tó ság meg ke re si az elõ zõ Igaz ga tó sá got a
jo go sult sá got meg ala po zó ira tok meg kül dé se ér de ké ben.
A meg ke re sett Igaz ga tó ság az el lá tást meg szün te tõ ha tá ro -
za tát, va la mint a jo go sult sá got meg ala po zó ira to kat – az
azok ról ké szí tett má so lat meg õr zé sé vel – a meg ke re sés tõl
szá mí tott nyolc na pon be lül kül di meg. Az új Igaz ga tó ság
az igény lõ tõl nem kér he ti azon mel lék let csa to lá sát, il let ve 
adat iga zo lá sát, me lyet a meg kül dött ira tok tar tal maz nak,
il let ve ame lyek az ira tok ból meg ál la pít ha tók, ki vé ve, ha az 
ira tok ban fog lalt té nyek ben vál to zás kö vet ke zett be.

(4) A (3) be kez dés sze rin ti el já rás ban az új Igaz ga tó ság
az igény lõ gyer mek ne ve lé si tá mo ga tás ra való jo go sult sá -
gát csak a meg ke re sett Igaz ga tó ság el lá tás meg szün te té sé -
rõl ho zott ha tá ro za tá nak jog erõ re emel ke dé sét köve tõen
ál la pít hat ja meg. Amennyi ben az ira tok meg kül dé sé nek
idõ pont já ban a meg szün te tés rõl ho zott ha tá ro zat még nem
emel ke dett jog erõ re, a meg ke re sett Igaz ga tó ság a jog erõ re
emel ke dés té nyé rõl az új Igaz ga tó sá got ha la dék ta la nul
 értesíti.”

10.  §

(1) Az R. 22.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) A gyer mek ne ve lé si tá mo ga tás ra való jo go sult sá got
nem érin ti, ha

a) a nap köz be ni el lá tást biz to sí tó in téz mé nyi el he lye -
zést igény be vevõ gyer mek rend sze res gyer mek vé del mi
ked vez mény ben ré sze sül,

b) a gyer mek a gyer me kek vé del mé rõl és a gyám ügyi
igaz ga tás ról  szóló 1997. évi XXXI. tör vény 68.  §-a (3) be -
kez dé sé nek a) pont ja alap ján ve szi igény be az el lá tást,

c) a gyer mek a nap köz be ni el lá tást biz to sí tó in téz mé nyi 
el he lye zést nem a la kó-, il let ve tar tóz ko dá si he lyén ve szi
igény be,

d) a nap köz be ni el lá tást biz to sí tó in téz mé nyi el he lye -
zést is ko lá ban ta nu ló gyer mek ve szi igény be,

e) az a)–d) pon tok ha tá lya alá nem tar to zó gyer me ket
nap köz be ni el lá tást biz to sí tó in téz mény ben he lye zik el,
fel té ve, hogy az in téz mé nyi el he lye zés a napi 5 órás idõ tar -
ta mot – amely be a nap köz be ni el lá tás ke re té ben nyúj tott
ét ke zés, va la mint a kö te le zõ vagy aján lott fej lesz tõ fog lal -
ko zás idõ tar ta ma nem szá mít bele – nem ha lad ja meg.”

(2) Az R. 22.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(6) A jo go sult – az igé nyel bí rá ló szerv fel hí vá sá ra –
min den év szep tem ber 30-áig nyi lat ko zik a (2)–(3) be kez -
dés ben fog lalt fel té te lek fenn ál lá sá ról.”
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11.  §

Az R. a kö vet ke zõ 22/A.  §-sal egé szül ki:
„22/A.  § A kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról

 szóló 1997. évi LXXXIII. tör vény (a továb biak ban: Ebtv.)
39.  §-a sze rin ti vá lasz tás ese tén a vá lasz tott el lá tás irán ti
igényt – a fo lyó sí tás alatt álló el lá tás meg szün te té sé re
 vonatkozó ké re lem mel együtt – az Ebtv. 62.  §-a, csa lád tá -
mo ga tá si el lá tás vá lasz tá sa ese tén a 4/B.  § (1)–(4) be kez -
dé se sze rint ille té kes szerv hez kell be nyúj ta ni. A vá lasz tott 
újabb el lá tás az igény írás ban tör té nõ be nyúj tá sa nap já tól
fo lyó sít ha tó. Ha a meg szün tet ni kért el lá tás, ille tõ leg a vá -
lasz tott el lá tás fo lyó sí tá sá ra más szerv ille té kes, az el lá tás
meg szün te té sé re vo nat ko zó ké rel met a vá lasz tott el lá tás ra
irá nyu ló igény el bí rá lá sá val egy ide jû leg há rom mun ka na -
pon be lül az ille té kes szerv hez kell to váb bí ta ni.”

12.  §

Az R. 26.  §-a a kö vet ke zõ (5)–(6) be kez dés sel egé szül ki:
„(5) A Cst. 43.  §-ának (6) be kez dé se sze rin ti mél tá nyos -

sá gi ké rel met a vissza fi ze tés re kö te le zõ ha tá ro za tot hozó
igé nyel bí rá ló szerv nél kell be nyúj ta ni. A ké re lem hez csa -
tol ni kell a jog alap nél kül fel vett el lá tás jo go sult nak tör -
ténõ át adá sá ról és an nak át vé te lé rõl  szóló – az át adott
összeg meg je lö lé sét és az át adás idõ pont ját is tar tal ma zó –
nyi lat ko za tot. A nyi lat ko za tot ma gán ok ira ti for má ba kell
fog lal ni, va la mint el kell lát ni az át adó és az át ve võ sze -
mély alá írá sá val.

(6) Ha az (5) be kez dés sze rin ti vissza fi ze tés re kö te le zõ
ha tá ro za tot

a) Igaz ga tó ság hoz ta, az Igaz ga tó ság,
b) a 4/B.  § (4) be kez dé se sze rin ti csa lád tá mo ga tá si ki fi -

ze tõ hely hoz ta, a Köz pont
a mél tá nyos sá gi ké rel met meg vizs gál ja, és a méltányos -
sági dön tés re az irat anya got – ja vas la tá nak in do ko lá sá -
val – meg fele lõen elõ ké szí ti, majd meg kül di a Ma gyar
 Államkincstár el nö ké nek.”

13.  §

Az R. 26/A.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„26/A.  § (1) A Cst. 44.  §-ának (1) be kez dé se sze rin ti fel -

leb be zést a dön tést vagy in téz ke dést hozó igé nyel bí rá ló
szerv nél kell be nyúj ta ni.

(2) A csa lád tá mo ga tá si ki fi ze tõ hely ha tá ro za ta el len a
Köz pont hoz le het fel leb bez ni.”

14.  §

Az R. 27.  §-ának (2)–(3) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(2) Az (1) be kez dés sze rin ti for ma nyom tat vá nyo kat,
to váb bá az el lá tá sok ról  szóló tá jé koz ta tót az Igaz ga tó ság
to váb bít ja

a) a csa lád tá mo ga tá si ki fi ze tõ he lyek hez,
b) va la mennyi te le pü lé si ön kor mány zat pol gár mes te ri

hi va ta lá hoz.
(3) A jegy zõ a for ma nyom tat vá nyo kat, to váb bá az el lá -

tá sok ról  szóló tá jé koz ta tót a csa lád tá mo ga tá si el lá tást
igény lõk ré szé re a pol gár mes te ri hi va tal köz for ga lom szá -
má ra nyit va álló hi va ta li he lyi sé gé ben hoz zá fér he tõ vé
 teszi.”

15.  §

Az R. 27/A–27/B.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„27/A.  § (1) Amennyi ben a tárgy hó na pot kö ve tõ hó nap
har ma dik nap ja szom bat, va sár nap vagy mun ka szü ne ti
nap, a Cst. 37.  §-ának (3) be kez dé se sze rin ti ha tár idõ az azt 
kö ve tõ elsõ mun ka na pon jár le.

(2) A csa lád tá mo ga tá si ki fi ze tõ he lyek az ál ta luk a
tárgy hó nap ban ki fi ze tett (fo lyó sí tott) csa lá di pót lék, gyer -
mek gon do zá si se gély és a tárgy hó nap ban ki fi ze tett anya -
sá gi tá mo ga tás össze gé rõl ha von ta – a tárgy hó na pot kö ve -
tõ hó nap ti zen ötö dik nap já ig – el szá mo lást nyúj ta nak be
a Köz pont hoz. A Köz pont az el szá mo lást fe lül vizs gál ja és
in téz ke dik a meg ál la pí tott összeg át uta lá sá ról. Az el szá -
mo lás ra, nyil ván tar tás ra és az adat szol gál ta tás ra vonat -
kozó to váb bi fel té te le ket meg ál la po dás ban kell ren dez ni.

27/B.  § Ha a Cst. 49.  §-ának (1) be kez dé se alap ján le -
foly ta tott el len õr zés so rán meg ál la pí tás ra ke rül, hogy a
4/B.  § (4) be kez dé se sze rin ti ki fi ze tõ hely a jog sze rû nél
ma ga sabb összeg ben szá mol ta el az el lá tá so kat, a Köz pont 
a kü lön bö zet meg té rí té sé rõl fi ze té si meg ha gyás sal in téz -
ke dik. A jog ta la nul el szá molt összeg után a ki fi ze tõ he lyet
mû köd te tõ mun kál ta tót az adó zás rend jé rõl  szóló 2003.
évi XCII. tör vény ren del ke zé se i nek meg fe le lõ ké se del mi
pót lék meg fi ze té sé nek kö te le zett sé ge is ter he li.”

16.  §

Az R. 27/H.  §-a a kö vet ke zõ (1) be kez dés sel egé szül ki,
egy ide jû leg a je len le gi (1)–(2) be kez dés szá mo zá sa
(2)–(3) be kez dés re vál to zik:

„(1) A Cst. 35.  §-ának (4) be kez dé se sze rin ti kü lön bö zet 
iránt ké rel met kell be nyúj ta ni, amely nek tar tal maz nia kell
a kü lön bö zet fi ze té sé re jo go sí tó gyer me kek ne vét és szü le -
té si ide jét, to váb bá az el sõd le ges jog ha tó ság gal rendel -
kezõ tag ál lam meg ne ve zé sét és a fo lyó sí tó szerv meg ne ve -
zé sét, cí mét.”

17.  §

(1) Az R. 1. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 1. szá -
mú mel lék le te lép.
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(2) Az R. 2. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 2. szá -
mú mel lék le te lép.

(3) Az R. 4. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 3. szá -
mú mel lék le te lép.

18.  §

(1) Ez a ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(2) Az e ren de let ha tály ba lé pé se nap ján fo gya té kos sá gi
tá mo ga tás ban, ma ga sabb össze gû csa lá di pót lék ban ré sze -
sü lõ sze mély nek, il let ve an nak, aki után a ma ga sabb össze -
gû csa lá di pót lék meg ál la pí tás ra ke rült, ké re lem re az el lá -
tást fo lyó sí tó szerv ki ál lít ja az R. – e ren de let tel meg ál la pí -
tott – 9.  §-ának (2) be kez dé se, ille tõ leg a sú lyos fo gya té -
kos ság mi nõ sí té sé nek és fe lül vizs gá la tá nak, va la mint a fo -
gya té kos sá gi tá mo ga tás fo lyó sí tá sá nak sza bá lya i ról  szóló
141/2000. (VIII. 9.) Korm. ren de let 19.  §-a sze rin ti ható -
sági bi zo nyít ványt.

(3) Az igé nyel bí rá ló szer vek nél e ren de let hatálybalé -
pése nap ján fo lya mat ban lévõ és az e ren de let ha tály ba lé -
pé sét köve tõen in dult, a gyer mek ne ve lé si tá mo ga tás ra
való jo go sult ság fenn ál lá sá nak meg ál la pí tá sá ra irá nyu ló
el len õr zé sek so rán a gyer mek nap köz be ni el lá tást biz to sí tó 
in téz mé nyi el he lye zé se te kin te té ben az R. – e ren de let tel
meg ál la pí tott – 22.  §-a (3) be kez dé sé nek ren del ke zé se it
kell al kal maz ni.

(4) A 2007. de cem ber 31-én mû kö dõ csa lád tá mo ga tá si
ki fi ze tõ hely – ide nem ért ve az R. e ren de let tel meg ál la pí -
tott 4/B.  §-ának (4) be kez dé se sze rin ti ki fi ze tõ he lyet – a
csa lád tá mo ga tá si el lá tá sok nak az egyes szo ci á lis tár gyú
tör vények mó do sí tá sá ról  szóló 2007. évi CXXI. tör vény
(a továb biak ban: Eszt.) 81.  §-ának (15)–(17) be kez dé se
sze rin ti fo lyó sí tá sát és az el szá mo lást az R. 2007. de cem -
ber 31-én ha tá lyos 27/A. és 27/C.  §-a sze rint vég zi az zal,
hogy el szá mo lás 2008. áp ri lis 15-ét köve tõen nem nyújt -
ha tó be.

(5) A 2007. de cem ber 31-én mû kö dõ csa lád tá mo ga tá si
ki fi ze tõ he lyek nél – ide nem ért ve az R. e ren de let tel meg -
ál la pí tott 4/B.  §-ának (4) be kez dé se sze rin ti ki fi ze tõ he -
lyet – a Cst. 49.  §-ának (1) be kez dé se sze rint le foly ta tott
el len õr zés so rán az R. 2007. de cem ber 31-én ha tá lyos
27/B.  §-ában fog lal ta kat kell al kal maz ni.

(6) Az Eszt. 81.  §-ának (15)–(17) be kez dé se sze rin ti
adat ál lo mány alatt a 2007. de cem ber 31-éig meg ál la pí tott
csa lád tá mo ga tá si el lá tá sok nak a meg szün te tett igé nyek kel 
csök ken tett ál lo má nyát kell ér te ni. A csa lád tá mo ga tá si
 kifizetõhely – ide nem ért ve az R. e ren de let tel meg ál la pí -
tott 4/B.  §-ának (4) be kez dé se sze rin ti ki fi ze tõ he lyet – az
adat ál lo mányt jog cím sze rin ti bon tás ban, az igény lõk la -
kó he lye sze rint cso por to sít va adja át.

(7) Az Eszt. 81.  §-ának (19) be kez dé se sze rin ti irat anya -
got a csa lád tá mo ga tá si ki fi ze tõ hely – ide nem ért ve az R.
e ren de let tel meg ál la pí tott 4/B.  §-ának (4) be kez dé se sze -

rin ti ki fi ze tõ he lyet – fo lyó sí tott csa lád tá mo ga tá si el lá tá sok 
és há rom év nél nem ré geb ben meg szûnt igé nyek sze rin ti
bon tás ban, az igény lõ la kó he lye sze rint cso por to sít va
adja át.

(8) A 2007. de cem ber 31-én mû kö dõ csa lád tá mo ga tá si
ki fi ze tõ hely – ide nem ért ve R. e ren de let tel meg ál la pí tott
4/B.  §-ának (4) be kez dé se sze rin ti ki fi ze tõ he lyet – a csa -
lád tá mo ga tá si el lá tá sok nak az Eszt. 81.  §-ának
(15)–(17) be kez dé se sze rin ti fo lyó sí tá sá val egy ide jû leg
 tájékoztatja az ügy fe let az új fo lyó sí tó szerv meg ne ve zé sé -
rõl és el ér he tõ sé gé rõl.

19.  §

(1) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) az R.
aa) 1.  §-ának (6) be kez dé se,
ab) 4.  §-ának (2)–(3) be kez dé se,
ac) 4/A.  §-ának (2)–(3) be kez dé se,
ad) 5.  §-ának (6) be kez dé se,
ae) 24.  §-a (5) be kez dé sé nek elsõ mon da ta,
af) 27/C.  §-a,
ag) 27/D.  §-ának elsõ mon da tá ban az „és a foly ta tó la -

gos igény lés re jo go sí tó iga zol vány nak” szö veg rész,
ah) 5–6. szá mú mel lék le te;
b) a te le pü lé si ön kor mány zat ré szé re szo ci á lis nyá ri

gyer mek ét kez te tés cél já ból nyúj tott tá mo ga tás igény lé sé -
nek, fo lyó sí tá sá nak és el szá mo lá sá nak rész le tes sza bá lya i -
ról, va la mint egyes kor mány ren de le tek nek a köz for gal mú
sze mély szál lí tá si uta zá si ked vez mény re való jo go sult ság
iga zo lá sá val össze füg gõ mó do sí tá sá ról, to váb bá a tár sa da -
lom biz to sí tás el lá tá sa i ra és a ma gán nyug díj ra jo go sul tak -
ról, va la mint e szol gál ta tá sok fe de ze té rõl  szóló 1997. évi
LXXX. tör vény vég re haj tá sá ról  szóló 195/1997. (XI. 5.)
Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 126/2007. (VI. 1.)
Korm. ren de let

ba) 7–8.  §-a,
bb) 10.  §-ának (3) be kez dé se;
c) a gyer mek szü le té se ese tén az apát meg il le tõ mun ka -

idõ-ked vez ménnyel össze füg gõ költ sé gek meg té rí té sé rõl
 szóló 305/2002. (XII. 27.) Korm. ren de let (a továb biak -
ban: Gyszr.) 2.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „– Bu da pest
 területén a Pest Me gyei Te rü le ti Igaz ga tó ság hoz –” szö -
veg rész
ha tá lyát vesz ti.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az R.
a) 1.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „2007.” szö veg rész

 helyébe a „2009.” szö veg,
b) 4.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „Ma gyar Ál lam kincs -

tár Te rü le ti Igaz ga tó sá ga (a továb biak ban: Igaz ga tó ság)”
szö veg rész he lyé be a „Ma gyar Ál lam kincs tár nak az igény -
lõ la kó he lye, tar tóz ko dá si he lye sze rint ille té kes Regio -
nális Igaz ga tó sá ga” szö veg,
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c) 4/A.  §-ának (1) be kez dé sé ben az „Az Igaz ga tó ság”
szö veg rész he lyé be az „A Ma gyar Ál lam kincs tár Köz -
pont” szö veg,

d) 5.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „(2)–(3) be kez dés ben”
szö veg rész he lyé be a „(2) és (5) be kez dés ben” szö veg,

e) 14.  §-a (1) be kez dé sé nek d) pont já ban a „nyug el lá -
tás, át me ne ti já ra dék” szö veg rész he lyé be a „nyug el lá tás,
re ha bi li tá ci ós já ra dék, át me ne ti já ra dék” szö veg,

f) 19.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „(2)–(4)” szö veg rész
he lyé be a „(2) és (4)” szö veg,

g) 21.  §-ának (1) be kez dé sé ben az „a (2)–(3) be kez dés -
ben” szö veg rész he lyé be az „a (2) be kez dés ben” szö veg,

h) 27/G.  §-ában a „Ma gyar Ál lam kincs tár” szö veg rész
he lyé be a „Re gi o ná lis Igaz ga tó ság” szö veg

lép.

(3) E ren de let 1–17., va la mint 20.  §-a, to váb bá az
(1)–(2) be kez dés 2008. ja nu ár 2-án ha tá lyát vesz ti. E ren -
del ke zés 2008. ja nu ár 3-án ha tá lyát vesz ti.

20.  §

E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a Gyszr. 4.  §-a 
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„4.  § (1) A mun kál ta tó az apát meg il le tõ és ré szé re ki fi -
ze tett tá vol lé ti dí jat és an nak köz ter he it az erre a cél ra
rend sze re sí tett nyom tat vá nyon éven te 4 al ka lom mal
– már ci us 31-éig, jú ni us 30-áig, szep tem ber 30-áig, il let ve
de cem ber 31-éig – nyújt hat ja be az Igaz ga tó ság nak. Az
Igaz ga tó ság a be nyúj tá si ha tár idõt kö ve tõ 15 na pon be lül
gon dos ko dik a ki mu ta tott összeg át uta lá sá ról.

(2) A csa lá dok tá mo ga tá sá ról  szóló 1998. évi LXXXIV.
tör vény vég re haj tá sá ról ren del ke zõ 223/1998. (XII. 30.)
Korm. ren de let (a továb biak ban: R.) 4/B. §-ának (4) be -
kez dé se sze rin ti csa lád tá mo ga tá si ki fi ze tõ hely az R.
27/A.  §-a sze rin ti el szá mo lás ban mu tat ja ki a tárgy hó nap -
ban szám fej tett és ki fi ze tett mun ka idõ ked vez mény re járó
tá vol lé ti díj össze gét és an nak köz ter he it.”

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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1. számú melléklet a 394/2007. (XII. 27.) Korm. rendelethez

„1. szá mú mel lék let a 223/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let hez

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR

IGÉNYBEJELENTÉS CSALÁDTÁMOGATÁSI ELLÁTÁSOKRA

A bejelentõ lap kitöltése elõtt szíveskedjen a kitöltési útmutatót alaposan áttanulmányozni!

AZ IGÉNYLÕ

 Ma gyar or szá gon élõ ma gyar ál lam pol gár  Be ván dor lá si, le te le pe dé si en ge déllyel ren del ke zõ,
me ne kült, hon ta lan

 Ma gyar or szá gon élõ EGT ál lam pol gár, vagy há zas-
tár sa és csa lád tag ja

 Ma gyar or szá gon mun ka vál la ló, egyé ni vál lal ko zó
EGT ál lam pol gár

AZ IGÉNYELT ELLÁTÁS

Csa lá di pót lék Gyer mek ne ve lé si tá mo ga tás

Gyer mek gon do zá si se gély Anya sá gi tá mo ga tás

AZ IGÉNYLÕRE VONATKOZÓ ADATOK

Az igény lõ neve:
........................................................................................... TAJ-szá ma:   

Ál lam pol gár sá ga:
...........................................................................................

Szem. ig. szám: 
.............................................

Szü le tés ko ri neve:
...........................................................................................

Szü le té si he lye:
.............................................

Any ja neve:
........................................................................................... Szü le té si ide je:   



La kó hely:
..........................................................................................................................................................................................

Tar tóz ko dá si hely:
..........................................................................................................................................................................................

Le ve le zé si cím*: Te le fon szám*:

* Nem kö te le zõ meg ad ni.

Há zas tár sa/élet tár sa neve:
...........................................................................................

Ál lam pol gár sá ga:
...........................................................................................

Há zas tár sa/élet tár sa foly tat-e ke re sõ te vé keny sé get kül föl dön, az Eu ró pai Unió tag ál la má ban vagy az Eu ró pai
 Gazdasági Tér ség rõl  szóló meg ál la po dás ban ré szes más ál lam ban, il let ve olyan ál lam ban, amely nek ál lam pol gá ra
az Eu ró pai Kö zös ség és tag ál la mai, va la mint az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség rõl  szóló meg ál la po dás ban nem ré szes
 állam kö zött lét re jött nem zet kö zi szer zõ dés alap ján a sza bad moz gás és tar tóz ko dás joga te kin te té ben az Eu ró pai
Gaz da sá gi Tér ség rõl  szóló meg ál la po dás ban ré szes ál lam ál lam pol gá rá val azo nos jog ál lást él vez (a továb biak ban:
EGT-ál lam)?

Igen   Nem 

A fo lyó sí tást ké rem:
............................................................................................................................................................................... cím re

vagy ................................................................................................................................................................................

pénz in té zet nél ve ze tett
...................................................................................................................................................................... szám lám ra.

AZ ELLÁTÁS(OKA)T AZ ALÁBBI GYERMEK(EK) UTÁN IGÉNYELEM

A gyer mek Mi ó ta van a ház tar tás -
ban

(év, hó, nap)csa lá di és utó ne ve
szül. hely,
év, hó, nap

TAJ-szá ma
any já nak

szü le tés ko ri neve

  

  

  

  

Az igény lõ nyi lat ko za ta:

Ki je len tem, hogy az igény be je len té sen fel tün te tett ada tok a va ló ság nak meg fe lel nek. Tu do má sul ve szem azt, hogy
kö te les va gyok a csa lád tá mo ga tá si el lá tás fo lyó sí tá sát érin tõ vál to zá so kat, azok be kö vet ke zé sé tõl szá mí tott 15 na pon 
be lül be je len te ni. Ha az el lá tá sok fo lyó sí tá sát érin tõ vál to zá sok be je len té sét el mu lasz tom, az eb bõl szár ma zó jog alap 
nél kü li ki fi ze tés tel jes össze gét kö te les va gyok vissza fi zet ni.

A be je len té si kö te le zett ség rõl  szóló tá jé koz ta tó ban fog lal ta kat meg is mer tem.

Kelt: ........................................., .................... év .............................................. hó ......... nap

................................................................................
az igény lõ sa ját kezû alá írá sa
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1. szá mú pót lap

CSALÁDI PÓTLÉK IGÉNYLÉSÉHEZ

Az igény lõ neve:
....................................................................................... TAJ-szá ma:   

Az igény be je len tést meg elõ zõ en a ház tar tás ban élõ gyer mek(ek) után csa lá di pót lék ban ré sze sü lõ

neve: ................................................................................... TAJ-szá ma:   

Szü le tés ko ri neve:
..............................................................................................

Szü le té si he lye:
........................................................................

Any ja neve:
..............................................................................................

Elõ zõ fo lyó sí tó szerv neve:
.........................................................................................................................................................................................

Címe: 
.........................................................................................................................................................................................

Utol já ra mely hó nap ra fo lyó sí tot tak csa lá di pót lé kot:  év  hó nap

A csa lá di pót lé kot sa ját jo gon igény lõ ese té ben:

18 éven fe lü li ként ma ga sabb össze gû csa lá di pót lé kot igé nyel.

Van-e gond no ka?  igen   nem 

A gond nok neve, lak cí me:
..............................................................................................................................................

Bank szám la szá ma:
..............................................................................................................................................

árva

át me ne ti vagy tar tós ne ve lés bõl ke rült ki

gyám sá ga nagy ko rú vá vá lá sa  miatt szûnt meg

a szü lõ vel nem él egy ház tar tás ban

A ház tar tás ba ke rült gyer me kek kö zül gyám ha tó sá gi ha tá ro zat tal ne ve lés be vett gyer mek neve:
..........................................................................................................................................................................................

A gyer me kek kö zül 18 éven alu li, tar tó san be teg, ille tõ leg sú lyo san fo gya té kos gyer mek neve:
..........................................................................................................................................................................................

AZ ELLÁTÁS(OKA)T AZ ALÁBBI sa ját rend sze res jö ve de lem mel nem ren del ke zõ GYERMEK(EK)
FIGYELEMBEVÉTELÉVEL KÉREM MEGÁLLAPÍTANI

A gyer mek

A be szá mí tás jog cí me
csa lá di és utó ne ve

szül. hely,
év, hó, nap

TAJ-szá ma
any já nak

szü le tés ko ri neve

  Ta nul má nyok
foly ta tá sa

  Sa ját jo gán
 jogosult
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  In téz mény ben
 elhelyezett

  Ta nul má nyok
foly ta tá sa

  Sa ját jo gán
 jogosult

  In téz mény ben
 elhelyezett

  Ta nul má nyok
foly ta tá sa

  Sa ját jo gán
 jogosult

  In téz mény ben
 elhelyezett

Amennyi ben az igény lõ nagy ko rú gyer mek e sa ját jo gán jo go sult az el lá tás ra, a csa lá di pót lé kot fo lyó sí tó szerv

Neve: .....................................................................................................................................................................

Címe: .....................................................................................................................................................................

A csa lá di pót lé kot egye dül ál ló ként igény lem: igen   nem 

Az egye dül ál ló ság jog cí me:

A ké rel me zõ nek nincs élet tár sa, és

 ha ja don  nõt len  há zas tár sá tól kü lön él

 öz vegy  el vált

VAGY

A ké rel me zõ vagy há zas tár sa, élet tár sa

 köz ok ta tá si in téz mény ta nu ló ja, fel sõ ok ta tá si in téz mény elsõ ok le ve let szer zõ hall ga tó ja és jö ve del me nincs,

 va kok sze mé lyi já ra dé ká ban, vagy fo gya té kos sá gi tá mo ga tás ban ré sze sül,

 rok kant sá gi nyug dí jas, bal ese ti rok kant sá gi nyug dí jas, il let ve re ha bi li tá ci ós já ra dék ban ré sze sül, és nyug dí já nak,
já ra dé ká nak össze ge nem ha lad ja meg a rok kant sá gi cso por ton ként meg ál la pí tott leg ki sebb rok kant sá gi nyug díj,
 illetve a leg ki sebb re ha bi li tá ci ós já ra dék össze gét, és egyéb jö ve del me nincs,

 nyug el lá tás ban – ide nem ért ve a fen ti nyug el lá tá so kat –, át me ne ti já ra dék ban ré sze sül és nyug dí já nak, já ra dé-
ká nak össze ge nem ha lad ja meg az öreg sé gi nyug díj min den ko ri leg ki sebb össze gét és egyéb jö ve del me nincs,

 idõs ko rú ak já ra dé ká ban, rend sze res szo ci á lis se gély ben, rend sze res szo ci á lis já ra dék ban, rok kant sá gi já ra dék-
ban, ha di gon do zá si já ra dék ban ré sze sül és egyéb jö ve del me nincs,

 a reá irány adó öreg sé gi nyug díj kor ha tárt be töl töt te és jö ve del me nincs.

A csa lá di pót lé kot a ház tar tá som ban élõ gyer mek(ek) után  év  hó  nap já tól igé nye lem.

Kelt: ................................................, ............... év ............................................. hó ....... nap

................................................................................
az igény lõ sa ját kezû alá írá sa
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Tu do má sul ve szem, hogy ha a gyer mek(ek) a ház tar tá som ból ki ke rül, ta nul má nya it meg sza kít ja vagy rend sze res jö -
ve de lem mel ren del ke zik, kö te les va gyok azt a vál to zást kö ve tõ 15 na pon be lül a fo lyó sí tó szerv nek be je len te ni.

Kelt: ........................................., .................... év .............................................. hó ......... nap

................................................................................
az igény lõ sa ját kezû alá írá sa

Fi gye lem! Az együtt élõ szü lõk csa lá di pót lék igény lé sé hez szük sé ges nyi lat ko za ta a hát ol da lon ta lál ha tó!

NYILATKOZAT
az együtt élõ szü lõk csa lá di pót lék igény lé sé hez

Alul írot tak ki je lent jük, hogy a ház tar tá sunk ban el tar tott gyer mek(ek) után  év  hó nap tól

név: ................................................................................................................... TAJ-szá ma:   

szü lõ igény li a csa lá di pót lé kot.

...............................................................
az anya alá írá sa

..........................................................
az apa alá írá sa

A szü lõ nyi lat ko za ta a nagy ko rú, kü lön ház tar tás ban élõ sze mély csa lá di pót lék irán ti igé nyé hez

Alul írott ki je len tem, hogy nagy ko rú gyer me kem,, ........................................................................ (név) nem él ve lem 
egy ház tar tás ban.

Kelt: ........................................., .................... év .............................................. hó ......... nap

................................................
szü lõ alá írá sa
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2. szá mú pót lap

GYERMEKGONDOZÁSI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉHEZ

Az igény lõ neve:
.......................................................................................

TAJ-szá ma:     
Adó azo no sí tó jele: 

Tag ja-e va la me lyik nyug díj pénz tár nak? igen   nem 

A ma gánnyug díj pénz tár neve: ...............................................................................................................

A ma gánnyug díj pénz tár címe: ...............................................................................................................

A ma gánnyug díj pénz tár azo no sí tó ja: ...............................................................................................................

A ma gán-nyug díj pénz tá ri tag ság kez de te: ................... év ...................................... hó ............ nap

A vál lalt tag díj-ki egé szí tés mér té ke: ...............................................................................................................

Je len leg ré sze sül-e az aláb bi el lá tá sok va la me lyi ké ben, igé nyel te-e va la me lyik el lá tást?

  a) táp pénz (bal ese ti táp pénz) igen nem 

  b) ter hes sé gi-gyer mek ágyi se gély igen nem 

  c) gyer mek gon do zá si díj igen nem 

  d) gyer mek gon do zá si se gély igen nem 

  e) gyer mek ne ve lé si tá mo ga tás igen nem 

  f) egyéb rend sze res pénz el lá tás (lásd: tá jé koz ta tó) jog cí me:
   ...........................................................................

igen nem 

A kö zös ház tar tás ban élõ má sik szü lõ vagy más sze mély ré sze sül a b)–e) pont ban
fog lalt pénz be li el lá tá sok va la me lyi ké ben?

Ha igen, az el lá tás be tû je le nem 

Az el lá tás ban ré sze sü lõ neve:
...................................................................................................................................

TAJ-szá ma:
     

Fo lyó sí tó szerv:
.........................................................................................................................................................................................

Gyer mek neve:
.........................................................................................................................................................................................

A gyer mek gon do zá si se gélyt iker gyer me kek re te kin tet tel ké rem meg ál la pí ta ni:   

A gyer mek gon do zá si se gély fo lyó sí tá sát
 év  hó  nap já tól igé nye lem.
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A JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES NYILATKOZAT

Ki je len tem, hogy

– az igény be je len tés ben fel so rolt gyer mek(ek)et a sa ját ház tar tá som ban tar tom el,

– a gyer mek gon do zá si se gély fo lyó sí tá sa alatt ke re sõ te vé keny sé get a gyer mek egy éves ko rá nak be töl té sé ig nem
foly ta tok,

– a gyer me kem, gyer me ke im után há zas tár sam vagy más sze mély gyer mek gon do zá si se gély ben vagy gyermek -
nevelési tá mo ga tás ban nem ré sze sül.

Kelt: ........................................., .................... év .............................................. hó ......... nap

................................................................................
az igény lõ sa ját kezû alá írá sa

NYILATKOZAT
az együtt élõ szü lõk gyer mek gon do zá si se gély igény lé sé hez

Alul írot tak ki je lent jük, hogy a ház tar tá sunk ban el tar tott gyer mek(ek) után  év  hó nap tól

név: .................................................................................................................... TAJ-szá ma:   

szü lõ igény li a gyer mek gon do zá si se gélyt.

...............................................................
az anya alá írá sa

..........................................................
az apa alá írá sa

Meg ál la po dás hi á nyá ban a tá mo ga tást igény lõ szü lõ sze mé lyé rõl – ké re lem re – gyám ha tó ság dönt.

Egye dül élõ szü lõ nyi lat ko za ta

A gyer mek(ek) el tar tá sá ról egye dül gon dos ko dom

Kelt: ........................................., .................... év .............................................. hó ......... nap

..........................................................
igény lõ alá írá sa

Szü lõi meg ál la po dás hi á nyá ban gyám ha tó ság hoz zá já ru lá sa

A gyer mek kel kö zös ház tar tás ban élõ .............................................................. (név) szü lõ gyer mek gon do zá si se gély 
igé nyét tá mo gat juk.

Kelt: ........................................., .................... év .............................................. hó ......... nap

..........................................................
gyám ha tó ság
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Rok kant sá gi nyug díj ban, bal ese ti rok kant sá gi nyug díj ban, va la mint a reá irány adó öreg sé gi
nyug díj kor ha tárt be töl tött, öz ve gyi nyug díj ban ré sze sü lõ igény lõ nyi lat ko za ta

Alul írott vál la lom, hogy a gyer mek gon do zá si se gély össze ge után nyug díj já ru lé kot (tag dí jat) fi ze tek.

igen   nem 

Kelt: ........................................., .................... év .............................................. hó ......... nap

..........................................................
igény lõ alá írá sa

3. szá mú pót lap

GYERMEKGONDOZÁSI SEGÉLY NAGYSZÜLÕ ÁLTALI IGÉNYLÉSÉHEZ

Az igény lõ neve:
.......................................................................................

TAJ-szá ma:     
Adó azo no sí tó jele: 

Tag ja-e va la me lyik nyug díj pénz tár nak igen   nem 

A ma gánnyug díj pénz tár neve: ...............................................................................................................

A ma gánnyug díj pénz tár címe: ...............................................................................................................

A ma gánnyug díj pénz tár azo no sí tó ja: ...............................................................................................................

A ma gán-nyug díj pénz tá ri tag ság kez de te: ................... év ...................................... hó ............ nap

A vál lalt tag díj-ki egé szí tés mér té ke: ...............................................................................................................

Je len leg ré sze sül-e nyug el lá tás ban vagy nyug díj nak mi nõ sü lõ el lá tás ban?  igen   nem 

Ha igen, az el lá tás meg ne ve zé se:
.........................................................................................................................................................................................

A gyer mek gon do zá si se gélyt iker gyer me kek re te kin tet tel ké rem meg ál la pí ta ni:  

A gyer mek gon do zá si se gély fo lyó sí tá sát  év  hó  nap já tól igé nye lem.

A gyer mek szü le i re vo nat ko zó ada tok:

Az anya neve: ...................................................................................... TAJ-szá ma:   

Ál lam pol gár sá ga:
...............................................................................................................

Szü le tés ko ri neve:
...............................................................................................................

Any ja neve:
...............................................................................................................

Lak cí me:
..........................................................................................................................................................................................

Az apa neve: ........................................................................................ TAJ-szá ma:   

Ál lam pol gár sá ga:
...............................................................................................................

Any ja neve:
...............................................................................................................

Lak cí me:
..........................................................................................................................................................................................

2007/184. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 14881



A szü lõ(k) ház tar tá sá ban élõ gyer mek(ek) után ré sze sül-e va la me lyik szü lõ ter hes sé gi gyer mek ágyi se gély ben, gyer -
mek gon do zá si díj ban, gyer mek gon do zá si se gély ben vagy gyer mek ne ve lé si tá mo ga tás ban?

igen   nem 

Az el lá tás ban ré sze sü lõ neve:
..............................................................................................................

TAJ-szá ma:   

Fo lyó sí tó szerv:
..........................................................................................................................................................................................

Gyer mek neve: ...............................................................................................................................................................
Ellá tás tí pu sa: .................................................................................................................................................................

Az a gyer mek, aki után gyer mek gon do zá si se gélyt igé nyel, va la me lyik szü lõ
ház tar tá sá ban él-e?

igen   nem 

A gyer mek tar tó san be teg, il let ve sú lyo san fo gya té kos-e? igen   nem 

A nagyszülõ gyermekgondozási segélyre való jogosultságának megállapításához
szükséges nyilatkozatok

Alul írott szü lõ ki je len tem, hogy az igény be je len tés ben fel tün te tett gyer mek(ek) után a gyer mek gon do zá si se gély rõl
az igény lõ ja vá ra le mon dok és egyet ér tek a gyer mek gon do zá si se gély nagy szü lõ ré szé re tör té nõ fo lyó sí tá sá val.

Kelt: ........................................., .................... év .............................................. hó ......... nap

...............................................................
az anya alá írá sa

..........................................................
az apa alá írá sa

Szü lõi hoz zá já ru lás hi á nyá ban gyám ha tó sá gi hoz zá já ru lás

A gyer mek kel nem kö zös ház tar tás ban élõ ................................ (név) szü lõ he lyett egyet ér tünk a gyermekgondo -
zási se gély .................................................................. (név) nagy szü lõ ré szé re tör té nõ fo lyó sí tá sá val.

Kelt: ........................................., .................... év .............................................. hó ......... nap

..........................................................
gyám ha tó ság

Rok kant sá gi nyug díj ban, bal ese ti rok kant sá gi nyug díj ban, va la mint a reá irány adó
öreg sé gi nyug díj kor ha tárt be töl tött, öz ve gyi nyug díj ban ré sze sü lõ igény lõ nyi lat ko za ta

Alul írott vál la lom, hogy a gyer mek gon do zá si se gély össze ge után nyug díj já ru lé kot (tag dí jat) fi ze tek.

igen   nem 

Kelt: ........................................., .................... év .............................................. hó ......... nap

..........................................................
igény lõ alá írá sa
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Ki je len tem, hogy

– a szo ci á lis igaz ga tás ról és szo ci á lis el lá tá sok ról  szóló 1993. évi III. tör vény 4.  § (1) be kez dés i) pont ja sze rin ti
rend sze res pénz el lá tás ban nem ré sze sü lõk, ide nem ért ve a Cst. 27.  § (1) be kez dé se a) pont já nak ab) al pont já ban
meg ha tá ro zott el lá tá so kat,

– a gyer mek gon do zá si se gély fo lyó sí tá sa alatt a gyer mek 3 éves kora elõtt ke re sõ te vé keny sé get nem vég zek, a
gyer mek 3 éves kora után ke re sõ te vé keny sé get leg fel jebb a vo nat ko zó ren del ke zé sek ben elõ írt kor lá to zá sok sze rint
vég zek (lásd: tá jé koz ta tó),

– a gyer mek nap köz be ni el lá tást biz to sí tó in téz mény ben a vo nat ko zó ren del ke zé sek ben elõ írt kor lá to zá sok kal van
el he lyez ve.

Kelt: ........................................., .................... év .............................................. hó ......... nap

..........................................................
igény lõ alá írá sa

4. szá mú pót lap

GYERMEKNEVELÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ

Az igény lõ neve:
.......................................................................................

TAJ-szá ma:     
Adó azo no sí tó jele: 

Tag ja-e va la me lyik nyug díj pénz tár nak? igen   nem 

A ma gánnyug díj pénz tár neve: ...............................................................................................................

A ma gánnyug díj pénz tár címe: ...............................................................................................................

A ma gánnyug díj pénz tár azo no sí tó ja: ...............................................................................................................

A ma gán-nyug díj pénz tá ri tag ság kez de te: ................... év ...................................... hó ............ nap

A vál lalt tag díj-ki egé szí tés mér té ke: ...............................................................................................................

Je len leg ré sze sül-e az aláb bi el lá tá sok va la me lyi ké ben, igé nyel te-e va la me lyik el lá tást?

  a) táp pénz igen nem 

  b) ter hes sé gi-gyer mek ágyi se gély igen nem 

  c) gyer mek gon do zá si díj igen nem 

  d) gyer mek gon do zá si se gély igen nem 

  e) gyer mek ne ve lé si tá mo ga tás igen nem 

  f) egyéb rend sze res pénz el lá tás igen nem 

A kö zös ház tar tás ban élõ má sik szü lõ vagy más sze mély ré sze sül a b)–e) pont ban fog lalt pénz be li el lá tá sok va la me -
lyi ké ben?

Ha igen, az el lá tás be tû je le nem 

Az el lá tás ban ré sze sü lõ neve:
....................................................................................................................................

TAJ-szá ma:
    

Gyer mek neve:
..........................................................................................................................................................................................

A gyer mek ne ve lé si tá mo ga tás fo lyó sí tá sát
 év  hó  nap já tól igé nye lem.
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A JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES NYILATKOZAT
(Figyelem! A lap hátoldalán további nyilatkozatok találhatók!)

Ki je len tem, hogy

– a gyer mek ne ve lé si tá mo ga tás fo lyó sí tá sa alatt ke re sõ te vé keny sé get leg fel jebb a vo nat ko zó ren del ke zés ben elõ írt
kor lá to zá sok sze rint vég zek

– a gyer me kem, gyer me ke im után há zas tár sam vagy más sze mély gyer mek gon do zá si se gély ben vagy gyer mek ne ve -
lé si tá mo ga tás ban nem ré sze sül,

– gyer me ke im nap köz be ni el lá tást biz to sí tó in téz mény ben nin cse nek el he lyez ve, vagy ha igen, úgy az ide vo nat ko zó 
jog sza bá lyi fel té te lek tel je sí té se mel lett.

Kelt: ........................................., .................... év .............................................. hó ......... nap

................................................................................
az igény lõ sa ját kezû alá írá sa

NYILATKOZAT
az együtt élõ szü lõk gyer mek ne ve lé si tá mo ga tás igény lé sé hez

Alul írot tak ki je lent jük, hogy a ház tar tá sunk ban el tar tott gyer mek(ek) után  év  hó nap tól

név: ...................................................................................................................... TAJ-szá ma:   

szü lõ igény li a gyer mek ne ve lé si tá mo ga tást.

...............................................................
az anya alá írá sa

..........................................................
az apa alá írá sa

Meg ál la po dás hi á nyá ban a tá mo ga tást igény lõ szü lõ sze mé lyé rõl – ké re lem re – a gyám ha tó ság dönt.

Egye dül élõ szü lõ nyi lat ko za ta

A gyer mek(ek) el tar tá sá ról egye dül gon dos ko dom.

Kelt: ........................................., .................... év .............................................. hó ......... nap

..........................................................
igény lõ alá írá sa

Szü lõi meg ál la po dás hi á nyá ban gyám ha tó ság hoz zá já ru lá sa

A gyer mek kel kö zös ház tar tás ban élõ ............................................................ (név) szü lõ gyer mek ne ve lé si tá mo ga tás 
igé nyét tá mo gat juk.

Kelt: ........................................., .................... év .............................................. hó ......... nap

..........................................................
gyám ha tó ság
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5. szá mú pót lap

ANYASÁGI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ

Az igény lõ neve:
....................................................................................... TAJ-szá ma:     

Az anya sá gi tá mo ga tást igény lõ sze mély:

  vér sze rin ti szü lõ

  örök be fo ga dó

  gyám

Az anya sá gi tá mo ga tást iker gyer me kek re te kin tet tel ké rem meg ál la pí ta ni

Kelt: ........................................., .................... év .............................................. hó ......... nap

..........................................................
az igény lõ sa ját kezû alá írá sa

A csa lád tá mo ga tá si és biz to sí tá si ala pú el lá tá sok ról  szóló tá jé koz ta tót át vet tem:

Kelt: ........................................., .................... év .............................................. hó ......... nap

..........................................................
az igény lõ sa ját kezû alá írá sa

6. szá mú pót lap

AZ 1408/71/EGK TANÁCSI RENDELET HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ SZEMÉLYEK
JOGOSULTSÁGÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

I. A ma gyar jog sza bá lyok sze rint csa lád tá mo ga tá si el lá tást igény lõ re (a továb biak ban: Igény lõ) vo nat ko zó ada tok

Igény lõ neve: .....................................................................................................................................................................

TAJ szá ma/azo no sí tó vagy biz to sí tá si szá ma: ..................................................................................................................

Ren del ke zik-e le te le pe dé si vagy be ván dor lá si en ge déllyel, il let ve tar tóz ko dá si kár tyá val? Ha igen, az en ge dély kiadá -
sának idõ pont ja: ...................... év ................................. hó nap ......... nap

Ké rem vá lasszon a kö vet ke zõ nyel vek kö zül, ame lyet a le ve le zés so rán hasz nál ni sze ret ne:

Ma gyar An gol Né met Fran cia

Az igény lõ te le fon szá ma: ..................................................................................................................................................

e-ma il címe: .......................................................................................................................................................................

Je löl je „X”-szel a négy zet ben az Ön ese té ben fenn ál ló kö rül mény(eke)t, majd tölt se ki az Ön ál tal „X”-szel je lölt me zõt!
(Amennyi ben az Ön vo nat ko zá sá ban több eset is fenn áll – pl. több mun kál ta tó nál volt mun ka vál la ló, vagy volt ön ál ló
vál lal ko zó és mun ka vál la ló is, vagy elõ for dult olyan idõ szak, hogy mun ka vi szo nya meg szû né sét köve tõen munkanél -
küli já ra dék ban ré sze sült...stb. – több me zõt szük sé ges ki töl te nie!)

 Ma gyar or szá gon mun ka vál la ló ként foly tat tam/foly ta tok te vé keny sé get; mun kál ta tóm

neve: ..................................................................................................................................................................................

címe: ..................................................................................................................................................................................

jog vi szony kez de te: ...........................................................................................................................................................

vége: ..................................................................................................................................................................................
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 Ma gyar or szá gon ön ál ló vál lal ko zó ként foly tat tam/foly ta tok te vé keny sé get; vál lal ko zás
neve: ..................................................................................................................................................................................
szék he lye: ..........................................................................................................................................................................
TB-törzs szá ma: .................................................................................................................................................................
biz to sí tás kez de te: .............................................................................................................................................................
vége: ..................................................................................................................................................................................

 Ma gyar or szá gon egyéb jog cí men (tár sa da lom)biz to sí tás ra kö te le zett jog vi szonnyal (pl. mun ka nél kü li el lá tás, ön kén -
tes biz to sí tás stb.) ren del kez(t)em
jog cím: .................................................................... kez de te: .........................................................................................
vége: ..................................................................................................................................................................................

 Ma gyar or szá gon nem ren del kez(t)em biz to sí tá si jog vi szonnyal ..................................-tól ..................................-ig
Ma gyar or szá gon.
Kez de te: ............................................................................................................................................................................
vége: ..................................................................................................................................................................................

 Va la mely EGT-ál lam ban ta nu lói/hall ga tói jog vi szonnyal ren del kez(t)em
Ok ta tá si in téz mény neve, címe: ..........................................................................................................................................

 Ki kül de tés ben fog lal koz ta tott: Igen Nem
Ki kül dõ mun kál ta tó neve, címe: .......................................................................................................................................

II. Az igény lõ há zas tár sá ra/élet tár sá ra vo nat ko zó ada tok

Neve: ...................................................................................................................................................................................
TAJ szá ma/azo no sí tó vagy biz to sí tá si szá ma: ....................................................................................................................
Szü le té si ide je: ...................... év ................................. hó nap ......... nap
Élet vi tel sze rû tar tóz ko dá si he lye: .....................................................................................................................................
Ren del ke zik-e le te le pe dé si vagy be ván dor lá si en ge déllyel, il let ve tar tóz ko dá si kár tyá val? Ha igen, az en ge dély ki adá sá -
nak idõ pont ja: ...................... év ................................. hó nap ......... nap
Je löl je „X”-szel a négy zet ben az Ön ese té ben fenn ál ló kö rül mény(eke)t, majd tölt se ki az Ön ál tal meg je lölt me zõt!
(Amennyi ben az Ön vo nat ko zá sá ban több eset is fenn áll – pl. több mun kál ta tó nál volt mun ka vál la ló, vagy volt ön ál ló
vál lal ko zó és mun ka vál la ló is, vagy elõ for dult olyan idõ szak, hogy mun ka vi szo nya meg szû né sét köve tõen munkanél -
küli já ra dék ban ré sze sült...stb. – több me zõt szük sé ges ki töl te nie!)

 Ma gyar or szá gon mun ka vál la ló ként foly tat tam/foly ta tok te vé keny sé get; mun kál ta tóm
neve: ..................................................................................................................................................................................
címe: ..................................................................................................................................................................................
jog vi szony kez de te: ...........................................................................................................................................................
vége: ..................................................................................................................................................................................

 Ma gyar or szá gon ön ál ló vál lal ko zó ként foly tat tam/foly ta tok te vé keny sé get; vál lal ko zás
neve: ..................................................................................................................................................................................
szék he lye: ..........................................................................................................................................................................
TB-törzs szá ma: .................................................................................................................................................................
biz to sí tás kez de te: .............................................................................................................................................................
vége: ..................................................................................................................................................................................

 Ma gyar or szá gon egyéb jog cí men (tár sa da lom)biz to sí tás ra kö te le zett jog vi szonnyal (pl. mun ka nél kü li el lá tás, ön kén tes 
biz to sí tás stb.) ren del kez(t)em
jog cím: ......................................................... kez de te: ........................................ vége: ..............................................

 Ma gyar or szá gon nem ren del kez(t)em biz to sí tá si jog vi szonnyal .............................-tól .......................................-ig

 Ma gyar or szá gon, il let ve va la mely EGT-ál lam ban ta nu lói/hall ga tói jog vi szonnyal ren del kez(t)em.
Kez de te: .................................................................... vége: .............................................................................................
Ok ta tá si in téz mény neve, címe: ........................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
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 Ki kül de tés ben fog lal koz ta tott: Igen Nem

 Ki kül dõ mun kál ta tó neve, címe: ..................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

 Va la mely EGT tag ál lam te rü le tén mun ka vál la ló/ön ál ló vál lal ko zó: ................................... (tag ál lam meg ne ve zé se)
Mun ka vég zés kez de te: ............................................................., vége: ...........................................................................
................................................................................................................................................. (mun kál ta tó meg ne ve zé se)

III. Mind az igény lõ re, mind a há zas tár sá ra, va la mint a gyer mek(ek)re vo nat ko zó ada tok

 1. Fi zet-e tár sa da lom biz to sí tá si já ru lé kot va la mely EGT tag ál lam ban:

Igény lõ: igen nem tag ál lam neve
...............................................................................................

Há zas tár sa/élet tár sa: igen nem tag ál lam neve
...............................................................................................

2. Ré sze sül-e va la mely EGT tag ál lam tól nyug el lá tás ban?

Igen Nem

Igény lõ: igen nem tag ál lam neve:
...............................................................................................

A nyug el lá tás tí pu sa:
...............................................................

Há zas tár sa/élet tár sa: igen nem tag ál lam neve:
...............................................................................................

A nyug el lá tás tí pu sa:
...............................................................

3. Ré sze sül(t)-e csa lá di el lá tás ban  valamely EGT tag ál lam tól?

Igény lõ: igen nem tag ál lam neve
...............................................................................................

fo lyó sí tó szerv neve: ............................................................

fo lyó sí tó szerv címe: ............................................................

Ha igen: az ügy szá ma:

a fo lyó sí tás kez de te: vége:

Há zas tár sa/élet tár sa: igen nem tag ál lam neve
...............................................................................................

fo lyó sí tó szerv neve: ............................................................

fo lyó sí tó szerv címe: ............................................................

Ha igen: az ügy szá ma:

a fo lyó sí tás kez de te: ........................................................................ vége: ....................................................................

El lá tás ra jo go sí tó gyer mek(ek) élet vi tel sze rû tar tóz ko dá si he lye:

1. gye rek
Név: ...................................................................................................................................................................................
Szül. hely: .........................................................................................................................................................................
Szül. idõ: ...........................................................................................................................................................................
Cím: ...................................................................................................................................................................................

2. gye rek
Név: ...................................................................................................................................................................................
Szül. hely: .........................................................................................................................................................................
Szül. idõ: ...........................................................................................................................................................................
Cím: ...................................................................................................................................................................................
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3. gye rek

Név: ...................................................................................................................................................................................

Szül. hely: .........................................................................................................................................................................

Szül. idõ: ...........................................................................................................................................................................

Cím: ...................................................................................................................................................................................

Kelt, ...................... év ................................. hó ............ nap

..................................................... .....................................................
igény lõ alá írá sa házas társ/élet társ alá írá sa”

2. számú melléklet a 394/2007. (XII. 27.) Korm. rendelethez

„2. szá mú mel lék let a 223/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let hez

BEJELENTÉS A GYERMEKSZÁMVÁLTOZÁSRÓL
(CSALÁDI PÓTLÉK MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ)

AZ IGÉNYLÕRE VONATKOZÓ ADATOK

Az igény lõ neve:
...........................................................................................

TAJ-szá ma:
  

Ál lam pol gár sá ga:
...........................................................................................

Szem. ig. szám:
...........................................................................................

Szü le tés ko ri neve:
...........................................................................................

szü le té si he lye:
...........................................................................................

Any ja neve:
...........................................................................................

szü le té si ide je:
  

La kó hely:
..........................................................................................................................................................................................

A fo lyó sí tást ké rem:
............................................................................................................................................................................... cím re

vagy
.................................................................................................................................................... pénz in té zet nél ve ze tett

......................................................................................................................................................................... szám lá ra.

AZ ÚJSZÜLÖTT(EK) VAGY A HÁZTARTÁSBA KERÜLT GYERMEK(EK) ADATAI

A gyer mek Mi ó ta él
a ház tar tás ban

év, hó, napcsa lá di és utó ne ve szül. év, hó, nap TAJ-szá ma
any já nak

szü le tés ko ri neve
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Az igény be je len tést meg elõ zõ en a ház tar tás ban élõ gyer mek(ek) után csa lá di pót lék ban ré sze sü lõ neve:

............................................................................................................. TAJ-szá ma:   

Szü le tés ko ri neve:
.............................................................................................................

szü le té si he lye:
........................................................................

Any ja neve:
.............................................................................................................

Elõ zõ fo lyó sí tó szerv neve:
..........................................................................................................................................................................................

Elõ zõ fo lyó sí tó szerv címe:
..........................................................................................................................................................................................

Utol já ra mely hó nap ra fo lyó sí tot tak csa lá di pót lé kot:  év  hó nap

Az igény be je len tést meg elõ zõ en a ház tar tás ban élõ gyer mek(ek) ada tai, akik után az igény lõ csa lá di pót lék ban
 részesül:

A gyer mek Mi ó ta él
a ház tar tás ban

év, hó, napcsa lá di és utó ne ve szül. év, hó, nap TAJ-szá ma
any já nak

szü le tés ko ri neve

  

  

  

  

Az igény be je len tést meg elõ zõ en a ház tar tás ban élõ gyer mek(ek) ada tai, akik után az igény lõ már nem ré sze sül csa lá -
di pót lék ban, de aki ket a csa lá di pót lék össze gé nek meg ál la pí tá sa szem pont já ból figye lembe kell ven ni:

A gyer mek
A be szá mí tás

jog cí mecsa lá di és utó ne ve
szül. hely,
év, hó, nap

TAJ-szá ma
any já nak

szü le tés ko ri neve

  Ta nul má nyok
foly ta tá sa

  Sa ját jo gán jo go -
sult

  In téz mény ben
el he lye zett

  Ta nul má nyok
foly ta tá sa

  Sa ját jo gán jo go -
sult

  In téz mény ben
el he lye zett

A ház tar tás ba ke rült gyer mek(ek) kö zül gyám ha tó sá gi ha tá ro zat tal ne ve lés be vett gyer mek(ek) neve:
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

A ház tar tás ba ke rült 18 éven alu li gyer mek(ek) kö zül tar tó san be teg, ille tõ leg sú lyo san fo gya té kos gyer mek(ek)
neve:
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
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A csa lá di pót lé kot a be je len tett gyer mek(ek) figye lembe véte lével
 év  hó  nap já tól ké rem meg ál la pí ta ni.

Az igény lõ nyi lat ko za ta:

Ki je len tem, hogy az igény be je len té sen fel tün te tett ada tok a va ló ság nak meg fe lel nek. Tu do má sul ve szem azt, hogy
kö te les va gyok a csa lá di pót lék fo lyó sí tá sát érin tõ vál to zá so kat, azok be kö vet ke zé sé tõl szá mí tott 15 na pon be lül
 bejelenteni. Ha az el lá tás fo lyó sí tá sát érin tõ vál to zá sok be je len té sét el mu lasz tom, az eb bõl szár ma zó jog alap nél kü li
ki fi ze tés tel jes össze gét kö te les va gyok vissza fi zet ni.

Kelt: ................................, .......... év .......... hó .......... nap

.....................................................
az igény lõ sa ját kezû alá írá sa

NYILATKOZAT
az együtt élõ szü lõk csa lá di pót lék igény lé sé hez

Alul írot tak ki je lent jük, hogy a ház tar tá sunk ban el tar tott
gyer mek(ek) után  év  hó nap tól

név:
.............................................................................................................. TAJ-szá ma:   

szü lõ igény li a csa lá di pót lé kot.

................................................
az anya alá írá sa

................................................
az apa alá írá sa”

3. számú melléklet a 394/2007. (XII. 27.) Korm. rendelethez

„4. szá mú mel lék let a 223/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let hez

Ér ke zé si bé lyeg zõ
és ik ta tó szám:

Fo lyó sí tá si törzs szám:    

CSALÁDI PÓTLÉK IGÉNYLÉS
INTÉZMÉNYI ELHELYEZÉS ESETÉN

I.
IGÉNYLÕRE VONATKOZÓ ADATOK

A va gyon ke ze lõi jog gal fel ru há zott gyám, a va gyon ke ze lõi ese ti gond nok vagy a szo ci á lis in téz mény ve ze tõ je töl ti ki!
A ki töl té si út mu ta tó sze rint, sze mé lyi iga zol vány és ha tó sá gi iga zol vány, ille tõ leg bi zo nyít vány alap ján kell ki töl te ni!

1. Igény lõ neve:
...........................................................................................

TAJ-szá ma:
  

Gyám ha tó ság ki ren de lõ ha tá ro za tá nak vagy az in téz mé nyi el he lye zést do ku men tá ló ha tá ro zat (ügy irat) szá ma:
..........................................................................................................................................................................................

A gyer me ket el lá tó in téz mény neve:
..........................................................................................................................................................................................

A gyer me ket el lá tó in téz mény címe:
..........................................................................................................................................................................................
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A gyer me ket el lá tó in téz mény ve ze tõ jé nek neve:
..........................................................................................................................................................................................

2. Az igény be je len tést meg elõ zõ en az in téz mény ben élõ gyer mek után csa lá di pót lék ban ré sze sü lõ neve:
..........................................................................................................................................................................................

 TAJ-szá ma:   Szül. ............. év: ................... hó .......... nap

 Any ja le ány ko ri neve:
 ......................................................................................................................................................................................

 Elõ zõ fo lyó sí tó szerv neve:
 ......................................................................................................................................................................................

 Címe: ..........................................................................................................................................................................

 Utol já ra me lyik hó nap ra fo lyó sí tot tak el lá tást: ............ év ......................................... hó nap

3. Fo lyó sí tást ké rem: ................................................................................................................................. cím re, vagy

 ................................................................................................................................................ pénz in té zet nél ve ze tett

 ..................................................................................................................................................................... szám lá ra.

4. A csa lá di pót lé kot a II. pont ban ne ve zett gyer mek után .............. év .................. hó ...................... nap já tól
igény lem.

II.
GYERMEKRE VONATKOZÓ ADATOK

Gyer mek neve:
............................................................................................

TAJ-szá ma:
  

Any ja neve:
..........................................................................................................................................................................................

Tar tó san be teg, sú lyo san fo gya té kos: igen  –  nem

Az in téz mény ben tar tóz ko dás kez de té nek idõ pont ja:

....................... év ............................... hó .................. nap

NYILATKOZAT

Ki je len tem, hogy az igény be je len té sen fel tün te tett ada tok a va ló ság nak meg fe lel nek, egy ben tu do má sul ve szem
azt, hogy kö te les va gyok a csa lá di pót lék fo lyó sí tá sát érin tõ vál to zá so kat, azok be kö vet ke zé sé tõl szá mí tott 15 na pon be lül 
be je len te ni. Ha a vál to zá sok be je len té sét el mu lasz tom, az eb bõl szár ma zó jog alap nél kü li ki fi ze tés tel jes össze gé nek
vissza té rí té sé vel kap cso la tos jog kö vet kez mé nye ket ma gam ra néz ve el is me rem.

Kelt.: ................... év ........................... hó ............ nap

..........................................................
az igény lõ sa ját kezû alá írá sa”
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A Kormány
395/2007. (XII. 27.) Korm.

rendelete

a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokkal
kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kor mány a szo ci á lis igaz ga tás ról és szo ci á lis el lá tá -
sok ról  szóló 1993. évi III. tör vény 132.  §-a (1) be kez dé sé -
nek b), d) és t) pont já ban, va la mint

az 1–15.  §-ok, a 21.  § (1) be kez dé se és (2) be kez dé sé nek 
a) pont ja te kin te té ben a he lyi ön kor mány za tok ról  szóló
1990. évi LXV. tör vény 7.  §-ának (1) be kez dé sé ben, va la -
mint a kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról  szóló
1997. évi LXXXIII. tör vény 83.  §-a (2) be kez dé sé nek
a) pont já ban, to váb bá

a 18–19.  §-ok és a 21.  § (2) be kez dé sé nek c) pont ja te -
kin te té ben a sza bad moz gás és tar tóz ko dás jo gá val ren del -
ke zõ sze mé lyek be uta zá sá ról és tar tóz ko dá sá ról  szóló
2007. évi I. tör vény 86.  §-ának (1) be kez dé sé ben 
ka pott fel ha tal ma zás alap ján, az Al kot mány 35.  §-a (1) be -
kez dé sé nek b) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ében el -
jár va a kö vet ke zõ ket ren de li el:

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások
igénylésének és megállapításának, valamint
folyósításának részletes szabályairól  szóló

63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosítása

1.  §

A pénz be li és ter mé szet be ni szo ci á lis el lá tá sok igény lé -
sé nek és meg ál la pí tá sá nak, va la mint fo lyó sí tá sá nak rész -
le tes sza bá lya i ról  szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. ren de let
(a továb biak ban: R.) 2.  §-a a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel
egé szül ki, és ez zel egy ide jû leg a § je len le gi szö ve gé nek
je lö lé se (1) be kez dés re vál to zik:

„(2) Az Szt. 4.  §-a (1) be kez dé sé nek l) pont ja al kal ma -
zá sá ban a há zas tár sak ak kor te kint he tõk kü lön élõ nek, ha a
lak cí mük kü lön bö zõ.”

2.  §

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

„(2) Ha az el lá tást meg ál la pí tó szerv az Szt. 10.  §-ának
(6) be kez dé sé ben fog lalt jog kö ré ben a jö ve del met vé lel -
me zi, ak kor az egy fõre jutó együt tes havi fenn tar tá si költ -
ség szá mí tá sá nál csak a sa ját jö ve de lem mel ren del ke zõ
sze mé lye ket – ide nem ért ve az Szt. 4.  § (1) be kez dé se
d) pont já nak db)–dc) al pont já ban meg ha tá ro zott, vér sze -
rin ti, örök be fo ga dott vagy ne velt gyer me ket, to váb bá
 fogyatékos gyer me ket – le het figye lembe ven ni az zal,
hogy a csa lá di pót lé kot, ár va el lá tást és a tar tás díj cí mén
ka pott össze get jö ve de lem ként figye lembe kell ven ni.”

3.  §

Az R. 5.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(1) Ha az el lá tást meg ál la pí tó szerv az 1. szá mú mel -
lék let sze rin ti va gyonnyi lat ko zat ban fog lal ta kat vi tat ja,

a) in gat lan ese tén az Adó- és Pénz ügyi El len õr zé si
 Hivatal in gat lan fek vé se sze rint ille té kes Re gi o ná lis Igaz -
ga tó sá ga vagy az in gat lan fek vé se sze rin ti ön kor mány za ti
adó ha tó ság meg ke re sé sé vel,

b) va gyo ni ér té kû jog ese tén az Adó- és Pénz ügyi
 Ellenõrzési Hi va tal ille té kes Re gi o ná lis Igaz ga tó sá ga
meg ke re sé sé vel,

c) egyéb va gyon tár gyak vo nat ko zá sá ban a vám- és
pénz ügy õr ség vagy füg get len szak ér tõ be vo ná sá val
ál la pít ja meg a for gal mi ér té ket.”

4.  §

(1) Az R. 6/A.  §-a (3) be kez dé sé nek a)–c) és f) pont ja
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Az Szt.]
„a) 10.  §-a (7) be kez dé sé nek al kal ma zá sá ban ál la mi

adó ha tó ság az Adó- és Pénz ügyi El len õr zé si Hi va tal ille té -
kes Re gi o ná lis Igaz ga tó sá ga,

b) 10.  §-a (8) és (9) be kez dé sé nek al kal ma zá sá ban
kincs tár a Ma gyar Ál lam kincs tár Kö zép-Ma gyar or szá gi
Re gi o ná lis Igaz ga tó sá ga,

c) 37/A.  §-a (3) be kez dé se c) és d) pont já nak, va la mint
(5) be kez dé sé nek, 37/B.  § (1) be kez dé se b) pont ja ba) al -
pont já nak, 37/D.  §-a (3) be kez dé se e) pont já nak és
37/H.  §-a (7) be kez dé sé nek al kal ma zá sá ban ál la mi fog lal -
koz ta tá si szerv a re gi o ná lis mun ka ügyi köz pont,”

„f) 50.  §-a (2) be kez dé sé nek, 50/A.  §-a (4)–(7) be kez dé -
se i nek, 50/C.  §-a (1) be kez dé sé nek, 50/D.  §-ának, va la -
mint 53.  §-a (1) és (3) be kez dé sé nek al kal ma zá sá ban
egész ség biz to sí tá si szerv a te rü le ti leg ille té kes te rü le ti
egész ség biz to sí tá si pénz tár,”

(2) Az R. 6/A.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül ki:
„(4) Az e ren de let sze rin ti el já rá sok ban a szak vé le mény

meg ér ke zé sé ig az el já rás fel füg geszt he tõ.”

5.  §

Az R. 12.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) Ha a szo ci á lis el lá tás ra  való jo go sult ság el bí rá lá sá -
hoz az Szt. 10.  §-ának (8) be kez dé se sze rin ti el já rás le foly -
ta tá sá ra van szük ség, a jegy zõ meg ke re si a Ma gyar Ál lam -
kincs tár Kö zép-Ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Igaz ga tó sá gát.
A meg ke re sés ide gen nyel vû for dí tá sá ról, va la mint a be -
szer zett iga zo lás ma gyar nyelv re tör té nõ for dí tá sá ról a
Ma gyar Ál lam kincs tár Kö zép-Ma gyar or szá gi Re gi o ná lis
Igaz ga tó sá ga gon dos ko dik.”
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6.  §

(1) Az R. 15.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) Az Szt. 37/A.  §-ának (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro -
zott egész ség ká ro so dott sze mély ese té ben az (1) be kez -
dés ben fog lal ta kon túl me nõ en a ké re lem el bí rá lá sá hoz
szük sé ges

a) az Or szá gos Re ha bi li tá ci ós és Szo ci á lis Szak ér tõi
In té zet szak ér tõi bi zott sá gá nak a mun ka ké pes ség leg alább
67%-os mér té kû csök ke né sé rõl, il let ve a leg alább 50%-os
mér té kû egész ség ká ro so dás ról ké szült szak vé le mé nye,
vagy

b) a Ma gyar Ál lam kincs tár ille té kes Re gi o ná lis Igaz ga -
tó sá gá nak iga zo lá sa ar ról, hogy a ké rel me zõ va kok sze mé -
lyi já ra dé ká ban, il let ve fo gya té kos sá gi tá mo ga tás ban ré -
sze sül.”

(2) Az R. 15.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(6) Ha az egész ség ká ro so dott sze mély ese té ben az
egész ség ká ro so dást meg ál la pí tó vizs gá lat ra még nem
 került sor, vagy a szak vé le mény ér vé nyes sé gi ide je le járt,
a jegy zõ – a ké rel me zõ egyet ér té sé vel – az Or szá gos
 Rehabilitációs és Szo ci á lis Szak ér tõi In té zet ille té kes
szak ér tõi bi zott sá gá nál kez de mé nye zi a vizs gá lat lefoly -
tatását.”

7.  §

(1) Az R. 26.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) Ha az ápo lá si díj meg ál la pí tá sát a fo ko zott ápo lást
igény lõ sú lyo san fo gya té kos sze mély gon do zá sá ra te kin -
tet tel ké rik, a fo ko zott ápo lást igény lõ sú lyo san fo gya té kos 
ál la pot vizs gá la tá ról  szóló szak vé le mény el ké szí té sé re az
ápolt sze mély lak cí me sze rint ille té kes mód szer ta ni in téz -
mény tõl szak ér tõ ki je lö lé sét kell kér ni.”

(2) Az R. 26.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(4) A mód szer ta ni in téz mény ál tal ki je lölt szak ér tõ
szak vé le mé nyét az ápo lás hely szí nén vég zett szak ér tõi
vizs gá lat meg ál la pí tá sa i ra, va la mint az ápolt sze mély ön -
ki szol gá ló ké pes sé gé re vo nat ko zó hi va ta los irat ra (kór há zi 
zá ró je len tés stb.) ala poz va ké szí ti el, és a 7. szá mú mel lék -
let sze rin ti for ma nyom tat vá nyon kül di meg – a jegy zõ ál tal 
a mód szer ta ni in téz mény szá má ra ki tû zött ha tár idõ re
 figyelemmel – a mód szer ta ni in téz mény ve ze tõ jé nek.
A szak ér tõi vé le ményt a mód szer ta ni in téz mény ve ze tõ je
ha la dék ta la nul to váb bít ja a jegy zõ nek.”

8.  §

Az R. 28.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A há zi or vos ál tal ki ál lí tott szak vé le mény fe lül vizs -
gá la ta so rán a mód szer ta ni in téz mény ál tal ki je lölt szak -
értõ szak vé le mény ben – a gon do zá si szük ség let meg je lö -
lé sé vel – nyi lat ko zik, hogy az ápolt egész sé gi ál la po ta in -
do kolt tá te szi-e az ál lan dó és tar tós gon do zást. A szak vé le -
ményt a szak ér tõ a mód szer ta ni in téz mény ve ze tõ jé nek
kül di meg, aki azt ha la dék ta la nul to váb bít ja a jegy zõ nek.”

9.  §

(1) Az R. 35.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) A ké re lem el bí rá lá sá hoz csa tol ni kell – a (10) be -
kez dés sze rin ti el té rés sel – a havi rend sze res gyó gyí tó el lá -
tá sok ról a 10. szá mú mel lék let alap ján ki ál lí tott há zi or vo si
iga zo lást, to váb bá az Szt. 50.  §-ának

a) (1) be kez dé se sze rin ti igény ese tén az Szt. 50.  §-a
(1) be kez dé sé nek c)–h) pont já ban fog lal tak fenn ál lá sát,

b) (2) be kez dé se sze rin ti igény ese tén a jö ve de lem nyi -
lat ko zat ban fog lal tak meg ala po zott sá gát,

c) (3) be kez dé se sze rin ti igény ese tén az ön kor mány zat
ren de le té ben fog lalt fel té te lek fenn ál lá sát
iga zo ló ira tot.

(2) Az R. 35.  §-a a kö vet ke zõ (10) be kez dés sel egé szül ki:
„(10) Az Szt. 50.  §-ának (2)–(3) be kez dé se sze rin ti ké -

re lem ese tén nem kell a há zi or vos (2) be kez dés sze rin ti
iga zo lá sát csa tol ni, ha a ké rel me zõ az Szt. 50/B.  §-ának
(1) be kez dé se sze rin ti, 18 hó nap nál nem ré geb ben ki adott
szak ha tó sá gi ál lás fog la lás sal ren del ke zik, és a jogosult -
sága, ille tõ leg a gyógy szer ke re te új szak ha tó sá gi ál lás fog -
la lás alap ján tör té nõ meg ál la pí tá sát nem kéri.”

10.  §

Az R. 36.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Az Szt. 50.  §-ának (2)–(3) be kez dé se sze rin ti ké re lem
ese tén a jegy zõ meg vizs gál ja, hogy a ké rel me zõ ese té ben
fenn áll nak-e az Szt.-ben, ille tõ leg az ön kor mány zat ren de -
le té ben elõ írt jö ve del mi fel té te lek. Ha en nek ered mé nye -
ként a jegy zõ azt ál la pít ja meg, hogy a jö ve del mi felté -
telek]

„a) tel je sül nek, ak kor a szak ha tó sá gi ál lás fog la lás be -
szer zé se vé gett – fel té ve, hogy an nak be szer zé se a 35.  §
(10) be kez dé sé re fi gye lem mel szük sé ges – a 11. szá mú mel -
lék let sze rin ti for ma nyom tat vány ki töl té sé vel és a  háziorvos 
iga zo lá sá nak meg kül dé sé vel a ké re lem be nyúj tá sát kö ve tõ
3 mun ka na pon be lül meg ke re si az ille té kes te rü le ti egész -
ség biz to sí tá si pénz tárt (a továb biak ban: TEP),”

11.  §

(1) Az R. 38.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:
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„(1) A köz gyógy el lá tás ra  való jo go sult sá got megálla -
pító, il let ve el uta sí tó ha tá ro za tot – a 36.  § (1) be kez dé sé -
nek b) pont já ban fog lalt eset ki vé te lé vel – a jegy zõ

a) a jo go sult ság meg ál la pí tá sa ese tén a dön tést kö ve tõ
3 mun ka na pon be lül,

b) a ké re lem el uta sí tá sa ese tén a dön tés jog erõ re emel -
ke dé sé tõl szá mí tott 3 mun ka na pon be lül
meg kül di a TEP-nek.”

(2) Az R. 38.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé szül ki:
„(5) A szak ha tó sá gi ál lás fog la lás és a ha tá ro zat elekt ro -

ni kus úton ak kor kéz be sít he tõ, ha a ki ad má nyo zás ra jo go -
sult a köz igaz ga tá si fel hasz ná lás ra vo nat ko zó kö ve tel mé -
nyek nek meg fe le lõ mi nõ sí tett elekt ro ni kus alá írás sal lát ja
el az elekt ro ni kus ira tot, és az érin tett szer vek az elekt ro ni -
kus kéz be sí tés al kal ma zá sá ról elõ ze tesen tá jé koz tat ják
egy mást.”

12.  §

Az R. 44.  §-ának (5)–(6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(5) Ha a köz gyógy el lá tás ra  való jo go sult ság az iga zol -
vá nyon fel tün te tett le já ra ti idõ pon tot meg elõ zõ en meg szû -
nik, a TEP az iga zol ványt be von ja és ér vény te le ní ti, va la -
mint az OEP tör li a jo go sult sá got a nyil ván tar tás ból.

(6) Az OEP az iga zol vá nyon fel tün te tett le já ra ti idõ pon -
tot meg elõ zõ en meg szûnt ér vé nyes sé gû iga zol vá nyok szá -
mát, a kár tya sor szá mát és az ér vé nyes ség meg szû né sé nek
idõ pont ját a hon lap ján köz zé te szi.”

13.  §

Az R. 45.  §-a a kö vet ke zõ (3)–(4) be kez dé sek kel egé -
szül ki:

„(3) Az Szt. 50.  §-ának (3) be kez dé se sze rin ti jo go sult
lak cí mé nek a jegy zõ ille té kességét érin tõ meg vál to zá sa ese -
tén a köz gyógy el lá tás – ha a jo go sult sá got meg ala po zó kö -
rül mé nyek ben vál to zás nem tör té nik – az Szt. 50.  §-ának
(4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott idõ tar tam vé gé ig igény be
ve he tõ.

(4) Amennyi ben a (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott jo go -
sult a lak cím vál to zást köve tõen az egyé ni gyógy szer ke ret
fe lül vizs gá la tát kéri, az új lak cím sze rint ille té kes jegy zõ a
gyógy szer ke ret-fe lül vizs gá la tot a köz gyógy el lá tás ra  való
jo go sult ság – új lak cím sze rin ti jo go sult sá gi fel té te lek
alap ján tör té nõ – vizs gá la tá val együtt foly tat ja le.”

14.  §

Az R. 48.  §-a a kö vet ke zõ (3)–(4) be kez dés sel egé szül
ki:

„(3) Amennyi ben a 45.  § (4) be kez dé se sze rin ti fe lül -
vizs gá lat so rán fél év nél hosszabb idõ tar tam ra

a) ma ga sabb gyógy szer ke ret ke rül meg ál la pí tás ra, a
kü lön bö zet 6 havi össze gé nek 30%-át az új lak cím sze rint
ille té kes te le pü lé si ön kor mány zat utal ja át a TEP-nek,

b) ala cso nyabb gyógy szer ke ret ke rül meg ál la pí tás ra,
vagy a jo go sult ság meg szün te tés re ke rül, a kü lön bö zet 6
havi össze gé nek 30%-át a régi lak cím sze rint ille té kes te le -
pü lé si ön kor mány zat igé nyel he ti vissza a TEP-tõl. Eb ben
az eset ben az új lak cím sze rint ille té kes jegy zõ a jog erõs
ha tá ro za tot meg kül di a régi lak cím sze rint ille té kes jegy -
zõ nek.

(4) Amennyi ben a fel leb be zé si el já rás so rán az
Szt. 50.  §-ának (3) be kez dé se sze rin ti jo go sult szá má ra
meg ál la pí tott egyé ni gyógy szer ke ret meg vál to zik, a te le -
pü lé si ön kor mány zat

a) a ke ret nö ve ke dé se ese tén a kü lön bö zet re esõ összeg
30%-át át utal ja a TEP-nek,

b) a ke ret csök ke né se ese tén a kü lön bö zet re esõ összeg
30%-át a TEP-tõl vissza igé nyel he ti.”

15.  §

(1) Az R. 2. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 1. szá -
mú mel lék le te lép.

(2) Az R. 3. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 2. szá -
mú mel lék le te lép.

(3) Az R. 9. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 3. szá -
mú mel lék le te lép.

(4) Az R. 12. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let
4. szá mú mel lék le te lép.

A lakossági vezetékes gázfogyasztás
és távhõfelhasználás szociális támogatásáról  szóló

289/2007. (X. 31.) Korm. rendelet módosítása

16.  §

A la kos sá gi ve ze té kes gáz fo gyasz tás és táv hõ fel hasz ná -
lás szo ci á lis tá mo ga tá sá ról  szóló 289/2007. (X. 31.) Korm. 
ren de let (a továb biak ban: Gr.) 2.  §-a a kö vet ke zõ (11) be -
kez dés sel egé szül ki:

„(11) Amennyi ben a tá mo ga tás ra  való jo go sult ság le -
mon dó nyi lat ko zat tal szûnt meg, ugyan azon jo go sult sá gi
idõ szak ra tá mo ga tást csak ak kor le het meg ál la pí ta ni, ha a
tá mo ga tás ról le mon dott fo gyasz tó vagy ház tar tá sa – a tá -
mo ga tás meg ál la pí tá sá nál figye lembe vett – tag já nak lak -
cí me meg vál to zott.”

17.  §

A Gr. 7.  §-a az aláb bi (2) be kez dés sel egé szül ki, egy -
ide jû leg a je len le gi (2)–(5) be kez dé sek szá mo zá sa
(3)–(6) be kez dés re vál to zik:
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„(2) Az Igaz ga tó ság a tá mo ga tás jog sze rû igény be vé te -
lét a tá mo ga tás ra  való jo go sult ság kez dõ idõ pont já tól szá -
mí tott két évig el len õriz he ti. A ké re lem ben fog lal ta kat
meg ala po zó ira to kat a jo go sult kö te les a jo go sult ság kez -
de té tõl szá mí tott két évig meg õriz ni.”

A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ
személyek beutazásáról és tartózkodásáról  szóló

2007. évi I. tör vény végrehajtásáról  szóló
113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet módosítása

18.  §

A sza bad moz gás és tar tóz ko dás jo gá val ren del ke zõ
sze mé lyek be uta zá sá ról és tar tóz ko dá sá ról  szóló 2007. évi
I. tör vény vég re haj tá sá ról  szóló 113/2007. (V. 24.) Korm.
ren de let (a továb biak ban: Szmr.) 21.  §-ának (1) be kez dé se
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Ele gen dõ for rás sal ren del ke zik a ké rel me zõ, ha a
ház tar tá sá ban az egy fõre jutó havi jö ve de lem el éri az
öreg sé gi nyug díj min den ko ri leg ki sebb össze gét. Nem
ren del ke zik ele gen dõ for rás sal az a sze mély, aki a szo -
ciális igaz ga tás ról és szo ci á lis el lá tá sok ról  szóló 1993. évi
III. tör vény (a továb biak ban: Szt.)

a) 32/B.  §-ának (1) be kez dé se alap ján idõs ko rú ak já ra -
dé ká ban,

b) 37/A.  §-a (1) be kez dé sé nek a) vagy b) pont ja alap ján 
rend sze res szo ci á lis se gély ben, ide ért ve a rend sze res szo -
ci á lis se gély szü ne te lé sé nek és to vább fo lyó sí tá sá nak idõ -
tar ta mát is, vagy

c) 43/B.  §-a alap ján ápo lá si díj ban
há rom hó nap nál hosszabb ide ig ré sze sül.”

19.  §

(1) Az Szmr. 35.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) In do ko lat lan ter het je len t a Ma gyar Köz tár sa ság
szo ci á lis el lá tó rend sze ré re az az EGT-ál lam pol gár vagy
csa lád tag, aki az Szt.

a) 32/B.  §-ának (1) be kez dé se alap ján idõs ko rú ak já ra -
dé ká ban,

b) 37/A.  §-a (1) be kez dé sé nek a) vagy b) pont ja alap ján 
rend sze res szo ci á lis se gély ben, ide ért ve a rend sze res szo -
ci á lis se gély szü ne te lé sé nek és to vább fo lyó sí tá sá nak idõ -
tar ta mát is, vagy

c) 43/B.  §-a alap ján ápo lá si díj ban
há rom hó nap nál hosszabb ide ig ré sze sül.”

(2) Az Szmr. 35.  §-a a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel egé -
szül ki, ez zel egy ide jû leg a je len le gi (2) be kez dés szá mo -
zá sa (3) be kez dés re vál to zik:

„(2) Amennyi ben az (1) be kez dés sze rin ti el lá tá sok fo -
lyó sí tá sa nem fo lya ma tos, az (1) be kez dés sze rin ti idõ tar -
tam szá mí tá sa szem pont já ból a ké sõb bi fo lyó sí tás idõ tar ta -

mát a fo lyó sí tás kez dõ nap ját meg elõ zõ egy év ben tör tént
fo lyó sí tá si idõ tar tam mal össze kell szá mí ta ni.”

20.  §

(1) Ez a ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(2) Aki nek 2007. ja nu ár 1-jét köve tõen be nyúj tott ké rel -
mé re az Szt. 50.  §-ának (1) be kez dé se alap ján ál la pí tot tak
meg köz gyógy el lá tás ra  való jo go sult sá got, a jegy zõ a
 jogosultság le jár tát leg alább har minc nap pal meg elõ zõ en
hi va tal ból meg vizs gál ja, hogy az Szt. 50.  §-ának (1) be -
kez dé se sze rin ti fel té te lek vál to zat la nul fenn áll nak-e.
A fel té te lek fenn ál lá sa ese tén a köz gyógy el lá tás ra  való
 jogosultságot – a gyógy szer ke ret vál to zat la nul ha gyá sá -
val – egy év vel meg hosszab bít ja. A köz gyógy el lá tás meg -
hosszab bí tá sá ról ren del ke zõ ha tá ro zat alap ján az ille té kes
te rü le ti egész ség biz to sí tá si pénz tár új iga zol ványt ál lít ki.

21.  §

(1) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti az R.

a) 7.  §-ának (3) be kez dé sé ben a „– az öreg sé gi nyug díj
leg ki sebb össze gé nek vál to zá sa hó nap já ban ér vé nyes –”
szö veg rész,

b) 14.  §-ának (2) be kez dé se,
c) 15.  §-a (3) be kez dé sé nek b) pont ja,
d) 35.  §-a (8) be kez dé sé nek elsõ mon da tá ban az „egy -

éves” szö veg rész.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) az R.
aa) 6/A.  §-a (3) be kez dé sé nek e) pont já ban az „ille té -

kes vá ro si in té ze té nek” szö veg rész he lyé be az „ille té kes
kis tér sé gi in té ze té nek” szö veg,

ab) 12.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „Re gi o ná lis Igaz ga -
tó ság” szö veg rész he lyé be a „Ma gyar Ál lam kincs tár
 Közép-Magyarországi Re gi o ná lis Igaz ga tó sá ga” szö veg,

ac) 15.  § (1) be kez dé se b) pont já nak bb) al pont já ban a
„tar tó san be teg, il let ve a tes ti, ér zék szer vi, ér tel mi, be széd- 
vagy más fo gya té kos” szö veg rész he lyé be a „tar tó san be -
teg, az au tis ta, il let ve a tes ti, ér zék szer vi, ér tel mi vagy be -
széd fo gya té kos” szö veg,

ad) 15.  §-a (5) be kez dé sé nek b) pont já ban a „tes ti, ér -
zék szer vi, ér tel mi, be széd- vagy más fo gya té kos” szö veg -
rész he lyé be az „au tis ta, tes ti, ér zék szer vi, ér tel mi vagy be -
széd fo gya té kos” szö veg,

ae) 17/B.  §-ának (1) be kez dé sé ben az „az ön kor mány -
zat ál tal szer ve zett fog lal koz ta tás ban” szö veg rész he lyé be
a „köz fog lal koz ta tás ban” szö veg,

af) 17/B.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „2007. ja nu ár 1-jé -
tõl 53 915 Ft” szö veg rész he lyé be „2008. ja nu ár 1-jé tõl
56 190 Ft” szö veg,
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ag) 26.  §-ának (3) be kez dé sé ben és 26.  §-ának (6) be -
kez dé sé ben a „mód szer ta ni in téz mény” szö veg rész he lyé -
be a „mód szer ta ni in téz mény ál tal ki je lölt szak ér tõ”
 szöveg,

ah) 29.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „mód szer ta ni in téz -
mény ve ze tõ jé nek” szö veg rész he lyé be a „mód szer ta ni
 intézmény ál tal ki je lölt szak ér tõ nek” szö veg,

ai) 36.  §-ának (3) be kez dé sé ben a „MEP” szö veg rész
he lyé be a „TEP” szö veg,

aj) 4. szá mú mel lék le té ben a „Tá jé koz ta tó a ké re lem
ki töl té sé hez” rész rend sze res pénz el lá tás nak mi nõ sü lõ el -
lá tá so kat meg ha tá ro zó be kez dé sé ben az „a rok kant sá gi
nyug díj, az öreg sé gi já ra dék” szö veg rész he lyé be az
„a rok kant sá gi nyug díj, a re ha bi li tá ci ós já ra dék, az öreg -
ségi já ra dék” szö veg,

ak) 7. szá mú mel lék le té ben a „mód szer ta ni in téz mény
ve ze tõ jé nek alá írá sa” szö veg rész he lyé be a „szak ér tõ alá -
írá sa” szö veg;

b) a Gr. 7.  §-ának – e ren de let 17.  §-ával át szá mo zott –
ba) (4) be kez dé sé ben a „(2) be kez dés” szö veg rész he -

lyé be a „(3) be kez dés” szö veg,
bb) (6) be kez dé sé ben a „(2), il let ve (4) be kez dés ben”

szö veg rész he lyé be a „(3), il let ve (5) be kez dés ben”
 szöveg;

c) az Szmr. 21.  §-ának (8) be kez dé sé ben az „a szo ci á lis
igaz ga tás ról és szo ci á lis el lá tá sok ról  szóló 1993. évi
III. tör vény” szö veg rész he lyé be az „az Szt.” szö veg
lép.

(3) E ren de let 1–19.  §-a, va la mint az (1)–(2) be kez dés
2008. ja nu ár 2-án ha tá lyát vesz ti. E ren del ke zés 2008. ja -
nu ár 3-án ha tá lyát vesz ti.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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1. számú melléklet a 395/2007. (XI. 27.) Korm. rendelethez

[2. szá mú mel lék let a 63/2006. (III. 27.) Korm. ren de let hez]

KÉRELEM

az idõskorúak járadékának megállapítására

I. Sze mé lyi ada tok

1. A ké rel me zõ sze mély re vo nat ko zó sze mé lyi ada tok:

Neve: .............................................................................................................................................................................

Szü le té si neve: ..............................................................................................................................................................

Any ja neve: ...................................................................................................................................................................

Szü le té si hely, év, hó, nap: ...........................................................................................................................................

La kó hely: ......................................................................................................................................................................

Tar tóz ko dá si hely: .........................................................................................................................................................

Tár sa da lom biz to sí tá si Azo no sí tó Jele: ..........................................................................................................................

Te le fon szám (nem kö te le zõ meg ad ni): .........................................................................................................................

Bank szám la szám (ak kor kell meg ad ni, ha a fo lyó sí tást bank szám lá ra kéri): ...............................................................

A fo lyó szám lát ve ze tõ pénz in té zet neve: ......................................................................................................................

2. A ké rel me zõ csa lá di ál la po ta:

 egye dül ál ló

 há zas tár sá val/élet tár sá val él együtt

3. A há zas társ/élet társ sze mé lyi ada tai:

Neve: .............................................................................................................................................................................

Szü le té si neve: ..............................................................................................................................................................

Any ja neve: ...................................................................................................................................................................

Szü le té si hely, év, hó, nap: ...........................................................................................................................................

La kó hely: ......................................................................................................................................................................

Tar tóz ko dá si hely: .........................................................................................................................................................

Tár sa da lom biz to sí tá si Azo no sí tó Jele: ..........................................................................................................................



II. Jö ve del mi ada tok:

Jö ve de lem tí pu sa
Ké rel me zõ Há zas társ/élet társ

havi jö ve del me (fo rint)

Nyug díj vagy nyug díj sze rû el lá tás

Ke re sõ te vé keny ség bõl szár ma zó jö ve de lem

Egyéb jö ve de lem

Össze sen

Fe le lõs sé gem tu da tá ban ki je len tem, hogy
*– ké rel me zõ:
élet vi tel sze rû en a la kó he lye men vagy a tar tóz ko dá si he lye men élek (a meg fe le lõ rész alá hú zan dó),
*– há zas társ/élet társ:
élet vi tel sze rû en a la kó he lye men vagy a tar tóz ko dá si he lye men élek (a meg fe le lõ rész alá hú zan dó),
– a kö zölt ada tok a  valóságnak meg fe lel nek.

Tu do má sul ve szem, hogy a ké re lem ben kö zölt jö ve del mi ada tok  valódiságát a szo ci á lis igaz ga tás ról és a szo ci á lis el -
lá tá sok ról  szóló 1993. évi III. tör vény 10.  §-ának (7) be kez dé se alap ján a szo ci á lis ha tás kört gya kor ló szerv – az ál la mi
adó ha tó ság ille té kes igaz ga tó sá ga út ján – el len õriz he ti.

Hoz zá já ru lok a ké re lem ben sze rep lõ ada tok nak a szo ci á lis igaz ga tá si el já rás so rán tör té nõ fel hasz ná lá sá hoz.

Dá tum: ................................................

................................................ ................................................
ké rel me zõ alá írá sa ké rel me zõ

há zas tár sá nak/élet tár sá nak alá írá sa

* Ezt a nyi lat ko za tot csak ab ban az eset ben kell meg ten ni, ha be je len tett la kó- és tar tóz ko dá si hellyel is ren del ke zik.

TÁJÉKOZTATÓ A KÉRELEM KITÖLTÉSÉHEZ

A meg fe le lõ vá laszt X-szel kell je löl ni, il let ve a hi ány zó ada to kat ki töl te ni.

1. Sze mé lyi ada tok

Egye dül ál ló az a sze mély, aki ha ja don, nõt len, öz vegy, el vált vagy há zas tár sá tól kü lön él, ki vé ve, ha élet tár sa van.
A há zas tár sak ak kor te kint he tõk kü lön élõ nek, ha a lak cí mük kü lön bö zõ.

2. Jö ve de lem re vo nat ko zó ada tok

Nyug díj vagy nyug díj sze rû el lá tás ként kell fel tün tet ni az öreg sé gi nyug dí jat, a rok kant sá gi nyug dí jat, a mezõgazda -
sági já ra dé kot, az öz ve gyi nyug dí jat, a bal ese ti rok kant sá gi nyug dí jat, a hoz zá tar to zói bal ese ti nyug el lá tást, az át me ne ti
já ra dé kot, a rend sze res szo ci á lis já ra dé kot, a bá nyá szok egész ség ká ro so dá si já ra dé kát, a rok kant sá gi já ra dé kot, a re ha bi -
li tá ci ós já ra dé kot, a ha di gon do zot tak és nem ze ti gon do zot tak pénz be li el lá tá sa it és egyéb ha son ló jel le gû jut ta tá so kat.

Ke re sõ te vé keny ség bõl szár ma zó jö ve de lem nek mi nõ sül min den olyan be vé tel, amely mun ka vég zés bõl szár ma zik –
pél dá ul: mun ka bér, meg bí zá si díj, vál lal ko zás ból szár ma zó jö ve de lem.

Egyéb jö ve del mek kö zött kell fel tün tet ni a táp pénzt, a gyer mek gon do zá si se gélyt, a gyer mek ne ve lé si tá mo ga tást,
a mun ka ügyi köz pont vagy az ön kor mány zat ál tal fo lyó sí tott pénz be li el lá tá so kat (pél dá ul: ál lás ke re sé si tá mo ga tás,
rend sze res szo ci á lis se gély, ápo lá si díj), va la mint azon jö ve del me ket, ame lyek az elõ zõ két ro vat ban nem tün tet he tõk fel.

Ha a jö ve de lem bõl mun ka vál la lói já ru lé kot, sze mé lyi jö ve de lem adót, egész ség biz to sí tá si és nyug díj já ru lé kot, ma gán- 
nyug díj pénz tá ri tag dí jat fi zet nek, ak kor jö ve de lem nek e be fi ze té sek kel csök ken tett össze gét kell a ké re lem ben sze re pel -
tet ni.

Nem mi nõ sül jö ve de lem nek, így a jö ve de lem be sem kell be szá mí ta ni a te me té si se gélyt, az al kal man ként adott át me -
ne ti se gélyt, a la kás fenn tar tá si tá mo ga tást, az adós ság csök ken té si tá mo ga tást, a rend kí vü li gyer mek vé del mi tá mo ga tást,
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a rend sze res gyer mek vé del mi ked vez mény ke re té ben nyúj tott pénz be li tá mo ga tást, a ki egé szí tõ gyer mek vé del mi tá mo -
ga tás mel let ti pót lé kot, a ne ve lõ szü lõk szá má ra fi ze tett ne ve lé si dí jat és kü lön el lát mányt, az anya sá gi tá mo ga tást,
a  tizenharmadik havi nyug dí jat, a sú lyos moz gás kor lá to zott sze mé lyek pénz be li köz le ke dé si ked vez mé nye it, a va kok
sze mé lyi já ra dé kát és a fo gya té kos sá gi tá mo ga tást, a fo ga dó szer ve zet ál tal az ön kén tes nek kü lön tör vény alap ján biz to -
sí tott jut ta tást, a házi se gít ség nyúj tás ke re té ben tár sa dal mi gon do zá sért ka pott tisz te let dí jat, az ener gia fel hasz ná lás hoz
nyúj tott tá mo ga tást. Nem mi nõ sül jö ve de lem nek az al kal mi mun ka vál la lói könyv vel tör té nõ fog lal koz ta tás ré vén szer -
zett be vé tel, ha havi el len ér té ke a mi ni mál bér 50%-át nem ha lad ja meg.

A havi jö ve de lem ki szá mí tá sa kor
– rend sze res jö ve de lem ese tén a ké re lem be nyúj tá sát meg elõ zõ hó nap,
– nem rend sze res jö ve de lem, il let ve vál lal ko zás ból, õs ter me lés bõl szár ma zó jö ve de lem ese tén a ké re lem be nyúj tá sát

meg elõ zõ ti zen két hó nap
alatt ka pott összeg egy havi át la gát kell együt te sen figye lembe ven ni.

A jö ve de lem rõl a jö ve de lem tí pu sá nak meg fe le lõ ira tot vagy an nak má so la tát a ké re lem hez mel lé kel ni szük sé ges.

2. számú melléklet a 395/2007. (XII. 27.) Korm. rendelethez

[3. szá mú mel lék let a 63/2006. (III. 27.) Korm. ren de let hez]

KÉRELEM
a rendszeres szociális segély megállapítására

I. Sze mé lyi ada tok

1. A ké rel me zõ sze mély re vo nat ko zó sze mé lyi ada tok:
Neve: .............................................................................................................................................................................
Szü le té si neve: ..............................................................................................................................................................
Any ja neve: ...................................................................................................................................................................
Szü le té si hely, év, hó, nap: ...........................................................................................................................................
La kó hely: ......................................................................................................................................................................
Tar tóz ko dá si hely: .........................................................................................................................................................
Tár sa da lom biz to sí tá si Azo no sí tó Jele: ..........................................................................................................................
Te le fon szám (nem kö te le zõ meg ad ni): .........................................................................................................................
Bank szám la szám (ak kor kell meg ad ni, ha a fo lyó sí tást bank szám lá ra kéri): ...............................................................
A fo lyó szám lát ve ze tõ pénz in té zet neve: ......................................................................................................................

2. A ké rel me zõ csa lá di ál la po ta:
 egye dül ál ló
 há zas tár sá val/élet tár sá val él együtt

3. A ké rel me zõ
 fo gya té kos sá gi tá mo ga tás ban ré sze sül
 fo gya té kos sá gi tá mo ga tás ban nem ré sze sül

4. A há zas társ/élet társ sze mé lyi ada tai:
Neve: .............................................................................................................................................................................
Szü le té si neve: ..............................................................................................................................................................
Any ja neve: ...................................................................................................................................................................
Szü le té si hely, év, hó, nap: ...........................................................................................................................................
La kó hely: ......................................................................................................................................................................
Tar tóz ko dá si hely: .........................................................................................................................................................
Tár sa da lom biz to sí tá si Azo no sí tó Jele: ..........................................................................................................................

5. A ké rel me zõ há zas tár sa/élet tár sa
 fo gya té kos sá gi tá mo ga tás ban ré sze sül
 fo gya té kos sá gi tá mo ga tás ban nem ré sze sül
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6. A ké rel me zõ vel együtt élõ, el tar tott gyer me ke i nek szá ma össze sen: ............. fõ

Név Szü le té si hely, év, hó, nap
16. élet évét be töl tött sze mély ese tén
az ok ta tá si in téz mény meg ne ve zé se

Meg jegy zés*

* Eb ben az osz lop ban kell fel tün tet ni, ha
– a 16–20 év kö zöt ti gyer mek nem jár ok ta tá si in téz mény be, de ön ál ló ke re set tel még nem ren del ke zik, vagy
– élet kor tól füg get le nül a tar tós be teg ség vagy fo gya té kos ság fenn ál lá sát, amennyi ben ez az ál la pot a gyer mek 25. élet évé nek be töl té sét meg elõ zõ en

is fenn állt.

II. Jö ve del mi ada tok

A ké rel me zõ, va la mint há zas tár sá nak (élet tár sá nak) és a vele egy ház tar tás ban élõ gyer me ke i nek a havi jö ve del me fo -
rint ban:

A jö ve de lem tí pu sa Ké rel me zõ
Há zas tár sa
(élet tár sa)

Gyer me kei

1. Mun ka vi szony ból
és más fog lal koz ta tá si 
jog vi szony ból szár -
ma zó

2. Tár sas és egyé ni
vál lal ko zás ból, õs ter -
me lõi, illetve szel lem i 
és más ön ál ló te vé -
keny ség bõl szár ma zó

3. Al kal mi mun ka -
vég zés bõl szár ma zó

4. Táp pénz, gyer -
mek gon do zá si tá mo -
ga tá sok

5. Nyug el lá tás és
egyéb nyug díj sze rû
rend sze res szo ciá lis
el lá tá sok

6. Ön kor mány zat és
mun ka ügyi szer vek
ál tal fo lyó sí tott el lá tá -
sok

7. Egyéb jö ve de lem

8. Összes jö ve de lem

III. Jo go sult sá gi fel té te lek re vo nat ko zó ada tok

A rend sze res szo ci á lis se gély meg ál la pí tá sá nak jog cí me:

 egész ség ká ro so dott
Csa to lás ra ke rült (a meg fe le lõ alá hú zan dó):
– az Or szá gos Re ha bi li tá ci ós és Szo ci á lis Szak ér tõi In té zet szak ér tõi bi zott sá gá nak szak vé le mé nye,
– Ma gyar Ál lam kincs tár Te rü le ti leg Il le té kes Igaz ga tó sá gá nak iga zo lá sa.
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Amennyi ben a hi va tal ál ta li be szer zé sét kéri, ak kor a fo gya té kos sá gi tá mo ga tást vagy a va kok sze mé lyi já ra dé kát
 folyósító szerv neve és címe:
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

 nem fog lal koz ta tott
Csa to lás ra ke rült (a meg fe le lõ alá hú zan dó):
– a re gi o ná lis mun ka ügyi köz pont nak, ille tõ leg ki ren delt sé gé nek iga zo lá sa
Amennyi ben a hi va tal ál ta li be szer zé sét kéri, ak kor an nak a mun ka ügyi köz pont nak (ki ren delt ség nek) a neve és címe,

amely a mun ka nél kü li já ra dé kot, ál lás ke re sé si já ra dé kot, ál lás ke re sé si se gélyt, vál lal ko zói já ra dé kot fo lyó sí tot ta, vagy
amellyel a ké re lem be nyúj tá sa elõtt együtt mû kö dött
............................................................................................................................................................................................

– az együtt mû kö dés re ki je lölt szerv iga zo lá sa a meg elõ zõ együtt mû kö dés tel je sí té sé rõl
Amennyi ben a hi va tal ál ta li be szer zé sét kéri, ak kor an nak a szerv nek a neve és címe, amellyel a ké re lem be nyúj tá sa

elõtt együtt mû kö dött
............................................................................................................................................................................................

– a ko ráb ban fo lyó sí tott szo ci á lis el lá tá sok meg szün te té sé rõl  szóló ha tá ro zat, vagy a fo lyó sí tó szerv iga zo lá sa
Amennyi ben a hi va tal ál ta li be szer zé sét kéri, ak kor az el lá tást meg szün te tõ szerv neve és címe

............................................................................................................................................................................................
– is ko lai vég zett sé get, szak kép zett sé get iga zo ló ok irat má so la ta, il let ve ok irat hi á nyá ban az alap fo kú vagy an nál ala -

cso nyabb vég zett ség rõl  szóló nyi lat ko zat

 tá mo ga tott ál lás ke re sõ
Csa to lás ra ke rült:
– a re gi o ná lis mun ka ügyi köz pont nak, ille tõ leg ki ren delt sé gé nek iga zo lá sa
Amennyi ben a hi va tal ál ta li be szer zé sét kéri, ak kor an nak a mun ka ügyi köz pont nak (ki ren delt ség nek) a neve és címe,

amely az ál lás ke re sé si já ra dé kot vagy ál lás ke re sé si se gélyt fo lyó sít ja
............................................................................................................................................................................................

Ké rem az aláb bi ira tok hi va tal ál ta li be szer zé sét:
1. ...................................................................................................................................................................................
2. ...................................................................................................................................................................................
3. ...................................................................................................................................................................................
4. ...................................................................................................................................................................................
Fe le lõs sé gem tu da tá ban ki je len tem, hogy
*– ké rel me zõ: 
élet vi tel sze rû en a la kó he lye men vagy a tar tóz ko dá si he lye men élek (a meg fe le lõ rész alá hú zan dó),
*– há zas társ/élet társ: 
élet vi tel sze rû en a la kó he lye men vagy a tar tóz ko dá si he lye men élek (a meg fe le lõ rész alá hú zan dó),
– amennyi ben nem fog lal koz ta tott ként ké rem a se gély meg ál la pí tá sát, ak kor

= ke re sõ te vé keny sé get nem foly ta tok,
= köz ok ta tá si, ille tõ leg fel sõ ok ta tá si in téz mény ben nap pa li ok ta tás mun ka rend je sze rin ti ta nul má nyo kat nem vég -

zek,
= vál la lom a be il lesz ke dést se gí tõ prog ram ban  való rész vé telt,

– a ké re lem ben kö zölt ada tok a  valóságnak meg fe lel nek.
Tu do má sul ve szem, hogy a ké re lem ben kö zölt jö ve del mi ada tok  valódiságát a szo ci á lis igaz ga tás ról és a szo ci á lis el -

lá tá sok ról  szóló 1993. évi III. tör vény 10.  §-ának (7) be kez dé se alap ján a szo ci á lis ha tás kört gya kor ló szerv – az ál la mi
adó ha tó ság ille té kes igaz ga tó sá ga út ján – el len õriz he ti.

Hoz zá já ru lok a ké re lem ben sze rep lõ ada tok nak a szo ci á lis igaz ga tá si el já rás so rán tör té nõ fel hasz ná lá sá hoz.

Dá tum: ...................................................

.................................................... .............................................................
ké rel me zõ nagy ko rú hoz zá tar to zók alá írá sa

* Ezt a nyi lat ko za tot csak ab ban az eset ben kell meg ten ni, ha be je len tett la kó- és tar tóz ko dá si hellyel is ren del ke zik.
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TÁJÉKOZTATÓ A KÉRELEM KITÖLTÉSÉHEZ

A meg fe le lõ vá laszt X-szel kell je löl ni, il let ve a hi ány zó ada to kat ki töl te ni.

I. Sze mé lyi ada tok

Egye dül ál ló az a sze mély, aki ha ja don, nõt len, öz vegy, el vált vagy há zas tár sá tól kü lön él, ki vé ve, ha élet tár sa van. A
há zas tár sak ak kor te kint he tõk kü lön élõ nek, ha a lak cí mük kü lön bö zõ.

Kö zös ház tar tás ban élõ el tar tott gyer mek nek szá mít:
– a húsz éves nél fi a ta labb, ön ál ló ke re set tel nem ren del ke zõ,
– a hu szon há rom éves nél fi a ta labb, ön ál ló ke re set tel nem ren del ke zõ, nap pa li ok ta tás mun ka rend je sze rint ta nul má -

nyo kat foly ta tó,
– a hu szon öt éves nél fi a ta labb, ön ál ló ke re set tel nem ren del ke zõ, fel sõ ok ta tá si in téz mény nap pa li ta go za tán ta nul má -

nyo kat foly ta tó,
– kor ha tár ra  való te kin tet nél kül a tar tó san be teg, az au tis ta, il let ve a tes ti, ér zék szer vi, ér tel mi vagy be széd fo gya té kos 

vér sze rin ti, örök be fo ga dott, il let ve ne velt gyer mek, amennyi ben ez az ál la pot a gyer mek 25. élet évé nek be töl té sét meg -
elõ zõ en is fenn állt. A ta nu lói, hall ga tói jog vi szony ra és az egész sé gi ál la pot ra vo nat ko zó iga zo lá so kat a ké re lem hez csa -
tol ni kell.

II. Jö ve del mi ada tok

Jö ve de lem: a sze mé lyi jö ve de lem adó ról  szóló tör vény sze rint meg ha tá ro zott, bel föld rõl vagy kül föld rõl szár ma zó
– meg szer zett – va gyo ni ér ték (be vé tel), ide ért ve a jö ve de lem ként figye lembe nem vett be vé telt és az adó men tes jö ve del -
met is, to váb bá az a be vé tel, amely után az egy sze rû sí tett vál lal ko zói adó ról, il let ve az egy sze rû sí tett köz te her vi se lé si
hoz zá já ru lás ról  szóló tör vény sze rint adót, il let ve hoz zá já ru lást kell fi zet ni.

A jö ve del mi ada tok alatt havi net tó jö ve del met kell ér te ni. A net tó jö ve de lem ki szá mí tá sá nál a be vé telt az el is mert
költ sé gek kel és a be fi ze té si kö te le zett ség gel csök ken tett összeg ben kell fel tün tet ni. El is mert költ ség nek mi nõ sül a sze -
mé lyi jö ve de lem adó ról  szóló tör vény ben el is mert költ ség, va la mint a fi ze tett tar tás díj. Be fi ze té si kö te le zett ség nek mi nõ -
sül a sze mé lyi jö ve de lem adó, az egy sze rû sí tett vál lal ko zá si adó, a ma gán sze mélyt ter he lõ egy sze rû sí tett köz te her vi se lé si 
hoz zá já ru lás, egész ség biz to sí tá si hoz zá já ru lás és já ru lék, egész ség ügyi szol gál ta tá si já ru lék, nyug díj já ru lék, nyug díj biz -
to sí tá si já ru lék, ma gán-nyug díj pénz tá ri tag díj és mun ka vál la lói já ru lék.

Ha a ma gán sze mély az egy sze rû sí tett vál lal ko zói adó vagy egy sze rû sí tett köz te her vi se lé si hoz zá já ru lás alap já ul szol -
gá ló be vé telt sze rez, a be vé tel csök kent he tõ a sze mé lyi jö ve de lem adó ról  szóló tör vény sze rint el is mert költ ség nek mi nõ -
sü lõ iga zolt ki adá sok kal, en nek hi á nyá ban a be vé tel 40%-ával. Ha a me zõ gaz da sá gi õs ter me lõ adó évi õs ter me lés bõl
szár ma zó be vé te le nem több a kis ter me lés ér ték ha tá rá nál (illet ve ha ré szé re tá mo ga tást fo lyó sí tot tak, an nak a fo lyó sí tott
tá mo ga tás sal nö velt össze gé nél), ak kor a be vé tel csök kent he tõ az iga zolt költ sé gek kel, to váb bá a be vé tel 40%-ának
meg fe le lõ összeg gel, vagy a be vé tel 85%-ának, ille tõ leg ál lat te nyész tés ese tén 94%-ának meg fe le lõ összeg gel.

Nem mi nõ sül jö ve de lem nek, így a jö ve de lem be sem kell be szá mí ta ni a te me té si se gélyt, az al kal man ként adott át me -
ne ti se gélyt, a la kás fenn tar tá si tá mo ga tást, az adós ság csök ken té si tá mo ga tást, a rend kí vü li gyer mek vé del mi tá mo ga tást,
a rend sze res gyer mek vé del mi ked vez mény ke re té ben nyúj tott pénz be li tá mo ga tást, a ki egé szí tõ gyer mek vé del mi tá mo -
ga tás mel let ti pót lé kot, a ne ve lõ szü lõk szá má ra fi ze tett ne ve lé si dí jat és kü lön el lát mányt, az anya sá gi tá mo ga tást,
a  tizenharmadik havi nyug dí jat, a sú lyos moz gás kor lá to zott sze mé lyek pénz be li köz le ke dé si ked vez mé nye it, a va kok
sze mé lyi já ra dé kát és a fo gya té kos sá gi tá mo ga tást, a fo ga dó szer ve zet ál tal az ön kén tes nek kü lön tör vény alap ján biz to -
sí tott jut ta tást, a házi se gít ség nyúj tás ke re té ben tár sa dal mi gon do zá sért ka pott tisz te let dí jat, az ener gia fel hasz ná lás hoz
nyúj tott tá mo ga tást. Nem mi nõ sül jö ve de lem nek az al kal mi mun ka vál la lói könyv vel tör té nõ fog lal koz ta tás ré vén szer -
zett be vé tel, ha havi el len ér té ke a mi ni mál bér 50%-át nem ha lad ja meg.

A csa lád ta gok jö ve del mét kü lön-kü lön kell fel tün tet ni. A csa lá di pót lé kot, az ár va el lá tást és a tar tás díj cí mén ka pott
össze get an nak a sze mély nek a jö ve del me ként kell figye lembe ven ni, aki re te kin tet tel azt fo lyó sít ják.

A havi jö ve de lem ki szá mí tá sa kor
– rend sze res jö ve de lem ese tén a ké re lem be nyúj tá sát meg elõ zõ hó nap,
– nem rend sze res jö ve de lem, il let ve vál lal ko zás ból, õs ter me lés bõl szár ma zó jö ve de lem ese tén a ké re lem be nyúj tá sát

meg elõ zõ ti zen két hó nap
alatt ka pott összeg egy havi át la gát kell együt te sen figye lembe ven ni.

Jö ve de lem tí pu sai:

1. Mun ka vi szony ból és más fog lal koz ta tá si vi szony ból szár ma zó jö ve de lem: kü lö nö sen a mun ka vi szony ban, köz al -
kal ma zot ti, köz szol gá la ti jog vi szony ban, bí ró sá gi, ügyész sé gi, igaz ság ügyi szol gá la ti jog vi szony ban, hon véd ség, rend -
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vé del mi szer vek, pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la tok hi va tá sos és szer zõ dé ses szol gá la ti jog vi szo nyá ban foly ta tott
mun ka vég zés re irá nyu ló te vé keny ség bõl, to váb bá szö vet ke zet tag ja ként foly ta tott – sze mé lyes köz re mû kö dést igény lõ – 
te vé keny ség bõl szár ma zó jö ve de lem.

2. Tár sas és egyé ni vál lal ko zás ból, õs ter me lõi, il let ve szel lem i és más ön ál ló te vé keny ség bõl szár ma zó jö ve de lem: itt
kell fel tün tet ni to váb bá a jog dí jat, to váb bá a bér be adó, a vá lasz tott könyv vizs gá ló te vé keny sé gé bõl szár ma zó jö ve del -
met, a gaz da sá gi tár sa ság ma gán sze mély tag ja ál tal kü lön szer zõ dés sze rint tel je sí tett mel lék szol gál ta tást.

3. Al kal mi mun ka vég zés bõl szár ma zó jö ve de lem: al kal mi mun ka vál la lói könyv vel tör té nõ fog lal koz ta tás ré vén szer -
zett be vé tel. Nem mi nõ sül jö ve de lem nek az al kal mi mun ka vál la lói könyv vel tör té nõ fog lal koz ta tás ré vén szer zett be vé -
tel, ha havi el len ér té ke a mi ni mál bér 50%-át nem ha lad ja meg.

4. Táp pénz, gyer mek gon do zá si tá mo ga tá sok: táp pénz, ter hes sé gi-gyer mek ágyi se gély, gyer mek gon do zá si díj, gyer -
mek gon do zá si se gély, gyer mek ne ve lé si tá mo ga tás, csa lá di pót lék, gyer mek tar tás díj.

5. Nyug el lá tás és egyéb nyug díj sze rû rend sze res szo ci á lis el lá tá sok: öreg sé gi, rok kant sá gi, bal ese ti rok kant sá gi
nyug díj, öz ve gyi és szü lõi nyug díj, ár va el lá tás és bal ese ti hoz zá tar to zói nyug el lá tá sok; rend sze res szo ci á lis já ra dék,
 átmeneti já ra dék, bá nyász dol go zók egész ség ká ro so dá si já ra dé ka, rok kant sá gi já ra dék, re ha bi li tá ci ós já ra dék, po li ti kai
re ha bi li tá ci ós el lá tá sok, há zas tár si pót lék, há zas társ után járó jö ve de lem pót lék.

6. Ön kor mány zat és mun ka ügyi szer vek ál tal fo lyó sí tott el lá tá sok: kü lö nö sen az idõs ko rú ak já ra dé ka, a rend sze res
szo ci á lis se gély, az ápo lá si díj, az adós ság csök ken té si tá mo ga tás; mun ka nél kü li já ra dék, ál lás ke re sé si já ra dék, ál lás ke re -
sé si se gély, kép zé si tá mo ga tás ként fo lyó sí tott ke re set pót ló jut ta tás.

7. Egyéb jö ve de lem: pél dá ul az ösz tön díj, szak kép zés sel össze füg gõ pénz be li jut ta tá sok, ne ve lõ szü lõi díj, szo ci á lis
gon do zói díj, vég ki elé gí tés és ál lam pa pír ból szár ma zó jö ve de lem, in gat lan és ingó tár gyak ér té ke sí té sé bõl, va gyo ni
 értékû jog át ru há zá sá ból szár ma zó jö ve de lem, élet já ra dék ból, föld és más in gat lan bér be adá sá ból szár ma zó jö ve de lem,
il let ve min den olyan jö ve de lem, amely az elõ zõ so rok ban nem ke rült fel tün te tés re.

A jö ve de lem nyi lat ko zat ban sze rep lõ jö ve del mek rõl a jö ve de lem tí pu sá nak meg fe le lõ ira tot vagy an nak má so la tát
a ké re lem hez mel lé kel ni szük sé ges.

III. Jo go sult sá gi fel té te lek re vo nat ko zó ada tok

Egész ség ká ro so dott az a sze mély, aki
a) mun ka ké pes sé gét leg alább 67%-ban el vesz tet te, il let ve egész ség ká ro so dá sá nak mér té ke leg alább 50%-os, vagy
b) va kok sze mé lyi já ra dé ká ban ré sze sül, vagy
c) fo gya té kos sá gi tá mo ga tás ban ré sze sül.
A ké re lem hez
– az a) pont ban meg ha tá ro zott eset ben mel lé kel ni kell az Or szá gos Re ha bi li tá ci ós és Szo ci á lis Szak ér tõi In té zet szak -

ér tõi bi zott sá gá nak a mun ka ké pes ség leg alább 67%-os mér té kû csök ke né sé rõl ké szült szak vé le mé nyét
– a b) és c) pon tok ban meg ha tá ro zott ese tek ben

= vagy mel lé kel ni kell a Ma gyar Ál lam kincs tár Te rü le ti leg Il le té kes Igaz ga tó sá gá nak iga zo lá sát ar ról, hogy
a vak sze mély va kok sze mé lyi já ra dé ká ban, a sú lyo san fo gya té kos sze mély pe dig fo gya té kos sá gi tá mo ga tás ban
ré sze sül,

= vagy meg kell adni a fo lyó sí tó szerv ne vét és cí mét, va la mint ki kell töl te ni az iga zo lás hi va tal ál ta li beszer -
zésére vo nat ko zó ké rel met.

Nem fog lal koz ta tott az a sze mély:
a) aki nek a mun ka nél kü li já ra dék, ál lás ke re sé si já ra dék, ál lás ke re sé si se gély, vál lal ko zói já ra dék (a továb biak ban

együtt: ál lás ke re sé si tá mo ga tás) fo lyó sí tá si idõ tar ta ma le járt, és ál lás ke re sést ösz tön zõ jut ta tás ban, il let ve kép zé si tá mo -
ga tás ként ke re set pót ló jut ta tás ban nem ré sze sül, vagy

b) aki nek az ál lás ke re sé si tá mo ga tás fo lyó sí tá sát ke re sõ te vé keny ség foly ta tá sa  miatt a fo lyó sí tá si idõ tar tam le jár tát
meg elõ zõ en szün tet ték meg, és a ke re sõ te vé keny sé get köve tõen az ál lás ke re sé si tá mo ga tás ra nem sze rez jo go sult sá got,
vagy

c) aki a rend sze res szo ci á lis se gély irán ti ké re lem be nyúj tá sát meg elõ zõ két év ben a re gi o ná lis mun ka ügyi köz pont -
tal, ille tõ leg an nak ki ren delt sé gé vel (a továb biak ban: mun ka ügyi köz pont), vagy a la kó-, tar tóz ko dá si hely sze rint ille té -
kes te le pü lé si ön kor mány zat ál tal ki je lölt szerv vel (a továb biak ban: együtt mû kö dés re ki je lölt szerv) leg alább egy év idõ -
tar tam ban együtt mû kö dött, vagy

d) aki nek az ápo lá si díj, a gyer mek gon do zá si se gély, a gyer mek ne ve lé si tá mo ga tás, a rend sze res szo ci á lis já ra dék, a
bá nyász dol go zók egész ség ká ro so dá si já ra dé ka, az át me ne ti já ra dék, re ha bi li tá ci ós já ra dék, a rok kant sá gi nyug díj, a bal -
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ese ti rok kant sá gi nyug díj, az ide ig le nes öz ve gyi nyug díj, to váb bá az ár va el lá tás meg szû né se  miatt az öz ve gyi nyug díj
 folyósítását meg szün tet ték, és köz vet le nül a ké re lem be nyúj tá sát meg elõ zõ en a mun ka ügyi köz pont tal, il let ve an nak
 kirendeltségével, vagy az együtt mû kö dés re ki je lölt szerv vel leg alább há rom hó na pig együtt mû kö dött,

e) aki nek a rend sze res szo ci á lis se gély fo lyó sí tá sa a mun ka ké pes ség-csök ke nés, il let ve az egész ség ká ro so dás mér té -
ké nek vál to zá sa  miatt szûnt meg,

f) aki a rend sze res szo ci á lis se gély meg ál la pí tá sát meg elõ zõ en fo lyó sí tott rend sze res szo ci á lis se gély ko ráb bi fo lyó sí -
tá sá nak idõ tar ta ma alatt a mun ka ügyi köz pont tal, ille tõ leg az ön kor mány zat tal együtt mû kö dött, fel té ve, hogy a rend sze -
res szo ci á lis se gély meg ál la pí tá sát a ké rel me zõ a se gély meg szün te té sé tõl szá mí tott har minc hat hó na pon be lül kér te.

A ké re lem hez vagy mel lé kel ni kell az aláb bi iga zo lá sok va la me lyi két, vagy meg kell adni azon szerv ne vét és cí mét,
ahon nan az irat be sze rez he tõ. Ez utób bi eset ben az iga zo lás hi va tal ál ta li be szer zé sé re vo nat ko zó ké re lem ki töl té se is
szük sé ges!

– Az a) pont ban meg ha tá ro zott eset ben: a mun ka ügyi köz pont nak (ki ren delt sé gé nek) az iga zo lá sa a mun ka nél kü li
 járadék, az ál lás ke re sé si já ra dék, ál lás ke re sé si se gély fo lyó sí tás idõ tar ta má nak le jár tá ról, va la mint ar ról, hogy a nem fog -
lal koz ta tott sze mély ál lás ke re sést ösz tön zõ jut ta tás ban nem ré sze sül.

– A b) pont ban meg ha tá ro zott eset ben: a mun ka ügyi köz pont (ki ren delt ség) iga zo lá sa ar ról, hogy az ál lás ke re sé si
 támogatásra  való jo go sult sá ga nem áll fenn, to váb bá a mun ka vi szony ban töl tött azon nap ja i nak szá má ról, ame lye ket az
ál lás ke re sé si tá mo ga tás meg ál la pí tá sá nál figye lembe kell ven ni.

– A c), d) pon tok ban meg ha tá ro zott eset ben: a mun ka ügyi köz pont (ki ren delt ség) vagy az együtt mû kö dés re ki je lölt
szerv iga zo lá sa a meg elõ zõ együtt mû kö dés tel je sí té sé rõl.

– A d), e), f) pon tok ban meg ha tá ro zott eset ben: a ko ráb ban fo lyó sí tott szo ci á lis el lá tá sok meg szün te té sé rõl  szóló
 határozat, vagy a fo lyó sí tó szerv iga zo lá sa, ha a ko ráb bi el lá tá so kat nem a ké rel me zõ je len le gi lak cí me sze rint ille té kes
te le pü lé si ön kor mány zat fo lyó sí tot ta.

Min den eset ben csa tol ni kell az is ko lai vég zett sé get, szak kép zett sé get iga zo ló ok irat má so la tát, il let ve az alap fo kú
vagy an nál ala cso nyabb vég zett ség ese té ben ok irat hi á nyá ban az er rõl  szóló nyi lat ko za tot.

Tá mo ga tott ál lás ke re sõ az a sze mély, aki ál lás ke re sé si tá mo ga tás ban, ille tõ leg ál lás ke re sést ösz tön zõ jut ta tás ban
 részesül.

A ké re lem hez
– vagy csa tol ni kell a mun ka ügyi köz pont (ki ren delt ség) iga zo lá sát ar ról, hogy a ké rel me zõ ál lás ke re sé si tá mo ga tás -

ban ré sze sül,
– vagy meg kell adni azon mun ka ügyi köz pont (ki ren delt ség) ne vét és cí mét, amely az el lá tást fo lyó sít ja, va la mint ki

kell töl te ni az iga zo lás hi va tal ál ta li be szer zé sé re vo nat ko zó ké rel met.
A ké rel met a ké rel me zõn túl me nõ en a há zas tár sá nak (élet tár sá nak) és a nagy ko rú gyer me kek nek is alá kell ír ni uk. Ha

az el lá tást kérõ vagy an nak kö ze li hoz zá tar to zó ja nem cse lek võ ké pes, he lyet te a tör vényes kép vi se lõ je jo go sult az alá -
írás ra.

3. szá mú mel lék let a 395/2007. (XII. 27.) Korm. ren de let hez

[9. szá mú mel lék let a 63/2006. (III. 27.) Korm. ren de let hez]

KÉRELEM
a közgyógyellátás megállapítására

I. A ké rel me zõ sze mé lyi ada tai

Neve: .............................................................................................................................................................................
Szü le té si neve: ..............................................................................................................................................................
Any ja neve: ...................................................................................................................................................................
Szü le té si hely, év, hó, nap: ...........................................................................................................................................
La kó hely: ......................................................................................................................................................................
Tar tóz ko dá si hely: .........................................................................................................................................................
Tár sa da lom biz to sí tá si Azo no sí tó Jele: ..........................................................................................................................
Te le fon szám (nem kö te le zõ meg ad ni): .........................................................................................................................
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II. A jo go sult sá gi fel té te lek re vo nat ko zó ada tok

A köz gyógy el lá tás meg ál la pí tá sát az aláb bi ak ra te kin tet tel ké rem (a meg fe le lõ pon tot kér jük be ka ri káz ni!):

a) az aláb bi el lá tá sok va la me lyi ké ben ré sze sü lök:

(Kér jük X-szel je löl je be, hogy me lyik el lá tás ban ré sze sül.)

 egész ség ká ro so dás ra te kin tet tel nyúj tott rend sze res szo ci á lis se gély

 ha di gon do zot ti pénz el lá tás

 nem ze ti gon do zot ti pénz el lá tás

 köz pon ti szo ci á lis se gély

 rok kant sá gi já ra dék

 I. vagy II. cso por tú rok kant sá gi vagy bal ese ti rok kant sá gi nyug el lá tás

 ma ga sabb össze gû csa lá di pót lék (vagy a ké rel me zõ re te kin tet tel fo lyó sít ják)

Csa to lás ra ke rült (a meg fe le lõ alá hú zan dó):

– a nyug díj fo lyó sí tó szerv iga zo lá sa vagy ha tá ro za ta a

 ha di gon do zot ti pénz el lá tás

 nem ze ti gon do zot ti el lá tás

 köz pon ti szo ci á lis se gély

 rok kant sá gi já ra dék

 rok kant sá gi/bal ese ti rok kant sá gi nyug díj

fo lyó sí tá sá ról

– a csa lád tá mo ga tá si igényt el bí rá ló szerv iga zo lá sa vagy ha tá ro za ta a ma ga sabb össze gû csa lá di pót lék fo lyó sí tá sá ról

 Amennyi ben az irat hi va tal ál ta li be szer zé sét kéri, ak kor a meg je lölt el lá tást fo lyó sí tó szerv neve és címe, az el lá tás
 folyósítási szá ma: ..............................................................................................................................................................

b) bent la ká sos gyer mek- és if jú ság vé del mi in téz mény ben lakó, át me ne ti gon do zott, át me ne ti vagy tar tós ne ve lés be
vett kis ko rú sze mély nek

Csa to lás ra ke rült: az in téz mé nyi el he lye zést vagy ne ve lés be vé telt iga zo ló irat.

 Amennyi ben az irat hi va tal ál ta li be szer zé sét kéri, ak kor a gon do zás ba/ne ve lés be vé telt el ren de lõ gyám hi va tal neve,
címe: ..................................................................................................................................................................................

c) jö ve del mi hely ze tem re és a ma gas gyógy szer költ sé gem re te kin tet tel

(Ez eset ben ki kell töl te ni a III. pont ban sze rep lõ csa lád ta gok ra vo nat ko zó ada to kat, va la mint a jö ve de lem nyi lat ko za tot.)

III. A kö ze li hoz zá tar to zók ra és jö ve del mük re vo nat ko zó ada tok

a) A ké rel me zõ csa lá di kö rül mé nye:

 egye dül élõ

 nem egye dül élõ

b) A ké rel me zõ csa lád já ban élõ kö ze li hoz zá tar to zók ada tai

A ké rel me zõ csa lád já ban élõ kö ze li hoz zá tar to zók szá ma: ......... fõ.

Kö ze li hoz zá tar to zó neve
(szü le té si neve)

Csa lá di kap cso lat meg ne ve zé se Szü le té si he lye, év, hó nap, nap Meg jegy zés*

* Eb ben az osz lop ban kell fel tün tet ni, ha

– a 16–20 év kö zöt ti gyer mek nem jár ok ta tá si in téz mény be, de ön ál ló ke re set tel még nem ren del ke zik,

– élet kor tól füg get le nül a gyer mek tar tós be teg sé gé nek vagy fo gya té kos sá gá nak fenn ál lá sát, amennyi ben ez az ál la pot a gyer mek 25. élet évé nek be töl té sét
meg elõ zõ en is fenn állt.
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c) Jö ve del mi ada tok

A jö ve de lem tí pu sa Ké rel me zõ A csa lád ban élõ kö ze li hoz zá tar to zók

1. Mun ka vi szony ból és
más fog lal koz ta tá si jog -
vi szony ból szár ma zó

2. Tár sas és egyé ni vál -
lal ko zás ból, õs ter me lõi,
illetve szel lem i és más
ön ál ló te vé keny ség bõl
szár ma zó

3. Al kal mi mun ka vég -
zés bõl szár ma zó

4. Táp pénz, gyer mek -
gon do zá si tá mo ga tá sok

5. Nyug el lá tás és egyéb
nyug díj sze rû rend sze res
szo ciá lis el lá tá sok

6. Ön kor mány zat és
mun ka ügyi szer vek ál tal
fo lyó sí tott el lá tá sok

7. Egyéb jö ve de lem

8. Összes jö ve de lem

IV. Nyi lat ko za tok

a) A II/a) pont sze rin ti jo go sult ság ese tén nyi lat ko zom ar ról, hogy kró ni kus be teg ség re te kin tet tel
 ké rem
 nem ké rem

egyé ni gyógy szer ke ret meg ál la pí tá sát. (Kér jük X-szel je löl je be a meg fe le lõ vá laszt.)
b) A köz gyógy el lá tá si iga zol vány át vé te lé re vo nat ko zó nyi lat ko zat:

 A köz gyógy el lá tás iga zol vány kéz be sí té sét pos tai úton: ................................ cím re ké rem.
 A köz gyógy el lá tá si iga zol ványt .............................. te rü le ti egész ség biz to sí tá si pénz tár nál sze mé lye sen ve szem át.

(Kér jük X-szel je löl je be a meg fe le lõ vá laszt.)
c) Ki je len tem, hogy
*– élet vi tel sze rû en a la kó he lye men vagy a tar tóz ko dá si he lye men élek (a meg fe le lõ rész alá hú zan dó),
– a kö zölt ada tok a  valóságnak meg fe lel nek.

Tu do má sul ve szem, hogy a ké re lem ben kö zölt ada tok  valódiságát a szo ci á lis igaz ga tás ról és a szo ci á lis el lá tá sok ról
 szóló 1993. évi III. tör vény 10.  §-ának (7) be kez dé se alap ján a szo ci á lis ha tás kört gya kor ló szerv – az ál la mi adó ha tó ság
ille té kes igaz ga tó sá ga út ján – el len õriz he ti.

Hoz zá já ru lok a ké re lem ben sze rep lõ ada tok a szo ci á lis igaz ga tá si el já rás so rán tör té nõ fel hasz ná lá sá hoz, to váb bá a
köz gyógy el lá tá si nyil ván tar tás ban sze rep lõ ada tok nak a köz gyógy el lá tás in for má ci ós rend sze ré ben tör té nõ fel hasz ná lá -
sá hoz.

Dá tum: ................................................

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

ké rel me zõ alá írá sa ké rel me zõ há zas tár sá nak/élet tár sá nak
alá írá sa

* Ezt a nyi lat ko za tot csak ab ban az eset ben kell meg ten ni, ha be je len tett la kó- és tar tóz ko dá si hellyel is ren del ke zik.
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TÁJÉKOZTATÓ A KÉRELEM KITÖLTÉSÉHEZ

Jö ve del mi ada tok:

Ab ban az eset ben, ha a ké rel me zõ a köz gyógy el lá tást jö ve del mi hely ze té re és ma gas gyógy szer költ sé gé re te kin tet tel
kéri, a jo go sult ság meg ál la pí tá sá hoz szük sé ges az egy csa lád ban élõ kö ze li hoz zá tar to zók jö ve del mé nek vizs gá la ta.

Egye dül élõ: az a sze mély, aki egy sze mé lyes ház tar tás ban la kik.
Csa lád: egy la kás ban, vagy sze mé lyes gon dos ko dást nyúj tó bent la ká sos szo ci á lis, gyer mek vé del mi in téz mény ben

együtt élõ, ott be je len tett la kó hellyel vagy tar tóz ko dá si hellyel ren del ke zõ kö ze li hoz zá tar to zók kö zös sé ge.
Kö ze li hoz zá tar to zó nak szá mít:
– a há zas társ, az élet társ;
– a 18. élet évét be nem töl tött gyer mek vo nat ko zá sá ban a vér sze rin ti és az örök be fo ga dó szü lõ, il let ve a szü lõ há zas -

tár sa vagy élet tár sa;
– az a vér sze rin ti, örök be fo ga dott, il let ve ne velt gyer mek, aki

= húsz éves nél fi a ta labb, és ön ál ló ke re set tel nem ren del ke zik,
= hu szon há rom éves nél fi a ta labb, ön ál ló ke re set tel nem ren del ke zik, és nap pa li ok ta tás mun ka rend je sze rint ta nul -

má nyo kat foly tat,
= hu szon öt éves nél fi a ta labb, ön ál ló ke re set tel nem ren del ke zik, és fel sõ ok ta tá si in téz mény nap pa li ta go za tán

 tanulmányokat foly tat,
= kor ha tár ra  való te kin tet nél kül a tar tó san be teg, az au tis ta, il let ve a tes ti, ér zék szer vi, ér tel mi vagy beszédfogya -

tékos vér sze rin ti, örök be fo ga dott, il let ve ne velt gyer mek, amennyi ben ez az ál la pot a gyer mek 25. élet évé nek
be töl té sét meg elõ zõ en is fenn állt. A ta nu lói, hall ga tói jog vi szony ra és az egész sé gi ál la pot ra vo nat ko zó iga zo lá -
so kat a ké re lem hez csa tol ni kell.

Jö ve de lem: a sze mé lyi jö ve de lem adó ról  szóló tör vény sze rint meg ha tá ro zott, bel föld rõl vagy kül föld rõl szár ma zó
– meg szer zett – va gyo ni ér ték (be vé tel), ide ért ve a jö ve de lem ként figye lembe nem vett be vé telt és az adó men tes jö ve del -
met is, to váb bá az a be vé tel, amely után az egy sze rû sí tett vál lal ko zói adó ról, il let ve az egy sze rû sí tett köz te her vi se lé si
hoz zá já ru lás ról  szóló tör vény sze rint adót, il let ve hoz zá já ru lást kell fi zet ni.

A jö ve del mi ada tok alatt havi net tó jö ve del met kell ér te ni. A net tó jö ve de lem ki szá mí tá sá nál a be vé telt az el is mert
költ sé gek kel és a be fi ze té si kö te le zett ség gel csök ken tett összeg ben kell fel tün tet ni. El is mert költ ség nek mi nõ sül a sze -
mé lyi jö ve de lem adó ról  szóló tör vény ben el is mert költ ség, va la mint a fi ze tett tar tás díj. Be fi ze té si kö te le zett ség nek mi nõ -
sül a sze mé lyi jö ve de lem adó, az egy sze rû sí tett vál lal ko zá si adó, a ma gán sze mélyt ter he lõ egy sze rû sí tett köz te her vi se lé si 
hoz zá já ru lás, egész ség biz to sí tá si hoz zá já ru lás és já ru lék, egész ség ügyi szol gál ta tá si já ru lék, nyug díj já ru lék, nyug díj biz -
to sí tá si já ru lék, ma gán-nyug díj pénz tá ri tag díj és mun ka vál la lói já ru lék.

Ha a ma gán sze mély az egy sze rû sí tett vál lal ko zói adó vagy egy sze rû sí tett köz te her vi se lé si hoz zá já ru lás alap já ul szol -
gá ló be vé telt sze rez, a be vé tel csök kent he tõ a sze mé lyi jö ve de lem adó ról  szóló tör vény sze rint el is mert költ ség nek mi nõ -
sü lõ iga zolt ki adá sok kal, en nek hi á nyá ban a be vé tel 40%-ával. Ha a me zõ gaz da sá gi õs ter me lõ adó évi õs ter me lés bõl
szár ma zó be vé te le nem több a kis ter me lés ér ték ha tá rá nál (illet ve ha ré szé re tá mo ga tást fo lyó sí tot tak, an nak a fo lyó sí tott
tá mo ga tás sal nö velt össze gé nél), ak kor a be vé tel csök kent he tõ az iga zolt költ sé gek kel, to váb bá a be vé tel 40%-ának
meg fe le lõ összeg gel, vagy a be vé tel 85%-ának, ille tõ leg ál lat te nyész tés ese tén 94%-ának meg fe le lõ összeg gel.

Nem mi nõ sül jö ve de lem nek, így a jö ve de lem be sem kell be szá mí ta ni a te me té si se gélyt, az al kal man ként adott át me -
ne ti se gélyt, a la kás fenn tar tá si tá mo ga tást, az adós ság csök ken té si tá mo ga tást, a rend kí vü li gyer mek vé del mi tá mo ga tást,
a rend sze res gyer mek vé del mi ked vez mény ke re té ben nyúj tott pénz be li tá mo ga tást, a ki egé szí tõ gyer mek vé del mi tá mo -
ga tás mel let ti pót lé kot, a ne ve lõ szü lõk szá má ra fi ze tett ne ve lé si dí jat és kü lön el lát mányt, az anya sá gi tá mo ga tást, a ti -
zen har ma dik havi nyug dí jat, a sú lyos moz gás kor lá to zott sze mé lyek pénz be li köz le ke dé si ked vez mé nye it, a va kok sze -
mé lyi já ra dé kát és a fo gya té kos sá gi tá mo ga tást, a fo ga dó szer ve zet ál tal az ön kén tes nek kü lön tör vény alap ján biz to sí tott 
jut ta tást, a házi se gít ség nyúj tás ke re té ben tár sa dal mi gon do zá sért ka pott tisz te let dí jat, az ener gia fel hasz ná lás hoz nyúj -
tott tá mo ga tást. Nem mi nõ sül jö ve de lem nek az al kal mi mun ka vál la lói könyv vel tör té nõ fog lal koz ta tás ré vén szer zett be -
vé tel, ha havi el len ér té ke a mi ni mál bér 50%-át nem ha lad ja meg.

A csa lád ta gok jö ve del mét kü lön-kü lön kell fel tün tet ni. A csa lá di pót lé kot, az ár va el lá tást és a tar tás díj cí mén ka pott
össze get an nak a sze mély nek jö ve del me ként kell figye lembe ven ni, aki re te kin tet tel azt fo lyó sít ják.

A havi jö ve de lem ki szá mí tá sa kor
– rend sze res jö ve de lem ese tén a ké re lem be nyúj tá sát meg elõ zõ hó nap,
– nem rend sze res jö ve de lem, il let ve vál lal ko zás ból, õs ter me lés bõl szár ma zó jö ve de lem ese tén a ké re lem be nyúj tá sát

meg elõ zõ ti zen két hó nap
alatt ka pott összeg egy ha vi át la gát kell együt te sen figye lembe ven ni.
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Jö ve de lem tí pu sai:

1. Mun ka vi szony ból és más fog lal koz ta tá si vi szony ból szár ma zó jö ve de lem: kü lö nö sen a mun ka vi szony ban, köz al -
kal ma zot ti, köz szol gá la ti jog vi szony ban, bí ró sá gi, ügyész sé gi, igaz ság ügyi szol gá la ti jog vi szony ban, hon véd ség, rend -
vé del mi szer vek, pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la tok hi va tá sos és szer zõ dé ses szol gá la ti jog vi szo nyá ban foly ta tott
mun ka vég zés re irá nyu ló te vé keny ség bõl, to váb bá szö vet ke zet tag ja ként foly ta tott – sze mé lyes köz re mû kö dést igény lõ – 
te vé keny ség bõl szár ma zó jö ve de lem.

2. Tár sas és egyé ni vál lal ko zás ból, õs ter me lõi, il let ve szel lem i és más ön ál ló te vé keny ség bõl szár ma zó jö ve de lem: itt
kell fel tün tet ni a jog dí jat, to váb bá a bér be adó, a vá lasz tott könyv vizs gá ló te vé keny sé gé bõl szár ma zó jö ve del met, a gaz -
da sá gi tár sa ság ma gán sze mély tag ja ál tal kü lön szer zõ dés sze rint tel je sí tett mel lék szol gál ta tást.

3. Al kal mi mun ka vég zés bõl szár ma zó jö ve de lem: al kal mi mun ka vál la lói könyv vel tör té nõ fog lal koz ta tás ré vén szer -
zett be vé tel. Nem mi nõ sül jö ve de lem nek az al kal mi mun ka vál la lói könyv vel tör té nõ fog lal koz ta tás ré vén szer zett be vé -
tel, ha havi el len ér té ke a mi ni mál bér 50%-át nem ha lad ja meg.

4. Táp pénz, gyer mek gon do zá si tá mo ga tá sok: táp pénz, ter hes sé gi- gyer mek ágyi se gély, gyer mek gon do zá si díj, gyer -
mek gon do zá si se gély, gyer mek ne ve lé si tá mo ga tás, csa lá di pót lék, gyer mek tar tás díj.

5. Nyug el lá tás és egyéb nyug díj sze rû rend sze res szo ci á lis el lá tá sok: öreg sé gi, rok kant sá gi, bal ese ti rok kant sá gi
nyug díj, öz ve gyi és szü lõi nyug díj, ár va el lá tás és bal ese ti hoz zá tar to zói nyug el lá tá sok; rend sze res szo ci á lis já ra dék, át -
me ne ti já ra dék, bá nyász dol go zók egész ség ká ro so dá si já ra dé ka, rok kant sá gi já ra dék, re ha bi li tá ci ós já ra dék, po li ti kai re -
ha bi li tá ci ós el lá tá sok, há zas tár si pót lék, há zas társ után járó jö ve de lem pót lék.

6. Ön kor mány zat és mun ka ügyi szer vek ál tal fo lyó sí tott el lá tá sok: kü lö nö sen az idõs ko rú ak já ra dé ka, a rend sze res
szo ci á lis se gély, az ápo lá si díj, az adós ság csök ken té si tá mo ga tás; mun ka nél kü li já ra dék, ál lás ke re sé si já ra dék, ál lás ke re -
sé si se gély, kép zé si tá mo ga tás ként fo lyó sí tott ke re set pót ló jut ta tás.

7. Egyéb jö ve de lem: pél dá ul az ösz tön díj, szak kép zés sel össze füg gõ pénz be li jut ta tá sok, ne ve lõ szü lõi díj, szo ci á lis
gon do zói díj, vég ki elé gí tés és ál lam pa pír ból szár ma zó jö ve de lem, in gat lan és ingó tár gyak ér té ke sí té sé bõl, va gyo ni ér té -
kû jog át ru há zá sá ból szár ma zó jö ve de lem, élet já ra dék ból, föld és más in gat lan bér be adá sá ból szár ma zó jö ve de lem, il let -
ve min den olyan jö ve de lem, amely az elõ zõ so rok ban nem ke rült fel tün te tés re.

A jö ve de lem rõl a jö ve de lem tí pu sá nak meg fe le lõ ira tot vagy an nak má so la tát a ké re lem hez mel lé kel ni szük sé ges.
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4. szá mú mel lék let a 395/2007. (XII. 27.) Korm. ren de let hez

[12. szá mú mel lék let a 63/2006. (III. 27.) Korm. ren de let hez]

Szakhatósági állásfoglalás
a rendszeres gyógyító ellátás költségérõl

A köz gyógy el lá tást ké rel me zõ sze mé lyi ada tai

Neve: .............................................................................................................................................................................
Szü le té si neve: ..............................................................................................................................................................
Any ja neve: ...................................................................................................................................................................
Szü le té si hely, év, hó, nap: ...........................................................................................................................................
La kó hely: ......................................................................................................................................................................
Tar tóz ko dá si hely: .........................................................................................................................................................
Tár sa da lom biz to sí tá si Azo no sí tó Jele: ..........................................................................................................................
A szo ci á lis igaz ga tás ról és szo ci á lis el lá tá sok ról  szóló 1993. évi III. tör vény 50/A.  § (6)–(7) be kez dé sé ben biz to sí tott

jog kör ben el jár va, szak ha tó ság ként fent ne ve zett sze mély
 köz gyógy el lá tás irán ti ké rel mé nek el bí rá lá sá hoz
 gyógy szer költ sé gé nek fe lül vizs gá la tá hoz

be nyúj tott há zi or vo si iga zo lás figye lembe véte lével a rend sze res gyó gyí tó el lá tá sok költ sé gét az aláb bi ak sze rint ál la pí -
tom meg:

Meg ne ve zés
El is mert költ ség

(Ft)

Összes gyó gyí tó el lá tás költ sé ge [Szt. 49.  § (2) bek. a)–c) pont]  

Gyógy szer költ ség [Szt. 49.  § (2) bek. a) pont]

In do ko lás:
A ké rel me zõ ál tal be nyúj tott há zi or vo si iga zo lá son fel tün te tett összes gyó gyí tó el lá tás költ sé ge ként a gyó gyá sza ti se -

géd esz kö zö ket (ide ért ve a prot eti kai és fog sza bá lyo zó esz kö zö ket, azok ja ví tá sát és köl csön zé sét), va la mint az or vo si re -
ha bi li tá ció cél já ból igény be ve he tõ gyó gyá sza ti el lá tá so kat a köz fi nan szí ro zás alap já ul el fo ga dott ár ere jé ig vet tem
figye lembe, be le szá mít va a gyógy szer költ sé get is. Gyógy szer költ ség ként a köz gyógy el lá tás ra jo go sult gyógy szer ke re -
té nek meg ál la pí tá sá hoz szük sé ges ké szít mé nyek ki vá lasz tá sá nak sza bá lya i ról  szóló 25/2006. (VI. 26.) EüM ren de let
alap ján – a szo ci á lis igaz ga tás ról és szo ci á lis el lá tá sok ról  szóló 1993. évi III. tör vény 50/A.  § (7) be kez dé sé ben fog lalt
sza bá lyok figye lembe véte lével – a fen ti ek ben meg ha tá ro zott össze get is mer tem el. Az összes gyó gyí tó el lá tás költ sé gé -
nek meg ha tá ro zá sa alap já ul szol gá ló rész le tes ada to kat (BNO kód, TTT kód, gyó gyí tó el lá tá sok meg ne ve zé se, mennyi -
sé ge, ada go lá sa, té rí té si díja) a „szak ha tó sá gi ál lás fog la lás köz gyógy el lá tá si jo go sult ság meg ál la pí tá sá hoz” há zi or vo si
pél dá nya tar tal maz za.

Dá tum: .................................................

P. H.

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

alá írás

El len je gyez te:

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

te rü le ti egész ség biz to sí tá si szerv
ve ze tõ je
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A Kormány
396/2007. (XII. 27.) Korm.

rendelete

a magánnyugdíjpénztárak, az önkéntes
nyugdíjpénztárak, valamint az önkéntes kölcsönös

egészség- és önsegélyezõ pénztárak beszámolókészítési 
és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

 szóló kormányrendeletek módosításáról

A Kor mány a szám vi tel rõl  szóló 2000. évi C. tör vény
178.  §-a (1) be kez dé sé nek c) pont já ban, va la mint a ma gán -
nyug díj ról és a ma gánnyug díj pénz tá rak ról  szóló 1997. évi
LXXXII. tör vény 134.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont já ban
és az ön kén tes köl csö nös biz to sí tó pénz tá rak ról  szóló
1993. évi XCVI. tör vény 78.  §-a (1) be kez dé sé ben fog lalt
fel ha tal ma zás alap ján, az Al kot mány 35.  §-a (1) be kez dé -
sé nek b) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ében el jár va
a kö vet ke zõ ket ren de li el:

I. Fejezet

A magánnyugdíjpénztárak beszámolókészítési
és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól  szóló

222/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

1.  §

(1) A ma gánnyug díj pénz tá rak be szá mo ló ké szí té si és
könyv ve ze té si kö te le zett sé gé nek sa já tos sá ga i ról  szóló
222/2000. (XII. 19.) Korm. ren de let (a továb biak ban:
Mvhr.) 2.  §-a f) pont já nak elsõ mon da ta he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

[2.  § E ren de let al kal ma zá sá ban:]
„f) ér té ke lé si kü lön bö zet: a ma gánnyug díj pénz tá rak be -

fek te té si és gaz dál ko dá si te vé keny sé gé rõl  szóló 282/2001. 
(XII. 26.) Korm. ren de let (a továb biak ban: Mbr.) 1. szá mú
mel lék le té ben fel so rolt esz köz cso por tok ba tar to zó esz kö -
zök ese té ben az üz le ti év mér leg for du ló nap já ra, il let ve
a ne gyed év utol só nap já ra vo nat ko zó an – el szá mo ló egy -
sé gek re épü lõ nyil ván tar tá si rend szert al kal ma zó pénz tár
ese té ben na pon ta – meg ha tá ro zott, a fel hal mo zott ka ma tot
is tar tal ma zó pi a ci ér té ke és könyv sze rin ti ér té ke kö zöt ti
kü lön bö zet.”

(2) Az Mvhr. 2.  §-a a kö vet ke zõ k) pont tal egé szül ki:
[2.  § E ren de let al kal ma zá sá ban:]
„k) be val lá si adat: az adó zás rend jé rõl  szóló 2003. évi

XCII. tör vény 52.  §-a (7) be kez dé sé nek bc) és d) pont já ban 
fog lal tak alap ján az ál la mi adó ha tó ság ál tal a pénz tár
 részére tel je sí tett adat szol gál ta tás.”

2.  §

Az Mvhr. 6.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A pénz tár a va gyo ni, pénz ügyi és jö ve del mi hely ze -
té re ható ese mé nyek rõl a ket tõs könyv vi tel zárt rend sze ré -
ben fo lya ma to san – e ren de let ben rög zí tett sza bá lyok sze -
rint – üzem gaz da sá gi szem lé le tû nyil ván tar tást ve zet, és
azt az üz le ti év, il let ve a ne gyed év vé gé vel – az el szá mo ló
egy sé gek re épü lõ nyil ván tar tá si rend szert al kal ma zó pénz -
tár ha von ta – le zár ja.”

3.  §

(1) Az Mvhr. 7.  §-ának (4) be kez dé se a kö vet ke zõ
h) pont tal egé szül ki:

[(4) A pénz tár – szám vi te li po li ti ká ja ke re té ben a Tv.
14.  §-a (5) be kez dé sé nek a)–b) és d) pont já ban, va la mint
az Mpt. 27.  §-ának (1) be kez dé sé ben fog lalt sza bály za to -
kon túl me nõ en kö te les el ké szí te ni:]

„h) az el szá mo ló egy sé gek kép zé sé nek, ár fo lyam meg -
ha tá ro zá sá nak, fo rint ra tör té nõ át vál tá sá nak, a fel me rü lõ
el té ré sek ke ze lé sé nek, ren de zé sé nek sza bá lya it tartal -
mazó, el szá mo ló egy sé gek ke ze lé si sza bály za tát.”

(2) Az Mvhr. 7.  §-a a kö vet ke zõ (7) és (8) be kez dés sel
egé szül ki:

„(7) A pénz tár nak a mér leg ké szí tés idõ pont ját úgy kell
meg ha tá roz nia, hogy az a tárgy idõ szak ra vo nat ko zó be val -
lá si ada tok pénz tár hoz tör té nõ be ér ke zé sé nek és fel dol go -
zá sá nak idõ pont já hoz iga zod jon.

(8) A pénz tár nak a szám vi te li po li ti ká já ban nyi lat koz -
nia kell a mû kö dé si, il let ve a lik vi di tá si és koc ká za ti cél tar -
ta lék te kin te té ben az el szá mo ló egy sé gek re épü lõ nyil ván -
tar tá si rend szer al kal ma zá sá ról.”

4.  §

Az Mvhr. 8.  §-a (2) be kez dé sé nek elsõ mon da ta he lyé be 
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A ne gyed éves je len tést az éves pénz tá ri be szá mo ló ra
vo nat ko zó sza bá lyok sze rint kell el ké szí te ni – az zal, hogy
a mér leg ké szí tés idõ pont ja he lyett a ne gyed éves je len tés -
ké szí tés idõ pont ját kell figye lembe ven ni – egy pél dány -
ban, a ne gye dé vet kö ve tõ má so dik hó nap 15-éig – az el -
szá mo ló egy sé gek re épü lõ nyil ván tar tá si rend szert al kal -
ma zó pénz tár ese té ben a ne gye dé vet kö ve tõ hó nap utol só
nap já ig – kell a Fel ügye let nek meg kül de ni a Fel ügye let
 által meg ha tá ro zott elekt ro ni kus for má ban, fo ko zott biz -
ton sá gú alá író ta nú sít vánnyal el lát va a Fel ügye let je len tés -
fo ga dó rend sze rén ke resz tül.”

5.  §

(1) Az Mvhr. 9.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A ne gyed éves je len tés a pénz ügyi tel je sít mény ala -
ku lá sát tar tal ma zó ki mu ta tás ból, a pénz tár tárgy ne gyed év
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végi port fo lió ál lo má nyát az Mbr. 1. szá mú mel lék le té ben
fel so rolt esz köz cso por tok sze rin ti ta go lás ban tar tal ma zó
ki mu ta tás ból, a pénz tár egé szé re, va la mint a fe de ze ti tar ta -
lék ra vá laszt ha tó port fo li ón ként szá mí tott ne gyed éves
brut tó és net tó ho zam rá ták, re fe ren cia ho za mok ala ku lá sát
tar tal ma zó ki mu ta tás ból, to váb bá a ke zelt va gyon va gyon -
ke ze lõk kö zöt ti meg osz lá sát tar tal ma zó ki mu ta tás ból áll.”

(2) Az Mvhr. 9.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) A pénz tár egé szé re, va la mint a fe de ze ti tar ta lék ra
vá laszt ha tó port fo li ón ként szá mí tott ne gyed éves brut tó és
net tó ho zam rá ták, re fe ren cia ho za mok ala ku lá sát tartal -
mazó ki mu ta tás, to váb bá a ke zelt va gyon va gyon ke ze lõk
kö zöt ti meg osz lá sát tar tal ma zó ki mu ta tás ta go lá sát a
6. szá mú mel lék let tar tal maz za.”

6.  §

(1) Az Mvhr. 16.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) Tar tó san adott köl csön ként kell ki mu tat ni a pénz tár 
tu laj do ná ban lévõ, a gaz dál ko dás nyil ván tar tá sát, a biz to -
sí tás ma te ma ti kai fel ada tok el lá tá sát, a be fek te té si üz let -
me ne tet, az in gat lan fej lesz tést, in gat lan üze mel te tést, in -
gat lan ke ze lést vég zõ szer ve zet ré szé re nyúj tott pénz köl -
csönt.”

(2) Az Mvhr. 16.  §-ának (7) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(7) Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök ér té ke lé si kü lön bö -
ze te ként kell ki mu tat ni a kül föl di pénz ér ték re  szóló ré sze -
se dé sek, ér ték pa pí rok, va la mint az éven túli fo rint- és
 devizabetétek mér leg for du ló nap ra vo nat ko zó an meg ha tá -
ro zott, könyv vizs gá ló ál tal hi te le sí tett, il let ve a ne gyed év
utol só nap já ra vo nat ko zó an – el szá mo ló egy sé gek re épü lõ
nyil ván tar tá si rend szert al kal ma zó pénz tár ese té ben na -
pon ta – a 30.  § (1) be kez dé se sze rint meg ha tá ro zott, fel hal -
mo zott ka ma tot is tar tal ma zó pi a ci ér té ke és a könyv sze -
rin ti ér té ke kö zöt ti kü lön bö zet össze gét.”

7.  §

Az Mvhr. 17.  §-a (2) be kez dé sé nek d) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(2) A kész le te ken be lül:]
„d) áruk ér té ke lé si kü lön bö ze te ként kell ki mu tat ni a

 továbbértékesítés cél já ra be szer zett in gat la nok, va la mint a 
tag díj kö ve te lés fe jé ben át vett, ér té ke sí te ni kí vánt ingat -
lanok mér leg for du ló nap ra vo nat ko zó an meg ha tá ro zott,
könyv vizs gá ló ál tal hi te le sí tett pi a ci ér té ke, il let ve a ne -
gyed év utol só nap já ra vo nat ko zó an – el szá mo ló egy sé gek -
re épü lõ nyil ván tar tá si rend szert al kal ma zó pénz tár ese té -
ben na pon ta – meg ha tá ro zott pi a ci ér té ke és könyv sze rin ti 
ér té ke kö zöt ti kü lön bö zet össze gét.”

8.  §

Az Mvhr. 18.  §-ának (9) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ 
ren del ke zés lép:

„(9) Ér ték pa pír köl csön be adá sá ból szár ma zó kö ve te lés
ér té ke lé si kü lön bö ze te ként kell ki mu tat ni a (8) be kez dés
sze rin ti köl csön ügy let tár gyát ké pe zõ ér ték pa pír köl csön -
be adá sá nak nap já ra, il let ve a ne gyed év utol só nap já ra
 vonatkozóan – el szá mo ló egy sé gek re épü lõ nyil ván tar tá si
rend szert al kal ma zó pénz tár ese té ben na pon ta – meg ha tá -
ro zott, fel hal mo zott ka ma tot is tar tal ma zó pi a ci ér té ke és
könyv sze rin ti ér té ke kö zöt ti kü lön bö zet össze gét, to váb bá 
itt kell ki mu tat ni a köl csön be adott ér ték pa pír mér leg for -
du ló nap ra vo nat ko zó an meg ha tá ro zott, könyv vizs gá ló
 által hi te le sí tett fel hal mo zott ka ma tot is tar tal ma zó pi a ci
ér té ke és könyv sze rin ti ér té ke kö zöt ti kü lön bö zet össze -
gét.”

9.  §

(1) Az Mvhr. 19.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) Ér ték pa pí rok ér té ke lé si kü lön bö ze te ként kell ki mu -
tat ni a (2) és (3) be kez dés sze rin ti ér ték pa pí rok mér leg for -
du ló nap ra vo nat ko zó an meg ha tá ro zott, könyv vizs gá ló
 által hi te le sí tett pi a ci ér té ké nek, il let ve a ne gyed év utol só
nap já ra vo nat ko zó an – el szá mo ló egy sé gek re épü lõ nyil -
ván tar tá si rend szert al kal ma zó pénz tár ese té ben na pon ta –
meg ha tá ro zott pi a ci ér té ké nek (ka ma to zó ér ték pa pí rok
ese té ben az utol só ka mat fi ze tés tõl, a ki bo csá tás tól az ér té -
ke lés nap já ig idõ ará nyo san járó ka ma tot is tar tal ma zó
 piaci ér ték nek) és a könyv sze rin ti ér té ké nek kü lön bö ze té -
ben meg ál la pí tott össze get, to váb bá kül föl di pénz ér ték re
 szóló ér ték pa pí rok ese tén a 30.  § (1) be kez dé se sze rint
meg ha tá ro zott pi a ci ér ték és a könyv sze rin ti ér ték kö zöt ti
kü lön bö zet össze gét.”

(2) Az Mvhr. 19.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(5) Ha tár idõs ügy le tek ér té ke lé si kü lön bö ze te ként kell
ki mu tat ni a mér leg for du ló nap ján, il let ve a ne gyed év utol -
só nap ján – el szá mo ló egy sé gek re épü lõ nyil ván tar tá si
rend szert al kal ma zó pénz tár ese té ben az ér té ke lés nap ján – 
le nem zárt ha tár idõs és op ci ós ügy le tek vár ha tó ered mé -
nyé nek össze gé ben el szá molt ér té ke lé si kü lön bö ze tet.”

10.  §

(1) Az Mvhr. 24.  §-a (4) be kez dé sé nek elsõ mon da ta
 helyébe a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Mû kö dé si cél tar ta lék ként kell ki mu tat ni a mû kö dé si
célú be fek te té si port fo lió mér leg for du ló nap ra, il let ve a ne -
gyed év utol só nap já ra – el szá mo ló egy sé gek re épü lõ nyil -
ván tar tá si rend szert al kal ma zó pénz tár ese té ben az érté -
kelés nap já ra – vo nat ko zó an meg ha tá ro zott, fel hal mo zott
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ka ma tot is tar tal ma zó pi a ci ér té ke és könyv sze rin ti ér té ke
kö zöt ti kü lön bö zet össze gé ben meg kép zett cél tar ta lé kot.”

(2) Az Mvhr. 24.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(6) A fe de ze ti cél tar ta lé kon be lül el kü lö ní tet ten kell
 kimutatni

a) az egyé ni szám lá kon jó vá írt tag dí jak, tag díj cé lú
 támogatások, tag díj-ki egé szí té sek, va la mint a szolgálta -
tási célú egyéb be vé te lek

aa) a mér leg for du ló na pig be ér ke zett be val lá si ada tok
alap ján elõ írt, mér leg for du ló na pig pén zü gyi leg ren de zett,
a fe de ze ti port fo li ó ban nyil ván tar tott össze gé bõl kép zett
cél tar ta lé kot,

ab) a mér leg ké szí tés idõ pont já ig be ér ke zett be val lá si
ada tok alap ján elõ írt, pén zü gyi leg ren de zett, a mér leg for -
du ló na pon füg gõ port fo li ó ban nyil ván tar tott össze gé bõl
kép zett cél tar ta lé kot,

ac) a mér leg ké szí tés idõ pont já ig be ér ke zett be val lá si
ada tok alap ján elõ írt, de a mér leg for du ló na pot köve tõen
ese dé kes össze gé bõl kép zett cél tar ta lé kot,

b) az egyé ni szám lák fe de ze tét ké pe zõ esz kö zök be fek -
te té sé bõl szár ma zó re a li zált ho zam be vé te lek bõl, il let ve
ezen esz kö zök ér té ke lé si kü lön bö ze té nek össze gé ben el -
szá molt vár ha tó ho zam be vé te lek bõl

ba) az egyé ni szám lá kon jó vá írt re a li zált ho zam be vé te -
lek bõl kép zett cél tar ta lé kot,

bb) az egyé ni szám lá kon jó vá írt ér té ke lé si kü lön bö zet -
bõl kép zett cél tar ta lé kot,

c) az egyé ni szám lák ról a nyug díj szol gál ta tá sok fi nan -
szí ro zá sá ra a szol gál ta tá si tar ta lék ba át ve ze tett összeg bõl

ca) a szol gál ta tá si tar ta lé kon ki mu ta tott fe de ze ti cél tar -
ta lé kot,

cb) a szol gál ta tá si tar ta lék fe de ze tét ké pe zõ esz kö zök
be fek te té sé bõl szár ma zó re a li zált ho zam be vé te lek bõl kép -
zett cél tar ta lé kot,

cc) a szol gál ta tá si tar ta lé kon jó vá írt ér té ke lé si kü lön -
bö zet bõl kép zett cél tar ta lé kot.

A fe de ze ti célú be fek te té si port fo lió ér té ke lé si kü lön bö -
ze té bõl a bb) és a cc) pont sze rint kép zett cél tar ta lé kon
 belül kü lön kell ki mu tat ni az idõ ará nyos ka mat, a járó osz -
ta lék, a de vi za ár fo lyam-vál to zás, va la mint az egyéb pi a ci
ér ték íté let bõl adó dó ér ték kü lön bö zet össze gét.”

(3) Az Mvhr. 24.  §-a (11) be kez dé se be ve ze tõ szö ve gé -
nek elsõ mon da ta he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Lik vi di tá si és koc ká za ti cél tar ta lék ként kell a mér leg -
ben ki mu tat ni az Mpt. 58.  §-a, va la mint az Mpt. 60.  §-ának
(1) be kez dé se alap ján kép zett cél tar ta lé ko kat, to váb bá a
lik vi di tá si és koc ká za ti célú be fek te té si port fo lió ér té ke lé si 
kü lön bö ze té bõl kép zett cél tar ta lé ko kat.”

(4) Az Mvhr. 24.  §-a (11) be kez dé se c) pont já nak elsõ
mon da ta he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(11) Lik vi di tá si és koc ká za ti cél tar ta lék ként kell a mér -
leg ben ki mu tat ni az Mpt. 58.  §-a, va la mint az Mpt.
60.  §-ának (1) be kez dé se alap ján kép zett cél tar ta lé ko kat,
a lik vi di tá si és koc ká za ti célú be fek te té si port fo lió ér té ke -

lé si kü lön bö ze té bõl kép zett cél tar ta lé ko kat, to váb bá az
adó ha tó ság ma gánnyug díj pénz tá ri be sze dé si szám lá i ról
át utalt, de be val lá si ada tok hoz még nem ren del he tõ tag dí -
jak, ké se del mi pót lé kok, ön el len õr zé si pót lé kok, va la mint
az egyéb azo no sí tat lan (füg gõ) be fi ze té sek be fek te té si
 hozamának össze gé ben, an nak fe de ze té re kép zett cél tar ta -
lé ko kat. A lik vi di tá si és koc ká za ti cél tar ta lé kon be lül el kü -
lö ní tet ten kell a mér leg ben ki mu tat ni:]

„a lik vi di tá si és koc ká za ti célú be fek te té si port fo lió
mér leg for du ló nap ra, il let ve a ne gyed év utol só nap já ra
– el szá mo ló egy sé gek re épü lõ nyil ván tar tá si rend szert
 alkalmazó pénz tár ese té ben az ér té ke lés nap já ra – vo nat -
ko zó an meg ha tá ro zott, fel hal mo zott ka ma tot is tar tal ma zó
pi a ci ér té ke és könyv sze rin ti ér té ke kö zöt ti kü lön bö zet
össze gé ben meg kép zett cél tar ta lé kot.”

(5) Az Mvhr. 24.  §-a (12) be kez dé sé nek elsõ mon da ta
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Meg nem fi ze tett tag dí jak cél tar ta lé ka ként kell a
 negyedéves je len tés ben, il let ve a mér leg ben ki mu tat ni a
tárgy ne gyed év vé gé ig be ér ke zett be val lá si ada tok alap ján
elõ írt, a tárgy ne gye dé vet meg il le tõ, de a tárgy ne gyed év
vé gé ig pén zü gyi leg nem ren de zett, il let ve a mér leg ké szí -
tés idõ pont já ig be ér ke zett be val lá si ada tok alap ján elõ írt, a 
tárgy évet meg il le tõ, de a mér leg ké szí tés idõ pont já ig pén -
zü gyi leg nem ren de zett tag dí jak rá for dí tás ként el szá molt
össze gét.”

(6) Az Mvhr. 24.  §-a a kö vet ke zõ (13)–(15) be kez dés sel 
egé szül ki:

„(13) Füg gõ be fi ze té sek be fek te té si ho za má nak cél tar -
ta lé ka ként kell a mér leg ben ki mu tat ni az adó ha tó ság ma -
gánnyug díj pénz tá ri be sze dé si szám lá i ról át utalt, de be val -
lá si ada tok hoz még nem ren del he tõ tag dí jak, ké se del mi
pót lé kok, ön el len õr zé si pót lé kok, va la mint az egyéb azo -
no sí tat lan (füg gõ) be fi ze té sek be fek te té si ho za má nak
össze gé ben, an nak fe de ze té re kép zett cél tar ta lé ko kat.
A füg gõ be fi ze té sek cél tar ta lé kán be lül el kü lö ní tet ten kell
ki mu tat ni:

a) az adó ha tó ság ma gánnyug díj pénz tá ri be sze dé si
szám lá i ról át utalt, de be val lá si ada tok hoz még nem ren del -
he tõ tag dí jak, ké se del mi pót lé kok, ön el len õr zé si pót lé kok, 
va la mint az egyéb azo no sí tat lan (füg gõ) be fi ze té sek be -
fek te té si ho za má nak fe de ze té re az át me ne ti leg füg gõ be fi -
ze tés ként nyil ván tar tott pénz esz kö zök be fek te té sé bõl
szár ma zó, re a li zált ho zam be vé te lek bõl a be fi ze té sek azo -
no sí tá sa kor a pénz tá ri tar ta lé ko kon jó vá írt tag díj cé lú be vé -
te lek idõ ará nyos ho za má nak pót lá sa cél já ból kép zett tar ta -
lé kot;

b) a füg gõ be fek te té si port fo lió mér leg for du ló nap ra,
 illetve a ne gyed év utol só nap já ra vo nat ko zó an – el szá mo ló 
egy sé gek re épü lõ nyil ván tar tá si rend szert al kal ma zó pénz -
tár ese té ben na pon ta – meg ha tá ro zott, fel hal mo zott ka ma -
tot is tar tal ma zó pi a ci ér té ke és könyv sze rin ti ér té ke kö -
zöt ti kü lön bö zet össze gé ben meg kép zett cél tar ta lé kot.
A füg gõ be fek te té si port fo lió ér té ke lé si kü lön bö ze té bõl
kép zett cél tar ta lé kon be lül kü lön kell ki mu tat ni az idõ ará -
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nyos ka mat, a járó osz ta lék, a de vi za ár fo lyam-vál to zás,
va la mint az egyéb pi a ci ér ték íté let bõl adó dó ér ték kü lön -
bö zet össze gét.

(14) Az el szá mo ló egy sé gek re épü lõ nyil ván tar tá si
rend szert al kal ma zó pénz tár nak az egyé ni szám lák ról
olyan ana li ti kus nyil ván tar tást kell ve zet ni, amely bõl egy -
ér tel mû en meg ál la pít ha tók és nyo mon kö vet he tõk az
egyé ni szám lá kon tör tént jó vá írá sok és ter he lé sek fo rint -
ban és el szá mo ló egy ség ben is.

(15) Az el szá mo ló egy sé gek re épü lõ nyil ván tar tá si
rend szert al kal ma zó pénz tár nak az egyé ni szám lá kon el -
kü lö ní tet ten kell ki mu tat ni:

a) a szol gál ta tá sok fe de ze té re be fi ze tett tag dí jak ból,
tag díj célú tá mo ga tá sok ból, tag díj-ki egé szí té sek bõl, va la -
mint a szol gál ta tá si célú egyéb be vé te lek bõl az egyé ni
szám lán jó vá írt össze ge ket fo rint ban és el szá mo ló egy ség -
ben;

b) az egyé ni szám lá kon ki mu ta tott fe de ze ti cél tar ta lék
esz kö ze i nek be fek te té sé bõl szár ma zó – re a li zált és a nem
re a li zált ho za mot is tar tal ma zó – ered mény egyé ni szám -
lán jó vá írt össze gét fo rint ban;

c) az el szá mo ló egy ség záró da rab szá mát és az el szá -
mo ló egy ség záró ár fo lya mát, a ket tõ szor za ta ként a pénz -
tár tag egyé ni szám lá ján ki mu ta tott tagi kö ve te lés záró
 értékét (pi a ci ér té két).”

11.  §

Az Mvhr. 26.  §-a a kö vet ke zõ (7) be kez dés sel egé szül
ki:

„(7) Az el szá mo ló egy sé gek re épü lõ nyil ván tar tá si
rend szert al kal ma zó pénz tár ese té ben a füg gõ té te lek rõl
olyan ana li ti kus nyil ván tar tást kell ve zet ni, amely bõl egy -
ér tel mû en meg ál la pít ha tók és nyo mon kö vet he tõk a füg gõ
té te le ken tör tént jó vá írá sok és ter he lé sek fo rint ban és
 elszámoló egy ség ben is.”

12.  §

Az Mvhr. 27.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül
ki:

„(4) A költ sé gek és rá for dí tá sok passzív idõ be li el ha tá -
ro lá sa ként kell ki mu tat ni az el szá mo ló egy sé gek re épü lõ
nyil ván tar tá si rend szert al kal ma zó pénz tár ese té ben az
 elszámoló egy ség napi net tó ár fo lya má nak meg ál la pí tá sa -
kor figye lembe vett, a tárgy idõ sza kot idõ ará nyo san ter -
helõ, de még nem szám lá zott va gyon ke ze lé si, le tét ke ze lé si 
és egyéb dí jak be fek te té si te vé keny ség gel kap cso la tos
egyéb rá for dí tás ként el szá molt össze gét. Amennyi ben a
va gyon ke ze lõt szer zõ dés sze rint tel je sít mény hez kö tött
 díjazás il le ti meg, ak kor a szer zõ dés sze rin ti díj tárgy idõ -
szak ra jutó idõ ará nyos össze gét a havi zá rás ke re té ben kell 
el ha tá rol ni.”

13.  §

(1) Az Mvhr. 29.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A be fek te tett, il let ve a for gó esz kö zök kö zött ki mu -
ta tott ér ték pa pí rok nak és ré sze se dé sek nek a mér leg for du -
ló nap já ra, va la mint a ne gyed év utol só nap já ra – el szá mo ló 
egy sé gek re épü lõ nyil ván tar tá si rend szert al kal ma zó pénz -
tár ese té ben az ér té ke lés nap já ra – vo nat ko zó ér té ke lé si
kü lön bö ze te meg ha tá ro zá sá nál pi a ci ér ték nek a tõzs dén,
il let ve el is mert ér ték pa pír pi a con ki ala kult, a mér leg for du -
ló na pon, a ne gyed év utol só nap ján – el szá mo ló egy sé gek -
re épü lõ nyil ván tar tá si rend szert al kal ma zó pénz tár ese té -
ben az ér té ke lés nap ján – ér vé nyes ár fo lya mát, il let ve
 átlagárát kell te kin te ni.”

(2) Az Mvhr. 29.  §-a (4) be kez dé sé nek elsõ mon da ta
 helyébe a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A tar tós be fek te té si célú in gat la nok, a be fek te tett pénz -
ügyi esz kö zök és a for gó esz kö zök kö zött ki mu ta tott tu laj -
do ni ré sze se dést je len tõ be fek te té sek, va la mint az áru nak
mi nõ sü lõ, to vább ér té ke sí té si cél lal be szer zett in gat la nok
ese té ben az Mpt. 69.  §-ának (3) be kez dé se sze rint az üz le ti
év mér leg for du ló nap já ra, il let ve a ne gyed év utol só nap já -
ra – el szá mo ló egy sé gek re épü lõ nyil ván tar tá si rend szert
al kal ma zó pénz tár ese té ben az ér té ke lés nap já ra – vo nat -
ko zó an meg ha tá ro zott pi a ci ér té ke és könyv sze rin ti ér té ke 
kö zöt ti kü lön bö ze tet – az adott esz köz cso por ton be lül el -
kü lö ní tet ten – ér té ke lé si kü lön bö zet ként, a for rá sok kö zött
az ilyen cí men meg kép zett mû kö dé si, fe de ze ti, lik vi di tá si
és koc ká za ti, il let ve füg gõ be fek te té si port fo lió ér té ke lé si
kü lön bö zet cél tar ta lé ka ként kell ki mu tat ni.”

(3) Az Mvhr. 29.  §-a (5) be kez dé sé nek be ve ze tõ szö ve -
ge he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Amennyi ben a (4) be kez dés sze rin ti ér té ke lés so rán az
egyes esz kö zök nek a mér leg for du ló nap já ra, a ne gyed év
utol só nap já ra – el szá mo ló egy sé gek re épü lõ nyilvántar -
tási rend szert al kal ma zó pénz tár ese té ben az ér té ke lés nap -
já ra – vo nat ko zó ér té ke lé se kor ér vé nyes”

(4) Az Mvhr. 29.  §-a (6) be kez dé sé nek elsõ mon da ta
 helyébe a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pí rok nál – füg get -
le nül at tól, hogy azok a for gó esz kö zök, il let ve a be fek te -
tett pénz ügyi esz kö zök kö zött sze re pel nek – az ér ték pa pír
üz le ti év mér leg for du ló nap já ra, il let ve a ne gyed év utol só
nap já ra – el szá mo ló egy sé gek re épü lõ nyil ván tar tá si rend -
szert al kal ma zó pénz tár ese té ben az ér té ke lés nap já ra – vo -
nat ko zó an meg ha tá ro zott pi a ci ér té ke és könyv sze rin ti
 értéke kö zöt ti kü lön bö ze tet – az adott esz köz cso por ton
 belül el kü lö ní tet ten – ér té ke lé si kü lön bö zet ként, a for rá -
sok kö zött az ilyen cí men meg kép zett mû kö dé si, fe de ze ti,
lik vi di tá si és koc ká za ti, il let ve füg gõ be fek te té si port fo lió
ér té ke lé si kü lön bö zet cél tar ta lé ka ként kell ki mu tat ni.”

(5) Az Mvhr. 29.  §-a (7) be kez dé sé nek be ve ze tõ szö -
vege he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
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„Amennyi ben a (6) be kez dés sze rin ti ér té ke lés so rán az
egyes esz kö zök nek a mér leg for du ló nap já ra, a ne gyed év
utol só nap já ra – el szá mo ló egy sé gek re épü lõ nyilvántar -
tási rend szert al kal ma zó pénz tár ese té ben az ér té ke lés nap -
já ra – vo nat ko zó ér té ke lé se kor ér vé nyes”

14.  §

(1) Az Mvhr. 30.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A va lu ta pénz tár ban lévõ va lu ta kész let, a de vi za -
szám lán lévõ de vi za, to váb bá a kül föl di pénz ér ték re  szóló
be fek te tett pénz ügyi esz kö zök és ér ték pa pí rok ne gyed év
végi és mér leg for du ló na pi – el szá mo ló egy sé gek re épü lõ
nyil ván tar tá si rend szert al kal ma zó pénz tár ese té ben az
 értékelés nap já ra vo nat ko zó – ér té ke lé se kor a de vi zá ban
ki fe je zett pi a ci ér ték (2) be kez dés sze rin ti vá lasz tott de vi -
za ár fo lya mon át szá mí tott fo rint ér té ke és az esz köz könyv
sze rin ti fo rint ér té ke kö zöt ti ér ték kü lön bö zet cél tar ta lék -
ként meg kép zett össze gén be lül el kü lö ní tet ten kell ki mu -
tat ni a járó osz ta lé kot, a de vi za ár fo lyam-vál to zás ból és az
egyéb pi a ci ár ha tás ból adó dó kü lön bö ze tet, to váb bá a
 kamatozó ér ték pa pír ese té ben a ne gyed év utol só nap já ig,
il let ve a mér leg for du ló nap já ig – az el szá mo ló egy sé gek re
épü lõ nyil ván tar tá si rend szert al kal ma zó pénz tár ese té ben
az ér té ke lés nap já ig – idõ ará nyo san járó ka mat össze gét.”

(2) Az Mvhr. 30.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A va lu ta pénz tár ban lévõ va lu ta kész le tet, a de vi za -
szám lán lévõ de vi zát, to váb bá a kül föl di pénz ér ték re  szóló 
kö ve te lést, be fek te tett pénz ügyi esz közt, ér ték pa pírt, il let -
ve kö te le zett sé get azok be ke rü lé se kor, il let ve a ne gyed év
végi és a mér leg for du ló na pi – el szá mo ló egy sé gek re épü lõ 
nyil ván tar tá si rend szert al kal ma zó pénz tár ese té ben a
napi – ér té ke lés kor a Tv. 60.  §-ának (4) be kez dé se sze rin ti
 választott de vi za ár fo lya mon kell ér té kel ni.”

(3) Az Mvhr. 30.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(6) A kül föl di pénz ér ték re  szóló ka ma to zó ér ték pa pí -
rok ne gyed év utol só nap já ig, il let ve a mér leg for du ló nap -
já ig – el szá mo ló egy sé gek re épü lõ nyil ván tar tá si rend szert 
al kal ma zó pénz tár ese té ben az ér té ke lés nap já ig – idõ ará -
nyo san járó, ér té ke lé si kü lön bö zet ben el szá molt ka mat
 forintértékét az ér té ke lés nap ján ér vé nyes (2) be kez dés
sze rin ti ár fo lya mon kell meg ál la pí ta ni.”

(4) Az Mvhr. 30.  §-ának (9) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(9) A va lu ta kész let, a de vi za szám lán lévõ de vi za, a
kül föl di pénz ér ték re  szóló kö ve te lés, a be fek te tett pénz -
ügyi esz köz, az ér ték pa pír, il let ve a kül föl di pénz ér ték re
 szóló kö te le zett ség ne gyed év végi, il let ve mér leg for du ló -
na pi – el szá mo ló egy sé gek re épü lõ nyil ván tar tá si rend -
szert al kal ma zó pénz tár ese té ben az ér té ke lés nap já ra
 vonatkozó – ér té ke lé se kor meg ál la pí tott ár fo lyam kü lön -

bö ze tek el szá mo lá sá ra a Tv. 84.  §-a (7) be kez dé sé nek
g) pont ja, és a 85.  §-a (3) be kez dé sé nek g) pont ja nem
 alkalmazható.”

15.  §

(1) Az Mvhr. 33.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A pénz tár ered mény ki mu ta tá sa a kö vet ke zõ fõ
 részekbõl áll:

A) Pénz tár mû kö dé si te vé keny sé ge
B) Pénz tá ri szol gál ta tá sok fe de ze te
C) Lik vi di tá si és koc ká za ti fe de zet
D) Füg gõ be fi ze té sek be fek te té si ho za má nak fe de ze te”

(2) Az Mvhr. 33.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(5) A lik vi di tás (a pénz tár fi ze tõ ké pes sé ge), a de mog -
rá fi ai koc ká za tok, a sa ját te vé keny sé gi koc ká za tok, va la -
mint az egyéb koc ká za tok fe de ze té vel össze füg gés ben az
üz le ti év ben fel me rült be vé te lek és rá for dí tá sok kü lön bö -
ze té bõl, il let ve a lik vi di tá si és koc ká za ti célú be fek te té si
port fo lió ér té ke lé si kü lön bö ze té ben be vé tel ként el szá molt
vár ha tó ho zam össze gé bõl kell cél tar ta lé kot ké pez ni.”

(3) Az Mvhr. 33.  §-a a kö vet ke zõ új (6) be kez dés sel
egé szül ki, egy ide jû leg a je len le gi (6) és (7) be kez dé sek
szá mo zá sa (7) és (8) be kez dés re vál to zik:

„(6) A füg gõ be fi ze té sek be fek te té si ho za má nak fe de ze -
té vel össze füg gés ben az adó ha tó ság magánnyugdíjpénz -
tári be sze dé si szám lá i ról át utalt, be val lá si ada tok hoz még
nem ren del he tõ, át me ne ti leg füg gõ be fi ze tés ként nyil ván -
tar tott tag dí jak, ké se del mi pót lé kok, ön el len õr zé si pót lé -
kok, va la mint az egyéb azo no sí tat lan (füg gõ) be fi ze té sek
azo no sí tá sa kor a pénz tá ri tar ta lé ko kon jó vá írt tag díj cé lú
be vé te lek idõ ará nyos ho za má nak pót lá sa cél já ból, a füg gõ
be fi ze tés ként nyil ván tar tott pénz esz kö zök be fek te té sé bõl
szár ma zó, re a li zált ho zam be vé te lek bõl, il let ve a füg gõ
 befektetési port fo lió ér té ke lé si kü lön bö ze té ben be vé tel -
ként el szá molt vár ha tó ho zam össze gé bõl kell cél tar ta lé -
kot ké pez ni.”

(4) Az Mvhr. 33.  §-ának – (3) be kez dés sze rint – át szá -
mo zott (8) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„(8) Az ered mény ki mu ta tás ban be fek te té si te vé keny -
ség gel kap cso la tos be vé tel ként, il let ve rá for dí tás ként kell
ki mu tat ni az Mbr.-ben meg ha tá ro zott be fek te té si for mák -
ba esz kö zölt – a szám vi te li nyil ván tar tás ban a be fek te tett,
il let ve a for gó esz kö zök kö zött ki mu ta tott – be fek te té sek -
bõl adó dó be vé te le ket, il let ve rá for dí tá so kat, ide ért ve a be -
fek te té sek mér leg for du ló na pi, il let ve ne gyed év végi –  el -
szá mo ló egy sé gek re épü lõ nyil ván tar tá si rend szert al kal -
ma zó pénz tár ese té ben az ér té ke lés nap já ra vo nat ko zó –
ér té ke lé se kor az ér té ke lé si kü lön bö zet ben be vé tel ként
 elszámolt vár ha tó ho za mot, il let ve az ér té ke lé si kü lön bö -
zet össze gé ben rá for dí tás ként el szá molt cél tar ta lék kép zést 
is.”

2007/184. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 14913



16.  §

(1) Az Mvhr. 34.  §-a (1) be kez dé sé nek d) pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(1) A pénz tár mû kö dé si te vé keny sé ge ered mé nyé nek
meg ál la pí tá sá nál a mû kö dé si célú be vé te lek a követ -
kezõk:]

„d) Meg nem fi ze tett tag dí jak  miatti tar ta lék kép zés: a
tárgy ne gyed év vé gé ig be ér ke zett be val lá si ada tok alap ján
elõ írt, a tárgy ne gye dé vet meg il le tõ mû kö dé si célú tag díj -
be vé te lek tárgy ne gyed év vé gé ig pén zü gyi leg nem ren de -
zett össze gé bõl a tárgy ne gyed év vé gén, il let ve a mérleg -
készítés idõ pont já ig be ér ke zett be val lá si ada tok alap ján
elõ írt, a tárgy évet meg il le tõ mû kö dé si célú tag díj be vé te lek 
mér leg ké szí tés idõ pont já ig pén zü gyi leg nem ren de zett
össze gé bõl a mér leg for du ló nap já val rá for dí tás ként el szá -
molt tar ta lék kép zés.”

(2) Az Mvhr. 34.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont ja a má so -
dik mon da tot köve tõen a kö vet ke zõ mon dat tal egé szül ki:

„Itt kell ki mu tat ni to váb bá a fe de ze ti tar ta lék ból vá sá -
rolt, a pénz tár el he lye zé sé re szol gá ló in gat lan hasz no sí tá si
dí ja ként a fe de ze ti célú be fek te té si te vé keny ség gel kap -
cso la tos be vé tel lel szem ben el szá molt össze get.”

(3) Az Mvhr. 34.  §-a (5) be kez dé se g) pont já nak elsõ
mon da ta he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Ér té ke lé si kü lön bö zet ben el szá molt vár ha tó ho zam -
ként kell ki mu tat ni a mû kö dé si célú be fek te té si port fo lió
mér leg for du ló nap ra, il let ve a ne gyed év utol só nap já ra
– el szá mo ló egy sé gek re épü lõ nyil ván tar tá si rend szert
 alkalmazó pénz tár ese té ben az ér té ke lés nap já ra – vo nat -
ko zó an meg ha tá ro zott (ka ma to zó ér ték pa pí rok, il let ve
disz kont ér ték pa pí rok ese té ben a fel hal mo zott ka ma tot is
tar tal ma zó) pi a ci ér té ke és könyv sze rin ti ér té ke kö zöt ti
kü lön bö zet össze gét.”

17.  §

(1) Az Mvhr. 35.  §-a (1) be kez dé sé nek d) pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(1) A pénz tár fe de ze ti célú ered mé nyé nek meg ál la pí tá -
sá nál a szol gál ta tá si célú be vé te lek a kö vet ke zõk:]

„d) Meg nem fi ze tett tag dí jak  miatti tar ta lék kép zés: a
tárgy ne gyed év vé gé ig be ér ke zett be val lá si ada tok alap ján
elõ írt, a tárgy ne gye dé vet meg il le tõ fe de ze ti célú tag díj be -
vé te lek tárgy ne gyed év vé gé ig pén zü gyi leg nem ren de zett
össze gé bõl a tárgy ne gyed év vé gén, il let ve a mér leg ké szí -
tés idõ pont já ig be ér ke zett be val lá si ada tok alap ján elõ írt, a 
tárgy évet meg il le tõ fe de ze ti célú tag díj be vé te lek mér leg -
ké szí tés idõ pont já ig pén zü gyi leg nem ren de zett össze gé -
bõl a mér leg for du ló nap já val rá for dí tás ként el szá molt tar -
ta lék kép zés.”

(2) Az Mvhr. 35.  §-ának (3) be kez dé se a kö vet ke zõ má -
so dik mon dat tal egé szül ki:

„Itt kell ki mu tat ni to váb bá a fe de ze ti tar ta lék ból vá sá -
rolt, a pénz tár el he lye zé sé re szol gá ló in gat lan hasz no sí tá si
dí ja ként a mû kö dés anyag jel le gû rá for dí tá sá val szem ben
el szá molt össze get.”

18.  §

Az Mvhr. 36.  §-a (1) be kez dé sé nek d) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(1) A pénz tár lik vi di tá si és koc ká za ti célú ered mé nyé -
nek meg ál la pí tá sá nál a lik vi di tá si és koc ká za ti célú be vé -
te lek a kö vet ke zõk:]

„d) Meg nem fi ze tett tag dí jak  miatti tar ta lék kép zés: a
tárgy ne gyed év vé gé ig be ér ke zett be val lá si ada tok alap ján
elõ írt, a tárgy ne gye dé vet meg il le tõ lik vi di tá si és koc ká za ti 
célú tag díj be vé te lek tárgy ne gyed év vé gé ig pén zü gyi leg
nem ren de zett össze gé bõl a tárgy ne gyed év vé gén, il let ve
a mér leg ké szí tés idõ pont já ig be ér ke zett be val lá si ada tok
alap ján elõ írt, a tárgy évet meg il le tõ lik vi di tá si és koc ká zat
célú tag díj be vé te lek mér leg ké szí tés idõ pont já ig pén zü gyi -
leg nem ren de zett össze gé bõl a mér leg for du ló nap já val
 ráfordításként el szá molt tar ta lék kép zés.”

19.  §

Az Mvhr. a 36.  § után a kö vet ke zõ 36/A.  §-sal egé szül
ki:

„36/A.  § (1) A pénz tár nak az át me ne ti leg füg gõ be fi ze -
tés ként nyil ván tar tott pénz esz kö zök be fek te té sé bõl szár -
ma zó ered mény meg ál la pí tá sá nál:

a) füg gõ port fo lió be fek te té sé vel kap cso la tos be vé tel -
ként kell ki mu tat ni az adó ha tó ság ma gánnyug díj pénz tá ri
be sze dé si szám lá i ról át utalt, be val lá si ada tok hoz még nem
ren del he tõ tag dí jak, ké se del mi pót lé kok, ön el len õr zé si
pót lé kok át me ne ti leg füg gõ be fi ze tés ként nyil ván tar tott
pénz esz kö ze i bõl, va la mint az egyéb azo no sí tat lan (füg -
gõ) be fi ze té sek bõl esz kö zölt be fek te té sek – a 34.  § (5) be -
kez dé sé nek a)–g) pont ja sze rin ti jog cí me ken – el szá molt
ho zam be vé te le ket,

b) füg gõ port fo lió be fek te té sé vel kap cso la tos rá for dí -
tás ként kell ki mu tat ni az adó ha tó ság ma gánnyug díj pénz -
tá ri be sze dé si szám lá i ról át utalt, be val lá si ada tok hoz még
nem ren del he tõ tag dí jak, ké se del mi pót lé kok, ön el len õr -
zé si pót lé kok át me ne ti leg füg gõ be fi ze tés ként nyil ván tar -
tott pénz esz kö ze i bõl, va la mint az egyéb azo no sí tat lan
(füg gõ) be fi ze té sek bõl esz kö zölt be fek te té sek kel kap cso -
la tos – a 34.  § (6) be kez dé sé nek a)–g) pont ja sze rin ti jog -
címeken – el szá molt rá for dí tá sok össze gét.

(2) Füg gõ be fi ze té sek be fek te té si ho za má nak fe de ze te
(net tó ho zam) az (1) be kez dés a) pont ja sze rin ti be vé te lek
(ide ért ve a füg gõ be fek te té si port fo lió ér té ke lé si kü lön bö -
ze té ben el szá molt vár ha tó ho za mot is) és az (1) be kez dés
b) pont ja sze rin ti rá for dí tá sok kü lön bö ze te.
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(3) Füg gõ be fi ze té sek be fek te té si ho za má nak cél tar ta lé -
ka ként kell ki mu tat ni az (1) be kez dés a) pont ja sze rin ti be -
fek te té si te vé keny ség be vé te lei, va la mint az (1) be kez dés
b) pont ja sze rin ti be fek te té si te vé keny ség rá for dí tá sai
 különbözetének össze gé ben rá for dí tás ként meg kép zett
cél tar ta lé kot, va la mint az ér té ke lé si kü lön bö zet bõl kép zett 
cél tar ta lé kot.”

20.  §

Az Mvhr. 37.  §-ának (3) be kez dé se a kö vet ke zõ g) és
h) pont tal egé szül ki:

[(3) A ki mu ta tás a kö vet ke zõ fõ ré szek bõl áll:]
„g) az el szá mo ló egy sé gek ala ku lá sa,
h) a be fek te té sek fõbb ada ta i nak föld raj zi és de vi za ne -

men kén ti meg osz lá sa.”

21.  §

Az Mvhr. 38.  §-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 sze rin ti va gyon mér le get és va -
gyon lel tárt az át ala ku lás so rán két al ka lom mal kell el ké -
szí te ni: elõ ször az át ala ku lás ról  szóló dön tés meg ala po zá -
sá hoz, il let ve a te vé keny sé gi en ge dély ké re lem alá tá masz -
tá sá ra – a pénz tár köz gyû lé se ál tal meg ha tá ro zott for du ló -
nap ra (va gyon mér leg-ter ve zet és va gyon lel tár-ter ve zet) –,
majd az át ala ku lás (a jog utód pénz tár alap sza bá lya ha tály -
ba lé pé sé nek idõ pont ja, ame lyet az alap sza bály el fo ga dá -
sá val egy ide jû leg a má so dik köz gyû lés ha tá roz meg) nap -
já val (vég le ges va gyon mér leg és vég le ges va gyon lel tár).”

22.  §

Az Mvhr. 41.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ 
ren del ke zés lép:

„(1) Az át ala ku lás (a jog utód pénz tár alap sza bá lya ha -
tály ba lé pé sé nek idõ pont ja) nap ját kö ve tõ 90 na pon be lül
vég le ges va gyon lel tár ral alá tá masz tott vég le ges va gyon -
mér le get kell ké szí te ni és a Fel ügye let nek meg kül de ni
mind az át ala ku ló, mind az át ala ku lás sal lét re jö võ pénz -
tár(ak)ra vo nat ko zó an.”

23.  §

(1) Az Mvhr. 42.  §-ának (3) be kez dé se a ha to dik mon -
da tot köve tõen a kö vet ke zõ mon da tok kal egé szül ki:

„Az el szá mo ló egy sé gek re épü lõ nyil ván tar tá si rend -
szert al kal ma zó pénz tár ese té ben az ana li ti kus nyil ván tar -
tás nak tar tal maz nia kell be vé te li és ki adá si jog cí mek sze -
rin ti meg bon tás ban, idõ ren di sor rend ben, egy sé ges szer -
ke zet ben a jó vá írá so kat, il let ve ter he lé se ket, va la mint

a  jóváírások és ter he lé sek kü lön bö ze té nek össze gé ben az
adott idõ szak vé gén a pénz tár tag nak a pénz tár ral szem ben
fenn ál ló, el is mert kö ve te lé sét. Az egyé ni szám lá kon ezen
ada to kat fo rint ban és el szá mo ló egy sé gek ben kell ki mu tat -
ni. Az egyé ni szám la ana li ti ka el sõd le ges nyil ván tar tá sa
el szá mo ló egy ség ben tör té nik. Az egyé ni szám la egyen le -
ge az ak tu á lis el szá mo ló egy sé gek szá má nak és az el szá -
mo ló egy sé gek ár fo lya má nak szor za tá val egye zik meg. Az 
egyé ni szám lák ról ve ze tett ana li ti kus nyil ván tar tás ada ta i -
nak a fe de ze ti tar ta lék ki mu ta tá sá ra szol gá ló fõ köny vi
szám lák egyen leg ada ta i val való egye zõ sé gét havi szint en
biz to sí ta ni kell. A pénz tár nak az egyez õs éget fõ köny vi és
ana li ti kus nyil ván tar tá sai fel hasz ná lá sá val napi szint en is
iga zol nia kell a havi zá rás sal le zárt hó na pok vonatkozá -
sában.”

(2) Az Mvhr. 42.  §-ának (11) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(11) A tárgy ne gyed év vé gé ig be ér ke zett be val lá si ada -
tok alap ján elõ írt, a tárgy ne gye dé vet meg il le tõ tag díj be vé -
te lek tárgy ne gyed év vé gé ig pén zü gyi leg nem ren de zett
össze gét a tárgy ne gyed év vé gén, il let ve a mér leg ké szí tés
idõ pont já ig be ér ke zett be val lá si ada tok alap ján elõ írt, a
tárgy évet meg il le tõ tag díj be vé te lek mér leg ké szí tés idõ -
pont já ig pén zü gyi leg nem ren de zett össze gét a mér leg for -
du ló nap já val meg nem fi ze tett tag dí jak tar ta lé ka ként kell
meg ké pez ni a rá for dí tá sok kal szem ben.”

(3) Az Mvhr. 42.  §-ának (17) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(17) Az adó ha tó ság ma gánnyug díj pénz tá ri be sze dé si
szám lá i ról át utalt tag dí jak, ké se del mi pót lé kok, ön el len õr -
zé si pót lé kok, va la mint az egyéb azo no sí tat lan (füg gõ) be -
fi ze té sek azo no sí tá sa kor, azok be fek te té sé bõl szár ma zó
net tó ho zam füg gõ be fi ze té sek be fek te té si ho za má nak
 fedezetére kép zett cél tar ta lék ban ki mu ta tott össze gét a
 fedezeti tar ta lé kon be lül az egyé ni szám lá kon a ho zam be -
vé te lek bõl kép zett cél tar ta lék ra, a lik vi di tá si és koc ká za ti
cél tar ta lé kon be lül az egyéb koc ká za tok ra kép zett cél tar ta -
lék ra, il let ve a tar ta lék tõ ké re kell át ve zet ni. Az adó ha tó ság 
ré szé re vissza utalt összeg re esõ ho za mot a lik vi di tá si és
koc ká za ti cél tar ta lé kon be lül az egyéb koc ká za tok ra kép -
zett cél tar ta lék ja vá ra kell át ve zet ni.”

24.  §

(1) Az Mvhr. 42/A.  §-a (1) be kez dé sé nek elsõ mon da ta
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Az Mbr.-ben meg ha tá ro zott be fek te té si for mák ba esz -
kö zölt mû kö dé si, fe de ze ti, lik vi di tá si és koc ká za ti célú be -
fek te té sek, va la mint a füg gõ port fo lió mér leg for du ló nap -
ra, il let ve a ne gyed év utol só nap já ra – el szá mo ló egy sé -
gek re épü lõ nyil ván tar tá si rend szert al kal ma zó pénz tár
ese té ben az ér té ke lés nap já ra – vo nat ko zó an meg ha tá ro -
zott, (ka ma to zó ér ték pa pí rok, il let ve disz kont ér ték pa pí -
rok ese té ben a fel hal mo zott ka ma tot is tar tal ma zó) pi a ci
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ér té ke és könyv sze rin ti ér té ke kö zöt ti kü lön bö zet össze gét 
a be fek te té si te vé keny ség be vé te lei kö zött az ér té ke lé si
kü lön bö zet vár ha tó ho za ma ként kell el szá mol ni az egyes
esz köz cso por to kon be lül el kü lö ní tet ten meg nyi tott és
 vezetett ér té ke lé si kü lön bö zet szám lák kal szem ben.”

(2) Az Mvhr. 42/A.  §-a (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Idõ ará nyo san járó ka mat be vé tel ként kell el szá mol ni:
a) a név ér ték alatt ki bo csá tott, a név ér ték alatt vá sá rolt

disz kont – hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ, be fek te tett esz köz -
ként vagy for gó esz köz ként ki mu ta tott – ér ték pa pí rok név -
ér té ke és ki bo csá tá si ér té ke (vé te lá ra) kö zöt ti kü lön bö zet
adott üz le ti év mér leg for du ló nap já ig, il let ve a tárgy ne -
gyed év utol só nap já ig – el szá mo ló egy sé gek re épü lõ nyil -
ván tar tá si rend szert al kal ma zó pénz tár ese té ben az ér té ke -
lés nap já ig – ter je dõ idõ szak ra ará nyo san járó össze gét
mind ad dig, amíg ezen ér ték pa pí ro kat a pénz tár nem ér té -
ke sí ti, nem vált ja be, a köny vek bõl nem ve ze ti ki;

b) a be fek te tett pénz ügyi esz kö zök, il let ve a for gó esz -
kö zök közé so rolt hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ka ma to zó
 értékpapírok után az adott üz le ti év mér leg for du ló nap já ig,
il let ve a tárgy ne gyed év utol só nap já ig – el szá mo ló egy sé -
gek re épü lõ nyil ván tar tá si rend szert al kal ma zó pénz tár
ese té ben az ér té ke lés nap já ig – ter je dõ idõ szak ra idõ ará -
nyo san járó ka mat össze gét;

c) a fo rint ban és de vi zá ban el he lye zett bank be té tek
után az adott üz le ti év mér leg for du ló nap já ig, il let ve a
tárgy ne gyed év utol só nap já ig – el szá mo ló egy sé gek re
épü lõ nyil ván tar tá si rend szert al kal ma zó pénz tár ese té ben
az ér té ke lés nap já ig – ter je dõ idõ szak ra idõ ará nyo san járó
ka mat össze gét.”

(3) Az Mvhr. 42/A.  §-a (4) be kez dé sé nek be ve ze tõ szö -
ve ge he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A de vi za ár fo lyam-kü lön bö ze tek kö zött el kü lö ní tet ten
kell ki mu tat ni a va lu ta pénz tár ban lévõ va lu ta kész let és a
de vi za szám lán lévõ de vi za, to váb bá a kül föl di pénz ér ték re 
 szóló be fek te tett pénz ügyi esz kö zök és ér ték pa pí rok mér -
leg for du ló na pi, il let ve ne gyed év végi – el szá mo ló egy sé -
gek re épü lõ nyil ván tar tá si rend szert al kal ma zó pénz tár
ese té ben az ér té ke lés nap já ra vo nat ko zó – ér té ke lé se kor a
de vi zá ban ki fe je zett pi a ci ér ték 30.  § (2) be kez dé se sze -
rinti vá lasz tott de vi za ár fo lya mon át szá mí tott fo rint ér té ke
és az esz köz könyv sze rin ti ér té ke kö zöt ti kü lön bö zet
össze gé bõl”

(4) Az Mvhr. 42/A.  §-a (7) be kez dé sé nek elsõ mon da ta
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A tárgy ne gyed év végi – el szá mo ló egy sé gek re épü lõ
nyil ván tar tá si rend szert al kal ma zó pénz tár ese tén a napi –
ér té ke lés so rán meg ál la pí tott ér té ke lé si kü lön bö zet ál lo -
má nya és az ér té ke lé si kü lön bö zet cél tar ta lé ká nak a tárgy -
ne gyed év végi – el szá mo ló egy sé gek re épü lõ nyilvántar -
tási rend szert al kal ma zó pénz tár ese té ben a napi – ér té ke -
lést meg elõ zõ könyv sze rin ti ér té ke kö zöt ti kü lön bö zet
össze gét jel le gé tõl füg gõ en kell ér té ke lé si kü lön bö zet
 növekedéseként és vár ha tó ho zam be vé tel ként, il let ve ér té -

ke lé si kü lön bö zet csök ke né se ként és vár ha tó ho zam be vé -
tel csök ke né se ként el szá mol ni.”

(5) Az Mvhr. 42/A.  §-ának (8) be kez dé se a har ma dik
mon da tot köve tõen a kö vet ke zõ mon dat tal egé szül ki:

„Az el szá mo ló egy sé gek re épü lõ nyil ván tar tá si rend -
szert al kal ma zó pénz tár ese té ben a más pénz tár ba át lé põ
vagy tag sá gi vi szo nyát egyéb mó don meg szün te tõ pénz -
tár tag gal való el szá mo lás so rán a pénz tár tag egyé ni szám -
lá ján meg lé võ tagi kö ve te lést az egyé ni szám lá kon jó vá írt
cél tar ta lék igény be vé te le ként kell el szá mol ni.”

(6) Az Mvhr. 42/A.  §-ának (9) be kez dé se he lyé be a
 következõ ren del ke zés lép:

„(9) A pénz tár nak a be fek te tett pénz ügyi esz kö zök, va -
la mint a for gó esz kö zök kö zött ki mu ta tott ér ték pa pí rok hoz
kap cso ló dó an fo lya ma tos, nap ra kész ana li ti kus nyil ván -
tar tást kell ve zet nie.

a) Az ér ték pa pí rok ana li ti kus nyil ván tar tá sá nak leg -
alább a kö vet ke zõ ada to kat kell tar tal maz nia: va gyon ke ze -
lõn ként el kü lö ní tet ten ér ték pa pír faj tán ként az ér ték pa pír
azo no sí tó ada ta it, az ér ték pa pí rok kal kap cso la tos tranz ak -
ci ó kat (vá sár lás, el adás, le já rat, ka mat-, il let ve osztalék -
fizetés) a tranz ak ció idõ pont ját, az ér ték pa pír név ér té két,
vé tel árát, il let ve el adá si árát, pi a ci ér té két, ka ma to zó
 értékpapírok ese té ben a vé tel ár ban, il let ve el adá si ár ban
fel hal mo zott ka mat össze gét, az ér ték pa pír be szer zé si
(könyv sze rin ti) ér té két, el adás kor az ér ték pa pír könyv
sze rin ti ér té ké nek csök ke né sét, az el adás kor re a li zált ka -
mat, ár fo lyam nye re ség, il let ve ár fo lyam vesz te ség, va la -
mint az el ha tá rolt be fek te té si te vé keny ség gel össze füg gõ
költ sé gek és rá for dí tá sok össze gét. A mér leg for du ló na pi
és a ne gyed év végi – az el szá mo ló egy sé gek re épü lõ nyil -
ván tar tá si rend szert al kal ma zó pénz tár ese tén a napi – ér té -
ke lés hez kap cso ló dó an az ana li ti kus nyil ván tar tás ban ki
kell mu tat ni az ér ték pa pí rok pi a ci ér té ke és könyv sze rin ti
ér té ke kö zöt ti kü lön bö zet össze gét, azon be lül az idõ ará -
nyo san járó ka mat, járó osz ta lék, de vi za ár fo lyam vál to zá -
sá ból adó dó ár fo lyam nye re ség, ár fo lyam vesz te ség össze -
gét, va la mint az egyéb pi a ci ér ték íté let bõl adó dó ér ték kü -
lön bö ze te ket ár fo lyam nye re ség, il let ve ár fo lyam vesz te ség 
meg bon tás ban. Az ana li ti kus nyil ván tar tást úgy kell ki ala -
kí ta ni, hogy az ér ték pa pír el adá sa kor, ka mat fi ze tés kor
vagy osz ta lék fi ze tés kor az ér té ke lé si kü lön bö zet vál to zá sa 
is nyo mon kö vet he tõ le gyen.

b) Amennyi ben a fo lya ma to san, nap ra ké szen ve ze tett
ana li ti kus nyil ván tar tás ada tai alap ján az ér ték pa pír ügy le -
tek kel és az ér ték pa pír ér té ke lé sé vel kap cso la tos va la -
mennyi gaz da sá gi ese mény nyo mon kö vet he tõ, ak kor azo -
kat a fõ köny vi köny ve lés ben meg ha tá ro zott idõ kö zön ként
– leg alább ha von ta – gaz da sá gi ese mény tí pu son ként
össze sí tet ten, az ana li ti ka fel adá sa alap ján le het el szá mol -
ni. Az ana li ti kus nyil ván tar tás ból ké szí tett össze sí tõ fel -
adás alap ján tör té nõ fõ köny vi köny ve lés so rán biz to sí ta ni
kell az ana li ti kus és fõ köny vi köny ve lés egye zõ sé gét.

c) Az el szá mo ló egy sé gek re épü lõ nyil ván tar tá si rend -
szert al kal ma zó pénz tár a fo lya ma to san, nap ra ké szen
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 vezetett ana li ti kus nyil ván tar tás ada tai alap ján az ér ték pa -
pír ügy le tek kel és az ér ték pa pír ér té ke lé sé vel kap cso la tos
va la mennyi gaz da sá gi ese ményt a fõ köny vi köny ve lés ben
ha von ta az ana li ti ka fel adá sa alap ján kö te les tárgy nap ra
vissza me nõ le ge sen el szá mol ni. Az ana li ti kus nyil ván tar -
tás ból ké szí tett fel adás alap ján tör té nõ fõ köny vi köny ve lés 
so rán biz to sí ta ni kell az ana li ti kus és fõ köny vi köny ve lés
egye zõ sé gét.”

25.  §

(1) Az Mvhr. 43.  §-a (10) be kez dé sé nek elsõ mon da ta
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A tõzs dén, il let ve tõzs dén kí vül kö tött, a ne gyed év
utol só nap já ig, il let ve a mér leg for du ló nap já ig – az el szá -
mo ló egy sé gek re épü lõ nyil ván tar tá si rend szert al kal ma zó
pénz tá rak ese té ben az ér té ke lés nap já ig – le nem zárt ha tár -
idõs ügy le tek ese té ben az ügy let tár gyát ké pe zõ pénz ügyi
inst ru men tum, egyéb áru kö té si ára (ár fo lya ma) és a ne -
gyed év utol só nap ján, il let ve a mér leg for du ló nap ján – az
el szá mo ló egy sé gek re épü lõ nyil ván tar tá si rend szert al kal -
ma zó pénz tá rak ese té ben az ér té ke lés nap ján – is mert pi a ci 
ér té ke (tárgy évi utol só tõzs dei ke res ke dé si nap já ra vo nat -
ko zó an az el szá mo ló ház ál tal meg ál la pí tott el szá mo ló á ra,
ár fo lya ma) kö zöt ti kü lön bö ze tet, mint az ügy let vár ha tó
ered mé nyét, azaz pi a ci ér té két – fe de ze ti ügy let ese té ben
leg fel jebb a fe de zett ügy let (ügy le tek) ne gyed év utol só
nap já ig, il let ve a mér leg for du ló nap já ig – az el szá mo ló
egy sé gek re épü lõ nyil ván tar tá si rend szert al kal ma zó pénz -
tá rak ese té ben az ér té ke lés nap já ig – fel me rü lõ el szá molt
idõ ará nyos el len ke zõ elõ je lû ered mé nyé nek össze gé -
ben – el kell szá mol ni ér té ke lé si kü lön bö zet ként – és jel le -
gé tõl füg gõ en – be vé tel ként, il let ve be vé telt csök ken tõ
 tételként.”

(2) Az Mvhr. 43.  §-ának (14)–(17) be kez dé sei he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(14) Az el szá mo lá si tí pu sú op ci ós ügy le tek op ci ós dí -
já nak el szá mo lá sá ra a kö vet ke zõ sza bá lyo kat kell al kal -
maz ni:

a) ha a pénz tár az op ció ve võ je, a fi ze tett op ci ós dí jat
a pénz ügyi mû ve le tek egyéb rá for dí tá sa ként kell el szá -
mol ni a ki fi ze té se kor, ha a pénz tár az op ció ki író ja, ak kor
a ka pott op ci ós dí jat a pénz ügyi mû ve le tek egyéb be vé te -
le ként kell el szá mol ni az op ci ós díj pénz ügyi ren de zé se -
kor, a pénz esz kö zök kel szem ben;

b) ha az ügy let zá rá sa a mér leg for du ló nap já ig nem tör -
té nik meg, és

ba) az op ci ós díj – a szám vi te li po li ti ká ban rög zí tet tek
sze rint – je len tõs össze gû, vagy

bb) az ügy let fe de ze ti ügy let, vagy

bc) az ügy let a be fek te té si port fo lió ré szét ké pe zi, vagy

bd) az ügy let a be fek te té si port fo lió ré szét ké pe zõ alap -
ügy let, mér leg té tel fe de ze ti ügy le te,

ak kor az a) pont sze rint el szá molt op ci ós dí jat idõ be li leg el 
kell ha tá rol ni és az idõ be li el ha tá ro lást az ügy let zá rá sa kor
kell meg szün tet ni.

(15) A be fek te té si port fo lió ré szét ké pe zõ esz köz be -
szer zé sé re kö tött le szál lí tá si op ci ós ügy let ese tén a (17) be -
kez dés elõ írásait kell al kal maz ni. Az el szá mo ló egy sé gek -
re épü lõ nyil ván tar tá si rend szert al kal ma zó pénz tár a
szám vi te li po li ti ká já ban rög zí tet tek sze rint dönt het úgy,
hogy nem a (17) be kez dés, ha nem a (14) be kez dés sze rint
jár el.

(16) A (14) be kez dés b) pont bc) és bd) al pont ja sze rin ti
el szá mo lá si op ci ós ügy let és a (15) be kez dés sze rin ti le -
szál lí tá si op ci ós ügy let ér té ke lé sé re a (10) be kez dés ben
fog lal ta kat kell al kal maz ni.

(17) A le szál lí tá si op ci ós ügy le tek ese tén az op ci ós dí -
jak el szá mo lá sá ra a kö vet ke zõ sza bályt kell al kal maz ni:

a) Ha az op ci ós ügy let tár gyát az op ció ve võ jé nek mi -
nõ sü lõ pénz tár be fek te tett esz köz ként szán dé ko zik hasz -
no sí ta ni, ak kor a fi ze tett op ci ós dí jat a be ke rü lé si ér ték
 részének kell te kin te ni.

b) Ha az op ci ós ügy let tár gyát a pénz tár for gó esz köz -
ként szán dé ko zik hasz no sí ta ni, ak kor a fi ze tett op ci ós dí jat 
– sa ját dön tés tõl füg gõ en – figye lembe ve he ti a be ke rü lé si
ér ték ben, el len ke zõ eset ben a pénz ügyi mû ve le tek egyéb
rá for dí tá sai kö zött el szá mol ja.

c) A be ke rü lé si ér ték ben figye lembe ve en dõ op ci ós
 díjat, an nak ki fi ze té se kor a pénz tár egyéb kö ve te lés ként
szá mol ja el, és az op ció le hí vá sa kor ve ze ti ki köny ve i bõl
az esz köz be ke rü lé si ér té ké nek nö ve lé sé vel egy ide jû leg.”

26.  §

Az Mvhr. 43/A.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(6) A köl csön fu tam ide je alatt a köl csön ügy let tár gyát
ké pe zõ ér ték pa pír ér té ke lé sé re, va la mint az ér té ke lé si
 különbözet és an nak cél tar ta lé ka el szá mo lá sá ra a
29–30.  §-ban fog lalt sza bá lyo kat kell al kal maz ni az zal az
el té rés sel, hogy a köl csön be adott ér ték pa pír mérlegfor -
dulónapra, il let ve a ne gyed év utol só nap já ra – az elszá -
moló egy sé gek re épü lõ nyil ván tar tá si rend szert al kal ma zó
pénz tá rak ese té ben az ér té ke lés nap já ra – vo nat ko zó an
meg ál la pí tott ér té ke lé si kü lön bö ze té nek össze gét az ér ték -
pa pír köl csön be adá sá ból szár ma zó kö ve te lés ér té ke lé si
kü lön bö ze te ként kell ki mu tat ni.”

27.  §

Az Mvhr. 44.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ 
ren del ke zés lép:

„(5) A ki egé szí tõ mel lék let szám sza ki ré sze – a Tv.
92.  §-ának (1) be kez dé sé ben elõ írt szám sze rû ada to kon
 kívül – a pénz tár pénz moz gá sa i nak jog cí me it tük rö zõ

2007/184. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 14917



cash-flow-t, a pénz tá ri cél tar ta lé kok ala ku lá sát, va la mint
a port fo lió ál lo mány üz le ti év végi ál lo má nyá nak könyv
sze rin ti és pi a ci ér té két, to váb bá az el szá mo ló egy sé gek re
épü lõ nyil ván tar tá si rend szert al kal ma zó pénz tár ese té ben
az el szá mo ló egy sé gek vá laszt ha tó port fo li ón kén ti és a
füg gõ port fo li ó ra vo nat ko zó nyi tó és záró ár fo lya mát és
da rab szá mát tar tal maz za.”

28.  §

Az Mvhr. 46/A.  §-a a kö vet ke zõ má so dik mon dat tal
egé szül ki:

„A ki egé szí tõ mel lék let ben az 5. sz. mel lék let H) és
I) táb lá za tá nak meg fele lõen be kell mu tat ni a be fek te té sek
fõbb ada ta i nak föld raj zi és de vi za ne men kén ti meg osz lá -
sát.”

29.  §

(1) Az Mvhr. 52.  §-ának (1) be kez dé se az elsõ mon da tot 
köve tõen a kö vet ke zõ mon da tok kal egé szül ki:

„Az el szá mo ló egy sé gek re épü lõ nyil ván tar tá si rend -
szert al kal ma zó pénz tár a ta gok kal tör té nõ el szá mo lá si és
a rend sze res be szá mo lá si kö te le zett sé ge tel je sí té sé hez a
hó nap és a ne gyed év utol só nap já ra vo nat ko zó an kö te les
költ ség-, be vé tel- és rá for dí tás szám lá it tech ni kai szám lák
al kal ma zá sá val le zár ni, azok egyen le gét meg ál la pí ta ni és
az év kö zi ered mény szám lá ra át ve zet ni (havi és ne gyed -
éves könyv vi te li zár lat). A költ ség-, be vé tel- és rá for dí tás
szám lák év kö zi ered mény szám lá ra át ve ze tett egyen le gét a
kö vet ke zõ hó nap ele jén vissza kell ve zet ni a meg fe le lõ
költ ség-, be vé tel- és rá for dí tás tech ni kai szám lák ra.”

(2) Az Mvhr. 52.  §-ának (3) be kez dé se a má so dik mon -
da tot köve tõen a kö vet ke zõ mon dat tal egé szül ki:

„Az el szá mo ló egy sé gek re épü lõ nyil ván tar tá si rend -
szert al kal ma zó pénz tár ha von ta is kö te les fõ köny vi ki vo -
na tot ké szí te ni, amely nek tar tal maz nia kell a könyv vi te li
szám lák tárgy ha vi nyi tó egyen le gét, a tárgy hó nap záró
nap já ig ter je dõ idõ szak tar to zik és kö ve tel for gal mát, va la -
mint a szám lák tárgy idõ szak végi záró egyen le gét.”

(3) Az Mvhr. 52.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) A havi, a ne gyed éves, va la mint az éves könyv vi te li
zár la ti fel ada tok rész le tes tar tal mát a pénz tár szám la rend -
jé ben sa ját ha tás kö ré ben ha tá roz za meg.”

(4) Az Mvhr. 52.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(5) A pénz tár a havi, a ne gyed éves zár lat ke re té ben az
ered mény szám lá it oly mó don kö te les zár ni, hogy ab ból a
Fel ügye let ál tal is el len õriz he tõ le gyen az üz le ti év ele jé tõl 
a tárgy idõ szak vé gé ig hal mo zott ered mény és tar ta lék kép -
zés össze ge. Az ered mény meg ál la pí tá sá ra az ered mény ki -
mu ta tás szol gál.”

30.  §

Az Mvhr. 1. szá mú mel lék le te e ren de let 1. szá mú mel -
lék le te sze rint mó do sul.

31.  §

Az Mvhr. 2. szá mú mel lék le te e ren de let 2. szá mú mel -
lék le te sze rint mó do sul.

32.  §

Az Mvhr. 3. szá mú mel lék le te e ren de let 3. szá mú mel -
lék le te sze rint mó do sul.

33.  §

Az Mvhr. 4. szá mú mel lék le te e ren de let 4. szá mú mel -
lék le te sze rint mó do sul.

34.  §

Az Mvhr. 5. szá mú mel lék le te e ren de let 5. szá mú mel -
lék le te sze rint mó do sul.

35.  §

Az Mvhr. 6. szá mú mel lék le te e ren de let 6. szá mú mel -
lék le te sze rint mó do sul.

36.  §

Az Mvhr. 7. szá mú mel lék le te e ren de let 7. szá mú mel -
lék le te sze rint mó do sul.

37.  §

Az Mvhr. 8. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 8. szá -
mú mel lék le te lép.

38.  §

Az Mvhr. 9. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 9. szá -
mú mel lék le te lép.
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II. Fejezet

Az önkéntes nyugdíjpénztárak beszámolókészítési
és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól  szóló

223/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

39.  §

Az ön kén tes nyug díj pénz tá rak be szá mo ló ké szí té si és
könyv ve ze té si kö te le zett sé gé nek sa já tos sá ga i ról  szóló
223/2000. (XII. 19.) Korm. ren de let (a továb biak ban:
Övhr.) 2.  §-a g) pont já nak elsõ mon da ta he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

[2.  § E ren de let al kal ma zá sá ban:]
„g) ér té ke lé si kü lön bö zet: az ön kén tes köl csö nös nyug -

díj pénz tá rak be fek te té si és gaz dál ko dá si sza bá lya i ról
 szóló 281/2001. (XII. 26.) Korm. ren de let (a továb biak -
ban: Öbr.) 1. szá mú mel lék le té ben fel so rolt esz köz cso por -
tok ba tar to zó esz kö zök ese té ben az Öpt. 49/A.  §-ának
(1) be kez dé se sze rint üz le ti év mér leg for du ló nap já ra, il let -
ve a ne gyed év utol só nap já ra vo nat ko zó an – el szá mo ló
egy sé gek re épü lõ nyil ván tar tá si rend szert al kal ma zó pénz -
tár ese té ben na pon ta – meg ha tá ro zott, a fel hal mo zott
 kamatot is tar tal ma zó pi a ci ér té ke és könyv sze rin ti ér té ke
kö zöt ti kü lön bö zet.”

40.  §

Az Övhr. 6.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A pénz tár a va gyo ni, pénz ügyi és jö ve del mi hely ze -
té re ható ese mé nyek rõl a ket tõs könyv vi tel zárt rend sze ré -
ben fo lya ma to san – e ren de let ben rög zí tett sza bá lyok sze -
rint – üzem gaz da sá gi szem lé le tû nyil ván tar tást ve zet, és
azt az üz le ti év, il let ve a ne gyed év vé gé vel – az el szá mo ló
egy sé gek re épü lõ nyil ván tar tá si rend szert al kal ma zó pénz -
tár ha von ta – le zár ja.”

41.  §

Az Övhr. 7.  §-ának (5) be kez dé se a kö vet ke zõ i) pont tal
egé szül ki:

[(5) A pénz tár szám vi te li po li ti ká ja ke re té ben kö te les el -
ké szí te ni:]

„i) az el szá mo ló egy sé gek kép zé sé nek, ár fo lyam meg -
ha tá ro zá sá nak, fo rint ra tör té nõ át vál tá sá nak, a fel me rü lõ
el té ré sek ke ze lé sé nek, ren de zé sé nek sza bá lya it tartal -
mazó, el szá mo ló egy sé gek ke ze lé si sza bály za tát.”

42.  §

Az Övhr. 8.  §-a (2) be kez dé sé nek elsõ mon da ta he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A ne gyed éves je len tést az éves pénz tá ri be szá mo ló ra
vo nat ko zó sza bá lyok sze rint kell el ké szí te ni – az zal, hogy
a mér leg ké szí tés idõ pont ja he lyett a ne gyed éves je len tés -
ké szí tés idõ pont ját kell figye lembe ven ni – egy pél dány -
ban, a ne gye dé vet kö ve tõ má so dik hó nap 15-éig – az
 elszámoló egy sé gek re épü lõ nyil ván tar tá si rend szert al kal -
ma zó pénz tár ese té ben a ne gye dé vet kö ve tõ hó nap utol só
nap já ig – kell a Fel ügye let nek meg kül de ni a Fel ügye let
 által meg ha tá ro zott elekt ro ni kus for má ban, fo ko zott biz -
ton sá gú alá író ta nú sít vánnyal el lát va a Fel ügye let je len tés -
fo ga dó rend sze rén ke resz tül.”

43.  §

(1) Az Övhr. 9.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(2) A ne gyed éves je len tés a pénz ügyi tel je sít mény ala -
ku lá sát tar tal ma zó ki mu ta tás ból, a pénz tár tárgy ne gyed év
végi port fo lió ál lo má nyát az Öbr. 1. szá mú mel lék le té ben
fel so rolt esz köz cso por tok sze rin ti ta go lás ban tar tal ma zó
ki mu ta tás ból, va la mint a pénz tár egé szé re szá mí tott ne -
gyed éves brut tó és net tó ho zam rá ták, re fe ren cia ho za mok
ala ku lá sát, to váb bá a ke zelt va gyon va gyon ke ze lõk kö zöt -
ti meg osz lá sát tar tal ma zó ki mu ta tás ból áll.”

(2) Az Övhr. 9.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(5) A pénz tár egé szé re, va la mint a fe de ze ti tar ta lék ra
vá laszt ha tó port fo li ón ként szá mí tott ne gyed éves brut tó és
net tó ho zam rá ták, re fe ren cia ho za mok ala ku lá sát, to váb bá
a ke zelt va gyon va gyon ke ze lõk kö zöt ti meg osz lá sát tar tal -
ma zó ki mu ta tás ta go lá sát a 8. szá mú mel lék let tartal -
mazza.”

44.  §

(1) Az Övhr. 16.  §-a a kö vet ke zõ új (3) be kez dés sel egé -
szül ki, egy ide jû leg a je len le gi (3)–(6) be kez dé sek szá mo -
zá sa (4)–(7) be kez dés re vál to zik:

„(3) Tar tó san adott köl csön ként kell ki mu tat ni a pénz tár 
tu laj do ná ban lévõ, a gaz dál ko dás nyil ván tar tá sát, a biz to -
sí tás ma te ma ti kai fel ada tok el lá tá sát, a be fek te té si üz let -
me ne tet, az in gat lan fej lesz tést, in gat lan üze mel te tést, in -
gat lan ke ze lést vég zõ szer ve zet ré szé re nyúj tott pénz köl -
csönt.”

(2) Az Övhr. 16.  §-ának – az (1) be kez dés sze rint – át -
szá mo zott (7) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„(7) Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök ér té ke lé si kü lön bö -
ze te ként kell ki mu tat ni a kül föl di pénz ér ték re  szóló ré sze -
se dé sek, ér ték pa pí rok, va la mint az éven túli fo rint- és
 devizabetétek mér leg for du ló nap ra vo nat ko zó an meg ha tá -
ro zott, könyv vizs gá ló ál tal hi te le sí tett, il let ve a ne gyed év
utol só nap já ra vo nat ko zó an – el szá mo ló egy sé gek re épü lõ
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nyil ván tar tá si rend szert al kal ma zó pénz tár ese té ben na -
pon ta – a 30.  § (1) be kez dé se sze rint meg ha tá ro zott, fel hal -
mo zott ka ma tot is tar tal ma zó pi a ci ér té ke és a könyv sze -
rin ti ér té ke kö zöt ti kü lön bö zet össze gét.”

45.  §

Az Övhr. 17.  §-a (2) be kez dé sé nek d) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(2) A kész le te ken be lül:]
„d) áruk ér té ke lé si kü lön bö ze te ként kell ki mu tat ni a to -

vább ér té ke sí tés cél já ra be szer zett in gat la nok, va la mint
a tag díj kö ve te lés fe jé ben át vett, ér té ke sí te ni kí vánt in gat -
la nok mér leg for du ló nap ra vo nat ko zó an meg ha tá ro zott,
könyv vizs gá ló ál tal hi te le sí tett pi a ci ér té ke, il let ve a ne -
gyed év utol só nap já ra vo nat ko zó an – el szá mo ló egy sé gek -
re épü lõ nyil ván tar tá si rend szert al kal ma zó pénz tár ese té -
ben na pon ta – meg ha tá ro zott pi a ci ér té ke és könyv sze rin ti 
ér té ke kö zöt ti kü lön bö zet össze gét.”

46.  §

Az Övhr. 18.  §-ának (9) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(9) Ér ték pa pír köl csön be adá sá ból szár ma zó kö ve te lés
ér té ke lé si kü lön bö ze te ként kell ki mu tat ni a (8) be kez dés
sze rin ti köl csön ügy let tár gyát ké pe zõ ér ték pa pír köl csön -
be adá sá nak nap já ra, il let ve a ne gyed év utol só nap já ra
 vonatkozóan – el szá mo ló egy sé gek re épü lõ nyil ván tar tá si
rend szert al kal ma zó pénz tár ese té ben na pon ta – meg ha tá -
ro zott, fel hal mo zott ka ma tot is tar tal ma zó pi a ci ér té ke és
könyv sze rin ti ér té ke kö zöt ti kü lön bö zet össze gét, to váb bá 
itt kell ki mu tat ni a köl csön be adott ér ték pa pír mér leg for -
du ló nap ra vo nat ko zó an meg ha tá ro zott, könyv vizs gá ló ál -
tal hi te le sí tett fel hal mo zott ka ma tot is tar tal ma zó pi a ci ér -
té ke és könyv sze rin ti ér té ke kö zöt ti kü lön bö zet össze gét.”

47.  §

(1) Az Övhr. 19.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) Ér ték pa pí rok ér té ke lé si kü lön bö ze te ként kell ki mu -
tat ni a (2) és (3) be kez dés sze rin ti ér ték pa pí rok mér leg for -
du ló nap ra vo nat ko zó an meg ha tá ro zott, könyv vizs gá ló
 által hi te le sí tett pi a ci ér té ké nek, il let ve a ne gyed év utol só
nap já ra vo nat ko zó an – el szá mo ló egy sé gek re épü lõ nyil -
ván tar tá si rend szert al kal ma zó pénz tár ese té ben na pon ta –
meg ha tá ro zott pi a ci ér té ké nek (ka ma to zó ér ték pa pí rok
ese té ben az utol só ka mat fi ze tés tõl, a ki bo csá tás tól az ér té -
ke lés nap já ig idõ ará nyo san járó ka ma tot is tar tal ma zó pi a -
ci ér ték nek) és a könyv sze rin ti ér té ké nek kü lön bö ze té ben
meg ál la pí tott össze get, to váb bá kül föl di pénz ér ték re  szóló 
ér ték pa pí rok ese tén a 30.  § (1) be kez dé se sze rint meg ha tá -
ro zott pi a ci ér ték és a könyv sze rin ti ér ték kö zöt ti kü lön bö -
zet össze gét.”

(2) Az Övhr. 19.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(5) Ha tár idõs ügy le tek ér té ke lé si kü lön bö ze te ként kell
ki mu tat ni a mér leg for du ló nap ján, il let ve a ne gyed év utol -
só nap ján – el szá mo ló egy sé gek re épü lõ nyil ván tar tá si
rend szert al kal ma zó pénz tár ese té ben az ér té ke lés nap ján – 
le nem zárt ha tár idõs és op ci ós ügy le tek vár ha tó ered mé -
nyé nek össze gé ben el szá molt ér té ke lé si kü lön bö ze tet.”

48.  §

(1) Az Övhr. 24.  §-a (4) be kez dé sé nek elsõ mon da ta
 helyébe a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Mû kö dé si cél tar ta lék ként kell ki mu tat ni a mû kö dé si
célú be fek te té si port fo lió mér leg for du ló nap ra, il let ve a ne -
gyed év utol só nap já ra – el szá mo ló egy sé gek re épü lõ nyil -
ván tar tá si rend szert al kal ma zó pénz tár ese té ben az ér té ke -
lés nap já ra – vo nat ko zó an meg ha tá ro zott, fel hal mo zott ka -
ma tot is tar tal ma zó pi a ci ér té ke és könyv sze rin ti ér té ke
kö zöt ti kü lön bö zet össze gé ben meg kép zett cél tar ta lé kot.”

(2) Az Övhr. 24.  §-a (12) be kez dé sé nek elsõ mon da ta
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Lik vi di tá si port fo lió ér té ke lé si kü lön bö ze té bõl kép zett 
cél tar ta lék ként kell ki mu tat ni a lik vi di tá si célú be fek te té si
port fo lió mér leg for du ló nap ra, il let ve a ne gyed év utol só
nap já ra – el szá mo ló egy sé gek re épü lõ nyil ván tar tá si rend -
szert al kal ma zó pénz tár ese té ben az ér té ke lés nap já ra – vo -
nat ko zó an meg ha tá ro zott, fel hal mo zott ka ma tot is tar tal -
ma zó pi a ci ér té ke és könyv sze rin ti ér té ke kö zöt ti kü lön bö -
zet össze gé ben meg kép zett cél tar ta lé kot.”

(3) Az Övhr. 24.  §-ának (15) be kez dé se a má so dik mon -
da tot köve tõen a kö vet ke zõ mon dat tal egé szül ki:

„Az el szá mo ló egy sé gek re épü lõ nyil ván tar tá si rend -
szert al kal ma zó pénz tár ese té ben a tárgy ne gyed év vé gé ig,
il let ve a mér leg for du ló nap já ig elõ írt, de a tárgy ne gyed év
vé gé ig, il let ve a mér leg for du ló na pig pén zü gyi leg nem ren -
de zett tag dí jak rá for dí tás ként el szá molt össze gét kell a ne -
gyed éves je len tés ben, il let ve a mér leg ben meg nem fi ze tett 
tag dí jak cél tar ta lé ka ként ki mu tat ni.”

(4) Az Övhr. 24.  §-a a kö vet ke zõ (16) és (17) be kez dés -
sel egé szül ki:

„(16) Az el szá mo ló egy sé gek re épü lõ nyil ván tar tá si
rend szert al kal ma zó pénz tár nak az egyé ni szám lák ról
olyan ana li ti kus nyil ván tar tást kell ve zet ni, amely bõl egy -
ér tel mû en meg ál la pít ha tók és nyo mon kö vet he tõk az
egyé ni szám lá kon tör tént jó vá írá sok és ter he lé sek fo rint -
ban és el szá mo ló egy ség ben is.

(17) Az el szá mo ló egy sé gek re épü lõ nyil ván tar tá si
rend szert al kal ma zó pénz tár nak az egyé ni szám lá kon
 elkülönítetten kell ki mu tat ni:

a) a szol gál ta tá sok fe de ze té re be fi ze tett tag dí jak ból,
tag díj célú tá mo ga tá sok ból, a ta gok egyéb be fi ze té se i bõl,
a tá mo ga tók ál tal jut ta tott rend sze res tá mo ga tá sok ból,
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 eseti ado má nyok ból az egyé ni szám lán jó vá írt össze ge ket
fo rint ban és el szá mo ló egy ség ben;

b) az egyé ni szám lá kon ki mu ta tott fe de ze ti cél tar ta lék
esz kö ze i nek be fek te té sé bõl szár ma zó – re a li zált és a nem
re a li zált ho za mot is tar tal ma zó – ered mény egyé ni szám -
lán jó vá írt össze gét fo rint ban;

c) az el szá mo ló egy ség záró da rab szá mát és az el szá -
mo ló egy ség záró ár fo lya mát, a ket tõ szor za ta ként a pénz -
tár tag egyé ni szám lá ján ki mu ta tott tagi kö ve te lés záró
 értékét (pi a ci ér té két).”

49.  §

Az Övhr. 26.  §-a kö vet ke zõ (7) be kez dés sel egé szül ki:
„(7) Az el szá mo ló egy sé gek re épü lõ nyil ván tar tá si

rend szert al kal ma zó pénz tár ese té ben az azo no sí tat lan
(füg gõ) té te lek rõl olyan ana li ti kus nyil ván tar tást kell ve -
zet ni, amely bõl egy ér tel mû en meg ál la pít ha tók és nyo mon
kö vet he tõk a füg gõ té te le ken tör tént jó vá írá sok és ter he lé -
sek fo rint ban és el szá mo ló egy ség ben is.”

50.  §

Az Övhr. 27.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül
ki:

„(4) A költ sé gek és rá for dí tá sok passzív idõ be li el ha tá -
ro lá sa ként kell ki mu tat ni az el szá mo ló egy sé gek re épü lõ
nyil ván tar tá si rend szert al kal ma zó pénz tár ese té ben az el -
szá mo ló egy ség napi net tó ár fo lya má nak meg ál la pí tá sa kor 
figye lembe vett, a tárgy idõ sza kot idõ ará nyo san ter he lõ, de 
még nem szám lá zott va gyon ke ze lé si, le tét ke ze lé si és
egyéb dí jak be fek te té si te vé keny ség gel kap cso la tos egyéb
rá for dí tás ként el szá molt össze gét. Amennyi ben a va gyon -
ke ze lõt szer zõ dés sze rint tel je sít mény hez kö tött dí ja zás
 illeti meg, ak kor a szer zõ dés sze rin ti díj tárgy idõ szak ra
jutó idõ ará nyos össze gét a havi zá rás ke re té ben kell el ha -
tá rol ni.”

51.  §

(1) Az Övhr. 29.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A be fek te tett, il let ve a for gó esz kö zök kö zött ki mu -
ta tott ér ték pa pí rok nak és ré sze se dé sek nek a mér leg for du -
ló nap já ra, va la mint a ne gyed év utol só nap já ra – el szá mo ló 
egy sé gek re épü lõ nyil ván tar tá si rend szert al kal ma zó pénz -
tár ese té ben az ér té ke lés nap já ra – vo nat ko zó ér té ke lé si
kü lön bö ze te meg ha tá ro zá sá nál pi a ci ér ték nek a tõzs dén,
il let ve el is mert ér ték pa pír pi a con ki ala kult, a mérlegfor -
dulónapon, a ne gyed év utol só nap ján – el szá mo ló egy sé -
gek re épü lõ nyil ván tar tá si rend szert al kal ma zó pénz tár
ese té ben az ér té ke lés nap ján – ér vé nyes ár fo lya mát, il let ve 
át lag árát kell te kin te ni.”

(2) Az Övhr. 29.  §-a (4) be kez dé sé nek elsõ mon da ta
 helyébe a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A tar tós be fek te té si célú in gat la nok, a be fek te tett pénz -
ügyi esz kö zök és a for gó esz kö zök kö zött ki mu ta tott tu laj -
do ni ré sze se dést je len tõ be fek te té sek, va la mint az áru nak
mi nõ sü lõ, to vább ér té ke sí té si cél lal be szer zett in gat la nok
ese té ben az üz le ti év mér leg for du ló nap já ra, il let ve a ne -
gyed év utol só nap já ra – el szá mo ló egy sé gek re épü lõ nyil -
ván tar tá si rend szert al kal ma zó pénz tár ese té ben az ér té ke -
lés nap já ra – vo nat ko zó an meg ha tá ro zott pi a ci ér té ke és
könyv sze rin ti ér té ke kö zöt ti kü lön bö ze tet – az adott esz -
köz cso por ton be lül el kü lö ní tet ten – ér té ke lé si kü lön bö zet -
ként, a for rá sok kö zött az ilyen cí men meg kép zett mû kö -
dé si, fe de ze ti, il let ve lik vi di tá si ér té ke lé si kü lön bö zet cél -
tar ta lé ka ként kell ki mu tat ni.”

(3) Az Övhr. 29.  §-a (5) be kez dé sé nek be ve ze tõ szö ve -
ge he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Amennyi ben a (4) be kez dés sze rin ti ér té ke lés so rán az
egyes esz kö zök nek a mér leg for du ló nap já ra, a ne gyed év
utol só nap já ra – el szá mo ló egy sé gek re épü lõ nyilvántar -
tási rend szert al kal ma zó pénz tár ese té ben az ér té ke lés nap -
já ra – vo nat ko zó ér té ke lé se kor ér vé nyes”

(4) Az Övhr. 29.  §-a (6) be kez dé sé nek elsõ mon da ta
 helyébe a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pí rok nál – füg get -
le nül at tól, hogy azok a for gó esz kö zök, il let ve a be fek te -
tett pénz ügyi esz kö zök kö zött sze re pel nek – az ér ték pa pír
üz le ti év mér leg for du ló nap já ra, il let ve a ne gyed év utol só
nap já ra – el szá mo ló egy sé gek re épü lõ nyil ván tar tá si rend -
szert al kal ma zó pénz tár ese té ben az ér té ke lés nap já ra –
 vonatkozóan meg ha tá ro zott pi a ci ér té ke és könyv sze rin ti
ér té ke kö zöt ti kü lön bö ze tet – az adott esz köz cso por ton be -
lül el kü lö ní tet ten – ér té ke lé si kü lön bö zet ként, a for rá sok
kö zött az ilyen cí men meg kép zett mû kö dé si, fe de ze ti,
 illetve lik vi di tá si ér té ke lé si kü lön bö zet cél tar ta lé ka ként
kell ki mu tat ni.”

(5) Az Övhr. 29.  §-a (8) be kez dé sé nek be ve ze tõ szö ve -
ge he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Amennyi ben a (6) be kez dés sze rin ti ér té ke lés so rán az
egyes esz kö zök nek a mér leg for du ló nap já ra, a ne gyed év
utol só nap já ra – el szá mo ló egy sé gek re épü lõ nyilvántar -
tási rend szert al kal ma zó pénz tár ese té ben az ér té ke lés nap -
já ra – vo nat ko zó ér té ke lé se kor ér vé nyes”

52.  §

(1) Az Övhr. 30.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A va lu ta pénz tár ban lévõ va lu ta kész let, a de vi za -
szám lán lévõ de vi za, to váb bá a kül föl di pénz ér ték re  szóló
be fek te tett pénz ügyi esz kö zök és ér ték pa pí rok ne gyed év
végi és mér leg for du ló na pi – el szá mo ló egy sé gek re épü lõ
nyil ván tar tá si rend szert al kal ma zó pénz tár ese té ben az
 értékelés nap já ra vo nat ko zó – ér té ke lé se kor a de vi zá ban
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ki fe je zett pi a ci ér ték (2) be kez dés sze rin ti vá lasz tott de vi -
za ár fo lya mon át szá mí tott fo rint ér té ke és az esz köz könyv
sze rin ti fo rint ér té ke kö zöt ti ér ték kü lön bö zet cél tar ta lék -
ként meg kép zett össze gén be lül el kü lö ní tet ten kell ki mu -
tat ni a járó osz ta lé kot, a de vi za ár fo lyam-vál to zás ból és az
egyéb pi a ci ár ha tás ból adó dó kü lön bö ze tet, to váb bá a
 kamatozó ér ték pa pír ese té ben a ne gyed év utol só nap já ig,
il let ve a mér leg for du ló nap já ig idõ ará nyo san járó ka mat
össze gét.”

(2) Az Övhr. 30.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A va lu ta pénz tár ban lévõ va lu ta kész le tet, a de vi za -
szám lán lévõ de vi zát, to váb bá a kül föl di pénz ér ték re  szóló 
kö ve te lést, be fek te tett pénz ügyi esz közt, ér ték pa pírt, il let -
ve kö te le zett sé get azok be ke rü lé se kor, il let ve a ne gyed év
végi és a mér leg for du ló na pi – el szá mo ló egy sé gek re épü lõ 
nyil ván tar tá si rend szert al kal ma zó pénz tár ese té ben a
napi – ér té ke lés kor a Tv. 60.  §-ának (4) be kez dé se sze rin ti
 választott de vi za ár fo lya mon kell ér té kel ni.”

(3) Az Övhr. 30.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(6) A kül föl di pénz ér ték re  szóló ka ma to zó ér ték pa pí -
rok ne gyed év utol só nap já ig, il let ve a mér leg for du ló nap -
já ig – el szá mo ló egy sé gek re épü lõ nyil ván tar tá si rend szert 
al kal ma zó pénz tár ese té ben az ér té ke lés nap já ig – idõ ará -
nyo san járó – ér té ke lé si kü lön bö zet ben el szá molt – ka mat
fo rint ér té két az ér té ke lés nap ján ér vé nyes (2) be kez dés
sze rin ti ár fo lya mon kell meg ál la pí ta ni.”

(4) Az Övhr. 30.  §-ának (9) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(9) A va lu ta kész let, a de vi za szám lán lévõ de vi za, a
kül föl di pénz ér ték re  szóló kö ve te lés, a be fek te tett pénz -
ügyi esz köz, az ér ték pa pír, il let ve a kül föl di pénz ér ték re
 szóló kö te le zett ség ne gyed év végi, il let ve mér leg for du ló -
na pi – el szá mo ló egy sé gek re épü lõ nyil ván tar tá si rend -
szert al kal ma zó pénz tár ese té ben az ér té ke lés nap já ra
 vonatkozó – ér té ke lé se kor meg ál la pí tott ár fo lyam kü lön -
bö ze tek el szá mo lá sá ra a Tv. 84.  §-a (7) be kez dé sé nek
g) pont ja, és a 85.  §-a (3) be kez dé sé nek g) pont ja nem
 alkalmazható.”

53.  §

Az Övhr. 33.  §-ának (8) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(8) Az ered mény ki mu ta tás ban be fek te té si te vé keny -
ség gel kap cso la tos be vé tel ként, il let ve rá for dí tás ként kell
ki mu tat ni az Öbr.-ben meg ha tá ro zott be fek te té si for mák ba 
esz kö zölt – a szám vi te li nyil ván tar tás ban a be fek te tett,
 illetve a for gó esz kö zök kö zött ki mu ta tott – be fek te té sek -
bõl adó dó be vé te le ket, il let ve rá for dí tá so kat, ide ért ve a be -
fek te té sek mér leg for du ló na pi, il let ve ne gyed év végi – el -
szá mo ló egy sé gek re épü lõ nyil ván tar tá si rend szert al kal -
ma zó pénz tár ese té ben az ér té ke lés nap já ra vo nat ko zó –

ér té ke lé se kor az ér té ke lé si kü lön bö zet ben be vé tel ként
 elszámolt vár ha tó ho za mot, il let ve az ér té ke lé si kü lön bö -
zet össze gé ben rá for dí tás ként el szá molt cél tar ta lék kép zést 
is.”

54.  §

(1) Az Övhr. 34.  §-a (1) be kez dé sé nek c) pont ja a kö vet -
ke zõ má so dik mon dat tal egé szül ki:

[c) Meg nem fi ze tett tag dí jak  miatti tar ta lék kép zés:]

„Az el szá mo ló egy sé gek re épü lõ nyil ván tar tá si rend -
szert al kal ma zó pénz tár ese té ben a tárgy ne gyed év vé gé ig,
il let ve a mér leg for du ló nap já ig elõ írt, de a tárgy ne gyed év
vé gé ig, il let ve a mér leg for du ló nap já ig pén zü gyi leg nem
ren de zett, mû kö dé si célú tag dí jak össze gé ben rá for dí tás -
ként el szá molt tar ta lék kép zés.”

(2) Az Övhr. 34.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont ja a má so -
dik mon da tot köve tõen a kö vet ke zõ mon dat tal egé szül ki:

„Itt kell to váb bá ki mu tat ni a fe de ze ti tar ta lék ból vá sá -
rolt, a pénz tár el he lye zé sé re szol gá ló in gat lan hasz no sí tá si
dí ja ként a fe de ze ti célú be fek te té si te vé keny ség gel kap -
cso la tos be vé tel lel szem ben el szá molt össze get.”

(3) Az Övhr. 34.  §-a (5) be kez dé se g) pont já nak elsõ
mon da ta he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Ér té ke lé si kü lön bö zet ben el szá molt vár ha tó ho zam -
ként kell ki mu tat ni a mû kö dé si célú be fek te té si port fo lió
mér leg for du ló nap ra, il let ve a ne gyed év utol só nap já ra
 – elszámoló egy sé gek re épü lõ nyil ván tar tá si rend szert
 alkalmazó pénz tár ese té ben az ér té ke lés nap já ra – vo nat -
ko zó an meg ha tá ro zott (ka ma to zó ér ték pa pí rok, il let ve
disz kont ér ték pa pí rok ese té ben a fel hal mo zott ka ma tot is
tar tal ma zó) pi a ci ér té ke és könyv sze rin ti ér té ke kö zöt ti
kü lön bö zet össze gét.”

55.  §

(1) Az Övhr. 35.  §-a (1) be kez dé sé nek c) pont ja a kö vet -
ke zõ má so dik mon dat tal egé szül ki:

[c) Meg nem fi ze tett tag dí jak  miatti tar ta lék kép zés:]

„Az el szá mo ló egy sé gek re épü lõ nyil ván tar tá si rend -
szert al kal ma zó pénz tár ese té ben a tárgy ne gyed év vé gé ig,
il let ve a mér leg for du ló nap já ig elõ írt, de a tárgy ne gyed év
vé gé ig, il let ve a mér leg for du ló nap já ig pén zü gyi leg nem
ren de zett, nyug díj-szol gál ta tá si célú tag dí jak össze gé ben
rá for dí tás ként el szá molt tar ta lék kép zés.”

(2) Az Övhr. 35.  §-ának (3) be kez dé se a kö vet ke zõ má -
so dik mon dat tal egé szül ki:

„Itt kell to váb bá ki mu tat ni a fe de ze ti tar ta lék ból vá sá -
rolt, a pénz tár el he lye zé sé re szol gá ló in gat lan hasz no sí tá si
dí ja ként a mû kö dés anyag jel le gû rá for dí tá sá val szem ben
el szá molt össze get.”
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56.  §

Az Övhr. 36.  §-a (1) be kez dé sé nek c) pont ja a követ -
kezõ má so dik mon dat tal egé szül ki:

[c) Meg nem fi ze tett tag dí jak  miatti tar ta lék kép zés:]
„Az el szá mo ló egy sé gek re épü lõ nyil ván tar tá si rend -

szert al kal ma zó pénz tár ese té ben a tárgy ne gyed év vé gé ig,
il let ve a mér leg for du ló nap já ig elõ írt, de a tárgy ne gyed év
vé gé ig, il let ve a mér leg for du ló nap já ig pén zü gyi leg nem
ren de zett, lik vi di tá si célú tag dí jak össze gé ben rá for dí tás -
ként el szá molt tar ta lék kép zés.”

57.  §

Az Övhr. 37.  §-ának (3) be kez dé se a kö vet ke zõ g) és
h) pont tal egé szül ki:

[(3) A ki mu ta tás a kö vet ke zõ fõ ré szek bõl áll:]
„g) az el szá mo ló egy sé gek ala ku lá sa,
h) a be fek te té sek fõbb ada ta i nak föld raj zi és de vi za ne -

men kén ti meg osz lá sa.”

58.  §

Az Övhr. 38.  §-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 sze rin ti va gyon mér le get és va -
gyon lel tárt az át ala ku lás so rán két al ka lom mal kell el ké -
szí te ni: elõ ször az át ala ku lás ról  szóló dön tés meg ala po zá -
sá hoz, il let ve a te vé keny sé gi en ge dély ké re lem alá tá masz -
tá sá ra – a pénz tár köz gyû lé se ál tal meg ha tá ro zott for du ló -
nap ra (va gyon mér leg-ter ve zet és va gyon lel tár-ter ve zet) –,
majd az át ala ku lás (a jog utód pénz tár alap sza bá lya ha tály -
ba lé pé sé nek idõ pont ja, ame lyet az alap sza bály el fo ga dá -
sá val egy ide jû leg a má so dik köz gyû lés ha tá roz meg) nap -
já val (vég le ges va gyon mér leg és vég le ges va gyon lel tár).”

59.  §

Az Övhr. 41.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) Az át ala ku lás (a jog utód pénz tár alap sza bá lya ha -
tály ba lé pé sé nek idõ pont ja) nap ját kö ve tõ 90 na pon be lül
vég le ges va gyon lel tár ral alá tá masz tott vég le ges va gyon -
mér le get kell ké szí te ni és a Fel ügye let nek meg kül de ni
mind az át ala ku ló, mind az át ala ku lás sal lét re jö võ pénz -
tár(ak)ra vo nat ko zó an.”

60.  §

(1) Az Övhr. 42.  §-ának (3) be kez dé se a kö vet ke zõ szö -
veg gel egé szül ki:

„Az el szá mo ló egy sé gek re épü lõ nyil ván tar tá si rend -
szert al kal ma zó pénz tár ese té ben az ana li ti kus nyil ván tar -
tás nak tar tal maz nia kell be vé te li és ki adá si jog cí mek sze -
rin ti meg bon tás ban, idõ ren di sor rend ben, egy sé ges szer -
ke zet ben a jó vá írá so kat, il let ve ter he lé se ket, va la mint a
 jóváírások és ter he lé sek kü lön bö ze té nek össze gé ben az
adott idõ szak vé gén a pénz tár tag nak a pénz tár ral szem ben
fenn ál ló, el is mert kö ve te lé sét. Az egyé ni szám lá kon ezen
ada to kat fo rint ban és el szá mo ló egy sé gek ben kell ki mu tat -
ni. Az egyé ni szám la ana li ti ka el sõd le ges nyil ván tar tá sa
el szá mo ló egy ség ben tör té nik. Az egyé ni szám la egyen le -
ge az ak tu á lis el szá mo ló egy sé gek szá má nak és az el szá -
mo ló egy sé gek ár fo lya má nak szor za tá val egye zik meg. Az 
egyé ni szám lák ról ve ze tett ana li ti kus nyil ván tar tás ada ta i -
nak a fe de ze ti tar ta lék ki mu ta tá sá ra szol gá ló fõ köny vi
szám lák egyen leg ada ta i val való egye zõ sé gét havi szint en
biz to sí ta ni kell. A pénz tár nak az egyez õs éget fõ köny vi és
ana li ti kus nyil ván tar tá sai fel hasz ná lá sá val napi szint en is
iga zol nia kell a havi zá rás sal le zárt hó na pok vonatkozá -
sában.”

(2) Az Övhr. 42.  §-ának (11) be kez dé se a kö vet ke zõ
má so dik mon dat tal egé szül ki:

„Az el szá mo ló egy sé gek re épü lõ nyil ván tar tá si rend -
szert al kal ma zó pénz tár ese té ben a tárgy ne gyed év vé gé ig,
il let ve a mér leg for du ló nap já ig elõ írt, de a tárgy ne gyed év
vé gé ig, il let ve a mér leg for du ló nap já ig pén zü gyi leg nem
ren de zett össze gét kell meg nem fi ze tett tag dí jak tar ta lé ka -
ként meg ké pez ni a rá for dí tá sok kal szem ben.”

(3) Az Övhr. 42.  §-ának (17) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(17) Az azo no sí tat lan (füg gõ) be fi ze té sek azo no sí tá sa -
kor, azok be fek te té sé bõl szár ma zó net tó ho zam lik vi di tá si
tar ta lék ban ki mu ta tott össze gét a fe de ze ti tar ta lé kon be lül
az egyé ni szám lá kon a ho zam be vé te lek bõl kép zett cél tar -
ta lék ra, a lik vi di tá si cél tar ta lé kon be lül az egyéb likvidi -
tási cé lok ra kép zett cél tar ta lék ra, il let ve a tar ta lék tõ ké re
kell át ve zet ni. A vissza utalt összeg re esõ ho za mot a lik vi -
di tá si cél tar ta lé kon be lül az egyéb lik vi di tá si cé lok ra kép -
zett cél tar ta lék ja vá ra kell át ve zet ni.”

61.  §

(1) Az Övhr. 42/A.  §-a (1) be kez dé sé nek elsõ mon da ta
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Az Öbr.-ben meg ha tá ro zott be fek te té si for mák ba esz -
kö zölt mû kö dé si, fe de ze ti, lik vi di tá si és koc ká za ti célú be -
fek te té sek, va la mint a füg gõ port fo lió mér leg for du ló nap -
ra, il let ve a ne gyed év utol só nap já ra – el szá mo ló egy sé -
gek re épü lõ nyil ván tar tá si rend szert al kal ma zó pénz tár
ese té ben az ér té ke lés nap já ra – vo nat ko zó an meg ha tá ro -
zott, (ka ma to zó ér ték pa pí rok, il let ve disz kont ér ték pa pí -
rok ese té ben a fel hal mo zott ka ma tot is tar tal ma zó) pi a ci
ér té ke és könyv sze rin ti ér té ke kö zöt ti kü lön bö zet össze gét 
a be fek te té si te vé keny ség be vé te lei kö zött az ér té ke lé si
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kü lön bö zet vár ha tó ho za ma ként kell el szá mol ni az egyes
esz köz cso por to kon be lül el kü lö ní tet ten meg nyi tott és
 vezetett ér té ke lé si kü lön bö zet szám lák kal szem ben.”

(2) Az Övhr. 42/A.  §-a (2) be kez dé sé nek a)–c) pont ja
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(2) Idõ ará nyo san járó ka mat be vé tel ként kell el szá mol ni:]
„a) a név ér ték alatt ki bo csá tott, a név ér ték alatt vá sá rolt

disz kont – hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ, be fek te tett esz köz -
ként vagy for gó esz köz ként ki mu ta tott – ér ték pa pí rok név -
ér té ke és ki bo csá tá si ér té ke (vé te lá ra) kö zöt ti kü lön bö zet
adott üz le ti év mér leg for du ló nap já ig, il let ve a tárgy ne -
gyed év utol só nap já ig – el szá mo ló egy sé gek re épü lõ nyil -
ván tar tá si rend szert al kal ma zó pénz tár ese té ben az ér té ke -
lés nap já ig – ter je dõ idõ szak ra ará nyo san járó össze gét
mind ad dig, amíg ezen ér ték pa pí ro kat a pénz tár nem ér té -
ke sí ti, nem vált ja be, a köny vek bõl nem ve ze ti ki;

b) a be fek te tett pénz ügyi esz kö zök, il let ve a for gó esz -
kö zök közé so rolt hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ka ma to zó
 értékpapírok után az adott üz le ti év mér leg for du ló nap já ig,
il let ve a tárgy ne gyed év utol só nap já ig – el szá mo ló egy sé -
gek re épü lõ nyil ván tar tá si rend szert al kal ma zó pénz tár
ese té ben az ér té ke lés nap já ig – ter je dõ idõ szak ra idõ ará -
nyo san járó ka mat össze gét;

c) a fo rint ban és de vi zá ban el he lye zett bank be té tek
után az adott üz le ti év mér leg for du ló nap já ig, il let ve a
tárgy ne gyed év utol só nap já ig – el szá mo ló egy sé gek re
épü lõ nyil ván tar tá si rend szert al kal ma zó pénz tár ese té ben
az ér té ke lés nap já ig – ter je dõ idõ szak ra idõ ará nyo san járó
ka mat össze gét.”

(3) Az Övhr. 42/A.  §-a (4) be kez dé sé nek be ve ze tõ szö -
ve ge he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A de vi za ár fo lyam-kü lön bö ze tek kö zött el kü lö ní tet ten
kell ki mu tat ni a va lu ta pénz tár ban lévõ va lu ta kész let és a
de vi za szám lán lévõ de vi za, to váb bá a kül föl di pénz ér ték re 
 szóló be fek te tett pénz ügyi esz kö zök és ér ték pa pí rok mér -
leg for du ló na pi, il let ve ne gyed év végi – el szá mo ló egy sé -
gek re épü lõ nyil ván tar tá si rend szert al kal ma zó pénz tár
ese té ben az ér té ke lés nap já ra vo nat ko zó – ér té ke lé se kor a
de vi zá ban ki fe je zett pi a ci ér ték 30.  § (2) be kez dé se sze rin -
ti vá lasz tott de vi za ár fo lya mon át szá mí tott fo rint ér té ke és
az esz köz könyv sze rin ti ér té ke kö zöt ti kü lön bö zet össze -
gé bõl”

(4) Az Övhr. 42/A.  §-a (7) be kez dé sé nek elsõ mon da ta
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A tárgy ne gyed év végi – el szá mo ló egy sé gek re épü lõ
nyil ván tar tá si rend szert al kal ma zó pénz tár ese tén a napi –
ér té ke lés so rán meg ál la pí tott ér té ke lé si kü lön bö zet ál lo -
má nya és az ér té ke lé si kü lön bö zet cél tar ta lé ká nak a tárgy -
ne gyed év végi – el szá mo ló egy sé gek re épü lõ nyilvántar -
tási rend szert al kal ma zó pénz tár ese té ben a napi – ér té ke -
lést meg elõ zõ könyv sze rin ti ér té ke kö zöt ti kü lön bö zet
össze gét jel le gé tõl füg gõ en kell ér té ke lé si kü lön bö zet
 növekedéseként és vár ha tó ho zam be vé tel ként, il let ve ér té -
ke lé si kü lön bö zet csök ke né se ként és vár ha tó ho zam be vé -
tel csök ke né se ként el szá mol ni.”

(5) Az Övhr. 42/A.  §-ának (8) be kez dé se a har ma dik
mon da tot köve tõen a kö vet ke zõ mon dat tal egé szül ki:

„Az el szá mo ló egy sé gek re épü lõ nyil ván tar tá si rend -
szert al kal ma zó pénz tár ese té ben a ki lé põ, a más pénz tár ba 
át lé põ vagy tag sá gi vi szo nyát egyéb mó don meg szün te tõ
pénz tár tag gal való el szá mo lás so rán a pénz tár tag egyé ni
szám lá ján meg lé võ tagi kö ve te lést az egyé ni szám lá kon
jó vá írt fe de ze ti cél tar ta lék igény be vé te le ként kell el szá -
mol ni.”

(6) Az Övhr. 42/A.  §-ának (9) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(9) A pénz tár nak a be fek te tett pénz ügyi esz kö zök,
 valamint a for gó esz kö zök kö zött ki mu ta tott ér ték pa pí rok -
hoz kap cso ló dó an fo lya ma tos, nap ra kész ana li ti kus nyil -
ván tar tást kell ve zet nie.

a) Az ér ték pa pí rok ana li ti kus nyil ván tar tá sá nak leg -
alább a kö vet ke zõ ada to kat kell tar tal maz nia: va gyon ke ze -
lõn ként el kü lö ní tet ten ér ték pa pír faj tán ként az ér ték pa pír
azo no sí tó ada ta it, az ér ték pa pí rok kal kap cso la tos tranz ak -
ci ó kat (vá sár lás, el adás, le já rat, ka mat-, il let ve osztalék -
fizetés) a tranz ak ció idõ pont ját, az ér ték pa pír név ér té két,
vé tel árát, il let ve el adá si árát, pi a ci ér té két, ka ma to zó
 értékpapírok ese té ben a vé tel ár ban, il let ve el adá si ár ban
fel hal mo zott ka mat össze gét, az ér ték pa pír be szer zé si
(könyv sze rin ti) ér té két, el adás kor az ér ték pa pír könyv
sze rin ti ér té ké nek csök ke né sét, az el adás kor re a li zált ka -
mat, ár fo lyam nye re ség, il let ve ár fo lyam vesz te ség, va la -
mint az el ha tá rolt be fek te té si te vé keny ség gel össze füg gõ
költ sé gek és rá for dí tá sok össze gét. A mér leg for du ló na pi
és a ne gyed év végi – az el szá mo ló egy sé gek re épü lõ nyil -
ván tar tá si rend szert al kal ma zó pénz tár ese tén a napi – ér té -
ke lés hez kap cso ló dó an az ana li ti kus nyil ván tar tás ban ki
kell mu tat ni az ér ték pa pí rok pi a ci ér té ke és könyv sze rin ti
ér té ke kö zöt ti kü lön bö zet össze gét, azon be lül az idõ ará -
nyo san járó ka mat, járó osz ta lék, de vi za ár fo lyam vál to zá -
sá ból adó dó ár fo lyam nye re ség, ár fo lyam vesz te ség össze -
gét, va la mint az egyéb pi a ci ér ték íté let bõl adó dó ér ték kü -
lön bö ze te ket ár fo lyam nye re ség, il let ve ár fo lyam vesz te ség 
meg bon tás ban. Az ana li ti kus nyil ván tar tást úgy kell ki ala -
kí ta ni, hogy az ér ték pa pír el adá sa kor, ka mat fi ze tés kor
vagy osz ta lék fi ze tés kor az ér té ke lé si kü lön bö zet vál to zá sa 
is nyo mon kö vet he tõ le gyen.

b) Amennyi ben a fo lya ma to san, nap ra ké szen ve ze tett
ana li ti kus nyil ván tar tás ada tai alap ján az ér ték pa pír ügy le -
tek kel és az ér ték pa pír ér té ke lé sé vel kap cso la tos va la -
mennyi gaz da sá gi ese mény nyo mon kö vet he tõ, ak kor azo -
kat a fõ köny vi köny ve lés ben meg ha tá ro zott idõ kö zön ként
– leg alább ha von ta – gaz da sá gi ese mény tí pu son ként
össze sí tet ten, az ana li ti ka fel adá sa alap ján le het el szá mol -
ni. Az ana li ti kus nyil ván tar tás ból ké szí tett össze sí tõ fel -
adás alap ján tör té nõ fõ köny vi köny ve lés so rán biz to sí ta ni
kell az ana li ti kus és fõ köny vi köny ve lés egye zõ sé gét.

c) Az el szá mo ló egy sé gek re épü lõ nyil ván tar tást al kal -
ma zó pénz tár a fo lya ma to san, nap ra ké szen ve ze tett ana li -
ti kus nyil ván tar tás ada tai alap ján az ér ték pa pír ügy le tek kel
és az ér ték pa pír ér té ke lé sé vel kap cso la tos va la mennyi
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gaz da sá gi ese ményt a fõ köny vi köny ve lés ben ha von ta az
ana li ti ka fel adá sa alap ján kö te les tárgy nap ra vissza me nõ -
le ge sen el szá mol ni. Az ana li ti kus nyil ván tar tás ból ké szí -
tett fel adás alap ján tör té nõ fõ köny vi köny ve lés so rán biz -
to sí ta ni kell az ana li ti kus és fõ köny vi köny ve lés egyezõ -
ségét.”

62.  §

(1) Az Övhr. 43.  §-a (10) be kez dé sé nek elsõ mon da ta
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A tõzs dén, il let ve tõzs dén kí vül kö tött, a ne gyed év
utol só nap já ig, il let ve a mér leg for du ló nap já ig – az el szá -
mo ló egy sé gek re épü lõ nyil ván tar tá si rend szert al kal ma zó
pénz tá rak ese té ben az ér té ke lés nap já ig – le nem zárt ha tár -
idõs ügy le tek ese té ben az ügy let tár gyát ké pe zõ pénz ügyi
inst ru men tum, egyéb áru kö té si ára (ár fo lya ma) és a ne -
gyed év utol só nap ján, il let ve a mér leg for du ló nap ján – az
el szá mo ló egy sé gek re épü lõ nyil ván tar tá si rend szert al kal -
ma zó pénz tá rak ese té ben az ér té ke lés nap ján – is mert pi a ci 
ér té ke (tárgy évi utol só tõzs dei ke res ke dé si nap já ra vo nat -
ko zó an az el szá mo ló ház ál tal meg ál la pí tott el szá mo ló á ra,
ár fo lya ma) kö zöt ti kü lön bö ze tet, mint az ügy let vár ha tó
ered mé nyét, azaz pi a ci ér té két – fe de ze ti ügy let ese té ben
leg fel jebb a fe de zett ügy let (ügy le tek) ne gyed év utol só
nap já ig, il let ve a mér leg for du ló nap já ig – az el szá mo ló
egy sé gek re épü lõ nyil ván tar tá si rend szert al kal ma zó pénz -
tá rak ese té ben az ér té ke lés nap já ig – fel me rü lõ el szá molt
idõ ará nyos el len ke zõ elõ je lû ered mé nyé nek össze gé ben –
el kell szá mol ni ér té ke lé si kü lön bö zet ként – és jel le gé tõl
füg gõ en – be vé tel ként, il let ve be vé telt csök ken tõ té tel -
ként.”

(2) Az Övhr. 43.  §-ának (14)–(17) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép

„(14) Az el szá mo lá si tí pu sú op ci ós ügy le tek op ci ós dí -
já nak el szá mo lá sá ra a kö vet ke zõ sza bá lyo kat kell al kal -
maz ni:

a) ha a pénz tár az op ció ve võ je, a fi ze tett op ci ós dí jat a
pénz ügyi mû ve le tek egyéb rá for dí tá sa ként kell el szá mol ni 
a ki fi ze té se kor, ha a pénz tár az op ció ki író ja, ak kor a ka -
pott op ci ós dí jat a pénz ügyi mû ve le tek egyéb be vé te le ként 
kell el szá mol ni az op ci ós díj pénz ügyi ren de zé se kor, a
pénz esz kö zök kel szem ben;

b) ha az ügy let zá rá sa a mér leg for du ló nap já ig nem tör -
té nik meg, és

ba) az op ci ós díj – a szám vi te li po li ti ká ban rög zí tet tek
sze rint – je len tõs össze gû, vagy

bb) az ügy let fe de ze ti ügy let, vagy
bc) az ügy let a be fek te té si port fo lió ré szét ké pe zi, vagy
bd) az ügy let a be fek te té si port fo lió ré szét ké pe zõ alap -

ügy let, mér leg té tel fe de ze ti ügy le te,
ak kor az a) pont sze rint el szá molt op ci ós dí jat idõ be li leg el 
kell ha tá rol ni és az idõ be li el ha tá ro lást az ügy let zá rá sa kor
kell meg szün tet ni.

(15) A be fek te té si port fo lió ré szét ké pe zõ esz köz be -
szer zé sé re kö tött le szál lí tá si op ci ós ügy let ese tén a (17) be -

kez dés elõ írásait kell al kal maz ni, ki vé ve az el szá mo ló
egy sé gek re épü lõ nyil ván tar tá si rend szert al kal ma zó pénz -
tárt, amely a szám vi te li po li ti ká já ban rög zí tet tek sze rint
dönt het úgy, hogy nem a (17) be kez dés, ha nem a (14) be -
kez dés sze rint jár el.

(16) A (14) be kez dés b) pont bc) és bd) al pont ja sze rin ti
el szá mo lá si op ci ós ügy let és a (15) be kez dés sze rin ti le -
szál lí tá si op ci ós ügy let ér té ke lé sé re a (10) be kez dés ben
fog lal ta kat kell al kal maz ni.

(17) A le szál lí tá si op ci ós ügy le tek ese tén az op ci ós dí -
jak el szá mo lá sá ra a kö vet ke zõ sza bályt kell al kal maz ni:

a) Ha az op ci ós ügy let tár gyát az op ció ve võ jé nek
 minõsülõ pénz tár be fek te tett esz köz ként szán dé ko zik
hasz no sí ta ni, ak kor a fi ze tett op ci ós dí jat a be ke rü lé si ér ték 
ré szé nek kell te kin te ni.

b) Ha az op ci ós ügy let tár gyát a pénz tár for gó esz köz -
ként szán dé ko zik hasz no sí ta ni, ak kor a fi ze tett op ci ós dí jat 
– sa ját dön tés tõl füg gõ en – figye lembe ve he ti a be ke rü lé si
ér ték ben, el len ke zõ eset ben a pénz ügyi mû ve le tek egyéb
rá for dí tá sai kö zött el szá mol ja.

c) A be ke rü lé si ér ték ben figye lembe ve en dõ op ci ós
 díjat, an nak ki fi ze té se kor a pénz tár egyéb kö ve te lés ként
szá mol ja el, és az op ció le hí vá sa kor ve ze ti ki köny ve i bõl
az esz köz be ke rü lé si ér té ké nek nö ve lé sé vel egy ide jû leg.”

63.  §

Az Övhr. 43/A.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(6) A köl csön fu tam ide je alatt a köl csön ügy let tár gyát
ké pe zõ ér ték pa pír ér té ke lé sé re, va la mint az ér té ke lé si
 különbözet és an nak cél tar ta lé ka el szá mo lá sá ra a
29–30.  §-ban fog lalt sza bá lyo kat kell al kal maz ni az zal az
el té rés sel, hogy a köl csön be adott ér ték pa pír mér leg for du -
ló nap ra, il let ve a ne gyed év utol só nap já ra – az el szá mo ló
egy sé gek re épü lõ nyil ván tar tá si rend szert al kal ma zó pénz -
tá rak ese té ben az ér té ke lés nap já ra – vo nat ko zó an meg -
állapított ér té ke lé si kü lön bö ze té nek össze gét az ér ték pa pír 
köl csön be adá sá ból szár ma zó kö ve te lés ér té ke lé si kü lön -
bö ze te ként kell ki mu tat ni.”

64.  §

Az Övhr. 44.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(5) A ki egé szí tõ mel lék let szám sza ki ré sze – a Tv.
92.  §-ának (1) be kez dé sé ben elõ írt szám sze rû ada to kon
 kívül – a pénz tár pénz moz gá sa i nak jog cí me it tük rö zõ
cash-flow-t, a pénz tá ri cél tar ta lé kok ala ku lá sát, va la mint
a port fo lió ál lo mány üz le ti év végi ál lo má nyá nak könyv
sze rin ti és pi a ci ér té két, to váb bá az el szá mo ló egy sé gek re
épü lõ nyil ván tar tá si rend szert al kal ma zó pénz tár ese té ben
az el szá mo ló egy sé gek vá laszt ha tó port fo li ón kén ti nyi tó,
záró ár fo lya mát és da rab szá mát tar tal maz za.”
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65.  §

Az Övhr. 46/A.  §-a a kö vet ke zõ má so dik mon dat tal egé -
szül ki:

„A ki egé szí tõ mel lék let ben a 7. sz. mel lék let H) és
I) táb lá za tá nak meg fele lõen be kell mu tat ni a be fek te té sek
fõbb ada ta i nak föld raj zi és de vi za ne men kén ti meg osz lá -
sát.”

66.  §

(1) Az Övhr. 52.  §-ának (1) be kez dé se az elsõ mon da tot
köve tõen a kö vet ke zõ mon da tok kal egé szül ki:

„Az el szá mo ló egy sé gek re épü lõ nyil ván tar tá si rend -
szert al kal ma zó pénz tár a ta gok kal tör té nõ el szá mo lá si és
a rend sze res be szá mo lá si kö te le zett sé ge tel je sí té sé hez a
hó nap és a ne gyed év utol só nap já ra vo nat ko zó an kö te les
költ ség-, be vé tel- és rá for dí tás szám lá it tech ni kai szám lák
al kal ma zá sá val le zár ni, azok egyen le gét meg ál la pí ta ni és
az év kö zi ered mény szám lá ra át ve zet ni (havi és ne gyed -
éves könyv vi te li zár lat). A költ ség-, be vé tel- és rá for dí tás
szám lák év kö zi ered mény szám lá ra át ve ze tett egyen le gét a
kö vet ke zõ hó nap ele jén vissza kell ve zet ni a meg fe le lõ
költ ség-, be vé tel- és rá for dí tás tech ni kai szám lák ra.”

(2) Az Övhr. 52.  §-ának (3) be kez dé se a má so dik mon -
da tot köve tõen a kö vet ke zõ mon dat tal egé szül ki:

„Az el szá mo ló egy sé gek re épü lõ nyil ván tar tá si rend -
szert al kal ma zó pénz tá rak ha von ta is kö te le sek fõ köny vi
ki vo na tot ké szí te ni, amely fõ köny vi ki vo nat nak tar tal maz -
nia kell a könyv vi te li szám lák tárgy ha vi nyi tó egyen le gét,
a tárgy hó nap záró nap já ig ter je dõ idõ szak tar to zik és kö ve -
tel for gal mát, va la mint a szám lák tárgy idõ szak végi záró
egyen le gét.”

(3) Az Övhr. 52.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(5) A havi, a ne gyed éves, va la mint az éves könyv vi te li
zár la ti fel ada tok rész le tes tar tal mát a pénz tár szám la rend -
jé ben sa ját ha tás kö ré ben ha tá roz za meg.”

(4) Az Övhr. 52.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(6) A pénz tár a havi, a ne gyed éves zár lat ke re té ben az
ered mény szám lá it oly mó don kö te les zár ni, hogy ab ból
a Fel ügye let ál tal is el len õriz he tõ le gyen az üz le ti év ele jé -
tõl a tárgy idõ szak vé gé ig hal mo zott ered mény és tar ta lék -
kép zés össze ge. Az ered mény meg ál la pí tá sá ra az ered -
mény ki mu ta tás szol gál.”

67.  §

Az Övhr. 2. szá mú mel lék le te e ren de let 10. szá mú mel -
lék le te sze rint mó do sul.

68.  §

Az Övhr. 4. szá mú mel lék le te e ren de let 11. szá mú mel -
lék le te sze rint mó do sul.

69.  §

Az Övhr. 7. szá mú mel lék le te e ren de let 12. szá mú mel -
lék le te sze rint mó do sul.

70.  §

Az Övhr. 8. szá mú mel lék le te e ren de let 13. szá mú mel -
lék le te sze rint mó do sul.

71.  §

Az Övhr. 10. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let
14. szá mú mel lék le te lép.

72.  §

Az Övhr. 11. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let
15. szá mú mel lék le te lép.

III. Fejezet

Az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyezõ
pénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési

kötelezettségének sajátosságairól  szóló
252/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

73.  §

Az ön kén tes köl csö nös egész ség- és ön se gé lye zõ pénz -
tá rak be szá mo ló ké szí té si és könyv ve ze té si kö te le zett sé gé -
nek sa já tos sá ga i ról  szóló 252/2000. (XII. 24.) Korm. ren -
de let (a továb biak ban: Evhr.) 8.  §-ának (2) be kez dé se
 helyébe a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A ne gyed éves je len tést a ne gye dé vet kö ve tõ hó nap
15-éig a Fel ügye let ál tal meg ha tá ro zott elekt ro ni kus adat -
fel dol go zó és adat hor do zó rend sze rek se gít sé gé vel kell
meg kül de ni a Fel ügye let ál tal meg ha tá ro zott elekt ro ni kus
for má ban, fo ko zott biz ton sá gú alá író ta nú sít vánnyal el lát -
va a Fel ügye let je len tés fo ga dó rend sze rén ke resz tül.”

74.  §

Az Evhr. 31/B.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:
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„(2) Az (1) be kez dés sze rin ti va gyon mér le get és va -
gyon lel tárt az át ala ku lás so rán két al ka lom mal kell el ké -
szí te ni: elõ ször az át ala ku lás ról  szóló dön tés meg ala po zá -
sá hoz, il let ve a te vé keny sé gi en ge dély ké re lem alá tá masz -
tá sá ra – a pénz tár köz gyû lé se ál tal meg ha tá ro zott for du ló -
nap ra (va gyon mér leg-ter ve zet és va gyon lel tár-ter ve zet) –,
majd az át ala ku lás (a jog utód pénz tár alap sza bá lya
hatályba lépésének idõ pont ja, ame lyet az alap sza bály el fo -
ga dá sá val egy ide jû leg a má so dik köz gyû lés ha tá roz meg)
nap já val (vég le ges va gyon mér leg és vég le ges va gyon lel -
tár).”

75.  §

Az Evhr. 31/E.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(1) Az át ala ku lás (a jog utód pénz tár alap sza bá lya
hatályba lépésének idõ pont ja) nap ját kö ve tõ 90 na pon be -
lül vég le ges va gyon lel tár ral alá tá masz tott vég le ges va -
gyon mér le get kell ké szí te ni és a Fel ügye let nek meg kül de -
ni mind az át ala ku ló, mind az át ala ku lás sal lét re jö võ pénz -
tár(ak)ra vo nat ko zó an.”

76.  §

Az Evhr. 12. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let
16. szá mú mel lék le te lép.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

77.  §

(1) E ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba, az zal,
hogy ren del ke zé se it – a (2) és (3) be kez dés ben fog lalt el té -
rés sel – elõ ször a 2008. év ben in du ló üz le ti év rõl ké szí tett
be szá mo ló ra kell al kal maz ni.

(2) Az el szá mo ló egy sé gek re épü lõ nyil ván tar tá si rend -
szer re 2008. ja nu ár 1-jé tõl át té rõ ma gánnyug díj pénz tá rak -
nak az Mvhr. e ren de let 10.  §-ának (5) be kez dé sé vel mó -
do sí tott 24.  §-ának (12) be kez dé sé ben, a 16.  §-ának (1) be -
kez dé sé vel mó do sí tott 34.  §-a (1) be kez dé sé nek d) pont já -
ban, a 17.  §-ának (1) be kez dé sé vel mó do sí tott 35.  §-a
(1) be kez dé sé nek d) pont já ban, a 18.  §-ával mó do sí tott
36.  §-a (1) be kez dé sé nek d) pont já ban, a 23.  §-ának (2) be -
kez dé sé vel mó do sí tott 42.  §-ának (11) be kez dé sé ben fog -
lalt elõ írását a 2007. évi üz le ti év rõl ké szí tett be szá mo ló ra
is le het al kal maz ni.

(3) Az el szá mo ló egy sé gek re épü lõ nyil ván tar tá si rend -
szer re 2008. ja nu ár 1-jé tõl át té rõ ön kén tes nyugdíjpénz -
táraknak az Övhr. e ren de let 48.  §-ának (3) be kez dé sé vel
ki egé szí tett 24.  §-ának (15) be kez dé sé ben, az 54.  §-ának
(1) be kez dé sé vel ki egé szí tett 34.  §-a (1) be kez dé sé nek
c) pont já ban, az 55.  §-ának (1) be kez dé sé vel ki egé szí tett
35.  §-a (1) be kez dé sé nek c) pont já ban, az 56.  §-ával ki egé -
szí tett 36.  §-a (1) be kez dé sé nek c) pont já ban, a 60.  §-ának
(2) be kez dé sé vel ki egé szí tett 42.  §-ának (11) be kez dé sé -
ben fog lalt elõ írását a 2007. évi üz le ti év rõl ké szí tett be -
szá mo ló ra is le het al kal maz ni.

78.  §

E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az Mvhr.
24.  §-ának (8) be kez dé se, a 24.  §-a (11) be kez dé sé nek
f) pont ja, a 34.  §-a (5) be kez dé se g) pont já nak ne gye dik
mon da tá ban a „ne gyed év végi és mér leg for du ló na pi” szö -
veg rész, a 36.  §-ának (3) be kez dé sé ben a „va la mint az azo -
no sí tat lan be fi ze té sek bõl” szö veg rész, a 36.  §-ának (5) be -
kez dé se, a 36.  §-ának (7) be kez dé sé ben az „az adó ha tó ság
ma gánnyug díj pénz tá ri be sze dé si szám lá i ról át utalt, be val -
lá si ada tok hoz még nem ren del he tõ tag dí jak, ké se del mi
pót lé kok, ön el len õr zé si pót lé kok, va la mint az egyéb azo -
no sí tat lan (füg gõ) be fi ze té sek ho za má ra” szö veg rész, a
42.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „63. és” szö veg rész ha tá lyát 
vesz ti.

79.  §

E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az Övhr.
34.  §-a (5) be kez dé se g) pont já nak ne gye dik mon da tá ban
a „ne gyed év végi és mér leg for du ló na pi” szö veg rész ha tá -
lyát vesz ti.

80.  §

E ren de let 1–76.  §-a, 78–79.  §-a, va la mint 1–16. szá mú
mel lék le te e ren de let ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon ha tá -
lyát vesz ti.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

2007/184. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 14927



14928 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/184. szám

1. számú melléklet a 396/2007. (XII. 27.) Korm. rendelethez

Az Mvhr. 1. számú melléklete „A mérleg el írt tagolása” „E) Céltartalékok” rész 
tagolása helyébe a következ  rendelkezés lép: 

[E) Céltartalékok] 

„I. M ködési céltartalék 
a) Jöv beni kötelezettségekre képzett céltartalék 
b) M ködési portfolió értékelési különbözetéb l képzett céltartalék 

Ebb l:
2.1. Id arányosan járó kamat (+) 
2.2. Járó osztalék (+) 
2.3. Devizaárfolyam-változás (±) 
2.4. Egyéb piaci értékítéletb l adódó értékkülönbözet (±) 

II. Fedezeti céltartalék 
a) Egyéni számlákon 

1.1.  Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekb l képzett 
céltartalék
1.1.1. A mérlegfordulónapig beérkezett bevallási adatok alapján 

el írt, mérlegfordulónapig pénzügyileg rendezett fedezeti 
portfolióban nyilvántartott szolgáltatási célú bevételekb l
képzett céltartalék 

1.1.2. A mérlegkészítés id pontjáig beérkezett bevallási adatok 
alapján el írt, pénzügyileg rendezett, a mérlegfordulónapon 
függ  portfolióban nyilvántartott szolgáltatási célú 
bevételekb l képzett céltartalék 

1.1.3. A mérlegkészítés id pontjáig beérkezett bevallási adatok 
alapján el írt, de a mérlegfordulónapot követ en esedékes 
szolgáltatási célú bevételekb l képzett céltartalék 

1.2.  Egyéni számlákon jóváírt realizált és nem realizált 
hozambevételekb l képzett céltartalék 

1.2.1. Egyéni számlákon jóváírt realizált hozam 
1.2.2. Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet 

      Ebb l:
1.2.2.1. Id arányosan járó kamat (+) 
1.2.2.2. Járó osztalék (+) 
1.2.2.3. Devizaárfolyam-változás (±) 
1.2.2.4. Egyéb piaci értékítéletb l adódó értékkülönbözet (±) 

b) Szolgáltatási tartalékon 
2.1. Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék 
2.2. Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételek 
2.3. Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet

Ebb l:
2.3.1. Id arányosan járó kamat (+) 
2.3.2. Járó osztalék (+) 
2.3.3. Devizaárfolyam-változás (±) 
2.3.4. Egyéb piaci értékítéletb l adódó értékkülönbözet (±) 

III. Likviditási és kockázati céltartalék 
1. Demográfiai kockázatokra 
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2. Saját tevékenységi kockázatokra 
3. Egyéb kockázatokra 
4. Likviditási portfolió értékelési különbözete 
Ebb l:
4.1. Id arányosan járó kamat (+) 
4.2. Járó osztalék (+) 
4.3. Devizaárfolyam-változás (±) 
4.4. Egyéb piaci értékítéletb l adódó értékkülönbözet (±) 

IV. Függ  befizetések befektetési hozamának céltartaléka  
a. Az adóhatóság magánnyugdíjpénztári beszedési számláiról átutalt, 

bevallási adatokhoz még nem rendelhet  befizetések befektetési 
hozamának tartaléka 

b. Egyéb azonosítatlan (függ ) befizetések befektetési hozamának tartaléka 
c. Függ  portfolió értékelési különbözete 

Ebb l:
3.1. Id arányosan járó kamat 
3.2. Járó osztalék 
3.3. Devizaárfolyam-változás 
3.4. Egyéb piaci értékítéletb l adódó értékkülönbözet 

V. Meg nem fizetett tagdíjak céltartaléka 
1. M ködési célú tagdíjak tartaléka 
2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka 
3. Likviditási és kockázati célú tagdíjak tartaléka” 
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2. számú melléklet a 396/2007. (XII. 27.) Korm. rendelethez

Az Mvhr. 2. számú melléklete „Az eredménykimutatás el írt tagolása” a következ k
szerint módosul: 

a) az „Az eredménykimutatás el írt tagolása” „B) Pénztári szolgáltatások fedezete” 
részben a „26.1. Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások 
különbözetének összegében” sor után a következ  sorokkal egészül ki: 

[26.1. Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének 
összegében] 

„26.1.1. A mérlegfordulónapig beérkezett bevallási adatok alapján el írt,
mérlegfordulónapig pénzügyileg rendezett fedezeti portfolióban 
nyilvántartott szolgáltatási célú bevételekb l képzett céltartalék 

26.1.2. A mérlegkészítés id pontjáig beérkezett bevallási adatok alapján el írt,
pénzügyileg rendezett, a mérlegfordulónapon függ  portfolióban 
nyilvántartott szolgáltatási célú bevételekb l képzett céltartalék 

26.1.3. A mérlegkészítés id pontjáig beérkezett bevallási adatok alapján el írt, de a 
mérlegfordulónapot követ en esedékes szolgáltatási célú bevételekb l
képzett céltartalék” 

b) az „Az eredménykimutatás el írt tagolása” „C) Likviditási és kockázati fedezet” 
részben a „25. Likviditási és kockázati céltartalékképzés (6+7-8±24) (–)” sor tagolása 
helyébe a következ  rendelkezés lép: 

[25. Likviditási és kockázati céltartalékképzés (6+7–8±24) (–)] 

„25.1. Demográfiai kockázatokra 
25.2. Saját tevékenységi kockázatokra 
25.3. Egyéb kockázatokra 
25.4. Értékelési különbözetb l képzett likviditási céltartalék 

25.4.1. Id arányosan járó kamat 
25.4.2. Járó osztalék 
25.4.3. Devizaárfolyam különbözet 
25.4.4. Egyéb piaci értékítéletb l adódó értékkülönbözet”

c) az „Az eredménykimutatás el írt tagolása” a következ  „D) Függ  befizetések 
befektetési hozamának fedezete” résszel egészül ki: 

„D) Függ  befizetések befektetési hozamának fedezete 
1. Kapott kamatok, kamatjelleg  bevételek 

1.1. Pénzügyileg realizált kamat, kamatjelleg  bevétel 
1.2. Hitelviszonyt megtestesít  kamatozó értékpapírok vételárában lév  kamat (–) 

2. Tulajdoni részesedést jelent  befektetések és hitelviszonyt megtestesít
értékpapírok nyereségjelleg  különbözete (árfolyamnyereség)

3. Befektetési jegyek realizált hozama 
4. Kapott osztalékok, részesedések 
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5. Pénzügyi m veletek egyéb realizált bevételei 
6. Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam 

6.1. Id arányosan járó kamat 
6.2. Járó osztalék 
6.3. Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet 

6.3.1. Nyereségjelleg  különbözet (árfolyamnyereség) 
6.3.2. Veszteségjelleg  különbözet (árfolyamveszteség) (–) 

6.4. Egyéb piaci értékítéletb l adódó értékkülönbözet 
6.4.1. Nyereségjelleg  különbözet (árfolyamnyereség) 
6.4.2. Veszteségjelleg  különbözet (árfolyamveszteség) (–) 

7. Függ  befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek összesen (1+...+6) 
8. Fizetend  kamatok és kamatjelleg  ráfordítások 
9. Tulajdoni részesedést jelent  befektetések és hitelviszonyt megtestesít

értékpapírok veszteségjelleg  különbözete (árfolyamveszteség) 
10. Befektetési jegyek realizált vesztesége 
11. Pénzügyi m veletek egyéb realizált ráfordítása 
12. Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások 

12.1. Vagyonkezel i díjak 
12.2. Letétkezel i díjak 
12.3. Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböz  egyéb ráfordítások 

13. Függ  befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások összesen 
(8+....+12)

14. Függ  befizetések befektetési hozamának fedezete (7–13) 
15. Függ  befizetések befektetési hozamára céltartalékképzés (14) (–) 

15.1. Bevallási adatokhoz nem rendelhet  befizetések befektetési hozamára 
15.2. Egyéb azonosítatlan (függ ) befizetések befektetési hozamára 
15.3. Függ  befektetési portfólió értékelési különbözetéb l képzett céltartalék

15.3.1. Id arányosan járó kamat 
15.3.2. Járó osztalék 
15.3.3. Devizaárfolyam-különbözet 
15.3.4. Egyéb piaci értékítéletb l adódó értékkülönbözet” 
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3. számú melléklet a 396/2007. (XII. 27.) Korm. rendelethez

Az Mvhr. 3. számú melléklete a „Cash-flow kimutatás” a 41. sor után a következ  új 
42–46. sorral egészül ki, egyidej leg a jelenlegi 42. sor számozása 47-re változik:  

„42. Függ  befizetések befektetési hozamára céltartalékképzés (+) 
43. Függ  befizetések befektetési hozamának céltartalékából átcsoportosítás fedezeti 

céltartalékon belül az egyéni számlákon a hozambevételekb l képzett céltartalékra
44. Függ  befizetések befektetési hozamának céltartalékából átcsoportosítás a 

likviditási és kockázati céltartalékon belül az egyéb kockázatokra képzett 
céltartalékba 

45. Függ  befizetések befektetési hozamának céltartalékából átcsoportosítás 
tartalékt kébe

46. Függ  befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék egyéb 
állományváltozása” 
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4. számú melléklet a 396/2007. (XII. 27.) Korm. rendelethez

Az Mvhr. 4. számú melléklete a „Pénztári céltartalékok alakulása” a következ k szerint 
módosul:

a) a „Pénztári céltartalékok alakulása” „B) Likviditási és kockázati tartalékok” 
„III……..kockázatokra” rész után a következ  új „C) Függ  befizetések befektetési
hozamának céltartaléka” résszel egészül ki, egyidej leg a jelenlegi C) Céltartalékok 
állománya összesen” rész jelölése „D) Céltartalékok állománya összesen” –re változik: 

„C) Függ  befizetések befektetési hozamának céltartaléka 
01.  Nyitó állomány 
02. + Tárgyévben függ  befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék 
03. –  Függ  befizetések befektetési hozamának céltartalékából átcsoportosítás 

fedezeti tartalékba 
04. –  Függ  befizetések befektetési hozamának céltartalékából átcsoportosítás a 

likviditási és kockázati céltartalékba 
05. –  Függ  befizetések befektetési hozamának céltartalékából átcsoportosítás a 

tartalékt kébe
06. –  Függ  befizetések befektetési hozama céltartalékának felhasználása egyéb 

célra
07.  Függ  befizetések befektetési hozama céltartalékának záró állománya”  

b) a „Pénztári céltartalékok alakulása” – az a) pont szerint módosított – „D) 
Céltartalékok állománya összesen” részben a „Likviditási és kockázati céltartalék”
tagolása helyébe a következ  rendelkezés lép: 

[Likviditási és kockázati céltartalék] 

„- demográfiai kockázatokra 
- saját tevékenységi kockázatra 
- egyéb kockázatokra 
- értékelési különbözetre” 

c) a „Pénztári céltartalékok alakulása” – az a) pont szerint módosított – „D) 
Céltartalékok állománya összesen” rész kiegészül a „Függ befizetések befektetési 
hozamának céltartaléka”-val:

„Függ  befizetések befektetési hozamának céltartaléka 

- bevallási adatokhoz nem rendelhet  befizetések befektetési hozamára
- egyéb azonosítatlan (függ ) befizetések befektetési hozamára
- függ  befektetési portfólió értékelési különbözetére”

Embedded EPS
There is embedded EPS on this page.Adobe Acrobat does not support the display of this type of object but it will print intact to a PostScript device.



14934 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/184. szám

5. számú melléklet a 396/2007. (XII. 27.) Korm. rendelethez

Az Mvhr. 5. számú melléklete a „Pénzügyi teljesítmény alakulása” a következ k szerint 
módosul:

a) a „Pénzügyi teljesítmény alakulása” „B) PÉNZTÁR HOZAMA” részben a „4. 
Befektetési tevékenység eredménye” cím  rész kiegészül a következ  „4.4. Függ
portfolió hozama” cím  résszel: 

„4.4. Függ  portfolió hozama  
4.4.1. Bevallási adatokhoz nem rendelhet  befizetésekre jutó nettó hozam 
4.4.2. Egyéb azonosítatlan (függ ) befizetésekre jutó nettó hozam 
4.4.3. Függ  befektetési portfolió értékelési különbözete” 

b) a „Pénzügyi teljesítmény alakulása” „C) M KÖDÉSI TEVÉKENYSÉG 
ERDMÉNYE” részben a „6.9. Egyéb (külön soron nem nevesített) m ködési költségek, 
ráfordítások” sor után a következ  sorral egészül ki: 

[6.9. Egyéb (külön soron nem nevesített) m ködési költségek, ráfordítások] 

„Ebb l: céltartalék képzés értékelési különbözetre” 

c) a „Pénzügyi teljesítmény alakulása” „F) TAGLÉTSZÁM ALAKULÁSA” táblázat 
a „40. Id szak végén” elnevezés  sor után a következ  sorokkal egészül ki: 

„40. sorból:  férfi 
   n ”

d) a „Pénzügyi teljesítmény alakulása” a következ  „G) ELSZÁMOLÓ EGYSÉGEK 
ALAKULÁSA” táblázattal egészül ki: 

„G) ELSZÁMOLÓ EGYSÉGEK ALAKULÁSA 

Elszámoló egységek 
 db száma 

Elszámoló egységek 
árfolyama 

Portfólió nettó piaci értéke 
(ezer forintban) 

Sor- 
szám 

PSZÁF 
kód

Megnevezés
Portfólió

kódja megel z
negyedév 

zárónapján 

tárgyne-
gyedév

zárónapján 

megel z
negyedév 

zárónapján 

tárgyne-
gyedév

zárónapján 

megel z
negyedév 

zárónapján 

tárgyne-
gyedév

zárónapján 
001 Klasszikus

portfólió
       

002 Kiegyen-
súlyozott
portfólió

       

003 Növekedési
portfólió

       

004 Függ
portfólió

       

 „ 
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e) a „Pénzügyi teljesítmény alakulása” a következ  „H) BEFEKTETÉSEK F BB
ADATAINAK FÖLDRAJZI MEGOSZLÁSA” táblázattal egészül ki: 

„H) BEFEKTETÉSEK F BB ADATAINAK FÖLDRAJZI MEGOSZLÁSA 

adatok: ezer forintban 

Sor
szám 

PSZÁF 
kód

Megnevezés

Befektetések id szak 
végi értéke 

 - könyv szerinti 
értéken 

Befektetések id szak 
végi értéke 

 - piaci értéken 

Befektetésekb l a 
részvények és egyéb 

változó hozamú 
értékpapírok 
 piaci értéken 

001   Összesen (002+034)    

002   
Európai Gazdasági Térség 
összesen (003+…+006) 

     

003   Izland      

004   Liechtenstein      

005   Norvégia      

006   
EU tagországok összesen 
(007+…+033) 

     

007   Ausztria      

008   Belgium      

009   Bulgária      

010   Ciprus      

011   Cseh Köztársaság      

012   Dánia      

013   Egyesült Királyság      

014   Észtország      

015   Finnország      

016   Franciaország      

017   Görögország      

018   Hollandia      

019   Írország      

020   Lengyelország      

021   Lettország      

022   Litvánia      

023   Luxemburg      

024   Magyarország      

025   Málta      

026   Németország      

027   Olaszország      

028   Portugália      

029   Románia      

030   Spanyolország      

031   Svédország      

032   Szlovákia      

033   Szlovénia      

034   Egyéb ország (035+…+039)      

035   Amerikai Egyesült Államok      

036   Kanada      

037   Japán      

038   Svájc      

039  Egyéb más országok    

„
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f) a „Pénzügyi teljesítmény alakulása” a következ  „I) BEFEKTETÉSEK F BB
ADATAINAK DEVIZANEMENKÉNTI MEGOSZLÁSA” táblázattal egészül ki: 

„I) BEFEKTETÉSEK F BB ADATAINAK DEVIZANEMENKÉNTI MEGOSZLÁSA 

           adatok ezer forintban 

Sorszám 
PSZÁF

kód 
Befektetés

devizaneme 

Befektetések
id szak végi értéke 

- könyv szerinti 
értéken 

Befektetések id szak 
végi értéke - piaci 

értéken 

001   HUF     
002   EUR     
003   GBP     
004   USD     
005   CHF     
006   JPY     
007   Egyéb     
008   Összesen     

         „ 
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6. számú melléklet a 396/2007. (XII. 27.) Korm. rendelethez

Az Mvhr. 6. számú melléklete a következ  „C) A kezelt vagyon vagyonkezel k közötti 
megoszlása” táblázattal egészül ki: 

„C) A kezelt vagyon vagyonkezel k közötti megoszlása 

Sor-
szám 

 PSZÁF 
kód 

 Megnevezés Kezelt vagyon összege (ezer forint) 

001.  1. sz. vagyonkezel

002.  2. sz. vagyonkezel

003.  … 

004. 

005. 

Kezelt vagyon összesen: 

„
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7. számú melléklet a 396/2007. (XII. 27.) Korm. rendelethez

Az Mvhr. 7. számú melléklete a „Számlakeret-tükör” a következ k szerint módosul: 

Megsz n  f könyvi számlák: 

„422. Fedezeti céltartalék 
423–428. Likviditási és kockázati céltartalék 
423. Befektetési kockázatokra 
4231. Befektetési kockázatokra képzett céltartalék 
4232. Befektetési kockázatokra képzett céltartalék igénybevétele 
428. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára  
4281. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék 
4282. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék 
igénybevétele
8441. Likviditási és kockázati céltartalékképzés befektetési kockázatokra 
8446. Likviditási és kockázati céltartalékképzés azonosítatlan befizetések hozamára” 

Új f könyvi számlák: 

„422–423. Fedezeti céltartalék 
42211. A mérlegfordulónapig beérkezett bevallások alapján el írt, mérlegforduló-
napig pénzügyileg rendezett fedezeti portfolióban nyilvántartott szolgáltatási célú 
bevételekb l képzett céltartalék 
42212. A mérlegkészítés id pontjáig beérkezett bevallások alapján el írt, pénzügyileg 
rendezett, a mérlegfordulónapon függ  portfolióban nyilvántartott szolgáltatási célú 
bevételekb l képzett céltartalék 
42213. A mérlegkészítés id pontjáig beérkezett bevallások alapján el írt, de a 
mérlegfordulónapot követ en esedékes szolgáltatási célú bevételekb l képzett 
céltartalék
423. Egyéni számlákon jóváírt fedezeti céltartalék igénybevétele (elszámoló egységet 

alkalmazó pénztárnál)  
424–427. Likviditási és kockázati céltartalék 
428. Függ  befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék 
4281. Bevallási adatokhoz nem rendelhet  befizetések befektetési hozamára képzett 
céltartalék
4282. Egyéb azonosítatlan (függ ) befizetések befektetési hozamára képzett 
céltartalék
4283. Függ  befektetési portfolió értékelési különbözetére képzett céltartalék 
4284. Függ  befizetések befektetési hozamára képzett céltartalékból átcsoportosítás 
fedezeti céltartalékba 
4285. Függ  befizetések befektetési hozamára képzett céltartalékból átcsoportosítás 
likviditási és kockázati céltartalékba 
4286. Függ  befizetések befektetési hozamára képzett céltartalékból átcsoportosítás 
tartalékt kére
84211. A mérlegfordulónapig beérkezett bevallások alapján el írt, mérlegforduló-
napig pénzügyileg rendezett fedezeti portfolióban nyilvántartott szolgáltatási célú 
bevételekb l képzett céltartalék 
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84212. A mérlegkészítés id pontjáig beérkezett bevallások alapján el írt, pénzügyileg 
rendezett, a mérlegfordulónapon függ  portfolióban nyilvántartott szolgáltatási célú 
bevételekb l képzett céltartalék 

84213. A mérlegkészítés id pontjáig beérkezett bevallások alapján el írt, de a 
mérlegfordulónapot követ en esedékes szolgáltatási célú bevételekb l képzett 
céltartalék
846. Függ  befizetések befektetési hozamára céltartalékképzés 
8461. Bevallási adatokhoz nem rendelhet  befizetések befektetési hozamára képzett 
céltartalék
8462. Egyéb azonosítatlan (függ ) befizetések befektetési hozamára képzett cél-
tartalék
8463. Függ  befektetési portfolió értékelési különbözetéb l képzett céltartalék 
84631. Id arányosan járó kamatból képzett céltartalék 
84632. Járó osztalékból képzett céltartalék 
84633. Devizaárfolyam-változásból adódó különbözetb l képzett céltartalék 
84634. Egyéb piaci értékítéletb l adódó értékkülönbözetb l képzett céltartalék” 
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8. számú melléklet a 396/2007. (XII. 27.) Korm. rendelethez

„8. számú melléklet a 222/2000. (XII. 19.) Korm. rendelethez  

Portfolió állomány 

200..év……negyedév 

A választható portfoliós rendszert nem m ködtet  magánnyugdíjpénztár 

    Ezer forint 

Fedezeti 
portfolió

M ködési
portfolió

Likviditási és 
kockázati portfolió 

Azonosítatlan
befizetések

Összesen 

Sor-
szám 

PSZÁF 
kód

Megnevezés Könyv 
szerinti 
érték

Piaci 
érték

Könyv 
szerinti 
érték

Piaci 
érték

Könyv 
szerinti 
érték

Piaci 
érték

Könyv 
szerinti 
érték

Piaci 
érték

Könyv 
szerinti 
érték

Piaci 
érték

  Portfolió összesen           
  Bankszámlák és készpénz összesen           
  Házipénztár (forint és valuta)           
  Pénzforgalmi számla és befektetési számla           

Lekötött betét (betétszerz dés): hitelintézeti betétszámlán 
lekötött pénzösszeg 

          

  Értékpapírok összesen           
  Hitelviszonyt megtestesít  értékpapírok (kötvények)           
  Magyar állampapír           

Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a magyar 
állam készfizet  kezességet vállal 

          

  Külföldi állampapír           
Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért külföldi 
állam készfizet  kezességet vállal 

          

Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet által 
nyilvánosan forgalomba hozott kötvény 

          

Külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan 
forgalomba hozott kötvény 

          

Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan 
forgalomba hozott kötvény 
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Külföldön bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba 
hozott kötvény 

          

Magyarországi helyi önkormányzat által nyilvánosan 
forgalomba hozott kötvény 

          

Külföldi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott 
kötvény 

          

  Részvények           
A Budapesti Értékt zsdére vagy más elismert értékpapírpiacra 
bevezetett Magyarországon nyilvános forgalomba hozott 
részvény 

          

Magyarországon kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott 
részvény, melynek kibocsátója kötelezettséget vállalt az általa 
adott értékpapír fél éven belüli, bármely t zsdére vagy elismert 
értékpapírpiacra történ  bevezetésére és a bevezetésnek nincs 
törvényi vagy egyéb akadálya, vagy olyan részvény , amelyre a 
vételt megel z  30 napon belül folyamatosan legalább két 
befektetési szolgáltató nyilvános módon visszavonhatatlan 
vételi kötelezettséget jelent  árfolyamot tesz közzé 

          

T zsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett, 
külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény 

          

Külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény, 
melynek kibocsátója kötelezettséget vállalt az általa adott 
értékpapír fél éven belüli, bármely t zsdére vagy elismert 
értékpapírpiacra történ  bevezetésére és a bevezetésnek nincs 
törvényi vagy egyéb akadálya, vagy olyan részvény , amelyre a 
vételt megel z  30 napon belül folyamatosan legalább két 
befektetési szolgáltató nyilvános módon visszavonhatatlan 
vételi kötelezettséget jelent  árfolyamot tesz közzé 

          

  Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapír           
Magyarországon bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, 
ide nem értve az ingatlan befektetési alapot 

          

Magyarországon bejegyzett ingatlan befektetési alap befektetési 
jegye 

          

Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide nem 
értve az ingatlan befektetési alapot 

          

  Külföldön bejegyzett ingatlan befektetési alap befektetési jegye           
  Egyéb kollektív befektetési értékpapír           

Jelzáloglevél 
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Magyarországon bejegyzett jelzáloghitel-intézet által 
kibocsátott jelzáloglevél 

          

Külföldön bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott 
jelzáloglevél 

          

  Határid s ügyletek           
  Opciós ügyletek           
  Repóügyletek           
  SWAP ügyletek           
  Ingatlan           
  Értékpapír-kölcsönzési ügyletekb l származó követelések           
  Kockázati t kealapjegy           

Egyéb, t zsdén vagy más szabályozott piacon jegyzett 
értékpapír 

          

  Követelés értékpapír ügyletekb l           
  Kötelezettségek értékpapír ügyletekb l           

„
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9. számú melléklet a 396/2007. (XII. 27.) Korm. rendelethez

„9. számú melléklet a 222/2000. (XII. 19.) Korm. rendelethez  

Portfolió állomány 

200 ..év……negyedév 

A választható portfoliós rendszert m ködtet  magánnyugdíjpénztár 

       Ezer forint 

Fedezeti portfolió 

Klasszikus
portfolió

Kiegyensúlyozott 
portfolió

Növekedési
portfolió

Szolgáltatási
tartalék

M ködési
portfolió

Likviditási és 
kockázati portfolió 

Azonosítatlan
befizetések 

Összesen

Sor-
szám 

PSZÁF 
kód Megnevezés 

Könyv 
szerinti 
érték 

Piaci 
érték 

Könyv 
szerinti érték

Piaci 
érték 

Könyv 
szerinti 
érték 

Piaci 
érték 

Könyv 
szerinti 
érték 

Piaci 
érték 

Könyv 
szerinti 
érték 

Piaci 
érték 

Könyv 
szerinti érték 

Piaci 
érték 

Könyv 
szerinti 
érték 

Piaci érték
Könyv 
szerinti 
érték 

Piaci 
érték 

Portfolió összesen                      

Bankszámlák és készpénz összesen                      

Házipénztár (forint és valuta)                      

Pénzforgalmi számla és befektetési számla                      

Lekötött betét (betétszerz dés): hitelintézeti 
betétszámlán lekötött pénzösszeg                      

Értékpapírok összesen                      

Hitelviszonyt megtestesít  értékpapírok 
(kötvények)                      

Magyar állampapír                      

Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség 
teljesítéséért a magyar állam készfizet
kezességet vállal 

                     

Külföldi állampapír                      

Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség 
teljesítéséért külföldi állam készfizet
kezességet vállal 

                     

Magyarországon bejegyzett gazdálkodó 
szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott 
kötvény 

                     

Külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet által 
nyilvánosan forgalomba hozott kötvény                      
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Magyarországon bejegyzett hitelintézet által 
nyilvánosan forgalomba hozott kötvény                      

Külföldön bejegyzett hitelintézet által 
nyilvánosan forgalomba hozott kötvény                      

Magyarországi helyi önkormányzat által 
nyilvánosan forgalomba hozott kötvény                      

Külföldi önkormányzat által nyilvánosan 
forgalomba hozott kötvény                      

Részvények                      

A Budapesti Értékt zsdére vagy más elismert 
értékpapírpiacra bevezetett Magyarországon 
nyilvános forgalomba hozott részvény 

                     

Magyarországon kibocsátott, nyilvánosan 
forgalomba hozott részvény, melynek 
kibocsátója kötelezettséget vállalt az általa adott 
értékpapír fél éven belüli, bármely t zsdére 
vagy elismert értékpapírpiacra történ
bevezetésére és a bevezetésnek nincs törvényi 
vagy egyéb akadálya, vagy olyan részvény , 
amelyre a vételt megel z  30 napon belül 
folyamatosan legalább két befektetési szolgál-
tató nyilvános módon visszavonhatatlan vételi 
kötelezettséget jelent  árfolyamot tesz közzé 

                     

T zsdére vagy más elismert értékpapírpiacra 
bevezetett, külföldön kibocsátott, nyilvánosan 
forgalomba hozott részvény 

                     

Külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba 
hozott részvény, melynek kibocsátója 
kötelezettséget vállalt az általa adott értékpapír 
fél éven belüli, bármely t zsdére vagy elismert 
érték-papírpiacra történ  bevezetésére és a 
bevezetésnek nincs törvényi vagy egyéb 
akadálya, vagy olyan részvény , amelyre a vételt 
megel z  30 napon belül folyamatosan legalább 
két be-fektetési szolgáltató nyilvános módon 
visszavonhatatlan vételi kötelezettséget jelent
árfolyamot tesz közzé 

                    

Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív 
befektetési értékpapír                      

Magyarországon bejegyzett befektetési alap 
befektetési jegye, ide nem értve az ingatlan 
befektetési alapot 

                     

Magyarországon bejegyzett ingatlan befektetési 
alap befektetési jegye                 

Külföldön bejegyzett befektetési alap 
befektetési jegye, ide nem értve az ingatlan 
befektetési alapot 

                     

Külföldön bejegyzett ingatlan befektetési alap 
befektetési jegye                 

Egyéb kollektív befektetési értékpapír                      

Jelzáloglevél                      
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Magyarországon bejegyzett jelzáloghitel-intézet 
által kibocsátott jelzáloglevél                      

Külföldön bejegyzett jelzáloghitel-intézet által 
kibocsátott jelzáloglevél                      

Határid s ügyletek                      

Opciós ügyletek                      

Repóügyletek                      

SWAP ügyletek                 

Ingatlan                      

Értékpapír-kölcsönzési ügyletekb l származó 
követelések                      

Kockázati t kealapjegy                      

Egyéb, t zsdén vagy más szabályozott piacon 
jegyzett értékpapír                      

Követelés értékpapír ügyletekb l                      

Kötelezettségek értékpapír ügyletekb l                      

Portfoliót választó tagok száma                 
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10. számú melléklet a 396/2007. (XII. 27.) Korm. rendelethez

Az Övhr. 2. számú melléklete „Az egyesített (összesített) mérleg el írt tagolása” „E) 
Céltartalékok” rész tagolása helyébe a következ  rendelkezés lép: 

 [E) Céltartalékok] 

„I. M ködési céltartalék 
a) önkéntes nyugdíjpénztár 
b) magánnyugdíjpénztár 

II. Fedezeti céltartalék 
a) önkéntes nyugdíjpénztár 
b) magánnyugdíjpénztár 

1. Egyéni számlákon  
a) önkéntes nyugdíjpénztár 
b) magánnyugdíjpénztár 

2. Szolgáltatási tartalékon 
a) önkéntes nyugdíjpénztár 
b) magánnyugdíjpénztár 

3. Értékelési különbözetben 
a) önkéntes nyugdíjpénztár 
b) magánnyugdíjpénztár 

III. Likviditási céltartalék 
a) önkéntes nyugdíjpénztár 
b) magánnyugdíjpénztár 

IV. Függ  befizetések befektetési hozamának céltartaléka  
a) magánnyugdíjpénztár 

V. Meg nem fizetett tagdíjak céltartaléka 
a) önkéntes nyugdíjpénztár 
b) magánnyugdíjpénztár” 

Embedded EPS
There is embedded EPS on this page.Adobe Acrobat does not support the display of this type of object but it will print intact to a PostScript device.



2007/184. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 14947

11. számú melléklet a 396/2007. (XII. 27.) Korm. rendelethez

Az Övhr. 4. számú melléklete a következ k szerint módosul: 

a) Az „Az egyesített (összesített) eredménykimutatás el írt tagolása” „C) Likviditási és 
kockázati fedezet” cím  részben a 30. pont tagolása helyébe a következ  rendelkezés lép:

[C) Likviditási és kockázati fedezet] 

„30. Likviditási és kockázati céltartalékképzés (12-13±29) (-) 
a) önkéntes nyugdíjpénztár 
b) magánnyugdíjpénztár 

30.1. Demográfiai kockázatokra 
30.2. Saját tevékenységi kockázatokra 
30.3. Egyéb kockázatokra 

a) önkéntes nyugdíjpénztár 
b) magánnyugdíjpénztár 

30.4. Értékelési különbözetre
a) önkéntes nyugdíjpénztár 
b) magánnyugdíjpénztár” 

b) Az „Az egyesített (összesített) eredménykimutatás el írt tagolása” kiegészül a 
következ  „D) Függ  befizetések befektetési hozamának fedezete” cím  résszel: 

„Függ  befizetések befektetési hozamának fedezete (csak magánnyugdíjpénztáraknál) 
1. Kapott kamatok, kamatjelleg  bevételek 
2. Tulajdoni részesedést jelent  befektetések és hitelviszonyt megtestesít  értékpapírok 

nyereségjelleg  különbözete (árfolyamnyereség)  
3. Befektetési jegyek realizált hozama 
4. Kapott osztalékok, részesedések 
5. Pénzügyi m veletek egyéb realizált bevételei 
6. Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam 
7. Függ  portfolió befektetésével kapcsolatos bevételek összesen (1+...+6) 
8. Fizetend  kamatok és kamatjelleg  ráfordítások 
9. Tulajdoni részesedést jelent  befektetések és hitelviszonyt megtestesít  értékpapírok 

veszteségjelleg  különbözete (árfolyamveszteség) 
10. Befektetési jegyek realizált vesztesége 
11. Pénzügyi m veletek egyéb realizált ráfordítása 
12. Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások 
13. Függ  portfolió befektetésével kapcsolatos ráfordítások összesen (8+....+12) 
14. Függ  befizetések befektetési hozamának fedezete (7–13) 
15. Függ  befizetések befektetési hozamára céltartalékképzés  

15.1. Bevallási adatokhoz nem rendelhet  befizetések befektetési hozamára 
15.2. Egyéb azonosítatlan (függ ) befizetések befektetési hozamára 
15.3. Függ  befektetési portfolió értékelési különbözetéb l képzett céltartalék” 
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12. számú melléklet a 396/2007. (XII. 27.) Korm. rendelethez

Az Övhr. 7. számú melléklete a „Pénzügyi teljesítmény alakulása” a következ k szerint 
módosul:

a) a „Pénzügyi teljesítmény alakulása” „C) M KÖDÉSI ÉS KIEGÉSZÍT
VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG ERDMÉNYE” részben a „6.8. Egyéb (külön soron nem 
nevesített) m ködési költségek, ráfordítások” sor után a következ  sorral egészül ki: 

[6.8. Egyéb (külön soron nem nevesített) m ködési költségek, ráfordítások] 

„Ebb l: céltartalék képzés értékelési különbözetre” 

b) a „Pénzügyi teljesítmény alakulása” „F) TAGLÉTSZÁM ALAKULÁSA” táblázat a 
„47. Id szak végén” elnevezés  sor után a következ  sorokkal egészül ki: 

„47. sorból:  férfi 
   n ”

c) a „Pénzügyi teljesítmény alakulása” a következ  „G) ELSZÁMOLÓ EGYSÉGEK 
ALAKULÁSA” táblázattal egészül ki: 

„G) ELSZÁMOLÓ EGYSÉGEK ALAKULÁSA 

Elszámoló egységek db 
száma 

Elszámoló egységek 
árfolyama 

Portfolió nettó piaci értéke 
(ezer forintban) 

Sor- 
szám 

PSZÁF 
kód

Megnevezés
Portfolió

kódja megel z
negyedév 

zárónapján 

tárgyne-
gyedév

zárónapján 

megel z
negyedév 

zárónapján 

tárgyne-
gyedév

zárónapján 

megel z
negyedév 

zárónapján 

tárgyne-
gyedév

zárónapján 

001
Klasszikus
portfolió

   

002
Kiegyensúlyo-
zott portfolió 

   

003
Növekedési
portfolió

   

004 Függ  portfolió        

 „ 

d) a „Pénzügyi teljesítmény alakulása” a következ  „H) BEFEKTETÉSEK F BB
ADATAINAK FÖLDRAJZI MEGOSZLÁSA” táblázattal egészül ki: 

Embedded EPS
There is embedded EPS on this page.Adobe Acrobat does not support the display of this type of object but it will print intact to a PostScript device.



2007/184. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 14949

„H) BEFEKTETÉSEK F BB ADATAINAK FÖLDRAJZI MEGOSZLÁSA 

adatok: ezer forintban 

Sor
szám 

PSZÁF 
kód

Megnevezés

Befektetések 
id szak végi értéke 

- könyv szerinti 
értéken 

Befekteté- 
sek id szak végi 

értéke
 - piaci értéken 

Befektetésekb l a 
részvények és egyéb 

változó hozamú 
értékpapírok 
 piaci értéken 

001   Összesen  (002+034)    

002   
Európai Gazdasági Térség 
összesen  (003+…+006) 

      

003   Izland       

004   Liechtenstein       

005   Norvégia       

006   
EU tagországok összesen 
(007+…+033) 

      

007   Ausztria       

008   Belgium       

009   Bulgária       

010   Ciprus       

011   Cseh Köztársaság       

012   Dánia       

013   Egyesült Királyság       

014   Észtország       

015   Finnország       

016   Franciaország       

017   Görögország       

018   Hollandia       

019   Írország       

020   Lengyelország       

021   Lettország       

022   Litvánia       

023   Luxemburg       

024   Magyarország       

025   Málta       

026   Németország       

027   Olaszország       

028   Portugália       

029   Románia       

030   Spanyolország       

031   Svédország       

032   Szlovákia       

033   Szlovénia       

034   Egyéb ország (035+…+039)       

035   Amerikai Egyesült Államok       

036   Kanada       

037   Japán       

038   Svájc       

039  Egyéb más országok    

„
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e) a „Pénzügyi teljesítmény alakulása” a következ  „I) BEFEKTETÉSEK F BB
ADATAINAK DEVIZANEMENKÉNTI MEGOSZLÁSA” táblázattal egészül ki: 

„I) BEFEKTETÉSEK F BB ADATAINAK DEVIZANEMENKÉNTI MEGOSZLÁSA 

adatok: ezer forintban 

Sorszám 
PSZÁF

kód 
Befektetések
devizaneme 

Befektetések
id szak végi értéke 

– könyv szerinti 
értéken 

Befektetések id szak 
végi értéke - piaci 

értéken 

001   HUF     
002   EUR     
003   GBP     
004   USD     
005   CHF     
006   JPY     
007   egyéb     
008   Összesen      

       „ 
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13. számú melléklet a 396/2007. (XII. 27.) Korm. rendelethez

Az Övhr. 8. számú melléklete a következ  „B) A kezelt vagyon vagyonkezel k közötti 
megoszlása” táblázattal egészül ki: 

„B) A kezelt vagyon vagyonkezel k közötti megoszlása 

Sor-
szám 

 PSZÁF kód  Megnevezés Kezelt vagyon összege (ezer forint) 

001.  1. sz. vagyonkezel

002.  2. sz. vagyonkezel

003.  … 

004. 

005. 

Kezelt vagyon összesen: 

„
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14. számú melléklet a 396/2007. (XII. 27.) Korm. rendelethez

„10. számú melléklet a 223/2000. (XII. 19.) Korm. rendelethez  

Portfolió állomány 

200…év……negyedév 

A választható portfoliós rendszert nem m ködtet  önkéntes nyugdíjpénztár 

     
ezer forint 

Fedezeti 
Portfolió

M ködési
portfolió

Likviditási
portfolió

Összesen 
Sor-
szám 

PSZÁF 
kód

Megnevezés Könyv 
szerinti 
érték

Piaci 
érték

Könyv 
szerinti 
érték

Piaci 
érték

Könyv 
szerinti 
érték

Piaci 
érték

Könyv 
szerinti 
érték

Piaci 
érték

 Portfolió összesen         
 Bankszámlák és készpénz összesen         
 Házipénztár (forint és valuta)         
 Pénzforgalmi számla és befektetési számla         
 Lekötött betét (betétszerz dés): hitelintézeti betétszámlán lekötött pénzösszeg         
 Értékpapírok összesen         
 Hitelviszonyt megtestesít  értékpapírok (kötvények)         
 Magyar állampapír         

Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a magyar állam készfizet  kezességet 
vállal

        

 Külföldi állampapír         
Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért külföldi állam készfizet  kezességet 
vállal

        

 Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény         
 Külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény         
 Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény         
 Külföldön bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény         
 Magyarországi helyi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény         
 Külföldi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény         
 Részvények         

A Budapesti Értékt zsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett Magyarországon 
nyilvános forgalomba hozott részvény 
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14953
Magyarországon kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény, melynek kibocsátója 
kötelezettséget vállalt az általa adott értékpapír fél éven belüli, bármely t zsdére vagy elismert 
értékpapírpiacra történ  bevezetésére és a bevezetésnek nincs törvényi vagy egyéb akadálya, 
vagy olyan részvény, amelyre a vételt megel z  30 napon belül folyamatosan legalább két 
befektetési szolgáltató nyilvános módon visszavonhatatlan vételi kötelezettséget jelent
árfolyamot tesz közzé 

        

T zsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett, külföldön kibocsátott, nyilvánosan 
forgalomba hozott részvény 

        

Külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény, melynek kibocsátója 
kötelezettséget vállalt az általa adott értékpapír fél éven belüli, bármely t zsdére vagy elismert 
értékpapírpiacra történ  bevezetésére és a bevezetésnek nincs törvényi vagy egyéb akadálya, 
vagy olyan részvény, amelyre a vételt megel z  30 napon belül folyamatosan legalább két 
befektetési szolgáltató nyilvános módon visszavonhatatlan vételi kötelezettséget jelent
árfolyamot tesz közzé 

        

 Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapír         
Magyarországon bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide nem értve az ingatlan 
befektetési alapot  

        

 Magyarországon bejegyzett ingatlan befektetési alap befektetési jegye         
Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide nem  értve az ingatlan befektetési 
alapot  

        

 Külföldön bejegyzett ingatlan befektetési alap befektetési jegye         
 Egyéb kollektív befektetési értékpapír         
 Jelzáloglevél         

Magyarországon bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba 
hozott jelzáloglevél 

        

Külföldön bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott 
jelzáloglevél 

        

 Határid s ügyletek         
 Opciós ügyletek         
 Repóügyletek         
 SWAP ügyletek         
 Ingatlan         
 Tagi kölcsön         
 Kockázati t kealap-jegy         
 Értékpapírkölcsönzési ügyletekb l származó követelés         
 Egyéb, t zsdén vagy más szabályozott piacon jegyzett értékpapír         
 Követelések értékpapírügyletekb l         
 Kötelezettségek értékpapírügyletekb l         

„
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15. számú melléklet a 396/2007. (XII. 27.) Korm. rendelethez

„11. számú melléklet a 223/2000. (XII. 19.) Korm. rendelethez  

Portfolió állomány 

200…év……negyedév 

A választható portfoliós rendszert m ködtet  önkéntes nyugdíjpénztár 

       ezer forint 
Fedezeti portfolió 

……………… 
portfolió

…………….. 
portfolió

………………… 
portfolió

M ködési
portfolió

Likviditási 
portfolió

Összesen

Sor-
szám 

PSZÁF 
kód

Megnevezés

Könyv 
szerinti
érték

Piaci
érték

Könyv 
szerinti
érték

Piaci
érték

Könyv 
szerinti
érték

Piaci
érték

Könyv 
szerinti
érték

Piaci
érték

Könyv 
szerinti
érték

Piaci
érték

Könyv 
szerinti
érték

Piaci
érték

  Portfolió összesen                    

  Bankszámlák és készpénz összesen                    

  Házipénztár (forint és valuta)                    

  Pénzforgalmi számla és befektetési számla                    

Lekötött betét (betétszerz dés): hitelintézeti betétszámlán 
lekötött pénzösszeg                    

  Értékpapírok összesen                    

  Hitelviszonyt megtestesít  értékpapírok (kötvények)                    

  Magyar állampapír                    

Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a 
magyar állam készfizet  kezességet vállal 

                   

  Külföldi állampapír                    

Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért külföldi 
állam készfizet  kezességet vállal 

                   

Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet által 
nyilvánosan forgalomba hozott kötvény                    

Külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan 
forgalomba hozott kötvény 

                   

Embedded EPS
There is embedded EPS on this page.Adobe Acrobat does not support the display of this type of object but it will print intact to a PostScript device.



2007/184.szám
M

A
G

Y
A

R
K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

14955

Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan 
forgalomba hozott kötvény 

                   

Külföldön bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba 
hozott kötvény                    

Magyarországi helyi önkormányzat által nyilvánosan 
forgalomba hozott kötvény 

                   

Külföldi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott 
kötvény                    

  Részvények                    

A Budapesti Értékt zsdére vagy más elismert értékpapírpiacra 
bevezetett Magyarországon nyilvános forgalomba hozott 
részvény 

                   

Magyarországon kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott 
részvény, melynek kibocsátója kötelezettséget vállalt az általa 
adott értékpapír fél éven belüli, bármely t zsdére vagy elismert 
értékpapírpiacra történ  bevezetésére és a bevezetésnek nincs 
törvényi vagy egyéb akadálya, vagy olyan részvény , amelyre a 
vételt megel z  30 napon belül folyamatosan legalább két 
befektetési szolgáltató nyilvános módon visszavonhatatlan 
vételi kötelezettséget jelent  árfolyamot tesz közzé 

                   

T zsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett, 
külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény 

                   

Külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott 
részvény, melynek kibocsátója kötelezettséget vállalt az általa 
adott értékpapír fél éven belüli, bármely t zsdére vagy elismert 
értékpapírpiacra történ  bevezetésére és a bevezetésnek nincs 
törvényi vagy egyéb akadálya, vagy olyan részvény , amelyre a 
vételt megel z  30 napon belül folyamatosan legalább két 
befektetési szolgáltató nyilvános módon visszavonhatatlan 
vételi kötelezettséget jelent  árfolyamot tesz közzé 

                   

Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési 
értékpapír 

                   

Magyarországon bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, 
ide nem értve az ingatlan befektetési alapot                     

Magyarországon bejegyzett ingatlan befektetési alap 
befektetési jegye 

            

Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide 
nem értve az ingatlan befektetési alapot                     

  Külföldön bejegyzett ingatlan befektetési alap befektetési jegye             
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  Egyéb kollektív befektetési értékpapír                    

  Jelzáloglevél                    

Magyarországon bejegyzett jelzáloghitel-intézet által 
kibocsátott jelzáloglevél                    

Külföldön bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott 
jelzáloglevél 

                   

  Határid s ügyletek                    

  Opciós ügyletek                    

  Repóügyletek                    

  SWAP ügyletek             

  Ingatlan                    

  Értékpapír-kölcsönzési ügyletekb l származó követelések                    

  Kockázati t kealapjegy                    

Egyéb, t zsdén vagy más szabályozott piacon jegyzett 
értékpapír 

                   

  Követelés értékpapír ügyletekb l                    

  Kötelezettségek értékpapír ügyletekb l                    

  Portfoliót választó tagok száma             

„
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16. számú melléklet a 396/2007. (XII. 27.) Korm. rendelethez

„12. számú melléklet a 252/2000. (XII. 24.) Korm. rendelethez 

Az önsegélyez  pénztár szolgáltatási adatai 

…. év …. negyedév 

Eseti jelleg  Rendszeres (járulékjelleg )
Egyéni számláról 

finanszírozott 
Közösségi szolgáltatás 

Egyéni számláról 
finanszírozott 

Közösségi szolgáltatás 
Összesen 

Szolgálta
-tási

kiadás
(E Ft) 

Szolgálta-
tás

esetszám 
(db) 

Szolgálta-
tási kiadás 

(E Ft) 

Szolgálta-
tás

esetszám 
(db) 

Csatlako-
zott tagok 

száma 
(f )

Szolgálta-
tási kiadás 

(E Ft) 

Szolgálta-
tás

esetszám 
(db) 

Szolgálta-
tási kiadás 

(E Ft) 

Szolgálta-
tás

esetszám 
(db) 

Csatlako-
zott 

tagok 
száma 
(f )

Szolgálta-
tási kiadás 

(E Ft) 

Sor-
szám 

PSZÁF
kód 

Megnevezés 

a b c d e f g h i j k 
Önsegélyez
pénztári 
szolgáltatások 
összesen 

           

Kiegészít
önsegélyez
szolgáltatások 

           

  Ebb l:
– gyermekekkel 
kapcsolatos 
ellátások 

           

Ebb l:
= gyermek 
születéséhez 
kapcsolódó 
ellátások 
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= nevelésiév-
kezdési,
tanévkezdési 
(beiskolázási) 
támogatás 

           

  – munkanélküli- 
ségi ellátások 

           

  – t z- és elemi 
károkhoz 
kapcsolódó 
segélyek

           

  –betegséghez, 
egészségi 
állapothoz 
kapcsolódó 
segélyek

           

  – vak személyek 
részére vásárolt 
speciális
könyvek 
vételárának 
támogatása 

           

  – megváltozott 
egészségi 
állapotú 
személyek 
életvitelét 
megkönnyít
speciális
eszközök
vételárának, 
valamint 
lakókörnyezetük
szükségleteikhez
igazodó
átalakítása

           

Embedded EPS
There is embedded EPS on this page.Adobe Acrobat does not support the display of this type of object but it will print intact to a PostScript device.



2007/184.szám
M

A
G

Y
A

R
K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

14959

költségeinek 
támogatása 

  –vakvezet
kutyával 
összefüggésben 
felmerült 
költségek 
támogatása 

           

  – gyógyszer 
vételárának 
támogatása 

           

  – gyógyászati 
segédeszköz 
vételárának 
támogatása 

           

  – hátra-
maradottak 
segélyezése halál 
esetén

           

  – vizitdíj            
  – kórházi ápolási 

díj 
           

Életmódjavító
önsegélyez
pénztári 
szolgáltatások 

           

  Ebb l:
– gyógyteák 
vételárának 
támogatása 

           

  – fog- és 
szájápolók 
árának 
támogatása 

           

„
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A Kormány
397/2007. (XII. 27.) Korm.

rendelete

a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások, valamint
a biztosítók éves beszámoló készítési és könyvvezetési

kötelezettségének sajátosságairól  szóló
kormányrendeletek módosításáról

A Kor mány a szám vi tel rõl  szóló 2000. évi C. tör vény
178.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont já ban, va la mint a Ma -
gyar Ex port-Im port Bank Rész vény tár sa ság ról és a Ma -
gyar Ex port hi tel Biz to sí tó Rész vény tár sa ság ról  szóló
1994. évi XLII. tör vény 26.  §-ának (1) be kez dé sé ben ka -
pott fel ha tal ma zás alap ján – a Ma gyar Nem ze ti Bank elõ -
ze tes vé le mé nyé nek ki ké ré sé vel –, az Al kot mány 35.  §-a
(1) be kez dé sé nek b) pont já ban meg ha tá ro zott feladat -
körében el jár va a kö vet ke zõ ket ren de li el:

I. Fejezet

A hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves
beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének

sajátosságairól  szóló 250/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 
módosítása

1.  §

A hi tel in té ze tek és a pénz ügyi vál lal ko zá sok éves be -
szá mo ló ké szí té si és könyv ve ze té si kö te le zett sé gé nek sa -
já tos sá ga i ról  szóló 250/2000. (XII. 24.) Korm. ren de let
(a továb biak ban: Hitkr.) 2.  §-a a kö vet ke zõ 38.  §-sal egé -
szül ki:

[E ren de let al kal ma zá sá ban:]
„38. EGT-ál lam: az Eu ró pai Unió tag ál la ma vagy az

Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség rõl  szóló meg ál la po dás ban ré -
szes ál lam.”

2.  §

A Hitkr. 3.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) A pénz ügyi in téz mény szám vi te li po li ti ká já nak a
Tv. 14.  §-a (5) be kez dé sé nek b) pont ja sze rin ti Esz kö zök
és for rá sok ér té ke lé si sza bály za ta ke re té ben, Sa já tos ér té -
ke lé si elõ írások cí men, el kü lö ní tet ten kö te les ren del kez ni
a kint lé võ sé gek, a be fek te té sek, a kö ve te lés fe jé ben ka -
pott, kész let ként ki mu ta tott esz kö zök, va la mint a mér le -
gen kí vü li kö te le zett sé gek ér té ke lé sé rõl, ér ték vesz té se el -
szá mo lá sá nak és cél tar ta lék kép zé sé nek rend jé rõl. E sza -
bály zat ke re té ben kell ren del kez ni – töb bek kö zött – ar ról,
hogy a hi tel in té zet az ál ta lá nos koc ká za ti cél tar ta lék kép -
zés és -fel hasz ná lás gya kor la tát kö ve ti-e, és amennyi ben
nem kö ve ti, ak kor a 2001. ja nu ár 1-je elõtt meg kép zett ál -

ta lá nos koc ká za ti cél tar ta lé kot tel jes egé szé ben fel hasz -
nál ta, vagy a kö ve te lé sek, ér ték pa pí rok és kész le tek köny -
vek bõl való ki ve ze té se kor, il let ve a mér le gen kí vü li té te -
lek meg szû né se kor ke let ke zõ vesz te ség össze gé re fo ko za -
to san hasz nál ja azt fel, de ál ta lá nos koc ká za ti cél tar ta lé kot
már nem ké pez.”

3.  §

A Hitkr. 9.  §-a a kö vet ke zõ (19)–(20) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(19) A de vi za ala pon fo rint fi ze tés sel tel je sí ten dõ, szer -
zõ dés bõl ere dõ kö ve te lé sek és kö te le zett sé gek (ide ért ve a
de vi za ala pú fo rint hi te le zés bõl adó dó de vi za ala pú fo rint -
kö ve te lé sek, il let ve fo rint kö te le zett sé gek) ese té ben a Tv.
60.  §-ának (7) be kez dé sét ala pul véve, a kö ve te lés, il let ve
a kö te le zett ség nyil ván tar tás ba vé te le és tör lesz té se a fe lek 
ál tal a szer zõ dés ben meg ha tá ro zott irány adó ár fo lyam fo -
lyó sí tás, il let ve tör lesz tés nap ján ér vé nyes ér té kén fo rin to -
sí tott összeg ben tör té nik. Az ilyen kö ve te lé sek és kö te le -
zett sé gek alap össze gét, tör lesz té sét és ka ma ta it a szer zõ -
dés ben rög zí tett de vi zá ban is nyil ván kell tar ta ni és az ér té -
ke lés szem pont já ból úgy kell azo kat ke zel ni, mint ha de vi -
za esz kö zök, il let ve de vi za kö te le zett sé gek len né nek.

(20) A hi tel in té zet a kü lön le ges bank koc ká zat ra te kin -
tet tel, a Hpt. 87.  §-át ala pul véve, egyes kint lé võ sé ge i nek,
be fek te té se i nek, kö ve te lés fe jé ben ka pott és kész let ként
nyil ván tar tott esz kö ze i nek, va la mint mér le gen kí vü li kö te -
le zett sé ge i nek ér té ke lé sé re a Tv. ren del ke zé se in túlme -
nõen a 7. szá mú mel lék let elõ írásait al kal maz za.”

4.  §

A Hitkr. 13.  §-ának (7) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(7) Ha a hi tel in té zet ké pez ál ta lá nos koc ká za ti cél tar ta -
lé kot a Hpt. 87. §-ának (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
mér ték ben, ak kor azt az egyéb rá for dí tá sok kal szem -
ben kell el szá mol ni a mér leg for du ló nap já val, il let ve
– amennyi ben a hi tel in té zet szám vi te li po li ti ká já ban a tar -
ta lék év kö zi fe lül vizs gá la tá ról és szük sé ges szint re való
ki egé szí té sé rõl ren del ke zett – a hó utol só nap já val vagy a
ne gyed év utol só nap já val. Az ál ta lá nos koc ká za ti cél tar ta -
lék kép zé se kor a kor ri gált mér leg fõ össze get az üz le ti évi
ál ta lá nos koc ká za ti cél tar ta lék kép zés össze ge nél kül kell
figye lembe ven ni. Az ál ta lá nos koc ká za ti cél tar ta lé kot ak -
kor le het fel hasz nál ni, ha az adott esz köz hi te le zé si, il let ve
be fek te té si vesz te ség ként való le írá sa kor, ér té ke sí té se kor,
a köny vek bõl való ki ve ze té se kor vesz te ség ke let ke zik, va -
la mint a mér le gen kí vü li kö te le zett ség  miatt vesz te ség re a -
li zá ló dik. Az esz köz, il let ve a mér le gen kí vü li kö te le zett -
ség – cél tar ta lék kal nem fe de zett össze ge –  miatt ke let ke -
zett vesz te ség re a li zá lá sa kor an nak össze gé ben kell az ál -
ta lá nos koc ká za ti cél tar ta lé kot fel hasz nál ni. Ha az üz le ti
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év mér leg for du ló nap ján, il let ve – amennyi ben a hi tel in té -
zet szám vi te li po li ti ká já ban a tar ta lék év kö zi fe lül vizs gá -
la tá ról és szük sé ges szint re való ki egé szí té sé rõl ren del ke -
zett, ak kor – a hó utol só nap ján vagy a ne gyed év utol só
nap ján az ál ta lá nos koc ká za ti cél tar ta lék ál lo má nya meg -
ha lad ja a Hpt. 87.  §-ának (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
szin tet, ak kor a cél tar ta lék több le tet fel kell sza ba dí ta ni.”

5.  §

A Hitkr. 20.  §-a (2) be kez dé sé nek 16–17. pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(2) Füg gõ kö te le zett sé gek közé tar toz nak töb bek kö -
zött:]

„16. port fo lió ke ze lés kap csán sa ját ügy fe lek felé vál lalt 
tõ ke ga ran cia, il let ve ho zam ga ran cia, va la mint tõke meg -
óvá sá ra, il let ve ho zam ra tett ígé ret, ame lyet az ügy fe lek ál -
tal a port fo li ó ke ze lé si szer zõ dés meg kö té se kor rög zí tett
ér ték ben ren del ke zés re bo csá tott pénz esz kö zök és ér ték -
pa pí rok együt tes ér té ké nek össze gé ben, il let ve an nak az
arra ve tí tett ga ran tált (ígért) ho zam mal nö velt össze gé ben
kell ki mu tat ni;

17. be fek te té si alap ke ze lõk vagy port fo li ó ke ze lõk ál tal
vál lalt tõ ke ga ran cia, il let ve ho zam ga ran cia után vál lalt
bank ga ran cia, ame lyet

a) a be fek te té si alap for ga lom ban lévõ be fek te té si je -
gye i nek név ér té ke össze gé ben, il let ve a név ér té ke és az
arra ve tí tett ga ran tált ho zam együt tes össze gé ben,

b) a port fo li ó ke ze lõ ál tal vál lalt tõ ke ga ran ci á val, il let -
ve ho zam ga ran ci á val érin tett ügy fe lek ál tal a port fo li ó ke -
ze lé si szer zõ dés meg kö té se kor rög zí tett ér ték ben ren del -
ke zés re bo csá tott pénz esz kö zök és ér ték pa pí rok együt tes
ér té ké nek össze gé ben, il let ve an nak az arra ve tí tett ga ran -
tált ho zam mal nö velt össze gé ben,
mint kö te le zett ség vál la lást kell ki mu tat ni;”

6.  §

A Hitkr. e ren de let mel lék le te sze rin ti 7. szá mú mel lék -
let tel egé szül ki.

II. Fejezet

A biztosítók éves beszámoló készítési és könyvvezetési
kötelezettségének sajátosságairól  szóló

192/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet módosítása

7.  §

A biz to sí tók éves be szá mo ló ké szí té si és könyv ve ze té si
kö te le zett sé gé nek sa já tos sá ga i ról  szóló 192/2000. (XI. 24.)
Korm. ren de let (a továb biak ban: Biztkr.) 1.  §-ának (1) be kez -
dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) E ren de let ha tá lya ki ter jed min den, a biz to sí tók ról
és a biz to sí tá si te vé keny ség rõl  szóló 2003. évi LX. tör vény 
(a továb biak ban: Bit.) alap ján mû kö dõ biz to sí tó ra, va la -
mint min den a vi szont biz to sí tók ról  szóló 2007. évi CLIX.
tör vény (a továb biak ban: Vbit.) alap ján mû kö dõ vi szont -
biz to sí tó ra (a továb biak ban együtt: biz to sí tó).”

8.  §

A Biztkr. 19.  §-ának (2) be kez dé se a kö vet ke zõ
d)–e) pont tal egé szül ki:

[(2) E ren de let a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak való
meg fe le lést szol gál ja:]

„d)  az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 1998. ok tó ber
27-i, 98/78/EK irány el ve a biz to sí tá si vagy vi szont biz to sí -
tá si cso por tok biz to sí tó i nak, il let ve vi szont biz to sí tó i nak
ki egé szí tõ fel ügye le té rõl,

e) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2005. no vem ber
16-i 2005/68/EK irány el ve a vi szont biz to sí tás ról és a
73/239/EGK, a 92/49/EGK ta ná csi irány elv, va la mint a
98/78/EK és a 2002/83/EK irány elv mó do sí tá sá ról.”

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Hatálybalépés

9.  §

(1) E ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba, az zal,
hogy ren del ke zé se it elõ ször a 2008. év ben in du ló üz le ti
év rõl ké szí tett be szá mo ló ra kell al kal maz ni.

(2) A Hitkr. – e ren de let 2.  §-ával be ik ta tott – 9.  §-a
(19) be kez dé sé nek elõ írásai a 2007. évi üz le ti év rõl ké szí -
tett be szá mo ló ra is al kal maz ha tók.

(3) A Hitkr. 2.  §-ának 21. pont ja ha tá lyát vesz ti.

(4) E ren de let 1–8.  §-a, 9.  §-ának (3) be kez dé se, 10.  §-a
és mel lék le te e ren de let ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon
 hatályát vesz ti.

Módosító rendelkezések

10.  §

(1) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a Hitkr.
3.  §-a (6) be kez dé sé ben az „esz köz mi nõ sí té si, adós mi nõ -
sí té si és ügy fél mi nõ sí té si, va la mint fe de zet ér té ke lé si és
cél tar ta lék kép zé si sza bály za tok” szö veg rész he lyé be a
„Sa já tos ér té ke lé si elõ írások” szö veg rész lép, to váb bá a
9.  §-a (9) be kez dé sé nek a) pont já ban és (12) be kez dé sé ben 
a „vo nat ko zó kü lön ren de let” szö veg rész, a 7.  § (12) be -
kez dé sé ben, a 13.  §-a (3) és (4) be kez dé sé ben a „kü lön
ren de let” szö veg rész he lyé be a „7. szá mú mel lék let”
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 szövegrész lép, va la mint a 13.  § (1) és (3) be kez dé sé ben
a „kü lön ren de let ben” szö veg rész he lyé be a „7. szá mú
mel lék let ben” szö veg rész lép.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a Biztkr.
2.  §-a (7) be kez dé sé ben és a 3.  §-a (3) be kez dé sé nek
b) pont já ban a „Bit.” szö veg rész he lyé be a „Bit. és Vbit.”,
a 4.  §-a (8) be kez dé sé ben a „Bit. 3.  §-a 4. pont já ban” szö -
veg rész he lyé be a „Bit. 3.  §-a (1) be kez dé sé nek 4. pont já -
ban és a Vbit. 3.  §-a (1) be kez dé sé nek 5. pont já ban”, az
5.  §-a (1) be kez dé sé ben a „Bit. 3.  §-ának 2. pont ja” szö -
veg rész he lyé be a „Bit. 3.  §-a (1) be kez dé sé nek 2. pont ja
és a Vbit. 3.  §-a (1) be kez dé sé nek 2. pont ja”, az 5.  §-a
(2) be kez dé sé ben a „Bit. 117.  §-a” szö veg rész he lyé be
a „Bit., va la mint a Vbit.”, a 14/A.  §-a g) pont já ban a „Bit.
136.  §-ának (4) be kez dé sé ben és 137.  §-ának (5) be kez dé -
sé ben” szö veg rész he lyé be a „Bit. 136.  §-ának (4) be kez -
dé sé ben, a Bit 137.  §-ának (5) be kez dé sé ben, va la mint
a Vbit. 76.  §-ának (3) be kez dé sé ben” szö veg lép.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

Melléklet
a 397/2007. (XII. 27.) Korm. rendelethez

A hi tel in té ze tek és a pénz ügyi vál lal ko zá sok éves be -
szá mo ló ké szí té si és könyv ve ze té si kö te le zett sé gé nek
 sajátosságairól  szóló 250/2000. (XII. 24.) Korm. ren de let
a kö vet ke zõ 7. szá mú mel lék let tel egé szül ki:

„7. számú melléklet
a 250/2000. (XII. 24.) Korm. rendelethez

Egyes kintlévõségek, befektetések, követelés fejében
kapott készletek és mérlegen kívüli kötelezettségek

értékelésének sajátos szabályai

I. fejezet

A melléklet hatóköre

(1) Az e mel lék let ben fog lalt sa já tos ér té ke lé si sza bá -
lyok a kö vet ke zõ té te lek re ter jed nek ki:

a) hi tel in té ze tek kel szem be ni és ügy fe lek kel szem be ni
pénz ügyi és be fek te té si szol gál ta tás ból ere dõ kö ve te lé sek,
kö ve te lés jel le gû ak tív idõ be li el ha tá ro lá sok (be vé tel el ha -
tá ro lá sok) (a továb biak ban együtt: kint lé võ sé gek),

b) be fek te té si célú és for ga tá si célú hi tel vi szonyt meg -
tes te sí tõ és tu laj do ni ré sze se dést je len tõ ér ték pa pí rok
(a továb biak ban: be fek te té sek),

c) kö ve te lé sek fe jé ben ka pott és kész let ként nyil ván tar -
tás ba vett esz kö zök (a továb biak ban: kö ve te lé sek fe jé ben
ka pott kész le tek),

d) füg gõ és biz to s (jö võ be ni) kö te le zett sé gek (a továb -
biak ban: mér le gen kí vü li kö te le zett sé gek).

(2) E mel lék let ben fog lalt sa já tos ér té ke lé si sza bá lyo kat 
a Tv. és e ren de let sze rin ti ér té ke lé si sza bá lyok kal együtt
kell al kal maz ni az (1) be kez dés sze rin ti té te lek re.

(3) E mel lék let ben fog lalt sa já tos ér té ke lé si sza bá lyok
nem ter jed nek ki

a) az MNB-vel szem be ni, va la mint egyéb EGT-ál lam
jegy bank já val szem be ni kö ve te lé sek re,

b) a Ma gyar Ál lam mal, va la mint egyéb EGT-ál lam mal
szem be ni, hi tel nyúj tás ból ere dõ kö ve te lé sek re,

c) a Ma gyar Ál lam, va la mint egyéb EGT-ál lam, to váb -
bá az MNB és egyéb EGT-ál lam jegy bank ja ál tal ki bo csá -
tott ér ték pa pír ra,

d) a jegy ban ki kö te le zõ tar ta lék elõ írást a le ve le zõ ban -
kon ke resz tül tel je sí tõ hi tel in té ze tek le ve le zõ bank nál ve -
ze tett el szá mo lá si be tét szám lá já ra,

e) a la kás cé lú, ille tõ leg a tan díj hi te lek ha lasz tott, tõ ké -
sí tett ka ma tá nak össze gé ben ki mu ta tott cél tar ta lék kal fe -
de zett kö ve te lés össze gé re,

f) a vissza vá sá rolt sa ját ki bo csá tá sú ér ték pa pí rok ra,
g) a ka mat füg gõ vé té te li sza bály alá tar to zó ka mat-, és

ka mat jel le gû be vé te lek re irá nyu ló – kö ve te lés jel le gû – ak -
tív idõ be li el ha tá ro lá sok ra.

(4) Az e mel lék let ben elõ írt ér té ke lé si sza bá lyok az
(1) be kez dés sze rin ti té te lek mér leg be ál lí tan dó könyv sze -
rin ti ér té ké nek, va la mint ér ték vesz té sé nek és koc ká za ti
cél tar ta lé ká nak meg ha tá ro zá sá ra vo nat koz nak.

(5) Az e mel lék let ben fog lalt sza bá lyok a szám vi te li po -
li ti ka ke re té ben el ké szí ten dõ Esz kö zök és for rá sok ér té ke -
lé si sza bály za tá nak – a 3.  § (3) be kez dé se sze rin ti – Sa já tos 
ér té ke lé si elõ írások cí men meg ha tá ro zott ré sze ki ala kí tá -
sa kor kö ve ten dõ leg fon to sabb tar tal mi kö ve tel mé nye ket
ha tá roz zák meg az (1) be kez dés sze rin ti té te lek szám vi te li
ér té ke lé sé nek szem pont já ból tör té nõ ügy fél-, és part ner -
mi nõ sí tés sel, fe de zet ér té ke lés sel, esz köz mi nõ sí tés sel,
 értékvesztés és cél tar ta lék-kép zés rend jé vel szem ben.

(6) Az (1) be kez dés sze rin ti té te lek tõl el té rõ egyéb esz -
kö zök és for rá sok ér té ke lé sé nek sza bá lya it a Tv-ben elõ írt
Esz kö zök és for rá sok ér té ke lé si sza bály za tá nak – a sa já tos
ér té ke lé si elõ írásokon kí vü li – egyéb ré sze tar tal maz za.

II. fejezet

A tételek értékelés alapjául szolgáló minõsítés szerinti
besorolása

(1) Az I. fe je zet (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott té te le -
ket leg alább ne gyed éven te mi nõ sí te ni kell és a té tel jel le -
gé tõl füg gõ en al kal ma zott

a) egye di ér té ke lés ese tén, azo kat az ér té ke lés alap já ul
szol gá ló esz köz mi nõ sí té si ka te gó ri ák,

b) cso por tos ér té ke lés ese tén, azo kat az ér té ke lés alap -
já ul szol gá ló ér té ke lé si cso por tok
va la me lyi ké be kell be so rol ni az e mel lék let ben meg ha tá -
ro zott fel té te lek nek meg fele lõen.
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(2) Leg alább a kö vet ke zõ 5 esz köz mi nõ sí té si ka te gó ri át
kell fel ál lí ta ni:

a) prob lé ma men tes,
b) kü lön fi gye len dõ,
c) át lag alat ti,
d) ké tes,
e) rossz.
(3) A (2) be kez dés ben fog lal tak nál több esz köz mi nõ sí -

té si ka te gó ria is fel ál lít ha tó, a (2) be kez dés sze rin ti ka te gó -
ri ák to váb bi bon tá sá val, vagy at tól el té rõ más ka te gó ri á kat
meg je löl ve oly mó don, hogy azok ba az ér ték vesz tés sel,
cél tar ta lék kal még nem érin tett té te lek tõl kezd ve az ér ték -
vesz tés sel, cél tar ta lék kal 100%-ban el lá tott té te le kig be zá -
ró lag va la mennyi té tel be so rol ha tó le gyen ér te lem sze rû en
meg fe lel tet ve a (2) be kez dés sze rin ti ka te gó ri ák fel té tel -
rend sze ré nek.

(4) Az esz köz mi nõ sí té si ka te gó ri ák ba so ro lás – a té tel
jel le gé tõl füg gõ en – a kö vet ke zõ szem pon tok együt tes
mér le ge lé se alap ján tör té nik, az esz köz mi nõ sí tés szám vi -
te li kö ve tel mé nyei sze rint, figye lembe véve a Tv. és e ren -
de let elõ írásait is:

a) az ügy fél-, il let ve part ner mi nõ sí tés: a pénz ügyi,
 illetve be fek te té si szol gál ta tás sal érin tett ügy fél vagy part -
ner, il let ve az ér ték pa pír ki bo csá tó já nak pénz ügyi hely ze -
te, sta bi li tá sa, jö ve de lem ter me lõ ké pes sé ge, és az ezek ben
be kö vet ke zõ vál to zá sok,

b) a tör lesz té si rend be tar tá sa (ké se del mi idõ): a kint lé -
võ ség tör lesz té sé vel kap cso lat ban ke let ke zett tõ ke- és ka -
mat tör lesz té si ké se del mek ala ku lá sa,

c) az ügy fél hez kap cso ló dó or szág koc ká zat (po li ti kai
koc ká zat ra, transz fer koc ká zat ra néz ve egy aránt) és az
 abban be kö vet ke zett vál to zás,

d) a fe de zet ként fel aján lott biz to sí té kok ér té ke, mo bi li -
zál ha tó sá ga, hoz zá fér he tõ sé ge és az ezek ben bekövet -
kezett vál to zás,

e) a té tel to vább ér té ke sít he tõ sé ge, mo bi li zál ha tó sá ga
(a pi a ci ke res let-kí ná la ti vi szo nyok és az el ér he tõ pi a ci
árak, a ki bo csá tó sa ját tõ ké jé ben való ré sze se dés a befek -
tetés ará nyá ban),

f) a té tel bõl adó dó vesz te ség nek mi nõ sü lõ jö võ be ni
 kifizetési kö te le zett ség.

(5) A (4) be kez dés e) pont ja sze rin ti szem pont alapve -
tõen a be fek te té sek, a kö ve te lés fe jé ben ka pott kész le tek és 
a mér le gen kí vü li kö te le zett sé gek, az f) pont sze rin ti szem -
pont jel lem zõ en a mér le gen kí vü li kö te le zett sé gek ér té ke -
lé sét szol gá ló be so ro lás nál al kal ma zan dó.

(6) A (4) be kez dés ben fog lalt szem pon tok sze rin ti vizs -
gá la tot alap ve tõ en az ügy fél-, il let ve part ner mi nõ sí tés
szám vi te li kö ve tel mé nyei, az ügy fél-ana li ti ka, a szám -
viteli po li ti ka or szág koc ká zat ról  szóló, va la mint egyéb
kap cso ló dó ré szei, és a fe de zet ér té ke lés szám vi te li kö ve -
tel mé nyei alap ján kell el vé gez ni.

(7) A be so ro lást a ne gyed éves ér té ke lés so rán – az ér -
ték vesz tés és a koc ká za ti cél tar ta lék szük sé ges szint jé nek
fel mé ré se kor – fe lül kell vizs gál ni és in do kolt eset ben a té -
telt más ka te gó ri á ba át kell so rol ni.

(8) Az esz köz mi nõ sí té si ka te gó ri ák hoz – a 100% fel -
bon tá sá val – súly sá vot kell ren del ni és az adott ka te gó ri á -
ba so rolt té tel után az adott sáv ban meg ha tá ro zott mér ték -
ben kell ér ték vesz tést el szá mol ni, il let ve koc ká za ti cél tar -
ta lé kot ké pez ni. Ez az adott té tel mi nõ sí té se sze rin ti ér ték -
vesz tés, il let ve koc ká za ti cél tar ta lék szük sé ges szint je.

(9) Az (2) be kez dés sze rin ti ka te gó ri ák hoz a kö vet ke zõ
súly sá vo kat kell ren del ni:

a) prob lé ma men tes 0%
b) kü lön fi gye len dõ 1–10%
c) át lag alat ti 11–30%
d) ké tes 31–70%
e) rossz 71–100%
(10) A (2) be kez dés tõl el té rõ, más esz köz mi nõ sí té si ka -

te gó ri ák al kal ma zá sa ese tén, azok ki ala kí tá sa kor biz to sí ta -
ni kell, hogy a (9) be kez dés sze rin ti súly sá vok ba esõ más
esz köz mi nõ sí té si ka te gó ri á ba való be so ro lás fel té te lei – a
szám vi te li po li ti ká ban meg ha tá ro zott elõ írások alap ján –
meg fe lel tet he tõk le gye nek a (2) be kez dés sze rin ti esz köz -
mi nõ sí té si ka te gó ri ák kal össze füg gés ben e mel lék let ben
meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek nek.

(11) Az I. fe je zet (1) be kez dé sé nek a) pont ja sze rin ti
kint lé võ sé gek kö zül – a szám vi te li po li ti ká ban meg ha tá ro -
zott mér ték sze rint – kis össze gû nek mi nõ sü lõ kö ve te lé se -
ket cso por tos ér té ke lés alá le het von ni. A cso por tos ér té ke -
lés alá vont kö ve te lé se ket leg alább az ana li ti kus nyil ván -
tar tás ban egye di leg kell nyil ván tar ta ni, ér ték vesz té sü ket
egye di leg kell a kö ve te lés hez kap cso ló dó an el szá mol ni és
a kö ve te lés meg szû né se kor az zal együtt a köny vek bõl ki -
ve zet ni, fel té ve, hogy a hi tel in té zet e te kin tet ben a Tv.
55.  §-a (2) be kez dé sé nek az ér ték vesz tés cso port szin tû ke -
ze lé sé re le írt rész let sza bá lya it nem al kal maz za.

(12) A cso por tos ér té ke lés alá vont kö ve te lé se ket nem
az (1) be kez dés sze rint meg ha tá ro zott esz köz mi nõ sí té si
ka te gó ri ák ba, ha nem a szám vi te li po li ti ká ban ki ala kí tott
ér té ke lé si cso por tok ba kell be so rol ni. Leg alább há rom ér -
té ke lé si cso por tot kell fel ál lí ta ni, amely be a té te le ket egy -
sze rû sí tett mi nõ sí té si el já rás sal is be le het so rol ni.

(13) Az egy sze rû sí tett mi nõ sí té si el já rás so rán – az egy -
sze rû sí tés nek a szám vi te li po li ti ká ban meg ha tá ro zott jel le -
gé tõl füg gõ en – az adott té te lek mi nõ sí té sé hez nem kö te le -
zõ a (4) be kez dés ben fel so rolt szem pon tok mind egyi két
együt te sen figye lembe ven ni, ele gen dõ ah hoz egy – ál ta lá -
ban a (4) be kez dés b) pont ja sze rin ti – szem pont alap ján a
vizs gá la tot el vé gez ni, vagy az adott szem pont sze rin ti
vizs gá la tot nem kell a vo nat ko zó, ál ta lá no san le írt tel jes
kö ve tel mény rend szer sze rint el vé gez ni.

(14) Az ér té ke lé si cso port hoz egy konk rét szá za lé kos
mér té ket (arányt) kell ren del ni és ez alap ján kell az adott
cso port ba so rolt va la mennyi kö ve te lés után ér ték vesz tést
el szá mol ni.

(15) A la kos sá gi ügy fél lel szem be ni, a fo gyasz tá si hi tel -
bõl adó dó, a jel zá log hi tel bõl ere dõ kö ve te lé sek nél, va la -
mint a (11) be kez dés sze rin ti kis össze gû kö ve te lé sek nél
– az egye di ér té ke lés, il let ve a cso por tos ér té ke lés ese té ben 
egy aránt – al kal maz ha tó egy sze rû sí tett mi nõ sí té si el já rás
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is a szám vi te li po li ti ka e mel lék let sze rint ki ala kí tott ré szé -
ben le írt mó don.

(16) E mel lék let ér tel me zé sé ben la kos sá gi ügy fél nek
mi nõ sül a ma gán sze mély, nem vál lal ko zá si mi nõ ség ben
kö tött szer zõ dé sei te kin te té ben.

(17) Az egye di ér té ke lés nem épül het – ki zá ró lag – sta -
tisz ti kai so ka ság meg fi gye lé sén ala pu ló ta pasz ta la ti ada -
tok ra.

(18) A té te lek mi nõ sí té sét és ér té ke lé sét bi zony la tok kal
kell alá tá masz ta ni.

(19) Gon dos kod ni kell róla, hogy a szám vi te li po li ti ka
Esz kö zök és for rá sok ér té ke lé si sza bály za tá nak Sa já tos ér -
té ke lé si elõ írások ré szé ben fog lalt sza bá lyo kat könyv vizs -
gá ló fe lül vizs gál ja és leg alább éven te egy al ka lom mal
meg vizs gál ja an nak be tar tá sát.

III. fejezet

Ügyfél-, illetve partnerminõsítés számviteli
követelményei

(1) Az ügy fél-, il let ve part ner mi nõ sí tés sel szem ben tá -
masz tott, a szám vi te li szem pont ból tör té nõ ér té ke lést meg -
ha tá ro zó leg fon to sabb kö ve tel mé nye ket a (2)–(13) be kez -
dé sek fog lal ják ma guk ba.

(2) A hi tel in té zet nek rög zí te nie kell az ügy fél, il let ve
part ner pénz ügyi hely ze té nek, jö võ be ni fi ze tõ ké pes sé gé -
nek el bí rá lá sa so rán al kal ma zott szem pon to kat, mu ta tó -
szá mo kat, a mi nõ sí tés el vég zé sé hez kap cso ló dó bel sõ sza -
bá lyo kat, va la mint a mi nõ sí té si el já rás so rán nyert meg ál -
la pí tá sok fel hasz ná lá sá nak mód ját.

(3) A mi nõ sí té si el já rás nak arra kell tö re ked nie, hogy az
adott ügy fél-, il let ve part ner hi tel ké pes sé ge egy ér tel mû en
meg ál la pít ha tó le gyen.

(4) Az ügy fél-, il let ve part ner mi nõ sí tés szám vi te li kö ve -
tel mé nye i nek ki ala kí tá sa kor figye lembe kell ven ni a kö -
vet ke zõ ket:

a) Az ügy fél vagy part ner szám vi te li ér té ke lés szem -
pont já ból tör té nõ mi nõ sí té sét a szer zõ dés fu tam ide je alatt,
leg alább éven te egy szer –, il let ve a hi tel in té zet szám vi te li
po li ti ká já ban rög zí tett dön té sé tõl füg gõ en, a ne gyed éves
ér té ke lé sek al kal má val, in do kolt eset ben en nél na gyobb
gya ko ri ság gal – el kell vé gez ni min den olyan sze mély re,
il let ve vál lal ko zás ra, amellyel szem ben a hi tel in té zet – a
Hpt. sze rin ti – koc ká zat vál la lás sal járó szer zõ dést köt, az -
zal, hogy amennyi ben a tel jes össze get, il let ve an nak egy
ré szét bank ga ran ci á val vagy kész fi ze tõ ke zes ség gel har -
ma dik sze mély biz to sít ja, ak kor a mi nõ sí tést a kö te le zett -
ség vál la ló ra is el kell el vé gez ni. Az ilyen kö te le zett ség vál -
la lást a fe de zet ér té ke lé se so rán kell figye lembe ven ni.

b) Az ügy fél-, il let ve part ner mi nõ sí tés so rán az egyes
ügy fe le ket vagy part ne re ket be le het so rol ni ügy fél-, il let -
ve part ner mi nõ sí té si ka te gó ri ák ba. Az in téz mény a rö vid,
kö zép- és hosszú távú hi tel ké pes ség je lö lé sé re – idõ sá von -
ként – el té rõ ka te go ri zá lást al kal maz hat.

c) A sza bály zat ban rög zí te ni kell, hogy a mi nõ sí tést
leg alább éven te egy szer fe lül kell vizs gál ni, il let ve újra el
kell vé gez ni min den olyan eset ben, ami kor a hi tel in té zet
olyan in for má ció bir to ká ba jut, amely fel té te lez he tõ en a
be so ro lá si ka te gó ra vál toz ta tá sát von ja maga után (mi nõ sí -
té si szem pon tok kö zött je len tõs té nye zõ vál to zá sa, csõd el -
já rás, fel szá mo lá si el já rás meg in dí tá sá nak köz zé té te le, tar -
tós fi ze té si ké se de lem, pro lon gá ció stb.), vagy az ügy fél,
il let ve part ner ked ve zõt len mi nõ sí té se fo ko zott, na gyobb
gya ko ri sá gú meg fi gye lést in do kol.

d) A hi tel in té zet az ügy fél-, il let ve part ner mi nõ sí té si
szem pon tok ki ala kí tá sa kor nem ke zel he ti elõ nyö seb ben
azt a sze mélyt vagy ügy fél cso por tot, amely a hi tel in té zet
anya vál la la ta vagy le ány vál la la ta, az adott anya vál la lat le -
ány vál la la ta, a hi tel in té zet ben be fo lyá so ló ré sze se dés sel
ren del ke zõ tu laj do nos, vagy olyan vál lal ko zás, amely ben
a hi tel in té zet vagy a hi tel in té zet tu laj do no sa, igaz ga tó sá gi
tag ja, fel ügye lõ bi zott sá gi tag ja, ügy ve ze tõ je, il let ve ezek
kö ze li hoz zá tar to zó ja együt te sen vagy kü lön-kü lön be fo -
lyá so ló ré sze se dés sel ren del ke zik.

e) Az ügy fél-mi nõ sí té si szem pon tok közé be kell épí te -
ni a hi tel in té zet össze vont fel ügye let alá tar to zó kap csolt
vál lal ko zá sa i nak ügy fe le i rõl az ezen vál lal ko zá sok kö rén
be lül ren del ke zés re álló in for má ció figye lembevételét,
ide ért ve az ezen vál lal ko zá sok kö rén be lül már fenn ál ló
koc ká zat vál la lás mér té két.

(5) A rög zí te ni kell a hi tel in té zet ál tal meg kö ve telt, ügy -
fél-, il let ve part ner mi nõ sí tés hez szük sé ges mi ni má lis in -
for má ci ók kö rét, il let ve az in for má ció szol gál ta tá sá nak
gya ko ri sá gát.

(6) A hi tel in té zet nek a mi nõ sí tés so rán egy aránt vizs gál -
nia kell az ügy fél gaz dál ko dá si ada ta i ból nyert szám sze rû -
sít he tõ ada to kat, ob jek tív szem pon to kat, va la mint a nem
szám sze rû sít he tõ, szub jek tív me gí té lé sû in for má ci ó kat, il -
let ve egyéb kö rül mé nye ket, té nye zõ ket a szám vi te li po li ti -
ká já ban rög zí tett mód sze rek alap ján.

(7) Az adat vé de lem mel kap cso la tos jog sza bá lyi elõ -
írások figye lembe véte lével a la kos sá gi ügy fe lek ese té ben
a hi tel in té zet a fen ti ek tõl el té rõ szem pon to kat vizs gá ló,
egy sze rû sí tett mi nõ sí té si rend szert is ki ala kít hat, il let ve
gya kor la tot kö vet het, ide ért ve az éves mi nõ sí té si fe lül -
vizs gá la tot is.

(8) Az új on nan ala kult vagy éves be szá mo ló ké szí té sé re 
nem kö te le zett ügy fe lek vo nat ko zá sá ban az ügy fél mi nõ sí -
té si vagy part ner mi nõ sí té si rend szert a fen ti szem pon tok -
nak meg fele lõen kell ki ala kí ta ni, de az ilyen ügy fe lek re,
part ne rek re a hi tel in té zet az ál ta lá nos tól el té rõ mi nõ sí té si
el ve ket al kal maz hat.

(9) A mi nõ sí tés sel szem be ni szám vi te li kö ve tel mé nyek
kö zött rög zí te ni kell a szám vi te li szem pont ból vég re haj tott 
mi nõ sí té si el já rás hi tel in té ze ten be lü li sza bá lya it, a mi nõ -
sí tést vég zõk meg je lö lé sét, il let ve an nak eset le ges ma ga -
sabb szin tû fe lül bí rá lá si le he tõ sé gét.

(10) Kül föl di ügy fe lek, part ne rek ese té ben a mi nõ sí tés
az el is mert kül sõ hi tel mi nõ sí tõ szer ve zet mi nõ sí té sén is
ala pul hat, ha azt a szám vi te li po li ti ká ban rög zí tik, fel té ve,
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hogy az ügy fél hosszú távú mi nõ sí té se a meg elõ zõ ket tõ
év ben leg alább két kül sõ hi tel mi nõ sí tõ szer ve zet nél be fek -
te té si mi nõ sé gû fo ko za tot ka pott, és az ügy fél, part ner mi -
nõ sí té sé re ele gen dõ in for má ció nem áll ren del ke zés re.

(11) Kül föl di ügy fe lek, part ne rek ese té ben a hi tel in té zet 
kül föl di anya vál la la ta mi nõ sí té si rend sze rét is ala pul ve he -
ti szám vi te li po li ti ká já nak az ügy fél-, il let ve part ner mi nõ -
sí tés re vo nat ko zó szám vi te li kö ve tel mé nyei ki ala kí tá sa -
kor, fel té ve, hogy a kül föl di anya vál la lat mi nõ sí té si rend -
szer e alap já ban meg fe lel a Tv.-ben, il let ve e ren de let ben
fog lalt szem pon tok nak, és ma gyar nyel ven do ku men tált.

(12) Kon zor ci á lis (szin di kált) hi te le zés, va la mint bár -
mi lyen társ fi nan szí ro zás ese tén a kon zor ci u mot ve ze tõ
vagy a kon zor ci um ban részt vevõ hi tel in té zet, il let ve a
társ fi nan szí ro zás ban részt vevõ hi tel in té zet kö te les a kon -
zor ci u mot ve ze tõ in téz mény tõl min den olyan in for má ci ót
be sze rez ni, amely le he tõ vé te szi, hogy a hi telt fel ve võ
ügy fe let, il let ve part nert a hi tel in té zet sa ját szám vi te li po -
li ti ká já nak elõ írásai alap ján mi nõ sít se. A mi nõ sí tést a hi -
tel in té zet nek úgy kell el vé gez nie, mint ha az adott hi tel rész 
te kin te té ben ön ál ló hi tel nyúj tó len ne. A kon zor ci u mot ve -
ze tõ hi tel in té zet a hi vat ko zott in for má ci ót kö te les a részt
vevõ hi tel in té ze tek vagy más pénz ügyi in téz mé nyek ré -
szé re meg ad ni.

(13) Ha az adott té tel lel érin tett ügy fél, part ner (így kü -
lö nö sen a kö ve te lés adó sa, az ér ték pa pír ki bo csá tó ja, a
füg gõ kö te le zett ség, il let ve a jö võ be ni biz to s kö te le zett ség 
ese tén, az a sze mély, aki ért a kö te le zett ség vál la lás tör té -
nik, il let ve a szer zõ dé ses part ner) kül föl di, ak kor – a hi tel -
in té zet ál tal ki ala kí tott szem pon tok alap ján – az or szág -
koc ká za tot is figye lembe kell ven ni a té tel hez kap cso ló dó
ügy fél mi nõ sí té se so rán.

IV. fejezet

Fedezetértékelés számviteli követelményei

(1) A fe de zet ér té ke lés sel szem ben tá masz tott, a szám vi -
te li szem pont ból tör té nõ ér té ke lést meg ha tá ro zó leg fon to -
sabb kö ve tel mé nye ket a (2)–(10) be kez dé sek fog lal ják
ma guk ba.

(2) A fe de zet szám vi te li szem pont ból való ér té ke lé se
cél já ból rög zí te ni kell:

a) a szer zõ dé sek ben sze rep lõ leg gyak rab ban al kal ma -
zott jogi ki kö té se ket, biz to sí té ko kat, kap cso ló dó szer zõ dé -
se ket, ame lye ket a hi tel in té zet fe de zet ként al kal maz,

b) azo kat a szem pon to kat, té nye zõ ket, ame lye ket a hi -
tel in té zet a fe de ze tek ér té ke lé sé nél ala pul vett a fe de zet tí -
pu sá tól füg gõ en (ame lye ket töb bek kö zött az ér té ke sít he -
tõ ség és a hoz zá fér he tõ ség meg ál la pí tá sa kor is vizs gál),

c) a fe de ze tek ér té ke lé se so rán a hi tel in té zet ál tal al kal -
ma zott mód sze re ket, és azt, hogy mi lyen ér té ket vesz ala -
pul a fe de zet ér té ke lé se kor,

d) a fe de ze tek meg lé té ben, ér té ké ben és ér vé nye sít he -
tõ sé gé ben be kö vet ke zett vál to zá sok ese tén al kal ma zan dó

el já rá so kat, va la mint a rend sze res, utó la gos ér té ke lés gya -
ko ri sá gát.

(3) Meg kell ha tá roz ni, hogy a hi tel in té zet a koc ká zat -
vál la lás sal járó szer zõ dé sei kap csán mi lyen fe de ze te ket
fo gad el. Meg kell je löl ni a té tel hez kap cso ló dó fe de ze tek
be vo ná sá nak sor rend jét. Az adó sok mi nõ sí té se, az ügy le -
tek tí pu sa és a koc ká zat vál la lás nagy ság rend je alap ján ki -
ala kí tott koc ká zat vál la lá si ka te gó ri ák mind egyi ké hez kü -
lön-kü lön kell hoz zá ren del ni a fe de zett sé gi kö ve tel mé nye -
ket és az el fo gad ha tó fe de ze te ket, meg ha tá roz va a kü lön -
fé le fe de ze tek együt tes al kal ma zá sá nak gya kor la tát is.

(4) A té te lek szám vi te li szem pont ból való mi nõ sí té se
so rán a (2) be kez dés sze rin ti fe de zet ként figye lembe ve he -
tõ biz to sí té kok (ingó és in gat lan va gyon tár gyak, immate -
riális ja vak), va la mint jogi ki kö té sek és szer zõ dé sek nem
fel tét le nül fe lel nek meg a hi te le zé si koc ká zat ke ze lé sé rõl
és tõ ke kö ve tel mé nyé rõl  szóló kor mány ren de let ben meg -
ha tá ro zott, hi tel koc ká zat-mér sék lés so rán figye lembe
 vehetõ hi tel koc ká za ti fe de ze tek nek.

(5) Az in gat lan fej lesz tés hez kap cso ló dó kint lé võ sé gek
ese té ben a biz to sí té kot az in gat lan szak ér tõ (va gyon ér té -
ke lõ), vagy könyv vizs gá ló ál tal hi te le sí tett pi a ci ér té ken
kell figye lembe ven ni. A jel zá log ter he lés nél figye lembe
kell ven ni a be jegy zés rang he lyét, az elõ zõ rang he lye ken
sze rep lõ be jegy zé sek nek az in gat lan va gyon ér té ke lõ, vagy 
könyv vizs gá ló ál tal meg ha tá ro zott ér té ké hez vi szo nyí tott
há nya dát.

(6) Ga ran cia vagy kész fi ze tõ ke zes ség vál la lás, il let ve
óva dék ba he lye zett ér ték pa pír ese tén a fe de zet ér té ke lé sé -
nél a ga ran tõr vagy a kész fi ze tõ ke zes mi nõ sí té sét és az ér -
ték pa pír pi a ci ér té két kell ala pul ven ni, il let ve az ér ték pa -
pír ki bo csá tó já nak mi nõ sí té se is figye lembe ve he tõ. Ha a
ga ran cia vagy kész fi ze tõ ke zes ség vál la lás nem biz to sít ja a
tel jes koc ká zat vál la lást, a to váb bi fe de ze tek ér té ke lé sé nél
figye lembe kell ven ni, hogy a ga ran cia vagy a kész fi ze tõ
ke zes ség vál la lás ér vé nye sí té se ese tén a to váb bi biz to sí ték -
ból való meg té rü lés nél a ga ran tõr, il let ve a kész fi ze tõ ke -
zes ség vál la ló a hi tel in té zet tel a kö ve te lés ará nyá ban osz to -
zik.

(7) A fe de ze tek re vo nat ko zó do ku men tá ci ók, ok ira tok,
szer zõ dé sek, egyéb bi zony la tok az esz köz mi nõ sí té sét, ér -
té ke lé sét alá tá masz tó bi zony lat nak te kin ten dõk.

(8) Ha a hi tel in té zet a fe de ze tek ér té ke lé sé vel har ma dik
fe let bíz meg, a fe de zet ér té ke lés szám vi te li kö ve tel mé nyei
kö zött rög zí te ni kell az ér té ke lés sel meg bí zott fél lel szem -
ben tá masz tott ál ta lá nos, mi ni má lis el vá rá so kat. A meg bí -
zott fél ál ta li fe de zet ér té ke lés alap já ul szol gá ló bi zony la -
tok, do ku men tá ci ók, fe de zet ér té ke lé sek a hi tel in té zet bi -
zony la ta i nak mi nõ sül nek, ame lye ket a hi tel in té zet ren del -
ke zé sé re kell bo csá ta ni.

(9) A fe de zet ér té ke lés szám vi te li kö ve tel mé nyei kö zött
rög zí te ni kell, hogy az egyes fe de zet tí pu so kat a hi tel in té -
zet mi lyen ér té ken ve szi figye lembe a kint lé võ sé gek, be -
fek te té sek és mér le gen kí vü li té te lek mi nõ sí té se so rán. A
fe de zet ér té ké nek a 0. Nyil ván tar tá si szám la osz tály ban
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tör té nõ ki mu ta tá sa so rán nyo mon kell kö vet ni a fe de zet ér -
té ke lé se kor an nak ér té ké ben be kö vet ke zett vál to zá so kat.

(10) Nem ve he tõ figye lembe a té tel mi nõ sí té se so rán az
olyan biz to sí ték, ame lyet az ügy fél vagy har ma dik sze -
mély már más jog ügy let biz to sí té ká ul adott, ide nem ért ve
az in gat lan ra vo nat ko zó jel zá log jog gal ter helt zá log tár -
gyat.

V. fejezet

Eszközminõsítés számviteli követelményei

(1) Az esz köz mi nõ sí tés sel szem ben tá masz tott, az I. fe -
je zet (1) be kez dé se sze rin ti té te lek szám vi te li ér té ke lés
szem pont já ból való mi nõ sí té se, esz köz mi nõ sí té si ka te gó -
ri ák ba való be so ro lá sa so rán al kal ma zan dó leg fon to sabb
kö ve tel mé nye ket a (2)–(30) be kez dé sek fog lal ják ma -
gukba.

(2) Az esz köz mi nõ sí tés szám vi te li kö ve tel mé nyei kö -
zött kell rög zí te ni, hogy mi lyen esz köz mi nõ sí té si ka te gó ri -
á kat ál lít fel a hi tel in té zet a II. fe je zet (1) be kez dé se
a) pont já ban fog lal tak alap ján az egye di mi nõ sí tés alá vont 
té te lek be so ro lá sá hoz, to váb bá mi lyen ér té ke lé si cso por to -
kat ké pez a II. fe je zet (1) be kez dé sé nek b) pont ja sze rin ti
cso por tos ér té ke lés alá vont té te lek be so ro lá sá hoz, va la -
mint az egyes mi nõ sí té si ka te gó ri ák hoz mi lyen súly sá vot,
az egyes ér té ke lé si cso por tok hoz mi lyen szá za lé kos mér té -
ket ha tá roz meg.

(3) Ren del kez ni kell ar ról, hogy a II. fe je zet (11) be kez -
dé se sze rin ti cso por tos ér té ke lés al kal ma zá sa szem pont já -
ból a hi tel in té zet mi lyen – mó don meg ál la pí tott – össze get
te kint kis összeg nek. En nek meg ha tá ro zá sa kor, a té tel jel -
le gé tõl füg gõ en, a szám vi te li po li ti ká ban rög zí tett dön tés -
nek meg fele lõen – vi szo nyí tá si szem pont ként – figye -
lembe ve he tõk töb bek kö zött a hi tel in té zet sa ját mé re te it
jel zõ mu ta tók, mér leg fõ össze ge, sza va to ló tõ ké je, sa ját tõ -
ké je, a koc ká zat vál la lás sal járó ügy le te i bõl adó dó jel lem -
zõ, il let ve üz let po li ti ká ja szem pont já ból meg ha tá ro zó té -
te le i nek át la gos nagy ság rend je, és a meg té rü lés ér de ké -
ben, a fe de ze tek ér vé nye sí té sé vel össze füg gés ben, jö võ -
ben vár ha tó an fel me rü lõ költ sé gek nagy ság rend je, il let ve
egyéb, a hi tel in té zet ál tal in do kolt szem pont.

(4) Az I. fe je zet (1) be kez dé sé ben fel so rolt egyes mi nõ -
sí ten dõ té te lek va la mennyi, a szám vi te li po li ti ká ban meg -
ha tá ro zott tí pu sá ra vo nat ko zó an rész le te sen ki kell dol goz -
ni, hogy a II. fe je zet (4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
szem pon tok, il let ve egyéb szem pon tok, té nye zõk és kö rül -
mé nyek mi lyen mó don, mi lyen fel té te lek sze rint és mi lyen 
mér ték ben ha tá roz zák meg együt te sen – a vár ha tó vesz te -
ség biz to sí ték kal, fe de zet tel nem fe de zett össze ge alap -
ján – a té tel meg fe le lõ esz köz mi nõ sí té si ka te gó ri á ba, il let -
ve ér té ke lé si cso port ba való be so ro lá sát, to váb bá az esz -
köz mi nõ sí té si ka te gó ri á hoz tar to zó súly sá von be lül az
 értékvesztés, a cél tar ta lék szük sé ges szint jé nek mér té két.

(5) Kü lön ki kell tér ni a Hpt. sze rin ti nagy koc ká zat vál -
la lás ka te gó ri á já ba tar to zó té te lek mi nõ sí té sé re.

(6) Rög zí te ni kell, hogy mi lyen té te lek ese té ben, mi lyen 
fel té te lek mel lett és mi lyen szint en al kal maz a hi tel in té zet
egy sze rû sí tett mi nõ sí té si el já rást.

(7) Az egy sze rû sí tett mi nõ sí té si el já rás alá vont té te lek -
tõl el té rõ té te lek esz köz mi nõ sí té si ka te gó ri á ba, il let ve ér -
té ke lé si cso port ba való be so ro lá sa kor – a té tel jel le gé tõl
füg gõ en – a II. fe je zet (4) be kez dé sé ben sze rep lõ szem -
pon to kat együt te sen kell mér le gel ni, oly mó don, hogy elõ -
ször a (4) be kez dés a)–c), va la mint az e)–f) pont jai alap ján
kell meg vizs gál ni, mek ko ra a té tel lel össze füg gés ben vár -
ha tó jö võ be ni vesz te ség, a meg té rü lés hi á nya, il let ve a
vesz te ség jel le gû jö võ be ni fi ze té si kö te le zett ség, va la mint
a fe de zet ér vé nye sí té sé nek vár ha tó költ sé gei  miatt. Ezt kö -
ve tõn a va ló szí nû sít he tõ jö võ be ni vesz te ség bõl le kell
von ni az adott té tel hez kap cso ló dó fe de ze tek ér té két, azok
ér vé nye sí té sé nek sor rend jét kö vet ve, és a fenn ma ra dó, va -
ló szí nû sít he tõ vesz te ség nek a té tel be ke rü lé si ér té ké hez
(tör lesz té sek kel csök ken tett be ke rü lé si ér té ké hez) való vi -
szo nya alap ján ha tá ro zó dik meg alap ve tõ en, hogy az me -
lyik súly sáv hoz tar to zó esz köz mi nõ sí té si ka te gó ri á ba,
 illetve me lyik szá za lé kos mér ték hez tar to zó ér té ke lé si cso -
port ba so rol ha tó. Az így meg ha tá ro zott súly sá von be lül az
egye di ér té ke lés alá vont té tel hez kap cso ló dó ér ték vesz tés, 
il let ve koc ká za ti cél tar ta lék szük sé ges szint je a szám vi te li
po li ti ka Esz kö zök és for rá sok ér té ke lé si sza bály za tá nak
Sa já tos ér té ke lé si elõ írásaiban meg ha tá ro zott egyéb szem -
pon tok, té nye zõk és kö rül mé nyek figye lembe véte lével
 kerül meg ha tá ro zás ra.

(8) Az adott té tel mi nõ sí té se so rán a biz to sí té ko kat, fe -
de ze te ket a fe de zet ér té ke lés szám vi te li kö ve tel mé nye i ben
meg ha tá ro zott el vek és mód sze rek alap ján kell vizs gál ni.

(9) Az esz köz mi nõ sí té si ka te gó ria (7) be kez dés sze rin ti
meg ál la pí tá sa so rán az adott té tel hez kap cso ló dó fe de ze te -
ket a té tel kap csán vár ha tó tel jes vesz te ség össze gé vel kell
össze vet ni és ab ból le von ni.

(10) Az egy ügy fél lel szem ben kü lön bö zõ koc ká zat vál -
la lás sal járó ügy le tek bõl adó dó an ke let ke zett té te lek egy -
más tól el té rõ esz köz mi nõ sí té si ka te gó ri ák ba is so rol ha tók
a rá juk vo nat ko zó mi nõ sí té si szem pon tok mér le ge lé sé vel.
Az ilyen té te le ket az ügy fél-, il let ve part ner mi nõ sí té si
szem pont já ból kö vet ke ze te sen kell meg ítél ni.

(11) Prob lé ma men tes nek
a) a tör lesz té si ha tár idõ vel ren del ke zõ té te lek kö zül

csak az mi nõ sít he tõ, amely rõl do ku men tál ha tó an va ló szí -
nû sít he tõ, hogy az meg té rül, il let ve a hi tel in té zet nek vesz -
te ség gel nem kell szá mol nia, vagy tõ ke-, il let ve ka mat tör -
lesz té sé nek vagy egyéb tör lesz té si kö te le zett sé gé nek fi ze -
té si ké se del me a ti zen öt na pot, la kos sá gi hi te lek ese té ben a 
har minc na pot nem ha lad ja meg és az e  miatt va ló szí nû sít -
he tõ vesz te sé get a ren del ke zés re álló fe de zet ér té ke tel jes
mér ték ben fe de zi;

b) a tör lesz té si ha tár idõ vel nem ren del ke zõ té te lek kö -
zül csak azok mi nõ sít he tõk, ame lyek kel kap cso la to san a
jö võ ben vesz te ség be kö vet ke zé se a ren del ke zés re álló
ada tok alap ján do ku men tál tan nem va ló szí nû sít he tõ, vagy
va ló szí nû sít he tõ vesz te ség, de azt a ren del ke zés re álló fe -
de zet ér té ke tel jes mér ték ben fe de zi.
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(12) Nem le het prob lé ma men tes nek mi nõ sí te ni a té telt,
amennyi ben

a) a hi tel in té zet nek tu do má sa van ar ról, hogy az ügy fél
vagy a part ner vagy az ér ték pa pír ki bo csá tó ja olyan – Hpt.
sze rin ti – ügy fél cso port tag ja, amely ese té ben a tu laj do ni,
il let ve az üz le ti kap cso lat szo ros sá ga azt ered mé nyez he ti,
hogy a cso port bár me lyik tag ja pénz ügyi po zí ci ó já nak
rom lá sa ve szé lyez te ti az adós ha tár idõ ben tör té nõ tör lesz -
té si ké pes sé gét, a cso port bár mely tag já val szem ben fenn -
ál ló kö ve te lés tör lesz té sé ben ti zen öt na pon túli ké se de lem
kö vet ke zett be, és ezen kö rül mé nyek  miatt vár ha tó an be -
kö vet ke zõ vesz te sé get a ren del ke zés re álló fe de zet ér té ke
nem fe de zi, vagy

b) a hi tel in té zet nek az ügy fél lel, a ke res ke dé si part ner -
rel, il let ve az ér ték pa pír ki bo csá tó já val szem ben több jog -
cí men is van kö ve te lé se, va la mint az adós va la mely tör -
lesz té si kö te le zett sé gé nek nem ké pes ele get ten ni és ezen
kö rül mé nyek  miatt vár ha tó an be kö vet ke zõ vesz te sé get a
ren del ke zés re álló fe de zet ér té ke nem fe de zi, vagy

c) az ügy fél, il let ve a part ner pénz ügyi prob lé má i nak,
hi tel ké pes sé gé nek rom lá sa kö vet kez té ben a koc ká zat vál -
la lás ra vo nat ko zó szer zõ dést mó do sí ta ni kel lett (pro lon -
gált vagy új ra tár gyalt szer zõ dé sek stb.) és ezen kö rül mé -
nyek  miatt vár ha tó an be kö vet ke zõ vesz te sé get a ren del ke -
zés re álló fe de zet ér té ke nem fe de zi.

(13) Kü lön fi gye len dõ ka te gó ri á ba so ro lan dók alap ve -
tõ en azok a kint lé võ sé gek, be fek te té sek és mér le gen kí vü li 
kö te le zett sé gek, ame lyek kel kap cso la to san – a hi tel in té zet 
bir to ká ba ke rült in for má ció alap ján – a mi nõ sí tés idõ pont -
já ban mi ni má lis mér té kû vesz te ség (leg fel jebb a té tel be -
ke rü lé si ér té ké nek, il let ve tör lesz té sek kel csök ken tett be -
ke rü lé si ér té ké nek, a mér le gen kí vü li kö te le zett ség nyil -
ván tar tá si ér té ké nek 10%-ban) va ló szí nû sít he tõ, amely
 miatt az adott té tel az ál ta lá nos tól el té rõ ke ze lést igé nyel,
fel té ve, hogy a ren del ke zés re álló fe de zet ér té ke a vesz te -
ség re nem nyújt fe de ze tet.

(14) Át lag alat ti nak mi nõ sül nek alap ve tõ en azok a té te -
lek, ame lyek

a) a ren del ke zés re álló in for má ci ók alap ján a – a szám -
vi te li po li ti ká ban rög zí tett – szo ká sos nál ma ga sabb koc ká -
za tú nak mi nõ sül nek, vár ha tó vesz te sé gük nem ha lad ja
meg a té tel be ke rü lé si ér té ké nek, il let ve tör lesz té sek kel
csök ken tett be ke rü lé si ér té ké nek, a mér le gen kí vü li kö te -
le zett ség nyil ván tar tá si ér té ké nek 30%-át és azt a ren del -
ke zés re álló fe de zet ér té ke nem fe de zi, vagy

b) a mi nõ sí tés idõ pont já ban – a szám vi te li po li ti ká ban
rög zí tett – bi zony ta lan mér té kû, a (13) be kez dés sze rin ti -
nél na gyobb vesz te ség va ló szí nû sít he tõ, ame lyet a ren del -
ke zés re álló fe de zet ér té ke nem fe dez.

(15) Ké tes nek mi nõ sül nek alap ve tõ en azok a té te lek,
ame lyek ese té ben a tör lesz té si ké se de lem tar tós (leg alább
ki lenc ven na pot meg ha la dó) vagy rend sze res és egy ér tel -
mû en meg ál la pít ha tó, hogy a hi tel in té zet nek – (14) be kez -
dés sze rin ti mér ték nél vár ha tó an na gyobb – vesz te sé get
okoz nak, amely re a ren del ke zés re álló fe de zet ér té ke nem
nyújt fe de ze tet.

(16) A pe re sí tett kö ve te lé se ket, il let ve a pe res ügyek hez
kap cso ló dó füg gõ kö te le zett sé ge ket a per esé lyek alap ján
kell mi nõ sí te ni. A per esély meg ha tá ro zá sá hoz hasz nált
szem pon to kat rög zí te ni kell a szám vi te li po li ti ká ban.

(17) Rossz nak mi nõ sül nek alap ve tõ en azok a té te lek,
ame lyek ese té ben

a) a ke let ke zõ vesz te ség az adott té tel be ke rü lé si ér té ke
(illet ve tör lesz tés sel csök ken tett be ke rü lé si ér té ke), il let ve
mér le gen kí vü li kö te le zett ség ese té ben an nak nyil ván tar -
tá si ér té ke het ven szá za lé kát elõ re lát ha tó an meg ha lad ja,
az adós tör lesz té si kö te le zett sé gé nek több szö ri fel szó lí tás
után sem tesz ele get és a vesz te ség össze gét a ren del ke zés -
re álló fe de zet ér té ke nem fe de zi vagy

b) az ügy fél, part ner el len fel szá mo lá si el já rás in dult
meg (ki vé ve azo kat a kö ve te lé se ket, ame lyek a fel szá mo -
lá si el já rás so rán ke let kez tek) és az a) pont sze rin ti mér té -
kû vesz te ség va ló szí nû sít he tõ, ame lyet a ren del ke zés re
álló fe de zet ér té ke nem fe dez.

(18) Az egye di mi nõ sí té sek el vég zé se kor az adott té tel
tel jes fenn ál ló ré szét mi nõ sí te ni kell, amellyel kap cso la to -
san a vesz te ség ke let ke zé se va ló szí nû sít he tõ.

(19) Ha egy adott szer zõ dés bõl ki fo lyó lag egy ügy fél -
hez több egy más sal össze füg gõ, kü lön bö zõ tí pu sú, koc ká -
zat vál la lás sal járó té tel kap cso ló dik, oly mó don, hogy az
egyik té tel meg szû né se a má sik té tel ke let ke zé sét von ja
maga után, ak kor az ilyen té te lek esz köz mi nõ sí té si ka te gó -
ri á ba való be so ro lá sa kor kö vet ke ze te sen kell el jár ni. Az
ilyen té te lek el té rõ esz köz mi nõ sí té si ka te gó ri á ba való be -
so ro lá sát a szám vi te li po li ti ká ban rög zí tett in dok kal, kü lö -
nös kö rül ménnyel, szem pont tal kell alá tá masz ta ni.

(20) A be fek te té sek, a kö ve te lés fe jé ben ka pott kész le -
tek és a mér le gen kí vü li kö te le zett sé gek mi nõ sí té se so rán
el sõ sor ban az ab ból szár ma zó vár ha tó vesz te ség va ló szí -
nû sé gét és nagy sá gát kell fel be csül ni.

(21) A mi nõ sí tés so rán a kü lönb sé get kell ten ni a füg gõ
kö te le zett sé gek kö zött, a sze rint, hogy az a meg szû né se kor 
mér leg be li esz köz té telt ke let kez tet het, vagy vesz te ség jel -
le gû fi ze té si kö te le zett sé get von hat maga után.

(22) Ha a füg gõ kö te le zett ség mér leg be li esz köz té telt
ke let kez tet het (ilyen kü lö nö sen a ke zes ség vál la lás, a le
nem hí vott hi tel ke ret, az akk re di tív), ak kor egy részt azt
kell meg vizs gál ni, mennyi an nak a va ló szí nû sé ge, hogy az
va ló ban mér leg be li esz köz té tel ke let ke zé sét von ja maga
után (így kü lö nö sen, hogy a ke zes ség be vál tás, a hi tel ke ret, 
il let ve az akk re di tív le hí vás meg fog tör tén ni), más részt
azt kell mér le gel ni, hogy a jö võ ben ke let ke zõ esz köz kap -
csán vesz te ség va ló szí nû sít he tõ-e és mi lyen mér ték ben.
Ezek bõl ki in dul va kell a füg gõ kö te le zett sé get alap ve tõ en
mi nõ sí te ni és ér té kel ni, a mér leg be li esz köz mi nõ sí té sét
meg ha tá ro zó szem pon tok sze rin ti vizs gá la tot (így kü lö nö -
sen a ren del ke zés re álló fe de ze tet) is ala pul véve.

(23) Amennyi ben a füg gõ kö te le zett ség meg szû né se
mér leg be li esz köz té tel ke let ke zé sét nem von ja maga után,
de vesz te ség jel le gû fi ze té si kö te le zett sé get ered mé nyez
(ilyen kü lö nö sen az olyan ga ran cia, amely nek be vál tá sa
nem von ja maga után kö ve te lés fe let ti tu laj don jog át ru há -
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zá sát, nem ke let kez tet át szállt kö ve te lést, to váb bá a pe re sí -
tett ügyek  miatt vár ha tó jö võ be ni kö te le zett ség), ak kor a
ki fi ze tés össze gé ben vár ha tó vesz te ség ha tá roz za meg
alap ve tõ en a mér le gen kí vü li kö te le zett ség mi nõ sí té sét.

(24) A 20.  § (2) be kez dé sé nek 16. és 17. pont ja sze rin ti
füg gõ kö te le zett ség vál la lá sok ese té ben a vesz te ség jel le gû
jö võ be ni ki fi ze té si kö te le zett ség fel mé ré se kor alap ve tõ en
a kö te le zett ség vál la lás – hi vat ko zott jog sza bály hely sze -
rin ti – ér té ké nek – a kö te le zett ség vál la lás jel le gé tõl füg -
gõen – a ke zelt port fo lió, il let ve a be fek te té si alap ér té ke -
lés idõ pont já ban ér vé nyes pi a ci ér té két, il let ve net tó
 eszközértékét meg ha la dó össze gé bõl kell ki in dul ni, fe de -
zet-jel le gû vesz te ség mér sék lõ té nye zõ ként figye lembe
véve a tõke, il let ve ho zam ga ran cia te kin te té ben a más
bank ál tal vál lalt ga ran ci át.

(25) A biz to s (jö võ be li) kö te le zett sé gek kö zött ki mu ta -
tott ha tár idõs, op ci ós, il let ve swap ügy let bõl adó dó mér le -
gen kí vü li kö te le zett sé gek – alap ve tõ en pi a ci koc ká zat ra
vissza ve zet he tõ – vár ha tó vesz te sé gét, amennyi ben az
ügy let nem fe de ze ti célú, e ren de let 23.  §-ának (2),
(4)–(5) be kez dé se sze rin ti cél tar ta lé kok fe de zik, amennyi -
ben az ügy let fe de ze ti célú, ak kor az ilyen ügy le tek vár ha -
tó vesz te sé gét passzív idõ be li el ha tá ro lás ként kell el szá -
mol ni. Az ilyen ügy le tek bõl ere dõ biz to s (jö võ be ni) kö te -
le zett sé gek után koc ká za ti cél tar ta lé kot csak ab ban az
eset ben és olyan mér ték ben le het ké pez ni – a mi nõ sí tés
alap ján –, amennyi ben a hi vat ko zott cél tar ta lék, il let ve
passzív idõ be li el ha tá ro lás a vár ha tó vesz te ség egyéb koc -
ká za ti té nye zõk  miatt fenn ál ló – szám sze rû sít he tõ – össze -
gét nem fedi.

(26) Nem va ló di pen zi ós ügy let ese tén a vissza vá sár lá si
kö te le zett ség gel el adott ere de ti kö ve te lés koc ká za tá nak
meg fele lõen a vissza vá sár lá si ár ral arány ban a koc ká za ti
cél tar ta lé kot meg kell ké pez ni a vissza vá sár lá si kö te le zett -
ség után. Ha az ügy let hez ha lasz tott fi ze tés is kap cso ló dik,
és a ha lasz tott fi ze tés  miatt ér ték vesz tés el szá mo lá sá ra ke -
rül sor, ak kor a ha lasz tott fi ze tés bõl szár ma zó kö ve te lés re
el szá molt ér ték vesz tés és a vissza vá sár lá si kö te le zett ség re
kép zett koc ká za ti cél tar ta lék össze ge nem ha lad hat ja meg
az ere de ti kö ve te lés tör lesz té sek kel csök ken tett be ke rü lé si
ér té ké nek száz szá za lé kát.

(27) A ha lasz tott fi ze tés sel, vissza vá sár lá si kö te le zett -
ség gel, vissz ke re se ti jog gal vagy a hi tel in té zet egyéb koc -
ká zat vál la lá sá val együtt el adott esz kö zök ese té ben a hi tel -
in té zet nek az el adott esz köz mi nõ sé gé rõl az esz köz vá sár -
ló já tól a ha lasz tott fi ze tés tel je sü lé sé ig vagy a vissza vá sár -
lá si kö te le zett ség, ille tõ leg a koc ká zat vál la lás meg szû né -
sé ig leg alább ne gyed éven te in for má ci ót kell kér nie, és az
esz köz mi nõ sé gé ben be kö vet ke zõ vál to zást a mi nõ sí tés
so rán figye lembe kell ven nie.

(28) Ha a hi tel in té zet esz kö zét ha lasz tott fi ze tés sel adja
el, il let ve az esz köz má sik fél ál ta li meg vá sár lá sá hoz bár -
mi lyen mó don koc ká za tot vál lal, ak kor az így ke let ke zett
mér leg be li kö ve te lést, il let ve mér le gen kí vü li kö te le zett sé -
get a nyil ván tar tá sok ban meg kü lön böz te tett jel zés sel kell
el lát ni, és in do kolt eset ben je lez ni kell, ha azok ér té ke lé se

össze függ, egy más ra ki ha tás sal van, to váb bá a szám vi te li
po li ti ká ban rög zí te ni kell, hogy az ér té ke lés so rán mi lyen
mó don van nak egy más ra ki ha tás sal.

(29) Ha a hi tel in té zet esz kö zét ha lasz tott fi ze tés sel vagy 
vissza vá sár lá si kö te le zett ség gel adja el, vagy az esz köz el -
adá sá hoz bár mi lyen mó don koc ká za tot vál lal, az esz köz
mi nõ sí té sét és ér té ke lé sét az el adást meg elõ zõ en kü lön el -
já rás ke re té ben kö te les fe lül vizs gál ni és azt do ku men tál ni.

(30) A hi tel in té zet nek – a la kos sá gi ügy fe lek ki vé te lé -
vel – az ügy fél pénz ügyi hely ze té nek és fi ze tõ ké pes sé gé -
nek meg ál la pí tá sá hoz, és a mi nõ sí tés el vég zé sé hez, az
ügy fél tõl rend sze res adat szol gál ta tást kell kér nie.

VI. fejezet

Értékvesztéssel és céltartalékképzéssel szembeni
követelmények

(1) Ren del kez ni kell az I. fe je zet (1) be kez dé sé ben meg -
ha tá ro zott té te lek mi nõ sí té se alap ján el szá molt ér ték vesz -
tés és ér ték vesz tés vissza írás, va la mint cél tar ta lék kép zés
és cél tar ta lék fel sza ba dí tás, il let ve fel hasz ná lás rend jé rõl,
amely nek so rán figye lembe kell ven ni a (2)–(17) be kez -
dés ben fog lalt kö ve tel mé nye ket.

(2) A Sa já tos ér té ke lé si sza bá lyok kö zött – a mér le gen
kí vü li kö te le zett sé gek után kép zett koc ká za ti cél tar ta lé kon 
túl me nõ en – ren del kez ni kell min den olyan cél tar ta lék
kép zé sé nek és fel hasz ná lá sá nak rend jé rõl, ame lyet a pénz -
ügyi, il let ve be fek te té si szol gál ta tá sok kal össze füg gés ben
ke let ke zett té te lek hez kap cso ló dó an a Hpt., a Tv., egyéb
jog sza bály, il let ve e ren de let elõ ír nak, fel té ve, hogy ar ról
nem a Tv. sze rin ti Esz kö zök és for rá sok ér té ke lé si sza bály -
za tá nak Sa já tos ér té ke lé si elõ írásain kí vü li egyéb ré sze
ren del ke zik.

(3) A (2) be kez dés nek meg fele lõen ki kell tér ni a kö vet -
ke zõ cél tar ta lé kok kép zé sé nek és fel hasz ná lá sá nak, il let ve 
fel sza ba dí tá sá nak rend jé re:

a) a mér le gen kí vü li kö te le zett sé gek hez kap cso ló dó
koc ká za ti cél tar ta lék,

b) az ál ta lá nos koc ká za ti cél tar ta lék,
c) a nem fe de ze ti célú ha tár idõs, op ci ós és swap ügy le -

tek vár ha tó vesz te sé gé nek fe de ze té re kép zett cél tar ta lék,
d) a ha lasz tott ka mat fi ze té ses la kás cé lú hi te lek és tan díj -

hi te lek ha lasz tott, tõ ké sí tett ka ma tá ra kép zett cél tar ta lék,
e) a la kás ta ka rék pénz tá rak ki egyen lí té si cél tar ta lé ka.
(4) A (3) be kez dés a) pont ja sze rin ti koc ká za ti cél tar ta -

lék kép zé sé nek és fel hasz ná lá sá nak sza bá lya it a II–V. fe -
je zet ben fog lalt elõ írásokkal össz hang ban kell ki ala kí ta ni.
A (3) be kez dés b)–e) pont ja sze rin ti cél tar ta lé kok kép zé sé -
nek és fel hasz ná lá sá nak sza bá lya it a II–V. fe je zet elõ -
írásaitól füg get le nül kell meg ha tá roz ni, a Hpt., a lakás -
takarékpénztárakról  szóló tör vény és e ren de let vo nat ko zó
elõ írásainak figye lembe véte lével.

(5) A (3) be kez dés d) pont ja sze rin ti cél tar ta lék Sa já tos
 értékelési elõ írások ke re té ben való sza bá lyo zá sá nak le he tõ -
sé gét az I. fe je zet (3) be kez dé sé nek e) pont ja nem zár ja ki.
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(6) Az ál ta lá nos koc ká za ti cél tar ta lék te kin te té ben rög -
zí te ni kell, hogy an nak kép zé si rend sze rét a hi tel in té zet sa -
ját dön té se alap ján fenn tart ja, vagy nem ké pez ilyen tar ta -
lé kot, amennyi ben ké pez ilyen tar ta lé kot, ak kor an nak
szük sé ges szint jét mi lyen mó don és mér ték ben ha tá roz za
meg (figye lembe véve a Hpt.-ben elõ írt fel sõ ha tá rát is),
csak a mér leg for du ló nap ján ké pe zi, vagy ne gyed éven te,
il let ve ha von ta fo ko za to san, és a fel hasz ná lás egye di té te -
lek kap csán je lent ke zõ vesz te sé gek hez ren del ten ho gyan
tör té nik.

(7) A (3) be kez dés sze rin ti cél tar ta lé kok rész le te zé sé -
ben rög zí te ni kell, hogy a vo nat ko zó jog sza bá lyi elõ írások
alap ján és a hi tel in té ze ti sa já tos sá gok függ vé nyé ben az
adott cél tar ta lék kép zé sé re és fe lül vizs gá la tá ra mi lyen
gya ko ri ság gal ke rül sor, a kép zés mér té ke mi lyen mó don
ke rül meg ha tá ro zás ra, ah hoz mi lyen szem pon to kat, té nye -
zõ ket és azok vál to zá sát ve szik figye lembe, mi lyen eset -
ben és mér ték ben tör té nik meg azok fel hasz ná lá sa, il let ve
fel sza ba dí tá sa, mi lyen do ku men tá ci ók tá maszt ják alá a
cél tar ta lék kép zés, il let ve -fel hasz ná lás, -fel sza ba dí tás
mér té ké nek meg ha tá ro zá sát.

(8) Rög zí te ni kell, hogy az V. fe je zet sze rin ti esz köz mi -
nõ sí tés alap ján a meg fe le lõ esz köz mi nõ sí té si ka te gó ri á ba,
il let ve ér té ke lé si cso port ba tör té nõ be so ro lás sal a té tel hez
a súly sá von be lül hoz zá ren delt mér ték, il let ve az ér té ke lé si 
cso port alap ján hoz zá ren delt szá za lé kos mér ték ha tá roz za
meg az ér ték vesz tés, il let ve a koc ká za ti cél tar ta lék ér té ke -
lés idõ pont já ban szük sé ges szint jét, ame lyet leg alább ne -
gyed éven te az esz köz mi nõ sí tés sel együtt fe lül kell vizs -
gál ni és a ko ráb ban el szá molt ér ték vesz tés, meg kép zett
koc ká za ti cél tar ta lék össze gét erre a szint re kell ki egé szí -
te ni, to váb bi ér ték vesz tés el szá mo lás sal, cél tar ta lék kép -
zés sel, vagy a meg lé võ ér ték vesz tés vissza írá sá val, cél tar -
ta lék fel sza ba dí tá sá val.

(9) Rög zí te ni kell, hogy az egyes té te lek ér té ke lé sé re, és 
az eh hez szük sé ges esz köz mi nõ sí tés, meg lé võ ér ték vesz -
tés és cél tar ta lék szint jé nek fe lül vizs gá la tá ra, ne gyed éven -
te vagy an nál na gyobb gya ko ri ság gal ke rül sor.

(10) Ren del kez ni kell ar ról, hogy a té tel hez kap cso ló dó
nyil ván tar tá sok ban, do ku men tá ci ók ban ho gyan kü lö ní tik
el a tárgy évi, il let ve a tárgy évet meg elõ zõ évi ér té ke lés so -
rán el szá molt ér ték vesz tés, meg kép zett cél tar ta lék össze -
gét és mi lyen mó don kö ve tik nyo mon, hogy a tárgy év ben
tör tént ér ték vesz tés vissza írás, koc ká za ti cél tar ta lék fel -
hasz ná lás, fel sza ba dí tás az elõ zõ év ben vagy a tárgy év ben
el szá molt ér ték vesz tés bõl, meg kép zett cél tar ta lék ból tör -
té nik.

(11) Az ér ték vesz tés, il let ve an nak vissza írá sa, vagy
a cél tar ta lék kép zés, -fel sza ba dí tás, il let ve -fel hasz ná lás
meg ha tá ro zá sá nál alap ve tõ en a vár ha tó meg té rü lést, il let -
ve a vesz te ség jel le gû jö võ be ni fi ze té si kö te le zett sé get kell
figye lembe ven ni. Ha esz kö zök ese té ben a könyv sze rin ti
ér ték a vár ha tó meg té rü lés nél ma ga sabb, ak kor ér ték vesz -
tést kell el szá mol ni, ha ala cso nyabb, ak kor az ér ték vesz tés
vissza írá sá val kell az esz köz könyv sze rin ti ér té két nö -
velni.

(12) Az ér ték vesz tés vissza írá sá nál, il let ve a cél tar ta lék
fel sza ba dí tá sá nál a vár ha tó meg té rü lés, il let ve vesz te ség -

jel le gû jö võ be ni fi ze té si kö te le zett ség vál to zá sát írás ban
do ku men tál ni kell és azt hi tel dosszi é hoz, il let ve az adott
té tel hez kap cso ló dó ana li ti kus nyil ván tar tás hoz kell csa -
tol ni.

(13) Az egye di leg mi nõ sí tett té te lek nél az egye di leg el -
szá molt ér ték vesz tés, il let ve meg kép zett koc ká za ti cél tar -
ta lék hal mo zott ál lo má nyá nak a té tel be ke rü lé si ér té ké hez
(illet ve tör lesz té sek kel csök ken tett be ke rü lé si ér té ké hez),
a mér le gen kí vü li kö te le zett ség nyil ván tar tá si ér té ké hez
vi szo nyí tott ará nya esz köz mi nõ sí tés sze rin ti be so ro lás sal
meg ha tá ro zott súly sá vo kon be lül kell le gyen.

(14) A de vi za esz kö zök és a de vi za ala pú fo rint fi ze tés re
 szóló esz kö zök, va la mint a de vi zá ban fenn ál ló mér le gen
kí vü li kö te le zett sé gek ese té ben a de vi za be ke rü lé si ér té ket
(illet ve a de vi za be ke rü lé si ér ték tör lesz té sek kel csök ken -
tett össze gét) és a mér le gen kí vü li kö te le zett ség de vi za ér -
té két a 9.  §-ban meg ha tá ro zott, ér té ke lés ko ri de vi za ár fo -
lya mon kell fo rint ra át szá mí ta ni és a té tel be so ro lá sa sze -
rin ti súly sáv ban hoz zá ren delt mér ték ben, il let ve az ér té ke -
lé si cso port alap ján hoz zá ren delt szá za lé kos mér ték ben
kell az ah hoz kap cso ló dó ér ték vesz tés, koc ká za ti cél tar ta -
lék szük sé ges szint jé nek fo rint ér té két meg ha tá roz ni.

(15) A (14) be kez dés sze rin ti té te lek ese té ben az ér ték -
vesz tést, il let ve an nak vissza írá sát, a koc ká za ti cél tar ta lék
kép zé sét, il let ve an nak fel hasz ná lá sát, fel sza ba dí tá sát de -
vi zá ban is nyil ván kell tar ta ni. Az ilyen esz kö zök nél, il let -
ve mér le gen kí vü li té te lek nél, ha a vár ha tó meg té rü lés de -
vi za ne me és a té tel de vi za ne me nem azo nos, ak kor a meg -
té rü lés de vi zá ban ki fe je zett ér té két az adott de vi za ér té ke -
lés idõ pont já ban fenn ál ló 9.  § sze rin ti ár fo lya mán kell fo -
rint ra át szá mí ta ni és figye lembe ven ni az ér ték vesz tés,
 illetve a koc ká za ti cél tar ta lék szük sé ges szint jé nek meg ha -
tá ro zá sa kor.

(16) Pe re sí tett kö ve te lé sek, il let ve a pe res ügyek  miatti
füg gõ kö te le zett sé gek ese té ben az ér ték vesz tés el szá mo lá -
sát, az ér ték vesz tés vissza írá sát vagy a cél tar ta lék kép zést,
il let ve fel sza ba dí tást a per összeg és a per nye ré si esé lyek
figye lembe véte lével kell meg ha tá roz ni. A per esély meg -
ha tá ro zá sá hoz hasz nált szem pon to kat a sza bály zat ban
rög zí te ni kell. A mér le gen kí vül nyil ván tar tott pe res
ügyek kel kap cso la tos nyil ván tar tá so kat és a pe res ügyek -
kel kap cso la tos ér ték vesz tést, vissza írást, va la mint a koc -
ká za ti cél tar ta lék kép zést és -fel sza ba dí tást a bel sõ el len õr -
zés nek ki e mel ten kell ke zel nie.

(17) Esz köz el adás nál vagy ha lasz tott fi ze tés sel el adott
esz kö zök ese té ben a vevõ ál tal ér vé nye sít he tõ vissz ke re se -
ti jog  miatt a vissz ke re se ti jog ból ere dõ en fenn ál ló füg gõ
kö te le zett sé get az ér té ke lés so rán mi nõ sí te ni kell, és in do -
kolt eset ben koc ká za ti cél tar ta lé kot kell utá na ké pez ni.
Koc ká za ti cél tar ta lék kép zé sé re leg fel jebb az el adá si ár
mér té ké ig ke rül het sor. Ha a vissz ke re se ti jog ér vé nye sí té -
sé rõl a vevõ le mond, de az esz köz ér té ke sí tés hez bár mi lyen 
mér leg be li vagy mér le gen kí vü li té telt ke let kez te tõ hi tel in -
té ze ti koc ká zat vál la lás tar to zik (ha lasz tott fi ze tés stb.), ak -
kor az így ke let ke zõ té telt szin tén ér té ke lés alá kell von ni.
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A Kormány
398/2007. (XII. 27.) Korm.

rendelete

egyes, a számvitelrõl  szóló 2000. évi C. tör vényhez
kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó 

kormányrendeletek módosításáról

A Kor mány a szám vi tel rõl  szóló 2000. évi C. tör vény
178.  §-a (1) be kez dé sé nek c) pont já ban, va la mint a csõd el -
já rás ról, a fel szá mo lá si el já rás ról és a vég el szá mo lás ról
 szóló 1991. évi XLIX. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló
1997. évi XXVII. tör vény 35.  §-ában ka pott fel ha tal ma zás
alap ján, az Al kot mány 35.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont já -
ban meg ha tá ro zott fel adat kör ében el jár va a kö vet ke zõ ket
ren de li el:

I. Fejezet

A számviteli tör vény szerinti egyes egyéb szervezetek
beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének

sajátosságairól  szóló 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 
módosítása

1.  §

A szám vi te li tör vény sze rin ti egyes egyéb szer ve ze tek
be szá mo ló ké szí té si és könyv ve ze té si kö te le zett sé gé nek
sa já tos sá ga i ról  szóló 224/2000. (XII. 19.) Korm. ren de let
(a továb biak ban: Eszkr.) 2.  §-a ki egé szül a kö vet ke zõ
(2) be kez dés sel és egy ide jû leg a je len le gi (2) be kez dés
szá mo zá sa (3) be kez dés re vál to zik:

„(2) Az (1) be kez dés k) pont ja sze rin ti kü lön jog sza -
bály ban meg ha tá ro zott, jogi sze mély nek mi nõ sü lõ egyéb
szer ve zet kü lö nö sen: a Pénz- és Tõ ke pi a ci Ál lan dó
 Választottbíróság, a köz hasz nú szer ve zet ként mû kö dõ fel -
sõ ok ta tá si in téz mény, a Ma gyar Fel sõ ok ta tá si Akk re di tá -
ci ós Bi zott ság, a Fel sõ ok ta tá si és Tu do má nyos Ta nács,
a Ma gyar Rek to ri Kon fe ren cia, a Hall ga tói Ön kor mány za -
tok Or szá gos Kon fe ren ci á ja, az eu ró pai te rü le ti együtt mû -
kö dé si cso por to su lás.”

2.  §

(1) Az Eszkr. 3.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A ren de let 2.  §-ának (1) be kez dé se sze rin ti egyéb
szer ve ze tek kö zül az ügy vé di iro dá nak, a sza ba dal mi ügy -
vi võ iro dá nak, a vég re haj tói iro dá nak, a köz jegy zõi iro dá -
nak, a Mû sor szol gál ta tá si Alap nak, a vi zi köz mû tár su lat -
nak, a Pénz- és Tõ ke pi a ci Ál lan dó Vá lasz tott bí ró ság nak,
va la mint a Hall ga tói Ön kor mány za tok Or szá gos Kon -
ferenciájának, to váb bá a köz hasz nú be so ro lás sal nem ren -
del ke zõ eu ró pai te rü le ti együtt mû kö dé si cso por to su lás nak 

a be szá mo ló ké szí té si és könyv ve ze té si kö te le zett sé ge
meg ál la pí tá sá nál a Tv. elõ írásait kell al kal maz nia.”

(2) Az Eszkr. 3.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) A köz hasz nú szer ve zet ként mû kö dõ fel sõ ok ta tá si
in téz mény nek, a Ma gyar Fel sõ ok ta tá si Akk re di tá ci ós
 Bizottságnak, a Fel sõ ok ta tá si és Tu do má nyos Ta nács nak,
a Ma gyar Rek to ri Kon fe ren ci á nak, va la mint a köz hasz nú
szer ve zet ként mû kö dõ eu ró pai te rü le ti együtt mû kö dé si
cso por to su lás nak a be szá mo ló ké szí té si és könyv ve ze té si
kö te le zett sé ge meg ál la pí tá sá nál a Tv. vo nat ko zó elõ írásait 
kell al kal maz nia az zal, hogy a Tv.-ben elõ írt be szá mo ló
 elkészítésével egy ide jû leg az e ren de let 6. szá mú mellék -
lete sze rin ti köz hasz nú ered mény ki mu ta tást is kö te le zõ
 elkészítenie.”

3.  §

Az Eszkr. 7.  §-a a kö vet ke zõ (5) és (6) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(5) Jog elõd nél kül ala pí tott egyéb szer ve zet nek, köz -
hasz nú egyéb szer ve zet nek az (1)–(4) be kez dés ben fog lal -
tak al kal ma zá sa kor, ha az üz le ti évet meg elõ zõ két üz le ti
év egyi ké nek vagy mind ket tõ nek az (ár)be vé te li ada tai
 hiányoznak, vagy csak rész ben áll nak ren del ke zés re,
 akkor a tárgy évi vár ha tó éves (ár)be vé telt és – ha van –
a meg elõ zõ (elsõ) üz le ti évi (éves szint re át szá mí tott)
(ár)be vé telt kell figye lembe ven nie.

(6) Amennyi ben a köz hasz nú egyéb szer ve zet a köz -
hasz nú be so ro lást év köz ben kap ta meg, az üz le ti év egé -
szé re vo nat ko zó an köz hasz nú egy sze rû sí tett be szá mo lót
vagy köz hasz nú egy sze rû sí tett éves be szá mo lót, il let ve
a Tv. sze rin ti éves be szá mo lót, egy sze rû sí tett éves be szá -
mo lót kell ké szí te nie e ren de let 6.  §-ának (9) be kez dé se
figye lembe véte lével.”

4.  §

Az Eszkr. 19.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ 
(1) be kez dés lép, to váb bá a 19.  § ki egé szül a kö vet ke zõ
(2) be kez dés sel, és egy ide jû leg a je len le gi (2) és (3) be kez -
dé sek szá mo zá sa (3) és (4) be kez dés re vál to zik:

„(1) Kö te le zõ a könyv vizs gá lat min den köz ala pít vány -
nál, to váb bá an nál az egyéb szer ve zet nél, köz hasz nú
egyéb szer ve zet nél, amely nél a vál lal ko zá si te vé keny ség -
bõl el ért éves (éves szint re át szá mí tott) (ár)be vé tel az üz -
leti évet meg elõ zõ két üz le ti év át la gá ban meg ha lad ja
a 100 mil lió fo rin tot. Min den olyan eset ben, ami kor a
könyv vizs gá lat e ren de let vagy más jog sza bály elõ írásai
sze rint nem kö te le zõ, az egyéb szer ve zet, köz hasz nú
egyéb szer ve zet dönt het ar ról, hogy a be szá mo ló fe lül vizs -
gá la tá val könyv vizs gá lót bíz meg.
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(2) Jog elõd nél kül ala pí tott egyéb szer ve zet nél, köz -
hasz nú egyéb szer ve zet nél az (1) be kez dés ben fog lal tak
al kal ma zá sa kor, ha az üz le ti évet meg elõ zõ két üz le ti év
egyi ké nek vagy mind ket tõ nek az (ár)be vé te li ada tai hi á -
nyoz nak, vagy csak rész ben áll nak ren del ke zés re, ak kor a
tárgy évi vár ha tó (ár)be vé telt és – ha van – a meg elõ zõ
(elsõ) üz le ti évi (éves szint re át szá mí tott) (ár)be vé telt kell
figye lembe ven ni.”

5.  §

Az Eszkr. 20.  §-ának (2)–(4) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A cég bí ró sá gon be jegy zett egyéb szer ve zet, köz -
hasz nú egyéb szer ve zet kö te les az egy sze rû sí tett beszá -
molót, köz hasz nú egy sze rû sí tett be szá mo lót, egy sze rû sí -
tett éves be szá mo lót, köz hasz nú egy sze rû sí tett éves be szá -
mo lót, a Tv. sze rin ti éves be szá mo lót, il let ve a Tv. sze rin ti
egy sze rû sí tett éves be szá mo lót, kö te le zõ könyv vizs gá lat
ese tén a könyv vizs gá lói zá ra dé kot vagy a zá ra dék meg -
adá sá nak el uta sí tá sát is tar tal ma zó füg get len könyvvizs -
gálói je len tés sel együtt köz zé ten ni.

(3) A cég bí ró sá gon be jegy zett egyéb szer ve zet, köz -
hasz nú egyéb szer ve zet a le tét be he lye zé si és köz zé té te li
kö te le zett sé gé nek – a cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég -
el já rás ról és a vég el szá mo lás ról  szóló tör vény vo nat ko zó
elõ írásainak figye lembe véte lével – elekt ro ni kus úton tesz
ele get.

(4) A cég bí ró sá gon be jegy zett egyéb szer ve zet, köz -
hasz nú egyéb szer ve zet az egy sze rû sí tett be szá mo ló nak, a
köz hasz nú egy sze rû sí tett be szá mo ló nak, az egy sze rû sí tett
éves be szá mo ló nak, a köz hasz nú egy sze rû sí tett éves
 beszámolónak, a Tv. sze rin ti éves be szá mo ló nak, il let ve
a Tv. sze rin ti egy sze rû sí tett éves be szá mo ló nak a cég in for -
má ci ós és az elekt ro ni kus cég el já rás ban köz re mû kö dõ
szol gá lat hoz tör té nõ (3) be kez dés alap ján tör té nõ meg kül -
dé sé vel egy ide jû leg tel je sí ti mind a le tét be he lye zé si, mind 
a köz zé té te li kö te le zett sé gét.”

6.  §

Az Eszkr. a 20.  §-a után a kö vet ke zõ al cím mel és a kö -
vet ke zõ 20/A.  §-sal egé szül ki:

„Az Európai Unió jogának való megfelelés

20/A.  § E ren de let 2.  §-ának (2) be kez dé se és 3.  §-ának
(1) be kez dé se az eu ró pai te rü le ti együtt mû kö dé si cso por -
to su lás ról  szóló 2006. jú li us 5-i 1082/2006/EK eu ró pai
par la men ti és ta ná csi ren de let 16. cik ke (1) be kez dé sé nek
vég re haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket ál la pít ja
meg.”

II. Fejezet

Az egyházi jogi személyek beszámolókészítési
és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól  szóló

218/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet módosítása

7.  §

Az egy há zi jogi sze mé lyek be szá mo ló ké szí té si és
könyv ve ze té si kö te le zett sé gé nek sa já tos sá ga i ról  szóló
218/2000. (XII. 11.) Korm. ren de let (a továb biak ban: Ekr.) 
12.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„(1) A vál lal ko zá si te vé keny sé get is foly ta tó egy há zi
jogi sze mély nél kö te le zõ a be szá mo ló könyv vizs gá ló val
tör té nõ fe lül vizs gá la ta, ha a vál lal ko zá si te vé keny ség bõl
el ért éves (éves szint re át szá mí tott) ár be vé te le a tárgy évet
meg elõ zõ két nap tá ri év át la gá ban a 100 mil lió fo rin tot
meg ha lad ta.”

III. Fejezet

A felszámolás számviteli feladatairól  szóló
225/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

8.  §

A fel szá mo lás szám vi te li fel ada ta i ról  szóló 225/2000.
(XII. 19.) Korm. ren de let (a továb biak ban: Fkr.) 3.  §-ának
(4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) A gaz dál ko dó szer ve zet – kö te le zõ könyv vizs gá lat
ese tén a könyv vizs gá lói zá ra dé kot vagy a zá ra dék meg -
adá sá nak el uta sí tá sát is tar tal ma zó füg get len könyvvizs -
gálói je len tés sel együtt – a te vé keny sé get le zá ró beszá -
molóra vo nat ko zó, a szám vi te li tör vény 153–154. és
154/B.  §-ában meg ha tá ro zott le tét be he lye zé si és köz zé té -
te li kö te le zett sé gé nek a te vé keny sé get le zá ró be szá mo ló
mér le gé nek (1) be kez dés sze rin ti for du ló nap ját kö ve tõ
45 na pon be lül kö te les ele get ten ni.”

9.  §

Az Fkr. 10.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) A Cstv. 61.  §-ának (6) be kez dé sé ben meg ha tá ro -
zott, fel szá mo lás ba be nem von ha tó va gyo ni esz kö zö ket
a Ma gyar Nem ze ti Va gyon ke ze lõ Zrt-nek kell át ad ni.”

IV. Fejezet

Záró és átmeneti rendelkezések

10.  §

Ez a ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba az zal, hogy 
ren del ke zé se it elõ ször – a 13.  §-ban fog lal tak figye lembe -
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véte lével – a 2008. év ben in du ló üz le ti év rõl ké szí tett
 beszámolóra kell al kal maz ni.

11.  §

(1) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az Eszkr.
20.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „cég bí ró ság nál le tét be
 helyezni” szö veg rész he lyé be a „le tét be he lyez ni” szö veg
lép.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az Fkr.
5.  §-a (3) be kez dé sé nek a) pont já ban az „50 ezer” szö veg -
rész he lyé be a „100 ezer” szö veg lép.

(3) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az Fkr.
7.  §-ának (1) be kez dé sé ben és 12.  §-ában a „Cstv. 63/A.”
szö veg rész he lyé be a „Cstv. 63/B.” szö veg lép.

12.  §

(1) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az Eszkr.
2.  §-a (1) be kez dé sé nek l) és m) pont ja, az Eszkr. 4.  §-ában
az „az or szá gos ki sebb sé gi ön kor mány zat” szö veg rész, va -
la mint az Eszkr. 8.  §-ának (8) be kez dé se ha tá lyát vesz ti.

(2) E ren de let 1–9.  §-a, 11.  §-a, 12.  §-ának (1) be kez dé -
se, va la mint 14.  §-a e ren de let ha tály ba lé pé sét kö ve tõ
 napon ha tá lyát vesz ti.

13.  §

(1) Az Eszkr. e ren de let 5.  §-ával mó do sí tott 20. §-ának
(3) be kez dé se 2008. ja nu ár 1. nap ján az zal lép ha tály ba,
hogy azt elsõ íz ben azon 2008. év ben in du ló üz le ti év rõl
ké szí tett be szá mo ló ra kell al kal maz ni, amely nek mér leg -
for du ló nap ja 2008. de cem ber 31.

(2) E ren de let 1–3.  §-ai ban fog lalt ren del ke zé sek a
2007. évi üz le ti év rõl ké szí tett be szá mo ló ra is alkalmaz -
hatók.

14.  §

E ren de let 1.  §-a és 2.  §-ának (1) be kez dé se az eu ró pai
te rü le ti együtt mû kö dé si cso por to su lás ról  szóló 2006. jú -
lius 5-i 1082/2006/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi ren -
de let 16. cik ke (1) be kez dé sé nek vég re haj tá sá hoz szük -
séges ren del ke zé se ket ál la pít ja meg.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

A Kormány
399/2007. (XII. 27.) Korm.

rendelete

a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmények
éves beszámoló készítési és könyvvezetési

kötelezettségének sajátosságairól

A Kor mány a szám vi tel rõl  szóló 2000. évi C. tör vény
178.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont já ban ka pott fel ha tal ma -
zás alap ján, a fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mé -
nyek éves be szá mo ló ké szí té si és könyv ve ze té si kö te le -
zett sé gé nek sa já tos sá ga i ra te kin tet tel – a Ma gyar Nem ze ti
Bank elõ ze tes vé le mé nyé nek ki ké ré sé vel –, az Al kot mány
35.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont já ban meg ha tá ro zott fel -
adat kör ében el jár va a kö vet ke zõ ket ren de li el:

A rendelet hatálya

1.  §

E ren de let ha tá lya ki ter jed a fog lal koz ta tói nyug díj ról és 
in téz mé nye i rõl  szóló 2007. évi CXVII. tör vény (a továb -
biak ban: Fnytv.) ha tá lya alá tar to zó fog lal koz ta tói nyug -
díj szol gál ta tó in téz mény re (a továb biak ban: in téz mény).

Értelmezõ rendelkezések

2.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban

1. nyug díj konst ruk ció, be fi ze tés sel meg ha tá ro zott
nyug díj konst ruk ció, szol gál ta tás sal meg ha tá ro zott nyug -
díj konst ruk ció, be fek te té si egy ség hez kö tött nyug díj konst -
ruk ció (a unit-lin ked konst ruk ció), fe de ze ti tar ta lék, szol -
gál ta tá si cél tar ta lék, nyug díj tech ni kai tar ta lék, egy össze -
gû nyug díj szol gál ta tás, ha tá ro zott ide jû já ra dék szol gál ta -
tás, élet já ra dék szol gál ta tás, ezek kom bi ná ci ó ja ként nyúj -
tott szol gál ta tás, sza va to ló tõke: az Fnytv.-ben meg ha tá ro -
zott fo ga lom;

2. nyug díj tar ta lé kok: az Fnytv. sze rin ti fe de ze ti tar ta -
lék, szol gál ta tá si cél tar ta lék és nyug díj tech ni kai tar ta lé kok 
együt te se;

3. szol gál ta tá si for ma: az Fnytv. sze rin ti egy össze gû
nyug díj szol gál ta tás, ha tá ro zott ide jû já ra dék szol gál ta tás,
élet já ra dék szol gál ta tás, va la mint ezek kom bi ná ci ó ja ként
nyúj tott szol gál ta tás;

4. be fek te té sek: a nyug díj tar ta lé kok esz köz fe de ze tét
ké pe zõ, va la mint az Fnytv. sze rin ti sa ját va gyon (tõke) be -
fek te té sét szol gá ló (ide ért ve a sza va to ló tõke esz köz fe de -
ze tét is ké pe zõ)

a) be fek te té si célú in gat la nok, ame lyek el sõd le ge sen
bér be adás út ján hasz no sí tan dók,
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b) az a) pont sze rin ti in gat la nok hoz kap cso ló dó va gyo -
ni ér té kû jo gok,

c) az a) pont sze rin ti in gat la nok cél já ra szol gá ló be ru -
há zá sok és fel újí tá sok,

d) az a)–c) pont sze rin ti esz kö zök be szer zé sé hez adott
elõ le gek,

e) a be fek te té si célú egyéb tar tós ré sze se dé sek,
f) a be fek te té si célú tar tós hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ

ér ték pa pí rok,
g) az áruk kö zött ki mu ta tott el adá si célú in gat la nok és

ezek be szer zé sé hez adott elõ le gek,
h) az ér ték pa pír köl csön ügy let bõl adó dó kö ve te lé sek,
i) a for ga tá si célú rész vé nyek, ré sze se dé sek, hitel -

viszonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pí rok,
j) a pénz esz kö zök,
k) a szár ma zé kos ügy le tek;

5. szár ma zé kos ügy let: a szám vi tel rõl  szóló 2000. évi
C. tör vény (a továb biak ban: Szt.) sze rin ti ha tár idõs, op ci ós 
és swap ügy let;

6. ar bit rázs ügy let: két or szág, piac, ré gió ár-, ár fo -
lyam-, ka mat szint-kü lönb sé gé nek ki hasz ná lá sa ér de ké ben 
kö tött – el len té tes irá nyú – ügy le tek együt te se;

7. ka mat ar bit rázs ügy let: két or szág, piac, ré gió ka mat -
szint-kü lönb sé gé nek ki hasz ná lá sa ér de ké ben az egyik or -
szág de vi za ne mé ben fel vett hi tel nek, el fo ga dott be tét nek a 
má sik or szág de vi za ne mé ben tör té nõ ki he lye zé se a fel vett
hi tel, el fo ga dott be tét után fi ze ten dõ ka mat és a ki he lye zett 
de vi za után ka pott ka mat kü lön bö ze té nek el éré se cél já ból;

8. meg lé võ de vi za más de vi zá ban tör té nõ ki he lye zé se
és ka ma to zá sa cél já ból kö tött swap ügy let: olyan de vi za -
cse ré re vo nat ko zó swap ügy let, amely nek cél ja, va la mely
meg lé võ de vi za más de vi zá ban tör té nõ ki he lye zé se ér de -
ké ben és a le já ra ti idõ vé gén – elõ re rög zí tett kö té si ár fo -
lya mon –  való vissza vál tá sa ér de ké ben a két de vi za kö zöt ti 
cse re meg valósítása;

9. ha té kony port fo li ó ki a la kí tás cél já ból kö tött ügy let:
olyan, a szám vi te li po li ti ká ban meg ha tá ro zott nem fe de ze -
ti cél ra kö tött szár ma zé kos ügy let, amely nek cél ja, hogy az 
adott nyug díj konst ruk ció esz köz fe de ze té ül szol gá ló be -
fek te té si port fo lió op ti má lis ho za mot biz to sít son, el vi sel -
he tõ mér té kû koc ká zat mel lett (e te kin tet ben a szám vi te li
po li ti ka rög zí ti, hogy mi mi nõ sül op ti má lis mér té kû ho -
zam nak, va la mint el vi sel he tõ mér té kû koc ká zat nak);

10. ér ték pa pír köl csön ügy let, má sod la gos ér ték pa pír:
a tõ ke pi ac ról  szóló 2001. évi CXX. tör vény (a továb biak -
ban: Tpt.) sze rint meg ha tá ro zott fo ga lom;

11. re pó ügy let: a Tpt. sze rint meg ha tá ro zott ügy let, az -
zal, hogy a szer zõ dés ben  való, fe lek ál ta li ren del ke zés
alap ján meg kell kü lön böz tet ni a re pó ügy let kö vet ke zõ két 
for má ját, az óva dé ki re pó ügy le tet és a szál lí tá sos re pó ügy -
le tet;

12. óva dé ki re pó ügy let: olyan re pó ügy let, amely ben az
ügy let tár gyát ké pe zõ esz köz tu laj don jo ga az ügy let kez -

de ti azon na li adás vé te li ügy let ré sze ke re té ben nem száll át
a re pó ba ve võ re, az esz köz óva dé kul szol gál arra az eset re,
ha az ügy let ha tár idõs vissza vá sár lá si/vi szont el adá si ügy -
let ré sze nem  valósul meg a fu tam idõ vé gén,

13. szál lí tá sos re pó ügy let: olyan re pó ügy let, amely ben
az ügy let tár gyát ké pe zõ esz köz tu laj don jo ga az ügy let
kez de ti azon na li adás vé te li ügy let ré sze ke re té ben át száll a
re pó ba ve võ re;

14. köl csön be adott ér ték pa pír szer zõ dés sze rin ti ér té -
ke: a fe lek ál tal a köl csön szer zõ dés ben rög zí tett ér ték,
amely min den eset ben a köl csön be adó ál tal kö zölt könyv
sze rin ti ér té ke;

15. del ta té nye zõ: az a mu ta tó szám, amely ki fe je zi,
hogy az op ció tár gyá nak pi a ci ér té ké ben be kö vet ke zett
egy ség nyi vál to zás mek ko ra vál to zást ered mé nyez az
 opció pi a ci ér té ké ben;

16. be fek te té si egy ség: a kü lön bö zõ tí pu sú be fek te té -
sek bõl álló be fek te té si port fo lió ön ál ló be fek te tés ként  való 
ér tel me zé sé hez és ek ként  való ke ze lé sé hez el mé le ti el szá -
mo lá si egy ség ként meg ha tá ro zott ér ték (kvá zi név ér ték),
amely re a port fo lió ér té ke an nak ki ala kí tá sa kor da rab -
szám ban ki fe jez ve fel osz tás ra ke rül;

17. be fek te té si egy ség ár fo lya ma: a be fek te té si port fo -
li ó ban lévõ kü lön bö zõ tí pu sú be fek te té sek adott idõ pont -
ban ér vé nyes pi a ci ér té ké nek a port fo li ót ter he lõ költ sé -
gek kel (kö te le zett sé gek kel) csök ken tett össze ge (a port fo -
lió net tó esz köz ér té ke) és a port fo lió be fek te té si egy sé gei
da rab szá má nak há nya dos ként meg ha tá ro zott ér ték;

18. be fek te té si port fo lió: meg ha tá ro zott nyug díj konst -
ruk ci ók szol gál ta tá sa i nak (tar ta lék for má já ban fenn ál ló
kö te le zett sé ge i nek) esz köz fe de ze te cél já ra ki ala kí tott, kü -
lön bö zõ tí pu sú be fek te té sek meg ha tá ro zott össze té te lé bõl
álló cso port, ame lyet ön ál ló be fek te tés ként kell ér tel mez -
ni, és amely nek hasz na it, il let ve koc ká za tát – a vo nat ko zó
szer zõ dés alap ján – az adott nyug díj konst ruk ció tag jai
 élvezik, il let ve vi se lik;

19. BUBOR: bu da pes ti, bank kö zi pénz pi a ci, rö vid
 futamidõre vo nat ko zó, kí ná la ti re fe ren cia fo rint ka mat láb
(Bu da pest In ter bank Of fe red Rate).

A beszámoló készítési kötelezettség és a számviteli
politika

3.  §

(1) Az in téz mény az Szt. elõ írásait e ren de let ben fog lal -
tak figye lembe véte lével kö te les al kal maz ni.

(2) Az in téz mény az 1. szá mú mel lék let sze rin ti mér leg -
bõl, a 2. szá mú mel lék let sze rin ti ered mény ki mu ta tás ból és 
az Szt., va la mint e ren de let ben elõ írt tar ta lom sze rin ti
 kiegészítõ mel lék let bõl álló éves be szá mo lót kö te les ké -
szí te ni. Az in téz mény az éves be szá mo ló mel lett kö te les
üz le ti je len tést is ké szí te ni az Szt. sze rin ti tar ta lom mal.
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(3) Az in téz mény szám vi te li po li ti ká ja ke re té ben az
Szt.-ben elõ írt kö ve tel mé nye ken túl me nõ en kö te les:

a) bi zony la ti sza bály za tot al kot ni, amely ben az el szá -
mo lá sai alap já ul szol gá ló bi zony la tok, do ku men tá ci ók tí -
pu sát, tar tal mi és for mai kö ve tel mé nye it, az alá írá sá ra jo -
go sul ta kat, a bi zony la tok in téz mé nyen be lü li fel dol go zá -
sá nak út ját és meg õr zé sé nek he lyét, kü lön ki e mel ten a szi -
go rú szám adá si kö te le zett ség alá tar to zó bi zony la tok ra vo -
nat ko zó kö ve tel mé nye ket kell meg ha tá roz ni,

b) ren del kez ni az al kal ma zott nyug díj konst ruk ci ók
(be fi ze tés sel meg ha tá ro zott konst ruk ció, szol gál ta tás sal
meg ha tá ro zott konst ruk ció) mû kö dé sé nek le írá sá ról – az
Fnytv. 33.  §-a (2) be kez dé sét is figye lembe véve – a hoz zá -
juk kap cso ló dó szol gál ta tá si for mák sze rin ti rész le te zés -
ben,

c) nyug díj tar ta lék-kép zé si sza bály zat ban ren del kez ni
az egyes nyug díj-konst ruk ci ók hoz (szol gál ta tá si for mán -
kén ti rész le te zés ben) kap cso ló dó nyug díj tar ta lé kok faj tá i -
ról, azok szük sé ges szint jét meg ha tá ro zó mód sze rek rõl,
va la mint e tar ta lé kok kép zé sé nek és fel hasz ná lá sá nak
rész le tes fel té te le i rõl,

d) be fek te té si sza bály zat ban ren del kez ni ar ról, hogy

da) az egyes nyug díj konst ruk ci ók hoz – szol gál ta tá si
for mán kén ti rész le te zés ben – kap cso ló dó nyug díj tar ta lé -
kok esz köz fe de ze tét mi lyen be fek te té si for mák ban tart ják, 
azok össze té te lé re is ki tér ve, kü lön ki emel ve a be fek te té si
egy ség hez kö tött nyug díj konst ruk ci ót és az ah hoz kap cso -
ló dó be fek te té se ket, to váb bá ha mû köd tet a be fi ze tés sel
meg ha tá ro zott nyug díj konst ruk ci ó hoz vá laszt ha tó port fo -
li ós rend szert, ak kor an nak té nyét és az egyes port fo li ók
össze té te lét és vá lasz tá sá nak fel té te le it,

db) az egyes nyug díj konst ruk ci ók hoz tar to zó nyug díj -
tar ta lé kok esz köz fe de ze tét ké pe zõ be fek te té sek ér té ke lé -
sé re mi lyen mód szert al kal maz az in téz mény,

dc) a mû kö dé si te vé keny sé get szol gá ló be fek te tés ként
tar tott, az egyes nyug díj konst ruk ci ók nyug díj tar ta lé ka i nak 
esz köz fe de ze tét nem ké pe zõ – az Fnytv. sze rin ti sa ját va -
gyon (tõke) be fek te té sét szol gá ló – be fek te té sek for má it,
azok össze té te lét, mér té két, kü lön ki tér ve ezen be lül a sza -
va to ló tõke esz köz fe de ze tét ké pe zõ be fek te té sek re,

dd) a ho zam fel osz tás mi lyen mó don és gya ko ri ság gal
tör té nik a be fek te té si egy ség hez kö tött nyugdíjkonstruk -
ciótól el té rõ nyug díj konst ruk ci ók ese té ben az egyes tar ta -
lé kok hoz kap cso ló dó be fek te té sek és a ta gok kö zött,

e) ren del kez ni ar ról, hogy a be folyt fog lal koz ta tói hoz -
zá já ru lá sok ból és tagi ki egé szí té sek bõl mi lyen mér té kû
össze get kü lö nít el az in téz mény mû köd te té sé nek (az ah -
hoz szük sé ges im ma te ri á lis ja vak, tár gyi esz kö zök, kész le -
tek, egyéb esz kö zök be szer zé sé hez és mû kö dé si költ sé ge i -
nek fi nan szí ro zá sá hoz) fe de ze te cél já ból,

f) költ ség szá mí tá si sza bály zat ban – amely az Szt. sze -
rin ti ön költ ség szá mí tá si sza bály zat he lyett ké szí ten dõ –
ren del kez ni ar ról, hogy az egy ide jû leg több nyug díj konst -
ruk ci ó val össze füg gés ben – köz ve tett mó don – fel me rült,
be fek te té si te vé keny ség gel kap cso la tos költ sé ge ket, rá for -

dí tá so kat ho gyan oszt ja meg az egyes nyugdíjkonstruk -
ciók kö zött,

g) ren del kez ni a mû kö dé si célú be vé te lek, költ sé gek és
rá for dí tá sok kö ré rõl, az Fnytv. sze rin ti mû kö dé si sza bály -
zat tal, va la mint a csat la ko zá si szer zõ dés ben fog lal tak kal
össz hang ban,

h) fi ók-sza bály zat ban ren del kez ni a fi ók te lep és a köz -
pont kö zöt ti (ide ért ve a bel föl di köz pont és an nak kül föl di
fi ók te le pe, il let ve a kül föl di köz pont és an nak bel föl di
 fióktelepe kö zöt ti) el szá mo lá si, egyez te té si, adat szol gál ta -
tá si és be szá mo lá si sza bá lyok ról leg alább a kö vet ke zõ
 témakörök sze rin ti rész le te zés ben:

ha) mi lyen té te lek (pénz esz kö zök és egyéb va gyon tár -
gyak) ké pe zik a köz pont ál tal a fi ók te lep mû kö dé sé hez
– jegy zett tõke vagy jegy zett tõ kén fe lü li va gyon cí mén –
ren del ke zés re bo csá tott esz kö zö ket,

hb) mi lyen jog cí men tör tén nek ki fi ze té sek a fi ók te lep
és a köz pont, il let ve a fi ók te lep és más or szág ban mû kö dõ
fi ók te le pek kö zött,

hc) ho gyan kell a fi ók te lep – il let ve a köz pont – köny -
ve i ben el kü lö ní te ni az Szt. 50.  §-ának (7)–(8) be kez dé se
sze rin ti esz kö zö ket és az Szt. 78.  §-ának (7) be kez dé se
sze rin ti szol gál ta tá sok  miatti költ sé ge ket, va la mint az
azok ból ere dõ kö te le zett sé ge ket, to váb bá az Szt. 72.  §-a
(2) be kez dé sé nek b) pont ja sze rin ti be vé te le ket és az azok -
ból ere dõ kö ve te lé se ket,

hd) a köz pont tal, il let ve más fi ók te lep pel szem be ni el -
szá mo lá sok ból ere dõ en mi lyen kö ve te lé se ket és kö te le -
zett sé ge ket le het a fi ók te lep nél, an nak be szá mo ló já ban
net tó sí ta ni (be szá mí ta ni) az Szt. 43.  §-ának (3) be kez dé se
sze rint,

he) mi lyen kö ve te lé sek és kö te le zett sé gek te kin te té ben
nem le het a hd) pont sze rin ti net tó sí tást a fi ók te lep nyil -
ván tar tá sa i ban és be szá mo ló já ban al kal maz ni,

hf) ho gyan kell a ha)–hc) pont sze rin ti té te lek  miatti
hal mo zó dá so kat a köz pont köny ve i bõl és be szá mo ló já ból
ki szûr ni,

hg) mi lyen mó don és gya ko ri ság gal tör té nik a fi ók te lep 
és a köz pont kö zöt ti bi zony la to lás, adat szol gál ta tás,
egyez te tés, va la mint bel sõ el len õr zés,

hh) az adó zás szem pont já ból mi lyen té te le ket te kin te -
nek bel sõ el szá mo lá sa ik ban kül föl dön adó zó té tel nek, lé -
tez nek-e me nedzs ment szol gál ta tá si vagy más díj cí mén
meg ha tá ro zott össze gek, ame lyek a fi ók te lep be szá mo ló -
já ban, mint a köz pon tot meg il le tõ be vé tel (költ ség ként
vagy be vé tel csök ken tõ té tel ként) je len nek meg, míg a köz -
pont nál adó ala pot ké pez nek,

hi) mi lyen té te le ket kell a fi ók te lep nek, il let ve a köz -
pont nak az éves be szá mo ló ki egé szí tõ mel lék le té ben a
 fióktelep mû kö dé se és az egy más sal  való el szá mo lás  miatt
ki mu tat ni,

i) ren del kez ni a ha tá ron át nyú ló szol gál ta tás sal kap cso -
la tos el szá mo lá sok rend jé rõl,

j) ren del kez ni a más in téz mé nyek hez át lé põ ta gok kal
 való el szá mo lás rend jé rõl, to váb bá a más in téz mé nyek bõl
át lé põ ta gok kal kap cso la tos el szá mo lá sok ról,
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k) ren del kez ni a tag sá gi vi szony meg szû né sé hez kap -
cso ló dó el szá mo lá sok rend jé rõl és ez zel össze füg gés ben a
tag ra ter helt költ sé gek meg ha tá ro zá sá ról és an nak el szá -
mo lá sá ról,

l) ki szer ve zé si sza bály zat ban ren del kez ni a ki szer ve -
zett te vé keny sé gek faj tá já ról, a te vé keny sé gek el szá mo lá -
sá nak, va la mint a te vé keny sé get vég zõk kel  való el szá mo -
lá sok nak, az ezek hez kap cso ló dó bi zony la to lás nak és
adat szol gál ta tás nak a rend jé rõl,

m) kon szo li dá ci ós sza bály zat ban ren del kez ni a kon -
szo li dá ci ó ba anya vál la lat ként vagy más kap csolt vál lal ko -
zás ként  való be vo nás té nyé rõl, a kon szo li dá ci ó ba  való be -
vo nás mód sze ré rõl, az egy sé ges ér té ke lés te kin te té ben al -
kal ma zott el já rás ról és a kon szo li dá ci ós mun ka fo lya ma -
tok ról,

n) szár ma zé kos ügy le tek re vo nat ko zó sza bály zat ban
ren del kez ni az ilyen ügy le tek faj tá i ról, fe de ze ti és nem
 fedezeti tí pu sa i ról, ez utób bi ak nál an nak ar bit rázs vagy
ha té kony port fo lió ki ala kí tá sa cél já ból kö tött ügy let jel le -
gé rõl, ezen ügy le tek ér té ke lé sé rõl és el szá mo lá sá ról, fe de -
ze ti ügy let ese tén az ál ta la fe de zett ügy le tek (alapügy -
letek) vagy mér leg té te lek jel le gé rõl, az ügy le tek fu tam ide -
jé rõl, de vi za ne mé rõl és egyéb jel lem zõ i rõl, a fe de ze ti ügy -
let, va la mint a fe de zett alap ügy let (fe de zett té tel) egy más -
hoz ren delt nyil ván tar tá sá ról,

o) ren del kez ni a biz to sí tó tól vá sá rolt já ra dék for má já -
ban tel je sí tett szol gál ta tá sok el szá mo lá sá nak rend jé rõl.

A mérleg tagolása és tételeinek tartalma

4.  §

(1) Az in téz mény mér le gé ben sze rep lõ egyes té te lek tar -
tal má ra és ta go lá sá ra a (2)–(6) be kez dés ben és az
5–6.  §-ban fog lal ta kat kell al kal maz ni.

(2) Az in téz mény mér le gét a 1. szá mú mel lék let sze rin ti
ta go lás ban kö te les el ké szí te ni.

(3) Az in téz mény a 2.  § 4. pont ja sze rin ti be fek te té se it a
kö vet ke zõ cso por tok ba kö te les be so rol ni és a fõ köny vi,
va la mint az ana li ti kus nyil ván tar tás ban el kü lö ní te ni:

a) a mû kö dé si te vé keny sé get szol gá ló – az Fnytv. sze -
rin ti sa ját va gyon (tõke) be fek te té sé nek mi nõ sü lõ, ide ért ve 
a sza va to ló tõke esz köz fe de ze tét is ké pe zõ – be fek te té sek,

b) a be fi ze tés sel meg ha tá ro zott nyug díj konst ruk ci ó hoz 
tar to zó be fek te té sek

ba) fe de ze ti tar ta lék esz köz fe de ze tét ké pe zõ befekte -
tések,

bb) szol gál ta tá si cél tar ta lék esz köz fe de ze tét ké pe zõ
be fek te té sek,

c) a szol gál ta tás sal meg ha tá ro zott nyug díj konst ruk ci ó -
hoz tar to zó be fek te té sek,

d) a be fek te té si egy ség hez kö tött nyug díj konst ruk ci ó -
hoz tar to zó be fek te té sek.

(4) A (3) be kez dés b) és c) pont já ban lévõ be fek te té se -
ket nyug díj szol gál ta tá si for mán ként is to vább kell rész le -
tez ni a nyil ván tar tá sok ban, to váb bá a ba) pont sze rin ti
 befektetéseket egyé ni szám la tar ta lé ka és szol gál ta tá si tar -
ta lék esz köz fe de ze tét ké pe zõ be fek te té sek re bont va kell
nyil ván tar ta ni.

(5) A be fek te té si egy ség hez kö tött nyug díj konst ruk ció
sa já tos jel le gé nél fog va ön ál ló an ke ze len dõ a nyil ván tar tá -
sok ban a fog lal koz ta tói hoz zá já ru lá sok, tagi ki egé szí té sek, 
egyéb szol gál ta tá si célú be fi ze té sek és rá for dí tá sok, a hoz -
zá tar to zó be fek te té sek és azok ér té ke lé se, il let ve az azok -
kal össze füg gés ben fel me rült ho za mok és rá for dí tá sok,
 továbbá a tar ta lék kép zés te kin te té ben.

(6) A mér leg azon esz kö zei, ame lyek nem tar toz nak a
2.  § 4. pont ja sze rin ti be fek te té sek közé, mû kö dé si te vé -
keny sé get szol gá ló esz köz nek te kin ten dõk, ame lyek az in -
téz mény fo lya ma tos mû kö dé sét, fenn tar tá sát biz to sít ják és 
a hoz zá juk kap cso ló dó be vé te lek, költ sé gek és rá for dí tá -
sok a mû kö dé si te vé keny ség adó zás elõt ti ered mé nyé nek
ré szét ké pe zik.

5.  §

(1) Az im ma te ri á lis ja vak Szt. sze rin ti rész le te zé sét a ki -
egé szí tõ mel lék let ben kell be mu tat ni.

(2) A tár gyi esz kö zö kön be lül a be fek te té si célú in gat la -
nok és a kap cso ló dó va gyo ni ér té kû jo gok, va la mint a be -
fek te té si célú be ru há zá sok, fel újí tá sok, to váb bá a befek -
tetési célú be ru há zá sok ra adott elõ le gek kö zött azo kat az
in gat la no kat, va la mint a hoz zá juk tar to zó va gyo ni ér té kû
jo go kat és az ér de kük ben tör té nõ be ru há zá so kat, fel újí tá -
so kat, adott elõ le ge ket kell ki mu tat ni, amely in gat la no kat
el sõd le ge sen bér be adás út ján kí ván hasz no sí ta ni az in téz -
mény.

(3) Tár gyi esz kö zök ér ték he lyes bí té se ként ki zá ró lag a
be fek te té si célú in gat la nok és kap cso ló dó va gyo ni ér té kû
jo gok, va la mint be ru há zá sok és fel újí tá sok közé nem tar -
to zó tár gyi esz kö zök nek az Szt. 57.  § (3) be kez dé se és
58.  §-a sze rin ti mér leg ké szí tés ko ri pi a ci ér té ken tör té nõ
ér té ke lé sé bõl adó dó ér ték he lyes bí tés mu tat ha tó ki.

(4) A be fek te té si célú tár gyi esz kö zök ér té ke lé si kü lön -
bö ze te a (2) be kez dés sze rin ti esz kö zök 7.  § (4) be kez dé se
sze rint meg ha tá ro zott, ér té ke lés napi pi a ci ér té ké nek és
könyv sze rin ti ér té ké nek kü lön bö ze te.

(5) Tar tós ré sze se dés kap csolt vál lal ko zás ban cí men a
ki szer ve zett te vé keny sé get vég zõ kap csolt vál lal ko zá sok -
ban lévõ ré sze se dé sek ér té két kell a mér leg be be ál lí ta ni.

(6) Tar tó san adott köl csön kap csolt vál lal ko zá sok nak
cí men a ki szer ve zett te vé keny sé get vég zõ kap csolt vál lal -
ko zá sok nak ese ti jel leg gel nyúj tott köl csön tárgy évet kö -
ve tõ éven túl vissza fi ze ten dõ össze gét kell a mér leg be be -
ál lí ta ni.
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(7) Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök ér té ke lé si kü lön bö -
ze te ként ki zá ró lag a be fek te tett pénz ügyi esz kö zök kö zött
ki mu ta tott be fek te té si célú egyéb tar tós ré sze se dé sek és
be fek te té si célú tar tós hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa -
pí rok 7.  § (4) be kez dé se sze rin ti pi a ci ér té ke lé sé bõl adó dó
ér té ke lé si kü lön bö zet mu tat ha tó ki.

(8) Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök ér ték he lyes bí té se -
ként ki zá ró lag a tar tós ré sze se dés kap csolt vál lal ko zás ban
cí men ki mu ta tott ré sze se dé sek mér leg ké szí tés ko ri pi a ci
ér té ken tör té nõ ér té ke lé sé bõl adó dó – Szt. sze rin ti – ér ték -
he lyes bí tés ál lít ha tó be a mér leg be.

(9) A kész le tek ér té ke lé si kü lön bö ze te ként a 2.  §
4. pont já nak g) al pont ja sze rin ti be fek te tés nek mi nõ sü lõ,
áruk kö zött ki mu ta tott el adá si célú in gat la nok pi a ci ér té ke -
lé sé bõl adó dó kü lön bö ze tet kell ki mu tat ni a 7.  § (4) be kez -
dé se sze rint.

(10) Kö ve te lé sek kap csolt vál lal ko zás sal szem ben cí -
men a ki szer ve zett te vé keny sé get vég zõ kap csolt vál lal ko -
zá sok nak ese ti jel leg gel nyúj tott köl csön tárgy évet kö ve tõ
éven be lül vissza fi ze ten dõ össze gét, va la mint az ilyen vál -
lal ko zá sok kal szem ben egyéb, szer zõ dés alap ján fenn ál ló
kö ve te lé se ket kell a mér leg be be ál lí ta ni.

(11) Vál tó kö ve te lés ként ki zá ró lag a ki szer ve zett te vé -
keny sé get vég zõ kap csolt vál lal ko zá sok fi ze té se i vel
össze füg gés ben el fo ga dott vál tó kat le het ki mu tat ni a mér -
leg ben.

(12) Kö ve te lé sek ér té ke lé si kü lön bö ze te cí men ki zá ró -
lag a 19.  § (1) be kez dé se sze rint el szá molt ér ték pa pír köl -
csön ügy let bõl ere dõ kö ve te lé sek ér té ke lé si kü lön bö ze tét
le het ki mu tat ni.

(13) Va la mennyi pénz esz köz a 2.  § 4. pont já nak j) al -
pont ja alap ján a nyug díj tar ta lé kok és a sa ját va gyon (tõke)
be fek te té sé nek ré szét ké pe zi. A pénz esz kö zök ér té ke lé si
kü lön bö ze te ként a pénz esz kö zök át ér té ke lé sé bõl adó dó an
a 7.  § (4) be kez dé se sze rint el szá molt ér té ke lé si kü lön bö -
ze tet kell ki mu tat ni.

6.  §

(1) Az egyes nyug díj tar ta lé ko kat a 9–12.  §-ban fog lal -
tak sze rint meg kép zett összeg ben kell a mér leg ben ki mu -
tat ni.

(2) A mû kö dé si te vé keny sé get szol gá ló be fek te té sek ér -
té ke lé si kü lön bö ze té nek cél tar ta lé ka az Fnytv. sze rin ti sa -
ját va gyon (tõke) be fek te té sé nek mi nõ sü lõ be fek te té sek
7.  § (4) be kez dé se sze rin ti ér té ke lé si kü lön bö ze té nek a 8.  § 
(2) be kez dé sé nek f) pont ja alap ján meg kép zett céltarta -
léka.

(3) A hosszú le já ra tú, va la mint az egyéb rö vid le já ra tú
kö te le zett sé gek kö zött köl csön-, il let ve hi tel tar to zás ki zá -
ró lag a ki szer ve zett te vé keny sé get vég zõ kap csolt vál lal -

ko zá sok fi ze té se i vel össze füg gés ben ese ti leg vál lalt kö te -
le zett sé gek kap csán mu tat ha tó ki.

(4) A sa ját tõke az Szt. sze rin ti tar ta lom mal az in téz -
mény tu laj do no sa i nak mi nõ sü lõ fog lal koz ta tók, il let ve
biz to sí tók, ban kok, be fek te té si tár sa sá gok, va la mint a bel -
föl di fi ók te lep ként mû kö dõ in téz mény kül föl di köz pont ja
ál tal tel je sí tett jegy zett tõke (mû kö dés hez tar tó san ren del -
ke zés re bo csá tott tõke) és a jegy zett tõ kén fe lü li sa ját tõke
össze gét tar tal maz za.

(5) Mér leg sze rin ti ered mény cí mén a mér leg be a 2. szá -
mú mel lék let sze rin ti mû kö dé si te vé keny ség ered mény le -
ve ze té sé ben sze rep lõ mér leg sze rin ti ered ményt kell be ál -
lí ta ni.

(6) Ér té ke lé si tar ta lék ki zá ró lag az 5.  § (1), (3) és (8) be -
kez dé se sze rin ti im ma te ri á lis ja vak kal, tár gyi esz kö zök kel
és be fek te tett pénz ügyi esz kö zök kel össze füg gés ben mu -
tat ha tó ki.

(7) A be fi ze tés sel meg ha tá ro zott nyug díj konst ruk ci ók
fe de ze ti tar ta lé ka összeg sze rû en meg kell egyez zen a hoz -
zá tar to zó be fek te té sek (pi a ci) ér té ké vel, to váb bá a be fek -
te té si egy ség hez kö tött nyug díj konst ruk ció tar ta lé ka
összeg sze rû en meg kell egyez zen a hoz zá tar to zó be fek te -
té sek együt tes pi a ci ér té ké vel.

A mérlegtételek és mérlegen kívüli tételek értékelése

7.  §

(1) Az in téz mény mér leg be li és mér le gen kí vü li té te le i -
nek ér té ke lé sé re az Szt.-ben elõ írt sza bá lyo kat a
(2)–(12) be kez dés ben és a 8.  §-ban fog lal tak figye lembe -
véte lével al kal maz za.

(2) Az in téz mény a  valós ér té ken tör té nõ ér té ke lés sza -
bá lya it nem al kal maz hat ja.

(3) Az in téz mény az egyes nyug díj konst ruk ci ók nyug -
díj tar ta lé ka i nak esz köz fe de ze tét ké pe zõ be fek te té se ket,
va la mint a mû kö dé si te vé keny sé get szol gá ló be fek te té se -
ket (be le ért ve a kap cso ló dó ha tár idõs, op ci ós és swap ügy -
le te ket is) az Fnytv. elõ írásai alap ján és az ab ban meg je lölt
gya ko ri ság gal az e §-ban le írt mó don, a le tét ke ze lõ ál tal
meg ha tá ro zott – il let ve a be fek te té si célú, va la mint az el -
adá si célú in gat la nok és kap cso ló dó va gyo ni ér té kû jo gok,
be ru há zá sok, fel újí tá sok ese té ben az in gat lan ér té ke lõ ál tal 
meg ha tá ro zott – pi a ci ér té ken ér té ke li.

(4) A 2.  § 4. pont ja sze rin ti be fek te té sek ér té ke lés na pi
pi a ci ér té ke és könyv sze rin ti ér té ke kö zöt ti kü lön bö ze tet,
a szár ma zé kos ügy le tek ese té ben an nak vár ha tó ered mé -
nyét ér té ke lé si kü lön bö zet ként kell ki mu tat ni az adott esz -
köz höz hoz zá ren delt té tel ként, szár ma zé kos ügy le tek ese -
té ben a kö ve te lé sek kö zött ki mu ta tott szár ma zé kos ügy le -
tek ér té ke lé si kü lön bö ze te ként.
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(5) A (4) be kez dés al kal ma zá sá ban ér té ke lé si nap nak te -
kin ten dõ a mér leg for du ló nap, min den ne gyed év utol só
nap ja, va la mint min den mun ka nap, to váb bá a be fek te té si
egy ség hez kö tött nyug díj konst ruk ció ese té ben min den hó -
nap utol só nap ja.

(6) A (4) be kez dés al kal ma zá sá ban könyv sze rin ti ér ték
az adott esz köz Szt. sze rin ti be szer zé si (be ke rü lé si) ér té ke,
a be fek te té si célú tár gyi esz kö zök ese té ben azok terv sze -
rin ti ér ték csök ke nés sel meg ha tá ro zott net tó ér té ke.

(7) A pi a ci ér ték meg ha tá ro zá sá nál figye lembe kell ven ni:
a) a be fek te té si célú, va la mint az el adá si célú in gat la -

nok és kap cso ló dó va gyo ni ér té kû jo gok, be ru há zá sok, fel -
újí tá sok ese té ben az in gat lan ér té ke lõ ál tal meg ha tá ro zott
pi a ci ér té ket (leg alább a ne gyed év utol só nap já val és a
mér leg for du ló nap já val vég re haj tott pi a ci ér té ke lés so rán,
en nél na gyobb gya ko ri ság gal csak a szám vi te li po li ti ká -
ban meg ha tá ro zott, kü lö nö sen in do kolt kö rül mé nyek
fenn ál lá sa ese tén),

b) az ér ték pa pí rok (tu laj do ni ré sze se dést je len tõ, il let ve 
hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pír) ese té ben

ba) tõzs dén jegy zett ér ték pa pí rok nál a tõzs dei ár fo lya -
mot (át lag ár fo lya mot vagy zá ró ár fo lya mot), ka ma to zó ér -
ték pa pír ese té ben a fel hal mo zott ka mat tal nö velt ér té ken,

bb) tõzs dén kí vü li sza bá lyo zott pi a con for gal ma zott ér -
ték pa pí rok nál a sza bá lyo zott pi a ci ára kat, ka ma to zó ér ték -
pa pír ese té ben a fel hal mo zott ka mat tal nö velt ér té ken,

bc) tõzs dén nem jegy zett és sza bá lyo zott pi a con nem
for gal ma zott ér ték pa pí rok nál, a ta pasz ta la ti ára da to kat, a
ki bo csá tó gaz da sá gi hely ze tét (tu laj do ni ré sze se dést je len -
tõ ér ték pa pír ese tén a ki bo csá tó be fek te tés ará nyos sa ját tõ -
ké jét), az ér ték pa pír je len ér té két, ka ma to zó ér ték pa pír ese -
tén a fel hal mo zott ka mat tal nö velt ér té ken,

bd) tõzs dén nem jegy zett be fek te té si je gyek nél a ki bo -
csá tó be fek te té si alap net tó esz köz ér té ké nek egy be fek te -
té si jegy re jutó össze gét,

c) a fo rint pénz esz kö zök ese té ben, azok fel hal mo zott
ka mat tal nö velt ér té két, a kül föl di pénz nem ben ki fe je zett
pénz esz kö zök ese té ben azok fel hal mo zott ka mat tal nö velt
ér té ké nek az Szt. 60.  §-ának (4)–(6) be kez dé se sze rint a
szám vi te li po li ti ká ban rög zí tett ár fo lya mon át szá mí tott fo -
rint ér té két,

d) a szár ma zé kos ügy let jö võ ben vár ha tó nye re sé gét
vagy vesz te sé gét – mint az ügy let pi a ci ér té két, amely ér té -
ken a le nem zárt ügy let (mint po zí ció) továbbértékesít -
hetõ – a kö vet ke zõk sze rint

da) ha tár idõs ügy le tek nél az ügy let tár gyát ké pe zõ áru,
pénz ügyi inst ru men tum pi a ci ára és ha tár idõs kö té si ára
(ár fo lya ma) kö zöt ti kü lön bö zet össze gét,

db) op ci ós ügy le tek nél az ügy let tár gyát ké pe zõ áru,
pénz ügyi inst ru men tum pi a ci árá nak és az op ció del ta té -
nye zõ jé nek szor za tát, a del ta té nye zõ is me re té nek hi á nyá -
ban az ügy let tár gyát ké pe zõ áru, pénz ügyi inst ru men tum
pi a ci ára és ha tár idõs kö té si ára (ár fo lya ma) kö zöt ti kü lön -
bö zet össze gét,

dc) de vi zas wap ügy le tek nél (be le ért ve a kü lön bö zõ de -
vi zák cse ré jé re és a fo rint, va la mint a de vi za cse ré jé re vo -
nat ko zó swap ügy le te ket) az in téz mény szám vi te li po li ti -
ká já ban vá lasz tott mó don: az azon na li ügy let rész tár gyát
ké pe zõ de vi za pi a ci ér té két és et tõl füg get le nül a ha tár idõs
ügy let rész pi a ci ér té két ön ál ló an ér té kel ve, vagy az ügy let
tár gyát ké pe zõ de vi za spot ár fo lya ma és ha tár idõs kö té si
ár fo lya ma kö zöt ti kü lön bö zet fo rint ra át szá mí tott idõ ará -
nyos össze gét (az azon na li és a ha tár idõs ügy let össze tett
ér té ke lé se ese tén),

dd) tõzs dén kí vü li ka mat láb ügy le tek nél (ka mat ala pú
ha tár idõs és swap ügy le tek nél) a vál to zó ka mat láb és a fix -
ka mat láb név le ges tõ ke összeg re ve tí tett, ér té ke lé si idõ -
pont já ig idõ ará nyo san meg ha tá ro zott össze ge – még el
nem szá molt – kü lön bö ze té nek, va la mint a vál to zó ka mat -
láb és a fix ka mat láb név le ges tõ ke összeg re ve tí tett, hát ra -
lé võ le já ra ti idõ re jutó kü lön bö ze tei ér té ke lés idõ pont já ra
disz kon tált össze gé nek együt tes ér té két,

e) a szár ma zé kos ügy let tár gyát ké pe zõ pénz ügyi inst -
ru men tum nál, egyéb áru nál (a szár ma zé kos ügy let ér té ke -
lé se te kin te té ben)

ea) ha tár idõs tõzs dei ügy le tek ese tén a pénz ügyi inst ru -
men tum, il let ve egyéb áru ér té ke lé si napi tõzs dei ke res ke -
dé si nap já ra vo nat ko zó an az el szá mo ló ház ál tal meg ál la pí -
tott el szá mo ló árát, ár fo lya mát,

eb) tõzs dén kí vü li ha tár idõs de vi za ügy le tek, de vi za
swap ügy le tek ese tén az ér té ke lés nap ján ér vé nyes, a Ma -
gyar Nem ze ti Bank ál tal köz zé tett hi va ta los de vi za ár fo lya -
mot vagy a vá lasz tott hi tel in té zet de vi za-át lag ár fo lya mát
vagy a ha tár idõs pi a ci ár fo lya mot,

ec) tõzs dén kí vü li ka mat láb ügy le tek (ka mat ala pú ha -
tár idõs és swap ügy le tek) ese tén a vál to zó ka mat láb mér té -
két, amely a szer zõ dés ben rög zí tett irány adó ka mat láb, en -
nek hi á nyá ban a szer zõ dés sze rin ti idõ szak ra vo nat ko zó
BUBOR ér té ke lés nap ját meg elõ zõ en utol já ra köz zé tett
mér té ke, vagy az ér té ke lés nap ján ér vé nyes ha tár idõs pi a ci 
ka mat láb mér té ke,

ed) egyéb tõzs dén kí vü li ügy le tek ese té ben a sza bá lyo -
zott pi a con ki ala kult, a pi a ci ár ten den ci á ját is tük rö zõ ár -
aján la tok kal, il let ve az üz le ti év so rán tör tént ér té ke sí tés
ada ta i val alá tá masz tott, az üz le ti év vé gén a pi a ci ér ték íté -
le tet meg fele lõen jel lem zõ árat.

(8) A pi a ci ér té ke lés so rán el szá molt ér té ke lé si kü lön bö -
ze tet a nyil ván tar tá sok ban to vább kell rész le tez ni

a) ka mat ból, osz ta lék ból,
b) de vi za-ár fo lyam kü lön bö zet bõl,
c) egyéb pi a ci ér ték íté let bõl

szár ma zó ér té ke lé si kü lön bö zet rész re.

(9) Az ér té ke lé si kü lön bö zet össze gét min den ér té ke lés
al kal má val az új pi a ci ér ték és a könyv sze rin ti ér ték kü -
lön bö ze té re kell mó do sí ta ni (csök ken te ni vagy nö vel ni) a
– be fek te tés 4.  § (3) be kez dé se sze rin ti be so ro lá sá tól füg -
gõ en, a fe de ze ti tar ta lé kon be lü li egyé ni szám la tar ta lé ká -
hoz vagy szol gál ta tá si tar ta lék hoz, a szol gál ta tá si cél tar ta -
lék hoz, a nyug díj tech ni kai tar ta lé kok hoz, a be fek te té si
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egy ség hez kö tött nyug díj konst ruk ció tar ta lé ká hoz tar to zó, 
va la mint a mû kö dé si te vé keny sé get szol gá ló – be fek te té -
sek utá ni ho za mok be vé te lei kö zött ki mu ta tott ér té ke lé si
kü lön bö zet ben el szá molt vár ha tó ho zam be vé te le i vel
szem ben.

(10) A szár ma zé kos ügy le tek pi a ci ér té ke lé se kor az
ügy let pi a ci ér té ké nek össze gét kell ér té ke lé si kü lön bö zet -
ként el szá mol ni. Az ér té ke lé si kü lön bö zet össze gét min -
den ér té ke lés al kal má val az ügy let új pi a ci ér té ké re kell
mó do sí ta ni (nö vel ni vagy csök ken te ni) a (9) be kez dés sze -
rint.

(11) Az ér ték pa pír köl csön ügy let bõl adó dó kö ve te lést
min den te kin tet ben úgy kell ér té kel ni, mint az ügy let tár -
gyát ké pe zõ ér ték pa pírt.

(12) A 2.  § 4. pont ja sze rin ti be fek te té sek közé tar to zó
esz kö zök re nem le het al kal maz ni az Szt. 57.  § (3) be kez dé -
se és 58.  §-a sze rin ti mér leg ké szí tés ko ri pi a ci ér té ken tör -
té nõ ér té ke lés elõ írásait.

8.  §

(1) Az adott be fek te tés ér té ke sí té se kor vagy a köny vek -
bõl más mó don tör té nõ ki ve ze té se kor (ide ért ve a szár ma -
zé kos ügy le tek zá rá sát is), a hoz zá tar to zó ér té ke lé si kü lön -
bö ze tet is ki kell ve zet ni a köny vek bõl a 7.  § (9) be kez dé se
sze rin ti be vé tel lel szem ben.

(2) Az ér té ke lé si kü lön bö ze tek el szá mo lá sa kor az zal
azo nos összeg ben tar ta lé kot kell ké pez ni, ame lyet a be fek -
te tés 4.  § (3) be kez dé se sze rin ti be so ro lá sá tól füg gõ en

a) az egyé ni szám la tar ta lé ká nak ér té ke lé si kü lön bö zet -
bõl szár ma zó tar ta lék ré szé ben kell el szá mol ni az egyé ni
szám la tar ta lé ká nak ér té ke lé si kü lön bö zet cí mén tör té nõ
kép zé se  miatti rá for dí tás sal szem ben,

b) a szol gál ta tá si tar ta lék ér té ke lé si kü lön bö zet bõl
szár ma zó tar ta lék ré szé ben kell el szá mol ni a szol gál ta tá si
tar ta lék ér té ke lé si kü lön bö zet cí mén tör té nõ kép zé se
 miatti rá for dí tás sal szem ben,

c) a szol gál ta tá si cél tar ta lék ér té ke lé si kü lön bö zet bõl
szár ma zó cél tar ta lék ré szé ben kell el szá mol ni a szol gál ta -
tá si cél tar ta lék be fek te té se i nek rá for dí tá sai kö zött ki mu ta -
tott ér té ke lé si kü lön bö zet cél tar ta lé ká nak kép zé se  miatti
rá for dí tás sal szem ben,

d) a nyug díj tech ni kai tar ta lé kok be fek te té sei ér té ke lé si
kü lön bö ze té nek tar ta lé ka ként kell el szá mol ni a nyug díj -
tech ni kai tar ta lé kok be fek te té se i vel kap cso la tos rá for dí tá -
so kon be lül ki mu ta tott ér té ke lé si kü lön bö zet tar ta lé ká nak
kép zé se  miatti rá for dí tás sal szem ben,

e) a be fek te té si egy ség hez kö tött nyug díj konst ruk ció
nyug díj tech ni kai tar ta lé ka ként kell el szá mol ni a be fek te té -
si egy ség hez kö tött nyug díj konst ruk ció nyug díj tech ni kai
tar ta lé ká nak kép zé se  miatti rá for dí tás sal szem ben,

f) a mû kö dé si te vé keny sé get szol gá ló be fek te té sek ér -
té ke lé si kü lön bö ze té nek cél tar ta lé ka ként kell el szá mol ni a
mû kö dé si célú be fek te té sek kel kap cso la tos rá for dí tá so kon 
be lül ki mu ta tott ér té ke lé si kü lön bö zet cél tar ta lé ká nak
kép zé se  miatti rá for dí tás sal szem ben.

(3) A be fek te té sek ér té ke lé si kü lön bö ze té nek a ké sõb bi
ér té ke lé sek so rán tör té nõ mó do sí tá sa kor a 7.  § (9)–(10) be -
kez dé se és a (2) be kez dés sze rin ti el szá mo lás sal, il let ve
an nak for dí tott ja ként (csök ken tõ té tel ként) kell az ér té ke -
lé si kü lön bö zet, to váb bá az ah hoz kap cso ló dó ér té ke lé si
kü lön bö zet (cél)tar ta lé ká nak nö ve ke dé sét, il let ve csök ke -
né sét el szá mol ni.

(4) A be fek te té sek köny vek bõl tör té nõ ki ve ze té se kor az 
ér té ke lé si kü lön bö ze tet és az ah hoz kap cso ló dó ér té ke lé si
kü lön bö zet (cél)tar ta lé kát is ki kell ve zet ni a (3) be kez dés
sze rin ti el szá mo lás sal.

(5) A napi át ér té ke lést a fõ köny vi szám lá kon nem kö te -
le zõ el szá mol ni. Az in téz mény a szám vi te li po li ti ká já ban
rög zí tett mó don dönt het úgy, hogy a napi át ér té ke lé se ket is 
el szá mol ja a fõ köny vi szám lá kon vagy azo kat csak a
0. Nyil ván tar tá si szám lák szám la osz tály ban rög zí ti el kü lö -
ní tet ten, és a ne gyed év utol só nap já val, va la mint a mér leg
for du ló nap já val, il let ve a be fek te té si egy ség hez kö tött
nyug díj konst ruk ció ese té ben a hó utol só nap já val vég re -
haj tott ér té ke lés so rán szá mol ja el a fõ köny vi szám lá kon
a 7.  § (9)–(10) be kez dé se sze rint.

(6) A be fek te té sek hó utol só nap já val, ne gyed év utol só
nap já val és a mér leg for du ló nap já val vég re haj tott át ér té -
ke lé sét a fõ köny vi és az ana li ti kus nyil ván tar tá sok ban is el
kell szá mol ni a 7.  § (9)–(10) be kez dé sei sze rint, a kap cso -
ló dó (cél)tar ta lék kép zés sel, fel hasz ná lás sal (fel sza ba dí tás -
sal) együtt a (2)–(3) be kez dés nek meg fele lõen.

(7) A be fek te té sek után ér ték vesz tést, ér ték vesz tés
vissza írást, ter ven fe lü li ér ték csök ke nést, va la mint ér ték -
he lyes bí tést, az el adá si célú in gat la nok nál terv sze rin ti ér -
ték csök ke nést el szá mol ni nem le het.

(8) A va lu ta, de vi za el adá sa kor, át vál tá sa kor, a pénz -
ügyileg re a li zált ár fo lyam kü lön bö zet ered mény ként tör -
ténõ el szá mo lá sa kor az arra jutó ér té ke lé si kü lön bö ze tet
meg kell szün tet ni a be fek te té sek utá ni ho za mok be vé te lén 
be lül ki mu ta tott ér té ke lé si kü lön bö zet ben el szá molt vár -
ha tó ho za mok be vé te lé vel szem ben, egy ide jû leg az zal
azo nos összeg ben ki kell ve zet ni (fel kell hasz nál ni) az
 értékelési kü lön bö zet (cél)tar ta lé kát az ér té ke lé si kü lön bö -
zet (cél)tar ta lé ká nak kép zé se  miatti rá for dí tás sal szem ben
a (4) be kez dés sze rint.

(9) A 2.  § 4. pont ja sze rin ti be fek te té sek tõl el té rõ esz kö -
zö ket, va la mint a kö te le zett sé ge ket az Szt. ál ta lá nos elõ -
írásai sze rint kell ér té kel ni a mér leg for du ló nap já val, az -
zal, hogy a kül föl di pénz ér ték re  szóló kö ve te lé sek és kö te -
le zett sé gek ér té ke lé sét min den ne gyed év utol só nap já ra
vo nat ko zó an is vég re kell haj ta ni az Szt. 60.  §-ának
(2)–(7) be kez dé se sze rint.

(10) A be fek te té si egy ség hez kö tött nyug díj konst ruk ció 
tar ta lé kát az esz köz fe de ze té ül szol gá ló be fek te té si port -
foliónkénti bon tás ban, az adott port fo li ók hoz hoz zá ren delt 
ta gon kén ti rész le te zés ben kell nyil ván tar ta ni.
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(11) A be fek te té si egy ség hez kö tött nyug díj konst ruk ció 
tar ta lé ká nak esz köz fe de ze tét ké pe zõ be fek te té sek napi ér -
té ke lé se kor a nyug díj konst ruk ci ó ban ki ala kí tott be fek te té -
si port fo li ón ként meg kell ha tá roz ni a be fek te té si egy sé gek 
da rab szá mát és a be fek te té si egy sé gek pi a ci ár fo lya mát,
amely rõl kü lön nyil ván tar tást kell ve zet ni.

(12) A be fek te té si egy ség hez kö tött nyug díj konst ruk ció 
ese tén az adott tag ja vá ra nyil ván tar tott be fek te té si egy sé -
gek és a be fek te té si egy ség adott napi ár fo lya má nak szor -
za ta mu tat ja a tag gal szem ben fenn ál ló kö te le zett ség pi a ci
ér té két, amely nek ala ku lá sát a ta gok kal szem be ni kö te le -
zett sé gek rõl ve ze tett ana li ti kus nyil ván tar tás ban fo lya ma -
to san rög zí te ni kell.

(13) A ta got a tel je sí tett fog lal koz ta tói hoz zá já ru lá sok,
tagi ki egé szí té sek – mû kö dé si költ sé gek, rá for dí tá sok fe -
de ze té re le vont ke ze lé si díj után fenn ma ra dó – nyug díj -
szol gál ta tá si célú meg ta ka rí tás ra for dí tott ré sze alap ján
meg il le tõ összeg a tag gal szem be ni kö te le zett ség tõ ke -
össze ge.

(14) A tag gal szem be ni kö te le zett ség pi a ci ér té ke és tõ -
ke össze ge kö zöt ti kü lön bö zet a tag nyug díj szol gál ta tá si
célú meg ta ka rí tá sa i nak ho za ma, ame lyet ha von ta el kell
szá mol ni a ta gok kal szem be ni kö te le zett sé gek rõl ve ze tett
ana li ti kus nyil ván tar tás ban.

(15) A (14) be kez dés sze rin ti ho zam ma gá ban fog lal ja a
tag meg ta ka rí tá sa i ból esz kö zölt be fek te té sek már re a li zált, 
va la mint még nem re a li zált – idõ ará nyo san járó, vagy at tól 
el té rõ – ho za mát egy aránt, ame lyet a ta gok kal szem be ni
kö te le zett sé gek rõl ve ze tett ana li ti kus nyil ván tar tás ban
nem kell ilyen mó don rész le tez ni.

A nyugdíjtartalékok képzése és felhasználása

9.  §

(1) A nyug díj tar ta lé ko kat min den ne gyed év utol só nap -
já val, va la mint a mér leg for du ló nap já val kell meg ké pez ni,
il let ve an nak szük sé ges szint jét a szám vi te li po li ti ká ban
fog lal tak sze rint fe lül vizs gál ni és a meg lé võ tar ta lé kot erre 
a szint re ki egé szí te ni to váb bi tar ta lék kép zés sel vagy tar ta -
lék fel hasz ná lás sal (fel sza ba dí tás sal). A tar ta lék fe lül vizs -
gá la ta és an nak a szük sé ges szint re  való ki egé szí té se ha -
von ta is el szá mol ha tó, il let ve a (4) be kez dés a) pont ja, a
10.  § (4) be kez dé se és a 12.  § (3) be kez dé se te kin te té ben a
havi el szá mo lás kö te le zõ.

(2) A fe de ze ti tar ta lék a be fi ze tés sel meg ha tá ro zott
nyug díj konst ruk ció tag ja it meg il le tõ szol gál ta tá sok fe de -
ze tét tar tal maz za, a ta gok kal szem be ni kö te le zett sé get mu -
tat ja. A tar ta lé kot a 17.  § (1)–(2) be kez dé se sze rin ti rész le -
te zést is figye lembe véve, két fõ rész re, az egyé ni szám la
tar ta lék ra, va la mint a szol gál ta tá si tar ta lék ra bont va kell a
nyil ván tar tá sok ban meg ké pez ni és ve zet ni.

(3) Az egyé ni szám la tar ta lé kán a szer zõ dé ses idõ szak
kez de té tõl a szol gál ta tás ra  való jo go sult ság megállapítá -
sáig ter je dõ idõ szak ban az (1) be kez dés sze rin ti gya ko ri -
ság gal kell a ta got meg il le tõ be vé te lek és a ta got ter he lõ
költ sé gek, rá for dí tá sok kü lön bö ze tét – a (4) be kez dés ben
meg ha tá ro zott ré szek re bont va – tar ta lék kép zés cí mén
 elszámolni.

(4) Az egyé ni szám la tar ta lé kán – an nak al szám lá in el -
kü lö nít ve – a kö vet ke zõ be vé te lek és rá for dí tá sok kü lön -
bö ze te it kell el szá mol ni tar ta lék kép zés cí mén az zal, hogy
amennyi ben va la mely kü lön bö zet vesz te ség jel le gû azt a
tar ta lék kép zé si rá for dí tás csök ke né se ként kell el szá mol ni

a) a szol gál ta tá si célú be vé te lek és rá for dí tá sok kü lön -
bö ze te ként kell el szá mol ni a szer zõ dés ben rög zí tett mér -
ték ben be fi ze tett fog lal koz ta tói hoz zá já ru lá sok, tagi ki -
egé szí té sek – mû kö dé si cél ra ke ze lé si díj cí mén, va la mint
a szol gál ta tá si cél tar ta lék ja vá ra le vont össze gek után
fenn ma ra dó ré sze –, a ta got meg il le tõ egyéb szol gál ta tá si
be vé te lek szol gál ta tá si célú rá for dí tá sok kal csök ken tett
össze gét, ha von ta,

b) az egyé ni szám la tar ta lé kát érin tõ be fek te té si be vé te -
lek és rá for dí tá sok kü lön bö ze tét (a net tó ho za mo kat), ne -
gyed éven te,

c) az egyé ni szám la tar ta lé ká nak esz köz fe de ze té ül
szol gá ló be fek te té sek ér té ke lé si kü lön bö ze tét a 8.  § (2) be -
kez dé sé nek a) pont já val össz hang ban, ne gyed éven te,

d) a szol gál ta tá si cél tar ta lék fe de ze té re szol gá ló ered -
ményt, ne gyed éven te.

(5) A nyug díj szol gál ta tás ra  való jo go sult ság meg ál la pí -
tá sa kor az egyé ni szám la tar ta lé kát fel kell hasz nál ni a
meg fe le lõ tar ta lék fel hasz ná lá si be vé tel lel szem ben, egy -
ide jû leg

a) elõ kell írni tag gal szem be ni kö te le zett ség ként és
szol gál ta tás ki fi ze té se  miatti rá for dí tás ként, majd a kö te le -
zett sé get pén zü gyi leg ren dez ni kell a tag felé, egy össze gû
ki fi ze tés sel járó szol gál ta tá si for ma ese tén,

b) meg kell ké pez ni a fe de ze ti tar ta lé kon be lül a szol -
gál ta tá si tar ta lé kot a fel hasz nált egyé ni szám la tar ta lék kal
azo nos összeg ben, a meg fe le lõ tar ta lék kép zé si rá for dí tás -
sal szem ben, meg ha tá ro zott ide jû já ra dék ki fi ze tés sel járó,
bio met ri ai koc ká za tot nem hor do zó szol gál ta tá si for ma
ese tén,

c) meg kell ké pez ni a ma te ma ti kai tar ta lé kot, to váb bá a
meg nem szol gált hoz zá já ru lá sok és tagi ki egé szí té sek tar -
ta lé kát, ha arra nem ke rült sor a ma te ma ti kai tar ta lé kon be -
lül, a bio met ri ai koc ká za tot hor do zó já ra dék ki fi ze tés sel
járó szol gál ta tá si for ma ese té ben.

(6) A szol gál ta tá si tar ta lék a bio met ri ai koc ká za tot nem
hor do zó be fi ze tés sel meg ha tá ro zott nyug díj konst ruk ció
já ra dék for má já ban meg valósuló szol gál ta tá sa i nak fe de ze -
tét tar tal maz za a szol gál ta tás ra  való jo go sult ság meg ál la -
pí tá sá nak idõ pont já tól a szol gál ta tás be fe je zõ dé sé nek idõ -
pont já ig ter je dõ idõ szak ban.

(7) A szol gál ta tá si tar ta lé kot – an nak al szám lá in el kü lö -
ní tet ten – a kö vet ke zõ ese tek ben kell meg ké pez ni

a) az (5) be kez dés b) pont ja sze rin ti eset ben,
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b) a szol gál ta tá si tar ta lé kot érin tõ be fek te té si be vé te lek 
és rá for dí tá sok kü lön bö ze té ben (net tó ho zam), ne gyed -
éven te,

c) a szol gál ta tá si tar ta lék esz köz fe de ze té ül szol gá ló be -
fek te té sek ér té ke lé si kü lön bö ze té ben a 8.  § (2) be kez dé sé -
vel össz hang ban, ne gyed éven te,

d) a szol gál ta tá si cél tar ta lék ból a szol gál ta tá si tar ta lék -
ba tör té nõ át cso por to sí tás ese té ben.

(8) A szol gál ta tá si cél tar ta lék ból ak kor kell át cso por to -
sí ta ni fe de ze tet a szol gál ta tá si tar ta lék ba, ha an nak össze ge 
nem ele gen dõ az ak tu á lis szol gál ta tá sok tel je sí té sé re.
Ilyen eset ben a hi ány zó összeg ere jé ig kell a szol gál ta tá si
cél tar ta lé kot fel hasz nál ni a meg fe le lõ tar ta lék fel hasz ná lá -
si be vé tel lel szem ben és meg ké pez ni a szol gál ta tá si tar ta -
lé kot a meg fe le lõ tar ta lék kép zé si rá for dí tás sal szem ben.

(9) A szol gál ta tá si cél tar ta lék kép zé sé nek cél já ra a be fi -
ze tés sel meg ha tá ro zott nyug díj konst ruk ció fog lal koz ta tói
hoz zá já ru lá sa i nak és tagi ki egé szí té se i nek – a mû kö dé si
cél ra, ke ze lé si díj cí mén le vont összeg után fenn ma ra dó
ré sze – szám vi te li po li ti ká ban meg ha tá ro zott mér té ké ben
kell el kü lö ní te ni fe de ze tet, ame lyet ilyen cí men kü lön be -
vé tel ként kell el szá mol ni, és az egyé ni szám la tar ta lé ká nak 
kép zé sé hez az ez zel csök ken tett fog lal koz ta tói hoz zá já ru -
lás és tagi ki egé szí tés be vé te lét le het figye lembe ven ni a
(4) be kez dés a) pont ja sze rint.

(10) A szol gál ta tá si cél tar ta lék fe de ze té re el kü lö ní tett
fog lal koz ta tói hoz zá já ru lás, tagi ki egé szí tés, va la mint a
meg lé võ szol gál ta tá si cél tar ta lék esz köz fe de ze té ül szol -
gáló be fek te té sek be vé te le i nek és rá for dí tá sa i nak kü lön -
bö ze te szol gál fe de ze tül a szol gál ta tá si cél tar ta lék kép zé -
sé re az adott ne gyed év ben, an nak utol só nap já val, il let ve
a mér leg for du ló nap já val.

(11) A szol gál ta tá si cél tar ta lé kot – a szám vi te li po li ti ká -
ban meg ha tá ro zott mó don – a nyug díj szol gál ta tás ban ré -
sze sü lõ ta gok kal szem be ni kö te le zett ség óva tos fel té te le -
zé sek kel szá mí tott je len ér té ké nek a szol gál ta tá si tar ta lé -
kok fe de ze té ül szol gá ló be fek te té sek pi a ci ér té két meg ha -
la dó össze gé nek (mint a tar ta lék szük sé ges szint jé nek) ere -
jé ig kell meg ké pez ni, il let ve ha a meg lé võ szol gál ta tá si
cél tar ta lék na gyobb, ak kor a több le tet fel sza ba dí ta ni a
tárgy ne gyed év utol só nap já val, il let ve a mér leg for du ló -
nap já val a meg fe le lõ tar ta lék kép zé si rá for dí tás sal, il let ve
tar ta lék fel hasz ná lá si be vé tel lel szem ben.

(12) A tárgy ne gyed év utol só nap já val, il let ve a mér leg
for du ló nap já val a (10) be kez dés sze rint a szol gál ta tá si cél -
tar ta lék fe de ze té re ki ala kult ered mény nek a cél tar ta lék
(11) be kez dés sze rin ti kép zé se, il let ve fel sza ba dí tá sa után
fenn ma ra dó po zi tív egyen leg ében az egyé ni szám la tar ta -
lé kán kell tar ta lé kot ké pez ni a meg fe le lõ tar ta lék kép zé si
rá for dí tás sal szem ben, il let ve ha az egyen leg ne ga tív, ak -
kor az egyé ni szám la tar ta lé kát kell fel hasz nál ni ilyen
összeg ben a meg fe le lõ tar ta lék fel hasz ná lá si be vé tel lel
szem ben. Az így el szá molt tar ta lék kép zést, il let ve fel hasz -
ná lást az egyé ni szám la tar ta lé ká hoz ve ze tett ana li ti kus
nyil ván tar tás ban a tag sá gi jog vi szony ide je, va la mint az

egyé ni szám lán lévõ összeg alap ján meg oszt va kell el szá -
mol ni ta gon kén ti rész le te zés ben.

10.  §

(1) A meg nem szol gált hoz zá já ru lá sok és tagi ki egé szí -
té sek tar ta lé kát – a (2)–(3) be kez dés ki vé te lé vel – a szol -
gál ta tás sal meg ha tá ro zott nyug díj konst ruk ció va la mennyi
for má já nál meg kell ké pez ni.

(2) Azon szol gál ta tás sal meg ha tá ro zott nyug díj konst -
ruk ci ók ese té ben, ame lyek bio met ri ai koc ká za tot hor doz -
nak és ezért utá nuk az in téz mény ma te ma ti kai tar ta lé kot
ké pez, a meg nem szol gált hoz zá já ru lá sok és tagi ki egé szí -
té sek tar ta lé ka – az in téz mény szám vi te li po li ti ká já ban
rög zí tett dön té sé tõl füg gõ en – a ma te ma ti kai tar ta lé kon
be lül is ké pez he tõ. Ez eset ben meg nem szol gált hoz zá já -
ru lá sok és tagi ki egé szí té sek tar ta lé ka ön ál ló an nem ké -
pez he tõ.

(3) A be fek te té si egy ség hez kö tött nyug díj konst ruk ció
azon for má ja ese té ben, ahol a szol gál ta tá si for ma  miatt a
konst ruk ció bio met ri ai koc ká za tot nem tar tal maz, azok nál
meg nem szol gált hoz zá já ru lá sok és tagi ki egé szí té sek tar -
ta lé ka nem ké pez he tõ, amely konst ruk ció bio met ri ai koc -
ká za tot hor doz, azok nál an nak fe de ze té rõl a 12.  § (4) be -
kez dés a) és c) pont ja sze rin ti ma te ma ti kai tar ta lék kép zés -
sel kell gon dos kod ni.

(4) A meg nem szol gált hoz zá já ru lá sok és tagi ki egé szí -
té sek tar ta lé ká nak meg ál la pí tá sa a fog lal koz ta tói hoz zá já -
ru lás, il let ve a tagi ki egé szí tés ese dé kes sé ge kor, an nak – a
mû kö dé si cél ra le vont ke ze lé si díj jal csök ken tett összeg -
ben – be vé tel ként tör té nõ el szá mo lá sá val egy ide jû leg, ha -
von ta, de leg ké sõbb ne gyed éven te és a tárgy év mér leg for -
du ló nap já val, a tárgy évet és az azt kö ve tõ éve(ke)t meg il -
le tõ be vé tel rész kü lön vá lasz tá sá val tör té nik. A be vé tel -
ként el szá molt fog lal koz ta tói hoz zá já ru lás, tagi ki egé szí -
tés össze gét idõ ará nyo san, il let ve – in do kolt eset ben – az
Fnytv. 2.  § 14. pont já ban fog lalt szer zõ dé sek ben (meg ál la -
po dá sok ban), il let ve a csat la ko zá si szer zõ dés ben meg ha tá -
ro zott – és a szám vi te li po li ti ká ban rög zí tett – mó don kell
meg osz ta ni a tárgy év és az azt kö ve tõ idõ sza kok kö zött. A
meg nem szol gált hoz zá já ru lá sok és tagi ki egé szí té sek tar -
ta lé kát a tárgy hó, a tárgy ne gyed év utol só nap já val, il let ve
a tárgy év mér leg for du ló nap já val szer zõ dé sen ként (a tag -
gal kö tött szer zõ dést ért ve alat ta) egye di leg kell meg ál la -
pí ta ni és meg ké pez ni. A kép zés össze ge – a meg osz tás sze -
rint – a tárgy idõ szak ban (hó nap, ne gyed év, év) ese dé kes
fog lal koz ta tói hoz zá já ru lá sok és tagi ki egé szí té sek – mû -
kö dé si cél ra le vont ke ze lé si díj jal csök ken tett össze gé -
nek – tárgy évet kö ve tõ éve ket meg il le tõ ré sze.

(5) A meg nem szol gált hoz zá já ru lá sok és tagi ki egé szí -
té sek tar ta lé kát a szol gál ta tás meg ál la pí tá sa kor kell fel -
hasz nál ni, – a nyug díj konst ruk ció jel le gé tõl füg gõ en – a
té te les füg gõ kár tar ta lék vagy a ma te ma ti kai tar ta lék meg -
kép zé sé vel egy ide jû leg.
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(6) A ma te ma ti kai tar ta lé kot a bio met ri ai koc ká za tot
hor do zó szol gál ta tás sal meg ha tá ro zott nyug díj konst ruk -
ció, be fek te té si egy ség hez kö tött nyug díj konst ruk ció – és
a 11.  § (18) be kez dés ben elõ írt fel té te lek sze rint a be fi ze -
tés sel meg ha tá ro zott nyug díj konst ruk ció – ese té ben kell
meg ké pez ni a (4) be kez dés sze rin ti szer zõ dé sek ben fog lal -
ta kat is figye lembe véve, a szám vi te li po li ti ká ban rög zí tett
biz to sí tás ma te ma ti kai el vek és mód sze rek (szá mí tá si kép -
le tek) sze rint.

(7) A ma te ma ti kai tar ta lék a bio met ri ai koc ká za tot hor -
do zó nyug díj konst ruk ció kap csán a tag nak ki fi ze ten dõ
szol gál ta tá sok – más nyug díj tar ta lék kal nem fe de zett ré -
szé nek – fe de ze té re kép zett tar ta lék.

(8) A ma te ma ti kai tar ta lék szük sé ges szint jét a szer zõ -
dés bõl ere dõ jö võ be ni rá for dí tá sok (ki adá sok) és jö võ be ni
be vé te lek tar ta lék kép zés idõ pont já ra a tech ni kai ka mat lá -
bak fel hasz ná lá sá val szá mí tott vár ha tó je len ér té ke i nek kü -
lön bö ze te ként (pros pek tív mód szer rel) kell meg ha tá roz ni
leg alább ne gyed éven te. A tar ta lék meg lé võ össze gét a ne -
gyed év utol só nap já val a tar ta lék szük sé ges szint jé re kell
ki egé szí te ni to váb bi tar ta lék kép zés sel, vagy a meg lé võ
tar ta lék fel sza ba dí tá sá val. A pros pek tív mód szer tõl el té rõ
egyéb mód szer csak ak kor al kal maz ha tó, ha a pros pek tív
mód szer rel tör té nõ meg ha tá ro zás nem le het sé ges, vagy al -
kal ma zá sa az adott eset ben arány ta la nul nagy költ ség gel
jár, és az egyéb mód szer rel szá mí tott tar ta lék szük ség let – a 
szám vi te li po li ti ká ban rög zí tett, iga zolt módon – jól kö ze -
lí ti a pros pek tív mód szer rel meg ha tá ro zott össze get.

(9) A ma te ma ti kai tar ta lék szük sé ges szint jét úgy kell
meg ál la pí ta ni, hogy a tar ta lék a be fek te té sé bõl szár ma zó
ho za má val együtt vár ha tó an fe dez ze a szol gál ta tás ki fi ze -
té sét és az ah hoz kap cso ló dó költ sé ge ket a 11.  § (5) be kez -
dé sé nek figye lembe véte lével.

(10) A ma te ma ti kai tar ta lék szá mí tá sá nál a bio met ri ai
koc ká za ti té nye zõ kön túl figye lembe kell ven ni:

a) a ga ran tált szol gál ta tá sok, il let ve ki fi ze té sek ér té két
(be le ért ve a tag sá gi vi szony nak a fog lal koz ta tói nyug díj -
szol gál ta tás tel je sí té sé nek be fe je zõ dé se elõtt tör té nõ meg -
szû né se ese tén ga ran tált ki fi ze té sek össze gét is),

b) a ga ran tált ho za mo kat,
c) a ta gok szá má ra – a szer zõ dés alap ján – biz to sí tott

op ci ó kat,
d) a szer zõ dés sel össze füg gõ, jö võ be ni vár ha tó költ sé -

ge ket,
e) a tar ta lék be fek te té sé nek vár ha tó ho za mát.

(11) A ma te ma ti kai tar ta lék szük ség le tet és a tar ta lék -
kép zés, il let ve fel sza ba dí tás in do kolt sá gát bi zony la tok kal, 
szá mí tá sok kal, il let ve egyéb mó don kell alá tá masz ta ni.

(12) A ma te ma ti kai tar ta lé kot a bio met ri ai koc ká za tot
hor do zó nyug díj konst ruk ci ó hoz tar to zó szer zõ dés összes
koc ká za tá ra együt te sen és koc ká za ti ré szek re bon tot tan is
meg le het ké pez ni a szám vi te li po li ti ká ban rög zí tet tek sze -
rint.

(13) Az in téz mény kö te les egy ér tel mû en meg ha tá roz ni
a szer zõ dés tel jes tar ta má ra a ma te ma ti kai tar ta lék és eset -
le ges meg bon tá sá nak szá mí tá si mód ját, pa ra mé te re it. A
szer zõ dés tar ta ma alatt a tar ta lék szá mí tá si mód ja és pa ra -
mé te rei leg fel jebb ak kor vál toz tat ha tók, ha ez ál tal a tag
(ked vez mé nye zett) nem ke rül het hát rá nyo sabb hely zet be.
Az al kal ma zott tech ni kai ka mat láb nak az Fnytv. 33.  §
(4) be kez dé se sze rin ti mér té két a szám vi te li po li ti ká ban
rög zí te ni kell.

11.  §

(1) Ha a já ra dék szol gál ta tás sal járó nyug díj konst ruk ció
ese té ben a ta got meg il le tõ já ra dék még nem ke rült vég le -
ge sen meg ál la pí tás ra, ak kor azok fe de ze té re füg gõ kár tar -
ta lé kot kell ké pez ni, még ab ban az eset ben is, ha a nyug díj -
konst ruk ció bio met ri ai koc ká za tot hor doz.

(2) A be kö vet ke zett és be je len tett ká rok tar ta lé kát (té te -
les füg gõ kár tar ta lék) a szol gál ta tás sal meg ha tá ro zott, – az
(1) be kez dés sze rin ti ki vé tel lel – bio met ri ai koc ká za tot
nem tar tal ma zó, a be fek te té si egy ség hez kö tött nyug díj -
konst ruk ci ó tól el té rõ nyug díj konst ruk ci ók ese té ben, azon
szer zõ dé sek után kell meg ké pez ni, ame lyek ese té ben a
tag, il let ve a ked vez mé nye zett szá má ra a tárgy ne gyed év
utol só nap já ig, il let ve a tárgy évi mér leg for du ló nap já ig a
fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tás ra  való jo go sult ság
meg nyílt az Fnytv. 34.  §-ának (3) be kez dé se sze rint. A té -
te les füg gõ kár tar ta lé kot a tag ál tal meg szer zett jo go sult sá -
gok tárgy ne gyed év utol só nap já ra, il let ve a mér leg for du -
ló nap já ra ki szá mí tott tõ ke ér té ké nek (amely a tar ta lék
szük sé ges szint je) ere jé ig kell meg ké pez ni a tárgy ne gyed -
év utol só nap ján, il let ve a tárgy évi mér leg for du ló nap ján.

(3) A té te les füg gõ kár tar ta lék a (2) be kez dés sze rin ti
nyug díj konst ruk ci ók ese té ben a vár ha tó szol gál ta tá si ki -
adá sok (rá for dí tá sok) fe de ze té re szol gál. A té te les füg gõ -
kár tar ta lék szük sé ges szint jét – a szol gál ta tá si idõ szak
alatt – ne gyed éven te és a mér leg for du ló nap já val fe lül kell
vizs gál ni – a be fo lyá so ló té nye zõk ala ku lá sát figye lembe
véve –, a tag ál tal meg szer zett jo go sult sá gok alap ján vár -
ha tó szol gál ta tá si ki adá sok nak a tar ta lék be fek te té sén vár -
ha tó jö võ be li ho za mok fel hasz ná lá sá val – a ne gyed év
utol só nap já ra, il let ve a mér leg for du ló nap já ra – ki szá mí -
tott je len ér té két (a jo go sult ság adott idõ pont ra szá mí tott
tõ ke ér té két) ala pul véve, amely nek so rán a jo go sult sá go -
kat az Fnytv. sze rin ti va lo ri zált össze gen kell szám ba ven -
ni. A meg lé võ tar ta lé kot an nak szük sé ges szint jé hez kell
iga zí ta ni to váb bi tar ta lék kép zés sel, vagy a meg lé võ tar ta -
lék fel sza ba dí tá sá val.

(4) A té te les füg gõ kár tar ta lék meg kép zé se kor az adott
szer zõ dés után kép zett meg nem szol gált hoz zá já ru lá sok
és tagi ki egé szí té sek tar ta lé kát fel kell sza ba dí ta ni.

(5) A nyug díj tech ni kai tar ta lé kok szük sé ges szint jé nek
meg ha tá ro zá sa kor – szá mí tá si té nye zõ nek mi nõ sü lõ –
költ ség ként a szol gál ta tá sok ki fi ze té sé vel össze füg gés ben
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fel me rült költ sé gek nek csak azon több let össze ge ve he tõ
figye lembe, amely re a tel je sí tett fog lal koz ta tói hoz zá já ru -
lá sok ból és tagi ki egé szí té sek bõl ilyen cél ra – a mû kö dé si
ered mény ja vá ra – el kü lö ní tett, ke ze lé si költ ség ként le -
vont összeg vár ha tó an nem nyújt fe de ze tet, va la mint a tar -
ta lék be fek te té se i vel össze füg gés ben fel me rült költ sé gek.

(6) A be kö vet ke zett, de még be nem je len tett ká rok tar -
ta lé kát (a továb biak ban: IBNR tar ta lék) a szol gál ta tás sal
meg ha tá ro zott, bio met ri ai koc ká za tot nem tar tal ma zó, a
be fek te té si egy ség hez kö tött nyug díj konst ruk ci ó tól el té rõ
nyug díj konst ruk ci ók ese té ben kell meg ké pez ni a tárgy ne -
gyed év utol só nap já val, il let ve a mér leg for du ló nap já val
az olyan szer zõ dé sek kap csán fenn ál ló jö võ be ni szol gál ta -
tá sok ki fi ze té sé nek fe de ze té re, ame lyek ese té ben a szol -
gál ta tás ra  való jo go sult ság ez idõ pon tig már be kö vet ke -
zett, de an nak kö rül mé nye i rõl az in téz mény még nem ér te -
sült. Ilyen eset kü lö nö sen, ha a nyug díj konst ruk ci ó ban
elõ írt mun ka ké pes ség-csök ke nés mér té két meg ha la dó
meg rok ka nás ese tén az or vos szak ér tõ ál tal ki ál lí tott iga -
zo lás be mu ta tá sa még nem tör tént meg és eh hez kap cso ló -
dó an a tag írá sos ké rel me a nyug díj szol gál ta tás fo lyó sí tá -
sá ra vo nat ko zó an még nem ér ke zett meg az in téz mény hez, 
il let ve, ha a nyug díj konst ruk ci ó ban rög zí tett vá ra ko zá si
idõ el telt, de a tag írá sos ké rel me a nyug díj szol gál ta tás fo -
lyó sí tá sá ra vo nat ko zó an még nem ér ke zett meg az in téz -
mény hez.

(7) Az IBNR tar ta lé kot a ne gyed év utol só nap já ra vo -
nat ko zó an, il let ve a tárgy év mér leg for du ló nap já val – az
adott nyug díj konst ruk ció in téz mény ál ta li mû köd te té sé -
nek idõ tar ta má tól füg gõ en – a kö vet ke zõ kép pen kell meg -
ha tá roz ni és ké pez ni:

a) olyan új nyug díj konst ruk ció vagy egye di szer zõ dés
ese té ben, ame lyet az in téz mény még nem mû köd tet há rom
éve, és amely re a töb bi nyug díj konst ruk ci ó tól el kü lö ní tet -
ten kí ván IBNR tar ta lé kot ké pez ni, an nál a tárgy ne gyed év -
ben, il let ve a tárgy év ben meg szol gált hoz zá já ru lás és tagi
ki egé szí tés ma xi mum 6%-a ere jé ig le het IBNR tar ta lé kot
ké pez ni. Ha az IBNR tar ta lék kép zést igény lõ szer zõ dé sek
ese tei je len tõs gya ko ri sá gú ak, vagy az adott nyug díj konst -
ruk ci ók szer zõ dé ses ál lo má nya je len tõ sen nö vek szik, ak -
kor az in téz mény a 6%-nál ma ga sabb mér té kû IBNR tar ta -
lé kot is ké pez het. En nek in do kolt sá gát szá mí tá sok kal kell
alá tá masz ta ni és a szám vi te li po li ti ká ban kell rög zí te ni,
kü lön ki tér ve arra, hogy e te kin tet ben az in téz mény mit
mi nõ sít az ese tek je len tõs gya ko ri sá gá nak, és az ál lo mány
je len tõs nö ve ke dé sé nek;

b) az a) pont hoz nem tar to zó szer zõ dé sek szol gál ta tá sai 
ki fi ze té sé nek fe de ze té re az IBNR tar ta lék szük ség le tet az
el múlt évek ta pasz ta la ti ada ta i ra épít ve olyan sta tisz ti kai
mód szer rel kell meg ál la pí ta ni, mely nél a szol gál ta tá sok
– szám vi te li po li ti ká ban meg ha tá ro zott – ki fu tá si há rom -
szö ge i nek ada ta it fel kell hasz nál ni.

(8) A (6) be kez dés sze rin ti ese tek is mert té vá lá sa kor,
ami kor az in téz mény ér te sül ar ról, hogy a szol gál ta tás ra
 való jo go sult ság kö rül mé nyei be kö vet kez tek, a szük sé ges

do ku men tá ci ók alap ján té te les füg gõ kár tar ta lé kot kell ké -
pez ni. Az ilyen ese te ket a té te les füg gõ kár tar ta lé kon be lül
el kü lö ní tet ten kell nyil ván tar ta ni.

(9) A tárgy ne gyed év utol só nap já val, il let ve a tárgy évi
mér leg for du ló nap já val az IBNR tar ta lék szük sé ges szint -
jét fe lül kell vizs gál ni és a tar ta lék meg lé võ ál lo má nyát a
szük sé ges szint re kell ki egé szí te ni to váb bi tar ta lék kép zés -
sel, vagy a meg lé võ tar ta lék fel sza ba dí tá sá val.

(10) Az in téz mény nek gyûj te nie kell a füg gõ kár tar ta -
lék kal érin tett nyug díj konst ruk ci ók ese té ben a szol gál ta -
tás ra  való jo go sult ság be kö vet ke zé sé nek, il let ve a szol gál -
ta tás ki fi ze té sé nek meg kez dé sé re vo nat ko zó an a ta gok ál -
tal ké szí tett írá sos ké rel mek be nyúj tá sá nak idõ pont ja it, va -
la mint ezen túl me nõ en kü lön kell gyûj te nie az egyes évek -
re vo nat ko zó an a (6) be kez dés sze rin ti ese tek sta tisz ti ká it.

(11) Az ered mény tõl füg gõ hoz zá já ru lás-vissza té rí té si
tar ta lék a szer zõ dé ses fel té te lek alap ján a ta got (ked vez -
mé nye zet tet) az in téz mény tárgy évi, il let ve a tárgy évet
meg elõ zõ évi ered mé nye i bõl meg il le tõ hoz zá já ru lás-
vissza té rí tés fe de ze té re szol gál. A vissza jut ta tás mód ját
(vissza fi ze tés, tagi ki egé szí tés be fi ze ten dõ össze gé nek
csök ken té se, több let szol gál ta tás) a szer zõ dé ses fel té te lek
ha tá roz zák meg, ame lye ket a szám vi te li po li ti ká ban is rög -
zí te ni kell.

(12) Az ered mény tõl füg gõ hoz zá já ru lás-vissza té rí té si
tar ta lék ban kell meg ké pez ni – a tárgy ne gyed év utol só nap -
já val, il let ve a mér leg for du ló nap já val – a ma te ma ti kai tar -
ta lék be fek te té si több let ho za má nak leg alább nyolc van
szá za lé ka ere jé ig a tag (ked vez mé nye zett) ré szé re vissza -
jut ta tan dó összeg fe de ze tét. A kép zés szük sé ges szint je a
vissza jut ta tan dó, de a ne gyed év utol só nap já ig, il let ve a
mér leg for du ló nap já ig még ki nem fi ze tett, vagy még oda
nem ígért (meg hir de tett) rész.

(13) Az ered mény tõl füg gõ hoz zá já ru lás-vissza té rí té si
tar ta lék ban kell meg ké pez ni a szol gál ta tás ra  való jo go sult -
ság meg nyí lá sá nak idõ pont já val az adott tag szer zõ dé sé -
hez kap cso ló dó nyug díj tech ni kai tar ta lé kok be fek te té se i -
nek ér té ke lé si kü lön bö ze té bõl a ta got meg il le tõ vissza té rí -
tés össze gé nek fe de ze tét, amennyi ben a fe lek a szer zõ dés -
ben így ren del kez tek. En nek össze gé ben nem le het a be -
fek te té sek ér té ke lé si kü lön bö ze té nek (cél)tar ta lé kát csök -
ken te ni.

(14) A fel nem hasz nált ered mény tõl füg gõ hoz zá já ru -
lás-vissza té rí té si tar ta lé kot nem le het fel sza ba dí ta ni, an -
nak össze ge mind ad dig a tar ta lék ban ma rad, amíg a ta gok -
nak (ked vez mé nye zet tek nek) vég le ge sen vissza nem jut -
tat ják.

(15) A tör lé si tar ta lék – a szer zõ dé ses fel té te lek sze rin -
ti – hoz zá já ru lás vissza té rí té sek nek az elõ írt fog lal koz ta tói 
hoz zá já ru lás ra, tagi ki egé szí tés re vo nat ko zó kö ve te lé sek -
be  való be szá mí tá sa (azaz a kö ve te lés e miatt  való he lyes -
bí té se, tör lé se) út ján  való ren de zé sé nek fe de ze té re szol gál.
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(16) A tör lé si tar ta lé kot a tárgy ne gyed év utol só nap já -
val, il let ve a tárgy évi mér leg for du ló nap já val kell meg ké -
pez ni. A tör lé si tar ta lék szük ség let meg ál la pí tá sa kor figye -
lembe kell ven ni a meg elõ zõ idõ sza kok ban, évek ben – a
(15) be kez dés ben meg ha tá ro zott mó don – vissza té rí tett
hoz zá já ru lá sok  miatt csök ken tett, il let ve tö rölt kö ve te lé -
sek együt tes össze gét.

(17) A tárgy ne gye dé vet meg elõ zõ en kép zett tör lé si tar -
ta lé kot a tárgy ne gyed év utol só nap já val, il let ve a tárgy évi
mér leg for du ló nap já val tel jes össze gé ben fel kell hasz -
nálni.

(18) A bio met ri ai koc ká za tot hor do zó be fi ze tés sel meg -
ha tá ro zott nyug díj konst ruk ció ese tén a szol gál ta tás ra  való
jo go sult ság meg nyí lá sá nak idõ pont já val az egyé ni szám la
tar ta lé ká nak össze gét át kell ve zet ni a ma te ma ti kai tar ta -
lék ba, amennyi ben a szol gál ta tás ki fi ze té se nem egy
összeg ben tel je sí ten dõ.

12.  §

(1) A be fek te té si egy sé gek hez kö tött (unit-lin ked)
nyug díj konst ruk ció tar ta lé ka az adott konst ruk ci ó hoz tar -
to zó ta gok ja vá ra ke zelt be fek te té si port fo li ók (esz köz ala -
pok) net tó esz köz ér té két mu tat ja, amely a port fo lió ré szét
ké pe zõ be fek te té sek együt tes pi a ci ér té ké nek a be fek te té -
sek ke ze lé sé vel kap cso la to san köz vet le nül fel me rü lõ költ -
sé gek kel csök ken tett ré sze, amely a szol gál ta tás ra  való jo -
go sult ság meg nyíl tá val ren del ke zés re áll a szol gál ta tá sok
ki fi ze té sé re.

(2) A be fek te té si port fo li ó ban lévõ be fek te té sek ér té ke -
lé sé re a 7.  §-ban fog lal ta kat kell al kal maz ni az zal, hogy az
adott be fek te tést azon a pi a con ki ala kult pi a ci áron, ár fo -
lya mon kell ér té kel ni, me lyen az adott be fek te té si esz köz
for gal má nak leg na gyobb ré sze meg valósul. A be fek te té si
port fo lió net tó esz köz ér té két a port fo li ó ban lévõ be fek te -
té sek le he tõ leg fris sebb ár fo lyam-in for má ci ó kat tük rö zõ
ér té ké nek ala pul vé te lé vel kell ki szá mí ta ni. Ha a be fek te tés 
pi a ci for gal ma ki csi, vagy nincs pi a ca, an nak pi a ci ér té ké -
rõl friss in for má ció nem áll ren del ke zés re, ak kor az ér té ket 
könyv vizs gá ló ál tal fe lül vizs gált becs lés alap ján kell meg -
ál la pí ta ni.

(3) A be fek te té si egy sé gek hez kö tött (unit-lin ked)
nyug díj konst ruk ci ók tar ta lé kán be lül a kü lön bö zõ be fek te -
té si port fo li ók hoz (esz köz ala pok hoz) tar to zó tar ta lé ko kat
egy más tól és a – a (4) be kez dés sze rin ti – ma te ma ti kai tar -
ta lé kok tól el kü lö ní tet ten kell ke zel ni és nyil ván tar ta ni.
Azok kép zé sé rõl, il let ve fe lül vizs gá la tá ról ha von ta kell
gon dos kod ni.

(4) A bio met ri ai koc ká za tot hor do zó be fek te té si egy -
ség hez kö tött nyug díj konst ruk ció ese té ben az in téz mény a
szer zõ dé ses fel té te lek ben és a szám vi te li po li ti ká ban rög -
zí tet tek sze rint, amennyi ben a szol gál ta tás ki fi ze té se nem
egy összeg ben tel je sí ten dõ, ak kor a 10.  § (12) be kez dé se
alap ján,

a) a szer zõ dé ses idõ szak kez de té tõl meg ké pe zi és a
szol gál ta tás ki fi ze té sé nek tel je sí té sé ig fenn tart ja a be fek -
te té si egy ség hez kö tött nyug díj konst ruk ció tar ta lé kát, va -
la mint azon fe lül a bio met ri ai koc ká zat rész re ki egé szí tõ
jel leg gel a ma te ma ti kai tar ta lé kot, és a szol gál ta tás tel je sí -
té se so rán azo kat fo lya ma to san hasz nál ja fel, il let ve mó do -
sít ja a tar ta lék szük sé ges szint jé re a vo nat ko zó sza bá lyok
sze rint;

b) a szer zõ dé ses idõ szak kez de té tõl csak a be fek te té si
egy ség hez kö tött nyug díj konst ruk ció tar ta lé kát ké pe zi
meg, és a szol gál ta tás ra  való jo go sult ság meg nyí lá sá nak
idõ pont já val azt át ve ze ti a ma te ma ti kai tar ta lék ba tel jes
össze gé ben;

c) a szer zõ dé ses idõ szak kez de té tõl csak a be fek te té si
egy ség hez kö tött nyug díj konst ruk ció tar ta lé kát ké pe zi
meg, és a szol gál ta tás ra  való jo go sult ság meg nyí lá sá nak
idõ pont já val a tar ta lék össze gé nek a bio met ri ai koc ká zat -
rész fe de ze té re a ma te ma ti kai tar ta lék ba át ve ze tett össze -
gé vel csök ken tett ré sze fenn ma rad a szol gál ta tá sok ki fi ze -
té sé nek fe de ze té re.

(5) Az in téz mény a (4) be kez dés a) és c) pont ja sze rin ti,
va la mint a bio met ri ai koc ká za tot nem hor do zó be fek te té si
egy ség hez kö tött nyug díj konst ruk ció ese té ben, a szám vi -
te li po li ti ká já ban rög zí tett mó don maga dön ti el, hogy a
be fek te té si egy ség hez kö tött nyug díj konst ruk ció tar ta lé kát 
– a fe de ze ti tar ta lék hoz ha son ló an – meg bont ja egyé ni
szám la tar ta lék ra és szol gál ta tá si tar ta lék ra, vagy nem kü -
lö ní ti el azo kat.

(6) A be fek te té si egy ség hez kö tött nyug díj konst ruk ció
tar ta lé ká hoz olyan ana li ti kus nyil ván tar tást kell ve zet ni,
amely bõl ta gon ként meg ál la pít ha tó, a tag gal szem be ni kö -
te le zett ség tõ ke össze ge – be fek te té si egy ség da rab szám -
ban és fo rint ér ték ben –, va la mint ho zam ré sze.

(7) Min den (cél)tar ta lék kép zé sét és fel hasz ná lá sát szá -
mí tá sok kal és bi zony la tok kal kell alá tá masz ta ni.

Az eredménykimutatás tartalma és tagolása

13.  §

(1) Az in téz mény ered mény ki mu ta tá sá ban sze rep lõ
egyes té te lek tar tal má ra és ta go lá sá ra a (2)–(5) be kez dés -
ben, va la mint a 14–15.  §-ban fog lal ta kat kell al kal maz ni.

(2) Az in téz mény ered mény ki mu ta tá sát a 2. szá mú mel -
lék let sze rin ti ta go lás ban kö te les el ké szí te ni.

(3) Az ered mény ki mu ta tást a kö vet ke zõ 3 fõ rész re ta -
gol va kell el ké szí te ni:

a) be fi ze tés sel meg ha tá ro zott nyug díj konst ruk ció
ered mény le ve ze té se

b) szol gál ta tás sal meg ha tá ro zott nyug díj konst ruk ció
ered mény le ve ze té se

c) mû kö dé si te vé keny ség ered mény le ve ze té se.
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(4) A fe de ze ti tar ta lék ered mény le ve ze té se so rán
a) szol gál ta tá si célú egyéb be vé tel ként kell figye lembe

ven ni a fog lal koz ta tói hoz zá já ru lá sok és a tagi ki egé szí té -
sek ké se del mes tel je sí té se  miatt ka pott ké se del mi pót lé kot, 
a hi te le zé si vesz te ség ként le írt, meg nem fi ze tett fog lal -
koz ta tói hoz zá já ru lá sok és tagi ki egé szí té sek  miatti kö ve -
te lé sek re utó lag be folyt össze ge ket, meg té rü lé se ket, ide -
ért ve az ilyen kö ve te lé sek fe jé ben ka pott, kész let ként ki -
mu ta tott va gyon tár gyak ér té ke sí té sé nek be vé te lét is, va la -
mint egyéb, kü lön so ron nem ne ve sí tett szol gál ta tá si célú
be vé te lek össze gét;

b) szol gál ta tá si célú rá for dí tás ként kell figye lembe
ven ni a tag más in téz mény hez tör té nõ át lé pé se kor vagy
tag sá gi vi szo nyá nak egyéb mó don  való meg szû né se kor a
meg nem fi ze tett fog lal koz ta tói hoz zá já ru lá sok és tagi ki -
egé szí té sek  miatti kö ve te lé sek hi te le zé si vesz te ség ként le -
írt össze gét, va la mint a be fi ze tés sel meg ha tá ro zott konst -
ruk ci ó hoz kap cso ló dó kö ve te lé sek fe jé ben ka pott, kész let -
ként ki mu ta tott va gyon tár gyak ér té ke sí té se kor an nak ki -
ve ze tett könyv sze rin ti ér té két, és egyéb, kü lön so ron nem
ne ve sí tett szol gál ta tá si célú rá for dí tá sok össze gét;

c) szol gál ta tá sok ki fi ze té se  miatti rá for dí tás ként kell
figye lembe ven ni a szol gál ta tás ra  való jo go sult ság meg -
nyíl tá nak idõ pont já tól a meg ál la pí tott szol gál ta tá sok egyé -
ni szám la tar ta lé ká ról tör té nõ egy össze gû ki fi ze té sét, il let -
ve a szol gál ta tá si tar ta lék ról já ra dék for má já ban tör té nõ
ki fi ze té sét;

d) be fek te té sek utá ni ho za mok be vé te le ként kell figye -
lembe ven ni, a fe de ze ti tar ta lé kok esz köz fe de ze té ül szol -
gá ló be fek te té sek után ka pott ka ma to kat (ide ért ve a disz -
kont ér ték pa pí rok név ér té ke és vé te lá ra kö zöt ti kü lön bö -
zet ben a be vál tás kor be folyt össze get is), osz ta lé ko kat és
ré sze se dé se ket, ér ték pa pír el adás ból ere dõ ár fo lyam nye re -
sé get, a tár gyi esz kö zök kö zött ki mu ta tott be fek te té si célú
in gat la nok bér be adá sá ból szár ma zó bér le ti díj be vé te le ket,
il let ve az ilyen in gat la nok és be ru há zá sok el adá sá ból szár -
ma zó be vé te le ket, az el adá si cél ra tar tott, kész let ként ki -
mu ta tott in gat la nok ér té ke sí té sé bõl szár ma zó be vé te le ket,
for ga lom ban re a li zált ár fo lyam nye re ség cí mén a kül föl di
pénz nem ben ki fe je zett pénz esz kö zök át vál tá sá ból ere dõ
de vi za-ár fo lyam nye re sé ge ket, to váb bá ér té ke lé si kü lön -
bö zet ben el szá molt vár ha tó ho zam cí mén a fe de ze ti tar ta -
lék be fek te té sei után a 7.  § (4) be kez dé se sze rint el szá molt
ér té ke lé si kü lön bö ze tek össze gét;

e) pénz ügyi mû ve le tek egyéb re a li zált be vé te lei kö zött
a be fek te té si ho za mok be vé te lé ben fel nem tün te tett, min -
den olyan, az Szt. sze rint pénz ügyi mû ve le tek be vé te le i -
nek mi nõ sü lõ be vé telt, amely a be fi ze tés sel meg ha tá ro zott
nyug díj konst ruk ci ó val össze füg gés ben me rült fel, így kü -
lö nö sen a kül föl dön lé te sí tett fi ók te lep ese tén a be fi ze tés -
sel meg ha tá ro zott konst ruk ció kap csán fel me rült de vi za -
kö ve te lé sek és de vi za kö te le zett sé gek át ér té ke lé se, il let ve
pénz ügyi ren de zé se kap csán ke let ke zett össze vont de vi za -
át ér té ke lé si-nye re sé gek, il let ve re a li zált de vi za-ár fo lyam -
nye re sé gek össze gét;

f) fi ze tett, fi ze ten dõ ka mat, ka mat jel le gû rá for dí tás ként 
kell figye lembe ven ni a ki szer ve zett te vé keny sé get vég zõ

kap csolt vál lal ko zá so kért az Fnytv. sze rint vál lalt kö te le -
zett sé gek után fi ze tett ka ma tok, ka mat jel le gû rá for dí tá sok
össze gét;

g) be fek te té sek utá ni rá for dí tás ként kell figye lembe
ven ni, a fe de ze ti tar ta lék be fek te té sei közé tar to zó be fek te -
té si je gyek el adá sa, alap nál tör té nõ be vál tá sa so rán re a li -
zált ár fo lyam vesz te ség össze gét, el adott egyéb ér ték pa pí -
rok ré sze se dé sek kap csán re a li zált ár fo lyam vesz te ség
össze gét, a tár gyi esz kö zök kö zött ki mu ta tott be fek te té si
célú in gat la nok kal, be ru há zá sok kal össze füg gés ben fel -
me rült költ sé gek, rá for dí tá sok össze gét, ide ért ve ezek el -
adá sa so rán a ki ve ze tett könyv sze rin ti ér té kük össze gét is,
be fek te té si célú kész le tek ér té ke sí té sé nek rá for dí tá sa
 címén, az el adá si célú, kész let ként ki mu ta tott in gat la nok
ér té ke sí té se so rán azok ki ve ze tett könyv sze rin ti ér té két,
be fek te té si te vé keny ség gel kap cso la tos költ sé gek, ráfor -
dítások cí mén, a be fek te té sek kel össze füg gés ben a va -
gyon ke ze lõ nek, a le tét ke ze lõ nek, az ügy nö kök nek, egyéb
igény be vett köz ve tí tõk nek (pl. in gat lan köz ve tí tõ nek) ki fi -
ze tett dí jak, ju ta lé kok össze gét;

h) pénz ügyi mû ve le tek egyéb rá for dí tá sa ként kell
figye lembe ven ni a tar ta lék be fek te té se i vel kap cso la tos rá -
for dí tá sok ban fel nem tün te tett, min den olyan az Szt. sze -
rint pénz ügyi mû ve le tek rá for dí tá sa i nak mi nõ sü lõ rá for dí -
tást, amely a be fi ze tés sel meg ha tá ro zott nyug díj konst ruk -
ci ó val össze füg gés ben me rült fel, így kü lö nö sen a kül föl -
dön lé te sí tett fi ók te lep ese tén a be fi ze tés sel meg ha tá ro zott
konst ruk ció kap csán fel me rült de vi za kö ve te lé sek és de vi -
za kö te le zett sé gek át ér té ke lé se, il let ve pénz ügyi ren de zé se
kap csán ke let ke zett össze vont de vi za át ér té ke lé si-vesz te -
sé gek, il let ve re a li zált de vi za-ár fo lyam vesz te sé gek össze -
gét.

(5) A szol gál ta tá si cél tar ta lék ered mény le ve ze té sé re a
fe de ze ti tar ta lék ered mény le ve ze té sé re vo nat ko zó (4) be -
kez dés sze rin ti elõ írásokat kell ér te lem sze rû en al kal maz ni
(a fe de ze ti tar ta lék kép zé sé re és fel hasz ná lá sá ra vo nat ko zó 
ren del ke zé sek ki vé te lé vel) az zal, hogy egyes té te le i nek
tar tal ma te kin te té ben a szol gál ta tá si cél tar ta lék fe de ze te
szá má ra el kü lö ní tett fog lal koz ta tói hoz zá já ru lá sok, tagi
ki egé szí té sek be vé te le it és az ab ból esz kö zölt be fek te té -
sek kel össze füg gõ be vé te le ket és rá for dí tá so kat kell figye -
lembe ven ni, to váb bá a szol gál ta tá si cél tar ta lék kép zé se és
fel hasz ná lá sa (fel sza ba dí tás)  miatti rá for dí tá sok és be vé te -
lek te kin te té ben a 9.  § (6)–(12) be kez dé se sze rint kell el -
jár ni.

14.  §

(1) A szol gál ta tás sal meg ha tá ro zott konst ruk ció ered -
mény le ve ze té sé re, a kap cso ló dó nyug díj tar ta lé kok kép zé -
sé tõl és fel hasz ná lá sá tól el te kint ve, a be fi ze tés sel meg ha -
tá ro zott nyug díj konst ruk ci ón be lül be mu ta tott fe de ze ti tar -
ta lék ered mény le ve ze té sé re vo nat ko zó sza bá lyo kat kell
ér te lem sze rû en al kal maz ni az egyes be vé te lek és rá for dí tá -
sok tar tal ma te kin te té ben.
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(2) A szol gál ta tás sal meg ha tá ro zott nyugdíjkonstruk -
cióhoz tar to zó egyes nyug díj tech ni kai tar ta lé kok ese té ben
azok – 10–12.  § sze rin ti – kép zé se és fel hasz ná lá sa (fel sza -
ba dí tá sa) so rán el szá molt rá for dí tá sok és be vé te lek kü lön -
bö ze tét kell az ered mény ki mu ta tás ba be ál lí ta ni a kü lön bö -
zet jel le gé tõl füg gõ elõ jel lel.

(3) A be fek te té si egy ség hez kö tött nyug díj konst ruk ció
ered mény le ve ze té sét – a fe de ze ti tar ta lék ered mény le ve -
ze té sé hez ha son ló an a 13.  § (4) be kez dé sé ben fog lal ta kat
is figye lembe véve – a ki egé szí tõ mel lék let ben kell be mu -
tat ni a 3. szá mú mel lék let sze rint, az ered mény ki mu ta tás -
ban az be épül a szol gál ta tás sal meg ha tá ro zott nyug díj -
konst ruk ció ered mény le ve ze té sé be és tar ta lék kép zé sé -
nek, va la mint fel hasz ná lá sá nak kü lön bö ze tét kell az ered -
mény ki mu ta tás ba be ál lí ta ni.

(4) A be fek te té si egy ség hez kö tött nyug díj konst ruk ció
ese té ben a be fek te té si egy ség napi ár fo lya má nak meg ha tá -
ro zá sa ér de ké ben gon dos kod ni kell ar ról, hogy a konst ruk -
ci ó val össze füg gés ben be fek te té sek utá ni rá for dí tás ként
fel me rült – a 13.  § (4) be kez dé sé nek g) pont ja sze rin ti – rá -
for dí tá sok és költ sé gek idõ ará nyos össze ge na pon ta meg -
ál la pít ha tó le gyen és leg ké sõbb az ér té ke lé si kü lön bö zet
el szá mo lá sa kor el szá mo lás ra ke rül jön.

(5) A szol gál ta tás sal meg ha tá ro zott nyug díj konst ruk ció
ered mény le ve ze té sén be lül sze re pel az ered mény ki mu ta -
tás ban a bio met ri ai koc ká za tot hor do zó be fi ze tés sel meg -
ha tá ro zott nyug díj konst ruk ci ók egyé ni szám la tar ta lé ká -
nak fel hasz ná lá sá val egy ide jû leg – an nak át cso por to sí tá -
sá val – tör té nõ nyug díj tech ni kai tar ta lék kép zés és ezen
tar ta lé kok nak a szol gál ta tás ki fi ze té se kor vagy egyéb a
jog sza bály sze rin ti eset ben tör té nõ fel hasz ná lá sa, a hoz zá -
juk tar to zó be fek te té sek után el szá molt ho za mok és rá for -
dí tá sok (net tó ho za mok), va la mint a hoz zá juk kap cso ló dó
szol gál ta tá si ki fi ze té sek. Eze ket a ki egé szí tõ mel lék let ben
rész le te sen be kell mu tat ni.

15.  §

(1) A mû kö dé si te vé keny ség ered mény le ve ze té se so rán, 
an nak adó zás elõt ti ered mé nyét köve tõen kell be ál lí ta ni a
nyug díj konst ruk ci ók – ered mény le ve ze té se alap ján ki ala -
kult – együt tes ered mé nyét, ezt köve tõen ke rül meg ha tá ro -
zás ra az adó zás elõt ti ered mény, amely tõl az ered mény le -
ve ze tés az Szt. sze rin ti ered mény ki mu ta tás tar tal mát
 követi.

(2) A ta gok ki lé pé se, más in téz mény be tör té nõ át lé pé se,
tag sá gi vi szo nyá nak egyéb mó don  való meg szû né se, szol -
gál ta tá sá nak meg ál la pí tá sa so rán a tag gal  való el szá mo lás
ke re té ben az Fnytv. alap ján rá ter helt, ki fi ze tés sel kap cso -
la tos költ sé ge ket a mû kö dé si te vé keny ség ered mény le ve -
ze té sén be lü li egyéb be vé tel ben kell el szá mol ni és ki mu -
tat ni a 17.  § (8) be kez dé sé nek meg fele lõen.

(3) A mû kö dé si te vé keny ség ered mény le ve ze té sén be -
lül az egyéb be vé te lek és az egyéb rá for dí tá sok kö zött a

nyug díj konst ruk ci ók hoz köz vet le nül nem kap cso ló dó,
Szt. sze rin ti egyéb be vé te le ket és egyéb rá for dí tá so kat, va -
la mint kü lön fé le egyéb be vé te lek és kü lön fé le egyéb rá for -
dí tá sok cí mén, az ered mény le ve ze tés ben ne ve sí tett be vé -
te lek és rá for dí tá sok közé nem so rol ha tó be vé te le ket és rá -
for dí tá so kat kell ki mu tat ni.

Könyvvezetési sajátosságok

16.  §

(1) Az in téz mény könyv ve ze té si kö te le zett sé gét a
(2)–(5) be kez dés ben, va la mint a 17–18.  §-ban fog lal tak
figye lembe véte lével kö te les tel je sí te ni.

(2) Az in téz mény üzem gaz da sá gi szem lé le tû ket tõs
könyv vi te li nyil ván tar tást kö te les ve zet ni.

(3) Az in téz mény a szám vi te li nyil ván tar tá sa it oly mó -
don kö te les ki ala kí ta ni a fõ köny vi, il let ve az ana li ti kus
nyil ván tar tás to váb bi rész le te zé sé vel, hogy ab ból a Pénz -
ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te felé tör té nõ adat szol -
gál ta tá si kö te le zett ség is tel je sít he tõ le gyen az elõ írt gya -
ko ri ság gal.

(4) Az in téz mény kö te les szám vi te li nyil ván tar tá sa it ne -
gyed éven te zár ni, és en nek ke re té ben a kö vet ke zõ fel ada -
to kat el vé gez ni:

a) a tárgy ne gyed év utol só nap já ig a be kö vet ke zett gaz -
da sá gi ese mé nyek bi zony la tok alap ján tör té nõ elszámo -
lása,

b) a tárgy ne gyed év utol só nap já ig az ak tív és a passzív
idõ be li el ha tá ro lá sok el szá mo lá sa,

c) a tárgy ne gyed év utol só nap já ig az ér ték csök ke né si
le írás el szá mo lá sa,

d) a tárgy ne gyed év utol só nap já ig a meg fe le lõ já ra dék -
tech ni kai tar ta lé kok és cél tar ta lé kok kép zé sé nek el szá mo -
lá sa,

e) az ana li ti kus és a fõ köny vi nyil ván tar tá sok egyez te -
té se,

f) a fõ köny vi szám lák egyen le gé nek meg ha tá ro zá sa,
g) a fõ köny vi ki vo nat el ké szí té se.

(5) Az in téz mény a szám vi te li po li ti ká ban rög zí tett dön -
té se sze rint havi zá rást is al kal maz hat, amely nek so rán leg -
alább a (4) be kez dés sze rin ti fel ada to kat el kell vé gez ni.

17.  §

(1) A (3) be kez dés ben fel so rolt be vé te le ket és rá for dí tá -
so kat leg alább a kö vet ke zõ rész le te zés ben meg nyi tott fõ -
köny vi szám lá kon kell el szá mol ni at tól füg gõ en, hogy az
mely nyug díj konst ruk ci ó val össze füg gés ben me rült fel:

a) fe de ze ti tar ta lé kot érin tõ, ezen be lül
aa) egyé ni szám la tar ta lé kát érin tõ,
ab) szol gál ta tá si tar ta lé kot érin tõ,
b) szol gál ta tá si cél tar ta lé kot érin tõ,
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c) szol gál ta tás sal meg ha tá ro zott nyug díj konst ruk ci ót
érin tõ, ezen be lül

ca) be fek te té si egy ség hez kö tött nyug díj konst ruk ci ót
érin tõ,

cb) egyéb, szol gál ta tás sal meg ha tá ro zott nyug díj konst -
ruk ci ót érin tõ,

cc) bio met ri ai koc ká za tot hor do zó, be fi ze tés sel meg ha -
tá ro zott nyug díj konst ruk ci ó hoz kap cso ló dó nyug díj tech -
ni kai tar ta lé ko kat érin tõ,

d) mû kö dé si te vé keny sé get szol gá ló.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti rész le te zett fõ köny vi szám -
lá kat to vább kell ta gol ni szol gál ta tá si for mán ként, to váb bá 
az a) pont és ca) al pont te kin te té ben be fek te té si port fo li -
ón kén ti mély ség ben. Az (1) be kez dés aa) és ab) pont ja
sze rin ti rész le te zést a (3) be kez dés g), i)–j) pont ja sze rin ti
be vé te lek és rá for dí tá sok te kin te té ben, az (1) be kez dés
cc) pont ja sze rin ti rész le te zést a (3) be kez dés g)–j) pont ja
sze rin ti be vé te lek és rá for dí tá sok te kin te té ben kell al kal -
maz ni.

(3) Az (1)–(2) be kez dés sze rin ti rész le te zés ben kell el -
szá mol ni a kö vet ke zõ cí me ken fel me rült be vé te le ket és rá -
for dí tá so kat:

a) fog lal koz ta tói hoz zá já ru lás
b) tagi ki egé szí tés
c) meg nem fi ze tett hoz zá já ru lá sok, tagi ki egé szí té sek

tar ta lé ká nak kép zé se
d) utó lag be folyt hoz zá já ru lá sok, tagi ki egé szí té sek
e) szol gál ta tá si célú egyéb be vé te lek
f) szol gál ta tá si célú rá for dí tá sok
g) szol gál ta tá sok ki fi ze té se  miatti rá for dí tá sok
h) hoz zá já ru lás vissza té rí té si rá for dí tá sok
i) be fek te té si be vé te lek
ia) be fek te té sek utá ni ho za mok be vé te le, ezen be lül

rész le tez ve: ka pott ka mat; ka pott osz ta lék, ré sze se dés; ér -
ték pa pí rok, ré sze se dé sek ér té ke sí té sé nek ár fo lyam nye re -
sé ge; be fek te té si célú in gat la nok, be ru há zá sok hasz no sí tá -
sá ból, el adá sá ból be vé tel; be fek te té si célú kész le tek el adá -
sá ból szár ma zó be vé te lek; for ga lom ban re a li zált de vi za ár -
fo lyam nye re ség; ér té ke lé si kü lön bö zet ben el szá molt vár -
ha tó ho zam

ib) pénz ügyi mû ve le tek egyéb re a li zált be vé te lei
j) be fek te té si rá for dí tá sok
ja) fi ze tett, fi ze ten dõ ka ma tok, ka mat jel le gû rá for dí tá sok
jb) be fek te té sek kel kap cso la tos rá for dí tá sok, ezen be -

lül rész le tez ve: fi ze tett ka mat (be fek te té si je gyek re a li zált
ár fo lyam vesz te sé ge); ér ték pa pí rok, ré sze se dé sek ér té ke sí -
té sé nek ár fo lyam vesz te sé ge; be fek te té si célú in gat la nok -
kal, be ru há zá sok kal kap cso la tos rá for dí tá sok; be fek te té si
célú kész le tek ér té ke sí té sé nek rá for dí tá sa; for ga lom ban
re a li zált de vi za ár fo lyam-vesz te ség; be fek te té si te vé keny -
ség gel kap cso la tos költ sé gek, rá for dí tá sok; ér té ke lé si kü -
lön bö zet (cél)tar ta lé ká nak kép zé se

jc) pénz ügyi mû ve le tek egyéb rá for dí tá sai

(4) A fog lal koz ta tói hoz zá já ru lá sok és a tagi ki egé szí té -
sek össze gét az (1)–(2) be kez dés sze rin ti rész le te zés ben

ha von ta kell el szá mol ni azok szer zõ dés sze rin ti ese dé kes -
sé gé nek idõ pont já ban. A fog lal koz ta tói hoz zá já ru lá sok és
tagi ki egé szí té sek össze gét az (1) be kez dés a) és c) pont ja
sze rint el szá mo lás kor a – csat la ko zá si szer zõ dés ben és a
szám vi te li po li ti ká ban rög zí tett mér ték ben, mû kö dé si cél -
ra le vont – ke ze lé si díj jal csök ken tett összeg ben kell figye -
lembe ven ni. Az így le vont ke ze lé si díj össze gét mû kö dé si
te vé keny sé get szol gá ló fog lal koz ta tói hoz zá já ru lás, tagi
ki egé szí tés be vé te le ként kell el szá mol ni az (1) be kez dés
d) pont ja sze rint.

(5) Az (1) be kez dés b) pont ja sze rint a szol gál ta tá si cél -
tar ta lé kot érin tõ be vé tel ként el szá molt fog lal koz ta tói hoz -
zá já ru lás, tagi ki egé szí tés be vé te le a be fi ze tés sel meg ha tá -
ro zott nyug díj konst ruk ci ó hoz be fi ze tett fog lal koz ta tói
hoz zá já ru lás, tagi ki egé szí tés az (1) be kez dés a) pont ja
sze rint el szá mo lan dó össze gé nek a szám vi te li po li ti ká ban
meg ha tá ro zott mér ték ben le vont és a szol gál ta tá si cél tar ta -
lék ja vá ra át cso por to sí tott össze gét tar tal maz za.

(6) Ha a fog lal koz ta tói hoz zá já ru lás, tagi ki egé szí tés
össze ge az ese dé kes ség idõ pont já ban nem fo lyik be, ak kor 
azt a fog lal koz ta tó val, il let ve a tag gal szem be ni kö ve te lés -
ként és fog lal koz ta tói hoz zá já ru lás, tagi ki egé szí tés be vé -
te le ként el kell szá mol ni, egy ide jû leg és az zal azo nos
összeg ben tar ta lé kot kell ké pez ni meg nem fi ze tett hoz zá -
já ru lá sok, tagi ki egé szí té sek tar ta lé ka cí mén. A tar ta lék
kép zé sét a fog lal koz ta tói hoz zá já ru lás, tagi ki egé szí tés be -
vé te lé nek csök ken té se ként kell el szá mol ni. A meg nem fi -
ze tett hoz zá já ru lá sok, tagi ki egé szí té sek tar ta lé ka nem mi -
nõ sül nyug díj tar ta lék nak, an nak esz köz fe de ze té ül a meg
nem fi ze tett hoz zá já ru lá sok, tagi ki egé szí té sek kö ve te lé se
szol gál, amely nem te kin ten dõ be fek te tés nek.

(7) Ha a (6) be kez dés sze rin ti fog lal koz ta tói hoz zá já ru -
lás, tagi ki egé szí tés az ese dé kes sé gét köve tõen utó lag be -
fo lyik, ak kor azt utó lag be folyt hoz zá já ru lá sok, tagi ki egé -
szí té sek be vé te le cí mén kell el szá mol ni a fe de ze té re kép -
zett tar ta lék fel hasz ná lá sá val szem ben, va la mint ki kell ve -
zet ni a fog lal koz ta tó val, il let ve a tag gal szem be ni kö ve te -
lést a pénz esz kö zök nö ve lé sé vel egy ide jû leg.

(8) A tag sá gi vi szony meg szû né se kor, a ta gok más in -
téz mény be tör té nõ át lé pé se kor, a szol gál ta tás össze gé nek
meg ál la pí tá sa kor, az Fnytv. 35.  § (3) be kez dés c) pont ja
sze rin ti, a ta gok ré szé re pi a ci ér té ken tör té nõ vissza té rí tés -
kor a tag gal, il let ve a ked vez mé nye zet tel vagy örö kös sel
 való el szá mo lás so rán a ki fi ze ten dõ összeg ben el kell szá -
mol ni a meg fe le lõ nyug díj tar ta lék fel hasz ná lá sát be vé tel -
ként, egy ide jû leg el kell szá mol ni a ki fi ze ten dõ össze get
kö te le zett ség ként és szol gál ta tá si rá for dí tás ként (azon be -
lül jog cím sze rin ti bon tás ban), va la mint el kell szá mol ni a
csat la ko zá si szer zõ dés ben rög zí tet tek sze rint ilyen kor fel -
szá mí tott költ sé ge ket kö ve te lés ként és mû kö dé si te vé -
keny sé get szol gá ló egyéb be vé tel ként. A ki fi ze ten dõ
összeg ben fenn ál ló tar to zás nak a költ ség össze gé ben fenn -
ál ló kö ve te lés sel  való be szá mí tá sát (össze ve ze té sét) köve -
tõen fenn ma ra dó össze gét kell pén zü gyi leg ren dez ni.

(9) A (8) be kez dés sze rin ti ese tek ben a be fi ze tés sel
meg ha tá ro zott konst ruk ci ó nál a tag gal szem be ni kö te le -
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zett ség tel je sí té se so rán a fe de ze ti tar ta lék 9.  § (4) és
(7) be kez dés sze rin ti rész le te zés ben  való fel hasz ná lá sa kor
az ér ték élé si kü lön bö zet tar ta lé kát nem le het fel hasz nál ni,
an nak fe de ze tét a re a li zált net tó ho za mot tar tal ma zó fe de -
ze ti tar ta lék rész bõl kell ki ve zet ni.

(10) A be fek te té sek vár ha tó ho za ma (így kü lö nö sen hi -
tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pí rok és a pénz esz kö zök
után idõ ará nyo san járó ka ma tok, a tu laj do ni ré sze se dést
je len tõ ér ték pa pí rok után járó osz ta lé kok, ré sze se dé sek, az 
in gat la nok bér be adá sa után járó bér le ti dí jak stb.) ak tív
idõ be li el ha tá ro lás ként nem szá mol ha tó el, az a be fek te tés -
hez ren delt ér té ke lé si kü lön bö zet ben je le nik meg a 7.  §
(8) be kez dé se sze rin ti rész le te zés ben.

(11) A kül föl dön lét re ho zott fi ók te lep út ján, il let ve a ha -
tá ron át nyú ló te vé keny ség ke re té ben vég zett nyug díj szol -
gál ta tás kap csán

a) a de vi zá ban be fi ze tett fog lal koz ta tói hoz zá já ru lá -
sok, tagi ki egé szí té sek, szol gál ta tás ki fi ze té sek össze gét
de vi zá ban és fo rint ban is rög zí te ni kell a könyv vi te li nyil -
ván tar tá sok ban és a fo rint ra tör té nõ át szá mí tás nál az Szt.
60.  §-ának elõ írásait kell al kal maz ni;

b) amennyi ben a fi ze ten dõ szol gál ta tás de vi za ala pon
ha tá ro zó dik meg (de vi zá ban lesz ki fi zet ve, vagy de vi za -
ala pon szá mít va fo rint ban tel je sí ten dõ) a fe de ze ti tar ta lé -
kot, és a be fek te té si egy ség hez kö tött nyug díj konst ruk ció
tar ta lé kát ne gyed éven te át kell ér té kel ni az Szt. 60.  §-ának
(4)–(6) be kez dé se sze rin ti – szám vi te li po li ti ká ban rög zí -
tett vá lasz tott – ár fo lya mon és a tar ta lék hoz ren del ten el -
kü lö ní tet ten kell el szá mol ni, va la mint ki mu tat ni az át ér té -
ke lés bõl adó dó össze vont de vi za ár fo lyam-kü lön bö ze tet az 
Szt. 60.  §-ának (3) be kez dé se sze rint;

c) a b) pont sze rin ti ár fo lyam koc ká za tok ra a be fi ze tés -
sel meg ha tá ro zott nyug díj konst ruk ció ese té ben a szol gál -
ta tá si cél tar ta lék ban, a szol gál ta tás sal meg ha tá ro zott
nyug díj konst ruk ció ese té ben, ha az bio met ri ai koc ká za tot
hor doz, ak kor a ma te ma ti kai tar ta lék ban, el len ke zõ eset -
ben a té te les füg gõ kár tar ta lék ban, il let ve a be fek te té si
egy ség hez kö tött nyug díj konst ruk ció tar ta lé ká ban kell fe -
de ze tet te rem te ni.

18.  §

(1) Az egyes nyug díj konst ruk ci ók hoz tar to zó tar ta lé ko -
kat – amely nél le het, ott a szám vi te li po li ti ká ban rög zí tet -
tek sze rint – szol gál ta tá si for mán kén ti rész le te zés ben, il -
let ve a be fek te té si egy ség hez kö tött nyug díj konst ruk ci ó -
nál és a be fi ze tés sel meg ha tá ro zott – vá laszt ha tó port fo li ós 
rend szert mû köd te tõk nél – be fek te té si port fo li ón kén ti
bon tás ban kell a fõ köny vi nyil ván tar tá sok ban ki mu tat ni.

(2) A nyug díj tar ta lé kok hoz szer zõ dé sen ként egye di leg
ve ze tett ana li ti kus nyil ván tar tás ban kell biz to sí ta ni, hogy a 
ta gok in téz ménnyel szem be ni kö ve te lé se, jo go sult sá gai és
az ab ban be kö vet ke zett vál to zá sok nap ra ké szen ki mu tat -
ha tók le gye nek.

(3) Min den nyug díj tar ta lék és ah hoz kap cso ló dó cél tar -
ta lék kép zé sét, il let ve fel hasz ná lá sát (fel sza ba dí tá sát) a
tar ta lé kon kén ti rész le te zés ben ki mu ta tott (cél)tar ta lék kép -
zé si rá for dí tás sal, il let ve (cél)tar ta lék fel hasz ná lá si be vé -
tel lel szem ben kell el szá mol ni. Ki vé telt ké pez nek ez alól a
kü lön bö zõ nyug díj tar ta lé kok hoz kap cso ló dó be fek te té sek
ér té ke lé si kü lön bö ze te i nek (cél)tar ta lé kai, ame lyek nek a
kép zé sét, il let ve a fel hasz ná lá sát (fel sza ba dí tá sát) az ilyen
cél ra meg nyi tott tar ta lék kép zé si rá for dí tás ter hé re, il let ve
ja vá ra kell el szá mol ni a 8.  § (2)–(3) be kez dé se sze rint.

(4) Az egyes nyug díj tar ta lé kok kö zöt ti át ve ze té se ket
(át cso por to sí tá so kat) brut tó mó don kell el szá mol ni, az
egyik tar ta lék csök ken té sét a meg fe le lõ tar ta lék fel hasz ná -
lá si be vé tel lel szem ben, a má sik tar ta lék kép zé sét a meg fe -
le lõ tar ta lék kép zé si rá for dí tás sal szem ben kell el szá mol ni
a szám vi te li po li ti ka sze rint meg ha tá ro zott mér ték ben.

(5) A be fek te té si egy ség hez kö tött nyug díj konst ruk ció
ese tén a ta gok ja vá ra be fi ze tett fog lal koz ta tói hoz zá já ru -
lás, tagi ki egé szí tés szer zõ dés ben meg ha tá ro zott mér ték -
ben – mû kö dé si cél ra – le vont ke ze lé si díj jal csök ken tett
össze ge a – tag hoz hoz zá ren delt – be fek te té si port fo lió be -
fek te té si egy sé gé nek tel je sí tés napi ár fo lya mán át szá mít va 
(el oszt va) ki fe je zés re ke rül be fek te té si egy ség da rab szám -
ban is, és nö ve li a be fek te té si egy ség hez kö tött nyug díj -
konst ruk ció tar ta lé ká nak – a ta gon ként ve ze tett ana li ti kus
nyil ván tar tás ban – a tag gal szem be ni kö te le zett sé get tar -
tal ma zó ré szét fo rint ban és be fek te té si egy ség ben ki mu tat -
va egy aránt.

(6) A tag ré szé re tör té nõ szol gál ta tá sok tel je sí té se kor a
fi ze ten dõ összeg ben csök ken te ni kell a be fek te té si egy ség -
hez kö tött nyug díj konst ruk ció tar ta lé kát (fo rint ban és be -
fek te té si egy ség ben ki fe jez ve egy aránt) az an nak fel hasz -
ná lá sá ból ere dõ be vé tel lel szem ben, egy ide jû leg elõ kell
írni a tag gal szem be ni kö te le zett sé get a szol gál ta tá si rá for -
dí tá sok kal szem ben.

(7) A (6) be kez dés al kal ma zá sá ban a szol gál ta tás ki fi ze -
té sét a be fek te té si egy ség tel je sí tés nap ján ér vé nyes ár fo -
lya mán kell be fek te té si egy ség re át szá mí ta ni.

Értékpapírkölcsön és repóügyletek elszámolása

19.  §

(1) Ér ték pa pír köl csön be adás ese tén a köl csön be adó in -
téz mény

a) az ér ték pa pírt a ha lasz tott fi ze tés sel tör té nõ el adás
sza bá lyai sze rint ve ze ti ki köny ve i bõl könyv sze rin ti ér té -
kén – jel le gé tõl füg gõ en – a be fek te té si rá for dí tá sok kal
szem ben és szá mol ja el a köl csön szer zõ dés ben meg ha tá ro -
zott szer zõ dés sze rin ti ér té ket (az eset le ges fel hal mo zott
ka mat tal együt tes ér té ket) a kö ve te lés ként a be fek te té si be -
vé te lek kel szem ben, egy ide jû leg a be fek te té si be vé te le ket
és a be fek te té si rá for dí tá so kat össze ve ze ti az ér ték pa pír
könyv sze rin ti ér té ké nek össze gé ben, va la mint a sa ját tu -
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laj do nú köl csön be adott ér ték pa pírt fel ve szi a 0. Nyil ván -
tar tá si szám lák szám la osz tály ba,

b) az ér ték pa pír hoz kap cso ló dó ér té ke lé si kü lön bö ze -
tet, és az ah hoz kap cso ló dó ér té ke lé si kü lön bö zet (cél)tar -
ta lé kát a 8.  § (4) be kez dé se sze rint ki ve ze ti,

c) a köl csön be adás  miatt ke let ke zett a) pont sze rin ti
kö ve te lést be fek te té si célú esz köz ként ke ze li és a b) pont
sze rin ti mér ték ben ér té ke lé si kü lön bö ze tet szá mol el utá na 
a 7.  § (4) be kez dé se sze rint, va la mint ah hoz kap cso ló dó an
meg ké pe zi az ér té ke lé si kü lön bö zet (cél)tar ta lé kát a 8.  §
(2) be kez dé se sze rint,

d) a köl csön le já ra tá nak idõ pont já ban a vissza ka pott
ér ték pa pírt, il let ve a fe lek meg ál la po dá sa alap ján az zal
azo nos jo go kat meg tes te sí tõ ér ték pa pírt a köl csön szer zõ -
dés sze rin ti ér té ken az ér ték pa pír-be szer zés ál ta lá nos sza -
bá lyai sze rint ve szi fel köny ve i be a kö te le zett sé gek kel
szem ben, és a köl csön be adás kor ke let ke zett kö ve te lést,
va la mint az ér ték pa pír vissza vé te le kor fel me rült kö te le -
zett sé get – el szá mo lá si szám lán ke resz tül – össze ve ze ti
(be szá mít ja), egy ide jû leg ki ve ze ti a 0. Nyil ván tar tá si
szám lák szám la osz tály ból a sa ját tu laj do nú köl csön adott
ér ték pa pírt,

e) az ér ték pa pír köl csön  miatti kö ve te lés után el szá molt
ér té ke lé si kü lön bö ze tet és an nak (cél)tar ta lé kát ki ve ze ti
köny ve i bõl a 8.  § (4) be kez dé se sze rint, to váb bá az zal azo -
nos összeg ben fel ve szi köny ve i be az ér ték pa pír hoz kap -
cso ló dó ér té ke lé si kü lön bö ze tet és an nak (cél)tar ta lé kát a
7.  § (4) be kez dé se, va la mint a 8.  § (2) be kez dé se sze rint,

f) a köl csön fu tam ide je alatt a pénz ben ka pott óva dé kot
kö te le zett ség ként, az ér ték pa pír for má já ban ka pott óva dé -
kot a 0. Nyil ván tar tá si szám lák szám la osz tály ban mu tat ja
ki a fu tam idõ vé gén tör té nõ vissza fi ze tés, vissza adás idõ -
pont já ig,

g) a ka pott köl csön zé si dí jat ka mat jel le gû be vé tel ként
szá mol ja el.

(2) Az óva dé ki re pó ügy le tet a  valódi pen zi ós ügy le tek re 
vo nat ko zó sza bály sze rint kell el szá mol ni. Az óva dé ki re -
pó ügy let ke re té ben re pó ba adott ér ték pa pír a re pó ba adó
köny ve i ben ke rül ki mu ta tás ra, a re pó ba vevõ ál tal fi ze tett
ér ték pa pír-el len ér té ket a re pó ba adó kö te le zett ség ként, a
re pó ba vevõ kö ve te lés ként mu tat ja ki. A re pó ügy let le jár -
tá val a re pó ba adó ál tal fi ze tett ér ték pa pír-vi szont el adá si
árat a re pó ba adó kö ve te lés ként, a re pó ba vevõ kö te le zett -
ség ként szá mol ja el, egy ide jû leg mind két fél – el szá mo lá si 
szám lán ke resz tül – össze ve ze ti a re pó ügy let bõl adó dó kö -
ve te lé sét és kö te le zett sé gét. A kö ve te lés több le tet a re pó ba
adó a be fek te té si rá for dí tá sok kö zött, a kö te le zett ség több -
le tet a re pó ba vevõ a be fek te té si be vé te lek kö zött, mint ka -
ma tot szá mol ja el.

(3) A szál lí tá sos re pó ügy le te ket az ér ték pa pír-adás vé tel
ál ta lá nos sza bá lyai sze rint azon na li el adás ként, il let ve vé -
tel ként és ha tár idõs vissza vá sár lás ként, il let ve vi szont el -
adás ként kell el szá mol ni, a nem  valódi pen zi ós ügy le tek -
kel azo no san. A re pó ba adott ér ték pa pírt a re pó ba adó ki -
ve ze ti köny ve i bõl az ér ték pa pír-el adás sza bá lyai sze rint, a
re pó ba vevõ fel ve szi köny ve i be az ér ték pa pír-be szer zés

sza bá lyai sze rint az el len ér ték (eset le ges fel hal mo zott ka -
mat tal csök ken tett) össze gé ben, egy ide jû leg mind két fél
ki mu tat ja a 0. Nyil ván tar tá si szám lák szám la osz tály ban a
ha tár idõs vissza vá sár lá si, il let ve vi szont el adá si kö te le zett -
sé gét a ha tár idõs vi szont el adá si áron. A re pó ügy let le jár tá -
val a vi szont el adott ér ték pa pírt a re pó ba vevõ az ér ték pa -
pír-el adás ál ta lá nos sza bá lyai sze rint ki ve ze ti, a re pó ba
adó az ér ték pa pír-be szer zés ál ta lá nos sza bá lyai sze rint fel -
ve szi a köny ve i be a vi szont el adá si áron (az eset le ges fel -
hal mo zott ka mat tal csök ken tett vi szont el adá si áron) és ki -
ve ze tik a 0. Nyil ván tar tá si szám lák szám la osz tály ból a ha -
tár idõs kö te le zett sé get. Az ér ték pa pír hoz kap cso ló dó ér té -
ke lé si kü lön bö ze tet és an nak (cél)tar ta lé kát az ér ték pa pír
el adás ként  való el szá mo lás kor ki kell ve zet ni a köny vek -
bõl a 8.  § (4) be kez dé se sze rint, il let ve az ér ték pa pír be -
szer zés ként  való el szá mo lás kor fel kell ven ni a köny vek be
a 7.  § (4) be kez dé se, va la mint a 8.  § (2) be kez dé se sze rint.

Származékos ügyletek elszámolása

20.  §

(1) A tõzs dén, il let ve tõzs dén kí vül kö tött ha tár idõs és
op ci ós ügy le tek, va la mint a swap ügy le tek ha tár idõs ügy -
let ré sze ese tén az ügy let tár gyát ké pe zõ pénz ügyi inst ru -
men tum ra, egyéb áru ra vo nat ko zó kö ve te lést vagy kö te le -
zett sé get mind ad dig mér le gen kí vü li té tel ként kell nyil -
ván tar ta ni – a 0. Nyil ván tar tá si szám lák szám la osz tály -
ban – a szer zõ dés ben rög zí tett ha tár idõs áron, ár fo lya mon
(a továb biak ban: kö té si ár, ár fo lyam), amíg a szer zõ dés
sze rin ti ha tár idõ be nem kö vet ke zik (illet ve az ügy let le zá -
rás ra nem ke rül a le já rat kor, vagy a le já ra ti idõ elõtt tõzs -
dén kö tött el len ügy let  miatt, vagy a tõzs dén kí vü li ügy let -
tõl  való vissza lé pés  miatt).

(2) Ha a szer zõ dés sze rin ti ha tár idõ be kö vet ke zik (illet -
ve az ügy let le zá rul), ak kor a ha tár idõs ügy le tet, a swap
ügy le tek ha tár idõs ügy let ré szét, va la mint az ér vé nye sí tett
op ci ó kat az azon na li adás vé te li ügy le tek re vo nat ko zó sza -
bá lyok sze rint kell el szá mol ni – ha a szer zõ dés sze rint a
tel je sí tés az ügy let tár gyá nak tény le ges át adá sá val, le szál -
lí tá sá val tör té nik – és mér leg té tel ként figye lembe ven ni.
Ha a ha tár idõs ügy let tel je sí té se a szer zõ dés sze rint, a kö té -
si ár és a le já rat ko ri pi a ci ér ték kö zöt ti kü lön bö zet pénz -
ügyi ren de zé sé vel  valósul meg – és az ügy let tár gyát ké pe -
zõ pénz ügyi inst ru men tum, áru nem ke rül át adás ra, le szál -
lí tás ra –, ak kor az ügy let (ha tár idõs el szá mo lá si ügy let) le -
zá rá sa kor csak a kö té si ár és a zá rás ko ri pi a ci ér ték kö zöt ti
kü lön bö zet össze gét kell – pén zü gyi leg – el szá mol ni mér -
le get érin tõ té tel ként.

(3) Ha a ha tár idõs, op ci ós és swap ügy le tek hez kap cso -
ló dó an a szer zõ dés ben rög zí tett ha tár idõ (az ügy let le zá rá -
sa) elõtt pénz moz gás sal járó ki fi ze tés re (pél dá ul az ügy let
biz to sí té ka ként el he lye zett le tét stb., ki vé ve az op ci ós dí -
jat) ke rült sor a fe lek kö zött, ak kor az így ki fi ze tett össze -
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get ha tár idõs ügy let tel kap cso la tos kö ve te lés ként, a be -
folyt pénz össze get ha tár idõs ügy let tel kap cso la tos kö te le -
zett ség ként kell ki mu tat ni. Az ilyen kö ve te lé se ket és kö te -
le zett sé ge ket a mér leg ben sze re pel tet ni kell és a szer zõ dés
sze rin ti ha tár idõ be kö vet ke zé se kor – az ügy let azon na li
ügy let ként tör té nõ, vég sõ el szá mo lá sa kor, le zá rá sa kor –
jog cí mé tõl füg gõ en kell ered ményt, be szer zé si árat érin tõ
té tel ként, pénz vissza fi ze tés ként, il let ve vissza ka pott
pénz be vé tel ként ki ve zet ni a könyv vi te li nyil ván tar tás ból.

(4) A mér leg for du ló nap já ig le nem zárt,

a) fo rint és de vi za cse ré jé re vo nat ko zó swap ügy let
ese té ben, az in téz mény a szám vi te li po li ti ká já ban rög zí tett 
mó don

aa) a swap ügy let azon na li ügy let ré szé nek tár gyát és a
ha tár idõs ügy let részt egy más tól füg get le nül kü lön ér té ke li
és az ügy let zá rás kor az azon na li ügy let rész tár gyát ké pe zõ
esz köz és a ha tár idõs ügy let rész ér té ke lé si kü lön bö ze tét,
va la mint an nak (cél)tar ta lé kát kü lön-kü lön meg szün te ti a
8.  § (4) be kez dés sze rint, vagy

ab) a swap ügy let azon na li ügy let ré szét és a ha tár idõs
ügy let ré szét össze tett mó don, együt te sen ér té ke li és a de -
vi zá nak a ha tár idõs szer zõ dés meg kö té se nap ján ér vé nyes
fo rint ár fo lya ma (spot ár fo lya ma), va la mint a kö té si ár fo -
lya ma kö zöt ti kü lön bö zet kö tés nap já tól az ér té ke lés nap -
já ig el telt idõ szak ra jutó idõ ará nyos össze gét a mér leg for -
du ló nap já val – jel le gé tõl füg gõ en – a szár ma zé kos ügy le -
tek ér té ke lé si kü lön bö ze té ben szá mol ja el a 7.  § (4) be kez -
dé se sze rint, egy ide jû leg meg ké pe zi an nak (cél)tar ta lé kát
a 8.  § (2) be kez dé se sze rint;

b) a kü lön bö zõ de vi zák cse ré jé re vo nat ko zó swap ügy -
let ese té ben, az in téz mény szám vi te li po li ti ká já ban rög zí -
tett mó don

ba) a swap ügy let azon na li ügy let ré szé nek tár gyát és a
ha tár idõs ügy let részt egy más tól füg get le nül kü lön ér té ke li
és az ügy let zá rás kor az azon na li ügy let rész tár gyát ké pe zõ
esz köz és a ha tár idõs ügy let rész ér té ke lé si kü lön bö ze tét,
va la mint an nak (cél)tar ta lé kát kü lön-kü lön meg szün te ti a
8.  § (4) be kez dés sze rint, vagy

bb) a swap ügy let azon na li ügy let ré szét és a ha tár idõs
ügy let ré szét össze tett mó don, együt te sen ér té ke li és a két
de vi zá nak a ha tár idõs szer zõ dés meg kö té se nap ján ér vé -
nyes ke reszt ár fo lya ma (kö tés ko ri spot ke reszt ár fo lya ma)
és a kö té si ke reszt ár fo lya ma kö zöt ti de vi zá ban fenn ál ló ár -
fo lyam kü lön bö zet kö tés nap já tól az ér té ke lés nap já ig el telt 
idõ szak ra jutó idõ ará nyos össze gét, az ér té ke lés nap ján
 érvényes, az Szt. 60.  §-ának (4)–(6) be kez dé se sze rin ti
– szám vi te li po li ti ká ban rög zí tett vá lasz tott – ár fo lya mon
át szá mí tott fo rint ér té ken – jel le gé tõl füg gõ en – a szár ma -
zé kos ügy le tek ér té ke lé si kü lön bö ze té ben szá mol ja el a
7.  § (4) be kez dé se sze rint, egy ide jû leg meg ké pe zi an nak
(cél)tar ta lé kát a 8.  § (2) be kez dé se sze rint;

c) a ka mat swap ügy let ese té ben a vál to zó ka mat láb és a 
fix ka mat láb név le ges tõ ke összeg re ve tí tett

ca) a hát ra lé võ le já ra ti idõ re jutó össze ge ér té ke lés nap -
já ra disz kon tált ér té ké nek kü lön bö ze te, és

cb) a kö tés nap já tól, il let ve a le já ra ti idõ alatt az utol só
el szá mo lás tól az ér té ke lés nap já ig idõ ará nyo san szá mí tott
fix és vál to zó ka mat kö zöt ti kü lön bö zet

együt tes össze gé ben szá mol ja el (jel le gé tõl füg gõ en) a
szár maz ta tott ügy le tek ér té ke lé si kü lön bö ze té ben a 7.  §
(4) be kez dés sze rint, egy ide jû leg meg ké pe zi an nak
(cél)tar ta lé kát a 8.  § (2) be kez dé se sze rint. A pénz ügyi ren -
de zés kor (a le já ra ti idõ alatt ese dé kes és a le já ra ti idõ vé -
gén tör té nõ el szá mo lás kor) a fix ka mat és a vál to zó ka mat
pén zü gyi leg ren de zett kü lön bö ze tét kell el szá mol ni – jel -
le gé tõl füg gõ en – a ka pott ka ma tok és ka mat jel le gû be vé -
te lek, il let ve a fi ze tett ka ma tok és ka mat jel le gû rá for dí tá -
sok kö zött.

(5) Amennyi ben a de vi za swap ügy le tek azon na li és ha -
tár idõs ügy let ré szét az in téz mény nem egy más tól füg get le -
nül kü lön ér té ke li, ha nem össze tett mó don, ak kor a (4) be -
kez dés a)–b) pont ja sze rin ti swap ügy le tek hez – il let ve a
kü lön bö zõ fe lek kel tõzs dén kí vül kö tött azon na li és ha tár -
idõs de vi za ügy let egy más hoz ren de lé sé vel lét re ho zott, a
swap ügy le tek kel azo nos jel le gû össze tett ügy le tek hez –
kap cso ló dó – és ah hoz hoz zá ren del ten nyil ván tar tott – de -
vi za- és va lu ta kész le tet a le já ra ti idõ alatt nem le het át ér té -
kel ni és az ér té ke lé si kü lön bö zet ként, va la mint az ér té ke -
lé si kü lön bö zet (cél)tar ta lé ka ként el szá mol ni a 7.  § (4) be -
kez dé se, va la mint a 8.  § (2) be kez dé se sze rint. Azo kat csak 
az ügy let le já ra ti ide je vé gén le het a pénz ügyi re a li zá lás -
kor ered mény ként el szá mol ni a be fek te té si be vé te lek, il -
let ve a be fek te té si rá for dí tá sok kö zött. A szár ma zé kos
ügy let (swap ügy let) ér té ke lé si kü lön bö ze tét és an nak
(cél)tar ta lé kát az ügy let zá rá sa kor kell meg szün tet ni a 8.  §
(4) be kez dés sze rint.

(6) A tõzs dén kí vül kö tött ha tár idõs és op ci ós ügy le te ket 
a 7.  § elõ írásai sze rint kell ér té kel ni a le já ra ti idõ alatt és
azok pi a ci ér té két (az ügy let tár gyát ké pe zõ áru, pénz ügyi
inst ru men tum ér té ke lés napi pi a ci ára és a ha tár idõs kö té si
ár kü lön bö ze tét, il let ve az op ció tár gyát ké pe zõ áru, pénz -
ügyi inst ru men tu mér té ke lés napi pi a ci ára és az op ció del ta 
té nye zõ jé nek szor za tát, il let ve egyéb mó don meg ha tá ro -
zott pi a ci ér té két) a szár ma zé kos ügy le tek ér té ke lé si kü -
lön bö ze té ben kell el szá mol ni a 7.  § (4) be kez dé se sze rint,
egy ide jû leg meg kell ké pez ni an nak (cél)tar ta lé kát a 8.  §
(2) be kez dés sze rint.

(7) El szá mo lá si ha tár idõs és op ci ós ügy let zá rá sa kor (ha 
az op ci ót le hív ják) az ügy let tár gyát ké pe zõ áru, il let ve
pénz ügyi inst ru men tum pi a ci ára és a kö té si ár kö zöt ti kü -
lön bö zet pénz ügyi ren de zé sét – jel le gé tõl füg gõ en – a be -
fek te té si be vé te lek, il let ve a be fek te té si rá for dí tá sok kö -
zött szá mol ja el az in téz mény.

(8) Tõzs dén kö tött ha tár idõs és op ci ós ügy le tek ese tén
az el szá mo ló ház hoz át utalt pénz ügyi fe de zet, alap le tét és
– a kö té si ár, va la mint a pi a ci ár (ár fo lyam) kö zöt ti ár kü -
lön bö zet ként be fi ze tett – vál to zó le tét össze gét az ügy let
le zá rá sá ig a kö ve te lé se ken be lül kell ki mu tat ni.

(9) Az el szá mo ló ház ál tal ár kü lön bö zet ként át utalt
össze get az ügy let le zá rá sá ig a kö te le zett sé ge ken be lül
kell ki mu tat ni.
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(10) A tõzs dei le szál lí tá si (de li ve ry) ha tár idõs ügy let zá -
rá sa kor, ha az el szá mo ló ár csök ke né se  miatt a ve võ nek a
be fi ze tett ár kü lön bö zet össze gé ben kö ve te lé se áll fenn,
ak kor azt a kö té si árra (szer zõ dés sze rin ti vé tel ár ra) vo nat -
ko zó kö te le zett ség pénz ügyi ren de zé sé be kell be szá mí ta ni
(csök ken te ni kell an nak össze gé vel a kö te le zett sé get).

(11) Ha a (8) be kez dés sze rin ti ügy le tek le zá rá sa kor – az 
op ció ér vé nye sí té se kor – a tel je sí tés csak az ár kü lön bö zet
pénz ügyi ren de zé se for má já ban  valósul meg, vagy az ügy -
let tel el len té tes irá nyú – azo nos pénz ügyi inst ru men tum ra,
il let ve áru ra azo nos idõ pont ra és mennyi ség re vo nat ko zó – 
ügy let kö té sé vel (lik vi dá lás) – az ügy let tár gyá nak le szál lí -
tá sa nél kül –, ak kor a zá rás ko ri pi a ci ár (ár fo lyam) és a kö -
té si ár kö zöt ti ár kü lön bö zet kö ve te lés ként ki mu ta tott
össze gét a be fek te té si rá for dí tá sok kö zött kell el szá mol ni a 
kö ve te lés csök ke né sé vel egy ide jû leg, il let ve a kö te le zett -
ség ként ki mu ta tott össze get a be fek te té si be vé te lek kö zött
kell el szá mol ni a kö te le zett ség csök ke né sé vel egy ide jû -
leg. Az el szá mo ló ház tól vissza ka pott alap le tét össze gét a
pénz esz kö zök nö ve lé se ként és a kö ve te lés csök ke né se ként 
kell el szá mol ni.

(12) Az op ci ós dí jat az Szt. sze rint kell el szá mol ni:
a) az el szá mo lá si op ci ós ügy le tek (nem áru le szál lí tás -

sal zá ru ló ügy le tek), va la mint az el adá si op ci ós ügy le tek
ese tén az op ció ve võ je ál tal fi ze tett op ci ós dí jat a be fek te -
té si rá for dí tá sok kö zött kell el szá mol ni, és ha az a mér leg
for du ló nap ja után jár le és je len tõs össze gû, ak kor idõ be li -
leg el ha tá rol ha tó;

b) a le szál lí tá si vé te li op ci ós ügy let ese tén az op ció ve -
võ je a ki fi ze tett op ci ós dí jat, ha az op ció for ga tá si célú esz -
köz be szer zés hez kap cso ló dik, a be fek te té si rá for dí tá sok
kö zött, ha be fek te té si esz köz (in gat lan, gé pek, be ren de zé -
sek, fel sze re lé sek) be szer zés hez kap cso ló dik, ak kor kö ve -
te lés ként kell el szá mol ni és az op ció le hí vá sa kor az esz köz 
be szer zé si ér té két nö ve li a kö ve te lé sek csök ken té sé vel
egy ide jû leg.

(13) Ha az üz le ti év ben vá sá rolt op ció a mér leg ké szí tés
idõ sza ká ban le jár, és az op ció ve võ je az op ci ót nem ér vé -
nye sí ti, ak kor az op ci ós díj tel jes – ki fi ze tett – össze gét az
üz le ti év ben kell el szá mol ni és ki mu tat ni a be fek te té si rá -
for dí tá sok kö zött.

(14) A tõzs dén kí vül kö tött ha tár idõs ügy let ben vál lalt
po zí ci ó nak – a szer zõ dés sze rin ti kö te le zett ség át ru há zá sá -
val – har ma dik fél felé tör té nõ ér té ke sí té se ese tén a ha tár -
idõs ügy le tet le zárt nak kell te kin te ni és a fe lek meg ál la po -
dá sa sze rint ka pott, vagy fi ze tett dí jat a be fek te té si be vé te -
lek vagy a be fek te té si rá for dí tá sok kö zött kell el szá mol ni.

(15) A (14) be kez dés sze rint vá sá rolt ha tár idõs pozí -
cióért fi ze tett dí jat a fi ze tett op ci ós dí jak ra vo nat ko zó sza -
bá lyok sze rint kell el szá mol ni.

(16) A tõzs dén kö tött ha tár idõs el szá mo lá si ügy le tek le -
já ra ti ide je elõtt kö tött el len ügy let ese té ben az el len ügy let
kö té sé nek nap ja az ügy let zá rá sa idõ pont já nak te kin ten dõ,
és a fe lek az el len ügy let kö té sé nek nap ján ér vé nyes tõzs -
dei el szá mo ló ár és a ha tár idõs kö té si ár kü lön bö ze té nek

össze gét szá mol ják el ered mény ként és ren de zik pén zü -
gyi leg.

(17) Ha a tõzs dén kí vül kö tött ha tár idõs ügy le tek ese tén
a le já ra ti idõ alatt va la mely fél vissza lé pé se  miatt az ügy let
meg hi ú sul, ak kor a fe lek ál tal a szer zõ dés ben meg ha tá ro -
zott mó don fi ze tett, il let ve ka pott – kár té rí tés jel le gû –
össze get a be fek te té si rá for dí tá sok, il let ve a be fek te té si be -
vé te lek kö zött kell el szá mol ni.

(18) Az ar bit rázs ügy le te ket az azt ké pe zõ ügy le tek re
bont va, ügy le ten ként kü lön-kü lön kell el szá mol ni az arra
vo nat ko zó – e ren de let ben rög zí tett elõ írás, an nak hi á nyá -
ban az Szt.-ben meg ha tá ro zott ál ta lá nos – sza bály sze rint.

(19) A ha té kony port fo lió ki ala kí tá sa cél já ból kö tött
ügy le te ket jel le gük tõl füg gõ en kell el szá mol ni a nem fe de -
ze ti célú ha tár idõs, op ci ós és swap ügy le tek re vo nat ko zó
sza bá lyok sze rint.

Kiegészítõ melléklet

21.  §

Az in téz mény az éves be szá mo ló ki egé szí tõ mel lék le té -
ben az Szt. sze rin ti ada to kon túl me nõ en az aláb bi in for má -
ci ó kat kö te les be mu tat ni:

1. a kü lön bö zõ tí pu sú be fek te té sek ér té két, az egyes
nyug díj konst ruk ci ók hoz – szol gál ta tá si for mán kén ti rész -
le te zés ben – tar to zó tar ta lé kok esz köz fe de ze té ül, va la mint 
az Fnytv. sze rin ti sa ját va gyon (tõke) be fek te té sét szol gá ló 
– be le ért ve a sza va to ló tõke esz köz fe de ze tét ké pe zõ – be -
fek te té sek bon tás ban, kü lön be mu tat va, a be fek te tés sel
meg ha tá ro zott nyug díj konst ruk ci ó hoz al kal ma zott vá -
laszt ha tó port fo li ós rend szer ben mû köd te tett port fo li ók tí -
pu sa it és össze té te lét, va la mint a be fek te té si egy ség hez
kö tött nyug díj konst ruk ció ese té ben ki ala kí tott port fo li ó kat 
és azok össze té te lét, to váb bá ez utób bi nál az egyes port fo -
li ók hoz tar to zó el szá mo ló egy sé gek da rab szá mát és mér -
leg for du ló na pi ár fo lya mát;

2. a be fek te té si egy ség hez kö tött nyug díj konst ruk ció
ered mény le ve ze té sét a fe de ze ti tar ta lé kot érin tõ ered -
mény le ve ze tés hez ha son ló szer ke zet ben a 3. szá mú mel -
lék let ben fog lal tak sze rint;

3. az im ma te ri á lis ja vak Szt. sze rin ti rész le te zé sét;

4. a be fek te té si tel je sít mé nyek ér té ke lé se cél já ból, az
in téz mény brut tó és net tó ho zam rá tá ját, re fe ren cia ho za mát 
az in téz mény egé szé re és az egyes nyug díj konst ruk ci ók ra
vo nat ko zó an kü lön-kü lön, to váb bá a fe de ze ti tar ta lék, il -
let ve a ma te ma ti kai tar ta lék be fek te té se i nek brut tó, net tó
ho zam rá tá ját, il let ve re fe ren cia ho za mát;

5. a ki szer ve zett te vé keny sé gek meg je lö lé sét, és az
azok kal össze füg gés ben fel me rült költ sé gek, rá for dí tá sok
össze gét;
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6. a biz to sí tó tól vá sá rolt já ra dék for má já ban tel je sí tett
szol gál ta tá sok té nyét, és a tárgy év ben ilyen cí men ki fi ze -
tett össze get;

7. a tárgy év ben csat la ko zott fog lal koz ta tó kat név sze -
rint is meg ne vez ve, és az ah hoz kap cso ló dó an be lé põ új ta -
gok szá mát, a ve lük kap cso lat ban be folyt fog lal koz ta tói
hoz zá já ru lá sok és tagi ki egé szí té sek együt tes össze gét;

8. a tárgy év ben az in téz mény be át lé põ, il let ve az in téz -
mény bõl más in téz mény be át lé põ ta gok szá mát, va la mint a 
ve lük kap cso lat ban be folyt fog lal koz ta tói hoz zá já ru lá sok,
tagi ki egé szí té sek, il let ve ki fi ze tett szol gál ta tá sok össze -
gét;

9. a má sod la gos ér ték pa pí rok tí pu sa it és azok együt tes
ér té két;

10. a köl csön be adott ér ték pa pí rok tí pu sa it és azok
együt tes ér té két;

11. az Szt. 7. szá mú mel lék le te sze rin ti cash-flow ki -
mu ta tást az zal, hogy az ki egé szül a „3/A. Ér té ke lé si kü lön -

bö ze tek ±”, va la mint a „7/A. Kü lön fé le egyéb kö te le zett -

ség ál lo mány vál to zá sa ±” sor ral és a 18., il let ve a 23. so rá -
ba adat nem ál lít ha tó;

12. a szol gál ta tá sok ki fi ze té sé vel kap cso lat ban fel me -
rült költ sé ge ket jog cí men ként és nyug díj konst ruk ci ón kén -
ti rész le te zés ben;

13. a be fek te té si te vé keny ség gel kap cso la tos költ sé ge -
ket, rá for dí tá so kat jog cí men ként és nyug díj konst ruk ci ón -
kén ti rész le te zés ben, ki tér ve a fel me rült költ sé gek nyug -
díj konst ruk ci ón kén ti meg osz tá si mód já ra is, ahol az adott
költ ség, rá for dí tás egy ide jû leg több konst ruk ció be fek te té -
se i vel össze füg gés ben me rült fel;

14. a 14.  § (5) be kez dé se alap ján, a bio met ri ai koc ká za -
tot hor do zó, be fi ze tés sel meg ha tá ro zott nyug díj konst ruk -
ci ók fe de ze ti tar ta lé ká nak a nyug díj tech ni kai tar ta lé kok ba
 való át cso por to sí tá sa kö vet kez té ben az ered mény ki mu ta -
tás ban a szol gál ta tás sal meg ha tá ro zott nyug díj konst ruk ció 
ered mény le ve ze té sé ben ki mu ta tott nyug díj tech ni kai tar ta -
lék kép zé sek és azok fel hasz ná lá sá nak össze gét, va la mint
az ezen tar ta lé kok hoz kap cso ló dó be fek te té sek kel össze -
füg gés ben fel me rü lõ ho zam-be vé te lek és rá for dí tá sok, az
azok hoz kap cso ló dó szol gál ta tá si ki fi ze té sek össze gét,
 illetve a mér leg ben a nyug díj tech ni kai tar ta lé kok kö zött
sze rep lõ, be fi ze tés sel meg ha tá ro zott nyug díj konst ruk ci ó -
hoz kap cso ló dó tar ta lé kok faj tá it és azok össze gét, va la -
mint az azok hoz kap cso ló dó be fek te té sek ér té két;

15. a nyug díj tar ta lé kok kö zöt ti át cso por to sí tá so kat
rész le te sen;

16. a kül föl di fi ók te lep és a ha tá ron át nyú ló szol gál ta -
tás ese té ben fel me rü lõ kö ve te lé sek és kö te le zett sé gek, tar -
ta lé kok és be fek te té sek, be vé te lek, va la mint költ sé gek és
rá for dí tá sok össze gét, nyug díj konst ruk ci ón kén ti bon tás -
ban, fõbb té te lek re rész le tez ve.

Bizonylati szabályok

22.  §

(1) A pi a ci ér té ke lést, a be fek te té si egy sé gek da rab szá -
má nak és ár fo lya má nak meg ha tá ro zá sát alá tá masz tó do -
ku men tá ci ó kat, bi zony la to kat az Szt. bi zony la tok ra vo nat -
ko zó ren del ke zé sei sze rint kell ke zel ni.

(2) Az ér ték pa pír le té ti iga zo lás csak ak kor fo gad ha tó
el, ha az az Szt. bi zony la tok kal szem ben tá masz tott kö ve -
tel mé nye i nek ele get tesz.

(3) A má sik in téz mény hez tör té nõ át lé pés kor a tag meg -
ta ka rí tá sa it iga zo ló bi zony la tok, do ku men tá ci ók hi te les
má so la tát, vagy az azok ról ké szí tett hi te les ki vo na tot az át -
ve võ in téz mény ren del ke zé sé re kell bo csá ta ni.

(4) A bi zony la tok kö zött kü lön kell ke zel ni a be fek te té -
sek kel kap cso la tos va la mennyi bel sõ és kül sõ bi zony la tot,
do ku men tá ci ót, amely azok be szer zé sét, ér té ke sí té sét, le -
tét ben  való õr zé sét, ke ze lé sét, ho za mát iga zol ja, ér té ke lé -
sét tá maszt ja alá. Ide ért ve a ke ze lõ szer ve ze tek nél ke zelt
be fek te té sek kel össze füg gés ben el sõd le ge sen ke let ke zett
va la mennyi bi zony lat hi te les má so la tát, il let ve az ezek rõl
ké szí tett ki vo na tok, össze sí té sek hi te les pél dá nyát.

Konszolidáció

23.  §

(1) Ha a va la mely be fek te tõ (be le ért ve a fog lal koz ta tót
is) az Szt. 3.  §-a alap ján az in téz mény ben anya vál la la ti jo -
go sult sá got sze rez, vagy az in téz mény sze rez anya vál la la ti 
jo go sult sá got más vál lal ko zás ban, ak kor an nak té nyét az
in téz mény kö te les szám vi te li po li ti ká já ban rög zí te ni.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti eset ben az in téz mény a
szám vi te li po li ti ká já nak kon szo li dá ci ós sza bály za tá ban
kö te les rög zí te ni, hogy mér le gé nek és ered mény ki mu ta tá -
sá nak egyes té te le it le ány vál la la ti mi nõ sé gé ben, vagy
anya vál la la ti mi nõ sé gé ben ho gyan fe lel te ti meg kon szo li -
dá ci ót elõ ké szí tõ mér leg ben és ered mény ki mu ta tás ban a
kap csolt vál lal ko zá sok mér le gé ben, il let ve ered mény ki -
mu ta tá sá ban sze rep lõ té te lek nek, azok jel le gé tõl füg gõ en.

(3) A (2) be kez dés sze rin ti sza bály zat ban rög zí te ni kell,
hogy a kap csolt vál lal ko zá sok kal szem be ni (azok felé
vagy azok tól tör té nõ) adat szol gál ta tás mi lyen gya ko ri sá gú 
és mi lyen mély sé gû in for má ci ók ra ter jed ki.

Könyvvizsgálat, nyilvánosságra hozatal és közzététel

24.  §

(1) Az in téz mény kö te les éves be szá mo ló ját könyv vizs -
gá ló val fe lül vizs gál tat ni.
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(2) Az éves be szá mo ló könyv vizs gá la tá ra, nyil vá nos -
ság ra ho za ta lá ra és köz zé té te lé re az Szt. elõ írásait kell al -
kal maz ni.

Hatálybalépés

25.  §

E ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba az zal, hogy
ren del ke zé se it elõ ször az in téz mény 2008. év ben in du ló
üz le ti évé rõl ké szí tett éves be szá mo ló já ra kell al kal maz ni.

Az Európai Unió jogának  való megfelelés

26.  §

E ren de let a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak  való meg -
fe le lést szol gál ja:

a) az Eu ró pai Par la ment és Ta nács 2003/41/EK irány -
el ve (2003. jú ni us 3.) a fog lal koz ta tói nyug el lá tást szol gál -
ta tó in téz mé nyek te vé keny sé gé rõl és fel ügye le té rõl;

b) a Ta nács 98/49/EK irány el ve (1998. jú ni us 29.) a
Kö zös sé gen be lül moz gó mun ka vál la lók és ön ál ló vál lal -
ko zók ki egé szí tõ nyug díj ra  való jo go sult sá gá nak vé del -
mé rõl.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

1. számú melléklet
a 399/2007. (XII. 27.) Korm. rendelethez

Az intézmény mérlegének elõírt tagolása

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

A. Be fek te tett esz kö zök
I. Im ma te ri á lis ja vak

1. Im ma te ri á lis ja vak
2. Im ma te ri á lis ja vak ra adott elõ le gek
3. Im ma te ri á lis ja vak ér ték he lyes bí té se

II. Tár gyi esz kö zök
1. In gat la nok és a kap cso ló dó va gyo ni ér té kû jo gok
2. Be fek te té si célú in gat la nok és kap cso ló dó va -

gyo ni ér té kû jo gok
3. Gé pek, be ren de zé sek, fel sze re lé sek, jár mû vek
4. Be ru há zá sok, fel újí tá sok
5. Be fek te té si célú be ru há zá sok, fel újí tá sok
6. Be ru há zá sok ra adott elõ le gek
7. Be fek te té si célú be ru há zá sok ra adott elõ le gek
8. Tár gyi esz kö zök ér ték he lyes bí té se
9. Be fek te té si célú tár gyi esz kö zök ér té ke lé si kü -

lön bö ze te

III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök
1. Tar tós ré sze se dés kap csolt vál lal ko zás ban
2. Tar tó san adott köl csön kap csolt vál lal ko zás nak
3. Be fek te té si célú egyéb tar tós ré sze se dé sek
4. Be fek te té si célú tar tós hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ 

ér ték pa pír
5. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök ér ték he lyes bí té se
6. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök ér té ke lé si kü lön -

bö ze te
a) ka mat ból, osz ta lék ból
b) de vi za-ár fo lyam kü lön bö zet bõl
c) egyéb pi a ci ér ték íté let bõl

B. For gó esz kö zök
I. Kész le tek

1. Anya gok
2. Áruk

a) kö ve te lés fe jé ben ka pott el adá si célú esz kö -
zök

b) el adá si célú in gat la nok
3. Kész le tek re adott elõ le gek
4. Kész le tek ér té ke lé si kü lön bö ze te

II. Kö ve te lé sek
1. Kö ve te lé sek áru szál lí tás ból és szol gál ta tás ból

(ve võk)
2. Kö ve te lé sek kap csolt vál lal ko zás sal szem ben
3. Kö ve te lé sek egyéb ré sze se dé si vi szony ban lévõ

vál lal ko zás sal szem ben
4. Vál tó kö ve te lé sek
5. Fog lal koz ta tó val szem be ni kö ve te lé sek
6. Ta gok kal szem be ni kö ve te lé sek
7. Ér ték pa pír köl csön kö ve te lés
8. Egyéb kö ve te lé sek
9. Kö ve te lé sek ér té ke lé si kü lön bö ze te

a) ka mat ból, osz ta lék ból
b) de vi za-ár fo lyam kü lön bö zet bõl
c) egyéb pi a ci ér ték íté let bõl

10. Szár ma zé kos ügy le tek ér té ke lé si kü lön bö ze te
III. Ér ték pa pí rok

1. Egyéb for ga tá si célú rész vény, ré sze se dés
2. For ga tá si célú hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték -

pa pí rok
3. Ér ték pa pí rok ér té ke lé si kü lön bö ze te

a) ka mat ból, osz ta lék ból
b) de vi za-ár fo lyam kü lön bö zet bõl
c) egyéb pi a ci ér ték íté let bõl

IV. Pénz esz kö zök
1. Fo rint pénz tár
2. Va lu ta pénz tár
3. Csek kek
4. El szá mo lá si be tét szám la
5. Be fek te té si szám la
6. Egyéb fo rint bank be té tek
7. De vi za be tét szám la
8. Pénz esz kö zök ér té ke lé si kü lön bö ze te

a) ka mat ból
b) de vi za-ár fo lyam kü lön bö zet bõl
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C. Ak tív idõ be li el ha tá ro lá sok
1. Be vé te lek ak tív idõ be li el ha tá ro lá sa
2. Költ sé gek, rá for dí tá sok ak tív idõ be li elhatáro -

lása
3. Ha lasz tott rá for dí tá sok

Esz kö zök össze sen

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

D. Sa ját tõke
I. Jegy zett tõke
II. Jegy zett, de még be nem fi ze tett tõke (–)
III. Tõ ke tar ta lék
IV. Ered mény tar ta lék
V. Le kö tött tar ta lék
VI. Ér té ke lé si tar ta lék
VII. Mér leg sze rin ti ered mény

E. Cél tar ta lé kok
1. Cél tar ta lék a vár ha tó kö te le zett sé gek re
2. Cél tar ta lék a jö võ be ni költ sé gek re
3. Mû kö dé si te vé keny sé get szol gá ló be fek te té sek

ér té ke lé si kü lön bö ze té nek cél tar ta lé ka

F. Nyug díj tar ta lé kok
I. Fe de ze ti tar ta lék

1. Egyé ni szám la tar ta lék
a) szol gál ta tá si célú be vé te lek bõl
b) re a li zált ho zam be vé te lek bõl
c) ér té ke lé si kü lön bö zet bõl

2. Szol gál ta tá si tar ta lék
a) egyé ni szám lá ról át ve ze tett
b) re a li zált ho zam be vé te lek bõl
c) ér té ke lé si kü lön bö zet bõl

II. Szol gál ta tá si cél tar ta lék
a) szol gál ta tá si cél tar ta lék be fek te té sei értéke -

lési kü lön bö ze té nek tar ta lé ka
b) szol gál ta tá si cél tar ta lék egyéb ré sze

III. Nyug díj tech ni kai tar ta lé kok
1. Meg nem szol gált hoz zá já ru lá sok és tagi ki egé -

szí té sek tar ta lé ka
2. Ma te ma ti kai tar ta lék
3. Füg gõ kár tar ta lé ka

a) té te les füg gõ kár tar ta lék
b) be kö vet ke zett, de még be nem je len tett ká rok

tar ta lé ka
4. Ered mény tõl füg gõ hoz zá já ru lás vissza té rí té si

tar ta lék
5. Tör lé si tar ta lék
6. Egyéb nyug díj tech ni kai tar ta lék
7. Nyug díj tech ni kai tar ta lé kok be fek te té sei ér té ke -

lé si kü lön bö ze té nek tar ta lé ka
IV. Be fek te té si egy ség hez kö tött nyug díj konst ruk ció

nyug díj tech ni kai tar ta lé ka

G. Meg nem fi ze tett hoz zá já ru lá sok, tagi ki egé szí té sek
tar ta lé ka
I. Mû kö dé si te vé keny ség hez kap cso ló dó an

II. Be fi ze tés sel meg ha tá ro zott nyug díj konst ruk ci ó hoz 
kap cso ló dó an

III. Szol gál ta tás sal meg ha tá ro zott nyugdíjkonstruk -
cióhoz kap cso ló dó an

H. Kö te le zett sé gek
II. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek
III. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek

1. Ve võk tõl ka pott elõ le gek
2. Kö te le zett sé gek áru szál lí tás ból és szol gál ta tás -

ból (szál lí tók)
3. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek kap csolt vál lal ko -

zás sal szem ben
4. Fog lal koz ta tó val szem be ni kö te le zett sé gek
5. Ta gok kal szem be ni kö te le zett sé gek
6. Egyéb rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek

I. Passzív idõ be li el ha tá ro lá sok
1. Be vé te lek passzív idõ be li el ha tá ro lá sa
2. Költ sé gek, rá for dí tá sok passzív idõ be li el ha tá ro -

lá sa
3. Ha lasz tott be vé te lek

For rá sok össze sen

2. számú melléklet
a 399/2007. (XII. 27.) Korm. rendelethez

Az intézmény eredménykimutatásának elõírt tagolása

A) BEFIZETÉSSEL MEGHATÁROZOTT NYUGDÍJ -
KONST RUKCIÓ
I. Fe de ze ti tar ta lé kot érin tõ ered mény le ve ze tés

1. Fog lal koz ta tói hoz zá já ru lás
2. Tagi ki egé szí tés
3. Meg nem fi ze tett hoz zá já ru lá sok, tagi ki egé szí -

té sek tar ta lé ká nak kép zé se
4. Utó lag be folyt hoz zá já ru lá sok, tagi ki egé szí té -

sek
5. Fog lal koz ta tói és tagi be fi ze té sek össze sen

(1+2–3+4)
6. Szol gál ta tá si célú egyéb be vé te lek
7. Egyé ni szám la tar ta lé kát érin tõ szol gál ta tá si célú 

be vé te lek (5+6)
8. Egyé ni szám la tar ta lé kát érin tõ szol gál ta tá si célú 

rá for dí tá sok
9. Szol gál ta tá sok ki fi ze té se  miatti rá for dí tás
10. Fe de ze ti tar ta lék be fek te té sei utá ni ho za mok

be vé te le
a) ka pott ka mat
b) ka pott osz ta lék, ré sze se dés
c) ér ték pa pí rok, ré sze se dé sek ér té ke sí té sé nek

ár fo lyam nye re sé ge
d) be fek te té si célú in gat la nok, be ru há zá sok

hasz no sí tá sá ból, el adá sá ból szár ma zó be vé tel
e) be fek te té si célú kész le tek el adá sá ból szár ma -

zó be vé te lek
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f) for ga lom ban re a li zált de vi za-ár fo lyam nye re -
ség

g) ér té ke lé si kü lön bö zet ben el szá molt vár ha tó
ho zam

11. Pénz ügyi mû ve le tek egyéb re a li zált be vé te lei
12. Be fek te té si be vé te lek (10+11)
13. Fi ze tett, fi ze ten dõ ka ma tok, ka mat jel le gû rá -

for dí tá sok
14. Fe de ze ti tar ta lék be fek te té se i vel kap cso la tos

rá for dí tá sok
a) fi ze tett ka mat (be fek te té si je gyek re a li zált ár -

fo lyam vesz te sé ge)
b) ér ték pa pí rok, ré sze se dé sek ér té ke sí té sé nek

ár fo lyam vesz te sé ge
c) be fek te té si célú in gat la nok kal, be ru há zá sok -

kal kap cso la tos rá for dí tá sok
d) be fek te té si célú kész le tek ér té ke sí té sé nek rá -

for dí tá sa
e) for ga lom ban re a li zált de vi za-ár fo lyam vesz -

te ség
f) be fek te té si te vé keny ség gel kap cso la tos költ -

sé gek, rá for dí tá sok
15. Pénz ügyi mû ve le tek egyéb rá for dí tá sai
16. Be fek te té si rá for dí tá sok (13+14+15)
17. Be fek te té si ered mény (12–16)

18. Fe de ze ti tar ta lék kép zé se/fel hasz ná lá sa (±)
a) egyé ni szám la tar ta lé ká nak kép zé se

aa) szol gál ta tá si célú be vé te lek, rá for dí tá sok 
kü lön bö ze té bõl (7–8)

ab) be fek te té sek net tó ho za má ból
ac) ér té ke lé si kü lön bö zet bõl
ad) szol gál ta tá si cél tar ta lék fe de ze té re szol -

gá ló ered mény bõl
b) egyé ni szám la tar ta lé ká nak fel hasz ná lá sa

ba) egy össze gû ki fi ze tés ben tör té nõ nyug -
díj szol gál ta tás ra

bb) szol gál ta tá si tar ta lék ba  való át ve ze tés re
bc) nyug díj tech ni kai tar ta lé kok ba  való át ve -

ze tés re
bd) szol gál ta tá si cél tar ta lék ba  való át ve ze tés 

 miatt
c) szol gál ta tá si tar ta lék kép zé se

ca) be fek te té sek net tó ho za má ból
cb) ér té ke lé si kü lön bö zet bõl
cc) egyé ni szám la tar ta lé ká ból
cd) szol gál ta tá si cél tar ta lék ból

d) szol gál ta tá si tar ta lék fel hasz ná lá sa nyug díj -
szol gál ta tá sok ra

19. Fe de ze ti tar ta lé kot érin tõ ered mény
(7–8–9±17±18)

II. Szol gál ta tá si cél tar ta lé kot érin tõ ered mény le ve ze -
tés
1. Fog lal koz ta tói hoz zá já ru lás
2. Tagi ki egé szí tés
3. Meg nem fi ze tett hoz zá já ru lá sok, tagi ki egé szí -

té sek tar ta lé ká nak kép zé se

4. Utó lag be folyt hoz zá já ru lá sok, tagi kiegészí -
tések

5. Fog lal koz ta tói és tagi be fi ze té sek össze sen
(1+2–3+4)

6. Szol gál ta tá si cél tar ta lék be fek te té sei utá ni ho za -
mok be vé te le
a) ka pott ka mat
b) ka pott osz ta lék, ré sze se dés
c) ér ték pa pí rok, ré sze se dé sek ér té ke sí té sé nek

ár fo lyam nye re sé ge
d) be fek te té si célú in gat la nok, be ru há zá sok

hasz no sí tá sá ból, el adá sá ból szár ma zó be vé tel
e) be fek te té si célú kész le tek el adá sá ból szár -

mazó be vé te lek
f) for ga lom ban re a li zált de vi za-ár fo lyam nye re -

ség
g) ér té ke lé si kü lön bö zet ben el szá molt vár ha tó

ho zam
7. Pénz ügyi mû ve le tek egyéb re a li zált be vé te lei
8. Be fek te té si be vé te lek (6+7)
9. Fi ze tett, fi ze ten dõ ka ma tok, ka mat jel le gû rá for -

dí tá sok
10. Szol gál ta tá si cél tar ta lék be fek te té se i vel kap -

cso la tos rá for dí tá sok
a) fi ze tett ka mat (be fek te té si je gyek re a li zált ár -

fo lyam vesz te sé ge)
b) ér ték pa pí rok, ré sze se dé sek ér té ke sí té sé nek

ár fo lyam vesz te sé ge
c) be fek te té si célú in gat la nok kal, be ru há zá sok -

kal kap cso la tos rá for dí tá sok
d) be fek te té si célú kész le tek ér té ke sí té sé nek rá -

for dí tá sa
e) for ga lom ban re a li zált de vi za-ár fo lyam vesz -

te ség
f) be fek te té si te vé keny ség gel kap cso la tos költ -

sé gek, rá for dí tá sok
g) ér té ke lé si kü lön bö zet cél tar ta lé ká nak kép -

zése
11. Pénz ügyi mû ve le tek egyéb rá for dí tá sai
12. Be fek te té si rá for dí tá sok (9+10+11)
13. Be fek te té si ered mény (8–12)
14. Szol gál ta tá si cél tar ta lék kép zés/fel sza ba dí tás
15. Szol gál ta tá si cél tar ta lék fe de ze té re szol gá ló

ered mény (5±13±14)
16. Szol gál ta tá si cél tar ta lék fel hasz ná lás szol gál ta -

tá si tar ta lék ki egé szí té sé re
17. Szol gál ta tá si cél tar ta lé kot érin tõ ered mény

(15+16)

B) SZOLGÁLTATÁSSAL MEGHATÁROZOTT
NYUG DÍJ KONSTRUKCIÓ

1. Fog lal koz ta tói hoz zá já ru lás
2. Tagi ki egé szí tés
3. Meg nem fi ze tett hoz zá já ru lá sok, tagi ki egé szí -

té sek tar ta lé ká nak kép zé se
4. Utó lag be folyt hoz zá já ru lá sok, tagi ki egé szí té sek
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5. Fog lal koz ta tói és tagi be fi ze té sek össze sen
(1+2–3+4)

6. Szol gál ta tá si célú egyéb be vé te lek
7. Szol gál ta tá si célú be vé te lek (5+6)
8. Szol gál ta tá si célú rá for dí tá sok
9. Szol gál ta tá sok ki fi ze té se  miatti rá for dí tá sok
10. Hoz zá já ru lás vissza té rí té si rá for dí tá sok
11. Nyug díj tech ni kai tar ta lé kok kép zé sé nek, fel -

hasz ná lá sá nak kü lön bö ze te (±)
a) meg nem szol gált hoz zá já ru lá sok és tagi ki -

egé szí té sek tar ta lé ká nak vál to zá sa
b) ma te ma ti kai tar ta lék vál to zá sa
c) füg gõ kár tar ta lé ka vál to zá sa

ca) té te les füg gõ kár tar ta lék vál to zá sa
cb) be kö vet ke zett, de még be nem je len tett

ká rok tar ta lé ká nak vál to zá sa
d) ered mény tõl füg gõ hoz zá já ru lás vissza té rí té -

si tar ta lék
e) tör lé si tar ta lék
f) egyéb nyug díj tech ni kai tar ta lék

12. Be fek te té si egy ség hez kö tött nyug díj konst ruk -
ció nyug díj tech ni kai tar ta lé ká nak vál to zá sa (±)

13. Nyug díj tech ni kai tar ta lé kok be fek te té sei utá ni
ho za mok be vé te le
a) ka pott ka mat
b) ka pott osz ta lék, ré sze se dés
c) ér ték pa pí rok, ré sze se dé sek ér té ke sí té sé nek

ár fo lyam nye re sé ge
d) be fek te té si célú in gat la nok, be ru há zá sok

hasz no sí tá sá ból, el adá sá ból szár ma zó be vé tel
e) be fek te té si célú kész le tek el adá sá ból szár ma -

zó be vé te lek
f) for ga lom ban re a li zált de vi za-ár fo lyam nye re -

ség
g) ér té ke lé si kü lön bö zet ben el szá molt vár ha tó

ho zam
14. Pénz ügyi mû ve le tek egyéb re a li zált be vé te lei
15. Be fek te té si be vé te lek (13+14)
16. Fi ze tett, fi ze ten dõ ka ma tok, ka mat jel le gû rá -

for dí tá sok
17. Nyug díj tech ni kai tar ta lé kok be fek te té se i vel

kap cso la tos rá for dí tá sok
a) fi ze tett ka mat (be fek te té si je gyek re a li zált ár -

fo lyam vesz te sé ge)
b) ér ték pa pí rok, ré sze se dé sek ér té ke sí té sé nek

ár fo lyam vesz te sé ge
c) be fek te té si célú in gat la nok kal, be ru há zá sok -

kal kap cso la tos rá for dí tá sok
d) be fek te té si célú kész le tek ér té ke sí té sé nek

 ráfordítása
e) for ga lom ban re a li zált de vi za-ár fo lyam vesz -

te ség
f) be fek te té si te vé keny ség gel kap cso la tos költ -

sé gek, rá for dí tá sok
g) ér té ke lé si kü lön bö zet tar ta lé ká nak kép zé se

18. Pénz ügyi mû ve le tek egyéb rá for dí tá sai

19. Be fek te té si rá for dí tá sok (16+17+18)

20. Be fek te té si ered mény (15–19)

21. Szol gál ta tás sal meg ha tá ro zott nyug díj konst -
ruk ció ered mé nye (7–8–9–10±11±12±20)

C) MÛKÖDÉSI TEVÉKENYSÉG

1. Fog lal koz ta tói hoz zá já ru lás

2. Tagi ki egé szí tés

3. Meg nem fi ze tett hoz zá já ru lá sok, tagi ki egé szí -
té sek tar ta lé ká nak kép zé se

4. Utó lag be folyt hoz zá já ru lá sok, tagi ki egé szí té -
sek

5. Fog lal koz ta tói és tagi be fi ze té sek össze sen
(1+2–3+4)

6. Egyéb be vé te lek

a) Szt. sze rin ti egyéb be vé te lek

Eb bõl: cél tar ta lék fel hasz ná lás

b) Kü lön fé le egyéb be vé te lek

7. Mû kö dé si költ sé gek

a) anyag jel le gû rá for dí tá sok

Eb bõl: ki szer ve zett te vé keny sé gért fi ze tett dí jak

b) sze mé lyi jel le gû rá for dí tá sok

ba) bér költ ség

bb) sze mé lyi jel le gû egyéb ki fi ze tés

bc) bér já ru lék

c) ér ték csök ke né sei le írás

8. Egyéb rá for dí tás

a) Szt. sze rin ti egyéb rá for dí tá sok

Eb bõl: cél tar ta lék kép zés

b) Kü lön fé le egyéb rá for dí tá sok

9. Szo ká sos mû kö dé si te vé keny ség ered mé nye
(5+6–7–8)

10. Kap csolt vál lal ko zá sok ban lévõ tar tós ré sze se -
dé sek ér ték vesz té se, ér ték vesz tés vissza írá sa (±)

11. Mû kö dé si célú be fek te té sek utá ni ho za mok be -
vé te le

a) ka pott ka mat

b) ka pott osz ta lék, ré sze se dés

c) ér ték pa pí rok, ré sze se dé sek ér té ke sí té sé nek
ár fo lyam nye re sé ge

d) be fek te té si célú in gat la nok, be ru há zá sok
hasz no sí tá sá ból, el adá sá ból szár ma zó be vé tel

e) be fek te té si célú kész le tek el adá sá ból szár ma -
zó be vé te lek

f) for ga lom ban re a li zált de vi za-ár fo lyam nye re -
ség

g) ér té ke lé si kü lön bö zet ben el szá molt vár ha tó
ho zam

12. Pénz ügyi mû ve le tek egyéb re a li zált be vé te lei

13. Be fek te té si be vé tek (10+11+12)

14. Fi ze tett, fi ze ten dõ ka ma tok, ka mat jel le gû rá -
for dí tá sok
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15. Mû kö dé si célú be fek te té sek kel kap cso la tos
 ráfordítások
a) fi ze tett ka mat (be fek te té si je gyek re a li zált

 árfolyamvesztesége)
b) ér ték pa pí rok, ré sze se dé sek ér té ke sí té sé nek

ár fo lyam vesz te sé ge
c) be fek te té si célú in gat la nok kal, be ru há zá sok -

kal kap cso la tos rá for dí tá sok
d) be fek te té si célú kész le tek ér té ke sí té sé nek

 ráfordítása
e) for ga lom ban re a li zált deviza-árfolyamvesz -

teség
f) be fek te té si te vé keny ség gel kap cso la tos költ -

sé gek, rá for dí tá sok
g) ér té ke lé si kü lön bö zet cél tar ta lé ká nak kép -

zése
16. Pénz ügyi mû ve le tek egyéb rá for dí tá sai
17. Be fek te té si rá for dí tá sok (14+15+16)
18. Be fek te té si ered mény (13–17)
19. Rend kí vü li be vé tel
20. Rend kí vü li rá for dí tás
21. Rend kí vü li ered mény (19–20)
22. Mû kö dé si te vé keny ség adó zás elõt ti ered mé -

nye (9±18±21)
23. Nyug díj konst ruk ci ók ered mé nye

(A/I/19±A/II/17±B/21)
24. Adó zás elõt ti ered mény (22±23)
25. Adó fi ze té si kö te le zett ség
26. Adó zott ered mény (24–25)
27. Ered mény tar ta lék igény be vé te le osz ta lék ki fi -

ze té sé re
28. Fi ze tett (jó vá ha gyott) osz ta lék
29. Mér leg sze rin ti ered mény (26+27–28)

3. számú melléklet
a 399/2007. (XII. 27.) Korm. rendelethez

A befektetési egységhez kötött nyugdíjkonstrukció
eredménylevezetése

1. Fog lal koz ta tói hoz zá já ru lás
2. Tagi ki egé szí tés
3. Meg nem fi ze tett hoz zá já ru lá sok, tagi ki egé szí -

té sek tar ta lé ká nak kép zé se
4. Utó lag be folyt hoz zá já ru lá sok, tagi kiegészí -

tések
5. Fog lal koz ta tói és tagi be fi ze té sek össze sen

(1+2–3+4)
6. Szol gál ta tá si célú egyéb be vé te lek

7. Szol gál ta tá si célú be vé te lek össze sen (5+6)
8. Szol gál ta tá si célú rá for dí tá sok
9. Szol gál ta tá sok ki fi ze té se  miatti rá for dí tás
10. Be fek te té sek utá ni ho za mok be vé te le

a) ka pott ka mat
b) ka pott osz ta lék, ré sze se dés
c) ér ték pa pí rok, ré sze se dé sek ér té ke sí té sé nek

ár fo lyam nye re sé ge
d) be fek te té si célú in gat la nok, be ru há zá sok

hasz no sí tá sá ból, el adá sá ból szár ma zó be vé tel
e) be fek te té si célú kész le tek el adá sá ból szár ma -

zó be vé te lek
f) for ga lom ban re a li zált de vi za-ár fo lyam nye re -

ség
g) ér té ke lé si kü lön bö zet ben el szá molt vár ha tó

ho zam
11. Pénz ügyi mû ve le tek egyéb re a li zált be vé te lei
12. Be fek te té si be vé te lek (10+11)
13. Fi ze tett, fi ze ten dõ ka ma tok, ka mat jel le gû rá -

for dí tá sok
14. Be fek te té sek kel kap cso la tos rá for dí tá sok

a) fi ze tett ka mat (be fek te té si je gyek re a li zált ár -
fo lyam vesz te sé ge)

b) ér ték pa pí rok, ré sze se dé sek ér té ke sí té sé nek
ár fo lyam vesz te sé ge

c) be fek te té si célú in gat la nok kal, be ru há zá sok -
kal kap cso la tos rá for dí tá sok

d) be fek te té si célú kész le tek ér té ke sí té sé nek rá -
for dí tá sa

e) for ga lom ban re a li zált de vi za-ár fo lyam vesz -
te ség

f) be fek te té si te vé keny ség gel kap cso la tos költ -
sé gek, rá for dí tá sok

15. Pénz ügyi mû ve le tek egyéb rá for dí tá sai
16. Be fek te té si rá for dí tá sok (13+14+15)
17. Be fek te té si ered mény (12–16)
18. Be fek te té si egy ség hez kö tött nyug díj konst ruk -

ció tar ta lé ká nak kép zé se
aa) szol gál ta tá si célú be vé te lek, rá for dí tá sok 

kü lön bö ze té bõl (7–8)
ab) be fek te té sek net tó ho za má ból
ac) ér té ke lé si kü lön bö zet bõl

19. Be fek te té si egy ség hez kö tött nyug díj konst ruk -
ció tar ta lé ká nak fel hasz ná lá sa

ba) nyug díj szol gál ta tá sok ki fi ze té sé re
bc) nyug díj tech ni kai tar ta lé kok ba  való át ve -

ze tés re
20. Be fek te té si egy ség hez kö tött nyugdíjkon -

strukció tar ta lé kát érin tõ ered mény
(7–8–9±17–18+19)
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A Kormány
400/2007. (XII. 27.) Korm.

rendelete

az államháztartás szervezetei beszámolási
és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól  szóló

249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet,
 valamint a kincstári elszámolások 

beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének
sajátosságairól  szóló 

240/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet módosításáról

A Kor mány az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi
XXXVIII. tör vény 124.  §-a (2) be kez dé sé nek a), b), f)
és h) pont ja i ban, va la mint a szám vi tel rõl  szóló 2000. évi
C. tör vény 178.  §-ának (1) be kez dé se a) pont já ban ka pott
fel ha tal ma zás alap ján, az Al kot mány 35.  §-a (1) be kez dé -
sé nek b) pont já ban meg ál la pí tott fel adat kör ében el jár va
a kö vet ke zõ ket ren de li el:

Az államháztartás szervezetei beszámolási és
könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól  szóló

249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

1.  §

Az ál lam ház tar tás szer ve ze tei be szá mo lá si és könyv -
vezetési kö te le zett sé gé nek sa já tos sá ga i ról  szóló
249/2000. (XII. 24.) Korm. ren de let (a továb biak ban:
Áhsz.) 1.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(1) A ren de let ha tá lya ki ter jed:
a) a köz pon ti költ ség ve té si szer vek re,
b) a he lyi ön kor mány za tok ra, a te le pü lé si és a te rü le ti

ki sebb sé gi ön kor mány za tok ra, va la mint azok költségve -
tési szer ve i re (ide ért ve a több cé lú kis tér sé gi tár su lást, il let -
ve költ ség ve té si szer vét is),

c) a tár sa da lom biz to sí tás pénz ügyi alap ja i ra (a továb -
biak ban: tár sa da lom biz to sí tá si ala pok),

d) a tár sa da lom biz to sí tá si költ ség ve té si szer vek re,
e) az or szá gos ki sebb sé gi ön kor mány za tok ra, az or szá -

gos ki sebb sé gi ön kor mány za ti költ ség ve té si szer vek re,
f) a köz tes tü le ti költ ség ve té si szer vek re,
g) a he lyi ön kor mány za tok tár su lá sa i ról és együtt -

mûködésérõl  szóló 1997. évi CXXXV. tör vény 16.  §-a
sze rin ti jogi sze mé lyi ség gel ren del ke zõ tár su lá sok ra,

h) az el kü lö ní tett ál la mi pénz ala pok ra,
i) a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia, mint köz tes tü let

törzs va gyo ná ba adott esz kö zök ke ze lé sé re lét re ho zott
 vagyonkezelõ szer ve zet re,

j) az or szág moz gó sí tá si és ál la mi cél tar ta lé ko kat va -
gyon ke ze lõ ként ke ze lõ költ ség ve té si szer vek ezen fel ada -
ta i ra vo nat ko zó an,

k) a te rü let fej lesz tés rõl és a te rü let ren de zés rõl  szóló
1996. évi XXI. tör vény ha tá lya alá tar to zó területfejlesz -

tési ta ná csok ra, fej lesz té si ta ná csok ra, va la mint mun ka -
szer ve ze te ik re
(a továb biak ban együtt: ál lam ház tar tás szer ve ze tei).”

2.  §

Az Áhsz. 8.  §-a a kö vet ke zõ (20) és (21) be kez dés sel
egé szül ki:

„(20) Amennyi ben jog sza bály elõ írása, il let ve fel ügye -
le ti (ala pí tó) szerv dön té se alap ján az ál lam ház tar tás szer -
ve ze te te vé keny sé gé nek el lá tá sá hoz szük sé ges üze mel te -
té si, fenn tar tá si fel ada to kat más ál lam ház tar tá si szer ve zet
vég zi té rí tés men te sen, ak kor az üze mel te té si, fenn tar tá si
fel ada to kat el lá tó ál lam ház tar tá si szer ve zet kö te les éven te
ada tot szol gál tat ni az üze mel te té si, fenn tar tá si rá for dí tá -
sok ról az ál lam ház tar tás szer ve ze te ál tal el lá tott te vé keny -
ség (ide ért ve az ál lam ház tar tás szer ve ze te ál tal vég zett ter -
mék ér té ke sí tést, szol gál ta tás nyúj tást is), kü lö nös te kin tet -
tel az Áht. 10.  §-ának (2) be kez dé sé ben sze rep lõ köz te her -
be vé te lek ön költ ség szá mí tá sá nak meg ál la pí tá sá hoz. Az
üze mel te té si, fenn tar tá si fel ada to kat el lá tó ál lam ház tar tá si
szer ve zet az adat szol gál ta tást leg ké sõbb az éves költ ség -
ve té si be szá mo ló mér leg for du ló nap ját kö ve tõ 30 na pon
be lül kö te les tel je sí te ni.

(21) A köz te her be vé te lek be sze dé sé re kö te le zett költ -
ség ve té si szerv a köz te her be vé te lek ön költ ség szá mí tá sá -
nak meg ál la pí tá sá hoz szük sé ges ada tok ra vo nat ko zó igé -
nyét az üze mel te té si, fenn tar tá si fel ada to kat el lá tó ál lam -
ház tar tá si szer ve zet tel az adat szol gál ta tás sal érin tett költ -
ség ve té si évet meg elõ zõ év de cem ber 31-éig kö te les kö -
zöl ni.”

3.  §

Az Áhsz. 10.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„10.  § (1) Az 1.  § (1) be kez dé sé nek a)–b) és d)–g) pont -

ja i ban fog lalt ál lam ház tar tás szer ve ze tei (ide ért ve az ele mi 
költ ség ve tés ké szí té sé re kö te le zett rész ben ön ál ló költ ség -
ve té si szer ve ket is) a költ ség ve té si év elsõ fél évé rõl jú ni us
30-ai for du ló nap pal fél éves költ ség ve té si be szá mo lót, az
1.  § (1) be kez dé sé nek a)–b), d)–g) és i)–k) pont ja i ban fog -
lalt ál lam ház tar tás szer ve ze tei (ide ért ve az ele mi költ ség -
ve tés ké szí té sé re kö te le zett rész ben ön ál ló költ ség ve té si
szer ve ket is) a költ ség ve té si év rõl de cem ber 31-ei for du ló -
nap pal éves költ ség ve té si be szá mo lót kö te le sek ké szí te ni.
A fél éves költ ség ve té si be szá mo lót leg ké sõbb jú li us
31-éig, az éves költ ség ve té si be szá mo lót leg ké sõbb a kö -
vet ke zõ költ ség ve té si év feb ru ár 28-áig kell az 1.  § (1) be -
kez dé sé nek a)–b), d)–g) és i)–k) pont ja i ban fog lalt ál lam -
ház tar tás szer ve ze te i nek a fel ügye le ti szerv nek megkül -
deni.

(2) Az ala pok ról  szóló tör vény ben meg ha tá ro zott ke ze -
lõ nek az 1.  § (1) be kez dé sé nek c) pont já ban fog lalt ala pok -
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ról a költ ség ve té si év elsõ fe lé rõl jú ni us 30-ai for du ló nap -
pal az ala pok fél éves be szá mo ló ját, va la mint az 1.  § (1) be -
kez dé sé nek c) és h) pont já ban fog lalt ala pok ról a költ ség -
ve té si év rõl de cem ber 31-ei for du ló nap pal az ala pok éves
be szá mo ló ját kell el ké szí te nie.

(3) Az ál lam ház tar tás szer ve ze tei az éves és fél éves
költ ség ve té si be szá mo lót, egy sze rû sí tett éves költ ség ve té -
si be szá mo lót, kon szo li dált éves költ ség ve té si be szá mo lót
az e ren de let mel lék le te i ben meg ha tá ro zott [a Pénzügy -
minisztérium hon lap ján köz zé tett, köz pon ti lag elõ írt
nyom tat vány (tá jé koz ta tó és ûr lap gar ni tú ra) sze rin ti] for -
má ban és tar ta lom mal ké szí tik el. A ren de let mel lék le te i -
ben meg ha tá ro zott és a Pénz ügy mi nisz té ri um hon lap ján
köz zé tett, köz pon ti nyom tat vány he lyet te sít he tõ elekt ro ni -
kus adat fel dol go zó és adat hor do zó rend sze rek se gít sé gé -
vel azo nos for má ban ki nyom tat ha tó an ké szí tett, azo nos
tar tal mú do ku men tu mok kal. Amennyi ben az így elõ ál lí -
tott és ki nyom ta tott do ku men tum tar tal maz za a 13.  §-ban
fog lalt alá írá so kat is, ak kor az azo nos ér té kû a Pénzügy -
minisztérium hon lap já ról le töl tött köz pon ti nyom tat vány
alap ján el ké szí tett be szá mo ló val. Az alá írók fe le lõs ség gel
tar toz nak az ada to kat elõ ál lí tó és to váb bí tó el já rá sok meg -
fe le lõ ar chi vá lá sá ért.

(4) A fe je zet fel ügye le tét el lá tó szerv nek, il let ve a kü lön 
jog sza bály ban arra fel jo go sí tott szerv nek a sa ját és az 1.  §
(1) be kez dé sé nek a) pont ja sze rin ti fel ügye le te alá tar to zó
költ ség ve té si szer vek (ide ért ve az ele mi költ ség ve tés
 készítésére kö te le zett rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó költ -
ség ve té si szer ve ket is) fe lül vizs gált éves és fél éves költ -
ség ve té si be szá mo ló it, va la mint az 1.  § (1) be kez dé sé nek
f) és i)–j) pont ja sze rin ti ál lam ház tar tás szer ve ze te i nek az
éves és fél éves költ ség ve té si be szá mo ló it az (1) be kez dés
sze rin ti ha tár idõ le jár tát kö ve tõ 15 mun ka na pon be lül kell
be nyúj ta ni – ha jog sza bály más ként nem ren del ke zik –
a Pénz ügy mi nisz té ri um hoz, il let ve ki je lölt szer ve ze té hez
szá mí tó gé pes fel dol go zás ra. Az 1.  § (1) be kez dé sé nek
k) pont ja sze rin ti ál lam ház tar tás szer ve ze te éves költ ség -
ve té si be szá mo ló ját az (1) be kez dés sze rin ti ha tár idõ le jár -
tát kö ve tõ 15 mun ka na pon be lül az Ön kor mány za ti és
 Területfejlesztési Mi nisz té ri um hoz to váb bít ja.

(5) A he lyi ön kor mány za tok nak (ide ért ve a te le pü lé si és 
a te rü le ti ki sebb sé gi ön kor mány za to kat is) az ön kor mány -
za ti hi va tal [(fõ)pol gár mes te ri hi va tal (me gyei ön kor -
mány za ti hi va tal, kör jegy zõ ség, tár sult kép vi se lõ-tes tü let
hi va ta la)] és az ön kor mány za tok (ide ért ve a te le pü lé si és
a te rü le ti ki sebb sé gi ön kor mány za tok) fel ügye le te alá tar -
to zó költ ség ve té si szer vek (tár su lá sok) éves és fél éves
költ ség ve té si be szá mo ló it az (1) be kez dés sze rin ti ha tár idõ 
le jár tát kö ve tõ 8 mun ka na pon be lül kell be nyúj ta ni a
 Magyar Ál lam kincs tár Re gi o ná lis Igaz ga tó sá gá hoz
(a továb biak ban: a Kincs tár te rü le ti leg ille té kes Re gi o ná lis 
Igaz ga tó sá gá hoz).

(6) A több cé lú kis tér sé gi tár su lás és a fel ügye le te alá
tar to zó költ ség ve té si szer vek fe lül vizs gált éves és fél éves
költ ség ve té si be szá mo ló it az (1) be kez dés sze rin ti ha tár idõ 

le jár tát kö ve tõ 8 mun ka na pon be lül kell be nyúj ta ni a
Kincs tár te rü le ti leg ille té kes Re gi o ná lis Igaz ga tó sá gá hoz.

(7) Az Ötv. 92/A.  §-a sze rin ti he lyi ön kor mány za tok a
zár szám adá suk hoz kap cso ló dó, az ön kor mány zat és in téz -
mé nyei ada ta it össze von tan tar tal ma zó, jegy zõ ál tal el ké -
szí tett egy sze rû sí tett éves költ ség ve té si be szá mo lót kö te -
le sek a könyv vizs gá lói je len tés sel együtt a tárgy évet kö ve -
tõ áp ri lis 30-áig a kép vi se lõ-tes tü let elé ter jesz te ni. A kép -
vi se lõ-tes tü let ál tal el fo ga dott egy sze rû sí tett éves költ ség -
ve té si be szá mo lót a tárgy évet kö ve tõ év jú ni us 30-áig kell
köz zé ten ni és egy ide jû leg az Ál la mi Szám ve võ szék nek a
könyv vizs gá lói je len tés sel együtt meg kül de ni.

(8) Az or szá gos ki sebb sé gi ön kor mány zat nak az ön kor -
mány zat és az ön kor mány zat fel ügye le te alá tar to zó költ -
ség ve té si szer vek (tár su lá sok) fe lül vizs gált éves és fél éves
költ ség ve té si be szá mo ló it az (1) be kez dés sze rin ti ha tár idõ 
le jár tát kö ve tõ 8 mun ka na pon be lül kell be nyúj ta ni a
 Miniszterelnöki Hi va tal hoz. A Mi nisz ter el nö ki Hi va tal az
or szá gos ki sebb sé gi ön kor mány za tok és a fel ügye le tük alá 
tar to zó költ ség ve té si szer vek (tár su lá sok) éves és fél éves
költ ség ve té si be szá mo ló it 7 mun ka na pon be lül to váb bít ja
a Pénz ügy mi nisz té ri um hoz, il let ve ki je lölt szer ve ze té hez
szá mí tó gé pes fel dol go zás ra.

(9) Az or szá gos ki sebb sé gi ön kor mány za tok a zár szám -
adá suk hoz az or szá gos ki sebb sé gi ön kor mány zat és in téz -
mé nyei ada ta it össze von tan tar tal ma zó, az ön kor mány zat
el nö ke ál tal el ké szí tett egy sze rû sí tett éves költ ség ve té si
be szá mo lót kö te le sek a könyv vizs gá lói je len tés sel együtt a 
tárgy évet kö ve tõ év má jus 15-éig a köz gyû lés elé ter jesz te -
ni. A köz gyû lés ál tal el fo ga dott egy sze rû sí tett éves költ -
ség ve té si be szá mo lót a tárgy évet kö ve tõ év jú ni us 30-áig
kell köz zé ten ni és egy ide jû leg az Ál la mi Szám ve võ szék -
nek a könyv vizs gá lói je len tés sel együtt meg kül de ni.

(10) Az el kü lö ní tett ál la mi pénz ala pok ról a – kü lön tör -
vény ben meg ha tá ro zott – ke ze lõ nek az éves költ ség ve té si
be szá mo lót a könyv vizs gá lat be fe je zé sét meg elõ zõ en a
tárgy évet kö ve tõ év áp ri lis 30-áig, a könyv vizs gá lat be fe -
je zé sét köve tõen a könyv vizs gá lói je len tés sel együtt a
tárgy évet kö ve tõ év má jus 31-éig kell to váb bí ta nia a Pénz -
ügy mi nisz té ri um hoz, il let ve ki je lölt szer ve ze té hez fel dol -
go zás ra.

(11) Az Or szá gos Egész ség biz to sí tá si Pénz tár nak, il let -
ve az Or szá gos Nyug díj biz to sí tá si Fõ igaz ga tó ság nak a
 saját és az 1.  § (1) be kez dé sé nek d) pont ja sze rin ti fel ügye -
le te alá tar to zó költ ség ve té si szer vek fe lül vizs gált éves
költ ség ve té si be szá mo ló ját, to váb bá az 1.  § (1) be kez dé sé -
nek c) pont ja alap ján – a könyv vizs gá lat be fe je zé sét meg -
elõ zõ en – a tár sa da lom biz to sí tás pénz ügyi alap ja i nak el lá -
tá si éves költ ség ve té si be szá mo ló ját a tárgy évet kö ve tõ év
áp ri lis 30-áig, a fél éves be szá mo ló kat au gusz tus 15-éig
kell a Pénz ügy mi nisz té ri um hoz, il let ve ki je lölt szer ve ze té -
hez fel dol go zás ra meg kül de ni.

(12) A tár sa da lom biz to sí tá si ala pok a zá ra dé kot vagy
a zá ra dék meg adá sá nak el uta sí tá sát is ma gá ban fog la ló
könyv vizs gá lói je len tést tar tal ma zó kon szo li dált éves
költ ség ve té si be szá mo ló ja, va la mint a tár sa da lom biz to sí -

14998 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/184. szám



tá si al rend szer kon szo li dált éves költ ség ve té si be szá mo ló -
ja el ké szí té sé rõl és a tárgy évet kö ve tõ év má jus 31-éig
a Pénz ügy mi nisz té ri um, a Ma gyar Ál lam kincs tár és az
 Állami Szám ve võ szék ré szé re tör té nõ to váb bí tá sá ról az
ala pok ke ze lõi gon dos kod nak.

(13) A Kincs tár te rü le ti leg ille té kes Re gi o ná lis Igaz ga -
tó sá gai a me gyei össze sí tett be szá mo ló kat ti zen öt mun ka -
na pon be lül kö te le sek meg kül de ni to váb bi szá mí tó gé pes
fel dol go zás ra a Pénz ügy mi nisz té ri um hoz, il let ve ki je lölt
szer ve ze té hez.

(14) Az át szer ve zés sel, il let ve jog utód nél kül meg szû nõ 
ál lam ház tar tá si szer ve zet az éves költ ség ve té si be szá mo -
ló nak meg fe le lõ adat tar ta lom mal el ké szí tett és fe lül vizs -
gált be szá mo ló ját a Pénz ügy mi nisz té ri um hoz, il let ve ki je -
lölt szer ve ze té hez a meg szû nés nap ját kö ve tõ 120 na pon
be lül kö te les meg kül de ni.”

4.  §

Az Áhsz. 13.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(4) Az 1.  § (1) be kez dé sé nek c) pont já ban fog lalt tár sa -
da lom biz to sí tá si ala pok éves és fél éves költ ség ve té si be -
szá mo ló ját az ala pot ke ze lõ szerv ve ze tõ je és a be szá mo ló
el ké szí té sé ért fe le lõs ki je lölt sze mély kö te les alá ír ni. A
tár sa da lom biz to sí tá si al rend szer kon szo li dált éves költ -
ség ve té si be szá mo ló ját az alap ke ze lõ szer vek ve ze tõi
együt te sen kö te le sek alá ír ni.”

5.  §

Az Áhsz. 19.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) Egyéb tar tós ré sze se dés ként kell ki mu tat ni az ál la -
mi va gyon ról  szóló 2007. évi CVI. tör vény (a továb biak -
ban: Vtv.) ál tal tar tós vagy ide ig le nes jel le gû nek mi nõ sí -
tett tu laj don ré sze ket, az zal hogy az 1.  § (1) be kez dé sé nek
a) pont ja sze rin ti költ ség ve té si szerv egyéb tar tós ré sze se -
dést csak ak kor mu tat hat ki, ha a Vtv. 29.  §-ának (5) be kez -
dé se, il let ve kü lön jog sza bály alap ján a tu laj do no si jo go -
kat az adott költ ség ve té si szerv gya ko rol ja.”

6.  §

Az Áhsz. 28.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) A be ke rü lé si ér ték ré szét ké pe zi az ál lam ház tar tás
szer ve ze te i nél az elõ ze tesen fel szá mí tott, le nem von ha tó
ál ta lá nos for gal mi adó.”

7.  §

Az Áhsz. a 29/A.  §-a után a kö vet ke zõ 29/B.  §-sal egé -
szül ki:

„29/B.  § (1) Ál lam ház tar tás szer ve ze te ala pí tá sa, át szer -
ve zé se ese tén az ala pí tó, a fel ügye le ti szerv (ide ért ve köz -
pon ti költ ség ve té si szer vek ese té ben a Nem ze ti Va gyon -
gaz dál ko dá si Ta ná csot is) dön té se alap ján vég le ge sen át -
adott esz köz be ke rü lé si ér té ké nek – ha jog sza bály el té rõ en 
nem ren del ke zik – az ala pí tó ok irat, il let ve an nak mó do sí -
tá sa mel lék le tét ké pe zõ át adás/át vé te li jegy zõ könyv ben
sze rep lõ ér ték mi nõ sül. Az át adó szer ve zet nél ki mu ta tott
brut tó (il let ve be ke rü lé si) ér ték al kal ma zá sa ese tén az át -
adá sig el szá molt hal mo zott ér ték csök ke nést (il let ve ér ték -
vesz tést) is nyil ván tar tás ba kell ven ni.

(2) Ál lam ház tar tá si szer ve zet ala pí tá sa, át szer ve zé se
ese tén az ala pí tó, a fel ügye le ti szerv (ide ért ve köz pon ti
költ ség ve té si szer vek ese té ben a Nem ze ti Va gyon gaz dál -
ko dá si Ta ná csot is) dön té se alap ján va gyon ke ze lés be vett
esz köz be ke rü lé si ér té ké nek – ha jog sza bály el té rõ en nem
ren del ke zik – a va gyon ke ze lé si szer zõ dés ben (il let ve an -
nak mel lék le tét ké pe zõ át adás/át vé te li jegy zõ könyv ben)
sze rep lõ ér ték mi nõ sül. Az át adó szer ve zet nél ki mu ta tott
brut tó (il let ve be ke rü lé si) ér ték al kal ma zá sa ese tén az át -
adá sig el szá molt hal mo zott ér ték csök ke nést (il let ve ér ték -
vesz tést) is nyil ván tar tás ba kell ven ni.”

8.  §

Az Áhsz. 31.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) A ve võn ként, az adó son ként kis össze gû kö ve te lé -
sek könyv vi tel ben el kü lö ní tett cso port já ra, a ve võk, az
adó sok együt tes mi nõ sí té se alap ján – ide nem ért ve a
31/A.  § (1) be kez dé se sze rin ti egy sze rû sí tett ér té ke lé si el -
já rás kö ré be vont kis össze gû kö ve te lé se ket – az ér ték vesz -
tés össze ge ezen kö ve te lé sek nyil ván tar tás ba vé te li ér té ké -
nek szá za lé ká ban is meg ha tá roz ha tó, egy összeg ben el szá -
mol ha tó, el kü lö ní tet ten ki mu tat ha tó. Ez eset ben a kö vet -
ke zõ évi mér leg for du ló na pi ér té ke lés kor a ve võn ként,
adó son ként kis össze gû kö ve te lé sek – ha son ló mó don
meg ál la pí tott – ér ték vesz té sé nek össze gét össze kell vet ni
az elõ zõ évi, ilyen jog cí men el szá molt ér ték vesz tés össze -
gé vel és a cso port szint jén mu tat ko zó kü lön bö ze tet – elõ -
je lé nek meg fele lõen – a ko ráb ban el szá molt ér ték vesz tést
nö ve lõ ér ték vesz tés ként, il let ve a ko ráb ban el szá molt ér -
ték vesz tés vissza írá sa ként kell el szá mol ni.”

9.  §

Az Áhsz. 38.  §-ának (6) be kez dé se a kö vet ke zõ r) és
s) pont tal egé szül ki:

[(6) Az éves költ ség ve té si be szá mo ló pénz for gal mi
 jelentése év vé gén ki egé szül kö vet ke zõ tá jé koz ta tó ada -
tokkal:]

„r) az ön kor mány za ti több sé gi tu laj do nú vál lal ko zá sok
 miatti ga ran cia- és ke zes ség vál la lás ál lo má nya,
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s) a nem ön kor mány za ti több sé gi tu laj do nú vál lal ko zá -
sok  miatti ga ran cia- és ke zes ség vál la lás ál lo má nya.”

10.  §

Az Áhsz. 40.  §-ának (2) be kez dé se a kö vet ke zõ p) pont -
tal egé szül ki:

[(2) Az éves költ ség ve té si be szá mo ló ki egé szí tõ mel lék -
le té nek szám sze rû ki mu ta tá sai:]

„p) Tel je sít mény ki mu ta tás.”

11.  §

Az Áhsz. 44.  §-a a kö vet ke zõ (10) be kez dés sel egé szül
ki:

„(10) A tel je sít mény ki mu ta tást a 26. szá mú mel lék let
tar tal maz za, mely az ál lam ház tar tás szer ve ze te adott évi
mû kö dé si és fel hal mo zá si tel je sít mé nyét el kü lö nít ve mu -
tat ja be ered mény szem lé let ben, a leg fon to sabb költ ség ve -
té si be vé te li és ki adá si jog cí mek és az azo kat kor ri gá ló
pénz for gal mi, il let ve pénz for ga lom nél kü li té te lek sze rin ti
ta go lás ban.”

12.  §

Az Áhsz. 45/A.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A fe je zet fel ügye le tét el lá tó szerv, il let ve a kü lön
jog sza bály ban arra fel jo go sí tott szerv a sa ját és az 1.  §
(1) be kez dé sé nek a), d) pont ja sze rin ti fel ügye le te alá tar -
to zó költ ség ve té si szer vek, a he lyi ön kor mány za tok (a te -
le pü lé si és te rü le ti ki sebb sé gi ön kor mány za tok ada ta it is
tar tal ma zó), a (fõ)pol gár mes te ri hi va tal (me gyei ön kor -
mány za ti hi va tal, kör jegy zõ ség, tár sult kép vi se lõ-tes tü let
hi va ta la), va la mint az or szá gos ki sebb sé gi ön kor mány zat
és a fel ügye le te alá tar to zó 1.  § (1) be kez dé sé nek b), e) és
g) pont ja sze rin ti költ ség ve té si szer vek fe lül vizs gált éves
és fél éves költ ség ve té si be szá mo ló i nak, va la mint az 1.  §
(1) be kez dé sé nek f) és i)–j) pont ja sze rin ti ál lam ház tar tás
szer ve ze tei az éves és a fél éves költ ség ve té si be szá mo ló i -
nak a Ma gyar Ál lam kincs tár hoz, il let ve a Kincs tár te rü le ti -
leg ille té kes Re gi o ná lis Igaz ga tó sá ga i hoz tör té nõ meg kül -
dé sé vel tesz nek ele get a le tét be he lye zé si kötelezettsé -
güknek.”

13.  §

Az Áhsz. 45/A.  §-ának (7) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(7) Az ál lam ház tar tás szer ve ze te a meg bíz ha tó és va lós 
ké pet lé nye ge sen be fo lyá so ló hiba ese tén a már le tét be he -
lye zett éves költ ség ve té si be szá mo lót, egy sze rû sí tett éves

költ ség ve té si be szá mo lót, il let ve kon szo li dált éves költ -
ség ve té si be szá mo lót is mé tel ten kö te les le tét be he lyez ni.
Az is mé tel ten le tét be he lye zett éves költ ség ve té si be szá -
mo ló csak a könyv vi te li mér le get és a ki egé szí tõ mel lék -
let bõl a 6. és a 18–22. szá mú mel lék le te ket tar tal maz za. Az 
is mé tel ten le tét be he lye zett egy sze rû sí tett éves költ ség ve -
té si be szá mo ló ban az is mé telt le tét be he lye zés elõt ti költ -
ség ve té si év könyv vi te li mér le gé nek záró ada ta mel lett az
el len õr zés meg ál la pí tá sa i nak ezen esz kö zök és for rá sok
ér té két össze von tan mó do sí tó össze ge it kell fel tün tet ni.
Az is mé tel ten le tét be he lye zett kon szo li dált éves költ ség -
ve té si be szá mo ló csak a könyv vi te li mér le get és a ki egé -
szí tõ mel lék let bõl a 6., a 18–20. és a 22. szá mú mel lék le te -
ket tar tal maz za.”

14.  §

(1) Az Áhsz. 6. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let
1. szá mú mel lék le te lép.
 (2) Az Áhsz. 9. szá mú „Szám la ke ret tü kör” mel lék le te
e ren de let 2. szá mú mel lék le te sze rint mó do sul.
 (3) Az Áhsz. e ren de let 3. szá mú mel lék le te sze rin ti
26. szá mú mel lék let tel egé szül ki.

A kincstári elszámolások beszámolási és könyvvezetési
kötelezettségének sa já tos sá ga i ról  szóló 

240/2003. (XII. 17.) Korm. ren de let mó do sí tá sa

15.  §

A kincs tá ri el szá mo lá sok be szá mo lá si és könyv ve ze té si
kö te le zett sé gé nek sa já tos sá ga i ról  szóló 240/2003.
(XII. 17.) Korm. ren de let (a továb biak ban: Kszr.)
13.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„(2) Az 1. szám la osz tály a be fek te tett pénz ügyi esz köz -
ként ki mu ta tott tu laj do ni ré sze se dést je len tõ be fek te té sek,
hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pí rok, hosszú le já ra tú
bank be té tek, ál lam ál tal nyúj tott hi te lek, köl csö nök nyil -
ván tar tá sá ra szol gá ló szám lá kat fog lal ja ma gá ban. A ré -
sze se dé sek kö zött kell ki mu tat ni a Ma gyar Ál lam tu laj do ni 
ré sze se dé sét a Ma gyar Nem ze ti Bank Rész vény tár sa ság -
ban (a továb biak ban: MNB) és a nem zet kö zi pénz ügyi
szer ve ze tek ben.”

16.  §

(1) A Kszr. 1. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let
4. szá mú mel lék le te lép.
 (2) A Kszr. 8. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let
5. szá mú mel lék le te lép.
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ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Hatályba léptetõ rendelkezések

17.  §

(1) E ren de let – a (2) és (3) be kez dés ben fog lalt ki vé te -
lek kel – 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba az zal, hogy ren -
del ke zé se it elõ ször a 2008. év rõl ké szí tett éves költ ség ve -
té si be szá mo ló ra kell al kal maz ni.
 (2) E ren de let 10.  §-a, 11.  §-a, 14.  § (3) be kez dé se, a
2. szá mú mel lék le te (1) be kez dé sé nek 7. szám la osz tály ra
és 99. szám la cso port ra vo nat ko zó ré sze, (2) be kez dé sé nek
i) és j) pont ja és a 3. szá mú mel lék le te 2009. ja nu ár 1-jén
lép ha tály ba az zal, hogy e ren del ke zé se ket elõ ször a 2009.
év rõl ké szí tett éves költ ség ve té si be szá mo ló ra kell al kal -
maz ni.
 (3) E ren de let 19.  §-ának (3) be kez dé se 2007. de cem ber
31-én lép ha tály ba.

Módosító rendelkezések

18.  §

(1) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az Áhsz.
7.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „h)–l)” szö veg rész he lyé be
az „e) és i)–k)” szö veg rész, az Áhsz. 8.  §-ának (11) be kez -
dé sé ben a „d)–f)” szö veg rész he lyé be a „d)–g)” szö veg -
rész, az Áhsz. 11.  §-ának (5) be kez dé sé ben, az Áhsz. – az
ál lam ház tar tás szer ve ze tei be szá mo lá si és könyv ve ze té si
kö te le zett sé gé nek sa já tos sá ga i ról  szóló 249/2000.
(XII. 24.) Korm. ren de let, valamint a kincs tá ri el szá mo lá -
sok be szá mo lá si és könyv ve ze té si kö te le zett sé gé nek sa já -
tos sá ga i ról  szóló 240/2003. (XII. 17.) Korm. ren de let mó -
do sí tá sá ról  szóló 359/2006. (XII. 27.) Korm. ren de let
9.  §-ában át szá mo zott – 13.  §-ának (6) be kez dé sé ben, az
Áhsz. 38.  §-ának (4) be kez dé sé ben, az Áhsz. 38.  §-ának
(7) be kez dé sé ben, az Áhsz. 40.  §-ának (3) be kez dé sé ben,
az Áhsz. 44.  §-ának (8) be kez dé sé ben, az Áhsz.
45/A.  §-ának (3) be kez dé sé ben, az Áhsz. 46.  §-ának
(1) be kez dé sé ben, az Áhsz. 50.  §-ban a „g)” szö veg rész
he lyé be a „h)” szö veg rész, az Áhsz. 11.  §-ának (6) be kez -
dé sé ben a „c) és g)” szö veg rész he lyé be a „c)” szö veg rész,
az Áhsz. 11.  §-ának (10) be kez dé sé ben a „h), i) és k)–l)”
szö veg rész he lyé be a „j)–k)” szö veg rész, az Áhsz.
13.  §-ának (1) be kez dé sé ben az „és h)–l)” szö veg rész he -
lyé be az „e) és i)–k)” szö veg rész, az Áhsz. – az ál lam ház -
tar tás szer ve ze tei be szá mo lá si és könyv ve ze té si kö te le -
zett sé gé nek sa já tos sá ga i ról  szóló 249/2000. (XII. 24.)
Korm. ren de let, valamint a kincs tá ri el szá mo lá sok be szá -
mo lá si és könyv ve ze té si kö te le zett sé gé nek sa já tos sá ga i ról 
 szóló 240/2003. (XII. 17.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 359/2006. (XII. 27.) Korm. ren de let 9.  §-ában át szá -
mo zott – 13.  §-ának (7) be kez dé sé ben az „m)” szö veg rész

he lyé be a „g)” szö veg rész, az Áhsz. 37.  §-ának (7) be kez -
dé sé ben az „a), c)–g), l)” szö veg rész he lyé be az „a), c)–h),
k)” szö veg rész, az Áhsz. 38.  §-ának (1) be kez dé sé ben a
„b), e) és j)” szö veg rész he lyé be a „b), e), g) és i)” szö veg -
rész, az Áhsz. 45/A.  §-ának (4) be kez dé sé ben az „l)” szö -
veg rész he lyé be a „k)” szö veg rész, az Áhsz. 50.  §-ban az
„a)–b), d)–f) és h)–m)” szö veg rész he lyé be az „a)–b),
d)–g) és i)–k)” szö veg rész lép.

 
(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az Áhsz.

45/A.  §-ának (6) be kez dé sé ben a „Ma gyar Ál lam kincs tár
Te rü le ti Igaz ga tó sá gá hoz (a te rü le ti leg ille té kes Igaz ga tó -
ság hoz)” szö veg rész he lyé be a „Kincs tár te rü le ti leg ille té -
kes Re gi o ná lis Igaz ga tó sá gá hoz” szö veg rész lép.

 
(3) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az Áhsz.

2.  §-ában a „152.  §; 157.  § (1), (3);” szö veg rész he lyé be a
„152.  §; 155/A–155/B.  §; 157.  § (1), (3);” szö veg rész, az
Áhsz. 4.  §-ában a „89.  § (1)–(4);” szö veg rész he lyé be a
„89.  § (1)–(4), (6);” szö veg rész, az Áhsz. 4.  §-ában a
„177.  § (1), (3)–(8), (10)–(14);” szö veg rész he lyé be a
„177.  § (1), (3)–(8), (10)–(15);” szö veg rész, az Áhsz. – az
ál lam ház tar tás szer ve ze tei be szá mo lá si és könyv ve ze té si
kö te le zett sé gé nek sa já tos sá ga i ról  szóló 249/2000.
(XII. 24.) Korm. ren de let, va la mint a kincs tá ri el szá mo lá -
sok be szá mo lá si és könyv ve ze té si kö te le zett sé gé nek sa já -
tos sá ga i ról  szóló 240/2003. (XII. 17.) Korm. ren de let mó -
do sí tá sá ról  szóló 359/2006. (XII. 27.) Korm. ren de let
5.  §-ának (2) be kez dé sé ben át szá mo zott – 7.  §-ának
(12) be kez dé sé ben a „Pénz ügy mi nisz té ri um” szö veg rész
he lyé be a „pénz ügy mi nisz ter” szö veg rész, az Áhsz. – az
ál lam ház tar tás szer ve ze tei be szá mo lá si és könyv ve ze té si
kö te le zett sé gé nek sa já tos sá ga i ról  szóló 249/2000.
(XII. 24.) Korm. ren de let, va la mint a kincs tá ri el szá mo lá -
sok be szá mo lá si és könyv ve ze té si kö te le zett sé gé nek sa já -
tos sá ga i ról  szóló 240/2003. (XII. 17.) Korm. ren de let mó -
do sí tá sá ról  szóló 359/2006. (XII. 27.) Korm. ren de let
9.  §-ában át szá mo zott – 13.  §-ának (6) be kez dé sé ben az
„éves és fél éves költ ség ve té si” szö veg rész he lyé be az
„éves költ ség ve té si” szö veg rész, az Áhsz. 22.  §-a (1) be -
kez dé sé nek b) pont já ban „a he lyi adók, az il le té kek” szö -
veg rész he lyé be „a he lyi adók, a gép jár mû adó, az il le té -
kek, az ál lam igaz ga tá si el já rá si il le té kek,” szö veg rész, az
Áhsz. 24.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „ke zelt kincs tá ri
 vagyon” szö veg rész he lyé be a „köz pon ti költ ség ve té si
szer vek ál tal ke zelt va gyon” szö veg rész, az Áhsz.
24.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „tár su lás tu laj do nát” szö -
veg rész he lyé be a „tár su lás, il let ve egyéb jog sza bály alap -
ján az ál lam ház tar tás szer ve ze te tu laj do nát” szö veg rész, az 
Áhsz. 26.  §-a (3) be kez dé sé nek b) pont já ban a „kincs tá ri
va gyon” szö veg rész he lyé be az „ál la mi va gyon” szö veg -
rész, az Áhsz. 32.  §-ának (3) be kez dé sé ben a „be ke rü lé si
(be szer zé si) ér té ke az” szö veg rész he lyé be a „be ke rü lé si
(be szer zé si) ér té ke – ha jog sza bály el té rõ en nem ren del ke -
zik – az” szö veg rész, az Áhsz. 32.  §-ának (3) be kez dé sé -
ben az „azo nos fel ügye le ti szerv alá tar to zó” szö veg rész
he lyé be az „azo nos fel ügye le ti szerv alá (ide ért ve köz pon ti 
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költ ség ve té si szer vek ese té ben a Kor mányt is) tar to zó”
szö veg rész, az Áhsz. 44/A.  §-ának (1) be kez dé sé ben az
„ön kor mány za tok kép vi se lõ-tes tü le te ré szé re” szö veg rész
he lyé be az „ön kor mány za tok kép vi se lõ-tes tü le te, il let ve
az or szá gos ki sebb sé gi ön kor mány za tok köz gyû lé se ré -
szé re „ szö veg rész lép.
 (4) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az Áhsz.
8. szá mú mel lék le te A/1) pont ja sze rin ti táb la fej lé cé nek
2–3. és 4–5. osz lo pá ban a „PM–BM” szö veg rész he lyé be a 
„PM–ÖTM” szö veg rész, az Áhsz. 8. szá mú mel lék le te
E/1) pont ja sze rin ti táb la fej lé cé nek 2–3. és 4–5. osz lo pá -
ban a „PM–BM” szö veg rész he lyé be a „PM–ÖTM” szö -
veg rész, az Áhsz. 8. szá mú mel lék le te H) pont ja sze rin ti
táb la cí mé ben a „he lyi” szö veg rész he lyé be a „te le pü lé si”
szö veg rész, az Áhsz. 8. szá mú mel lék le te H) pont ja sze rin -
ti táb la „Ipar ûzé si adó erõ-ké pes ség  miatti kor rek ció” sor
he lyé be a „Jö ve de lem kü lönb ség mér sék lés el szá mo lá sa
 miatti kor rek ció” sor lép.

Hatályon kívül helyezõ rendelkezés

19.  §

(1) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az Áhsz.
28.  §-ának (3)–(4) be kez dé se és az Áhsz. 38.  §-a (6) be kez -
dé sé nek o) pont ja ha tá lyát vesz ti.
 (2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az Áhsz.
40.  §-a (2) be kez dé sé nek o) pont ja, az Áhsz. 44.  §-a (9) be -
kez dé se, va la mint az Áhsz. 25. szá mú mel lék le te ha tá lyát
vesz ti.
 (3) Az ál lam ház tar tás szer ve ze tei be szá mo lá si és
könyv ve ze té si kö te le zett sé gé nek sa já tos sá ga i ról  szóló
249/2000. (XII. 24.) Korm. ren de let, va la mint a kincs tá ri
el szá mo lá sok be szá mo lá si és könyv ve ze té si kö te le zett sé -
gé nek sa já tos sá ga i ról  szóló 240/2003. (XII. 17.) Korm.
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 359/2006. (XII. 27.) Korm.
ren de let 1.  §-ának (2) be kez dé se és 7.  §-ának (2) be kez dé -
se nem lép ha tály ba.
 (4) E ren de let 1–9.  §-a, 12–13.  §-a, 14.  § (1) be kez dé se,
15–16.  §-a, 17.  §-ának (3) be kez dé se, 18.  §-a, 19.  §-ának
(1) és (2) be kez dé se, 1. szá mú mel lék le te és 4–5. szá mú
mel lék le te e ren de let ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon ha tá -
lyát vesz ti.
 (5) E ren de let 10–11.  §-a, 14.  §-a, 19.  § (3)–(4) be kez dé -
se, 20–21.  §-a és 2–3. szá mú mel lék le te 2009. ja nu ár 2-án
ha tá lyát vesz ti. E be kez dés 2009. ja nu ár 3-án ha tá lyát
vesz ti.

Átmeneti rendelkezések

20.  §

E ren de let 7.  §-át, 19.  §-ának (2) be kez dé sét és az 1. szá -
mú mel lék le té ben fog lal ta kat a 2007. év rõl össze ál lí tott
éves költ ség ve té si be szá mo ló el ké szí té se kor is al kal maz ni
kell.

21.  §

(1) Az or szá gos ki sebb sé gi ön kor mány zat nak a szám vi -
te li tör vény sze rin ti egyes egyéb szer ve ze tek be szá mo ló -
ké szí té si és könyv ve ze té si kö te le zett sé gé nek sa já tos sá ga i -
ról  szóló 224/2000. (XII. 19.) Korm. ren de let (a továb biak -
ban: Eszr.) sze rint 2007. de cem ber 31-ei mér leg for du ló -
nap ra el ké szí tett be szá mo ló ja mér le ge alap ján a könyv ve -
ze tés 2008. ja nu ár 1-jei meg nyi tá sá hoz ren de zõ mér le get
kell ké szí te ni a (2)–(7) be kez dés ben fog lal tak figye lembe -
véte lével.

 (2) A ren de zõ mér leg mér leg for du ló nap ja 2007. de cem -
ber 31-e. Az or szá gos ki sebb sé gi ön kor mány zat a ren de zõ
mér le get 2008. má jus 31-éig kö te les el ké szí te ni.

 (3) A ren de zõ mér le get és az azt alá tá masz tó lel tárt
könyv vizs gá ló val kell el len õriz tet ni.

 (4) A ren de zõ mér le get há rom osz lo pos for má ban kell
el ké szí te ni, amely nek

a) elsõ osz lo pa az (1) be kez dés alap ján az Eszr. sze rin ti
mér leg so rok meg ne ve zé sét és záró ada ta it,

b) má so dik osz lo pa az át ren de zé sek ha tá sát,

c) har ma dik osz lo pa az Áhsz. sze rin ti mér leg mér leg so -
ra i nak meg ne ve zé sét és záró ada tát

tar tal maz za.
 (5) A ren de zõ mér leg ben az or szá gos ki sebb sé gi ön kor -
mány zat nak az Eszr. sze rin ti mér leg té te le it a lel tár alap ján 
kell az Áhsz. sze rin ti mér leg so rok ba be ál lí ta ni, to vább ta -
gol ni és az Áhsz. sze rin ti mér leg so rok tar tal má nak meg -
fele lõen át so rol ni.

 (6) A ren de zõ mér leg alap ján kell meg nyit ni 2008. ja -
nuár 1-jé vel az Áhsz. sze rint a köny ve ket.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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2. szá mú mel lék let a 400/2007. (XII. 27.) Korm. ren de let hez

(1) Az Áhsz. 9. szá mú mel lék le té nek „Szám la ke ret tü kör” ré sze a kö vet ke zõk sze rint mó do sul:

Meg szû nõ fõ köny vi szám lák:

„3466. Eu ró pai Te rü le ti Együtt mû kö dés tá mo ga tá sá nak fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat-fel hasz ná lá si 
ke ret szám lá ja

36266. Eu ró pai Te rü le ti Együtt mû kö dés tá mo ga tá sá nak le bo nyo lí tá si szám lá ja
36269. Egyéb kü lön fé le nem zet kö zi tá mo ga tás le bo nyo lí tá si szám lá ja
36866. Eu ró pai Te rü le ti Együtt mû kö dés tá mo ga tá sá nak kö zös sé gi for rás szám lái

396. Meg té rí ten dõ el lá tá sok el szá mo lá sa szám la (tb költ ség ve té si szer vek)
594. Alap- és vál lal ko zá si te vé keny ség kö zöt ti pénz for ga lom nél kü li ki adá sok el szá mo lá sa

5941. Alap- és vál lal ko zá si te vé keny ség kö zöt ti pénz for ga lom nél kü li ki adá sok elõ irány za ta
5942. Alap- és vál lal ko zá si te vé keny ség kö zöt ti pénz for ga lom nél kü li ki adá sok elõ irány za tá nak tel je sí té se

596. Be hajt ha tat lan, el en ge dett (tö rölt) kö ve te lés hi te le zé si vesz te sé ge
598. Kész le tek lel tá ro zá si kü lön bö ze té nek és se lej te zé sé nek el szá mo lá sa

6666. Eu ró pai Te rü le ti Együtt mû kö dés tá mo ga tá sá nak ki adá sai
6668. NATO Biz ton sá gi Be ru há zá si prog ram ki adá sai
6699. Egyéb kü lön fé le nem zet kö zi tá mo ga tá si prog ram ki adá sai

71–76. ALAPTEVÉKENYSÉGEK KIADÁSI ELÕIRÁNYZATA ÉS ELÕIRÁNYZAT TELJESÍTÉSE
78–79. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG KIADÁSI ELÕIRÁNYZATA ÉS ELÕIRÁNYZAT TELJESÍTÉSE

781–782. Vál lal ko zá si te vé keny ség kü lön fé le ki adá sa i nak elõ irány za ta
783. Alap- és vál lal ko zá si te vé keny ség kö zöt ti pénz for ga lom nél kü li ki adá sok el szá mo lá sá nak elõ irány za ta
791–792. Vál lal ko zá si te vé keny ség kü lön fé le ki adá sai elõ irány za tá nak tel je sí té se
793. Alap- és vál lal ko zá si te vé keny ség kö zöt ti pénz for ga lom nél kü li ki adá sok el szá mo lá sa elõ irány za tá nak tel je sí -

té se
983. Alap- és vál lal ko zá si te vé keny ség kö zöt ti pénz for ga lom nél kü li be vé tel el szá mo lá sa

9831. Alap- és vál lal ko zá si te vé keny ség kö zöt ti pénz for ga lom nél kü li be vé tel elõ irány za ta
9832. Alap- és vál lal ko zá si te vé keny ség kö zöt ti pénz for ga lom nél kü li be vé tel elõ irány za tá nak tel je sí té se

991–992. Alap te vé keny ség szak fel ada ta i nak be vé te li elõ irány za ta és elõ irány zat tel je sí té se
991. Alap te vé keny ség szak fel ada ta i nak be vé te li elõ irány za ta
992. Alap te vé keny ség szak fel ada tai be vé te li elõ irány za tá nak tel je sí té se
993–996. Vál lal ko zá si te vé keny ség szak fel ada tá nak be vé te li elõ irány za ta és elõ irány zat tel je sí té se
993. Vál lal ko zá si te vé keny ség kü lön fé le be vé te le i nek elõ irány za ta
994. Alap- és vál lal ko zá si te vé keny ség kö zöt ti pénz for ga lom nél kü li be vé te lek el szá mo lá sá nak elõ irány za ta
995. Vál lal ko zá si te vé keny ség kü lön fé le be vé te lei
996. Alap- és vál lal ko zá si te vé keny ség kö zöt ti pénz for ga lom nél kü li be vé te lek el szá mo lá sa elõ irány za tá nak tel je -

sí té se
993–996. Vál lal ko zá si te vé keny ség szak fel ada tá nak be vé te li elõ irány za ta és elõ irány zat tel je sí té se
994. Vál lal ko zá si te vé keny ség kü lön fé le be vé te le i nek elõ irány za ta
995. Vál lal ko zá si te vé keny ség kü lön fé le be vé te lei
998. Fog lalt

06651. EMVA NVT-1-hez tar to zó vi dék fej lesz té si tá mo ga tás ki adá sai
06652. EMVA NVT-2-höz tar to zó ag rár- és vi dék fej lesz té si terv ki adá sai”

Új fõ köny vi szám lák:

„28731. Mû kö dé si célú ga ran cia- és ke zes ség vál la lás ból szár ma zó kö ve te lé sek
28732. Fel hal mo zá si célú ga ran cia- és ke zes ség vál la lás ból szár ma zó kö ve te lé sek

2875. Va gyon ke ze lés be adott esz kö zök höz kap cso ló dó kö ve te lé sek
3466. Te rü le ti Együtt mû kö dés tá mo ga tá sá nak fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret szám lái

34661. Eu ró pai Te rü le ti Együtt mû kö dés tá mo ga tá sá nak fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat-fel hasz ná lá si 
ke ret szám lá ja

34662. INTERACT tá mo ga tá sá nak fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret szám lá ja
3467. Sváj ci Alap tá mo ga tá sá nak fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret szám lá ja
3468. Szo li da ri tá si prog ra mok tá mo ga tá sá nak fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret szám lái
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34681. Eu ró pai Me ne kült ügyi Alap tá mo ga tá sá nak fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat-fel hasz ná lá si
 keretszámlája

34682. In teg rá ci ós Alap tá mo ga tá sá nak fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret szám lá ja
34683. Vissza té rés Alap prog ra mok tá mo ga tá sá nak fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat-fel hasz ná lá si

 keretszámlája
34684. Kül sõ Ha tá rok Alap tá mo ga tá sá nak fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret szám -

lá ja
36266. Te rü le ti Együtt mû kö dés tá mo ga tá sá nak le bo nyo lí tá si szám lái

362661. Eu ró pai Te rü le ti Együtt mû kö dés tá mo ga tás le bo nyo lí tá si szám lá ja
36262. INTERACT tá mo ga tás le bo nyo lí tá si szám lá ja
36267. Sváj ci Alap tá mo ga tás le bo nyo lí tá si szám lá ja
36268. Szo li da ri tá si prog ra mok le bo nyo lí tá si szám lái

362681. Eu ró pai Me ne kült ügyi Alap tá mo ga tá sá nak le bo nyo lí tá si szám lá ja
362682. In teg rá ci ós Alap tá mo ga tá sá nak le bo nyo lí tá si szám lá ja
362683. Vissza té ré si Alap tá mo ga tá sá nak le bo nyo lí tá si szám lá ja
362684. Kül sõ Ha tá rok Alap tá mo ga tá sá nak le bo nyo lí tá si szám lá ja

3629. Egyéb kü lön fé le nem zet kö zi tá mo ga tás le bo nyo lí tá si szám lá ja
36866. Te rü le ti Együtt mû kö dés tá mo ga tá sá nak kö zös sé gi for rás szám lái

368661. Eu ró pai Te rü le ti Együtt mû kö dés tá mo ga tás kö zös sé gi for rás szám lái
368662. INTERACT tá mo ga tás kö zös sé gi for rás szám lá ja

36867. Sváj ci Alap tá mo ga tás kö zös sé gi for rás szám lá ja
36868. Szo li da ri tá si prog ra mok kö zös sé gi for rás szám lái

368681. Eu ró pai Me ne kült ügyi Alap kö zös sé gi for rás szám lá ja
368682. In teg rá ci ós Alap kö zös sé gi for rás szám lá ja
368683. Vissza té ré si Alap kö zös sé gi for rás szám lá ja
368684. Kül sõ Ha tá rok Alap kö zös sé gi for rás szám lá ja

396. Meg té rí ten dõ el lá tá sok el szá mo lá sa szám la
3981. EM VA-ból ér ke zõ NVT-1-hez tar to zó vi dék fej lesz té si tá mo ga tás költ ség ve té si át fu tó ki adá sai
3982. EM VA-ból ér ke zõ NVT-2-höz tar to zó ag rár- és vi dék fej lesz té si terv költ ség ve té si át fu tó ki adá sai
3984. EHA-ból fi nan szí ro zott ope ra tív prog ram költ ség ve té si át fu tó ki adá sai

431111. Pénz ügyi vál lal ko zá sok tól fel vett fej lesz té si célú hi te lek mér leg for du ló na pot
 követõ tör lesz tõ rész le tek ál lo má nya

431112. Pénz ügyi vál lal ko zá sok tól fel vett fej lesz té si célú hi te lek kö vet ke zõ évek tör lesz tõ 
rész le te i nek ál lo má nya

431121. Pénz ügyi vál lal ko zá sok tól fel vett mû kö dé si célú hi te lek mér leg for du ló na pot
 követõ tör lesz tõ rész le tek ál lo má nya

431122. Pénz ügyi vál lal ko zá sok tól fel vett mû kö dé si célú hi te lek kö vet ke zõ évek tör lesz tõ
rész le te i nek ál lo má nya

432111. Egyéb bel föl di for rás ból fel vett fej lesz té si célú hi te lek mér leg for du ló na pot kö ve -
tõ tör lesz tõ rész le tek ál lo má nya

432112. Egyéb bel föl di for rás ból fel vett fej lesz té si célú hi te lek kö vet ke zõ évek tör lesz tõ
rész le te i nek ál lo má nya

432121. Egyéb bel föl di for rás ból fel vett mû kö dé si célú hi te lek mér leg for du ló na pot kö ve tõ 
tör lesz tõ rész le tek ál lo má nya

432122. Egyéb bel föl di for rás ból fel vett mû kö dé si célú hi te lek kö vet ke zõ évek tör lesz tõ
rész le te i nek ál lo má nya

43311. Hosszú le já ra tú kül föl di hi te lek mér leg for du ló na pot kö ve tõ tör lesz tõ rész le tek ál lo má nya
43312. Hosszú le já ra tú kül föl di hi te lek kö vet ke zõ évek tör lesz tõ rész le te i nek ál lo má nya

434111. Fej lesz té si célú köt vény ki bo csá tás tar to zás mér leg for du ló na pot kö ve tõ tör lesz tõ
rész le tek ál lo má nya

434112. Fej lesz té si célú köt vény ki bo csá tás tar to zás kö vet ke zõ évek tör lesz tõ rész le te i nek
ál lo má nya

434121. Mû kö dé si célú köt vény ki bo csá tás tar to zás mér leg for du ló na pot kö ve tõ tör lesz tõ
rész le tek ál lo má nya

434122. Mû kö dé si célú köt vény ki bo csá tás tar to zás kö vet ke zõ évek tör lesz tõ rész le te i nek
ál lo má nya
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43511. Mû kö dé si célú (éven túli) tá mo ga tá si köl csö nök mér leg for du ló na pot kö ve tõ tör lesz tõ rész -
le tek ál lo má nya

43512. Mû kö dé si célú (éven túli) tá mo ga tá si köl csö nök kö vet ke zõ évek tör lesz tõ rész le te i nek ál lo -
má nya

43611. Fel hal mo zá si célú (éven túli) tá mo ga tá si köl csö nök mér leg for du ló na pot kö ve tõ tör lesz tõ
rész le tek ál lo má nya

43612. Fel hal mo zá si célú (éven túli) tá mo ga tá si köl csö nök kö vet ke zõ évek tör lesz tõ rész le te i nek
ál lo má nya

44931. Mû kö dé si célú ga ran cia- és ke zes ség vál la lás ból szár ma zó kö te le zett ség
44932. Fel hal mo zá si célú ga ran cia- és ke zes ség vál la lás ból szár ma zó kö te le zett ség

4823. Vi zit díj, na pi díj át fu tó be vé te lei
538. Kor ked vez mény-biz to sí tá si já ru lék

5381. Kor ked vez mény-biz to sí tá si já ru lék ki adá si elõ irány za ta
5382. Kor ked vez mény-biz to sí tá si já ru lék ki adá si elõ irány zat tel je sí té se

556. Pénz ügyi szol gál ta tá sok ki adá sai
5561. Pénz ügyi szol gál ta tá sok ki adá si elõ irány za ta
5562. Pénz ügyi szol gál ta tá sok ki adá si elõ irány zat tel je sí té se

575. Kö ve te lés el en ge dés, tar to zás át vál la lás
5751. Kö ve te lés el en ge dés, tar to zás át vál la lás ki adá si elõ irány za ta
5752. Kö ve te lés el en ge dés, tar to zás át vál la lás ki adá si elõ irány zat tel je sí té se

594. Alap- és vál lal ko zá si te vé keny ség kö zött tar ta lé kok hoz kap cso ló dó pénz for ga lom nél kü li ki adá sok elszámo -
lása
5941. Alap- és vál lal ko zá si te vé keny ség kö zött tar ta lé kok hoz kap cso ló dó pénz for ga lom nél kü li ki adá sok elõ -

irány za ta
5942. Alap- és vál lal ko zá si te vé keny ség kö zött tar ta lé kok hoz kap cso ló dó pénz for ga lom nél kü li ki adá sok elõ -

irány za tá nak tel je sí té se
596. Be hajt ha tat lan kö ve te lés hi te le zé si vesz te sé ge
598. Té rí tés nél kül át adott esz kö zök, nyúj tott szol gál ta tá sok, hi ány zó, ki se lej te zett, meg sem mi sült esz kö zök ki ve -

ze té sé hez kap cso ló dó pénz for ga lom nél kü li ki adá sok
6666. Te rü le ti Együtt mû kö dés tá mo ga tá sá nak ki adá sai

66661. Eu ró pai Te rü le ti Együtt mû kö dés tá mo ga tá sá nak ki adá sai
66662. INTERACT tá mo ga tás ki adá sai

6667. Sváj ci Alap tá mo ga tás ki adá sai
6668. Szo li da ri tá si prog ra mok ki adá sai

66681. Eu ró pai Me ne kült ügyi Alap tá mo ga tás ki adá sai
66682. In teg rá ci ós Alap tá mo ga tás ki adá sai
66683. Vissza té ré si Alap tá mo ga tás ki adá sai
66684. Kül sõ Ha tá rok Alap tá mo ga tás ki adá sai

668. NATO Biz ton sá gi Be ru há zá si prog ram ki adá sai
669. Egyéb kü lön fé le nem zet kö zi tá mo ga tá si prog ram ki adá sai

71. ALAPTEVÉKENYSÉGEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSI ELÕIRÁNYZATA
72. ALAPTEVÉKENYSÉGEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSI ELÕIRÁNYZATÁNAK TELJESÍTÉSE
73. ALAPTEVÉKENYSÉGEK PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSAI
74. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSI ELÕIRÁNYZATA

741. Vál lal ko zá si te vé keny ség kü lön fé le költ ség ve té si ki adá sa i nak elõ irány za ta
742. Alap- és vál lal ko zá si te vé keny ség kö zöt ti tar ta lé kok hoz kap cso ló dó pénz for ga lom nél kü li ki adá sok el szá mo -

lá sá nak elõ irány za ta
75. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSI ELÕIRÁNYZATÁNAK TELJESÍTÉSE

751. Vál lal ko zá si te vé keny ség kü lön fé le költ ség ve té si ki adá si elõ irány za tá nak tel je sí té se
752. Alap- és vál lal ko zá si te vé keny ség kö zöt ti tar ta lé kok hoz kap cso ló dó pénz for ga lom nél kü li ki adá sok el szá mo -

lá sa elõ irány za tá nak tel je sí té se
76. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG KÜLÖNFÉLE PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSAI
78. TEVÉKENYSÉGEK PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSAINAK ÁTVEZETÉSI SZÁMLÁJA
79. FOGLALT

983. Alap- és vál lal ko zá si te vé keny ség kö zöt ti tar ta lé kok hoz kap cso ló dó pénz for ga lom nél kü li be vé tel elszámo -
lása
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9831. Alap- és vál lal ko zá si te vé keny ség kö zöt ti tar ta lé kok hoz kap cso ló dó pénz for ga lom nél kü li be vé tel elõ -
irány za ta

9832. Alap- és vál lal ko zá si te vé keny ség kö zöt ti tar ta lé kok hoz kap cso ló dó pénz for ga lom nél kü li be vé tel elõ -
irány za tá nak tel je sí té se

985. Sa já tos pénz for ga lom nél kü li be vé te lek el szá mo lá sa
991–992. Alap te vé keny ség be vé te li elõ irány za ta és elõ irány zat tel je sí té se
991. Alap te vé keny sé gek költ ség ve té si be vé te li elõ irány za ta
992. Alap te vé keny sé gek költ ség ve té si be vé te li elõ irány za tá nak tel je sí té se
993. Alap te vé keny sé gek pénz for ga lom nél kü li be vé te lei
994. Vál lal ko zá si te vé keny ség be vé te le i nek elõ irány za ta

9941. Vál lal ko zá si te vé keny ség költ ség ve té si be vé te le i nek elõ irány za ta
9942. Alap- és vál lal ko zá si te vé keny ség kö zöt ti tar ta lé kok hoz kap cso ló dó pénz for ga lom nél kü li be vé te lek

 elszámolásának elõ irány za ta
995. Vál lal ko zá si te vé keny ség be vé te li elõ irány za tá nak tel je sí té se

9951. Vál lal ko zá si te vé keny ség kü lön fé le költ ség ve té si be vé te le elõ irány za tá nak tel je sí té se
9952. Alap- és vál lal ko zá si te vé keny ség kö zöt ti tar ta lé kok hoz kap cso ló dó pénz for ga lom nél kü li be vé te lek

 elszámolása elõ irány za tá nak tel je sí té se
996. Vál lal ko zá si te vé keny ség kü lön fé le pénz for ga lom nél kü li be vé te lei
998. Te vé keny sé gek pénz for ga lom nél kü li be vé te le i nek át ve ze té si szám lá ja
015. In ter ven ci ós füg gõ kész le tek nyil ván tar tá si szám lá ja
016. PPP konst ruk ci ó ban lévõ be fek te tett esz kö zök nyil ván tar tá si szám lá ja
017. A köz pon ti költ ség ve té si szerv ál tal az MNV Zrt.-tõl bér be vett in gat la nok nyil ván tar tá si szám lá ja
025. PPP konst ruk ci ó ban lévõ kész le tek nyil ván tar tá si szám lá ja

0333. Rö vid le já ra tú kö ve te lé sek után járó ka ma tok
034. Ké tes kö ve te lé sek nyil ván tar tá si szám lá ja

0432. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek után fi ze ten dõ ka ma tok
0433. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek után fi ze ten dõ ka ma tok”

(2) Az Áhsz. 9. szá mú mel lék le té nek „A szám la osz tá lyok tar tal má ra vo nat ko zó elõ írások” ré sze a kö vet ke zõk sze rint
mó do sul:

a) Az 1. pont f) al pont ja a kö vet ke zõ szö veg résszel egé szül ki:
„A va gyon ke ze lõ tárgy évi adat szol gál ta tá sa alap ján, amennyi ben a va gyon ke ze lõ ál tal a va gyon ke ze lés be vett esz kö -

zö kön a tárgy év ben el szá molt ér ték csök ke nés vissza for ga tá sa ér de ké ben el vég zett ér ték nö ve lõ be ru há zá sok, fel újí tá sok
(ide ért ve a lét re ho zott új esz köz) ér té ke ki sebb, mint az ál ta la tárgy év ben el szá molt ér ték csök ke nés össze ge, ak kor a
 különbözetet a va gyon ke ze lés be adott esz kö zök höz kap cso ló dó kö ve te lés ként kell ki mu tat ni, azok ren de zé sé ig.”

b) Az 1. pont h) al pont já nak má so dik mon da ta he lyé be a kö vet ke zõ szö veg rész lép:
„Az egyéb ré sze se dé sek kö zött kell sze re pel tet ni azon gaz dál ko dó szer ve ze tek ben lévõ be fek te té se ket is, me lyek az

ál la mi va gyon ról  szóló 2007. évi CVI. tör vény (a továb biak ban: Vtv.) ál tal tar tós vagy ide ig le nes jel le gû nek mi nõ sí tett
tu laj don ré szek, az zal hogy az 1.  § (1) be kez dé sé nek a) pont ja sze rin ti költ ség ve té si szerv egyéb tar tós ré sze se dést csak
ak kor mu tat hat ki, ha a Vtv. 29.  §-ának (5) be kez dé se, il let ve kü lön jog sza bály alap ján a tu laj do no si jo go kat az adott
költ ség ve té si szerv gya ko rol ja.”

c) Az 1. pont k) al pont ja a kö vet ke zõ szö veg résszel egé szül ki:
„A köz pon ti költ ség ve té si szer vek nek a va gyon ke ze lé si szer zõ dés Vtv. alap ján tör té nõ meg kö té sét, il let ve mó do sí tá -

sát köve tõen a nyil ván tar tá sa i kat úgy kell meg szer vez ni ük – a fõ köny vi szám lák to váb bi bon tá sá val, vagy rész le te zõ,
ana li ti kus nyil ván tar tás ve ze té sé vel –, hogy ab ból ki tûn jön

– a for ga lom kép te len,
– a kor lá to zot tan for ga lom ké pes, il let ve
– a for ga lom ké pes
va gyon ré szét ké pe zõ esz kö zök ér té ke.”
d) A 2. pont c) al pont já nak elsõ be kez dé se a kö vet ke zõ szö veg résszel egé szül ki:
„Az egyéb rö vid le já ra tú kö ve te lé sek be ke rü lé si ér té ke a szer zõ dés bõl jog sze rû en ere dõ, el is mert, pén zü gyi leg még

nem tel je sí tett fi ze té si igé nye ket tar tal maz za, az itt ki mu ta tott kö ve te lé sek össze ge nem fog lal ja ma gá ba az ezen kö ve te -
lé sek után szer zõ dés sze rint járó ka mat össze gét. A szer zõ dés sze rint járó, de nem ese dé kes ka ma tok össze gét a kö ve te lé -
sek ana li ti kus nyil ván tar tá sá ba el kü lö ní tet ten kell fel ven ni, azok a fõ köny vi nyil ván tar tás ban csak a 0. szám la osz tály ban 
mu tat ha tók ki.”
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e) A 3. pont g) al pont já nak má so dik be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ szö veg rész lép:

„Költ ség ve té si át fu tó ki adás ként kell el szá mol ni az olyan ki fi ze té se ket, ame lyek az ál lam ház tar tás szer ve ze te alap-,
il let ve vál lal ko zá si te vé keny sé gé nek el lá tá sá hoz köz vet ve kap cso ló dó, ide ig le nes vagy le bo nyo lí tás jel le gû ki adá so kat
je len te nek: a sze mé lyi jut ta tá sok kal kap cso la tos át fu tó ki adá so kat, a mun ka vál la lók nak adott mun ka bér elõ le ge ket, az
 államháztartás ál tal fo lyó sí tott, meg elõ le ge zett tár sa da lom biz to sí tá si és csa lád tá mo ga tá si el lá tá so kat, az utó la gos el szá -
mo lás ra nyúj tott kü lön bö zõ elõ le ge ket, a szál lí tók nak adott elõ le ge ket (a be ru há zá si elõ le gek ki vé te lé vel), az utó lag
 finanszírozott nem zet kö zi tá mo ga tá si prog ra mok át fu tó ki adá sa it.”

f) A 4. pont a) al pont já nak elsõ mon da ta he lyé be a kö vet ke zõ szö veg rész lép:

„A sa ját tõ ke ként kell ki mu tat ni a köz pon ti költ ség ve té si szer vek ál tal ke zelt va gyon, a tár sa da lom biz to sí tás pénz ügyi
alap ja i hoz tar to zó va gyon, a he lyi ön kor mány zat, a te le pü lé si, te rü le ti és az or szá gos ki sebb sé gi ön kor mány zat, a több -
célú kis tér sé gi tár su lás, il let ve egyéb jog sza bály alap ján az ál lam ház tar tás szer ve ze te tu laj do nát ké pe zõ va gyon eszkö -
zeinek for rá sát.”

g) A 4. pont h) al pont já nak har ma dik be kez dé se az elsõ mon da tát köve tõen a kö vet ke zõ szö veg résszel egé szül ki:

„A költ ség ve té si tör vény alap ján az egész ség ügyi szol gál ta tó a biz to sí tott ál tal meg fi ze tett vi zit dí jat, kór há zi napi -
díjat, vi zit bér let dí jat az át fu tó be vé te lek kö zött kö te les el kü lö ní tet ten nyil ván tar ta ni, amíg az zal az OEP-pel el nem szá -
mol. Az el szá mo lás OEP ál ta li jó vá ha gyá sát köve tõen a vi zit dí jat, a kór há zi na pi dí jat az át fu tó be vé te lek kö zül a tá mo ga -
tás ér té kû be vé te lek közé kell át ve zet ni. Mi vel a vi zit bér let tárgy éven túl nem fel hasz nál ha tó, e miatt év vé gén az egész -
ség ügyi szol gál ta tó a vi zit bér let-be vé tel fel nem hasz nált ré szét kö te les át ve zet ni az egyéb sa já tos be vé te lek közé.

h) A 9. pont d) al pont ja a kö vet ke zõ szö veg résszel egé szül ki:

„Az egyéb fo lyó ki adá sok kö zött kell el kü lö ní tet ten el szá mol ni az Áht. 14.  §-ának (1)–(4) be kez dé se alap ján a kö ve te -
lés el en ge dés, a tar to zás át vál la lás ki adá sa it költ ség ve té si ki adás ként. A 499. Pénz for ga lom nél kü li költ ség ve té si be vé te -
lek és ki adá sok sa já tos el szá mo lá sa szám la köz be ik ta tá sá val a kö ve te lés el en ge dés (a tar to zás át vál la lá sa) so rán a fo lyó
ki adás sal szem ben olyan költ ség ve té si, vagy fi nan szí ro zá si be vé telt kell el szá mol ni, ame lyet a kö ve te lés pénz ügyi meg -
té rü lé se (a tar to zás ke let ke zé se) ered mé nyez ne. Ezt köve tõen kell az el en ge dett kö ve te lést ki ve zet ni, il let ve az át vál lalt
tar to zást a meg fe le lõ kö te le zett ség szám lán ál lo mány ba ven ni a tõ ke vál to zás sal szem ben.”

i) A 11. pont he lyé be a kö vet ke zõ szö veg rész lép:

„11. A 7. szám la osz tály a költ ség ve tés ben meg ha tá ro zott szak fe la dat rend (funk ci o ná lis osz tá lyo zás) sze rin ti ta go lás -
ban tar tal maz za a jó vá ha gyott költ ség ve té si elõ irány za tot és a tel je sí tett ki adá so kat az 1–5. szám la osz tály meg fe le lõ
szám lá in ki mu ta tott elõ irány za tok kal és ki adá sok kal azo nos összeg ben.

A szak fel ada tok ki adá sai a köz vet len és köz ve tett ki adá sok ból te võd nek össze. A köz vet len ki adá so kat azok a ki adá -
sok ké pe zik, ame lyek rõl fel me rü lé sük kor meg ál la pít ha tó, hogy me lyik szak fel adat ra szá mol ha tók el. A köz ve tett ki adá -
so kat a fel osz tás után kell át ve zet ni a 6. szám la osz tály ból a 7. szám la osz tály ba. A szám la osz tály ban a szám lá kat a költ -
ség ve tés alap ján gaz dál ko dó szerv a költ ség ve té sé ben meg ha tá ro zott szak fel ada tok nak meg fele lõen nyit ja meg. A szám -
la osz tály ban el kü lö ní tet ten, a vál lal ko zá si szak fel adat szám lá ján kell el szá mol ni az alap- és vál lal ko zá si te vé keny ség
kö zöt ti pénz for ga lom nél kü li ki adá sok elõ irány za tát és azok tel je sí té sét is.

a) Az Alap te vé keny sé gek költ ség ve té si ki adá si elõ irány za ta szám la cso port ban kell ki mu tat ni az ál lam ház tar tás szer -
ve ze te ala pí tó ok ira tá ban meg ha tá ro zott alap te vé keny ség szak fel ada tai el lá tá sá hoz ele mi költ ség ve té sé ben ter ve zett ere -
de ti, il let ve év köz ben mó do sí tott ki adá si elõ irány za ta it.

b) Az Alap te vé keny sé gek költ ség ve té si ki adá si elõ irány za tá nak tel je sí té se szám la cso port ban kell ki mu tat ni az ál lam -
ház tar tás szer ve ze te ala pí tó ok ira tá ban meg ha tá ro zott alap te vé keny ség el lá tá sa so rán év köz ben az 1–5. szám la osz tály -
ban ke let ke zett költ ség ve té si ki adá so kat szak fel ada ton ként.

c) Az Alap te vé keny sé gek pénz for ga lom nél kü li ki adá sai szám la cso port ban kell el szá mol ni az ál lam ház tar tás szer ve -
ze te ala pí tó ok ira tá ban meg ha tá ro zott alap te vé keny ség el lá tá sa so rán ke let ke zõ pénz for ga lom nél kü li ki adá so kat a
78. Te vé keny sé gek pénz for ga lom nél kü li ki adá sa i nak át ve ze té si szám lá val szem ben. [Pl. az im ma te ri á lis ja vak, tár gyi
esz kö zök terv sze rin ti ér ték csök ke né si le írá sát, ter ven fe lü li ér ték csök ke né sét, az esz kö zök ér ték vesz té sét, a be hajt ha tat -
lan kö ve te lé sek le írá sát, az esz kö zök hi á nyát, il let ve té rí tés men tes át adá sát (ide nem ért ve az ala pí tó, fel ügye le ti szerv
dön té sét köve tõen az át szer ve zés  miatti va gyon át adást).]

d) A Vál lal ko zá si te vé keny ség költ ség ve té si ki adá si elõ irány za ta szám la cso port ban kell ki mu tat ni az ál lam ház tar tás
szer ve ze te ala pí tó ok ira tá ban meg ha tá ro zott vál lal ko zá si szak fel ada tok el lá tá sá hoz az ele mi költ ség ve té sé ben ter ve zett
ere de ti, il let ve év köz ben mó do sí tott ki adá si elõ irány za to kat, il let ve az alap- és vál lal ko zá si te vé keny ség kö zöt ti tar ta lé -
kok át for ga tá sá hoz kap cso ló dó költ ség ve té si ki adá sok elõ irány za ta it.

e) A Vál lal ko zá si te vé keny ség költ ség ve té si ki adá si elõ irány za tá nak tel je sí té se szám la cso port ban kell ki mu tat ni
az ál lam ház tar tás szer ve ze te ala pí tó ok ira tá ban meg ha tá ro zott vál lal ko zá si te vé keny ség el lá tá sa so rán év köz ben az
1–5. szám la osz tály ban ke let ke zett költ ség ve té si ki adá so kat.
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f) A Vál lal ko zá si te vé keny ség pénz for ga lom nél kü li ki adá sai szám la cso port ban kell el szá mol ni az ál lam ház tar tás
szer ve ze te ala pí tó ok ira tá ban meg ha tá ro zott vál lal ko zá si te vé keny ség el lá tá sa so rán ke let ke zõ pénz for ga lom nél kü li
 kiadásokat a 78. Te vé keny sé gek pénz for ga lom nél kü li ki adá sa i nak át ve ze té si szám lá val szem ben.

g) A Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ki adá sai kö zött kell ki mu tat ni a költ ség ve té si több let év kö zi hasz no sí tá sa cél já ból for -
ga tá si célú rész vé nyek, hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pí rok (kár pót lá si je gyek, kincs tár je gyek, ál lam köt vé nyek,
 helyi ön kor mány za tok ál tal ki bo csá tott köt vé nyek, egyéb ér ték pa pí rok) vá sár lá sá nak ki adá sa it. Itt kell ki mu tat ni a mû -
kö dé si hi ány fe de ze té re, va la mint a lik vi di tás biz to sí tá sá ra fel vett rö vid le já ra tú hi te lek (ide ért ve a fo lyó szám la hi telt,
mun ka bér meg elõ le ge zé si hi telt, ru li ro zó hi telt) tör lesz té sé vel kap cso la tos ki adá so kat, va la mint az ön kor mány za tok
 által mû kö dé si cél ra ki bo csá tott köt vé nyek be vál tá sá val kap cso la tos ki adá so kat is.”

j) A 14. pont f) al pont ja a har ma dik mon da tát köve tõen a kö vet ke zõ szö veg résszel egé szül ki:
„Az Alap te vé keny sé gek pénz for ga lom nél kü li be vé te lei szám lán kell el szá mol ni az ál lam ház tar tás szer ve ze te ala pí tó

ok ira tá ban meg ha tá ro zott alap te vé keny ség el lá tá sa so rán ke let ke zõ pénz for ga lom nél kü li be vé te le ket a 998. Te vé keny -
sé gek pénz for ga lom nél kü li be vé te le i nek át ve ze té si szám lá val szem ben. [(Pl. a té rí tés nél kül át vett esz kö zök, aján dék -
ként, ha gya ték ként ka pott esz kö zök, több let ként fel lelt esz kö zök, il let ve té rí tés nél kül ka pott szol gál ta tá sok pi a ci ér té -
két, a ter ven fe lü li ér ték csök ke nés vissza írá sát, az esz kö zök ér ték vesz té sé nek vissza írá sát stb.).] A Vál lal ko zá si te vé -
keny ség pénz for ga lom nél kü li be vé te le szám lán kell el szá mol ni az ál lam ház tar tás szer ve ze te ala pí tó ok ira tá ban meg ha -
tá ro zott vál lal ko zá si te vé keny ség el lá tá sa so rán ke let ke zõ pénz for ga lom nél kü li be vé te le ket a 998. Te vé keny sé gek
pénz for ga lom nél kü li be vé te le i nek át ve ze té si szám lá val szem ben.”

k) A 2. pont c) al pont ja elsõ be kez dé sé nek har ma dik mon da tá ban a „ke zes ség vál la lás ból szár ma zó kö ve te lé se ket.”
szö veg rész he lyé be a „ke zes ség vál la lás ból szár ma zó kö ve te lé se ket, a va gyon ke ze lés be adott esz kö zök höz kap cso ló dó
kö ve te lé se ket.” szö veg rész, a 3. pont c) al pont já ban, a 3. pont d) al pont já ban az „Eu ró pai Te rü le ti Együtt mû kö dés tá mo -
ga tá sa i hoz stb.” szö veg rész he lyé be az „Eu ró pai Te rü le ti Együtt mû kö dés tá mo ga tá sa i hoz, INTERACT tá mo ga tá sa i hoz,
Sváj ci Alap tá mo ga tá sa i hoz, Szo li da ri tá si prog ra mok tá mo ga tá sa i hoz stb.” szö veg rész, az 5. pont ötö dik be kez dé sé ben
az „Ámr. 2. szá mú mel lék le te” szö veg rész he lyé be az „Áht. 8.  § (2) be kez dé se” szö veg rész, a 9. pont c) al pont já ban
a „szál lí tá si, pos tai, bér let-, kar ban tar tá si és” szö veg rész he lyé be a „szál lí tá si, bér let-, kar ban tar tá si, pénz ügyi, to vább -
szám lá zott (köz ve tí tett) szol gál ta tá sok és” szö veg rész lép.

l) A 14. pont c) al pont já nak utol só mon da ta ha tá lyát vesz ti.

3. számú melléklet a 400/2007. (XII. 27.) Korm. rendelethez

[26. szá mú mel lék let a 249/2000. (XII. 24.) Korm. ren de let hez]

Teljesítménykimutatás

 ezer fo rint

Sor szám Meg ne ve zés Összeg

 1 1. Köz ha tal mi költ ség ve té si be vé te lek

 2 2.1. Kap cso ló dó adós kö ve te lé sek be ke rü lé si ér té ké nek ál lo mány vál to zá sa

 3 2.2. Kap cso ló dó ér ték vesz tés vissza írá sa

 4 2. Köz ha tal mi pénz for ga lom nél kü li be vé te lek

 5 I. Köz ha tal mi be vé te lek [1+4]

 6 1.1. Mû kö dés egyéb tárgy évi költ ség ve té si be vé te le

 7 1.2. Nem a tárgy évi te vé keny sé gez kap cso ló dó tárgy évi mû kö dés egyéb költ ség ve té si be vé te lek

 8 1.3. A tárgy évi te vé keny ség hez kap cso ló dó elõ zõ év(ek) mû kö dés egyéb költ ség ve té si be vé te lei

 9 1. Mû kö dés sa ját költ ség ve té si be vé te lei

10 2.1. Kap cso ló dó adós kö ve te lé sek, vevõ, il let ve egyéb kö ve te lé sek be ke rü lé si ér té ké nek
ál lo mány vál to zá sa

11 2.2. Kap cso ló dó ér ték vesz tés vissza írá sa

12 2.3. Té rí tés nél kül át vett for gó esz kö zök, aján dék ként, ha gya ték ként ka pott for gó esz kö zök, több let ként 
fel lelt for gó esz kö zök, il let ve té rí tés nél kül ka pott szol gál ta tá sok pi a ci ér té ke

13 2.4. Kül föl di pénz ér ték re  szóló esz kö zök (ki vé ve va lu ta, de vi za) és kö te le zett sé gek év végi
ér té ke lé sé nek ár fo lyam-nye re sé ge

14 2.5. Mér leg for du ló na pig járó mû kö dé si célú ka ma tok
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Sor szám Meg ne ve zés Összeg

15 2. Mû kö dés sa ját pénz for ga lom nél kü li be vé te le

16 II. Mû kö dés sa ját be vé te lei [9+15]

17 1.1. Mû kö dé si cél ra ka pott tá mo ga tá sok tárgy évi költ ség ve té si be vé te le

18 1.2. Nem a tárgy évi te vé keny ség hez kap cso ló dó mû kö dé si cél ra ka pott költ ség ve té si  támogatás

19 1.3. A tárgy évi te vé keny ség hez kap cso ló dó elõ zõ év(ek)ben mû kö dé si cél ra ka pott költ ség ve té si
tá mo ga tás

20 1. Mû kö dé si cél ra ka pott tá mo ga tás költ ség ve té si be vé te le

21 2. Mû kö dé si cél ra ka pott tá mo ga tás alul fi nan szí ro zás  miatti pénz for ga lom nél kü li be vé te lei

22 III. Mû kö dé si cél ra ka pott tá mo ga tá sok [20+21]

23 IV. Sa ját ter me lé sû kész le tek be ke rü lé si ér té ké nek ál lo mány vál to zá sa

24 A. Mû kö dé si be vé te lek össze sen [5+16+22+23]

25 1.1. Sze mé lyi jut ta tá sok és já ru lé ka i nak költ ség ve té si ki adá sai

26 1.2. Az elõ zõ évi te vé keny sé get ter he lõ sze mé lyi jut ta tá sok és já ru lé ka i nak tárgy évi költ ség ve té si
ki adá sai

27 1.3. Tárgy évi te vé keny ség hez kap cso ló dó sze mé lyi jut ta tá sok és já ru lé kok kö vet ke zõ évi költ ség ve té si 
ki adá sai

28 1. Sze mé lyi jut ta tá sok és já ru lé ka i nak költ ség ve té si ki adá sai

29 2. Tárgy évet ter he lõ sze mé lyi jut ta tá sok és já ru lé kok pénz for ga lom nél kü li ki adá sai

30 I. Sze mé lyi jel le gû rá for dí tá sok [28+29]

31 1.1. Tárgy évi kész let be szer zé sek, igény be vett szol gál ta tá sok tárgy évi költ ség ve té si  kiadásai

32 1.2. Kö vet ke zõ évi te vé keny ség hez kap cso ló dó kész let vá sár lá sok tárgy évi költ ség ve té si ki adá sai

33 1. Anyag jel le gû költ ség ve té si ki adá sok

34 2.1. Vá sá rolt kész le tek be ke rü lé si ér té ké nek ál lo mány vál to zá sa (a rak tár ral ren del ke zõ)

35 2.2. Tárgy évi te vé keny ség el lá tá sá hoz a vá sá rolt kész le tek kel és az igény be vett szol gál ta tá sok kal
kap cso la tos szál lí tói ál lo mány (ha vá sá rolt kész le tek rak tá ri ál lo má nyá ban nem sze re pel)

36 2. Anyag jel le gû pénz for ga lom nél kü li ki adá sok

37 II. Anyag jel le gû rá for dí tá sok [33+36]

38 1. Egyéb tárgy évi fo lyó költ ség ve té si ki adá sok

39 2.1. Mû kö dé si célú be hajt ha tat lan kö ve te lé sek le írt össze ge

40 2.2. For gó esz kö zök ér ték vesz té se

41 2.3. Té rí tés nél kül át adott for gó esz kö zök nyil ván tar tá si ér té ke, té rí tés nél kül nyúj tott szol gál ta tá sok
be ke rü lé si ér té ke

42 2.4. Hi ány zó, meg sem mi sült for gó esz kö zök könyv sze rin ti ér té ke

43 2.5. Mér leg for du ló na pig ese dé kes fi ze ten dõ mû kö dé si ka ma tok

44 2.6. Kül föl di pénz ér ték re  szóló esz kö zök (ki vé ve va lu ta, de vi za) és kö te le zett sé gek év végi
ér té ke lé sé nek ár fo lyam-vesz te sé ge

45 2. Egyéb pénz for ga lom nél kü li fo lyó ki adás

46 III. Egyéb fo lyó rá for dí tá sok [38+45]

47 1.1. Mû kö dé si cél ra adott tá mo ga tá sok tárgy évi költ ség ve té si ki adá sai

48 1.2. Tárgy évi mû kö dé si cél ra adott tá mo ga tás több let fi nan szí ro zá sa  miatti költ ség ve té si kor rek ció

49 1.3. Az elõ zõ év(ek)ben a tárgy évi te vé keny ség hez tar to zó mû kö dé si cél ra adott tá mo ga tás
több let fi nan szí ro zá sa  miatti kor rek ció

50 1. Mû kö dé si cél ra adott tá mo ga tá sok költ ség ve té si ki adá sai

51 2. Mû kö dé si cél ra adottt tá mo ga tás alul fi nan szí ro zá sa  miatti pénz for ga lom nél kü li  kiadások

52 IV. Mû kö dé si cél ra nyúj tott tá mo ga tá sok [50+51]

53 B. Mû kö dé si rá for dí tá sok össze sen [30+37+46+52]

54 C. Mû kö dé si ered mény (A–B) [24–53]

55 1. Im ma te ri á lis ja vak hoz, tár gyi esz kö zök höz kap cso ló dó tárgy évi fel hal mo zá si célú költ ség ve té si
be vé te lek

56 2.1. Kap cso ló dó vevõ, il let ve egyéb kö ve te lé sek be ke rü lé si ér té ké nek állományvál tozása

57 2.2. Ter ven fe lü li ér ték csök ke nés vissza írá sa
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Sor szám Meg ne ve zés Összeg

58 2.3. Kap cso ló dó ér ték vesz tés vissza írá sa

59 2.4. Té rí tés nél kül át vett im ma te ri á lis ja vak, tár gyi esz kö zök, aján dék ként, ha gya ték ként ka pott
im ma te ri á lis ja vak, tár gyi esz kö zök, több let ként fel lelt im ma te ri á lis ja vak, tár gyi esz kö zök pi a ci ér té ke

60 2. Im ma te ri á lis ja vak hoz, tár gyi esz kö zök höz kap cso ló dó fel hal mo zá si célú pénz for ga lom nél kü li
be vé te lek

61 I. Im ma te ri á lis ja vak hoz, tár gyi esz kö zök höz kap cso ló dó be vé te lek [55+60]

62 II. Sa ját elõ ál lí tá sú im ma te ri á lis ja vak, tár gyi esz kö zök ak ti vált ér té ke

63 1. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök höz kap cso ló dó tárgy évi költ ség ve té si be vé te lek

64 2.1. Gt. ala pí tá sa kor, tõ ke eme lé se kor a be vitt va gyon tár gyak lé te sí tõ ok ira tá ban meg határozott ér té ke

65 2.2. Gt. jog utód nél kü li meg szû né se kor, il let ve át ala ku lá sa kor a meg szûnt ré sze se dés  ellenében ka pott
esz kö zök va gyon fel osz tá si ja vas lat sze rin ti ér té ke, va la mint tõ ke le szál lí tá sa kor a be vont ré sze se dés
név ér té ke fe jé ben át vett esz kö zök értéke

66 2.3. Té rí tés nél kül át vett be fek te tett pénz ügyi esz kö zök, aján dék ként, ha gya ték ként  kapott be fek te tett
pénz ügyi esz kö zök, több let ként fel lelt be fek te tett pénz ügyi esz kö zök

67 2.4. Kap cso ló dó egyéb kö ve te lé sek be ke rü lé si ér té ké nek ál lo mány vál to zá sa

68 2.5. Járó ho za mok (osz ta lé kok, ka ma tok)

69 2.6. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök ér ték vesz té sé nek vissza írá sa

70 2. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök höz kap cso ló dó pénz for ga lom nél kü li be vé te lek

71 III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök höz kap cso ló dó be vé te lek [63+70]

72 1.1. Tárgy évi fel hal mo zá si cél ra ka pott költ ség ve té si tá mo ga tá sok

73 1.2. Nem a tárgy évi te vé keny ség hez kap cso ló dó fel hal mo zá si cél ra ka pott költ ség ve té si tá mo ga tá sok

74 1.3. A tárgy évi te vé keny ség hez kap cso ló dó elõ zõ év(ek)ben fel hal mo zá si cél ra ka pott költ ség ve té si
tá mo ga tás

75 1. Fel hal mo zá si cél ra ka pott tá mo ga tá sok költ ség ve té si be vé te le

76 2. Fel hal mo zá si cél ra ka pott alul fi nan szí ro zás  miatti pénz for ga lom nél kü li be vé te lek

77 IV. Fel hal mo zá si cél ra ka pott tá mo ga tá sok [75+76]

78 D. Fel hal mo zá si te vé keny ség be vé te le [61+62+71+77]

79 I. Ér ték csök ke né si le írás

80 1. Im ma te ri á lis ja vak hoz, tár gyi esz kö zök höz kap cso ló dó, nem ak ti vál ha tó fel hal mo zá si célú
pénz for gal mi ki adá sok

81 2.1. Im ma te ri á lis ja vak, tár gyi esz kö zök ér té ke sí té sé nek könyv sze rin ti ér té ke

82 2.2. Ter ven fe lü li ér ték csök ke nés össze ge

83 2.3. Té rí tés nél kül át adott im ma te ri á lis ja vak, tár gyi esz kö zök könyv sze rin ti ér té ke

84 2.4. Hi ány zó, meg sem mi sült im ma te ri á lis ja vak, tár gyi esz kö zök könyv sze rin ti ér té ke

85 2.5. Mér leg for du ló na pig ese dé kes fi ze ten dõ fel hal mo zá si célú ka ma tok

86 2. Im ma te ri á lis ja vak hoz, tár gyi esz kö zök höz kap cso ló dó fel hal mo zá si célú pénz for ga lom nél kü li
ki adá sok

87 II. Im ma te ri á lis ja vak hoz, tár gyi esz kö zök höz kap cso ló dó fel hal mo zá si célú rá for dí tá sok [80+86]

88 1. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök höz kap cso ló dó költ ség ve té si ki adá sok

89 2.1. Ér té ke sí tett tu laj do ni ré sze se dé sek könyv sze rin ti ér té ke

90 2.2. Be vál tott, ér té ke sí tett hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pí rok könyv sze rin ti ér té ke

91 2.3. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök ér ték vesz té se

92 2.4. Gt. ala pí tá sa kor, tõ ke eme lé se kor a be vitt va gyon tár gyak nyil ván tar tá si ér té ke

93 2.5. Gt. jog utód nél kü li meg szû né se kor, il let ve át ala ku lá sa kor a meg szûnt ré sze se dés nyil ván tar tás
sze rin ti ér té ke, va la mint tõ ke le szál lí tá sa kor a be vont ré sze se dés nyil ván tar tás sze rin ti ér té ke

94 2.6. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök höz kap cso ló dó be hajt ha tat lan kö ve te lé sek le írt össze ge

95 2. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök höz kap cso ló dó pénz for ga lom nél kü li ki adá sok

96 III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök höz kap cso ló dó rá for dí tá sok [88+95]

97 1.1. Fel hal mo zá si cél ra adott tárgy évi költ ség ve té si tá mo ga tá sok

98 1.2. Tárgy évi fel hal mo zá si cél ra adott tá mo ga tás több let fi nan szí ro zá sa  miatti költ ség ve té si kor rek ció
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Sor szám Meg ne ve zés Összeg

99 1.3. Az elõ zõ év(ek)ben a tárgy évi te vé keny ség hez tar to zó fel hal mo zá si cél ra adott  támogatás
több let fi nan szí ro zá sa  miatti költ ség ve té si kor rek ció

100 1. Fel hal mo zá si cél ra adott tá mo ga tá sok költ ség ve té si ki adá sai

101 2. Fel hal mo zá si cél ra adott tá mo ga tá sok alul fi nan szí ro zás  miatti pénz for ga lom nél kü li ki adá sai

102 IV. Fel hal mo zá si cél ra adott tá mo ga tá sok [100+101]

103 E. Fel hal mo zá si te vé keny ség rá for dí tá sai [79+87+96+102]

104 F. Fel hal mo zá si te vé keny ség ered mé nye (D-E) [78–103]

105 G. Tel je sít mény ered mé nye [54+104]

4. számú melléklet a 400/2007. (XII. 27.) Korm. rendelethez

[1. szá mú mel lék let a 240/2003. (XII. 17.) Korm. ren de let hez]

Finanszírozási mérleg

 Mil lió fo rint ban

BEVÉTELEK Összeg KIADÁSOK Összeg

A. Pénz esz kö zök nyi tó e gyen le ge

1. Összes fo lyó be vé tel (Fõ összeg) 2. Összes fo lyó ki adás (Fõ összeg)

B. Köz pon ti költ ség ve tés egyen le ge (1–2)

3. Passzív pénz ügyi mû ve le tek egyen le ge 4. Ak tív pénz ügyi mû ve le tek egyen le ge

3.1. Le té ti be vé te lek 4.1. Le té ti ki adá sok

3.2. Füg gõ be vé te lek 4.2. Füg gõ ki adá sok

3.3. Át fu tó be vé te lek 4.3. Át fu tó ki adá sok

3.4. Ki egyen lí tõ be vé te lek 4.4. Ki egyen lí tõ ki adá sok

C. Köz pon ti költ ség ve tés fi nan szí ro zá si
igé nye/több le te (A+B+3–4)

5. Köz pon ti költ ség ve tés fi nan szí ro zá si igé nyét
be fo lyá so ló egyéb be vé te li té te lek

6. Köz pon ti költ ség ve tés fi nan szí ro zá si igé nyét
be fo lyá so ló egyéb ki adá si té te lek

5.1. Ál lam ház tar tás szer ve ze te i nek
fi nan szí ro zá si be vé te lei

6.1. Ál lam ház tar tás szer ve ze te i nek
fi nan szí ro zá si ki adá sai

5.1.1. Egész ség biz to sí tá si Alap be vé te lei 6.1.1. Egész ség biz to sí tá si Alap ki adá sai

5.1.2. Nyug díj biz to sí tá si Alap be vé te lei 6.1.2. Nyug díj biz to sí tá si Alap ki adá sai

5.1.2.1. Nyug díj biz to sí tá si Alap
költ ség ve té sé be tar to zó el lá tás be vé te lei

6.1.2.1. Nyug díj biz to sí tá si Alap
költ ség ve té sé be tar to zó el lá tás ki adá sai

5.1.2.2. Nyug díj biz to sí tá si Alap ból
fi nan szí ro zott nem tb el lá tás be vé te lei

6.1.2.2. Nyug díj biz to sí tá si Alap ból
fi nan szí ro zott nem tb el lá tás ki adá sai

5.1.3. Ön kor mány za ti tá mo ga tás
meg elõ le ge zé sé nek be vé te lei

6.1.3. Ön kor mány za ti tá mo ga tás
meg elõ le ge zé sé nek ki adá sai

5.1.4. El kü lö ní tett ál la mi pénz ala pok be vé te lei 6.1.4. El kü lö ní tett ál la mi pénz ala pok ki adá sai

5.2. MNB-vel kap cso la tos fi nan szí ro zá si
be vé te lek

6.2. MNB-vel kap cso la tos fi nan szí ro zá si
ki adá sok

5.2.1. MNB fo rint ár fo lyam ki egyen lí té si
tar ta lék túl fi ze té se  miatti vissza té rí tés

6.2.1. MNB fo rint ár fo lyam ki egyen lí té si
tar ta lék vesz te sé gé nek meg té rí té se

5.2.2. MNB de vi za ér ték pa pír ki egyen lí té si
tar ta lék túl fi ze té se  miatti vissza té rí tés

6.2.2. MNB de vi za ér ték pa pír ki egyen lí té si
tar ta lék vesz te sé gé nek meg té rí té se

5.2.3. MNB osz ta lék be fi ze té sé bõl, il let ve
vesz te ség té rí tés bõl a re a li zált de vi za
ár fo lyam vál to zá sok be vé te li össze ge

6.2.3. MNB osz ta lék be fi ze té sé bõl, il let ve
vesz te ség té rí tés bõl a re a li zált de vi za
ár fo lyam vál to zá sok ki adá si össze ge
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BEVÉTELEK Összeg KIADÁSOK Összeg

5.2.4. MNB osz ta lék be fi ze té sé bõl, il let ve
vesz te ség té rí tés bõl a de vi za ér ték pa pír
ér té ke sí tés re a li zált ár fo lyam-kü lön bö ze te i nek
be vé te li össze ge

6.2.4. MNB osz ta lék be fi ze tés bõl, il let ve
vesz te ség té rí tés bõl a de vi za ér ték pa pír
ér té ke sí tés re a li zált ár fo lyam-kü lön bö ze te i nek
ki adá si össze ge

5.3. Az ál la mi va gyon nal kap cso la tos
fi nan szí ro zá si be vé te lek

6.3. Az ál la mi va gyon nal kap cso la tos
fi nan szí ro zá si ki adá sok

5.3.1. Az ál la mi tu laj do ni ré sze se dés
ér té ke sí té se

– –

5.3.2. Az MNV Zrt. ál tal az ál la mi va gyon hoz 
tar to zó gaz da sá gi tár sa sá gok nak nyúj tott hi tel,
köl csön vissza té rü lé se

6.3.2. Az MNV Zrt. ál tal az ál la mi va gyon hoz
tar to zó gaz da sá gi tár sa sá gok felé tör té nõ hi tel-,
köl csön-nyúj tá sa

5.3.3. Az MNV Zrt. ál tal az ál la mi va gyon hoz
tar to zó hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ
ér ték pa pí rok kal vég zett mû ve le te i bõl szár ma zó
be vé te lek

6.3.3. Az MNV Zrt. ál tal az ál la mi va gyon hoz
tar to zó hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ
ér ték pa pí rok kal vég zett mû ve le te i bõl szár ma zó
ki adá sok

5.4. Eu ró pai Uni ó val kap cso la tos
fi nan szí ro zá si be vé te lek

6.4. Eu ró pai Uni ó val kap cso la tos
fi nan szí ro zá si ki adá sok

5.4.1. Eu ró pai Uni ós tá mo ga tá si prog ra mok
elõ fi nan szí ro zá sá nak vissza té rü lé se

6.4.1. Eu ró pai Uni ós tá mo ga tá si prog ra mok
elõ fi nan szí ro zá sa

5.4.2. EM GA-tól ér ke zõ ag rár tá mo ga tás
fi nan szí ro zá si be vé te le

6.4.2. EM GA -val kap cso la tos ag rár tá mo ga tás
fi nan szí ro zá si ki adá sa

5.4.3. Egyéb EU tag ság ból ere dõ
fi nan szí ro zá si be vé te lek

6.4.3. Egyéb EU tag ság ból ere dõ
fi nan szí ro zá si ki adá sok

5.5. Sza bály ta lan ki fi ze té sek
meg té rü lé sé nek fi nan szí ro zá si be vé te le

6.5. Sza bály ta lan ki fi ze té sek fi nan szí ro zá si
ki adá sa

5.6. Egyéb szám la tu laj do no sok be vé te lei 6.6. Egyéb szám la tu laj do no sok ki adá sai

D. Mó do sí tott fi nan szí ro zá si igény/több let
(C+5–6)

Fi nan szí ro zá si célú pénz ügyi mû ve le tek
ki adá sai

7. Brut tó adós ság csök ke né se

7.1. Ko ráb bi évek  miatt

7.1.1. bel föl di

7.1.1.1. hi tel-vissza fi ze tés

7.1.1.2. ér ték pa pír be vál tás, vissza vá sár lás

7.1.2. kül föl di

7.1.2.1. hi tel-vissza fi ze tés

7.1.2.2. ér ték pa pír be vál tás, vissza vá sár lás

7.2. Tárgy év  miatt

7.2.1. bel föl di

7.2.1.1. hi tel-vissza fi ze tés

7.2.1.2. ér ték pa pír be vál tás, vissza vá sár lás

7.2.2. kül föl di

7.2.2.1. hi tel-vissza fi ze tés

7.2.2.2. ér ték pa pír be vál tás, vissza vá sár lás

E. Fi nan szí ro zá si igény/több let össze sen
(D–7)

Fi nan szí ro zá si célú pénz ügyi mû ve le tek
be vé te lei

8. Brut tó adós ság nö ve ke dés

8.1. Hosszú le já ra tú kö te le zett ség

8.1.1. hi tel fel vé tel

8.1.1.1. bel föl di
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BEVÉTELEK Összeg KIADÁSOK Összeg

8.1.1.2. kül föl di

8.1.2. ér ték pa pír ki bo csá tás

8.2. Rö vid le já ra tú kö te le zett ség

8.2.1. hi tel fel vé tel

8.2.1.1. bel föl di

8.2.1.2. kül föl di

8.2.2. ér ték pa pír ki bo csá tás

9. Sza bad pénz esz kö zök be tét ként való
el he lye zé sé nek vissza vo ná sa

10. Sza bad pénz esz kö zök be tét ként való
el he lye zé se

F. Fi nan szí ro zá si pénz ügyi mû ve le tek
egyen le ge (8+9)–(7+10)

G. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+3+5+8+9) H. KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+4+6+7+10)

I. Pénz esz kö zök záró egyen le ge (A+G-H)

5. számú melléklet a 400/2007. (XII. 27.) Korm. rendelethez

[8. szá mú mel lék let a 240/2003. (XII. 17.) Korm. ren de let hez]

A kincstári éves beszámolóhoz az analitikus nyilvántartó helyek által szolgáltatott adatok

Sor -
szám

Adat szol gál ta tás ra kö te le zett ana li ti kus he lyek Ada tok köre, il let ve tar tal ma

 1. Adó- és Pénz ügyi El len õr zé si Hi va tal Az adó zók ál lam mal szem be ni kö te le zett sé gei és az adó ha tó ság adó zók kal
szem be ni tar to zá sai adó ne men ként.
Az ÁFA de vi za be vé te li szám lá val kap cso la tos követelések és
kötelezettségek.

 2. Vám- és Pénz ügy õr ség Adó- és vám tar to zá sok, il let ve túl fi ze té sek.
Az EU költ ség ve té sé hez való hoz zá já ru lás hoz kap cso ló dó kötelezettségek.

 3. Ál lam adós ság Ke ze lõ Köz pont Zrt. Adós ság ke ze lé si célú de vi za szám lák ki vo na tai na pon ta.
A köz pon ti költ ség ve tés bel föl di és kül föl di hi te lei, a bel föl di és kül föl di
ér ték pa pír ki bo csá tá sá ból származó kötelezettségek.

 4. Ag rár-vál lal ko zá si Hi tel ga ran cia Ala pít vány Az ál lam ál tal vál lalt ke zes ség és vi szont-ga ran cia ér vé nye sí té sé bõl
szár ma zó kö ve te lés és kötelezettség.

 5. Hi tel ga ran cia Zrt. Az ál lam ál tal vál lalt ke zes ség és vi szont-ga ran cia ér vé nye sí té sé bõl
szár ma zó kö ve te lés és kötelezettség.

 6. Gaz da sá gi Ver seny hi va tal Ver seny fel ügye le ti el já rá si díj és bír ság  miatti kö ve te lés.

 7. Ma gyar Ex port Im port Bank Zrt. Ál la mi ke zes ség be vál tás ból ere dõ kö ve te lés, a ka mat ki egyen lí té si rend szer
ke re té ben fenn ál ló kö ve te lés és kötelezettség.

 8. Ma gyar Ex port hi tel Biz to sí tó Zrt. Kár kint lé võ ség de vi zá ban és fo rint ban, egyéb ál lam mal szem be ni kö ve te lés
és kötelezettség.

 9. Ma gyar Bá nyá sza ti és Föld ta ni Hi va tal Bá nya já ra dék  miatti kö ve te lés.
Ener gia gaz dál ko dá si cél elõ irány zat be fi ze té sé vel kap cso la tos követelés.

10. Köz pon ti Igaz ság ügyi Hi va tal Ki bo csá tott kár pót lá si je gyek be nem vál tott ál lo má nya.

11. Ma gyar Nem ze ti Bank Au di tált éves be szá mo ló az ál la mi ré sze se dés ér té ke lé sé hez.

12. Ma gyar Nem ze ti Va gyon ke ze lõ Zrt. A rá bí zott va gyon nal kap cso la tos ál lam mal szem be ni kö ve te lé sek és
kö te le zett sé gek.

13. Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri um Gaz da ság fej lesz té si tá mo ga tá sok vissza té rü lé sé vel kap cso la tos kö ve te lés,
il let ve kö te le zett ség.
Táv köz lés-fej lesz té si és frek ven cia gaz dál ko dá si tá mo ga tás vissza té rü lé sé vel 
kap cso la tos kö ve te lés, il let ve kö te le zett ség.
Kon cesszi ós díj  miatti kö ve te lés de vi zá ban és fo rint ban.
Jog ta la nul igény be vett egyéb lakástámogatások  miatti követelések és
kötelezettségek.
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Sor -
szám

Adat szol gál ta tás ra kö te le zett ana li ti kus he lyek Ada tok köre, il let ve tar tal ma

14. Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri um Kör nye zet vé del mi bír sá gok kal (lég szennye zé si, ve szé lyes hul la dék,
ter mé szet vé del mi, zaj- és ren gés vé del mi, szenny víz) kap cso la tos kö ve te lés
és kö te le zett ség.
Kör nye zet vé del mi tá mo ga tá sok vissza té rü lé sé vel kap cso la tos kö ve te lés,
il let ve kö te le zett ség.
Víz kész let-já ru lék  miatti kö ve te lés, il let ve kö te le zett ség.
Víz ügyi támogatások visszatérülése  miatti követelések, illetve
kötelezettségek.

15. Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si
Mi nisz té ri um

Er dé sze ti be vé te lek, hal gaz dál ko dá si be vé te lek, vad gaz dál ko dá si be vé te lek,
ál lat te nyész té si és te nyész tés szer ve zé si be vé te lek, ter mõ föld vé del mé vel,
hasz no sí tá sá val kap cso la tos be vé te lek  miatti követelések, illetve
kötelezettségek.

16. Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz té ri um Te rü let fej lesz té si köl csö nök vissza té rü lé sé vel kap cso la tos kö ve te lés, il let ve
kötelezettség.

17. Pénz ügy mi nisz té ri um Nem ze ti
Prog ram en ge dé lye zõ Iroda

Az Eu ró pai Uni ó val szem be ni kö ve te lé sek és kö te le zett sé gek.

18. Pénz ügy mi nisz té ri um Az Eu ró pai Unió költ ség ve té sé hez való hoz zá já ru lá sok, il let ve
vissza té rí té sek  miatti kö ve te lé sek és kötelezettségek.

19. Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hivatal A cu kor il le ték kel össze füg gés ben az Eu ró pai Uni ó val szem be ni kö ve te lé sek 
és kö te le zett sé gek, va la mint a kö te le zet tek kel szem ben ki mu ta tott
követelések és kötelezettségek.

20. Eu ró pai Uni ós tá mo ga tá sok pénz ügyi
le bo nyo lí tá sá ban, il let ve eh hez kapcso ló dó
be szá mo lá si és könyv ve ze té si kö te le zett ség
tel je sí té sé ben részt vevõ azon Köz re mû kö dõ
Szer ve ze tek, me lyek részt vesz nek:
a) a Schen gen Alap,
b) a Pha re,
c) az Át me ne ti tá mo ga tás,
d) a TEN-T tá mo ga tás jog cí men nyúj tott
tá mo ga tá sok fi nan szí ro zás ban,
e) egyéb köz re mû kö dõ szervezetek, amelyek nem 
költségvetési rend szerint gazdálkodnak.

Eu ró pai Uni ós tá mo ga tá sok fel nem hasz nált, bank szám lán lévõ ál lo má nya
de vi zá ban és fo rint ban.
A ked vez mé nye zet tek kel szem be ni kö ve te lés és kötelezettség.

21. Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség Köz pon ti
Pénz ügyi és Szer zõ dés kö tõ Egység

Schen gen Alap tá mo ga tás sal össze füg gés ben az Eu ró pai Uni ó val szem be ni
kö ve te lé sek és kötelezettségek.

22. Kül ügy mi nisz té ri um Kon zu li- és ví zum díj jal össze füg gõ kö ve te lé sek és kö te le zett sé gek.

23. Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té ri um Cég köz zé té te li költ ség té rí tés  miatti kö ve te lé sek és kö te le zett sé gek.

24. La kás ta ka rék-pénz tá rak La kás-elõ ta ka ré kos ság jog ta la nul igény be vett ál la mi tá mo ga tá sá val
kap cso la tos kö ve te lé sek és kötelezettségek.
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A Kormány
401/2007. (XII. 27.) Korm.

rendelete

az államháztartás mûködési rendjérõl  szóló 
217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

A Kor mány az ál lam ház tar tás ról  szóló – több ször mó -
do sí tott – 1992. évi XXXVIII. tör vény (a továb biak ban:
Áht.) 124.  §-a (2) be kez dé sé nek a)–d), f), g), i), n), p), r),
s), u), v)–w), x), xa), z), zs), zsd), va la mint zse) pont já ban,
to váb bá a Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl
 szóló 2006. évi CXXVII. tör vény 66.  §-ában ka pott fel ha -
tal ma zás alap ján, az Al kot mány 35.  § (1) be kez dés
b) pont já ban meg ál la pí tott fel adat kör ében a kö vet ke zõ ket
ren de li el:

1.  §

(1) Az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló
217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let (a továb biak ban:
Ámr.) 2.  §-ának 2–4. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ rendel -
kezés lép:

„2. fe je zet fel ügye le tét el lá tó szerv ve ze tõ je: a költ ség -
ve té si tör vény ál tal meg ha tá ro zott fe je zet rend hez igazo -
dóan: az I. fe je zet nél az Or szág gyû lés Hi va ta la gaz da sá gi
fõ igaz ga tó ja, a II. fe je zet nél a Köz tár sa sá gi El nö ki Hi va tal
ve ze tõ je, a III. fe je zet nél az Al kot mány bí ró ság el nö ke, a
IV. fe je zet nél az ál lam pol gá ri jo gok or szág gyû lé si biz to sa, 
az V. fe je zet nél az Ál la mi Szám ve võ szék fõ tit ká ra, a
VI. fe je zet nél az Or szá gos Igaz ság szol gál ta tá si Ta nács el -
nö ke, a VIII. fe je zet nél a leg fõbb ügyész, a IX. fe je zet nél
az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter, a X. fe je -
zet nél a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter, a
XI–XVIII. és a XX–XXVI. fe je ze tek nél a mi nisz ter (tár ca
nél kü li mi nisz ter), a XIX. fe je zet nél a Nem ze ti Fej lesz té si
Ügy nök ség el nö ke, a XXX. fe je zet nél a Gaz da sá gi Ver -
seny hi va tal el nö ke, a XXXI. fe je zet nél a Köz pon ti Sta tisz -
ti kai Hi va tal (a továb biak ban: KSH) el nö ke, a XXXIII. fe -
je zet nél a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia fõ tit ká ra, a
XLI. fe je zet nél a pénz ügy mi nisz ter, a kü lön jog sza bály -
ban meg ha tá ro zott jog kör te kin te té ben a LXXI. fe je zet nél
a szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter, a LXXII. fe je zet nél az
egész ség ügyi mi nisz ter, az el kü lö ní tett ál la mi pénz ala pok
te kin te té ben az alap pal való ren del ke zés re jo go sult, a fel -
hasz ná lá sért fe le lõs mi nisz ter;

3. fel ügye le ti szerv: a költ ség ve té si fe je zet meg ha tá ro -
zott elõ irány za ta i nak ter ve zé sé ért, vég re haj tá sá ért, a fel -
hasz ná lá sá ról való el szá mo lá sá ért, a fe je zet hez tar to zó
költ ség ve té si szer vek, el kü lö ní tett ál la mi pénz ala pok, il le -
tõ leg fel ada tok fel ügye le té ért, pénz el lá tá sá ért és el len õr -
zé sé ért, il let ve mind ezek sza bá lyo zá sá ért fe le lõs szerv: az
1. pont ban meg je löl tek, va la mint az I. fe je zet nél a Köz be -
szer zé sek Ta ná csa te kin te té ben a Köz be szer zé sek Ta ná -
csa, a XIV. fe je zet nél az Or szá gos Atom ener gia Hi va tal
te kin te té ben az Or szá gos Atom ener gia Hi va tal, a XV. fe -
je zet nél a Nem ze ti Hír köz lé si Ha tó ság te kin te té ben a

Nem ze ti Hír köz lé si Ha tó ság, a Ma gyar Ener gia Hi va tal te -
kin te té ben a Ma gyar Ener gia Hi va tal, a Ma gyar Sza ba dal -
mi Hi va tal te kin te té ben a Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal, a
XXI. fe je zet nél az Egész ség biz to sí tá si Fel ügye let te kin te -
té ben az Egész ség biz to sí tá si Fel ügye let, a XXII. fe je zet nél 
a Kor mány za ti El len õr zé si Hi va tal te kin te té ben a Kor -
mány za ti El len õr zé si Hi va tal, a Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál -
la mi Fel ügye le te te kin te té ben a Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál -
la mi Fel ügye le te; va la mint a he lyi ön kor mány za ti költ ség -
ve té si szer vek te kin te té ben az ön kor mány zat köz gyû lé se,
kép vi se lõ-tes tü le te; a he lyi ki sebb sé gi ön kor mány za ti
költ ség ve té si szer vek te kin te té ben a he lyi ki sebb sé gi ön -
kor mány zat tes tü le te; a több cé lú kis tér sé gi tár su lás ál tal
fel ügyelt költ ség ve té si szer vek te kin te té ben a több cé lú
kis tér sé gi tár su lás ta ná csa; az or szá gos ki sebb sé gi ön kor -
mány za ti költ ség ve té si szer vek te kin te té ben az or szá gos
ki sebb sé gi ön kor mány zat; a Nyug díj biz to sí tá si Alap és az
Egész ség biz to sí tá si Alap te kin te té ben a Kor mány; az Or -
szá gos Nyug díj biz to sí tá si Fõ igaz ga tó ság (a továb biak ban: 
ONYF) te kin te té ben a Szo ci á lis és Mun ka ügyi Miniszté -
rium, va la mint az Or szá gos Egész ség biz to sí tá si Pénz tár
(a továb biak ban: OEP) te kin te té ben az Egész ség ügyi Mi -
nisz té ri um, az igaz ga tá si szer vek te kin te té ben az ONYF,
il let ve az OEP; az el kü lö ní tett ál la mi pénz ala pok tekinte -
tében az alap ke ze lõ je sze rin ti fel ügye le ti szerv;

4. fel ügye le ti szerv ve ze tõ je: a 3. pont ban fel so rolt szer -
vek ve ze tõi, a XIX. fe je zet te kin te té ben a Nem ze ti Fej lesz -
té si Ügy nök ség el nö ke, a Köz be szer zé sek Ta ná csa te kin -
te té ben a Köz be szer zé sek Ta ná csa el nö ke, a pol gá ri nem -
zet biz ton sá gi szol gá la tok te kin te té ben a pol gá ri nem zet -
biz ton sá gi szol gá la to kat irá nyí tó mi nisz ter, az Or szá gos
Atom ener gia Hi va tal te kin te té ben az Or szá gos Atom ener -
gia Hi va tal fõ igaz ga tó ja, a Nem ze ti Hír köz lé si Ha tó ság te -
kin te té ben a Nem ze ti Hír köz lé si Ha tó ság Ta ná csá nak el -
nö ke, a Ma gyar Ener gia Hi va tal te kin te té ben a Hi va tal el -
nö ke, a Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal te kin te té ben a Hi va tal
el nö ke, az Egész ség biz to sí tá si Fel ügye let te kin te té ben az
Egész ség biz to sí tá si Fel ügye let el nö ke, az ál la mi va gyon -
gaz dál ko dá si elõ irány za tok te kin te té ben a pénz ügy mi -
nisz ter, a Kor mány za ti El len õr zé si Hi va tal te kin te té ben a
Kor mány za ti El len õr zé si Hi va tal el nö ke, a Pénz ügyi Szer -
ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te te kin te té ben a Fel ügye le ti Ta -
nács el nö ke, va la mint a he lyi ön kor mány zat te kin te té ben a 
(fõ)pol gár mes ter, il let ve a me gyei köz gyû lés el nö ke; a
több cé lú kis tér sé gi tár su lás te kin te té ben a tár su lá si ta nács
el nö ke; a he lyi ki sebb sé gi ön kor mány za tok te kin te té ben a
he lyi ki sebb sé gi ön kor mány zat el nö ke; az or szá gos ki -
sebb sé gi ön kor mány za ti költ ség ve té si szer vek te kin te té -
ben az or szá gos ki sebb sé gi ön kor mány zat el nö ke; a Nyug -
díj biz to sí tá si Alap és az ONYF te kin te té ben a szo ci á lis és
mun ka ügyi mi nisz ter, az Egész ség biz to sí tá si Alap és az
OEP te kin te té ben az egész ség ügyi mi nisz ter, az igaz ga tá si 
szer vek te kin te té ben az ONYF ve ze tõ je, il let ve az OEP
ve ze tõ je; az el kü lö ní tett ál la mi pénz ala pok te kin te té ben az 
alap ke ze lõ je sze rin ti fel ügye le ti szerv ve ze tõ je (az alap fe -
lett ren del ke zõ);”

(2) Az Ámr. 2.  §-ának 9. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:
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„9. va gyon ke ze lõ szer ve zet: a Ma gyar Nem ze ti Va gyon -
ke ze lõ Zrt. (a továb biak ban: MNV Zrt.), a Kincs tár, a
pénz ügy mi nisz ter nek az Ál la mi Fej lesz té si In té zet Rt. jog -
utód ja ként át ru há zott fel adat kör ében; az MNV Zrt.-vel
kö tött szer zõ dés alap ján tu laj do no si jo go kat gya ko ro ló
köz pon ti költ ség ve té si szerv vagy más sze mély, a Ma gyar
Tu do má nyos Aka dé mia mint köz tes tü let va gyo ná ba adott
esz kö zök ke ze lé sé re lét re ho zott va gyon ke ze lõ szer ve zet,
va la mint a tár sa da lom biz to sí tás pénz ügyi alap ja i nak ke -
zelõi;”

(3) Az Ámr. 2.  §-ának 63. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„63. koc ká zat: mind azon ele mek és ese mé nyek be kö -
vet kez té nek a va ló szí nû sé ge, ame lyek hát rá nyo san érint -
he tik a költ ség ve té si szerv mû kö dé sét;”

(4) Az Ámr. 2.  §-ának 80. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„80. eu ró pai uni ós tá mo ga tás, il let ve eu ró pai uni ós
for rás: az Eu ró pai Unió költ ség ve té sé bõl, il let ve az Eu ró -
pai Gaz da sá gi Tér ség Eu ró pai Uni ón kí vü li tag ál la ma i nak
költ ség ve té sé bõl szár ma zó tá mo ga tá sok, va la mint a
„Sváj ci Hoz zá já ru lás” prog ram ból szár ma zó támoga -
tások;”

(5) Az Ámr. 2.  §-a a kö vet ke zõ 82. pont tal egé szül ki:
„82. bel sõ kont roll rend sze rek: a FEUVE (mint pénz -

ügyi irá nyí tá si és el len õr zé si te vé keny ség), va la mint a
 belsõ el len õr zés együt te sen.”

2.  §

Az Ámr. 10.  §-a a kö vet ke zõ új (4) be kez dés sel egé szül
ki, ez zel egy ide jû leg a je len le gi (4)–(9) be kez dés szá mo -
zá sa (5)–(10) be kez dés re vál to zik:

„(4) Az ala pí tó ok irat ban fog lal tak vál to zá sa ese tén az
ala pí tó ok irat mó do sí tá sát tar tal ma zó ok irat mel lett el kell
ké szí te ni és a mó do sí tó ok irat hoz csa tol ni az ala pí tó ok ira -
tot egy sé ges szer ke zet ben is.”

3.  §

Az Ámr. 11.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép és ez zel egy ide jû leg a § a kö vet ke zõ
(7) be kez dés sel egé szül ki:

„(1) A költ ség ve té si szerv meg szün te té sé re az Áht.-ban
fog lalt ren del ke zé se ket a (2)–(7) be kez dé sek ben fog lal tak
figye lembe véte lével kell al kal maz ni.”

„(7) Amennyi ben a költ ség ve té si szerv nem szû nik meg, 
de a fel ügye le tét el lá tó szerv vál to zik – és más kép pen az
át adás-át vé tel re vo nat ko zó Meg ál la po dás nem rendel -
kezik – az át ve võ fel ügye le ti szerv nek kell a törzs köny vi
nyil ván tar tás ban sze rep lõ ada tok meg vál toz ta tá sát kez de -
mé nyez ni.”

4.  §

Az Ámr. 17.  §-a (1) be kez dé sé nek fel ve ze tõ szö ve ge he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az ön ál ló an gaz dál ko dó költ ség ve té si szerv egyet -
len gaz da sá gi szer ve zet tel ren del ke zik. E szer ve zet nek
kell meg ol da nia a ter ve zés sel, az elõ irány zat-fel hasz ná lás -
sal, a ha tás kö ré be tar to zó elõ irány zat-mó do sí tás sal, az
üze mel te tés sel, fenn tar tás sal, mû köd te tés sel, be ru há zás -
sal, a va gyon hasz ná la tá val, hasz no sí tá sá val, a mun ka -
erõ-gaz dál ko dás sal, a kész pénz ke ze lés sel, a könyv ve ze -
tés sel és a be szá mo lá si kö te le zett ség gel, az adat szol gál ta -
tás sal kap cso la tos össze fog la ló és a sa ját szer ve ze té re ki -
ter je dõ fel ada to kat, amely rész ben tör tén het”

5.  §

Az Ámr. 18.  §-a a kö vet ke zõ (10)–(11) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(10) A gaz da sá gi ve ze tõ éven te kö te les a bel sõ kont roll 
rend sze rek té ma kör ben a pénz ügy mi nisz ter ál tal meg ha tá -
ro zott to vább kép zé sen részt ven ni. A rész vé telt kö te les a
költ ség ve té si szerv ve ze tõ je felé min den év de cem ber
31-ig iga zol ni.

(11) A (10) be kez dés ben fog lal tak nem vo nat koz nak az
adott év ben azon sze mé lyek re, akit ok tó ber 1. után bíz nak
meg gaz da sá gi ve ze tõi fel adat tal.”

6.  §

Az Ámr. 42.  §-a a kö vet ke zõ (10) be kez dés sel egé szül
ki:

„(10) Az or szá gos ki sebb sé gi ön kor mány zat költ ség ve -
té sét – be le ért ve fel ügye le te alá tar to zó költ ség ve té si szerv 
költ ség ve té sét is – a „J) Or szá gos ki sebb sé gi ön kor mány -
za ti és in téz mé nyi költ ség ve tés” meg ne ve zé sû nyom tat -
vány gar ni tú ra e ren de let 2. szá mú mel lék le té ben meg ha tá -
ro zott ûr lap ja i nak ki töl té sé vel, il let ve a ki je lölt szerv ál tal
köz re adott szá mí tás tech ni kai prog ram se gít sé gé vel ké szí ti 
el és elekt ro ni kus mó don is be nyújt ja.”

7.  §

(1) Az Ámr. 46.  §-ának (2)–(3) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Az (1) be kez dés a)–d) pont ja i ban fog lalt át cso por -
to sí tá sok kö zül a fe je ze ten be lü li át cso por to sí tá sok, il let ve
fe je ze tek in téz mé nyei kö zöt ti, az in téz mény tõl más fe je zet 
fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tá ra és a fe je ze ti ke ze lé sû elõ -
irány zat nak az elõ irány zat cél já nak, ren del te té sé nek meg -
fe le lõ, meg ál la po dá son ala pu ló fe je ze tek kö zöt ti át cso por -
to sí tá sa te kin te té ben az elõ irány zat-mó do sí tá si ha tás kört,
a ki emelt elõ irány za tok (fõ össze gü ket nem érin tõ) át cso -
por to sí tá sá ra is ki ter je dõ en – ha a költ ség ve té si tör vény
más ként nem ren del ke zik – a fe je zet fel ügye le tét el lá tó
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szerv ve ze tõ je gya ko rol ja. Nem mi nõ sül cél- és ren del te -
tés sze rû fel hasz ná lás nak – a fe je ze ti ál ta lá nos tar ta lék ki -
vé te lé vel – a fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat ból a fel ügye let
alá tar to zó költ ség ve té si szerv szá má ra át cso por to sí tott
összeg ju tal ma zá si célú fel hasz ná lá sa.

(3) Az (1) be kez dés a) és d) pont já ban fog lalt át cso por -
to sí tá sok kö zül a fe je ze tek kö zöt ti át cso por to sí tá sok te kin -
te té ben – ki vé ve a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott meg ál -
la po dá son ala pu ló fe je ze tek kö zöt ti át cso por to sí tást – az
elõ irány zat-át cso por to sí tá si, -mó do sí tá si ha tás kört, a ki -
emelt elõ irány za tok (fõ össze gü ket nem érin tõ) át cso por -
to sí tá sá ra is ki ter je dõ en – ha a költ ség ve té si tör vény alap -
ján ah hoz az Or szág gyû lés en ge dé lye nem szük sé ges – a
Kor mány gya ko rol ja. A Kor mány ha tás kö ré be utalt elõ -
irány zat-mó do sí tás te kin te té ben az elõ ter jesz tés és a ha tá -
ro zat mel lék le te ként az e ren de let 3. szá mú mel lék le té ben
meg ha tá ro zott adat la pot kell al kal maz ni.”

(2) Az Ámr. 46.  §-a (6) be kez dé sé nek d) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(A fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok fel hasz ná lá sa)
„d) eu ró pai uni ós for rás igény be vé te lé vel meg va ló su ló

prog ra mok elõ irány za ta i nak ál lam ház tar tá son be lü li to -
vább adá sát tá mo ga tás ér té kû ki adás ként kell el szá mol ni.”

8.  §

Az Ámr. 52/A.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(4) Az Áht. 64/A.  §-ának (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro -
zott vizs gá lat ese tén az Igaz ga tó ság a tény ál lást el sõ sor ban 
a ren del ke zé sé re álló ira tok és sa ját nyil ván tar tá sa alap ján
ál la pít ja meg. Hely szí ni vizs gá lat – az Áht. 64/F.  §-ának
(1) be kez dé sé ben sza bá lyo zott kö te le zõ ese tén kí vül – a
fe lül vizs gá lat meg ala po zá sa ér de ké ben tart ha tó.”

9.  §

Az Ámr. 52/C.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(2) Ha az ön kor mány zat a fel hí vás alap ján el fo gad ja az 
Igaz ga tó ság ja vas la tát, az Igaz ga tó ság ál tal ren del ke zés re
bo csá tott ön re ví zi ós adat la pon mó do sít ja el szá mo lá sát.
Amennyi ben az ön kor mány zat év végi el szá mo lá sá nak fe -
lül vizs gá la ta so rán jegy zõ könyv fel vé te lé re nem ke rül sor, 
az Igaz ga tó ság a fe lül vizs gá lat meg tör tén tét kü lön nyom -
tat vá nyon zá ra dék kal iga zol ja, amely nek egy pél dá nyát
meg kül di az ön kor mány zat nak. A zá ra dék nak tar tal maz -
nia kell, hogy az Igaz ga tó ság a fe lül vizs gá lat so rán a ren -
del ke zé sé re álló in for má ci ók alap ján az el szá mo lás ban kö -
zölt – ön re ví zi ós adat lap pal mó do sí tott – ada tok hoz ké pest 
el té rést nem ál la pí tott meg.”

10.  §

Az Ámr. a kö vet ke zõ 52/D.  §-sal egé szül ki:
„52/D.  § (1) Az Áht. 64/F.  § (2) be kez dé se sze rin ti hely -

szí ni vizs gá la tot cél-, il let ve té ma vizs gá lat ként or szá gos

ha tás kör rel a Kincs tár el nö ke, Igaz ga tó ság ille té kességi te -
rü le té hez tar to zó ha tás kör rel az Igaz ga tó ság igaz ga tó ja
ren del het el, egy vagy több évre vo nat ko zó an is az ál la mi
tá mo ga tá sok és hoz zá já ru lá sok egyes jog cí me i re. A cél-,
il let ve té ma vizs gá lat el ren de lé sé rõl az érin tett ön kor -
mány za to kat a hely szí ni vizs gá lat meg kez dé se elõtt leg -
alább 8 nap pal ér te sí te ni kell. A vizs gá la tot vég zõ Igaz ga -
tó ság az ér te sí tés sel egy ide jû leg jo go sult ki egé szí tõ in for -
má ci ó kat, do ku men tu mo kat be kér ni az ön kor mány zat tól a
hely szí ni vizs gá lat meg ala po zá sa ér de ké ben.

(2) Az Áht. 64/D.  § (1) be kez dés sze rin ti fe lül vizs gá la -
tot 4 évre  szóló – éven te mó do sít ha tó – az Igaz ga tó ság ille -
té kességi te rü le té re vo nat ko zó mun ka terv alap ján kell
szer vez ni. A fe lül vizs gá la ti mun ka ter ve ket a kö vet ke zõ
4 évre vo nat ko zó an min den év de cem ber 31-ig kell el ké -
szí te ni. A mun ka terv ké szí té se so rán gon dos kod ni kell az
Áht. 64/F.  § (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott fel té te lek tel -
je sü lé sé rõl. A fe lül vizs gá la ti mun ka terv nek tar tal maz nia
kell az Igaz ga tó ság ille té kességi te rü le té hez tar to zó va la -
mennyi ön kor mány zat és több cé lú kis tér sé gi tár su lás el -
szá mo lá sai hely szí ni fe lül vizs gá la tá nak ter ve zett idõ pont -
ját ne gyed éves üte me zés sze rint, va la mint a hely szí ni vizs -
gá lat ba vont fõbb tá mo ga tá si jog cí me ket.”

11.  §

(1) Az Ámr. 63/A.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A köz pon ti költ ség ve té si szerv kö te les a rá bí zott ál -
la mi va gyon nal ren del te tés sze rû en gaz dál kod ni, an nak ál -
la gát, ér té két meg õriz ni, vé de ni, le he tõ ség sze rint a va -
gyon ér té két nö vel ni.”

(2) Az Ámr. 63/A.  §-a (2) be kez dé sé nek fel ve ze tõ szö -
ve ge, va la mint b) és d) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(2) A köz pon ti költ ség ve té si szerv nek éves va gyon -
gaz dál ko dá si ter vet kell ké szí te nie, mely ben kö te les
– költ ség ve té sé vel össz hang ban – meg ter vez ni:”

„b) az adott idõ szak ban vár ha tó an nél kü löz he tõ va -
gyon tár gyak szer zõ dé ses for má ban tör té nõ át adá sát, ke ze -
lés re (ki vé ve va gyon ke ze lés), üze mel te tés re, egyéb hasz -
no sí tás ra, il le tõ leg kon cesszi ó ba adá sát – meg ha tá roz va a
várt el len ér té ket, il let ve a költ ség ve té si szerv ál tal va gyon -
ke zelt va gyon elem hasz no sí tás ra, ér té ke sí tés re tör té nõ át -
adá sát az MNV Zrt. ré szé re,”

„d) az év so rán ér té ke sí tés re szánt va gyon tár gyak meg -
ha tá ro zá sát, en ge dé lyez te té sé nek elõ ké szí té sét és az ér té -
ke sí tés alap ján vár ha tó be vé te lek meg ha tá ro zá sát,”

(3) Az Ámr. 63/A.  §-ának (3) és (5) be kez dé se he lyé be a 
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A köz pon ti költ ség ve té si szerv ál tal ké szí tett va -
gyon gaz dál ko dá si prog ra mot az MNV Zrt. ré szé re min den 
év ben má jus 31-ig meg kell kül de ni.”
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„(5) Az éves be szá mo ló hoz kap cso ló dó an írás ban ér té -
kel ni kell az éves va gyon gaz dál ko dá si prog ram szak mai,
tár gyi és szám sza ki vég re haj tá sát. Az ér té ke lés rõl ké szí tett 
do ku men tu mot áp ri lis 30-ig meg kell kül de ni az
MNV Zrt.-nek.”

12.  §

Az Ámr. 63/B.  §-a és az azt meg elõ zõ cím he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Az állami vagyon értékesítésének különös szabályai

63/B.  § (1) A köz pon ti költ ség ve té si szerv nek – ha tör -
vény más ként nem ren del ke zik – a va gyon ke ze lé sé ben
lévõ in gat lan en ge dé lye zett ér té ke sí té sé bõl szár ma zó be -
vé tel nek az ér té ke sí tés iga zolt költ sé ge i nek és az ér té ke sí -
tést ter he lõ ál ta lá nos for gal mi adó be fi ze té si kö te le zett ség
fe de ze tén fe lü li össze gét a be vé tel jó vá írá sát kö ve tõ 15 na -
pon be lül kell be fi zet nie.

(2) A köz pon ti költ ség ve té si szerv va gyon ke ze lé sé ben
lévõ in gat lan ér té ke sí té si költ sé ge ként szá mol ha tó el az ér -
ték becs lés, a pá lyá zat, a hir de tés, a kör nye zet vé del mi vizs -
gá lat ki adá sai, to váb bá az ér té ke sí tés en ge dé lye zé sé nek
idõ pont já tól az ér té ke sí té sig fel me rült, költ ség ve té si szer -
vet ter he lõ va gyon õr zé si, biz to sí tá si ki adá sok, ügy vé di,
köz jegy zõi dí jak.

(3) A köz pon ti költ ség ve té si szerv a va gyon ke ze lé sé ben 
lévõ in gat lan ér té ke sí té sét kö ve tõ 60 na pon be lül kö te les
tá jé koz ta tást adni a pénz ügy mi nisz ter és az MNV Zrt. szá -
má ra az ér té ke sí tés bõl szár ma zó tény le ges be vé tel rõl, az
ér té ke sí té si el já rás költ sé ge i rõl, va la mint a köz pon ti költ -
ség ve tést meg il le tõ be vé tel há nyad át uta lá sá ról. Az ér té ke -
sí tés rõl az e ren de let 6/a. szá mú mel lék le te sze rin ti for má -
ban és tar ta lom mal kell el szá mol ni.”

13.  §

Az Ámr. 66.  §-a (10) be kez dé sé nek c) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(Az elõ irány zat-ma rad vány el szá mo lás so rán kö te le -
zett ség vál la lás sal ter helt elõ irány zat-ma rad vány nak te -
kin ten dõ)

„c) az eu ró pai uni ós for rá sok ból a köz pon ti költ ség ve té -
si szer vek, mint ked vez mé nye zet tek ré szé re le bo nyo lí tás ra 
át adott elõ leg össze ge.”

14.  §

Az Ámr. 67.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) A fel ügye le ti szerv nél, il let ve a fel ügye le te alá tar -
to zó költ ség ve té si szer vé nél kép zõ dött, jó vá ha gyott pénz -
ma rad vány, elõ irány zat-ma rad vány más költ ség ve té si
szerv ré szé re tör té nõ át adá sa – az eu ró pai uni ós for rás
igény be vé te lé vel meg va ló su ló prog ra mok elõ irány za ta i -

nak ki vé te lé vel – csak a Fe je ze ti ma rad vány-el szá mo lá si
szám lán ke resz tül tör tén het.”

15.  §

(1) Az Ámr. 70.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A fel adat fi nan szí roz ás ra vo nat ko zó sza bá lyo kat
kell al kal maz ni:

a) a köz pon ti be ru há zá sok ra, be le ért ve a la kás épí tés és
a la kás tá mo ga tás elõ irány za ta it is,

b) azon fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok ra – a (3) be kez -
dés ben fog lal tak ra fi gye lem mel –, me lyek ese té ben a fel -
hal mo zá si költ ség ve tés ere de ti elõ irány za ta meg ha lad ja a
100 mil lió fo rin tot,

c) egyes eu ró pai uni ós tá mo ga tás sal (Át me ne ti tá mo ga -
tás, TEN-T) meg va ló su ló prog ra mok ra, to váb bá az uni ós
nagy be ru há zá sok és komp lex prog ra mok elõ ké szí té sé re a
de cent ra li zált rész ki vé te lé vel,

d) a Ko hé zi ós Alap tá mo ga tá sá val meg va ló su ló prog -
ra mok ra a kü lön jog sza bá lyok ban fog lal tak figye lembe -
véte lével,

e) a nem zet kö zi fej lesz té si in téz mé nyek (Vi lág bank,
Eu ró pai Be ru há zá si Bank stb.) pénz esz kö ze i bõl (hi tel és
vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tás), vagy nem zet kö zi egyez -
mény alap ján Ma gyar or szág nak nyúj tott se gély bõl meg va -
ló su ló fel ada tok le bo nyo lí tá sá ra a pénz ügy mi nisz ter dön -
té se alap ján,

f) a fel ügye le ti szerv ál tal kez de mé nye zett egyéb fe je -
ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok ra.”

(2) Az Ámr. 70.  §-ának (3) be kez dé se a kö vet ke zõ h)–n)
pon tok kal egé szül ki:

(A fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok kö zül nem tar toz nak a
fel adat fi nan szí roz ás kö ré be az aláb bi elõ irány za tok)

„h) a rész ben vagy egé szé ben pá lyá za ti rend szer ke re té -
ben fel hasz ná lás ra ke rü lõ fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok,

i) a fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok kö zül azok a köz -
pon ti lag ke zelt elõ irány za tok, me lyek év köz ben elõ irány -
zat-mó do sí tás sal ke rül nek a költ ség ve té si szer vek hez, és
az elõ irány zat a költ ség ve té si szerv mû köd te té si és fel hal -
mo zá si célú ki adá sa i nak ki egé szí té sét, il let ve az ál la mi
fel adat el lá tá sát szol gál ja,

j) a NATO Biz ton sá gi Be ru há zá si Prog ram já hoz kap -
cso ló dó elõ irány zat,

k) az Út pénz tár elõ irány za ta, a Be ru há zás-ösz tön zé si
cél elõ irány zat és a Kö tött se gély hi te le zés elõ irány za ta,

l) a Schen ge ni kö ve tel mé nyek nek való meg fe le lés elõ -
irány za ta, a Kos suth tér ren de zé se al cím elõ irány za ta,

m) egyes, eu ró pai uni ós for rás ból meg va ló su ló prog ra -
mok elõ irány za tai (Nem ze ti Fej lesz té si Terv, Új Ma gyar -
or szág Fej lesz té si Terv, Nem ze ti Vi dék fej lesz té si Terv, Új 
Ma gyar or szág Vi dék fej lesz té si Prog ram, INTERREG,
INTERACT, Eu ró pai Te rü le ti Együtt mû kö dés, EGT Nor -
vég Alap, „Sváj ci Hoz zá já ru lás”, EQUAL prog ra mok elõ -
irány za tai),
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n) EU tá mo ga tá sok fel hasz ná lá sá hoz szük sé ges tech -
nikai se gít ség nyúj tás elõ irány za tai.”

16.  §

Az Ámr. 71.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) Az elõ irány zat éves költ ség ve té sé nek jó vá ha gyá sát 
köve tõen a fe je zet fel ügye le tét el lá tó szerv ve ze tõ je gon -
dos ko dik a fi nan szí ro zás alap ját ké pe zõ Fi nan szí ro zá si
Alap ok má nyok (a to váb bi ak ban: Alap ok mány) e ren de let
5. szá mú mel lék le te sze rin ti tar ta lom mal éven te fo lya ma -
to san, de leg ké sõbb a fel adat hoz kap csolt prog ram jó vá ha -
gyá sát kö ve tõ 30 na pon be lü li el ké szí té sé rõl, to váb bá jó -
vá ha gyá sá ról és a 72.  § (1) be kez dés a)–b) pont já ban meg -
ha tá ro zott ha tár idõ sze rint a Kincs tár hoz való benyúj -
tásáról.”

17.  §

Az Ámr. 72.  §-ának (1)–(2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A fel adat fi nan szí roz ási kör be vont elõ irány za tok
fi nan szí ro zá sá nak meg kez dé sé hez

a) az e ren de let 70.  § (1) be kez dé sé be tar to zó elõ irány -
za tok ra prog ra mon ként Alap ok mányt kell be nyúj ta ni a
Kincs tár hoz pa pír ala pon, vagy elekt ro ni kus úton fo lya ma -
to san, de leg ké sõbb a jó vá ha gyást kö ve tõ 60 na pon be lül,

b) a tárgy év jú ni us 30-át köve tõen in du ló prog ra mok
ese té ben a jó vá ha gyás tól szá mí tott 30 na pon be lül kell az
Alap ok mányt be nyúj ta ni a Kincs tár hoz.

(2) Az Alap ok má nyo kat min den egyes rész fel adat ra el
kell ké szí te ni.”

18.  §

(1) Az Ámr. 73.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A Kincs tár a meg kül dött fi nan szí ro zá si ok má nyo -
kat át vizs gál ja és az Alap ok má nyo kat rész fel adat azo no sí -
tó val el lát va vissza iga zol ja (vissza kül di) – pa pír ala pon, il -
let ve az elekt ro ni kus úton meg kül dött ok má nyok ese tén
elekt ro ni kus úton – a fe je zet nek, amely gon dos ko dik a
meg va ló sí tó ér te sí té sé rõl. A Kincs tár az Alap ok má nyo kat
a költ ség ve té si tör vény ben meg ha tá ro zott cél(ok)nak és
elõ irány zat(ok)nak való meg fe le lés, a ren del ke zés re álló
elõ irány za tok, for rá sok, az ok irat ki töl té sé nek tel jes kö rû -
sé ge, va la mint a szak mai dön tés ho zó ál tal szük ség sze rint
meg ál la pí tott egyéb szem pont sze rint vizs gál ja.”

(2) Az Ámr. 73.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A Kincs tár az Alap ok má nyok be fo ga dá sá val és an -
nak azo no sí tó val el lá tott vissza iga zo lá sá val egy ide jû leg

a) nyil ván tar tás ba ve szi a tel jes be ke rü lé si költ sé get
(ki adást), an nak éves elõ irány za tát, for rás össze té te lét;

b) vég re hajt ja a meg va ló sí tás hoz szük sé ges tárgy évi
egy össze gû elõ irány zat-mó do sí tást – ide ért ve a jog sza bá -
lyi ren del ke zés alap ján nyújt ha tó elõ le ge ket is – és an nak
kö te le zett ség vál la lás ként tör té nõ le kö té sét az Alap ok má -
nyok ban fog lalt tel jes elõ irány zat ra vo nat ko zó an.”

(3) Az Ámr. 73.  §-ának (7) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(7) A fel ügye le ti szerv a Kincs tár ál tal meg kül dött ér te -
sí tõ alap ján – fel adat/rész fel adat azo no sí tó val je lölt – a
pénz ügy mi nisz ter ál tal sza bá lyo zott elõ irány zat-mó do sí -
tás ra rend sze re sí tett adat la pon a fi nan szí ro zá si ok má nyok
mó do sí tá sa nél kül ren del kez het az elõ irány za tok vissza ve -
ze té sé rõl, ha azok szer zõ dés sel le kö töt tek. Az így vissza -
ve ze tett elõ irány zat-ma rad vá nyok hoz kap cso ló dó, az
 európai uni ós – és a tárgy évet meg elõ zõ en a de vi za szám lá -
ra be ér ke zett – for rá sok fel hasz ná lá sá ra a fi nan szí ro zá si
alap ok má nyok mó do sí tá sa nél kül, az érin tett elõ irány -
zat-ma rad vá nyok tárgy évi meg nyi tá sá val ke rül het sor.
Az ok má nyok elõ irány za ti össze gé nek vagy a pénz ügyi
for rás össze té te lé nek vál to zá sa ese tén a fi nan szí ro zás
 okmányait is mé tel ten be kell nyúj ta ni. Min den egyéb mó -
do sí tást le vél be li köz lés sel pa pír ala pon, vagy az e cél ra
biz to sí tott elekt ro ni kus rend sze ren ke resz tül le het kez de -
mé nyez ni. Az el já rás al kal maz ha tó a fe je zet fel ügye le tét
el lá tó szerv ren del ke zé si jo gá ban fenn tar tott fe je ze ti ke ze -
lé sû elõ irány za tok ma rad vá nya ter hé re le kö tött elõ irány -
za tok ra is.”

19.  §

Az Ámr. 74.  §-ának (2)–(4) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A fe je zet fel ügye le tét el lá tó szerv a fel adat fi nan szí -
roz ás kö ré be vont fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat meg ha tá ro -
zott ré sze fe lett a ren del ke zé si jo got egy-egy rész fel adat ra
Alap ok mány ban ad hat ja át. A nem az adott fe je zet fel -
ügye le te alá tar to zó költ ség ve té si szerv ál tal meg va ló sí -
tan dó rész fel adat Alap ok má nyát az elõ irány za tot át adó és
át ve võ fe je zet fel ügye le tét el lá tó szerv ve ze tõ je vagy an -
nak meg bí zott ja együtt írja alá. Az utal vá nyo zá si jog rész -
fel ada tot meg va ló sí tó ál lam ház tar tá son kí vü li szer ve zet -
nek – az eu ró pai uni ós tá mo ga tá sok ki vé te lé vel – nem ad -
ha tó át. Egyéb elõ irány za tok ese té ben ez alól – egye di el -
bí rá lás alap ján – a pénz ügy mi nisz ter ad hat fel men tést.

(3) Amennyi ben a ren del ke zé si jog át adá sa – az Alap -
okmányban fog lal tak sze rint – elõ irány zat-mó do sí tás sal
tör té nik, a Kincs tár a fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat ról az
 elsõdleges el szá mo lást ké szí tõ költ ség ve té si szerv ja vá ra a 
tá mo ga tás sal fe de zett ki adá si elõ irány zat-át cso por to sí tást, 
to váb bá a pénz esz köz át adás ke re té ben át adott ma rad vány, 
il let ve egyéb for rás ter hé re meg va ló su ló ki fi ze tés sel
össze füg gõ ki adá si és be vé te li elõ irány zat mó do sí tást az
Alap ok mány be fo ga dá sá val egy ide jû leg hajt ja vég re.

(4) Az elõ irány zat-mó do sí tás sal járó rész fel adat ese té -
ben az el sõd le ges el szá mo lást ké szí tõ költ ség ve té si szerv a 
(3) be kez dés ben fog lal tak sze rint vég re haj tott elõ irány -
zat-mó do sí tást sa ját költ ség ve té sé ben a Kincs tár ál tal
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vissza iga zolt Alap ok mány alap ján hajt ja vég re. A szám la -
ki vo nat alap ján el szá mol ja a tá mo ga tást, il let ve a pénz esz -
köz át adást jó vá írás ként, va la mint a tel jes ki fi ze tett össze -
get a meg fe le lõ ki emelt elõ irány za ton pénz ügyi tel je sí tés -
ként. A fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat tal ren del ke zõ fe je zet
a tá mo ga tás sal fe de zett elõ irány zat-vál to zást fõ köny vi
nyil ván tar tá sá ban a Kincs tár ál tal vissza iga zolt Alap ok -
mány alap ján hajt ja vég re.”

20.  §

(1) Az Ámr. 75.  §-ának (1)–(2) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A jó vá ha gyott elõ irány za tok fel hasz ná lá sa a
72.  §-ban rész le te zett ok má nyok alap ján a fe je zet vagy a
költ ség ve té si szerv ré szé re nyi tott

a) 70.  § (1) be kez dé sé nek a) pont já ban fog lalt fel ada -
tok ese té ben a Be ru há zá si elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret -
szám lá ról (a továb biak ban: BEFK),

b) 70.  § (1) be kez dé sé nek b)–c) és e)–f) pont ja i ban fog -
lalt fel ada tok ese tén a Fel adat fi nan szí roz ási elõ irány -
zat-fel hasz ná lá si ke ret szám lá ról (a továb biak ban: FEFK)
tör té nik az Alap ok mány ban utal vá nyo zás ra ki je lölt kez de -
mé nye zé se alap ján a Kincs tár nál. A FEFK, BEFK szám lá -
ra a szám la tu laj do nos köz vet le nül csak jó vá írást kez de mé -
nyez het.

(2) A 70.  § (1) be kez dé sé nek d) pont já ban fog lalt fel -
ada tok pénz ügyi le bo nyo lí tá si sza bá lya it kü lön kor mány -
ren de let tar tal maz za.”

(2) Az Ámr. 75.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(6) A Kincs tár el te kint het a ki egé szí tõ for rás kincs tá ri
szám lá ra tör té nõ be fi ze té sé tõl, ha az Alap ok mány erre le -
he tõ sé get biz to sít, vagy a ki egyen lí ten dõ szám la kiegé -
szítõ for rást ter he lõ ré szé nek ki fi ze té sét bank szám la ki vo -
nat tal iga zol ják.”

21.  §

(1) Az Ámr. 76.  §-ának (2)–(4) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A rész fel ada tok meg va ló sí tá sa ér de ké ben kö tött
szer zõ dé se ket, va la mint az egyéb – nem szer zõ dés nek mi -
nõ sü lõ – kö te le zett ség vál la lá si bi zony la to kat, ok má nyo -
kat a kö te le zett ség vál la lást kö ve tõ 8 mun ka na pon be lül
kell a meg va ló sí tó nak egy, az azok hoz tar to zó – az e ren -
de let 5. szá mú mel lék le té ben meg ha tá ro zott – szer zõ dés
be je len tést pa pír ala pon há rom pél dány ban, vagy az e cél ra
biz to sí tott elekt ro ni kus rend sze ren ke resz tül be nyúj ta nia a
Kincs tár hoz az Alap ok mány meg kül dé sét köve tõen, vagy
az zal egy ide jû leg. Elekt ro ni kus be kül dés ese tén a szer zõ -
dé se ket, vagy azo kat he lyet te sí tõ kö te le zett ség vál la lá si bi -
zony la to kat egy pél dány ban, pa pír ala pon kell el jut tat ni
– leg ké sõbb az elsõ át uta lá si meg bí zás sal egy ide jû leg –
a Kincs tár hoz.

(3) A Kincs tár a (2) be kez dés sze rin ti szer zõ dé se ket
– ha azok tar tal mu kat és összeg sze rû sé gü ket te kint ve meg -
fe lel nek az Alap ok mány ban fog lal tak nak – vál lalt kö te le -
zett ség ként nyil ván tar tás ba ve szi. A nem ma gyar nyel ven
meg kö tött szer zõ dé sek hez kap cso ló dó szer zõ dés be je len -
té se ket a Kincs tár ki zá ró lag a be nyúj tott szer zõ dés azon
sza ka sza i nak ma gyar nyel vû for dí tá sá val együtt fo gad ja
be, ame lyek tar tal maz zák a ki vi te le zé si szer zõ dés alap ján
meg va ló sí tan dó fel adat mû sza ki, szak mai és pénz ügyi jel -
lem zõ i nek, a ki vi te le zés egyéb pénz ügyi fel té te le i nek és a
meg va ló sí tá si ha tár idõ nek a té te les meg ha tá ro zá sát.

(4) A Kincs tár a ki fi ze té se ket a Kincs tár hoz be je len tett
mó don alá írt fi ze té si meg bí zá sok alap ján tel je sí ti. A fi ze té -
si meg bí zá sok hoz a meg va ló sult szak mai, il let ve mû sza -
ki-na tu rá lis tel je sít ményt do ku men tá ló szám vi te li bi zony -
la to kat, la kás tá mo ga tá si ki emelt elõ irány zat fel hasz ná lá -
sát kez de mé nye zõ át uta lás ese tén a 100.  § (1)–(4) be kez -
dé se sze rin ti ada to kat tar tal ma zó ki mu ta tást kell csa tol ni.
Amennyi ben a fi ze té si meg bí zás be nyúj tá sá ra – a Kor -
mány ál tal el fo ga dott fi ze tés-át üte me zés ke re té ben – a tel -
je sí tést kö ve tõ évek ben ke rül sor, a bi zony la to kat a ki fi ze -
té sek kez de mé nye zé sé nek vár ha tó idõ pont já tól füg get le -
nül a ki vi te le zõi tel je sí tés iga zo lá sát kö ve tõ 10 na pon be lül 
a Kincs tár ré szé re meg kell kül de ni a (6) be kez dés sze rin ti
el len õr zés meg va ló sí tá sa és a be ru há zás pénz ügyi elõ -
irány za ta (fe de ze te) ter hé re tör té nõ nyil ván tar tás ba vé tel
cél já ból.”

(2) Az Ámr. 76.  §-ának (6)–(7) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(6) Amennyi ben a tel je sí té si zá ra dék kal el lá tott szám -
lá val (szám lát he lyet te sí tõ bi zony lat tal) iga zolt tel je sít -
mény az Alap ok mánnyal, az elõ jegy zett szer zõ dé sek kel
össz hang ban van, a Kincs tár az át uta lá si meg bí zást a kö te -
le zett ség vál la lás ként elõ jegy zett tá mo ga tá si elõ irány -
zat-fel hasz ná lá si ke ret, ma rad vány vagy egyéb for rás, il -
let ve a köz pon ti költ ség ve té si elõ irány za ton kí vül a be ér -
ke zett ki egé szí tõ for rás ter hé re tel je sí ti, köz vet le nül a ki vi -
te le zõ szám lá ja ja vá ra tör té nõ át uta lás sal. Ki fi ze tés füg gõ,
át fu tó és ki egyen lí tõ ki adá sok jog cí men nem kez de mé -
nyez he tõ. Mû kö dé si költ sé gek, vagy be ru há zás köz ve tett
já ru lé kos költ sé gei el szá mo lá sa ese té ben, ha a szám lák
szá ma 5 db-ot meg ha lad ja és szám lán ként a szám la brut tó
ér té ke nem éri el a 200 000 fo rin tot, ak kor zá ra dé kolt
szám la össze sí tõ vel is iga zol ha tó a tel je sít mény.

(7) Ha a fe je ze ti, vagy in téz mé nyi meg va ló sí tó a ki vi te -
le zõ ál tal be nyúj tott szám lát – egye di mér le ge lé se alap -
ján – a sa ját in téz mé nyi vagy va la me lyik – fel adat fi nan szí -
roz áson kí vü li – fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat-fel hasz ná lá -
si ke ret szám lá ról ki fi zet te, a ki fi ze tés bank szám la ki vo nat -
tal tör té nõ iga zo lá sa mel lett leg fel jebb a ki fi ze tést kö ve tõ
6 hó na pon be lül, de leg ké sõbb a tárgy év vé gé ig, EU tá mo -
ga tás ból és a hoz zá kap cso ló dó társ fi nan szí ro zás ból tör té -
nõ fi nan szí ro zás ese tén az el szá mo lás ra ren del ke zés re álló
idõ sza kon be lül kell kez de mé nyez nie az érin tett rész fel -
adat (köz pon ti be ru há zás) pénz ügyi üte me ter hé re a meg -
fe le lõ szám lá já ra tör té nõ vissza té rí tést.”
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22.  §

Az Ámr. 77.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(4) A rész fel adat ak kor te kin ten dõ be fe je zett nek, ha a
rész fel adat meg va ló sí tá sa so rán ke let ke zett összes fi ze té si
kö te le zett ség (sa ját ki vi te le zõ szer ve ze tek el szá mo lá sa i -
nak) el len ér té két a FEFK, BEFK szám la ter hé re elszá -
molták.”

23.  §

Az Ámr. 78.  §-a és az azt meg elõ zõ cím he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„TÁMOGATÁSI CÉLT SZOLGÁLÓ ELÕIRÁNYZATOK,
ILLETVE AZ ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOK
PÉNZESZKÖZEI FELHASZNÁLÁSÁNAK SPECIÁLIS

SZABÁLYAI

78.  § (1) A köz pon ti költ ség ve tés és az ala pok e ren de let 
7. szá mú mel lék le té ben meg je lölt elõ irány za tai, ré sze lõ -
irány za tai, fel hasz ná lá si jog cí mei (a továb biak ban együtt:
azo nos célú elõ irány za tok) fel hasz ná lá sá nak sza bá lyo zá -
sa, az elõ irány za to kat ter he lõ dön té sek, a tá mo ga tá sok fel -
hasz ná lá sa so rán e fe je zet ren del ke zé se it – a 93/B.  §-ban
fog lalt elõ irány zat ra a kü lön jog sza bá lyok ban meg ha tá ro -
zott el té ré sek kel – kell al kal maz ni.

(2) A köz pon ti költ ség ve tés és az ala pok 7. szá mú mel -
lék let ben nem sze rep lõ elõ irány za ta i nak, ré sze lõ irány za -
ta i nak pá lyá za ti rend szer ke re té ben tör té nõ fel hasz ná lá sa
ese tén e fe je zet ren del ke zé sei kö zül ki zá ró lag a 79.  §
(2) be kez dés, a 83.  § (2) be kez dés j) pont, 85.  § (2) és
(7) be kez dé sei, a 87.  § (7) és (8) be kez dé sei és a 90.  § (2) és 
(3) be kez dé se i ben fog lal tak nak kell ele get ten ni.

(3) A köz pon ti költ ség ve tés tá mo ga tá si célú elõ irány za -
tai kö zül a nem ál la mi hu mán szol gál ta tó kat meg il le tõ nor -
ma tív ál la mi hoz zá já ru lá sok és tá mo ga tá sok, ki egé szí tõ tá -
mo ga tá sok fel hasz ná lá sa so rán e fe je zet ren del ke zé se it a
nem ál la mi hu mán szol gál ta tók ra vo nat ko zó kü lön jog sza -
bá lyok ban meg ha tá ro zott el té ré sek figye lembe véte lével
kell al kal maz ni. Ezen elõ irány za tok ese té ben az elõ irány -
za tot ter he lõ ki fi ze té sek nél a Kincs tár az ál ta la mû köd te -
tett mo ni tor ing rend szer hez kap cso ló dó an el len õr zi a köz -
tar to zás ra vo nat ko zó in for má ci ó kat és tar to zás ese tén fel -
füg gesz ti a ki fi ze tést.”

24.  §

(1) Az Ámr. 79.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Az elõ irány zat ke ze lõ je az éves költ ség ve tés el fo -
ga dá sát köve tõen és a tá mo ga tá si konst ruk ció meg je len te -
té sét meg elõ zõ en kö te les meg kül de ni a Kincs tár ré szé re az 
elõ irány za tok cél rend sze ré nek, ren del te té sé nek meg ha tá -
ro zá sá ra, pá lyá za tos tá mo ga tá si célú fel hasz ná lá sá nak

tárgy évi ke ret össze gé re, mér té ké re, a nyújt ha tó tá mo ga tás
ará nyá ra vo nat ko zó ja vas la tot (8/a. szá mú mel lék let), az e
fe je zet ha tá lya alá tar to zó elõ irány za tok ból nyúj ta ni kí vánt 
tá mo ga tá si konst ruk ci ók (pá lyá za ti fel hí vá sok, tá mo ga tá si 
prog ra mok, egye di tá mo ga tá sok) ter ve ze té nek tel jes körû
do ku men tá ci ó ját, és az Eu ró pai Kö zös sé get lét re ho zó
Szer zõ dés 87. cik ké nek (1) be kez dé se sze rin ti ál la mi tá -
mo ga tá sok kal kap cso la tos el já rá sá ról és a re gi o ná lis tá mo -
ga tá si tér kép rõl  szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. ren de let ál -
tal elõ írt ese tek ben az ott meg ha tá ro zot tak sze rint a pénz -
ügy mi nisz ter tá mo ga tást jó vá ha gyó vé le mé nyét, vagy a
Ró mai Szer zõ dés I. sz. mel lék le té ben fel so rolt ter mé kek
ter me lé sé re és ke res ke del mé re nyúj tott, a Ró mai Szer zõ -
dés 87. cik ké nek (1) be kez dé se sze rin ti ál la mi tá mo ga tá -
sok ese té ben a kü lön jog sza bály ál tal elõ írt ûr la pot. A tá -
mo ga tá si konst ruk ció ter ve ze tet a Kincs tár az ál ta la min -
den kor mû köd te tett mo ni tor ing rend szer ben (a továb biak -
ban: mo ni tor ing rend szer) rög zí ti és az e ren de let ben meg -
ha tá ro zott adat gyûj tés re vo nat ko zó an kom pa ti bi li tás
szem pont já ból vizs gál ja, mely re vo nat ko zó an egyet ér té si
jog gal ren del ke zik. Egyet ér té se, il let ve az Eu ró pai Kö zös -
sé get lét re ho zó Szer zõ dés 87. cik ké nek (1) be kez dé se sze -
rin ti ál la mi tá mo ga tá sok kal kap cso la tos el já rá sá ról és a re -
gi o ná lis tá mo ga tá si tér kép rõl  szóló 85/2004. (IV. 19.)
Korm. ren de let [a Ró mai Szer zõ dés I. sz. mel lék le té ben
fel so rolt ter mé kek ter me lé sé re és ke res ke del mé re nyúj tott, 
a Ró mai Szer zõ dés 87. cik ké nek (1) be kez dé se sze rin ti ál -
la mi tá mo ga tá sok ese té ben a kü lön jog sza bály] sze rint a
pénz ügy mi nisz ter tá mo ga tást jó vá ha gyó vé le mé nye, il let -
ve az Eu ró pai Bi zott ság ál tal ho zott, a tá mo ga tást jó vá ha -
gyó ha tá ro zat ese tén a Kincs tár re giszt rál ja a tá mo ga tá si
konst ruk ció ada ta it a mo ni tor ing rend szer be. Az e ren de let 
8/a. szá mú mel lék le te meg kül dé se pa pír ala pon vagy
elekt ro ni kus mó don tör tén het. Ez utób bi mó don tör té nõ
to váb bí tás ese tén pa pír ala pon is meg kell kül de ni a tá mo -
ga tá si konst ruk ció ter ve ze tét. A Kincs tár nak a be ér ke zést
kö ve tõ 10 na pon – a he lyi ön kor mány za tok fej lesz té si és
vis ma i or fel ada ta i nak tá mo ga tá sá ra, il let ve a te rü let- és ré -
gió fej lesz té si cél elõ irány zat ter hé re ki írt pá lyá za ti fel hí vá -
sok ese té ben 5 na pon – be lül kell nyi lat koz nia. A Kincs tár
a mo ni tor ing rend szer ben nyil ván tart ja a cse kély össze gû
(de mi ni mis) tá mo ga tá so kat ked vez mé nye zet ten ként. A
nyil ván tar tás az Art. 54.  §-ának (9) be kez dé sén és e ren de -
let 8/b. szá mú mel lék le tén ala pul.”

(2) Az Ámr. 79.  §-ának (11) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(11) A Nem ze ti Kul tu rá lis Alap elõ irány za ta i ra az e
ren de let VIII. fe je ze té nek ren del ke zé se it nem kell al kal -
maz ni. Az Alap elõ irány za tát leg ké sõbb a tárgy év feb ru ár
15-éig egyez tet ni kell az Egy há zi kul tu rá lis örök ség ér té -
ke i nek re konst ruk ci ó ja elõ irány zat ke ze lõ jé vel és ar ról
jegy zõ köny vet kell fel ven ni, a pár hu za mos sá gok, az in do -
ko lat lan ál la mi fi nan szí ro zá sok el ke rü lé se ér de ké ben. Az
érin tett fe lek a pá lyá za ti fel hí vá so kat és a bí rá la ti ülé sek rõl 
ké szült do ku men tu mo kat köl csö nö sen meg kül dik egy -
más nak.”
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25.  §

Az Ámr. 81.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) A 87.  § (2) be kez dés a) pont já ban fog lalt ki vé tel lel
a le járt ese dé kes sé gû, meg nem fi ze tett köz tar to zás sal ren -
del ke zõk kel – a köz tar to zás meg fi ze té sé ig –, va la mint a
fel szá mo lá si el já rás, csõd-, vég el szá mo lá si, il let ve adós -
ság ren de zé si el já rás alatt álló szer ve ze tek kel – füg get le nül 
a tá mo ga tás egyéb fel té te le i nek meg lé té tõl – tá mo ga tá si
szer zõ dés nem köt he tõ, il let ve a szer zõ dés kö tést köve tõen
ki ala ku ló ilyen köz tar to zás, il let ve meg in du ló fel szá mo lá -
si, csõd-, vég el szá mo lá si, il let ve adós ság ren de zé si el já rás
ese tén tá mo ga tás nem fo lyó sít ha tó.”

26.  §

Az Ámr. 82.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(4) A tá mo ga tá si igény be nyúj tá sa elõtt – az Eu ró pai
Unió struk tu rá lis alap ja i ból, il let ve Ko hé zi ós Alap já ból fi -
nan szí ro zan dó pro jek tek ese té ben az ope ra tív prog ram nak
az Eu ró pai Bi zott ság ál ta li be fo ga dá sát meg elõ zõ en –
meg kez dett be ru há zás hoz, fej lesz tés hez tá mo ga tás nem
ad ha tó, ki vé ve a cím zett és cél tá mo ga tás ban ré sze sí tett fej -
lesz té sek ese tén a he lyi ön kor mány za tok fej lesz té si és
 vis ma i or fel ada tá nak tá mo ga tá sát. Ez utób bi eset ben tá -
mo ga tás a be ru há zás pén zü gyi leg nem tel je sí tett, hát ra lé võ 
mû sza ki tar tal má nak költ sé gé hez ad ha tó.”

27.  §

(1) Az Ámr. 83.  §-a (2) be kez dé sé nek e) és j) pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(A pá lyá zó tól – ha tör vény vagy kor mány ren de let el té -
rõ en nem ren del ke zik, a pá lyá zat be fo ga dá sá nak fel té te le -
ként – írás be li nyi lat ko za tot kell kér ni)

„e) a pá lyá za ti fel hí vás ban elõ írt biz to sí té kok tá mo ga -
tás ese tén tör té nõ ren del ke zés re bo csá tá sá ról,”

„j) ah hoz tör té nõ hoz zá já ru lás ról, hogy a Kincs tár ál tal
min den kor mû köd te tett mo ni tor ing rend szer hez a jog sza -
bály ban meg ha tá ro zott jo go sul tak, va la mint az Ál la mi
Szám ve võ szék, a Kor mány za ti El len õr zé si Hi va tal és a
Pénz ügy mi nisz té ri um szá má ra hoz zá fé ré si le he tõ sé get
biz to sít has son,”

(2) Az Ámr. 83.  §-a (4) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(A pá lyá zat hoz csa tol ni kell)
„b) a pá lyá za ti díj – amennyi ben az meg ha tá ro zás ra ke -

rült – meg fi ze té sé rõl  szóló kész pénz fi ze té si szel vény vagy 
a szám la ki vo nat hi te le sí tett má so la tát,”

28.  §

(1) Az Ámr. 85.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A Kincs tár a dön tés-elõ ké szí tés fo lya ma tá ban ada -
tot szol gál tat a mo ni tor ing rend szer ben re giszt rált ada tok -
ról. Az elõ irány zat-ke ze lõk a pá lyá za ti konst ruk ció re -
giszt rá lá sa után le kér de zé si le he tõ sé get kap nak elekt ro ni -
kus mó don a pá lyá zók nak a mo ni tor ing rend szer ben re -
giszt rált ada ta i ról.”

(2) Az Ámr. 85.  §-ának (7) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(7) A dön tés ho zó a jó vá ha gyó dön té sek rõl a dön tést
kö ve tõ 10 mun ka na pon be lül e ren de let 8/b) szá mú mel -
lék le te sze rin ti ada to kat a Kincs tár ál tal meg ha tá ro zott fe -
lü le ten be rög zí ti, vagy meg kül di elekt ro ni kus mó don a
mo ni tor ing rend szer ré szé re. Több tá mo ga tá si for rás ra be -
nyúj tott pá lyá zat ese tén a dön tés ho zó dön té sé rõl a töb bi
érin tett elõ irány zat ke ze lõ jét is tá jé koz tat ja.”

29.  §

Az Ámr. 86.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) A te rü let fej lesz té si ta ná csok a ren del ke zé si ha tás -
kö rük be utalt elõ irány za tok fel hasz ná lá sá ról  szóló dön té -
se ik rõl – az e ren de let 8/b) szá mú mel lék le te sze rin ti rész -
le te zés ben 10 mun ka na pon be lül tá jé koz tat ják az érin tett
mi nisz te re ket és a 85.  § (7) be kez dés sze rint a Kincs tárt.”

30.  §

(1) Az Ámr. 87.  §-a (2) be kez dé sé nek fel ve ze tõ szö ve ge 
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A fej lesz té si célú tá mo ga tást el nyert ked vez mé nye -
zet tel való szer zõ dés kö tés to váb bi fel té te le”

(2) Az Ámr. 87.  §-ának (7)–(10) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(7) Amennyi ben a 85.  § (7) be kez dés sze rint meg adott
dön té si ada tok ban mó do su lás tör té nik, il let ve a dön tés ha -
tá lyát vesz ti, vagy az elõ irány zat ke ze lõ je, il let ve a szer zõ -
dés re fel jo go sí tott szerv a szer zõ dés meg kö té sé rõl, mó do -
sí tá sá ról, fel bon tá sá ról, meg szû né sé rõl dönt, ak kor er rõl
elekt ro ni kus úton 5 mun ka na pon be lül – az e ren de let
8/b. szá mú mel lék le té ben meg ha tá ro zott, ér te lem sze rû en
ki töl tött adat la pon – ér te sí te ni kell a Kincs tárt.

(8) A re giszt rált ada tok egyez te té se cél já ból a Kincs tár
éven te jú ni us 30-ig ada tot szol gál tat a mo ni tor ing rend -
szer ben fel dol go zott 8/b. szá mú mel lék let sze rin ti in for -
má ci ók ról az adat szol gál ta tók nak. Az adat szol gál ta tók
éven te jú li us 31-ig ak tu a li zál ják az ál ta luk szol gál ta tott
ada tok kö rét.

(9) A Kincs tár a köz tar to zá sok, il let ve az Eu ró pai Unió
tra di ci o ná lis sa ját for rá sai cí men a tar to zá sok fi gye lem mel
kí sé ré se ér de ké ben az e ren de let 8/b. szá mú mel lék le te
sze rin ti, ked vez mé nye zett jé nek ne vé re (meg ne ve zé sé re),
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lak he lyé re (szék he lyé re), adó szá má ra, adó azo no sí tó je lé re 
vo nat ko zó ada to kat elekt ro ni kus úton meg kül di az Adó- és 
Pénz ügyi El len õr zé si Hi va tal (a továb biak ban: APEH),
a Vám- és Pénz ügy õr ség Or szá gos Pa rancs nok sá ga
(a továb biak ban: VPOP) ré szé re. Az Áht. 13/A.  § (5) be -
kez dé sé ben meg ha tá ro zott tá mo ga tás fo lyó sí tó ja a pá lyá -
zó hoz zá já ru ló nyi lat ko za ta alap ján köz vet le nül for dul hat
az APEH-hoz, il let ve a VPOP-hoz a pá lyá zók köz tar to zá -
sá nak el len õr zé se cél já ból. A meg ke re sés elekt ro ni kus
úton, az APEH és a VPOP ál tal meg ha tá ro zott for má ban
tör té nik.

(10) Az utol só fo lyó sí tá si rész let utal vá nyo zá sá ról  szóló 
9. szá mú adat lap ada ta i nak 85.  § (7) be kez dé se sze rin ti
mo ni tor ing rend szer ben tör té nõ rög zí té sét köve tõen a
Kincs tár in téz ke dik a ked vez mé nye zet tek nek a 87.  §
(9) be kez dé se, va la mint a 92.  § (4) be kez dé se sze rin ti adó -
ha tó sá gi meg fi gye lé si kör bõl tör té nõ ki ve ze té se érde -
kében.”

(3) Az Ámr. 87.  §-ának (12) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(12) A ked vez mé nye zett az adó le vo ná si jo go sult sá gá -
ban be kö vet ke zett vál to zást a tá mo ga tá si szer zõ dés mó do -
sí tá sa vé gett ha la dék ta la nul kö te les a tá mo ga tást nyúj tó
elõ irány zat ke ze lõ jé nek írás ban be je len te ni. A vál to zás
be je len té se elõtt igény be vett tá mo ga tás vissza igé nyelt
áfá já ra jutó össze gé vel a tá mo ga tott kö te les el szá mol ni, il -
let ve azt vissza fi zet ni.”

31.  §

Az Ámr. 88.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„88.  § (1) Amennyi ben a ked vez mé nye zett a szer zõ dés -

ben vál lalt kö te le zett sé ge it nem, vagy csak rész ben telje -
síti, az igény be nem vett tá mo ga tás – tör vény, il let ve kor -
mány ren de let el té rõ ren del ke zé se hi á nyá ban – an nak zá ro -
lá sá val, tör lé sé vel vissza vo nás ra ke rül. Ha a ked vez mé -
nye zett neki fel ró ha tó ok ból nem tel je sí ti a szer zõ dés ben
vál lalt kö te le zett sé ge it, az igény be vett tá mo ga tás (ter mé -
szet ben jut ta tott te lep hely – te lek vagy te lek és épü let –
ese tén a te rü let re ki je lölt igaz ság ügyi in gat lan szak ér tõ ál -
tal meg ál la pí tott for gal mi ér ték) egé szét vagy ará nyos ré -
szét a (4) be kez dés ben meg ha tá ro zott mér té kû ka mat tal
nö velt összeg gel kell vissza fi zet nie.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott szank ci ók al kal -
ma zá sa mel lett a fe je zet fel ügye le tét el lá tó szerv ve ze tõ jé -
nek dön té sé vel a ked vez mé nye zett meg ha tá ro zott idõ re
– de leg fel jebb öt évre – ki zár ha tó az érin tett elõ irány za tok 
tá mo ga tá si rend sze ré bõl, ha az aláb bi ak ban meg ha tá ro zott 
fel té te lek kö zül leg alább egy tel je sül:

a) a szer zõ dés ben rög zí tett kö te le zett ség, il let ve rész -
kö te le zett ség tel je sí té se a szer zõ dés ben fog lalt ha tár idõ re
egy ál ta lán nem, vagy csak rész ben – szám sze rû en meg ál -
la pí tott kö te le zett sé gek ese tén 75%-ot (ter mé szet be ni te -
lep hely-jut ta tás vagy te lep hely vá sár lá sá ra adott köz vet len 
tá mo ga tás ese tén 66%-ot) el nem érõ arány ban – va ló sul
meg, és a tá mo ga tott nem tett ele get a 87.  § (5) be kez dés
sze rin ti je len tés té te li kö te le zett sé gé nek,

b) a ked vez mé nye zett az el fo ga dott cél tól el té rõ fel ada -
tot va ló sít meg,

c) a ked vez mé nye zett e ren de let 87.  §-a (5) be kez dé sé -
ben meg ha tá ro zott be je len té si kö te le zett sé gé nek az ott
elõ írt ha tár idõ ig nem tett ele get,

d) a ked vez mé nye zett leg alább há rom al ka lom mal nem 
tesz ele get a pro jekt tel kap cso la tos be szá mo lá si, je len tés -
té te li kö te le zett sé gé nek,

e) a ked vez mé nye zett nem tesz ele get el len õr zés tû ré si
kö te le zett sé gé nek, és en nek kö vet kez té ben jog sza bály
alap ján el len õr zés re jo go sult szer vek a pro jekt sza bály sze -
rû meg va ló sí tá sát nem tud ják el len õriz ni,

f) a ked vez mé nye zett a pá lyá zat tal, il let ve a pro jekt tel
kap cso lat ban va lót lan, ha mis ada tot szol gál ta tott,

g) a ked vez mé nye zett a sza bály ta la nul fel hasz nált
össze get a tá mo ga tá si szer zõ dés ben meg ha tá ro zott ha tár -
idõ ben nem, vagy nem tel jes mér ték ben fi zet te vissza, és a
tá mo ga tó kö ve te lé sét a ren del ke zés re álló biz to sí té kok ból
vagy más mó don nem tud ta be haj ta ni,

h) a tá mo ga tást nyúj tó vagy an nak ne vé ben el já ró szer -
ve zet a ked vez mé nye zett nek fel ró ha tó ok ból állt el a tá mo -
ga tá si szer zõ dés tõl.

(3) A (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott, a tá mo ga tá si
rend szer bõl való ki zá rás a struk tu rá lis ala pok ból vagy a
Ko hé zi ós Alap ból nyúj tott tá mo ga tás ese tén va la mennyi, a 
struk tu rá lis ala pok ból, il let ve a Ko hé zi ós Alap ból fi nan -
szí ro zott tá mo ga tá si rend szer re ki ter jed. A Ko hé zi ós Alap -
ból nyúj tott tá mo ga tás ese tén a fe je zet fel ügye le tét el lá tó
szerv ve ze tõ jé nek dön té sé vel a (2) be kez dés ben meg ha tá -
ro zott ki zá rás arra az eset re is vo nat ko zik, ha a ked vez mé -
nye zett nek fel ró ha tó ok  miatt az Eu ró pai Bi zott ság a Ko -
hé zi ós Alap ból meg ítélt tá mo ga tást vagy an nak egy ré szét
vissza von ja.

(4) Az (1) be kez dés ben elõ írt ka mat éves mér té ke – tör -
vény el té rõ ren del ke zé se hi á nyá ban – meg egye zik a tá mo -
ga tás nak az (1)–(2) be kez dés alap ján tör té nõ vissza vo ná -
sa, il let ve a szer zõ dés tõl való el ál lás idõ pont já ban ér vé -
nyes jegy ban ki alap ka mat két sze re sé vel, de leg alább 20%.

(5) Az (1) be kez dés alap ján vissza vont tá mo ga tás és a
szer zõ dés tõl való el ál lás ese tén al kal ma zott ka mat, va la -
mint a ké se del mi ka mat meg fi ze té sé re irá nyu ló kö ve te lés
ér vé nye sí té se azon na li be sze dé si meg bí zás al kal ma zá sá -
val, il let ve biz to sí ték ér vé nye sí té sé vel tör té nik, amennyi -
ben a fi ze té si fel szó lí tás meg kül dé sét köve tõen, az ab ban
fog lalt ha tár idõn be lül a ked vez mé nye zett nem tel je sí ti fi -
ze té si kö te le zett sé gét és vissza fi ze té si kö te le zett ség rész -
let fi ze tés for má já ban tör té nõ en ge dé lye zé sé re sem ke rült
sor. A kö te le zett sé get an nak a tá mo ga tá si szer zõ dés ben
meg ha tá ro zott elõ irány zat nak a ja vá ra kell tel je sí te ni,
ame lyet az elõ irány zat ról  szóló sza bá lyo zás sze rint a tá -
mo ga tás fo lyó sí tá sa ter helt.

(6) Több elõ irány zat ból együt te sen nyúj tott tá mo ga tás
ese tén az (1)–(2) be kez dé sek sze rint vissza vont tá mo ga -
tást és a ka ma tot a fo lyó sí tott tá mo ga tá sok ará nyá ban kell
meg osz ta ni.

(7) Az elõ irány zat ke ze lõ je jo go sult pá lyá za ti rend sze -
ré ben to váb bi szank ci ó kat meg ha tá roz ni, és a szer zõ dé ses
kö te le zett sé gek nem tel je sí té se ese tén azt ér vé nye sí te ni. A
vissza fi ze té si kö te le zett ség az elõ irány zat ke ze lõ jé nek
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dön té se alap ján rész le tek ben is tel je sít he tõ, ami nek idõ tar -
ta ma nem ha lad hat ja meg a 36 hó na pot. A vissza fi ze tés
üte me zé sét a tá mo ga tá si szer zõ dés mó do sí tá sa, il let ve a
 támogatási szer zõ dés tõl való el ál lás ese té ben ki egé szí tõ
meg ál la po dás rög zí ti.”

32.  §

Az Ámr. a kö vet ke zõ 88/A.  §-sal egé szül ki:
„88/A.  § (1) A tá mo ga tást nyúj tó kö te les a szer zõ dés ben 

ké se del mi köt bért ki köt ni, ha az aláb bi ak ban fog lalt fel té -
te lek kö zül leg alább egy be kö vet ke zik:

a) a pro jekt elõ re ha la dá si je len tés té te li kö te le zett sé gét
ha tár idõ ben nem tel je sí ti, és an nak az erre vo nat ko zó írás -
be li fel szó lí tás ban meg je lölt újabb ha tár idõ le tel té ig sem
tesz ele get,

b) el len õr zés tû ré si kö te le zett sé gé nek nem tesz ele get,
és az el len õr zést az erre irá nyu ló írás be li fel szó lí tás ban
meg je lölt ha tár idõ ig sem te szi le he tõ vé, vagy

c) a pro jekt meg va ló sí tá sá nak be fe je zé se a ked vez mé -
nye zett nek fel ró ha tó ok ból a tá mo ga tá si szer zõ dés ben
meg ha tá ro zott idõ pont hoz ké pest 6 hó na pot meg ha la dó an
ké sik.

(2) A ké se del mi köt bér napi mér té ke a köt bér alap ját ké -
pe zõ tá mo ga tás 10%-ának 1/365-öd ré sze.

(3) A ké se del mi köt bér alap ja az (1) be kez dés a) és
b) pont ja ese té ben az elõ re ha la dá si je len tés esedékessé -
géig, il let ve az el len õr zés tû ré si kö te le zett ség meg sér té sé ig 
ki fi ze tett tá mo ga tás össze ge, a c) pont ese té ben a meg ítélt
tá mo ga tás össze ge. A köt bér fi ze tés kez dõ idõ pont ja

a) az (1) be kez dés a) pont ja ese té ben az elõ re ha la dá si
je len tés té te li kö te le zett ség tel je sí té sé nek ere de ti ha tár ide -
je, utol só nap ja az elõ re ha la dá si je len tés be nyúj tá sát meg -
elõ zõ nap tá ri nap;

b) az (1) be kez dés b) pont ja ese té ben az el len õr zés tû ré -
si kö te le zett ség meg ta ga dá sá nak nap ja, utol só nap ja pe dig
az el len õr zés le he tõ vé té te lé nek nap ját meg elõ zõ nap tá ri
nap;

c) az (1) be kez dés c) pont ja ese té ben a pro jekt meg va -
ló sí tás be fe je zé sé nek tá mo ga tá si szer zõ dés sze rin ti ha tár -
ide je, utol só nap ja a pro jekt be fe je zé sé nek tény le ges
 napja.

(4) A köt bér fi ze té si kö te le zett ség be áll tá nak rész le tes
fel té te le it (kü lö nös te kin tet tel a fel ró ha tó ság ra) a tá mo ga -
tást nyúj tó fél kö te les a szer zõ dés ben rög zí te ni.”

33.  §

Az Ámr. 89.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) Az elõ irány zat ból tá mo ga tott be ru há zás sal lét re ho -
zott va gyon – amennyi ben az a ked vez mé nye zett tu laj do -
ná ba ke rül – a tá mo ga tá si szer zõ dés ben meg ha tá ro zott
idõ pon tig csak a tá mo ga tá si dön tést hozó elõ ze tes jó vá ha -
gyá sá val és a fog lal koz ta tá si, il let ve a szol gál ta tá si és az
egyéb kö te le zett sé gek át vál la lá sá val, át ru há zá sá val ide ge -

nít he tõ el, ad ha tó bér be, il let ve ter hel he tõ meg. A tá mo ga -
tá si dön tést hozó elõ ze tes jó vá ha gyá sá val, a szol gál ta tá si
és az egyéb kö te le zett sé gek át vál la lá sa nél kül is le het sé ges 
az idõ elõtt el hasz ná ló dott, egy-egy va gyon tárgy pót lás sal
együtt járó se lej te zé se. Ter mé szet be ni te lep hely jut ta tás
ese tén, vagy ha a be ru há zó a te lep he lyet vissza nem té rí -
ten dõ tá mo ga tás ból vá sá rol ta vagy épí tet te meg, tel jes el -
ide ge ní té si és ter he lé si ti lal mat, ke ret biz to sí té ki jel zá lo got
kell ér vé nye sí te nie a tá mo ga tá si szer zõ dés ben a forrás -
kezelõnek.”

34.  §

Az Ámr. 90.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) A tá mo ga tá sok fo lyó sí tá sá ról min den év ben leg -
alább egy szer, a tárgy évet kö ve tõ ja nu ár 31-ig az e ren de -
let 9. szá mú mel lék le té ben meg ha tá ro zott – adat lap adat -
tar tal má nak meg fe le lõ in for má ci ók ról, a 85.  § (7) be kez -
dés sze rint meg ha tá ro zott for má ban – elekt ro ni ku san kell
ér te sí te ni a Kincs tárt, az utol só fo lyó sí tá si rész let ese tén az 
utal vá nyo zást kö ve tõ 5 mun ka na pon be lül kell az adat -
szol gál ta tást tel je sí te ni.”

35.  §

(1) Az Ámr. 91.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A tá mo ga tás csak ab ban az eset ben igé nyel he tõ az
ál ta lá nos for gal mi adót is tar tal ma zó össz költ sé gé nek a sa -
ját résszel csök ken tett össze ge után, ha a ked vez mé nye -
zett nek – kü lön jog sza bály sze rint – a tá mo ga tás ból fi nan -
szí ro zott be szer zé se kap csán áfa le vo ná si joga nincs.
Amennyi ben a ked vez mé nye zett áfa le vo ná si jog gal ren -
del ke zik, úgy az a 83.  § (1) be kez dé se b) pont já nak 3. és
4. al pont já ban meg ha tá ro zott összeg gel csök kent ve igé -
nyel he tõ. A tá mo ga tás a tá mo ga tá si szer zõ dés ben rög zí tett 
for rás össze té tel ben, il let ve pénz ügyi és idõ be li üte me zés -
ben ve he tõ igény be.”

(2) Az Ámr. 91.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) Tá mo ga tá si elõ leg in do kolt eset ben, el té rõ jog sza -
bá lyi ren del ke zés hi á nyá ban a prog ram vagy pro jekt el in -
dí tá sá hoz és lik vi di tá sá nak biz to sí tá sá hoz szük sé ges leg -
ki sebb összeg ben – amely nem ha lad hat ja meg a tá mo ga -
tás 25%-át, de leg fel jebb 300 mil lió fo rin tot, ku ta tás, mû -
sza ki fej lesz tés ese tén a 75%-át, de leg fel jebb 450 mil lió
fo rin tot a (7) be kez dés sze rin ti üte me zés ben – nyújt ha tó,
ha ezt a tá mo ga tá si szer zõ dés is tar tal maz za. Az elõ leg fo -
lyó sí tá sá ra több rész let ben is sor ke rül het. A ter mé szet be ni 
te lep hely jut ta tás vagy a vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tás ból 
épí tett vagy vá sá rolt te lek, il let ve épü let ese tén a te lep hely, 
il let ve az in gat lan elõ leg ként ér tel mez he tõ. Ez eset ben a
te lep hely for gal mi ér té ke, il let ve a te lep hely (te lek, to váb -
bá te lek és épü let) vá sár lá sá ra, épí té sé re fo lyó sí tott vissza
nem té rí ten dõ tá mo ga tás ér té ke nem ha lad hat ja meg a tel -

15026 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/184. szám



jes be ru há zás for gó esz köz hi tel lel és kész le tek kel csök ken -
tett ér té ké nek 15%-át, il let ve csak te lek át adás, il let ve vá -
sár lás ese tén 10%-át.”

(3) Az Ámr. 91.  §-a (5) be kez dé sé nek a) és c)–d) pont ja
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(Az Eu ró pai Unió struk tu rá lis alap ja i nak és Ko hé zi ós
Alap já nak tá mo ga tá sá val meg va ló su ló prog ra mok ese té -
ben az elõ leg nyúj tás, il let ve a tá mo ga tás ki fi ze té se so rán a 
kö vet ke zõk sze rint kell el jár ni)

„a) az elõ le get – vagy an nak egy ré szét – a tá mo ga tá si
szer zõ dés ha tály ba lé pé sé nek nap já tól szá mí tott 3 hó na pon 
be lül, a pro jekt el in dí tá sá hoz, az elsõ ki fi ze té si ké re lem
be nyúj tá sát meg elõ zõ en le het igé nyel ni. Az elõ leg több
rész let ben tör té nõ fo lyó sí tá sa ese tén, az elõ leg – elsõ rész -
le té nek fo lyó sí tá sát köve tõen – fenn ma ra dó ré szét a prog -
ram vagy pro jekt el in dí tá sát köve tõen is le het igé nyel ni,
amennyi ben a prog ram, pro jekt meg va ló sí tá si költ sé ge i -
nek idõ be li fel me rü lé se ezt in do kolt tá te szi,”

„c) idõ kö zi fi ze tést a tá mo ga tást nyúj tó szer ve zet a
tény le ge sen fel me rült, el szá mol ha tó költ sé gek hez iga zod -
va tel je sít. A ked vez mé nye zett idõ kö zi fi ze té si ké rel mé hez 
mel lé kel ni kell a tény le ge sen fel me rült költ sé ge ket iga zo -
ló szám lát és/vagy egyéb, a gaz da sá gi ese ményt hi te le sen
iga zo ló do ku men tu mot, va la mint a kö ve te lés ki egyen lí tés -
rõl  szóló bi zony lat má so la tát, szál lí tói ki uta lás ese tén pe -
dig a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott do ku men tu mot.
Az ope ra tív prog ram vagy a kö zös sé gi kez de mé nye zés irá -
nyí tó ha tó ság ál tal meg ha tá ro zott összeg ha tár alatt szám -
la össze sí tõ is be nyújt ha tó. Az elõ leg és az idõ kö zi fi ze té -
sek össze ge – ide nem ért ve a szál lí tó ré szé re tör té nõ ki uta -
lást – nem ha lad hat ja meg a meg ítélt tá mo ga tás szál lí tói ki -
uta lá sok kal csök ken tett össze gé nek 80%-át, non pro fit
ked vez mé nye zett ese té ben a 90%-át. Et tõl el tér ni csak
köz pon ti költ ség ve té si szerv ked vez mé nye zett ese té ben,
il let ve a (11) be kez dés ben meg ha tá ro zott eset ben le het,
ahol az elõ leg és az idõ kö zi fi ze té sek össze ge el ér he ti a
meg ítélt tá mo ga tás 100%-át. Az el té rés mér té ké rõl az ope -
ra tív prog ram vagy a kö zös sé gi kez de mé nye zés irá nyí tó
ha tó ság ve ze tõ je dönt,

d) az idõ kö zi fi ze tés nek nem elõ fel té te le a fo lyó sí tott
elõ leg tel jes össze ge fel hasz ná lá sá nak iga zo lá sa, és az
 azzal tör té nõ el szá mo lás,”

36.  §

Az Ámr. 92.  §-ának (3)–(5) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) Amennyi ben a Kincs tár ész le li, hogy a fo lyó sí tott
tá mo ga tá sok hal mo zó dá sá nak tény le ges szint je meg ha lad -
ja az érin tett tá mo ga tá si szer zõ dé sek ben meg ha tá ro zott
mér té ket, ha la dék ta la nul ér te sí ti a tá mo ga tást biz to sí tó
érin tett elõ irány za to kat ke ze lõ szer ve ket.

(4) Az APEH, a VPOP és szer vei, va la mint a Kincs tár
e ren de let 87.  §-ának (9) be kez dé sé ben fog lalt tá jé koz ta tá -
sa alap ján szám sze rû ada tot szol gál tat nak az utal vá nyo zó -
nak és a Kincs tár ré szé re, ami kor a ked vez mé nye zett nek
az adat ké rést meg elõ zõ hó nap utol só nap já ig ese dé kes sé

vált és a fe lül vizs gá lat nap já ig meg nem fi ze tett köz tar to -
zá sa, és/vagy be hajt ha tat lan ság  miatt tö rölt köz tar to zá sa,
il let ve az Eu ró pai Unió tra di ci o ná lis sa ját for rá sai cí men
tar to zá sa ala kul ki, il le tõ leg azt meg fi zet te, vagy arra idõ -
köz ben fi ze té si könnyí tést (ha lasz tást, rész let fi ze tést) ka -
pott. A dön tés ho zó és/vagy az utal vá nyo zó, és/vagy a tá -
mo ga tás fo lyó sí tó ja, va la mint a Kincs tár tá jé koz ta tá sa
elekt ro ni ku san havi rend sze res ség gel, a Kincs tár és az
adó ha tó sá gok kö zöt ti meg ál la po dás ban rög zí tett, a tá mo -
ga tás fo lyó sí tó ja köz vet len meg ke re sé se ese tén pe dig, az
adó ha tó sá gok ál tal meg ha tá ro zott idõ pont ban és adat -
struk tú rá ban tör ténik.

(5) A (4) be kez dés ben fog lalt adat szol gál ta tás alap ján a
ked vez mé nye zett le járt ese dé kes sé gû, meg nem fi ze tett
köz tar to zá sa ese tén – a köz tar to zás fenn áll tá ig – az utal vá -
nyo zó kö te les fel füg gesz te ni az ese dé kes tá mo ga tá sok fo -
lyó sí tá sát. A Kincs tár a 30. szá mú mel lék let ben sze rep lõ
elõ irány za tok ese té ben – bele nem ért ve az ÚMFT ope ra -
tív prog ram ja i nak tech ni kai se gít ség nyúj tás elõirányza -
tait – a je len fe je zet el já rá si sza bá lya in túl az elõ irány za tot
ter he lõ ki fi ze té sek nél a szám la ve ze tõ rend szer hez kap cso -
ló dó an el len õr zi az elõ irány zat ból ré sze sü lõ ked vez mé -
nye zet tek köz tar to zás ra vo nat ko zó in for má ci ó it és tar to -
zás ese tén fel füg gesz ti a ki fi ze tést.”

37.  §

Az Ámr. 93/B.  §-ának (2)–(3) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A 83.  §-ban meg ha tá ro zott pá lyá zat he lyett a tá mo -
ga tás a pá lyá zó azo no sí tó ada ta it tar tal ma zó kár tya-igény -
lõ lap ki töl té sé vel igé nyel he tõ. Az igény lõ lap hoz csa tol ni
kell a 83.  § (2) be kez dés a)–d) és g)–k) pont ja i ban meg ha -
tá ro zott tar tal mú írás be li nyi lat ko za tot.

(3) Az elõ irány zat ke ze lõ je a 85.  § (2) és (7) be kez dé sé -
ben, va la mint a 87.  § (7) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott kö -
te le zett sé gét a Kincs tár ré szé re a 8/b. szá mú mel lék let
adat tar tal má nak a 85.  § (7) be kez dé sé ben fog lal tak sze rin ti 
elekt ro ni kus for má ban tör té nõ meg kül dé sé vel tel je sí ti.”

38.  §

(1) Az Ámr. 98.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ
m) pont tal egé szül ki:

(A Kincs tár a köz pon ti költ ség ve té si szer vek fel ügye le ti
szer ve ré szé re a kö vet ke zõ szám lá kat ve zet he ti)

„m) Egyéb nem zet kö zi tá mo ga tá si prog ra mok kö zös sé -
gi for rás pénz for gal mi fo rint szám la.”

(2) Az Ámr. 98.  §-a a kö vet ke zõ (18) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(18) Az (1) be kez dés m) pont já ban meg je lölt szám la
kö zös sé gi for rás ból át utalt, még fel nem hasz nált pénz esz -
kö zök ál lo má nyá nak ki mu ta tá sá ra, il let ve az eh hez kap -
cso ló dó pénz for ga lom le bo nyo lí tá sá ra szol gál.”
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39.  §

Az Ámr. 99.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(6) A köz tar to zás zá rolt fe de ze ti szám la e ren de let
109.  § (5) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott zá rolt össze gek
ke ze lé sé re szol gál. A szám la fe lett a köz pon ti költ ség ve té -
si szerv köz vet le nül nem ren del kez het.”

40.  §

Az Ámr. 103.  §-a (6) be kez dé sé nek h) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(A he lyi ön kor mány zat a költ ség ve té si el szá mo lá si
szám lá já hoz kap cso ló dó an – ál ta lá ban jog sza bály ban
meg ha tá ro zott be vé te lek és ki adá sok el kü lö ní tett el szá mo -
lá sá ra – al cí mû szám lá kat nyit hat a kö vet ke zõk sze rint)

„h) he lyi, va la mint he lyi ki sebb sé gi ön kor mány za tok
rö vid le já ra tú be té tei el kü lö ní té sé re,”

41.  §

(1) Az Ámr. 107.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ
g) pont tal egé szül ki:

(A Kincs tár a tár sa da lom biz to sí tá si költ ség ve té si szer -
vek, va la mint az OEP és ONYF – mint fel ügye le ti szerv –
ré szé re a kö vet ke zõ szám lá kat ve ze ti)

„g) fel adat fi nan szí roz ási elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke -
ret szám la.”

(2) az Ámr. 107.  §-a a kö vet ke zõ új (8) be kez dés sel egé -
szül ki és ez zel egy ide jû leg a je len le gi (8) be kez dés szá -
mo zá sa (9) be kez dés re vál to zik:

„(8) A fel adat fi nan szí roz ási elõ irány zat-fel hasz ná lá si
ke ret szám la a fel adat fi nan szí roz ás kö ré be vont fe je ze ti ke -
ze lé sû elõ irány za tok kal össze füg gõ pénz for ga lom le bo -
nyo lí tá sá ra szol gál. A szám lá ról ki adás – a szám la tu laj do -
nos kez de mé nye zé se alap ján – a Kincs tár in téz ke dé sé re
tel je sít he tõ.”

42.  §

Az Ámr. 108/A.  §-a (4) be kez dé se d) pont já nak da) és
dg) al pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(Men te sek a díj fi ze tés alól a kö vet ke zõ tranz ak ci ók)
[d) a Mun ka erõ pi a ci Alap]
„da) Ál lás ke re sé si tá mo ga tá sok al cím”
„dg) Vál lal ko zói já ra dék al cím”

(ki adá si elõ irány za tai ter hé re tel je sí tett át uta lá sok.)

43.  §

(1) Az Ámr. 109.  §-ának (1)–(3) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A Kincs tár a köz pon ti költ ség ve té si szerv (be le ért -
ve a tár sa da lom biz to sí tá si költ ség ve té si szer vet is) ki adá si
és be vé te li elõ irány za tá nak kü lön bö ze te ként az
(5)–(10) be kez dés ben fog lalt el té ré sek kel havi idõ ará nyos
költ ség ve té si elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke re tet (a továb -
biak ban: ke ret) nyit. A Kincs tár a ke re tet au to ma ti ku san
ál la pít ja meg és utal ja át a fe je ze ti el osz tá si szám lá kon ke -
resz tül a kincs tá ri kör be tar to zó ügy fe lek elõ irány zat-fel -
hasz ná lá si ke ret szám lá já ra.

(2) A Kincs tár min den év ja nu ár havi idõ ará nyos tá mo -
ga tá si ke ret nyi tá sa kor – a Hon vé del mi Mi nisz té ri um és a
Pol gá ri Nem zet biz ton sá gi Szol gá la tok ki vé te lé vel – a tá -
mo ga tás ará nyos sze mé lyi jut ta tá sok ere de ti tá mo ga tá si
elõ irány za ta 1/12-ének 40%-ával és a tá mo ga tás ará nyos
mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok ere de ti tá mo ga tá si elõ -
irány za ta 1/12-ével csök ken tett ke re tet nyit. A Kincs tár el -
nö ke e mér ték tõl a fel ügye le ti szerv kez de mé nye zé sé re el -
tér het.

(3) Az Áht. 102.  § (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti köz ter -
hek és a ma gán-nyug díj pénz tá ri tag dí jak be fi ze té si kö te le -
zett sé gé nek tel je sí té sé hez a Kincs tár a tárgy év ben ak tu á lis
havi és az egy ide jû leg meg kül dött ön re ví zi ó ra vo nat ko zó
adó be val lás „A” ré szé nek ûr lap ja i ból a Kincs tár ál tal biz -
to sí tott le vá lo ga tó prog ram mal elõ ál lí tott és elekt ro ni kus
úton meg kül dött adat szol gál ta tás alap ján a be fi ze té si kö te -
le zett sé ge ket a költ ség ve té si szer vek – be le ért ve a tel jes
egé szé ben be vé tel bõl gaz dál ko dó szer ve ket is – elõ irány -
zat-fel hasz ná lá si ke ret szám lá já nak meg ter he lé sé vel tel -
jesíti.”

(2) Az Ámr. 109.  §-ának (10) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(10) Az idõ ará nyos havi üte me zés tõl a (9) bekez -
désben fog lal ta kat meg ha la dó el té rést (elõ re ho zást) fe je -
zet össze sen ben a Kincs tár en ge dé lyez het. A mun ka vál la -
ló kat és mun ka adó kat ter he lõ köz ter hek re ke ret-elõ re ho -
zás nem kez de mé nyez he tõ. Az elõ re ho zás idõ ará nyos
vissza pót lás mel lett tör té nik, ki vé ve, ha a Kincs tár a ren -
del ke zé sé re álló ada tok alap ján – a fe je zet ké rel mét is
figye lembe véve – et tõl el té rõ mó don ren del ke zik.”

44.  §

Az Ámr.109/A.  §-ának (2)–(3) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott elõirányzat-
 finanszírozási ter vet – a jó vá ha gyott költ ség ve té si tör vény
alap ján – az e ren de let 27. szá mú mel lék le té ben meg ha tá -
ro zott for má ban a fel ügye le ti szerv nek tárgy év ja nu ár
10-ig, majd ezt köve tõen ha von ta a tárgy hó na pot meg elõ -
zõ hó 20. nap já ig elekt ro ni kus úton kell be nyúj ta nia a
Kincs tár hoz. A ja nu ár hó nap ra vo nat ko zó ter vet va la -
mennyi fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat ra vo nat ko zó an – jó -
vá ha gyott költ ség ve té si tör vény hi á nyá ban a be nyúj tott
tör vényjavaslat alap ján – de ká don kén ti rész le te zés ben a
tárgy évet meg elõ zõ év de cem ber 22-ig kell a Kincs tár ré -
szé re meg kül de ni.
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(3) A ki fi ze té si ütem az elõ irány zat-fi nan szí ro zá si terv
be nyúj tá sá val érin tett tárgy hó na pon be lül a fel ügye le ti
szerv ké rel mé re a Kincs tár ál tal mó do sí tás ra ke rül. Az erre
vo nat ko zó ké rel met a ki adás vár ha tó tel je sí té sé nek idõ -
pont ját meg elõ zõ 10. na pig kell be nyúj ta ni. Et tõl el tér ni
csak rend kí vü li eset ben le het.”

45.  §

(1) Az Ámr. 114.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) Az egész ség ügyi hoz zá já ru lás cí mén az APEH el -
kü lö ní tett szám lá i ról a Kincs tár na pon ta át utal ja az egyen -
le get az OEP El szá mo lá si szám lá já ra, a kor ked vez -
mény-biz to sí tá si já ru lék össze gét pe dig az ONYF El szá -
mo lá si szám lá já ra.”

(2) Az Ámr. 114.  §-ának (11) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(11) Az Egész ség biz to sí tá si Alap ból a nyug el lá tá sok
fe de ze té re a Nyug díj biz to sí tá si Alap nak át adott pénz esz -
köz át uta lá sát ja nu ár 15-ig kell tel je sí te ni.”

46.  §

Az Ámr. a kö vet ke zõ 114/A.  §-sal egé szül ki:
„114/A.  § (1) A fe je ze tek az E. Alap ból fi nan szí ro zott

egész ség ügyi in téz mé nyek ré szé re a költ ség ve té si tör vény
alap ján lét szám csök ken tés, ti zen har ma dik havi il let mény,
több let sze mé lyi jut ta tá sok és az azok hoz kap cso ló dó
mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok cí men tel je sí tett ki fi ze té -
sek rõl a Pénz ügy mi nisz té ri um ré szé re no vem ber 30-áig
szol gál tat nak ada tot.

(2) A Pénz ügy mi nisz té ri um a tárgy év utol só elõt ti
kincs tá ri nap já ig a fe je ze tek adat szol gál ta tá sa alap ján tá jé -
koz tat ja a Kincs tá rat az egész ség ügyi in téz mé nyek ré szé re 
az (1) be kez dés sze rint tel je sí tett ki fi ze té sek össze gé rõl.”

47.  §

Az Ámr. 117.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ 
ren del ke zés lép:

„(6) Az OEP a net tó mó don fi nan szí ro zott ön kor mány -
za ti egész ség ügyi in téz mé nyek ál tal a ti zen har ma dik havi
il let mény ja nu ár havi ki fi ze té sé hez a kü lön jog sza bály
alap ján igé nyelt elõ leg fe de ze té nek át ve ze té sé rõl a tárgy év 
ja nu ár 11-éig ren del ke zik és a Kincs tár az e ren de let
10/b. szá mú mel lék le te sze rint tel je sí ti az uta lást. A ti zen -
har ma dik havi il let mény ki fi ze té si ren del ke zé sé hez a
Kincs tár a köz pon to sí tott il let mény szám fej tés be tar to zó
ön kor mány za ti egész ség ügyi in téz mé nyek ese té ben el -
végzi a szám fej tést. A köz pon to sí tott il let mény szám fej té si 
kör be nem tar to zó ön kor mány za ti egész ség ügyi in téz mé -
nyek a ti zen har ma dik havi il let mény szám fej té sé rõl az
adat szol gál ta tást ja nu ár 12-éig kül dik meg a Kincs tár ré -
szé re. Az elõ leg brut tó össze gé nek a vissza vo ná sá ról az

OEP a ti zen har ma dik havi il let mény rész in téz mé nyek ré -
szé re tel je sí tett ki fi ze té sét köve tõen – a Kincs tár adat szol -
gál ta tá sa alap ján – a kü lön jog sza bály sze rint rendel -
kezik.”

48.  §

(1) Az Ámr. 126.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) Az Áht. 64/B.  §-ának (2) be kez dé se sze rin ti jog ta -
lan igény be vé tel kez dõ nap ja – ha jog sza bály más ként nem 
ren del ke zik – a tá mo ga tás nak az ön kor mány zat költ ség ve -
té si el szá mo lá si szám lá já ra tör té nõ jó vá írás nap ja.
Amennyi ben a tá mo ga tás át uta lá sa több rész let ben tör té -
nik és az egyes rész le tek bõl a jog ta lan igény be vé tel össze -
ge egy ér tel mû en nem ál la pít ha tó meg, ak kor a jog ta lan
igény be vé tel kez dõ nap ja(i) a vissza fi ze té si kö te le zett ség
össze gé vel meg egye zõ tá mo ga tá si rész let(ek) költ ség ve té -
si el szá mo lá si szám lán tör té nõ jó vá írá sa nap ja i val azo no -
sak úgy, hogy a szá mí tást az utol só rész let jó vá írá si idõ -
pont já tól kez dõ dõ en vissza fe lé kell el vé gez ni.”

(2) Az Ámr. 126.  §-ának (9) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(9) Az (1) és (2) be kez dés ben fog lal tak sze rin ti vissza -
fi ze té si kö te le zett ség, il let ve az ön kor mány za tot meg il le tõ
pót ló la gos hoz zá já ru lás és tá mo ga tás ki uta lás össze gé nek
meg ál la pí tá sa és tel je sí té se so rán az aláb bi ak sze rint kell
el jár ni:

a) az Áht. 64–64/A.  §-ok ha tá lya alá tar to zó nor ma tív
ál la mi hoz zá já ru lá sok és nor ma tív, kö tött fel hasz ná lá sú tá -
mo ga tá sok, a he lyi ön kor mány za tok jö ve de lem kü lönb sé -
gé nek mér sék lé sét szol gá ló tá mo ga tás, va la mint az ön hi -
bá ju kon kí vül hát rá nyos hely ze tû ön kor mány za tok ki egé -
szí tõ tá mo ga tá sa egyen le gét,

b) az Áht. 64–64/A.  §-ok ha tá lya alá nem tar to zó – ki -
vé ve az ön hi bá ju kon kí vül hát rá nyos hely ze tû ön kor mány -
za tok ki egé szí tõ tá mo ga tá sa –, köz pon ti költ ség ve tés bõl
szár ma zó tá mo ga tá sok össze gét jog cí men ként
kell meg ál la pí ta ni és meg fi zet ni.

Amennyi ben a vissza fi ze ten dõ hoz zá já ru lás vagy a tá -
mo ga tás együt tes össze ge, il le tõ leg az igény be vé te li, a
 kiegészítõ és a ké se del mi ka mat együt tes össze ge az
1000 fo rin tot nem éri el, azt az ön kor mány zat nak nem kell
vissza fi zet nie, és a Kincs tár a pót ló la go san megállapí -
tott 1000 fo rint alat ti hoz zá já ru lást vagy tá mo ga tást nem
utal ja át.”

49.  §

(1) Az Ámr. 134.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) Nem szük sé ges írás be li kö te le zett ség vál la lás a gaz -
da sá gi ese mé nyen ként 50 000 fo rin tot el nem érõ ki fi ze té -
sek, va la mint a csõd-, fel szá mo lá si és vég el szá mo lá si el já -
rás hoz kap cso ló dó bí ró sá gi re giszt rá ci ós dí jak ki fi ze té se
ese té ben. En nek rend jét és nyil ván tar tá si for má ját bel sõ
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sza bály zat ban kell rög zí te ni. A nyil ván tar tás nak tar tal -
maz nia kell leg alább a kö te le zett ség vál la lás tár gyát,
össze gét, idõ pont ját, a kö te le zett ség vál la ló ne vét.”

(2) Az Ámr. 134.  §-ának (13) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(13) A kö te le zett ség vál la lá sok hoz kap cso ló dó an olyan 
ana li ti kus nyil ván tar tást kell ve zet ni, amely bõl meg ál la -
pít ha tó az éven kén ti kö te le zett ség vál la lás össze ge, to váb -
bá biz to sít ja a 25. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott ada -
to kat.”

50.  §

Az Ámr. 135.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ 
ren del ke zés lép:

„(2) A szak mai tel je sí tés iga zo lá sá nak az (1) be kez dés -
ben fog lal tak sze rin ti mód já ról és az azt vég zõ sze mé lyek
ki je lö lé sé rõl a költ ség ve té si szerv ve ze tõ je – he lyi ki sebb -
sé gi ön kor mány zat ese té ben (az Áht. 66.  § sze rin ti meg ál -
la po dá sa alap ján) a he lyi ön kor mány zat jegy zõ je, or szá gos 
ki sebb sé gi ön kor mány zat ese té ben az or szá gos ki sebb sé gi
ön kor mány zat hi va ta lá nak ve ze tõ je – bel sõ sza bály zat ban
kö te les ren del kez ni. A szak mai tel je sí tést az iga zo lás dá tu -
má nak és az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott iga zo lá si kö -
te le zett ség vég re haj tá sá nak meg je lö lé sé vel, az arra jo go -
sult sze mély alá írá sá val kell iga zol ni.”

51.  §

(1) Az Ámr. 149.  §-a (2) be kez dé sé nek c) pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(A költ ség ve té si szerv fel ügye le ti szer ve a költ ség ve té si
szer vei ré szé re)

„c) elõ ír ja, hogy az Áht. 97.  § (2) be kez dé sé ben meg ha -
tá ro zott kö te le zett ség nek meg fele lõen e ren de let 23. szá -
mú mel lék le te sze rint ér té kel je a bel sõ kont rol lok mû kö dé -
sét, és az éves költ ség ve té si be szá mo ló val együt te sen
küld je meg a fel ügye le ti szerv nek;”

(2) Az Ámr. 149.  §-ának (10) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(10) Amennyi ben a (2) be kez dés c) pont já val érin tett
költ ség ve té si szerv nél év köz ben vál to zás tör té nik a szerv
ve ze tõ je sze mé lyé ben (to váb bá, ha a szerv át ala kul vagy
meg szû nik), a tá vo zó ve ze tõ (át ala ku ló vagy meg szû nõ
szerv ve ze tõ je) kö te les a 23. szá mú mel lék le tet az ad dig el -
telt idõ szak vo nat ko zá sá ban ki töl te ni, és az új ve ze tõ nek
(jog utód nak) át ad ni, aki kö te les azt sa ját nyi lat ko za tá hoz
mel lé kel ni.”

52.  §

(1) Az Ámr. 149/A.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A köz pon ti költ ség ve té si szerv – ide ért ve a fel ügye le ti
szer vet is – mint va gyon ke ze lõ, il let ve tu laj do no si (ala pí -
tói, kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott rész vény esi, sza -
va zat el sõbb sé gi) jo gok gya kor ló ja e ren de let 19. szá mú
mel lék le te sze rin ti adat szol gál ta tá si ûr lap ki töl té se mel lett 
ér té kel ni kö te les, hogy]

„a) a gaz dál ko dó szer ve zet (ki vé ve az MNV Zrt. és a
Ma gyar Nem ze ti Bank), köz ala pít vány, ala pít vány
(a továbbiak ban: gaz dál ko dó szer ve zet) mû kö dé se ho gyan 
be fo lyá sol ja a szak fel adat tá mo ga tá si szük ség le tét;”

(2) Az Ámr. 149/A.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(5) A pénz ügy mi nisz ter az adat szol gál ta tás és ér té ke -
lés alap ján, vagy az elõ írt ér té ke lé si és adat szol gál ta tá si
kö te le zett ség – fel hí vás el le né re – hi á nyos, il let ve nem ha -
tár idõ re tör té nõ tel je sí té se ese tén kez de mé nyez he ti az
MNV Zrt.-nél a köz pon ti költ ség ve té si szerv va gyon ke ze -
lõi jo gá nak, il let ve tu laj do no si jo gok gya kor lá sá nak mó -
do sí tá sát, meg szün te té sét.”

53.  §

Az Ámr. a kö vet ke zõ 149/B.  §-sal és az azt meg elõ zõ
cím mel egé szül ki:

„A fejlesztési célú támogatással megvalósuló, befejezett
beruházásokhoz pótlólagosan realizált bevételek

elszámolása

149/B.  § (1) Amennyi ben a fej lesz té si tá mo ga tás ban ré -
sze sü lõ he lyi ön kor mány zat, köz pon ti költ ség ve té si szerv
az Áht. 101.  § (10) be kez dé se sze rin ti pót ló la gos be vé tel -
hez jut, vissza fi ze té si kö te le zett sé gé nek össze gét be ru há -
zá son ként, az e ren de let 29. szá mú mel lék le té ben mu tat ja
ki. Ha az adott be ru há zás ra több jog cí men ka pott – ha zai,
il let ve uni ós – tá mo ga tást, a 29/a. szá mú mel lék let alap ján
kell meg ha tá roz ni a be ru há zás át la gos tá mo ga tá si in ten zi -
tá sát, ami nek ará nyá ban vissza kell fi zet ni a pót ló la gos be -
vé tel re jutó tá mo ga tást. A he lyi ön kor mány zat, köz pon ti
költ ség ve té si szerv a ki töl tött mel lék let(ek)et a be ru há zás
üzem be he lye zé sét kö ve tõ 60 na pon be lül kül di meg a
Kincs tár nak.

(2) A he lyi ön kor mány zat, köz pon ti költ ség ve té si szerv
a köz pon ti költ ség ve tést meg il le tõ össze get az (1) be kez -
dés sze rin ti el szá mo lá si ha tár idõt kö ve tõ 30 na pon be lül
vissza fi ze ti.

(3) Ha a vissza fi ze té si kö te le zett sé get a (2) be kez dés ben 
fog lalt ha tár idõ ig nem tel je sí tik, a jog ta la nul igény be vett
fej lesz té si tá mo ga tást – a (2) be kez dés sze rin ti ha tár idõ tõl
a vissza fi ze tés nap já ig szá mí tott – jegy ban ki alap ka mat
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két sze re sé nek meg fe le lõ mér té kû ka mat tal ter hel ten kell
vissza fi zet ni.”

54.  §

Az Ámr. a kö vet ke zõ 149/C.  §-sal és az azt meg elõ zõ
cím mel egé szül ki:

„Adatszolgáltatás az önkormányzati tulajdonú gazdasági 
társaságokról

149/C.  § A he lyi ön kor mány za tok az e ren de let 31. szá -
mú mel lék le te sze rint ada tot szol gál tat nak az ön kor mány -
za ti tu laj do nú gaz da sá gi tár sa sá gok tárgy évet meg elõ zõ,
le zárt két üz le ti évé rõl. Az adat la pot a fél éves be szá mo ló -
val egy ide jû leg kell be nyúj ta ni a Kincs tár hoz.”

55.  §

Az Ámr. 150.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ c) pont -
tal egé szül ki:

[A pénz ügy mi nisz ter, to váb bá – a Kor mány irá nyí tá si és 
fel ügye le ti ha tás kö ré be nem tar to zó szer vek, tes tü le tek
költ ség ve té si szer vei ese té ben a Kor mány kez de mé nye zé -
sé re – az Or szág gyû lés (a továb biak ban együtt: ki je lö lõ
szerv) kincs tá ri biz tost je löl ki a köz pon ti költ ség ve té si
szerv hez, ha]

„c) a Kincs tár nyil ván tar tá sa i ból nyert ada tok a költ ség -
ve té si szerv lik vi di tá si hely ze te, il let ve összes adós sá gá -
nak mér té ke és ará nya alap ján a gaz dál ko dás tar tós ki -
egyen sú lyo zat lan sá gát jel zik.”

56.  §

Az Ámr. 157.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül
ki:

„(3) Az e ren de let ben meg ha tá ro zott adat szol gál ta tás
so rán kö zölt ada tok kal kap cso lat ban a Pénzügyminiszté -
rium és a Kincs tár adat egyez te tést vé gez het, az adat szol -
gál ta tó hoz mód szer ta ni, el szá mo lá si kér dé se ket in téz het, a 
he lyes szám vi te li sza bá lyok al kal ma zá sá ra, be tar tá sá ra fi -
gyel mez tet het. Szó be li kér dés re szó ban, írás be li kér dés re
írás ban kell vá la szol ni. Az adat szol gál ta tó nak a vá lasz -
adást, il let ve hi bás adat köz lés ese tén a meg is mé telt adat -
szol gál ta tást – ha jog sza bály más ként nem ren del ke zik –
8 na pon be lül tel je sí te nie kell.”

57.  §

Az Ámr. 163/A.  §-ának (1)–(2) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A köz pon ti költ ség ve té si szer vek (be le ért ve a tár sa -
da lom biz to sí tá si költ ség ve té si szer ve ket is) – a Hon vé del -
mi Mi nisz té ri um és a Pol gá ri Nem zet biz ton sá gi Szol gá la -
tok ki vé te lé vel – sze mé lyi jut ta tá sai és já ru lé kai net tó fi -
nan szí ro zá sá hoz szük sé ges in for má ci ók hoz az e ren de let

109.  §-ának (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott mó don ada -
tot szol gál tat nak min den hó nap 16-áig a Kincs tár ré szé re.

(2) A köz pon ti il let mény szám fej tés rend sze ré hez kap -
cso ló dó köz pon ti költ ség ve té si szer vek sze mé lyi jut ta tá sai 
és já ru lé kai net tó fi nan szí ro zá sá hoz, il le tõ leg a havi be val -
lás hoz szük sé ges in for má ci ót a köz pon ti il let mény-szám -
fej té si rend szer bõl ren del ke zés re álló ada tok ból a fe je ze ti
il let mény szám fej tõ hely szol gál tat ja a szám fej té si kö ré be
tar to zó költ ség ve té si szer vek ré szé re.”

58.  §

Az Ámr. 163/C.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az Art. 31.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott be -
val lá si kö te le zett sé get a he lyi ön kor mány za tok net tó fi -
nan szí ro zá sa ha tá lya alá tar to zó, a köz pon ti il let mény -
szám fej tés rend sze rét al kal ma zó költ ség ve té si szer vek
ese tén – a tárgy hó na pot kö ve tõ hó nap 20-ig – a Kincs tár
tel je sí ti. A köz pon to sí tott il let mény-szám fej té si kör be tar -
to zó köz pon ti költ ség ve té si szer vek ezen be val lá si kö te le -
zett sé gét – kü lön meg ál la po dás alap ján – a Kincs tár tel je -
sít he ti.”

59.  §

Az Ámr. a kö vet ke zõ 163/D.  §-sal és az azt meg elõ zõ
cím mel egé szül ki:

„Adó meg ál la pí tás a köz pon ti il let mény szám fej tés
rend sze ré be tar to zó költ ség ve té si szer vek nél

163/D.  § Az Adó ha tó sá gi adó meg ál la pí tás sze mé lyi jö -
ve de lem adó tör vény ben meg ha tá ro zott fel té te le i nek meg -
fe le lõ ma gán sze mély jö ve de lem adó ját – ha ön adó zás sal
nem kí ván ja meg ál la pí ta ni – az adó évet kö ve tõ év feb ru ár
15. nap já ig tett, mun kál ta tói adó meg ál la pí tást kérõ nyi lat -
ko za ta alap ján a 172/2000. (X. 18.) Korm. ren de let
2.  §-ának ha tá lya alá tar to zó szer vek má jus 20. nap já ig ál -
la pít ják meg.”

60.  §

Az Ámr. 165.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ 
ren del ke zés lép:

„(2) A ko ráb ban fel adat fi nan szí roz ás kö ré be vont elõ -
irány za tok ma rad vá nyát a tel jes fel hasz ná lá sig e sza bá -
lyok sze rint kell fel hasz nál ni ab ban az eset ben, ha a tárgy -
évi költ ség ve té si tör vény ben elõ irány zat tal nem ren del ke -
zik. Amennyi ben a fel adat tárgy évi elõ irány za ta a fel adat -
fi nan szí roz ás kö ré bõl ki ke rül a ma rad vány fel hasz ná lá sa a
tárgy évi elõ irány zat fel hasz ná lá sá val azo nos mó don, az ál -
ta lá nos elõ írások sze rint tör té nik.”
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61.  §

Az Ámr. 2. szá mú mel lék le té nek meg fe le lõ ûr lap jai e
ren de let 1. szá mú mel lék le te sze rint mó do sul nak. Az Ámr.
5. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 2. szá mú mel lék le -
te, 6/a. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 3. szá mú mel -
lék le te, 7. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 4. szá mú
mel lék le te, 8/b. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let
5. szá mú mel lék le te, 9. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de -
let 6. szá mú mel lék le te, 10/a. szá mú mel lék le te he lyé be e
ren de let 7. szá mú mel lék le te, 10/b. szá mú mel lék le te he -
lyé be e ren de let 8. szá mú mel lék le te, 11. szá mú mel lék le te
he lyé be e ren de let 9. szá mú mel lék le te, 12/a–c. szá mú mel -
lék le te he lyé be e ren de let 10. szá mú mel lék le te, 13. szá mú
mel lék le te he lyé be e ren de let 11. szá mú mel lék le te,
16. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 12. szá mú mel lék -
le te lép. Az Ámr. 22. szá mú mel lék le te e ren de let 13. szá -
mú mel lék le te sze rint vál to zik. Az Ámr. 23. szá mú mel lék -
le te he lyé be e ren de let 14. szá mú mel lék le te lép. Az Ámr. e 
ren de let 15. szá mú mel lék le te sze rin ti 25. szá mú mel lék let -
tel egé szül ki. Az Ámr. 27. szá mú mel lék le te he lyé be e
ren de let 16. szá mú mel lék le te lép. Az Ámr. e ren de let
17. szá mú mel lék le te sze rin ti 29–29/a. szá mú mel lék let tel,
18. szá mú mel lék le te sze rin ti 30. szá mú mel lék let tel és
19. szá mú mel lék le te sze rin ti 31. szá mú mel lék let tel egé -
szül ki.

62.  §

(1) Ez a ren de let a (2)–(4) be kez dés ben fog lalt ki vé tel lel 
2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba. E ren de let 2008. jú li us
2-án ha tá lyát vesz ti.

(2) Az (5) be kez dés 2007. de cem ber 31-én lép ha tály ba.

(3) Az Ámr. e ren de let 28.  §-ával meg ál la pí tott
85.  §-ának (2) és (7) be kez dé se, az Ámr. e ren de let
29.  §-ával meg ál la pí tott 86.  §-ának (3) be kez dé se, az Ámr.
e ren de let 30.  §-ával meg ál la pí tott 87.  §-ának (7) és
(10) be kez dé se, az Ámr. e ren de let 34.  §-ával meg ál la pí -
tott 90.  §-ának (2) be kez dé se, az Ámr. e ren de let 5. szá mú
mel lék le té vel mó do sí tott 8/b. szá mú mel lék le te, va la mint
e ren de let 6. szá mú mel lék le té vel mó do sí tott 9. szá mú
mel lék le te 2008. áp ri lis 1-jén lép ha tály ba.

(4) Az Ámr. e ren de let 36.  §-ával meg ál la pí tott
92.  §-ának (5) be kez dé se 2008. jú li us 1-jén lép ha tály ba.

(5) Az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló
217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
356/2006. (XII. 27.) Korm. ren de let 90.  § (5) be kez dé sé -
ben a „2008. ja nu ár 1-jén” szö veg rész he lyé be a „2008. jú -
li us 1-jén” szö veg lép.

(6) E ren de let hatályba lépésével egy ide jû leg az Ámr.
18.  §-ának (7) be kez dé sé ben az „a 135.  § (2) be kez dés sze -
rin ti” szö veg rész he lyé be az „a 135.  § (4) be kez dés sze rin -
ti” szö veg, az Ámr. 19. szá mú mel lék le té nek 26. so rá ban

az „eb bõl (25. sor ból): a fe je zet tárgy évi ré sze se dé se [ki -
vé ve (köz)ala pít vá nyok]” szö veg rész he lyé be az „eb bõl
(25. sor ból): az adat szol gál ta tó költ ség ve té si szerv tárgy -
évi ré sze se dé se [ki vé ve (köz)ala pít vá nyok]” szö veg, az
Ámr. 20. szá mú mel lék le te II. rész 1. pont já nak a) al pont -
já ban az „aa) az Ál la mi Pri va ti zá ci ós és Vagyonke -
zelõ Rt.,” szö veg rész he lyé be az „aa) Ma gyar Nem ze ti
Va gyon ke ze lõ Zrt.,” szö veg, az Ámr. 22. szá mú mel lék le -
té ben az „1.2. He lyi, he lyi ki sebb sé gi ön kor mány za ti költ -
ség ve té si szer vek” szö veg rész he lyé be az „1.2. He lyi, te le -
pü lé si, il let ve te rü le ti ki sebb sé gi ön kor mány za ti költ ség -
ve té si szer vek”, 22. pont já ban az „Az OTMR ada tai (az
OTMR ha tá lya alá tar to zó” szö veg rész he lyé be az „A
kincs tá ri mo ni tor ing rend szer ada tai (a ha tá lya alá tar to zó” 
szö veg lép.

(7) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti:

a) az Ámr. 43.  §-ának (3) be kez dé sé ben az „– a szo ci á -
lis és mun ka ügyi mi nisz ter és az egész ség ügyi mi nisz ter
jó vá ha gyá sát köve tõen –” szö veg rész,

b) az Ámr. 58.  §-a (3) be kez dé sé nek utol só mon da ta,
c) az Ámr. 66.  §-a (6) be kez dé sé nek c) pont já ból az

„ , il let ve azt nem hasz nál ták fel az 59.  § (5) be kez dé sé ben
fog lalt fel adat ra” szö veg rész,

d) az Ámr. 70.  §-ának (2) be kez dé se,
e) az Ámr.73.  §-ának (4) be kez dé sé ben az „En ge dély -

ok irat, il let ve az Alap ok mány” szö veg rész, (5) be kez dé sé -
ben az „En ge dély ok ira ton,” szö veg rész, (6) be kez dé sé ben
az „En ge dély ok irat ban/” szö veg rész,

f) az Ámr.75.  §-ának (5) be kez dé sé ben az „En ge dély -
ok irat ban, il let ve” szö veg rész, 76.  §-ának (10) be kez dé sé -
ben az „En ge dély ok irat ban, il let ve az” szö veg rész,

g) az Ámr. 91.  §-ának (4) be kez dé sé ben az „az Eu ró pai
Szo ci á lis Alap ból tá mo ga tott,” szö veg rész,

h) az Ámr. 145/B.  §-ának (2) be kez dé se,
i) az Ámr. 163/A.  §-ának (4) be kez dé se és

163/C.  §-ának (2) be kez dé se,
j) az Ámr. 2. szá mú mel lék le té nek 06R, 10R, 21R,

22R ûr lap ja, a 40 és 54 ûr lap ja,
k) az Ámr. 4. szá mú mel lék le te és 28. szá mú mellék -

lete.

(8) Az e ren de let 10.  §-ával meg ál la pí tott, az Ámr.
52/D.  § (2) be kez dé sé ben fog lalt mun ka ter ve ket elsõ al ka -
lom mal 2008. feb ru ár 1-jéig kell el ké szí te ni.

(9) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) a te rü let fej lesz té si cé lok meg va ló sí tá sát szol gá ló fe -

je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok pá lyá za ti rend szer ben tör -
ténõ fel hasz ná lá sa össze han go lá sá nak rend jé rõl  szóló
24/2003. (III. 4.) Korm. ren de let 5.  §-ának (1) be kez dé sé -
ben az „az Or szá gos Tá mo ga tá si Mo ni tor ing Rend szer
(a továb biak ban: OTMR)” szö veg rész, va la mint 8.  §-ának
(4) be kez dé sé ben az „a Kincs tár ál tal ve ze tett OTMR”
szö veg rész he lyé be az „a Kincs tár ál tal mû köd te tett mo ni -
tor ing rend szer” szö veg lép,

b) az Eu ró pai Uni ós elõ csat la ko zá si esz kö zök és az Át -
me ne ti Tá mo ga tás fel hasz ná lá sá nak pénz ügyi ter ve zé si,
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le bo nyo lí tá si, szám vi te li és el len õr zé si rend jé rõl  szóló
119/2004. (IV. 29.) Korm. ren de let 2.  §-ának 28. pont já -
ban az „Or szá gos Tá mo ga tá si Mo ni tor ing Rend szer”, va -
la mint 64.  §-ában a „Kincs tár ban mû kö dõ Or szá gos Tá -
mo ga tá si Mo ni tor ing Rend szer” szö veg rész he lyé be a
„Kincs tár ál tal mû köd te tett mo ni tor ing rend szer” szö veg
lép,

c) a Schen gen Alap fel hasz ná lá sá nak pénz ügyi ter ve -
zé si, le bo nyo lí tá si és el len õr zé si rend jé nek ki ala kí tá sá ról
 szóló 179/2004. (V. 26.) Korm. ren de let 2.  §-ának 20.
pont já ban az „Or szá gos Tá mo ga tá si Mo ni tor ing Rend -
szer”, va la mint 47.  §-ában a „Kincs tár ban mû kö dõ Or szá -
gos Tá mo ga tá si Mo ni tor ing Rend szer” szö veg rész he lyé -
be a „Kincs tár ál tal mû köd te tett mo ni tor ing rend szer” szö -
veg lép,

d) a Nem ze ti Fej lesz té si Terv ope ra tív prog ram jai, az
EQUAL Kö zös sé gi Kez de mé nye zés prog ram és a Kohé -
ziós Alap pro jek tek tá mo ga tá sa i nak fo ga dá sá hoz kap cso -
ló dó pénz ügyi le bo nyo lí tá si, szám vi te li és el len õr zé si
rend sze rek ki ala kí tá sá ról  szóló 360/2004. (XII. 26.) Korm. 
ren de let 65.  §-ának (5) be kez dé sé ben az „az Or szá gos Tá -
mo ga tá si Mo ni tor ing Rend szer hez” szö veg rész he lyé be az 
„a Kincs tár ál tal mû köd te tett mo ni tor ing rend szer hez”
szö veg lép,

e) a he lyi ön kor mány za tok cím zett és cél tá mo ga tá sa
fel hasz ná lá sá nak rész le tes sza bá lya i ról  szóló 19/2005.
(II. 11.) Korm. ren de let 4. szá mú mel lék le té nek G) A cím -
zett és cél tá mo ga tá si igény be je len tés 7. do ku men tu ma ként 
sze rep lõ Nyi lat ko zat ban a „Kincs tár ke re té ben mû kö dõ
meg fi gye lõ rend szer, az OTMR” szö veg rész he lyé be a
„Kincs tár ál tal mû köd te tett mo ni tor ing rend szer” szö veg
lép,

f) a Köz ok ta tá si Fej lesz té si Cél elõ irány zat mû kö dé sé -
nek rész le tes sza bá lya i ról  szóló 44/2006. (II. 28.) Korm.
ren de let 4.  §-ának (4) be kez dé sé ben az „az Or szá gos Tá -
mo ga tá si Mo ni tor ing Rend szer be” szö veg rész he lyé be az
„a Kincs tár ál tal mû köd te tett mo ni tor ing rend szer” szö veg
lép,

g) a 2007–2013. prog ra mo zá si idõ szak ban az Eu ró pai
Re gi o ná lis Fej lesz té si Alap ból, az Eu ró pai Szo ci á lis Alap -
ból és a Ko hé zi ós Alap ból szár ma zó tá mo ga tá sok fo ga dá -
sá hoz kap cso ló dó pénz ügyi le bo nyo lí tá si és el len õr zé si
rend sze rek ki ala kí tá sá ról  szóló 281/2006. (XII. 23.) Korm. 
ren de let 64.  §-ának (3) be kez dé sé ben az „az Or szá gos Tá -
mo ga tá si Mo ni tor ing Rend szer hez” szö veg rész he lyé be az 
„a Kincs tár ál tal mû köd te tett mo ni tor ing rend szer hez”
szö veg lép,

h) a de cent ra li zált he lyi ön kor mány za ti fej lesz té si tá -
mo ga tá si prog ra mok elõ irány za tai, va la mint a vis ma i or
tar ta lék fel hasz ná lá sá nak rész le tes sza bá lya i ról  szóló
12/2007. (II. 6.) Korm. ren de let 3.  §-ának (7) be kez dé sé -
ben az „az Or szá gos Tá mo ga tá si Mo ni tor ing Rend szer be
(a továb biak ban: OTMR)” szö veg rész, va la mint 4.  §-ának
(10) be kez dé sé ben az „az OTMR-be” szö veg he lyé be az
„a Kincs tár ál tal mû köd te tett mo ni tor ing rend szer be” szö -
veg lép,

i) a te rü let fej lesz tés sel és a te rü let ren de zés sel kap cso -
la tos in for má ci ós rend szer rõl és a kö te le zõ adat köz lés sza -
bá lya i ról  szóló 31/2007. (II. 28.) Korm. ren de let 2. szá mú
mel lék le té ben az „OTMR” szö veg rész he lyé be az „a
Kincs tár ál tal mû köd te tett mo ni tor ing rend szer” szö veg
lép,

j) az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap ból, 
az Eu ró pai Ha lá sza ti Alap ból, va la mint az Eu ró pai Me zõ -
gaz da sá gi Ga ran cia Alap ból tá mo ga tott prog ra mok és in -
téz ke dé sek pénz ügyi, szám vi te li és el len õr zé si rend sze rek
ki ala kí tá sá ról, le bo nyo lí tá sá nak rend jé rõl  szóló 82/2007.
(IV. 25.) Korm. ren de let 24.  §-ában az „Or szá gos Tá mo ga -
tá si Mo ni tor ing Rend szer re” szö veg rész he lyé be az „a
Kincs tár ál tal mû köd te tett mo ni tor ing rend szer re” szö veg
lép.

63.  §

E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a de cent ra li -
zált he lyi ön kor mány za ti fej lesz té si tá mo ga tá si prog ra mok 
elõ irány za tai, va la mint a vis ma i or tar ta lék fel hasz ná lá sá -
nak rész le tes sza bá lya i ról  szóló 12/2007. (II. 6.) Korm.
ren de let 9.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(2) A LEKI és a TEUT tá mo ga tá sá ra ren del ke zé sé re
álló elõ irány za tok kö te le zett ség gel ter helt ma rad vá nyai a
kö vet ke zõ év vé gé ig hasz nál ha tók fel. A ki fi ze tés alap ját
ké pe zõ do ku men tum Igaz ga tó ság hoz tör té nõ be ér ke zé sé -
nek leg vég sõ dá tu ma a tárgy évet kö ve tõ év no vem ber 30.
Amennyi ben a kö te le zett ség gel ter helt ma rad vány fel hasz -
ná lá sá ra a tárgy évet kö ve tõ év de cem ber 31-éig nem ke rül
sor, úgy a ked vez mé nye zett nek az ezt kö ve tõ 30 na pon be -
lül ar ról a 14.  § (2) be kez dé se sze rint le kell mon da ni. Ha
az ön kor mány zat a tá mo ga tás ról nem mond le, azt a Ta -
nács vissza von ja.”

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök



1. számú melléklet a 401/2007. (XII. 27.) Korm. rendelethez

[2. számú melléklet módosuló ûrlapjai a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelethez]
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TARTALOMJEGYZÉK AZ "A" RLAPGARNITÚRÁHOZ

A) rlapok Jelzés

száma megnevezése

02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhel  járulékok 

el irányzata és teljesítése

03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások el irányzata és teljesítése

04 Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásai

el irányzata és teljesítése

05 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések el irányzata és teljesítése

06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, 

pénzforgalom nélküli kiadások, kiegyenlít ,

függ , átfutó kiadások el irányzata és teljesítése

(támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)

07 M ködési bevételek el irányzata és teljesítése

08 Felhalmozási és t ke jelleg  bevételek el irányzata és teljesítése

09 Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök

el irányzata és teljesítése

10 Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele,

pénzforgalom nélküli bevételek, 

kiegyenlít , függ , átfutó bevételek el irányzata és teljesítése

(támogatási kölcsönök részletezése)

21 Kiadások tevékenységenként

(m ködési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások

részletezése tevékenységenként)

22 Bevételek tevékenységenként

(m ködési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek

teljesítésének részletezése tevékenységenként)

34 Költségvetési szerveknél teljes- és részmunkaid ben foglalkoztatottak létszáma 

és keresetbe tartozó személyi juttatásai

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

37 Feladatmutatók állománya

98 Adatlap az el irányzatokkal és azok teljesítésével kapcsolatos adatszolgáltatásra
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TARTALOMJEGYZÉK A "B" RLAPGARNITÚRÁHOZ

B) rlapok Jelzés

száma megnevezése

02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhel  járulékok 

el irányzata és teljesítése

03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások el irányzata és teljesítése

04 Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásai

el irányzata és teljesítése

05 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések el irányzata és teljesítése

06

továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások el irányzata és teljesítése

(Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)

07 M ködési bevételek el irányzata és teljesítése

08 Felhalmozási és t ke jelleg  bevételek el irányzata és teljesítése

09 Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök

el irányzata és teljesítése

10 Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele,

pénzforgalom nélküli bevételek, átvett pénzeszközök,

kiegyenlít , függ , átfutó bevételek el irányzata és teljesítése

(Támogatási kölcsönök részletezése)

12 Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése

16 Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése

17

21 Kiadások tevékenységenként

(m ködési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások

részletezése tevékenységenként)

22 Bevételek tevékenységenként

(m ködési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek

teljesítésének részletezése tevékenységenként)

26

34 Költségvetési szerveknél teljes- és részmunkaid ben foglalkoztatottak létszáma 

és keresetbe tartozó személyi juttatásai

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

37 Feladatmutatók állománya

43 A m ködési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2008-2009-2010. évi

alakulását külön bemutató mérleg

80 Költségvetési jelentés

Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és 

vásárlása,pénzforgalom nélküli kiadások, függ , átfutó, kiegyenlít , illetve

Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásai és bevételei tevékenységenként

Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása



15036 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/184. szám

TARTALOMJEGYZÉK A "C" RLAPGARNITÚRÁHOZ

C) rlapok Jelzés

száma megnevezése

02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhel  járulékok 

el irányzata és teljesítése

03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások el irányzata és teljesítése

04 Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásai

el irányzata és teljesítése

05 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések el irányzata és teljesítése

06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, 

pénzforgalom nélküli kiadások, kiegyenlít ,

függ , átfutó kiadások el irányzata és teljesítése

(támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)

07 M ködési bevételek el irányzata és teljesítése

08 Felhalmozási és t ke jelleg  bevételek el irányzata és teljesítése

09 Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök

el irányzata és teljesítése

10 Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele,

pénzforgalom nélküli bevételek, 

kiegyenlít , függ , átfutó bevételek el irányzata és teljesítése

(támogatási kölcsönök részletezése)

21 Kiadások tevékenységenként

(m ködési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások

részletezése tevékenységenként)

22 Bevételek tevékenységenként

(m ködési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek

teljesítésének részletezése tevékenységenként)

34 Költségvetési szerveknél teljes- és részmunkaid ben foglalkoztatottak létszáma 

és keresetbe tartozó személyi juttatásai

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

37 Feladatmutatók állománya

80 Költségvetési jelentés
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TARTALOMJEGYZÉK AZ "I" RLAPGARNITÚRÁHOZ

rlapok Jelzés

száma megnevezése

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

21

22

34

35

36

37

80 Önkormányzati költségvetési jelentés (4 lap)

(támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése) 

Többcélú kistérségi társulások bevételeinek részletezése

Kiadások tevékenységenként 

Bevételek tevékenységenként 

(m ködési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése 

tevékenységenként)

(m ködési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek 

teljesítésének részletezése tevékenységenként)

Költségvetési szerveknél teljes- és részmunkaid ben foglalkoztatottak létszáma és 

keresetbe tartozó személyi juttatásai (8 lap)

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

Feladatmutatók állománya

Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele,

pénzforgalom nélküli bevételek, függ , átfutó, kiegyenlít , illetve továbbadási

(lebonyolítási) célú bevételek el irányzata és teljesítése 

Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása,

pénzforgalom nélküli kiadások, függ , átfutó, kiegyenlít , illetve továbbadási

(lebonyolítási) célú kiadások el irányzata és teljesítése 

Támogatás, támogatásérték  kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás

 és az ellátottak pénzbeli juttatásainak el irányzata és teljesítése (2 lap)

Tajékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti 

megoszlásáról

Személyi juttatások és a munkaadókat terhel  járulékok el irányzata és teljesítése

(2 lap)

Támogatások, támogatásérték  bevételek, kiegészítések el irányzata és teljesítése

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások el irányzata és teljesítése (2 lap)

Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések el irányzata és teljesítése (2 lap)

(támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése) 

M ködési bevételek el irányzata és teljesítése

Felhalmozási és t ke jelleg  bevételek el irányzata és teljesítése
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 A megye megnevezése, székhelye:

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

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

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

számjel

PIR-törzsszám szektor megye településtípus szakágazat

       

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

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

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

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

..............évi

J) ORSZÁGOS KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATI
ÉS INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉS

.............................................................................,     ..........év..............................................hó.............................nap

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

a szerv gazdasági vezet je a szerv vezet je

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

......................................................................…(név)

....................................................................(telefon)
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TARTALOMJEGYZÉK A "J" RLAPGARNITÚRÁHOZ

J) rlapok Jelzés

száma megnevezése

02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhel  járulékok 

el irányzata és teljesítése

03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások el irányzata és teljesítése

04 Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásai

el irányzata és teljesítése

05 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések el irányzata és teljesítése

06

továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások el irányzata és teljesítése

(Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)

07 M ködési bevételek el irányzata és teljesítése

08 Felhalmozási és t ke jelleg  bevételek el irányzata és teljesítése

09 Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök

el irányzata és teljesítése

10 Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele,

pénzforgalom nélküli bevételek, átvett pénzeszközök,

kiegyenlít , függ , átfutó bevételek el irányzata és teljesítése

(Támogatási kölcsönök részletezése)

21 Kiadások tevékenységenként

(m ködési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások

részletezése tevékenységenként)

22 Bevételek tevékenységenként

(m ködési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek

teljesítésének részletezése tevékenységenként)

34 Költségvetési szerveknél teljes- és részmunkaid ben foglalkoztatottak létszáma 

és keresetbe tartozó személyi juttatásai

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

37 Feladatmutatók állománya

43 A m ködési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2008-2009-2010. évi

alakulását külön bemutató mérleg

80 Költségvetési jelentés

Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és 

vásárlása,pénzforgalom nélküli kiadások, függ , átfutó, kiegyenlít , illetve
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lapszám

szerv megnevezése

0 2

PIR-törzsszám szektor fejezet/

megye

cím/alcím

település-típus

szakágazat rlap év id szak

ezer forintban

el irányzat

1 2 3 4 5

01

02

03

04

05

06

09

10

11

12

13

16

17

18

19

20

21

22

24

25

26

27

28

29

30

Személyi juttatások és a munkaadókat terhel  járulékok

Eredeti Módosított

---------------- ----------------

Egyéb költségtérítés és hozzájárulás

Teljes munkaid ben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó 
költségtérítései összesen (26+...+30)

Ruházati költségtérítés, hozzájárulás

Üdülési hozzájárulás

Közlekedési költségtérítés

Étkezési hozzájárulás

Egyéb sajátos juttatások

Teljes munkaid ben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)

Részmunkaid ben foglalkoztatottak sajátos juttatásai

Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)

Végkielégítés

Jubileumi jutalom

Napidíj

Biztosítási díjak

Teljes munkaid ben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó 
juttatásai összesen (10+....+13)

Részmunkaid ben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai 

Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)

Keresetkiegészítés fedezete

07

08

14

15

Egyéb kötelez  illetménypótlékok

23

31

Részmunkaid ben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása

Jutalom (normatív)

Jutalom (teljesítményhez kötött)

Rendszeres személyi juttatások (07+08)

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások

Megnevezés

Alapilletmények

Illetménykiegészítések

Nyelvpótlék

Sor-

szám
Teljesítés

el irányzata és teljesítése

Egyéb feltételt l függ  pótlékok és juttatások

Egyéb juttatás

Teljes munkaid ben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása 
összesen (01+...+06)
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lapszám

szerv megnevezése

0 2

PIR-törzsszám szektor fejezet/

megye

cím/alcím

település-típus

szakágazat rlap év id szak

ezer forintban

el irányzat

1 2 3 4 5

Személyi juttatások és a munkaadókat terhel  járulékok

Eredeti Módosított
Megnevezés

Sor-

szám
Teljesítés

el irányzata és teljesítése

34

35

36

39

42

43

44

45

46

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

Munkaadókat terhel  egyéb járulékok

Munkaadókat terhel  járulékok (50+...+56)

Egészségügyi hozzájárulás

Táppénz hozzájárulás

Munkaadókat terhel  járulékok államháztartáson kívülre

Küls  személyi juttatások (43+47)

Személyi juttatások összesen (09+42+48)

Társadalombiztosítási járulék 

Munkaadói járulék

Fegyveres er k, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem 
tartozók juttatásai (44+...+46)

Tartalékos állományúak juttatásai

Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai

Egyéb sajátos juttatások

Teljes munkaid ben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai 
(14+23+31+34+37)
Részmunkaid ben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai 
(15+24+32+35+38)

Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)

Állományba nem tartozók juttatásai

Szociális jelleg  juttatások (34+35)

Teljes munkaid ben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai 

Részmunkaid ben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai

Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)

Teljes munkaid ben foglalkoztatottak szociális jelleg  juttatásai

Részmunkaid ben foglalkoztatottak szociális jelleg  juttatásai

Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen 
(31+32)

Részmunkaid ben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései 

47

37

38

40

41

33

32

Korkedvezmény-biztosítási járulék
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lapszám

szerv megnevezése

0 3

PIR-törzsszám szektor fejezet/

megye

cím/alcím

település-típus

szakágazat rlap év id szak

ezer forintban

Eredeti Módosított

el irányzat

1 2 3 4 5

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

22

Pénzügyi szolgáltatások kiadásai

                  bérleti díja

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások

Víz- és csatornadíjak

      ebb l: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés

Gázenergia-szolgáltatás díja

Villamosenergia-szolgáltatás díja

Távh - és melegvíz-szolgáltatás díja

                - központi költségvetési szervek kincstári ingatlanhoz kapcsolódó

Egyéb anyagbeszerzés

Készletbeszerzés (01+…+13)

Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)

Szolgáltatási kiadások (19+20+23+…+32)

Nem adatátviteli célú távközlési díjak

Adatátviteli célú távközlési díjak

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

Vásárolt élelmezés

Bérleti és lízing díjak

Szállítási szolgáltatás

Hajtó- és ken anyagok beszerzése

Szakmai anyagok beszerzése

Kisérték  tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése

Munkaruha, véd ruha, formaruha, egyenruha

Könyv beszerzése 

Folyóirat beszerzése

Egyéb információhordozó beszerzése

Tüzel anyagok beszerzése

Élelmiszer beszerzés

Gyógyszerbeszerzés

Vegyszerbeszerzés

Irodaszer, nyomtatvány beszerzése

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások
el irányzata és teljesítése

Megnevezés
Sor-

szám
Teljesítés

Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre

Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre
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lapszám

szerv megnevezése

0 3

PIR-törzsszám szektor fejezet/

megye

cím/alcím

település-típus

szakágazat rlap év id szak

ezer forintban

Eredeti Módosított

el irányzat

1 2 3 4 5

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások
el irányzata és teljesítése

Megnevezés
Sor-

szám
Teljesítés

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai

Kamatkiadások államháztartáson belülre

Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó

Nemzetközi tagsági díjak

Adók, díjak, egyéb  befizetések

Kamatkiadások államháztartáson kívülre

---------------

Egyéb befizetési kötelezettség

Szellemi tevékenység végzésére kifizetés

Kamatkiadások (59+60)

Realizált árfolyamveszteségek

Egyéb folyó kiadások (54+58+61+62+63)

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+64)

Egyéb dologi kiadások

Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+44+45)

Különféle költségvetési befizetések (47+…+53)

Adók, díjak, befizetések (55+56+57)

El z  évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)

Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés

Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés

Eredeti el irányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés

Bevételek meghatározott köre utáni befizetés

Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség

Vásárolt közszolgáltatások

Általános forgalmi adó összesen (35+36+37)

Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+…+42)

Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója

Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése

Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó 

befizetése (05. rlapon szerepl k nélkül)

Belföldi kiküldetés

Külföldi kiküldetés

Reprezentáció

Reklám és propagandakiadások
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lapszám

szerv megnevezése

0 6

PIR-törzsszám szektor fejezet/

megye

cím/alcím

település-típus

szakágazat rlap év id szak

ezer forintban

Sor-

szám
Eredeti Módosított Teljesítés

el irányzat

1 2 3 4 5

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------ ------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

M ködési célú támogatási kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása többcélú kistérségi társulásnak

------------------

------------------

------------------

10

(Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)

Megnevezés

------------------

01

03

M ködési célú támogatási kölcsönök nyújtása központi költségvetési szervnek

M ködési célú támogatási kölcsönök nyújtása többcélú kistérségi társulásnak

M ködési célú támogatási kölcsönök nyújtása fejezeten (önkormányzaton) belül

M ködési célú támogatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költségvetési 

szervnek

------------------

------------------

------------------

------------------ ------------------

------------------ ------------------

------------------20

------------------ ------------------

------------------

21

------------------ ------------------

------------------ ------------------

18

22

23

19

27

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási alapoknak és 

kezelõinek

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 
(08+...+13)

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása állami nem pénzügyi vállalkozásoknak

M ködési célú támogatási kölcsönök nyújtása állami nem pénzügyi vállalkozásoknak

M ködési célú támogatási kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak

M ködési célú, a Római Szerz dés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási 

kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

M ködési célú, a Római Szerz dés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási 

kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

M ködési célú, a Római Szerz dés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási 
kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásnak (18+19)
M ködési célú, a 18. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati 

többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak 

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása központi költségvetési szervnek

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költségvetési 

szervnek

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása fejezeten (önkormányzaton) belül

M ködési célú, a 19. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása nem 

önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

M ködési célú támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak (20+21+22)

M ködési célú támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak

M ködési célú támogatási kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek

M ködési célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre

M ködési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 
(16+17+23+24+25+26)

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása pénzügyi  vállalkozásoknak

16

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (07+14)

02

04

05

06

07

08

09

11

17

24

25

26

29

Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása,
pénzforgalom nélküli kiadások, függ , átfutó, kiegyenlít , illetve

továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások el irányzata és teljesítése

13

14

M ködési célú támogatási kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási alapoknak és 

kezelõinek

M ködési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (01+...+06)

15

12

28
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PIR-törzsszám szektor fejezet/

megye

cím/alcím

település-típus

szakágazat rlap év id szak

ezer forintban

Sor-

szám
Eredeti Módosított Teljesítés

el irányzat

1 2 3 4 5

(Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)

Megnevezés

Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása,
pénzforgalom nélküli kiadások, függ , átfutó, kiegyenlít , illetve

továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások el irányzata és teljesítése

56

------------------

------------------ ------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------ ------------------

------------------ ------------------

------------------ ------------------

------------------

------------------ ------------------

------------------ ------------------

------------------

------------------ ------------------

------------------ ------------------

44

45

53

54

51

42

------------------46 ------------------

43

------------------ ------------------

------------------ ------------------

------------------ ------------------

------------------ ------------------

------------------ ------------------

Felhalmozási célú ideiglenes támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak (lakáshoz 

jutás támogatása)

32

33

Felhalmozási célú, a Római Szerz dés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási 

kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

Felhalmozási célú, a Római Szerz dés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási 

kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

Felhalmozási célú, a Római Szerz dés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti 
támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásnak (30+31)

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak 
(32+33+34)

Felhalmozási célú, a 30. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása 

önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

Felhalmozási célú, a 31. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása nem 

önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

Egyéb felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek

M ködési célú támogatási kölcsönök törlesztése központi költségvetési szervnek

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 
(28+29+35+..+39)

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (27+40)

M ködési célú támogatási kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak 

M ködési célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 
(42+...+47)

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése központi költségvetési szervnek

M ködési célú támogatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költségvetési 

szervnek

M ködési célú támogatási kölcsönök törlesztése többcélú kistérségi társulásnak

M ködési célú támogatási kölcsönök törlesztése fejezeten (önkormányzaton) belül

M ködési célú támogatási kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és 

kezelõinek

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak 

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 
(49+...+54)

Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (15+41+56)

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költségvetési 

szervnek

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése többcélú kistérségi társulásnak

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése fejezeten (önkormányzaton) belül

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és 

kezelõinek

Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (48+55)

36

37

34

35

30

31

48

40

------------------ ------------------

------------------ ------------------

41

38

39

47

57

49

50

52

55

------------------
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PIR-törzsszám szektor fejezet/
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cím/alcím

település-típus

szakágazat rlap év id szak
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szám
Eredeti Módosított Teljesítés

el irányzat

1 2 3 4 5

(Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)

Megnevezés

Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása,
pénzforgalom nélküli kiadások, függ , átfutó, kiegyenlít , illetve

továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások el irányzata és teljesítése

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 79

Tervezett maradvány, eredmény 58

Fejezeti egyensúlyi tartalék 60

Céltartalékok 59

Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 62

Kockázati tartalék 61

Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásoknak 64

Pénzforgalom nélküli kiadások (58+…+62) 63

Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásnak 66

Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelez nek 65

Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelez nek 68

Likviditási célú hitel törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 67

Likviditási célú hitel törlesztése központi költségvetésnek 70

Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (64+…+68) 69

Hiteltörlesztés államháztartáson belülre (70+71) 72

M ködési célú hitel visszafizetése elkülönített állami pénzalapoknak 71

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 74

Belföldi hitelek törlesztése (69+72) 73

Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 76

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 75

Belföldi finanszírozás kiadásai (73+77) 78

Belföldi értékpapírok kiadásai (74+..+76) 77

Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek 81

Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása 80

Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek 83

Hiteltörlesztés más kormányoknak 82

Külföldi finanszírozás kiadásai (79+…+84) 85

Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelez nek 84

------------------

Központi költségvetési szervt l kapott továbbadási (lebonyolítási) célú m ködési kiadás 87 ------------------ ------------------

Finanszírozási kiadás összesen (78+85) 86

------------------

Társadalombiztosítási alaptól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú m ködési kiadás 89 ------------------ ------------------

Fejezeti kezelés  el irányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú m ködési kiadás 88

------------------

------------------

Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveit l kapott továbbadási (lebonyolítási) 

célú m ködési kiadás
91 ------------------ ------------------

Elkülönített állami pénzalaptól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú m ködési kiadás 90 ------------------

Továbbadási (lebonyolítási) célú m ködési kiadás összesen (87+…+92) 93

Többcélú kistérségi társulástól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú m ködési kiadás 92 ------------------
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lapszám
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PIR-törzsszám szektor fejezet/

megye

cím/alcím

település-típus

szakágazat rlap év id szak

ezer forintban
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szám
Eredeti Módosított Teljesítés

el irányzat

1 2 3 4 5

(Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)

Megnevezés

Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása,
pénzforgalom nélküli kiadások, függ , átfutó, kiegyenlít , illetve

továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások el irányzata és teljesítése

------------------

------------------

Fejezeti kezelés  el irányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási 

kiadás
95 ------------------ ------------------

Központi költségvetési szervt l kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási 

kiadás
94

------------------

------------------

Elkülönített állami pénzalaptól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 97 ------------------ ------------------

Társadalombiztosítási alaptól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 96 ------------------

Többcélú kistérségi társulástól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási 

kiadás
99 ------------------ ------------------

Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveit l kapott továbbadási (lebonyolítási) 

célú felhalmozási kiadás
98

------------------

------------------

Államháztartáson belülr l kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen 
(93+100)

101

Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás összesen (94+...+99) 100

------------------

Háztartásoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú m ködési kiadás 103 ------------------ ------------------

Vállalkozásoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú m ködési kiadás 102 ------------------

Külföldt l kapott továbbadási (lebonyolítási) célú m ködési kiadás 105 ------------------ ------------------

Non-profit szervezetekt l kapott továbbadási (lebonyolítási) célú m ködési kiadás 104

------------------

------------------

Vállalkozásoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 107 ------------------ ------------------

Továbbadási (lebonyolítási) célú m ködési kiadás összesen (102+...+105) 106

------------------

Non-profit szervezetekt l kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 109 ------------------ ------------------

Háztartásoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 108 ------------------

Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás összesen (107+...+110) 111

Külföldt l kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 110

------------------

------------------

Függ  kiadások 113 ------------------ ------------------

Államháztartáson kívülr l kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen 
(106+111)

112

Kiegyenlít  kiadások 115 ------------------ ------------------

Átfutó kiadások 114 ------------------

Összesen (57+63+86+101+112+116) 117

Függ , átfutó, kiegyenlít  kiadások (113+...+115) 116
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1 2 3 4 5

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

24

Tartós tulajdonú részesedést jelent  befektetések, részvények,  részesedések 

értékesítése

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülr l
(18+19+20+21+22)

18

19

20

21

22

23

Pénzügyi befektetések bevételei (10+13+14+15+16)

Teljesítés

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (01+...+08)

Term föld értékesítése

Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése

Járm vek értékesítése

Tenyészállatok értékesítése

Egyéb felhalmozási bevételek

Állami készletek, tartalékok értékesítése

Felhalmozási és t ke jelleg  bevételek
el irányzata és teljesítése

Immateriális javak értékesítése

Ingatlanok értékesítése (term föld kivételével)

Megnevezés
Sor-

szám

Osztalék- és hozambevétel

Kárpótlási jegyek értékesítése

Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése

Egyéb pénzügyi befektetések bevételei

ebb l: önk-i többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék

          nem önk-i többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetekt l

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel külföldr l

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel EU költségvetésb l

Felhalmozási és t ke jelleg  bevételek (09+17+23)
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megye
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Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele,
pénzforgalom nélküli bevételek, függ , átfutó, kiegyenlít ,

illetve továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek el irányzata és teljesítése

24

26

15

25

27

----------------- -----------------

----------------- -----------------

----------------- -----------------

----------------- -----------------

----------------- -----------------

20

21

22

23

----------------- -----------------

----------------- -----------------

----------------- -----------------

----------------- -----------------

----------------- -----------------

08

09

11

12

13

----------------- -----------------

-----------------

----------------------------------

----------------- -----------------

-----------------02 -----------------

07

04

05

06

19

----------------- -----------------

03

10

14

16

17

18

-----------------

----------------- -----------------

----------------- -----------------

----------------- -----------------

----------------- -----------------

(Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése)

M ködési célú támogatási kölcsön visszatérülése központi költségvetési 

szervt l

M ködési célú támogatási kölcsön visszatérülése helyi önkormányzati 

költségvetési szervt l

M ködési célú támogatási kölcsönök visszatérülése többcélú kistérségi 

társulástól

M e g n e v e z é s
Sor-

szám
Teljesítés

01 ----------------- -----------------

M ködési célú támogatási kölcsön visszatérülése fejezeten (önkormányzaton) 

belül

M ködési célú támogatási kölcsön visszatérülése társadalombiztosítási 

alapoktól és kezel it l

M ködési célú támogatási kölcsön visszatérülése elkülönített állami 

pénzalapoktól

M ködési célú támogatási kölcsön  visszatérülése államháztartáson 
belülr l (01+...+06)
Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése központi költségvetési 

szervt l

Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése helyi önkormányzati 

költségvetési szervt l

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése többcélú kistérségi 

társulástól

Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése fejezeten 

(önkormányzaton) belül

Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése társadalombiztosítási 

alapoktól és kezel it l

Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése elkülönített állami 

pénzalapoktól

Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson 
belülr l (08+...+13) 

M ködési célú támogatási kölcsönök visszatérülése állami nem pénzügyi 

vállalkozásoktól

Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülr l (07+14)

M ködési célú támogatási kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól

M ködési célú, a Római Szerz dés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti 

támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb 

vállalkozástól

M ködési célú, a Római Szerz dés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti 

támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú 

egyéb vállalkozástól

M ködési célú, a Római Szerz dés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti 
támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól (18+19)
M ködési célú, a 18. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése 

önkormányzati többség  egyéb vállalkozástól

M ködési célú, a 19. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése 

nem önkormányzati többség  egyéb vállalkozástól

M ködési célú támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb 
vállalkozásoktól (20+21+22)

M ködési célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól

M ködési célú támogatási kölcsönök visszatérülése non-profit szervezetekt l

M ködési célú támogatási kölcsönök visszatérülése külföldr l

M ködési célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson 
kívülr l (16+17+23+...+26)

----------------- -----------------

----------------- -----------------



15050 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/184. szám

lapszám

szerv megnevezése

1 0

PIR-törzsszám szektor fejezet/

megye

cím/alcím/

település-típus

szakágazat rlap év id szak

ezer forintban

Eredeti Módosított

el irányzat

1 2 3 4 5

Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele,
pénzforgalom nélküli bevételek, függ , átfutó, kiegyenlít ,

illetve továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek el irányzata és teljesítése
(Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése)

M e g n e v e z é s
Sor-

szám
Teljesítés

46

36

38

40

----------------- -----------------

----------------- -----------------

----------------- -----------------

----------------- -----------------

----------------- -----------------

----------------- -----------------

52

53

54

47

48

49

51

50

41

42

44

45

43

----------------- -----------------

----------------- -----------------

-----------------

39

37 -----------------

----------------- -----------------

----------------- -----------------

----------------- -----------------

----------------- -----------------

----------------- -----------------

32

33

34

35

30

31

----------------- -----------------

----------------- -----------------

----------------- -----------------

----------------- -----------------

28

29

----------------- -----------------

----------------- -----------------

----------------- -----------------

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése állami nem pénzügyi 

vállalkozásoktól

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése pénzügyi 

vállalkozásoktól

Felhalmozási célú, a Római Szerz dés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti 

támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb 

vállalkozástól

Felhalmozási célú, a Római Szerz dés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti 

támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú 

egyéb vállalkozástól

Felhalmozási célú, a 30. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök 

visszatérülése önkormányzati többség  egyéb vállalkozástól

Felhalmozási célú, a 31. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök 

visszatérülése nem önkormányzati többségu egyéb vállalkozástól

Felhalmozási célú, a Római Szerz dés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti 
támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól (30+31)

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb 
vállalkozástól (32+33+34)

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése non-profit 

szervezetekt l

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése külföldr l

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson 
kívülr l (28+29+35+...+38)

M ködési célú támogatási kölcsön igénybevétele központi költségvetési szervt l

Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülr l (27+39)

M ködési célú támogatási kölcsön igénybevétele helyi önkormányzati 

költségvetési szervt l

M ködési célú támogatási kölcsönök igénybevétele többcélú kistérségi 

társulástól

M ködési célú támogatási kölcsön igénybevétele fejezeten (önkormányzaton) 

belül

M ködési célú támogatási kölcsön igénybevétele társadalombiztosítási 

alapoktól és kezel it l

M ködési célú támogatási kölcsön igénybevétele elkülönített állami 

pénzalapoktól

M ködési célú támogatási kölcsön igénybevétele államháztartáson 
belülr l (41+...+46)
Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele központi költségvetési 

szervt l

Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele helyi önkormányzati 

költségvetési szervt l

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele többcélú kistérségi 

társulástól

Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele fejezeten 

(önkormányzaton) belül

Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele társadalombiztosítási 

alapoktól és kezel it l

Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele elkülönített állami 

pénzalapoktól

Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele államháztartáson 
belülr l (48+...+53)

----------------- -----------------

----------------- -----------------
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lapszám

szerv megnevezése

1 0

PIR-törzsszám szektor fejezet/

megye

cím/alcím/

település-típus

szakágazat rlap év id szak

ezer forintban

Eredeti Módosított

el irányzat

1 2 3 4 5

Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele,
pénzforgalom nélküli bevételek, függ , átfutó, kiegyenlít ,

illetve továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek el irányzata és teljesítése
(Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése)

M e g n e v e z é s
Sor-

szám
Teljesítés

Forgatási célú külföldi értékpapírok értékesítése 76

Továbbadási (lebonyolítási) célú m ködési bevétel társadalombiztosítási alaptól 86 ----------------- -----------------

Továbbadási (lebonyolítási) célú m ködési bevétel fejezeti kezelés

el irányzattól
85 ----------------- -----------------

Továbbadási (lebonyolítási) célú m ködési bevétel központi költségvetési 

szervt l
84 ----------------- -----------------

Finanszírozási bevételek összesen (75+82) 83

Külföldi finanszírozás bevételei  (76+…+81) 82

Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelez t l 81

Hitelfelvétel külföldi pénzintézett l 80

Hitelfelvétel kormányoktól 79

Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetekt l 78

Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása 77

Belföldi hitelm veletek bevételei (70+74) 75

Belföldi értékpapírok bevételei (71+…+73) 74

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 73

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 72

Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése 71

Belföldi hitelek felvétele (66+69) 70

Hitelfelvétel államháztartáson belülr l (67+68) 69

Hitelfelvétel más alaptól 68

Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetést l 67

Hitelfelvétel államháztartáson kívülr l (61+…+65) 66

Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból 65

Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 64

Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból 63

Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól 62

Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 61

Pénzforgalom nélküli bevételek (57+…+59) 60

Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 59

El z  évi vállalkozási eredmény igénybevétele 58

El z  évi el irányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele 57

Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülr l (47+54) 55

56
Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen 
(15+40+55)



15052 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/184. szám

lapszám

szerv megnevezése

1 0

PIR-törzsszám szektor fejezet/

megye

cím/alcím/

település-típus

szakágazat rlap év id szak

ezer forintban

Eredeti Módosított

el irányzat

1 2 3 4 5

Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele,
pénzforgalom nélküli bevételek, függ , átfutó, kiegyenlít ,

illetve továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek el irányzata és teljesítése
(Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése)

M e g n e v e z é s
Sor-

szám
Teljesítés

Összesen (56+60+83+98+109+113) 114

Függ , átfutó, kiegyenlít  bevételek (110+...+112) 113

Kiegyenlít  bevételek 112 ----------------- -----------------

Átfutó bevételek 111 ----------------- -----------------

Függ  bevételek 110 ----------------- -----------------

Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel államháztartáson kív lr l
összesen (103+108)

109 ----------------- -----------------

Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel összesen 
(104+...+107)

108 ----------------- -----------------

Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel külföldr l 107 ----------------- -----------------

Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel non-profit szervezetekt l 106 ----------------- -----------------

Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel háztartásoktól 105 ----------------- -----------------

Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól 104 ----------------- -----------------

Továbbadási (lebonyolítási) célú m ködési bevétel összesen (99+...+102) 103 ----------------- -----------------

Továbbadási (lebonyolítási) célú m ködési bevétel külföldr l 102 ----------------- -----------------

Továbbadási (lebonyolítási) célú m ködési bevétel non-profit szervezetekt l 101 ----------------- -----------------

Továbbadási (lebonyolítási) célú m ködési bevétel háztartásoktól 100 ----------------- -----------------

Továbbadási (lebonyolítási) célú m ködési bevétel vállalkozásoktól 99 ----------------- -----------------

Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel államháztartáson belülr l
összesen (90+97)

98 ----------------- -----------------

Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel összesen (91+...+96) 97 ----------------- -----------------

Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel többcélú kistérségi 

társulástól
96 ----------------- -----------------

Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól 

és költségvetési szerveit l
95 ----------------- -----------------

Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel elkülönített állami 

pénzalaptól
94 ----------------- -----------------

Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel társadalombiztosítási 

alaptól
93 ----------------- -----------------

Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel fejezeti kezelés

el irányzattól
92 ----------------- -----------------

Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel központi költségvetési 

szervt l
91 ----------------- -----------------

Továbbadási (lebonyolítási) célú m ködési bevétel összesen (84+...+89) 90 ----------------- -----------------

Továbbadási (lebonyolítási) célú m ködési bevétel többcélú kistérségi 

társulástól
89 ----------------- -----------------

Továbbadási (lebonyolítási) célú m ködési bevétel helyi önkormányzatoktól és 

költségvetési szerveit l
88 ----------------- -----------------

Továbbadási (lebonyolítási) célú m ködési bevétel elkülönített állami 

pénzalaptól
87 ----------------- -----------------
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lapszám

1 2 5 3 1 1

PIR-törzsszám szektor megye település-típus id szak

Eredeti Módosított

el irányzat

1 2 3 4 5

ezer forintban

Teljesítés

Többcélú kistérségi társulások bevételeinek részletezése

szerv megnevezése

szakágazat rlap év

01

02

Megnevezés
Sor-

szám

06

Normatív hozzájárulások 07

03

05

04

08

Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szint  érettségi vizsgáztatásra 

való felkészülés támogatása
09

Többcélú kistérségi társulások általános feladatainak támogatása 13

Pedagógiai szakszolgálat

Kiegészít  támogatás egyes közoktatási feladatokhoz (09+10)

Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása

10

11

12

A többcélú kistérségi társulások közoktatási feladatainak támogatása 14

A többcélú kistérségi társulások szociális intézményi feladatainak 

támogatása
15

A többcélú kistérségi társulások szociális alapszolgáltatási feladatainak 

támogatása
16

A többcélú kistérségi társulások gyermekek átmeneti gondozási feladatainak 

támogatása
17

A többcélú kistérségi társulások gyermekjóléti alapellátási feladatainak 

támogatása
18

A többcélú kistérségi társulások mozgókönyvtári és egyes közm vel dési

feladatainak támogatása
19

A többcélú kistérségi társulások bels  ellen rzési feladatainak támogatása 20

Többcélú kistérségi társulások  támogatása ( 13 + … +20) 21

Normatív kötött felhasználású támogatások összesen (11 + 12 + 21) 22

Fejlesztési és vis maior feladatok támogatása 23 ----------------

A leghátrányosabb helyzet  kistérségek felzárkóztatásának támogatása 24 ----------------

Egyéb központi támogatások 25 ----------------

Kistérségi társulás  bevételei összesen (06+07+08+22+23+24+25) 26

Központosított el irányzatok

Egyéb sajátos bevételek

Vadászati jog értékesítéséb l származó bevétel

Vagyoni érték  jog értékesítéséb l származó bevétel

Vagyon bérbeadásából származó bevétel

Vagyon üzemeltetéséb l, koncesszióból származó bevétel

Sajátos bevételek összesen (01 +…+ 05)
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szerv megnevezése

1 2

PIR-törzsszám szektor megye település-típus szakágazat rlap év id szak

ezer forintban

Sor-

szám
Eredeti Módosított Teljesítés

el irányzat

1 2 3 4 5

01

02

03

04

Idõskorúak járadéka Szt. 32/B.§ (1) bek. 05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

27

Közgyógyellátás Szt. 49.§ 

Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Szt. 47.§ (1) bek. b) pont

Átmeneti segély Szt. 47.§ (1) bek. c) pont

Temetési segély Szt. 47.§ (1) bek. d) pont

Köztemetés Szt. 48.§

Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mér

készülék biztosítása (Szt. 55/A. § (3) bek.)

Természetben nyújtott rendszeres szociális segély (Szt. 45.§ (1) bek. a) pont)

30

Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi 
ellátások összesen (18+30)

Rászorultságtól függõ normatív kedvezmények (Gyvt. 148.§ (5) bek., Közokt. tv. 

10.§ (4) bek., Tpr.tv. 8.§ (4) bek.)

31

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (Gyvt. 18. § (5) bek. alapján.)

26

29

Étkeztetés (Szt. 62.§)

Házi segítségnyújtás (Szt. 63.§) 28

Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül k pénzbeli támogatása 

(Gyvt. 20/A.§) 

Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére Szt. 37/A. § 

(1) bek. a) pont

Rendszeres szociális segély keres  tevékenység mellett Szt. 37/E. § (3) bek. 

Adósságkezelési szolgáltatásban részesül knek kifizetett lakásfenntartási 

támogatás Szt. 38. § (1) bek. (b) pont

Lakásfenntartási támogatás Szt. 38. § (1) bek. a) pont (normatív)

Kiegészít  gyermekvédelmi támogatás és a kiegészít  gyermekvédelmi 

támogatás pótléka (Gyvt. 20/B.§)

Rendszeres szociális segély támogatott álláskeres  részére Szt. 37/A. (1) bek. c) 

pont

Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése

Megnevezés

Adósságcsökkentési támogatás Szt. 55/A. §  b) pont

Ápolási díj Szt. 41.§ (1) bek. 43/A. §  (1) és (4) bek. (normatív) 

Természetben nyújtott szociális ellátások összesen (19+…+29)

Ápolási díj Szt.43/B. §  (helyi megállapítás) 

Átmeneti segély Szt. 45.§

Temetési segély Szt. 46.§

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 21.§ (helyi megállapítás)

Nem foglalkoztatott személyek rendszeres szociális segélye Szt. 37/A.§ (1) bek. 

b) pont

Lakásfenntartási támogatás Szt. 38.§ (1) bek. c) pont (helyi megállapítás)

Rászorultságtól függõ pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások 
összesen (01+...+17)
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lapszám

szerv megnevezése

1 6

PIR-törzsszám szektor megye település-típus id szak

ezer forintban

Sor-

szám
Eredeti Módosított

el irányzat

1 2 3 4 5

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35 -----------------

Term föld bérbeadásából származó jövedelemadó

Átengedett egyéb központi adók

ebb l: felhalmozási célú

Ipar zési adó ideiglenes jelleggel végzett ipar zési tevékenység után (napi 

átalány)

Átengedett központi adók (13+...+18)

Környezetvédelmi bírság

Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése

szakágazat rlap év

Luxusadó

Jövedelemkülönbség mérséklése  (+,-)

Gépjárm adó

Ipar zési adó állandó jelleggel végzett ipar zési tevékenység után

Helyi adók összesen (02+…+05+07+...+10)

Pótlékok, bírságok

Személyi jövedelemadó helyben maradó része és a megyei 

önkormányzatok részesedése

Teljesítésb l

háztartások

befizetése

6

Teljesítés
Megnevezés

Illetékek

Építményadó

Telekadó

Vállalkozók kommunális adója

Magánszemélyek kommunális adója

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

Idegenforgalmi adó épület után

Természetvédelmi bírság

M emlékvédelmi bírság

Építésügyi bírság

Talajterhelési díj

Egyéb sajátos bevételek

Önkormányzatok sajátos m ködési bevételei
(01+11-06+12+19+....+25)

Önkormányzati lakások értékesítése

Önkormányzati lakótelek értékesítés

Privatizációból származó bevétel

Vállalatértékesítésb l származó bevétel

Vadászati jog értékesítéséb l származó bevétel

Egyéb vagyoni érték  jog értékesítéséb l származó bevétel

Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és t ke bevételei (06+27+...+34)

Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséb l, koncesszióból származó 

bevétel

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------



15056 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/184. szám

lapszám

szerv megnevezése

1 6

PIR-törzsszám szektor megye település-típus id szak

ezer forintban

Sor-

szám
Eredeti Módosított

el irányzat

1 2 3 4 5

Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése

szakágazat rlap év

Teljesítésb l

háztartások

befizetése

6

Teljesítés
Megnevezés

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

Kiegészít  támogatás egyes szociális feladatokhoz

Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lév  települési önkormányzatok 

támogatása

Önkormányzat költségvetési támogatása
(38+39+43+44+47+...+54)

-----------------

Budapest 4-es metrovonal építésének támogatása

A leghátrányosabb helyzet  kistérségek felzárkóztatásának támogatása -----------------

Egyéb központi támogatás

Helyi önkormányzatok színházi támogatása

M ködésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása

- feladatmutatóhoz kötött

Normatív hozzájárulások (36+37)

Központosított el irányzatok

Állami támogatás a tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi 

önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes 

kamattámogatására, az adósságrendezés alatt m ködési célra igényelhet

támogatásra, valamint a pénzügyi gondnok díjára

Kiegészít  támogatás egyes közoktatási feladatokhoz

Normatív hozzájárulás

- lakosságszámhoz kötött

A helyi önkormányzatok m köd képességének meg rzését szolgáló 
kiegészít  támogatás (40+...+42)

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

Normatív kötött felhasználású támogatások (45+46)

Címzett támogatás 

Céltámogatás

Vis maior tartalék

A helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak

 támogatása
-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------



2007/184. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 15057

Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása

szerv megnevezése

1 7

PIR-törzsszám szektor megye település-típus szakágazat rlap év id szak

ezer forintban

M e g n e v e z é s
Sor-

szám
Eredeti Módosított Teljesítés

el irányzat

1 2 3 4 5

El z  évi el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás

23

29

30

31

24

27

28

25

26

Költségvetési aktív pénzügyi elszámolások

32Települési és területi kisebbségi önkormányzatok m ködésének támogatása

33

Intézményi m ködési bevételek

Normatív hozzájárulás

Felújítás

Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések

Kölcsönök kiadásai

Pénzforgalom nélküli kiadások

Pénzforgalmi kiadások összesen (16+21+22)

22

Költségvetési kiadások (23+24)

18

20

21

14

15

16

17

19

09

11

12

13

10

05

06

07

08

01

02

03

04

Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásai összesen 
(25+26+27+28)

Egyéb állami támogatás, hozzájárulás

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

Támogatásérték  felhalmozási kiadás

Felhalmozási költségvetés kiadásai (17+18+19+20)

Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás

Hitelek és értékpapírok kiadásai

Ellátottak pénzbeli juttatásai

M ködési kiadás államháztartáson kívülre (12+13+14)

M ködési költségvetés kiadásai (11+15)

M ködési kiadás államháztartáson belül (04+05+08+09+10)

Társadalom- és szociálpolitikai juttatások

M ködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

Támogatásérték  m ködési kiadás

Rendszeres személyi juttatások

Nem rendszeres személyi juttatások

Küls  személyi juttatások

Munkaadókat terhel  járulékok

Személyi juttatások (01+02+03)

Dologi kiadások

Egyéb folyó kiadások

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (06+07)



15058 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/184. szám

Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása

szerv megnevezése

1 7

PIR-törzsszám szektor megye település-típus szakágazat rlap év id szak

ezer forintban

M e g n e v e z é s
Sor-

szám
Eredeti Módosított Teljesítés

el irányzat

1 2 3 4 5

El z  évi el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel

Államháztartáson kívülr l átvett felhalmozási pénzeszközök bevételei

37

40

Államháztartáson kívülr l átvett m ködési pénzeszköz bevétel

Hitelek és értékpapírok bevételei 45

Pénzforgalmi bevételek összesen (30+…+41) 42

Költségvetési bevételek (42+43) 44

Pénzforgalom nélküli bevételek

48

41

43

46

47

34

35

38

39

36

Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások

Települési és területi kisebbségi önkormányzatok bevételei összesen 
(44+45+46+47)

Felhalmozási és t ke jelleg  bevételek

Támogatásérték  felhalmozási bevétel

Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel

Települési és területi kisebbségi önkormányzatok sajátos  m ködési bevételei

Támogatásérték  m ködési bevétel

Kölcsönök bevételei
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15059
lapszám

szerv megnevezése

2 1

PIR-törzsszám szektor fejezet/

megye

cím/alcím/

település-típus

szakágazat rlap év id szak

ezer forintban

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Támogatásérték  m ködési kiadás fejezeti kezelés

el irányzatnak

Támogatásérték  m ködési kiadás társadalombiztosítási 

alapok kezel inek

Támogatásérték  m ködési kiadás elkülönített állami 

pénzalapnak

Támogatásérték  m ködési kiadás helyi 

önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek

Támogatásérték  m ködési kiadás többcélú kistérségi 

társulásnak

Támogatásérték  felhalmozási kiadás központi 

költségvetési szervnek

Támogatásérték  felhalmozási kiadás fejezeti kezelés

el irányzatnak

Támogatásérték  m ködési kiadás összesen (14+15) 
04/11

Munkaadókat terhel  járulékok 02/57

Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)

Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés 

államháztartáson belülre 04/10

Dologi kiadások 03/46

Egyéb folyó kiadások 03/64

Támogatásérték  m ködési kiadás központi költségvetési 

szervnek

Kiadások megnevezése
Sor-

szám

Támogatásérték  m ködési kiadás (08+…+13) 
04/04+…+09

Rendszeres személyi juttatások 02/09

Nem rendszeres személyi juttatások 02/42

Küls  személyi juttatások 02/48

Kiadások tevékenységenként
(m ködési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)
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2007/184.szám
lapszám

szerv megnevezése

2 1

PIR-törzsszám szektor fejezet/

megye

cím/alcím/

település-típus

szakágazat rlap év id szak

ezer forintban

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Kiadások megnevezése
Sor-

szám

Kiadások tevékenységenként
(m ködési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

M ködési célú pénzeszközátadás pénzügyi 

vállalkozásoknak

M ködési célú pénzeszközátadás háztartásoknak

M ködési célú pénzeszközátadás non-profit 

szervezeteknek

M ködési célú, az 29. sorban nem szerepeltetett, 

önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak 

nyújtott támogatások összege

M ködési célú, a Római Szerz dés 87. cikkének (1) 
bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb 
vállalkozásnak (29+30)

M ködési célú, a Római Szerz dés 87. cikkének (1) 

bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati 

többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

M ködési célú, a Római Szerz dés 87. cikkének (1) 

bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati 

többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

Támogatásérték  felhalmozási kiadás többcélú kistérségi 

társulásnak

Támogatásérték  felhalmozási kiadás helyi 

önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek

Támogatásérték  felhalmozási kiadás 

társadalombiztosítási alapok kezel inek

Támogatásérték  kiadás összesen (16+23) 04/19

Támogatásérték  felhalmozási kiadás összesen 
(17+…+22) 04/18

Támogatásérték  felhalmozási kiadás elkülönített állami 

pénzalapnak

El z  évi el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása 

04/20
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15061
lapszám

szerv megnevezése

2 1

PIR-törzsszám szektor fejezet/

megye

cím/alcím/

település-típus

szakágazat rlap év id szak

ezer forintban

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Kiadások megnevezése
Sor-

szám

Kiadások tevékenységenként
(m ködési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

Felhalmozási célú, a Római Szerz dés 87. cikkének (1) 

bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati 

többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

Felhalmozási célú pénzeszközátadás pénzügyi 

vállalkozásoknak

Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 
(42+...+44)

Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak

Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel

Lakásért fizetett pénzbeli térítés

Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit 

szervezeteknek

M ködési célú pénzeszközátadás külföldieknek (36+37)

M ködési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek

M ködési célú pénzeszközátadás kormányoknak és 

nemzetközi szervezeteknek

M ködési célú pénzeszközátadás az Európai Unió 

költségvetésének

M ködési célú pénzeszközátadás egyéb 
vállalkozásoknak (31+32+33)

M ködési célú, az 30. sorban nem szerepeltetett, nem 

önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak 

nyújtott támogatások összege

M ködési célú pénzeszközátadás államháztartáson 
kívülre (26+…+28+34+35+38) 04/22
Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés 

államháztartáson kívülre 04/23
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2007/184.szám
lapszám

szerv megnevezése

2 1

PIR-törzsszám szektor fejezet/

megye

cím/alcím/

település-típus

szakágazat rlap év id szak

ezer forintban

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Kiadások megnevezése
Sor-

szám

Kiadások tevékenységenként
(m ködési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

Felhalmozási célú pénzeszközátadás  egyéb külföldinek

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és 

nemzetközi szervezeteknek

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az Európai Unió 

költségvetésének

Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyéb 
vállalkozásoknak (49+50+51)

Felhalmozási célú, a 48. sorban nem szerepeltetett, nem 

önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak 

nyújtott támogatások összege

Felhalmozási célú, a 47. sorban nem szerepeltetett, 

önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak 

nyújtott támogatások összege

Felhalmozási célú, a Római Szerz dés 87. cikkének (1) 
bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb 
vállalkozásnak (47+48)

Felhalmozási célú, a Római Szerz dés 87. cikkének (1) 

bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati 

többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/36

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson 
kívülre (41+45+46+52+53+56) 04/24
Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (39+40+57) 
04/25

Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldieknek 
(54+55)

Felújítás 05/06

Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 

04/30

Támogatások folyósítása összesen 04/03
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15063
lapszám

szerv megnevezése

2 1

PIR-törzsszám szektor fejezet/

megye

cím/alcím/

település-típus

szakágazat rlap év id szak

ezer forintban

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Kiadások megnevezése
Sor-

szám

Kiadások tevékenységenként
(m ködési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (f )

75

76

Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (f )

77

78

költségvetési engedélyezett létszámkeret

átlagos statisztikai állományi létszám

Pénzforgalom nélküli kiadások 06/63

Finanszírozás kiadásai 06/86

Kiadások összesen (72+73)

Költségvetési kiadások (70+71)

költségvetési engedélyezett létszámkeret

Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+24+25+58+…+66+69)

Intézményi beruházási kiadások 05/13

átlagos statisztikai állományi létszám

Központi beruházások és felhalmozási célú 

pénzeszközátadások kiadásai 05/21+23+25+26

Pénzügyi befektetések kiadásai 05/38

Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése 

államháztartáson belülre 06/15+56
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 

06/41
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése 
összesen (67+68) 06/57

Beruházások ÁFÁ-ja 05/32
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2007/184.szám
lapszám

szerv megnevezése

2 2

PIR-törzsszám szektor fejezet/

megye

cím/alcím/

település-típus

szakágazat rlap év id szak

ezer forintban

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

Hatósági jogkörhöz köthet  m ködési bevétel 07/04

Egyéb saját bevétel 07/14

Önkormányzatok sajátos m ködési bevételei 16/26

ÁFA-bevételek, -visszatérülések 07/19

Hozam- és kamatbevételek 07/23

Támogatásérték  m ködési bevétel (06+…+11) 09/07+…+12

Bevételek megnevezése
Sor-

szám

Garancia- és kezeségvállalásból származó visszatérülések, 

bevételek államháztartáson belülr l 09/13

Támogatásérték  m ködési bevétel összesen (12+13) 09/14

Támogatásérték  m ködési bevétel központi költségvetési 

szervt l

Bevételek tevékenységenként

Támogatásérték  m ködési bevétel fejezeti kezelés

el irányzattól

Támogatásérték  m ködési bevétel társadalombiztosítási 

alapból

Támogatásérték  m ködési bevétel elkülönített állami 

pénzalaptól

Támogatásérték  m ködési bevétel helyi önkormányzatoktól és 

költségvetési szerveit l

Támogatásérték  m ködési bevétel többcélú kistérségi 

társulástól

Támogatásérték  felhalmozási bevétel központi költségvetési 

szervt l

Támogatásérték  felhalmozási bevétel fejezeti kezelés

el irányzattól

Támogatásérték  felhalmozási bevétel társadalombiztosítási 

alapból

(m ködési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)
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lapszám

szerv megnevezése

2 2

PIR-törzsszám szektor fejezet/

megye

cím/alcím/

település-típus

szakágazat rlap év id szak

ezer forintban

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Bevételek megnevezése
Sor-

szám

Bevételek tevékenységenként
(m ködési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36
M ködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülr l
(30+31+35) 07/24+…+28

Támogatásérték  felhalmozási bevétel összesen (15+…+20) 
09/21

Támogatásérték  bevétel összesen (14+21) 9/22

El z  évi el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel 09/25

M ködési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi 

tulajdonú egyéb vállalkozástól

Támogatásérték  felhalmozási bevétel elkülönített állami 

pénzalaptól

Támogatásérték  felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól 

és költségvetési szerveit l

Támogatásérték  felhalmozási bevétel többcélú kistérségi 

társulástól

M ködési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetekt l

M ködési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól

M ködési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól

M ködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívüli 
belföldi forrásból (24+...+29)
M ködési célra kapott juttatások az Európai Unió 

költségvetéséb l

M ködési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetekt l

M ködési célra kapott juttatások kormányoktól

M ködési célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból

M ködési célú pénzeszközátvétel más külföldi forrásból 
(32+...+34)

M ködési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi 

tulajdonú egyéb vállalkozástól

M ködési célú pénzeszközátvétel a 27. és 28. sorokba nem 

tartozó egyéb vállalkozástól
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szerv megnevezése

2 2

PIR-törzsszám szektor fejezet/

megye

cím/alcím/

település-típus

szakágazat rlap év id szak

ezer forintban

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Bevételek megnevezése
Sor-

szám

Bevételek tevékenységenként
(m ködési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülr l (44+45+49) 08/23
Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (36+37+50) 
7/30+8/23

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 

államháztartáson kívülr l 07/29

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetekt l

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel a 41. és 42. sorokba nem 

tartozó egyéb vállalkozástól

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívüli belföldi forrásból (38+...+43)
Felhalmozási célra kapott juttatások az Európai Unió 

költségvetéséb l

Felhalmozási célra kapott juttatások nemzetközi szervezetekt l

Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól

Felhalmozási célra kapott juttatások külföldr l (nem 

kormányoktól és nemzetközi szervezetekt l)

Felhalmozási célra kapott juttatások más külföldi forrásból 
(46+…+48)

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi 

tulajdonú vállalkozástól

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati 

többségi tulajdonú vállalkozástól
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lapszám

szerv megnevezése

2 2

PIR-törzsszám szektor fejezet/

megye

cím/alcím/

település-típus

szakágazat rlap év id szak

ezer forintban

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Bevételek megnevezése
Sor-

szám

Bevételek tevékenységenként
(m ködési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

Költségvetési bevételek (61+62)

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 08/09

Pénzügyi befektetések bevételei 08/17

Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások sajátos 

felhalmozási és t ke bevételei 16/35 vagy 11/6

Pénzforgalmi bevételek (01+…05+22+23+51+…+57+60)

Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülr l

10/40

Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 

államháztartáson belülr l 10/15+55

Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 
összesen (58+59) 10/56

Finanszírozás bevételei 10/83

Bevételek összesen (63+64)

Pénzforgalom nélküli bevételek 10/60

Felügyeleti szervt l kapott támogatás 09/05

El z  évi központi és egyéb költségvetési kiegészítések, 

visszatérülések 09/23+24

Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások költségvetési 

támogatása 09/06 vagy 11/26-06
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Települési, illetve területi kisebbségi önkormányzatok kiadásai és bevételei tevékenységenként

szerv megnevezése

2 6

PIR-törzsszám szektor megye település-típus szakágazat rlap év id szak

ezer forintban

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 17/18

Kölcsönök kiadásai 17/22

Támogatásérték  felhalmozási kiadás 17/19

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson 

kívülre 17/20

Pénzforgalom nélküli kiadások 17/24

Hitelek és értékpapírok kiadásai 17/26

Támogatásérték  m ködési bevétel 17/35

Támogatásérték  felhalmozási bevétel 17/39

Kiadások összesen (01+...+13)

Intézményi m ködési bevételek 17/30

Települési és területi kisebbségi önkormányzatok sajátos 

m ködési bevételei 17/34

Megnevezés
Sor-

szám

El z  évi el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 

17/10

Személyi juttatások 17/04

Munkaadókat terhel  járulékok 17/05

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 17/08

Támogatásérték  m ködési kiadás 17/09

M ködési kiadás államháztartáson kívülre 17/15

Felújítás 17/17
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Települési, illetve területi kisebbségi önkormányzatok kiadásai és bevételei tevékenységenként

szerv megnevezése

2 6

PIR-törzsszám szektor megye település-típus szakágazat rlap év id szak

ezer forintban

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Megnevezés
Sor-

szám

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Államháztartáson kívülr l átvett m ködési pénzeszközök 

bevétel 17/37

Bevételek összesen (15+...+26)

Államháztartáson kívülr l átvett felhalmozási 

pénzeszközök bevételei 17/40

Kölcsönök bevételei 17/41

Pénzforgalom nélküli bevételek 17/43

Hitelek és értékpapírok bevételei 17/45

Felhalmozási és t ke jelleg  bevételek 17/38

Támogatások, hozzájárulások 17/31+32+33

El z  évi el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel 

17/36



15070 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/184. szám

lapszám

A m ködési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2008-2009-2010. évi alakulását külön bemutató mérleg

szerv megnevezése

4 3

PIR-törzsszám szektor megye település-típus szakágazat rlap év id szak

ezer forintban

M e g n e v e z é s
Sor-

szám
2001. évre 2002. évre 2003

1 2 3 4 5

I. M ködési bevételek és kiadások
Intézményi m ködési bevételek (levonva a felhalmozási áfa 01

visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja)

Önkormányzatok sajátos m ködési bevételei 02

Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi 03

jövedelemadó bevétele

M ködés  célú pénzeszközátvétel 04

M ködési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 05

Rövid lejáratú hitel 06

Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása 07

M ködési célú el z  évi pénzmaradvány igénybevétele 08

M ködési célú bevételek összesen  (01+....+08) 09

Személyi juttatások 10

Munkaadókat terhel  járulékok 11

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi 12

eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)

M ködési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás 13

Ellátottak pénzbeli juttatása 14

M ködési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 15

Rövid lejáratú hitel visszafizetése 16

Rövid lejáratú hitel kamata 17

Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása 18

Tartalékok 19

M ködési célú kiadások összesen  (10+....+19) 20

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

Önkormányzatok felhalmozási és t ke jelleg  bevételei 21

Fejlesztési célú támogatások 22

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 23

Felhalmozási áfa visszatérülése 24

Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja 25

Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 26

Hosszú lejáratú hitel 27

Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása 28

Felhalmozási célú el z  évi pénzmaradvány igénybevétele 29

Felhalmozási célú bevételek összesen  (21+....+29) 30

Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt) 31

Felújítási kiadások (áfa-val együtt) 32

Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés 33

Felhalmozási célú pénzeszközátadás 34



2007/184. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 15071

lapszám

A m ködési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2008-2009-2010. évi alakulását külön bemutató mérleg

szerv megnevezése

4 3

PIR-törzsszám szektor megye település-típus szakágazat rlap év id szak

ezer forintban

M e g n e v e z é s
Sor-

szám
2001. évre 2002. évre 2003

1 2 3 4 5

Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 35

Hosszú lejáratú hitel visszafizetése 36

Hosszú lejáratú hitel  kamata 37

Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása 38

Tartalékok 39

Felhalmozási célú kiadások összesen (31+....+39) 40

Önkormányzat bevételei összesen (09+30) 41

Önkormányzat kiadásai összesen (20+40) 42
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9 8

rlap oldal

Központi költségvetési jelentés 

szektor fejezet

adatközl év id szak

ezer forintban

Sor-

szám

1 2 3 4 5

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

(08+...+14) 15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

(15+22+23+24+25+26) 27

28

29

(01+…+07+27+28+29) 30

31

32

33

34

35

36

(34+35+36) 37

38

39

40

41

42

43

 (38+...+43) 44

45

46

47

48

49

 (45+…+49) 50

51

 (44+50+51) 52

(31+32+33+37+52) 53

54

55

56

57

58

Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai (575) (=03/63)

Ellátottak pénzbeli juttatásai (588)   (=04/36)

M ködési kiadások összesen 

Támogatásérték  felhalmozási kiadás összesen (374) (=04/18) 

Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások összesen (04/24)

Pénzforgalom nélküli kiadások (591-592, 594)  (=06/63)

Egyéb m ködési célú támogatások, kiadások 

Kamatkiadások (573)  (=03/61)

Felújítás (124,126,1314,1316,1324,1326,144,146,181)  (=05/06)

Központi beruházási kiadások (151-158-ból, 18-ból)  (=05/21+28)

Lakástámogatás (383)  (=05/23)

Lakásépítés (153-ból, 154-b l)  (=05/25+29)

Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (386) (04/23)

Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (581-587) (=04/30)

Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek (382-b l)  (=04/24-b l)

Törvény szerinti kiadások
 /16+30+53+54+55+56+57/

Intézményi  beruházási kiadások ÁFA nélkül (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145) (=05/13)

Államháztartáson kívüli m ködési pénzeszközátadások összesen (381-b l) (=04/22) (17+…+21)

Dologi kiadások ÁFÁ nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/46-03/38)

Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás és el z
évi maradvány visszafizetése) (57, kivéve 57111, 57121, 573, 575) (=03/54+03/58-03/47+03/62)

El z  évi maradvány visszafizetése (57111,  57121)  (=03/47)

Támogatásérték  m ködési kiadás összesen (373) (=04/11)

Támogatásérték  m ködési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek (373-ból) 

(=04/08)

Támogatásérték  m ködési kiadás többcélú kistérségi társulásnak (373-ból) (=04/09)

Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (373-ból) (=04/10)

Támogatásérték  m ködési kiadás elkülönített állami pénzalapnak (373-ból) (=04/07)

El z  évi el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás (372) (=04/20)

Támogatásérték  m ködési kiadás központi költségvetési szervnek (373-ból) (=04/04)

Támogatásérték  m ködési kiadás fejezeti kezelés  el irányzatnak (373-ból) (=04/05)

Támogatásérték  m ködési kiadás társadalombiztosítási alapok kezel inek (373-ból) (=04/06)

Egészségügyi hozzájárulás (533)  (=02/53)

Dologi kiadások ÁFÁ-ja (561)  (=03/38)

M ködési célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek (381-b l) (=04/22-b l)

M ködési célú pénzeszközátadás külföldre (381-b l)  (=04/22-b l)

M ködési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek (381-b l)  (=04/22-b l)

M ködési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak  (381-b l)  (=04/22-b l)

M ködési célú pénzeszközátadás háztartásoknak (381-b l)  (=04/22-b l)

Társadalombiztosítási járulék, munkaadói járulék, táppénz-hozzájárulás és korkedvezmény-
biztosítási járulék (531,532,534,535,536,537,538)  (=02/50+51+52+54+55+56)

Személyi juttatások (51-52)  (=02/49)

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre  (191-192-b l,271-272-b l)  (=06/15)

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre  (193-194-b l,273-274-b l) (=06/41)

Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (435-436-ból,456-457-b l) (=06/56)

Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása  (171)  (=05/34) 

Beruházások ÁFÁ-ja (182-b l, 183) (=05/27+31)

Központi beruházások 

Egyéb felhalmozási kiadások 

Felhalmozási kiadások

Intézményi egyéb felhalmozási kiadások (159,183)  (=05/26+30)

Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek (382-b l)  (=04/24-b l)

Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre (382-b l)  (=04/24-b l)

Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (382-b l)  (=04/24-b l)

Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak (382-b l)  (=04/24-b l)

Támogatásérték  felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek (374-b l) (=04/12)

Támogatásérték  felhalmozási kiadás fejezeti kezelés  el irányzatnak (374-b l) (=04/13)

Támogatásérték  felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezel inek (374-b l) (=04/14)

Támogatásérték  felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak (374-b l) (=04/15)

Támogatásérték  felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek (374-b l)

(=04/16)

Támogatásérték  felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak (374-b l) (=04/17)

szerv, el irányzat  megnevezése

PIR-törzsszámcím/alcím

Államháztartási

egyedi azonosító
szakágazat

számlatulajdonos azonosítópénzintézeti azonosító 

Megnevezés

a f könyvi számlákra való hivatkozással 

adatközlés id pontja
adatközlés

sorszáma

Módosított TeljesítésEredeti
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adatközlés

sorszáma
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59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

 (65+…+71) 72

73

74

75

76

77

78

(73+…+78) 79

80

81

82

83

84

85

86

 (81+…+86) 87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

(58-99) 100

101

102

103

104

 (101+102+103+104) 105

 (100-105) 106

107

108

109

110

111

112

(109+110+111+112) 113

Támogatásérték  m ködési bevétel összesen  (=09/14) 

M ködési célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kívülr l
összesen (=07/30) 

Támogatásérték  felhalmozási bevétel összesen (465) (=09/21) 

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetekt l (472-b l) (=08/20)

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök külföldr l (472-b l) (=08/21)

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök EU költségvetésb l (472-b l) (08/22)

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól (472-b l) (=08/18)

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól (472-b l) (=08/19)

El z  évi el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele (463) (=09/25)

Költségvetési kiegészítések, visszatérülések (461, 462)  (=09/23+24)

Támogatásérték  m ködési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveit l (464-b l)

(=09/11)

Támogatásérték  m ködési bevétel többcélú kistérségi társulástól (464-b l) (=09/12)

Támogatásérték  felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveit l (465-b l)

(=09/19)

Támogatásérték  felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól (465-b l) (=09/20)

M ködési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól (471-b l) (=07/24)

M ködési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól (471-b l) (=07/25)

M ködési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetekt l (471-b l) (=07/26)

M ködési célú átvett pénzeszközök külföldr l (471-b l) (=07/27)

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülr l (476-ból) 

(=07/29)

Támogatásérték  felhalmozási bevétel fejezeti kezelés  el irányzattól (465-b l) (=09/16)

Támogatásérték  felhalmozási bevétel központi költségvetési szervt l (465-b l) (=09/15)

Támogatásérték  felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból (465-b l) (=09/17)

Támogatásérték  felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól (465-b l) (=09/18)

Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülr l  (193-194-b l,273-274-b l)
(=10/40)

Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülr l  (191-192-b l,271-272-b l)
(=10/15)

Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülr l (435-436-ból,456-457-b l)
(=10/55)

Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kívülr l összesen (=08/23)  (88+…+92)

Hatósági jogkörhöz köthet  m ködési bevétel (911) (=07/04)

Egyéb saját bevétel (912, 913, 914) (=07/14)

ÁFA bevételek, visszatérülések (919) (=07/19)

Hozam- és kamatbevételek  (916, 917)  (=07/23)

Felhalmozási és t ke jelleg  bevételek (931,934)  (=08/09)

M ködési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésb l (471-b l) (=07/28)

Garancia- és kezességvállalásból származó visszatérülések bevételek (466-ból) (=09/13)

Támogatásérték  m ködési bevétel központi költségvetési szervt l (464-b l) (=09/07)

Támogatásérték  m ködési bevétel fejezeti kezelés  el irányzattól (464-b l) (=09/08)

Támogatásérték  m ködési bevétel társadalombiztosítási alapból (464-b l) (=09/09)

Támogatásérték  m ködési bevétel elkülönített állami pénzalaptól (464-b l) (=09/10)

Osztalékok- és hozambevételek (933-ból)  (=08/10)

Pénzügyi befektetések bevételeib l részesedések (171,933-ból) (=08/13)

Törvény szerinti bevételek   /59+…+63+64+72+79+80+87+93+...+98/

Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege 

M ködési költségvetés támogatása (941-b l) (=09/01)

Intézményi felhalmozási kiadások támogatása (941-b l) (=09/02)

Központi felhalmozási kiadások támogatása (941-b l) (=09/03)

Fejezeti kezelés  el irányzatok támogatása (941-b l) (=09/04)

Költségvetési támogatás (=09/05)

Kiadások és bevételek egyenlege (költségvetési támogatással) 

Kiadásból: m ködésb l felhalmozás keresztfinanszírozása

Kiadásból: felhalmozásból m ködés keresztfinanszírozása

M ködési költségvetés el irányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (98) (=10/57-b l)

Központi felhalmozási kiadások el irányzat-maradvány igénybevétele (98) (=10/57-b l)

Fejezeti kezelés  (speciális) el irányzatok el irányzat-maradvány igénybevétele (98) (=10/57-b l)

El z  évi el irányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele 
(=10/57)

Intézményi felhalmozási kiadások el irányzat-maradvány igénybevétele (98) (=10/57-b l)
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114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

 (114+...+123) 124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

(125+…+134) 135

136

137

138

139

140

141

Finanszírozási bevételek 

Finanszírozási kiadások

 Foglalkoztatottak létszáma (f )  - id szakra

Egyéb finanszírozás bevételei (48) (=10/113)

Hitelfelvétel külföldr l (433) (=10/78+…+81)

Államháztartáson belülr l kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen (3971, 3972) 
(=06/101)
Államháztartáson kívülr l kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen (3973, 3974) 
(=06/112)
Államháztartáson belülr l kapott továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel összesen (4871, 4872) 
(=10/98)
Államháztartáson kívülr l kapott továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel összesen (4873, 4874) 
(=10/109)

(113-124+135-137-138+139+140 = 106)Finanszírozás összesen 

Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása (434-b l) (=10/77)

Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése (933-ból) (=08/14+15+16)

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (434-b l) (=10/73)

Rövid lejáratú hitelek felvétele (451-454-b l) (=10/61+63+68)

Likvid hitelek felvétele (=10/62+67)

Hosszú lejáratú hitelek felvétele (431-432-b l) (=10/64+65)

Forgatási célú értékpapírok kibocsátása (455-b l) (=10/72)

Forgatási célú értékpapírok értékesítése (291, 292, 293-ból, 294-b l, 295-b l) (=10/71+76)

Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása (434-b l) (=06/80)

Rövid lejáratú hitelek törlesztése (451-454-b l)  (=06/66+68+71)

Likvid hitelek törlesztése (=06/67+70)

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (431-432-b l) (=06/64+65)

Forgatási célú értékpapírok beváltása  (455-b l) (=06/75)

Hiteltörlesztés külföldre (433) (=06/81+...+84)

Egyéb finanszírozás kiadásai (39-b l) (=06/116)

Forgatási célú értékpapírok vásárlása  (291,292,293-ból,294-b l,295-b l) (=06/74+79)

Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (434-b l) (=06/76)

Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása (172-b l,173,174-b l) (=05/35+36+37)
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98. rlap: KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS

Az rlap a központi költségvetési szervek, a társadalombiztosítási költségvetési 
szervek, az elkülönített állami pénzalapok és a fejezeti kezelés  költségvetési 
el irányzatok (beleértve a fejezeti kezelés  el irányzatként megtervezett központi 
beruházásokat és támogatási célprogramokat is) költségvetési el irányzatainak
összefoglalására, kincstári költségvetésként való benyújtására, a gördül  költségvetési 
tervezésre és évközben a költségvetési el irányzatok, és azok teljesítésének 
alakulására vonatkozóan jogszabályban el írt adatközlésre szolgál. Az rlapot a 
fejezeti kezelés  el irányzatok esetében nem fejezetre összevontan, hanem tételesen 
fejezeti kezelés  el irányzatonként kell kitölteni.

Az rlapok fejrészén a következ  adatok szerepelnek: 

A költségvetési szerv esetén a törzsadattár szerinti megnevezését és címét, valamint 
számjelét kell feltüntetni, alapoknál, más el irányzatoknál a törvényi, jogszabályi 
elnevezést kell használni. 

Államháztartási egyedi azonosító: hat (öt + egy C.D.V. ellen rz ) számjel,

amely fizikai sorszám, adattartalma nincs, kizárólag azonosító célokat szolgál. A 
fejezetbe tartozó intézmények, el irányzatok, alapok államháztartási egyedi 
azonosítóját a Pénzügyminisztérium nyilvántartásával egyez en kell kitölteni.

Szektor: négy számjel, amely

"1051" a felügyelet alá tartozó központi költségvetési szerveknél és a  
társadalombiztosítási költségvetési szerveknél, a Magyar Tudományos Akadémia 
köztestületi költségvetési szerveinél 
"1056" a Magyar Tudományos Akadémia Vagyonkezel  Szervezeténél, 
"1057" a Kincstári Vagyoni Igazgatóságnál; a miniszternél az állam tulajdonában 
lév  vállalkozói vagyon értékesítésér l szóló 1995. évi XXXIX. törvény 
mellékletében állami tulajdonosi jogokat gyakorlójaként megjelölt miniszter 
hatáskörébe adott eszközök kezelésére létrehozott vagyonkezel  szervezete; 
"1091" a pénzellátási tevékenységet (a költségvetési törvényben nem EU 
integráció címen lév  fejezeti kezelés  el irányzatból), el irányzat-felhasználási
keret engedélyezést is végz  központi felügyeleti szerv költségvetésénél; 

Az elkülönített állami pénzalapoknál és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainál a 
szektor számot a Kincstár útmutatása szerint kell kitölteni. 

Fejezet: két számjel,

a tervezési fejezetrendnek megfelel  hivatalos római szám jelölés a 
számítástechnikai feldolgozás érdekében arab számokkal jelölve. 
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Cím: négy számjel,

ebb l az els  kett  a költségvetési cím, a harmadik, negyedik az alcím 
megjelölését jelenti (pl.: az 1.cím 2. alcímét a "0102" jelöléssel).

Év: négy számjel, 
amely a vonatkozó költségvetési év jelölésére szolgál. 

Id szak: egy számjel,

amely ,,1” a féléves beszámoló 
 ,,2” az éves beszámoló 
 ,,3” az elemi költségvetés 
 ,,4” a költségvetési javaslat  
 ,,5” a kincstári költségvetés 
 ,,6” az évközi el irányzat-módosítás 
 ,,7” a várható el irányzat
 ,,8” az el irányzatok várható teljesítésének
jelölésére.

PIR-szám: öt számjel; C.D.V. ellen rz  szám: egy számjel; 

Szakágazat: hat számjel,

amelynél a költségvetési szervek ágazati osztályozási és besorolási rendjér l szóló 
8001/1998. (P.K.3) számú pénzügyminisztériumi tájékoztató által el írt
államháztartási szakágazatot kell feltüntetni, a törzskönyvi nyilvántartással 
megegyez en. A fejezeti kezelés  el irányzatok, az elkülönített állami pénzalapok és a 
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai esetében a szakágazatot nem kell kitölteni.

Adatközl : két számjel, 

amely 01, ha a felügyeleti szerv, 
 02, ha az intézmény, 
 03, ha a Pénzügyminisztérium  
 04, ha a Kincstár 
tölti ki. 

Adatközlés id pontja: hat számjel, 

a naptári nap jelölésére, pl. 2005. december 7. = 051207 
Adatközlés sorszáma: négy számjel,

 fizikai sorszám, amely az adott konkrét rlap szerinti adatszolgáltatás felügyeleti 
szerv általi sorszámozása, tehát els  ízben 0001, az rlap második beadásánál 
(akár javítási, akár tartalmi módosítási célból) 0002, és így tovább. 
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Az rlap adatai tervezéskor és beszámoláskor a bevételeket és kiadásokat részletez
más rlapok adataiból származnak az alábbi rlap-sor hivatkozások szerint: 

01. sor: Személyi juttatások (02/49) 
02. sor: Társadalombiztosítási járulék, munkaadói járulék, táppénz-

hozzájárulás és korkedvezmény-biztosítási járulék 
(02/50+51+52+54+55+56)
Itt kizárólag a Munkaer piaci Alap javára teljesített munkaadói járulék 
befizetések szerepeltethet k.

03. sor: Egészségügyi hozzájárulás (02/53) 
04. sor: Dologi kiadások ÁFÁ nélkül (03/46-03/38) 
05. sor: Dologi kiadások ÁFÁ-ja (03/38) 
06. sor: Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiadások, követelés elengedés, 

tartozásátvállalás és el z  évi maradvány visszafizetése) 
(03/54+03/58- 03/47+3/62)  

07. sor: El z  évi maradvány visszafizetése (=03/47) 
08. sor: Támogatásérték  m ködési kiadás központi költségvetési szervnek (373-

ból) (=04/04) 
09. sor: Támogatásérték  m ködési kiadás fejezeti kezelés  el irányzatnak (373-

ból) (=04/05) 
10. sor: Támogatásérték  m ködési kiadás társadalombiztosítási alapok 

kezel inek (373-ból) (=04/06) 
11. sor: Támogatásérték  m ködési kiadás elkülönített állami pénzalapnak (373-

ból) (=04/07) 
12. sor: Támogatásérték  m ködési kiadás helyi önkormányzatoknak és 

költségvetési szerveinek (373-ból) (=04/08) 
13. sor: Támogatásérték  m ködési kiadás többcélú kistérségi társulásnak (373-

ból) (=04/09) 
14. sor: Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson 

belülre (373-ból) (=04/10) 
15. sor: Támogatásérték  m ködési kiadás összesen (04/11) (08+…+14) 
16. sor: El z  évi el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás (04/20) 
17. sor: M ködési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (04/22-b l)
18. sor: M ködési célú pénzeszközátadás háztartásoknak (04/22-b l)
19. sor: M ködési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek (04/22-b l)
20. sor: M ködési célú pénzeszközátadás külföldre (04/22-b l)
21. sor: M ködési célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek (04/22-b l)
22. sor: Államháztartáson kívüli m ködési pénzeszközátadások összesen 

(04/22) (17+…+21) 
23. sor: Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson 

kívülre (04/23) 
24. sor: Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (04/30) 
25. sor: Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/36)
26. sor: Pénzforgalom nélküli kiadások (06/63)
27. sor: Egyéb m ködési célú támogatások, kiadások (15+22+23+24+25+26) 
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28. sor: Kamatkiadások (03/61) 
29. sor: Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai (03/63) 
30. sor: M ködési kiadások összesen (01+…+07+27+28+29) 
31. sor: Felújítás (05/06) 
32. sor: Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül (05/13) 
33. sor: Beruházások ÁFÁ-ja (05/27) 
34. sor: Központi beruházási kiadások (05/21+28) 
35. sor: Lakástámogatás (05/23)
36. sor: Lakásépítés (05/25+29) 
37. sor: Központi beruházások (34+35+36)
38. sor: Támogatásérték  felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek 

(374-b l) (=04/12) 
39. sor: Támogatásérték  felhalmozási kiadás fejezeti kezelés  el irányzatnak

(374-b l) (=04/13) 
40. sor: Támogatásérték  felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok 

kezel inek (374-b l) (=04/14) 
41. sor: Támogatásérték  felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 

(374-b l) (=04/15) 
42. sor: Támogatásérték  felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és 

költségvetési szerveinek (374-b l) (=04/16) 
43. sor: Támogatásérték  felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 

(374-b l) (=04/17) 
44. sor: Támogatásérték  felhalmozási kiadás összesen (04/18) (38+…+43) 
45. sor: Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (04/24-b l)
46. sor: Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak (04/24-b l)
47. sor: Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 

(04/24-b l)
48. sor: Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre (04/24-b l)
49. sor: Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek (04/24-b l)
50. sor: Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások összesen (45+…+49) 

(04/24) 
51. sor: Intézményi egyéb felhalmozási kiadások (05/26+30) 
52. sor: Egyéb felhalmozási kiadások (44+50+51) 
53. sor: Felhalmozási kiadások (31+32+33+37+52) 
54. sor: Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (06/15) 
55. sor: Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (06/41) 
56. sor: Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (06/56) 
57. sor: Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása (05/34)  
58. sor: Törvény szerinti kiadások (16+30+53+54+55+56+57) 
59. sor: Hatósági jogkörhöz köthet  m ködési bevétel (07/04) 
60. sor: Egyéb saját bevétel (07/14) 
61. sor: ÁFA bevételek, visszatérülések (07/19) 
62. sor: Hozam- és kamatbevételek (07/23) 
63. sor: Költségvetési kiegészítések, visszatérülések (09/23+24) 
64. sor: El z  évi el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele (09/25) 
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65. sor: Támogatásérték  m ködési bevétel központi költségvetési szervt l (464-
b l) (=09/07) 

66. sor: Támogatásérték  m ködési bevétel fejezeti kezelés  el irányzattól (464-
b l) (=09/08) 

67. sor: Támogatásérték  m ködési bevétel társadalombiztosítási alapból (464-
b l) (=09/09) 

68. sor: Támogatásérték  m ködési bevétel elkülönített állami pénzalaptól (464-
b l) (=09/10) 

69. sor: Támogatásérték  m ködési bevétel helyi önkormányzatoktól és 
költségvetési szerveit l (464-b l) (=09/11) 

70. sor: Támogatásérték  m ködési bevétel többcélú kistérségi társulástól (464-
b l) (=09/12) 

71. sor: Garancia- és kezességvállalásból származó visszatérülések bevételek 
(464-b l) (=09/13) 

72. sor: Támogatásérték  m ködési bevétel összesen (09/14) (65+…+71) 
73. sor: M ködési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól (=07/24)
74. sor: M ködési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól (=07/25) 
75. sor: M ködési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetekt l (=07/26)
76. sor: M ködési célú átvett pénzeszközök külföldr l (=07/27)
77. sor: M ködési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésb l (=07/28)
78. sor: Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 

államháztartáson kívülr l (=07/29)
79. sor: M ködési célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kívülr l

összesen (07/30) (73+…+78) 
80. sor: Felhalmozási és t ke jelleg  bevételek (08/09) 
81. sor: Támogatásérték  felhalmozási bevétel központi költségvetési szervt l

(465-b l) (=09/15) 
82. sor: Támogatásérték  felhalmozási bevétel fejezeti kezelés  el irányzattól

(465-b l) (=09/16) 
83. sor: Támogatásérték  felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból 

(465-b l) (=09/17) 
84. sor: Támogatásérték  felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól 

(465-b l) (=09/18) 
85. sor: Támogatásérték  felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és 

költségvetési szerveit l (465-b l) (=09/19) 
86. sor: Támogatásérték  felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól 

(465-b l) (=09/20) 
87. sor: Támogatásérték  felhalmozási bevétel összesen (09/21) (81+…+86) 
88. sor: Felhalmozási célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól (=08/18)
89. sor: Felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól (=08/19) 
90. sor: Felhalmozási célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetekt l

(=08/20)
91. sor: Felhalmozási célú átvett pénzeszközök külföldr l (=08/21)
92. sor: Felhalmozási célú átvett pénzeszközök EU költségvetésb l (08/22) 
93. sor: Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kívülr l

összesen (08/21) (88+…+92) 
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94. sor: Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülr l
(=10/15)

95. sor: Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülr l
(=10/40)

96. sor: Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülr l
(=10/55)

97. sor: Osztalékok és hozambevételek (08/10) 
98. sor: Pénzügyi befektetések bevételeib l részesedések (08/13) 
99. sor: Törvény szerinti bevételek (59+…+63+64+72+79+80+87+93+...+98) 
100. sor: Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege (58-99) 
101. sor: M ködési költségvetés támogatása (09/01)
102. sor: Intézményi felhalmozási kiadások támogatása (09/02) 
103. sor: Központi felhalmozási kiadások támogatása (09/03) 
104. sor: Fejezeti kezelés  (speciális) el irányzatok támogatása (09/04) 
105. sor: Költségvetési támogatás (101+102+103+104) 
106. sor: Kiadások és bevételek egyenlege (költségvetési támogatással) 

(100-105)
107. sor: Kiadásból: m ködésb l felhalmozás keresztfinanszírozása 

A felhalmozási kiadásoknak azon része, amelyet nem felhalmozási 
jelleg  bevétel, nem felhalmozási támogatás és nem felhalmozási célú 
el irányzatok (pénzeszközök) maradványának felhasználása finanszíroz, 
hanem a m ködési költségvetés hozzájárulása a felhalmozáshoz. 

108. sor: Kiadásból: felhalmozásból m ködés keresztfinanszírozása 
A m ködési kiadásoknak azon része, amelyet nem m ködési jelleg
bevétel, nem m ködési támogatás és nem m ködési célú el irányzatok 
(pénzeszközök) maradványának felhasználása, hanem a felhalmozási 
költségvetés hozzájárulása a m ködéshez. 

109. sor: M ködési költségvetés el irányzat-maradvány, pénzmaradvány 
igénybevétele (10/57-b l)

110. sor: Intézményi felhalmozási kiadások el irányzat-maradvány igénybevétele 
(10/57-b l)

111. sor: Központi felhalmozási kiadások el irányzat-maradvány igénybevétele 
(10/57-b l)

112. sor: Fejezeti kezelés  (speciális) el irányzatok el irányzat-maradvány 
igénybevétele (10/57-b l)

113. sor: El z  évi el irányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele 
(=10/57) (109+110+111+112) 

114. sor: Rövid lejáratú hitelek törlesztése (06/66+68+71) 
115. sor: Likvid hitelek törlesztése (06/67+70) 
116. sor: Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (06/64+65) 
117. sor: Forgatási célú értékpapírok beváltása (06/75) 
118. sor: Forgatási célú értékpapír vásárlása (06/74+79)
119. sor: Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (06/76)
120. sor: Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása (05/35+36+37) 
121. sor: Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása (06/80)
122. sor: Hiteltörlesztés külföldre (06/81+…+84) 
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123. sor: Egyéb finanszírozás kiadásai (06/116)
A kiegyenlít , függ , átfutó kiadások összevont tervezésére szolgál, a 
költségvetési (törvénymellékletben megjelenítend ) kiadásoktól való 
elhatárolás érdekében. 

124. sor: Finanszírozási kiadások (114+...+123) 
125. sor: Rövid lejáratú hitelek felvétele (10/61+63+68) 
126. sor: Likvid hitelek felvétele (10/62+67) 
127. sor: Hosszú lejáratú hitelek felvétele (10/64+65) 
128. sor: Forgatási célú értékpapírok kibocsátása (10/72) 
129. sor: Forgatási célú értékpapírok értékesítése (10/71+76
130. sor: Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (10/73)
131. sor: Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése (08/14+15+16) 
132. sor: Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása (10/77) 
133. sor: Hitelfelvétel külföldr l (10/78+…+81) 
134. sor: Egyéb finanszírozás bevételei (10/113)

Az értékpapír- és hitelm veletek közé nem tartozó finanszírozás, 
valamint a kiegyenlít , függ , átfutó bevételek összevont tervezésére 
szolgál, a költségvetési (törvénymellékletben megjelenítend )
bevételekt l való elhatárolás érdekében. 

135. sor: Finanszírozási bevételek (125+…+134) 
136. sor: Finanszírozás összesen (113-124+135-137-138+139+140 = 106) 
137. sor: Államháztartáson belülr l kapott továbbadási (lebonyolítási) célú 

kiadás összesen (06/101) 
138. sor: Államháztartáson kívülr l kapott továbbadási (lebonyolítási) célú 

kiadás összesen (06/112) 
139. sor: Államháztartáson belülr l kapott továbbadási (lebonyolítási) célú 

bevétel összesen (10/98) 
140. sor: Államháztartáson kívülr l kapott továbbadási (lebonyolítási) célú 

bevétel összesen (10/109) 
141. sor: Foglalkoztatottak létszáma (f ) - id szakra 

A létszám-kategória tartalma a következ : a költségvetési engedélyezett 
létszámkeret (álláshely), amelyhez kapcsolódóan a személyi juttatások 
el irányzatait tervezik, az átlagkeresetek alakulására vonatkozó 
követelményeket érvényesítik. 



2. számú melléklet a 401/2007. (XII. 27.) Korm. rendelethez

[5. számú melléklet a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelethez]
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FINANSZÍROZÁSI ALAPOKMÁNY 
(központi beruházásra, lakásépítésre, lakástámogatásra, feladatfinanszírozásra) 

/

1.1. Feladat / Központi beruházás elnevezése:

Törvénysor ÁHT- T azonosító:

1.2. Fejezet száma és neve:

2.1. Részfeladat megnevezése:

2.2. Célok meghatározása / a módosítás indoklása:

2.3. Ha el irányzat módosítást igényl  részfeladat jelölje X-szel:

3.1. Költségvetési kiadás els dleges elszámolási hely (fejezet vagy intézmény) neve: ÁHT- I azonosítója:

3.2. Megvalósító / beruházó neve : adószáma:

   címe :

   megvalósulás, beruházás helye:

3.3. Lebonyolító neve: adószáma:

    címe:

4.1. Teljesítésigazolásra jogosult személy(ek):

4.2. Utalványozásra jogosult személy(ek):

5.1. Feladat / Központi beruházás megvalósítás pénzügyi fedezetének forrásnemenkénti bontása:: (bruttó Forint)

F B

1 1

3 5

2 6

6 9

5 4

4 3

8

7 7

10

8

9

11

14

FINANSZÍROZÁSI ALAPOKMÁNY

Phare

ÁFA megel gezés

B    Központi beruházás

 Alcím/ Jogcímcsop/ Jogcím

záró alapokmány száma:

EU azonosító:

Visszaigazolt feladat / részfeladat esetén módosított

F    Feladat

Költsgv-i cím/

Összesen 
bruttó2010

Következ  évek bruttó

2009 20122011

TÁRGYÉVI 
el irányzat 

bruttó

Támogatás

Forrástipus

El z  évek 

ráfordításai 

bruttóF
o
rr

á
s
 

k
ó
d
s
z
á
m

 Kincstári körön-belüli megvalósító, beruházó intézmény ÁHT- I azonosítója:

Min sítési kód:

Min sítési kód:

Teljes költség

Körön kivüli 

megvalósítók saját

Elkülönített állami 

pénzalaptól

Fejezeti egyéb 

bevétel

Fejezeti maradvány

Intézményi bevétel

Intézményi 

maradvány

Schengen Alap

Egyéb

Átmeneti támogatás

TEN-T uniós
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Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

8. Feladat / Beruházás kezdése: befejezése: pénzügyi elszámolása:

9. Ha a Feladat/Központi beruházás összehangolás hatálya alá esik jelölje X-szel:

(pecsét helye)

Dátum:

Dátum: (pecsét helye)

/

(pecsét helye)

átadó fejezet felel s neve (aláírása) átvev  fejezet felel s neve (aláírása)

6.1. TÁRGYÉVI kiadási és bevételi kiemelt el irányzatok összegei, felhasználásuk (jogcímenkénti) részletezése: (bruttó Forint)

ei.csop.kiem.ei.

kiadási el irányzatok
összeg ei.csop.kiem.ei. összeg

bevételekb lmaradványból
összeg

5.2. Forrásigénybevételi sorrend balról-jobbra, vagy arány:

ei.csop.kiem.ei.

támogatásból
összeg ei.csop.kiem.ei.

összes költségterhelés:

Ha létesítményjegyzék készül jelölje X-szel:

Ügyfél iktatószám

Támogatásokat Közvetít  F osztály 

Feladatfinanszírozási Osztály

Magyar Államkicstár részér l visszaigazolás, vagy az elektronikus feldolgozás (állapot)üzenete

Feladat / részfeladatazonosító szám

MÁK iktatószám

REFERENS:

MÁK aláírói

ellenjegyz  neve (aláírása)

El leg kötelez  jogszabály hivatkozás:

összes jóváírás:0

kötelezettségvállaló neve (aláírása)

A szükséges fejezetek közötti el irányzat módosításhoz hozzájárulunk: (+ egy példányt a MÁK az átvev nek elküld)

6.2. TÁRGYÉVI költségek, anyagi , m szaki összetétel, összhangban a szakmai tartalmat megállapító, munkalapként ezen 

alapokirathoz szerkeszthet , a forintösszegekhez naturális tartalmat részletez  létesítmény- vagy gépjegyzékkel:  (bruttó Forint)

összes terhelés: 0

Hozzájárulunk,hogy adatainkat a MÁK a 217/1998.(XII.30.) rend.VIII.f ej.-ben

rögzített monitoringban ny ilv ántartsa és a köztartozás-mentesség -az Áht.

13/A § (4) bek. és a 217/1998.rend 92.§ (4) bek.f oglaltak szerinti-

f igy elésére adószámunkat használja.

7. Ha el leg kifizethet  jelölje X-szel:

0
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Kitöltési útmutató a „Finanszírozási Alapokmány”-hoz 

A Finanszírozási Alapokmányt a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 70. § (1) bekezdés 
a)–c), valamint e) és f) pont hatálya alá tartozó fejezeti kezelés  el irányzatokra kell kitölteni. 

Az Alapokmányon „Feladat” (F), illetve „Központi beruházás” (B) esetén a megfelel  rovatba „X”-et kell beírni. 

Az okmányon történt változtatásokat, módosításokat jelezni szükséges. A részfeladat/beruházás lezárását követ en – a 
Rendelet 77. § (3) bekezdés c) pontjában foglaltak figyelembe vételével – Záróokmányt kell benyújtani.  

Az Alapokmány száma rovatba feladatfinanszírozás esetén a feladat- és részfeladat számot, központi beruházás esetén a 
beruházási azonosítót két részre – öt plusz négy karakterre – bontva kell beírni. Feladatfinanszírozás esetében kötelez  a 
feladat azonosító szám kitöltése. 

1.1. pont A szakmai program megvalósítását célzó részfeladat/beruházás meghatározását tartalmazza. Továbbá kötelez
kitölteni a törvénysor ÁHT-T azonosítóját; a költségvetési cím, alcím és jogcím szerinti besorolást.  

1.2. pont A költségvetési törvénnyel összhangban töltend  ki.  

2.1. pont Az adott részfeladat/beruházás megnevezését kell beírni.  

2.2. pont A Finanszírozási Alapokmány módosítása esetén röviden ismertetni kell a módosítás indokát.  

2.3. pont Amennyiben a Fejezet a rendelkezési jogot el irányzat-módosítással átengedi a részfeladat közvetlen 
megvalósítója, a saját, illetve más fejezet intézménye (az els dleges elszámolás készít je) részére, abban az esetben a 
kockába „X” bet t kell beírni. Ha a fejezet magának tartja fenn az el irányzat feletti rendelkezési jogosultságot vagy a 
költségvetési szervnek el irányzat-módosítás nélküli rendelkezési és utalványozási jogosultságot biztosít, a kockát 
üresen kell hagyni. 

Az EU azonosítót kötelez  kitölteni a Phare, a Schengen Alap, a TENT-T és egyéb uniós források esetén. 

3.1. pont Az els dleges elszámolási hely rovatba annak a költségvetési szervnek a nevét és intézményi ÁHT-I 
azonosítóját kell beírni, amelyik a költségvetési el irányzatból közvetlenül részesül.  

3.2. pont Az önálló, részben önálló, a részjogkörrel rendelkez  költségvetési szerv vagy a kincstári körön kívüli 
szervezet nevét, adószámát és bejegyzett székhelyének postai címét kell rögzíteni, amelynek a nevére a számlát 
kiállítják. Kincstári körön kívüli megvalósító esetén az intézményi ÁHT-I rovatot nem kell kitölteni.  
Adószám hiányában a Kincstár az engedélyokirat befogadását visszautasítja.  

Min sítési kód: 

1. Belföldi természetes személy (magánszemély, max. 250 eFt éves nettó árbevétellel rendelkez  mez gazdasági 
stermel )

2. Mikrovállalkozás (10 f nél kevesebb foglalkoztatott, max. 2 millió eurónak megfelel  forintösszeg  nettó árbevétel 
vagy mérlegf összeg) 

3. Kisvállalkozás (50 f nél kevesebb foglalkoztatott, max. 10 millió eurónak megfelel  forintösszeg  nettó árbevétel 
vagy mérlegf összeg) 

4. Középvállalkozás (250 f nél kevesebb foglalkoztatott, max. 50 millió eurónak megfelel  forintösszeg  nettó 
árbevétel vagy max. 43 millió eurónak megfelel  forintösszeg  mérlegf összeg) 

5. Az 1-4 kategóriákba nem tartozó vállalkozás 
6. Nonprofit szervezet államháztartáson belül (pl. Önkormányzat) 
7. Nonprofit szervezet államháztartáson kívül (pl. alapítvány, Kht.) 

3.3. pont Ha a megvalósító nem azonos a szakmai feladatot megbízás alapján ellátó lebonyolítójával, akkor az 
Alapokmány ezen pontjában rögzíteni szükséges a lebonyolítással megbízott szervezet nevét, adószámát és címét. Ez 
esetben a vállalkozási szerz déseket a megvalósító nevében a lebonyolító kötheti. 

Min sítési kód: a 3.1 ponthoz hasonlóan töltend  ki. 
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4.1. pont A szervezet megnevezését és/vagy a szervezet nevében eljáró és aláírásra meghatalmazott személyek nevét 
kell rögzíteni. Teljesítésigazolásra jogosult személy az, aki a részfeladat megvalósításával kapcsolatos, a kivitelez i
számlában szerepl  munka elvégzésének megtörténtét igazolja. 

4.2. pont A szervezet megnevezését és/vagy a szervezet nevében eljáró utalványozási joggal rendelkez , aláírásra 
felhatalmazott személyek nevét kell beírni a Rendelet 74. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelel en. Amennyiben az 
utalványozási jogot a pénzügyminiszter engedélyével államháztartáson kívüli szervezetnek adják át, a pénzügyminiszter 
engedélyét az els  okmány benyújtásakor csatolni kell.  

5.1. pont Itt kell rögzíteni a részfeladat végrehajtásához szükséges pénzügyi fedezet forrásnemenkénti bontását. 
A függ leges oszlopok az egymást követ  években a részfeladatra fordítható összegeket, a vízszintes sorok azok 
forrásnemenkénti részletezettségét tartalmazzák. Ez el z  évek ráfordítása oszlopban a ténylegesen kifizetett 
összegeket, a tárgyévi ráfordítás oszlopban az aktuális el irányzatokat, a következ  évek ráfordításai oszlopban a 
tervezett ráfordításokat kell szerepeltetni.  

Az egyes sorok fogalmi meghatározása:  
Az els  sor a tartalmazza a részfeladat teljes ráfordításának összegét. A tárgyévet megel z  évek ráfordításai oszlopban 
a ténylegesen kifizetett összegeket, a tárgyévi el irányzat oszlopban a kifizetni tervezett el irányzatokat, a következ
évek ráfordításai oszlopokban a következ  évek tervezett ráfordításait kell szerepeltetni.  
Támogatás sor: tartalmazza a teljes bekerülési költség költségvetési támogatásból megvalósuló részét.  
Fejezeti maradvány sor: az el z  évek fejezeti (támogatási és bevételi) maradványát tartalmazza.  
Fejezeti egyéb bevétel sor: a költségvetési törvényben tervezett tárgyévi fejezeti bevétel és a költségvetést érint  fejezeti 
többletbevétel összegét kell beírni.  
Intézményi maradvány sor: az el z  évek intézményi maradványát kell feltüntetni, melyhez kapcsolódóan az 
el irányzat-módosítást intézményi hatáskörben kell végrehajtani.  
Intézményi bevétel sor: itt kell rögzíteni az intézmény tárgyévi saját bevételét. Amennyiben az intézmény el irányzat-
felhasználási keretszámlájára folyik be, az intézménynek 006/005 KTK-val át kell utalni a fedezetet a 
feladatfinanszírozási számlájára. 
Körön kívüli megvalósítók saját forrása sor: tartalmazza a törvényi sor el irányzatát nem növel , a küls  köri 
megvalósító által a lebonyolítási számlára beutalt saját forrás hozzájárulást.  
Az ezt követ  sorok tartalmazzák az uniós támogatások összegét, a tényhelyzethez igazodóan külön megnevezve a 
PHARE, a Schengen Alap, az Átmeneti támogatás, a TEN-T és a fentiekben nem nevesített egyéb a fejezetnél 
el irányzatosítandó forrásokat. 

5.2. pont Amennyiben a részfeladat több forrásból valósul meg, a források igénybevételi sorrendjét vagy a 
kifizetésenkénti forrásmegosztás százalékos arányát lehet meghatározni.  
Amennyiben a források igénybevételi sorrendjét vagy a kifizetésenkénti forrásmegosztás százalékos arányát a 
jóváhagyó nem határozza meg, arra az átutalási megbízásokon kell hivatkozni. 

6.1. pont Ide kell beírni az adott fejezeti kezelés  el irányzatról biztosított kiadási és bevételi el irányzatokat
el irányzati csoportonként és kiemelt jogcímenként. Ennek egyezni kell az 5.1. pont soraiban, a tárgyévi el irányzat 
oszlopban feltüntetett ÁHT-T-n el irányzatosított források együttes összegével.  
Egy kiemelt jogcímhez több kiadási KTK is tartozhat, ezért szükséges azok KTK szerinti megbontása is.  

6.2. pont Itt szerepelnek el irányzat módosítással nem járó részfeladat esetén a finanszírozható költségnemek (dologi, 
bér, stb.) rovati bontásban, amennyiben a felhasználás összetételét a fejezet el írja.  
A finanszírozható költségeket - új részfeladat jóváhagyásakor - a Fejezet illetve a jóváhagyó szerv a hagyományos (az 
el bb felsorolt) rovati megbontás mellett, tételes létesítményjegyzék, vagy részletes szakmai el írás alapján tovább 
részletezheti. 

7. pont Amennyiben az engedélyez  a feladat megvalósítása érdekében az el leg folyósításáról intézkedik, a kockába 
„X” bet t kell beírni, és a jogszabályra való hivatkozás kitöltése kötelez . Ha el leg nem folyósítható a kockát üresen 
kell hagyni. Költségvetési szerv részére el leg nem folyósítható.  

8. pont A részfeladat kezdésének és befejezésének tervezett határidejét, valamint a befejezést követ  pénzügyi 
elszámolás végs  határidejét kell beírni.  

9. pont A Rendelet VIII. fejezetének hatálya alá tartozó, e rendelet 7. sz. melléklete szerinti törvényi sor esetén „X” bet
rögzítése kötelez .

Az engedélyokirat aláírója az a kötelezettségvállaló személy lehet, akit a jóváhagyó az el irányzat felett rendelkez
személyként a fejezeti eljárási rendben megjelölt. Az ellenjegyz  a Fejezet utalványozási rendjében rögzített személy 
lehet. Az aláírásokat bélyegz vel kell hitelesíteni. Ellenjegyzés nélküli okmányt a Kincstár nem fogad be.  
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Az Alapokmányt 3 példányban kell benyújtani a Magyar Államkincstár illetékes Osztályára.  
Amennyiben az el irányzatot más fejezetnek adják át, az átadó és átvev  fejezet által is aláírt Alapokmányt 4 
példányban kell benyújtani.  
A Kincstár által befogadott és visszaigazolt Finanszírozási Alapokmányt egy másolati példányát a 
benyújtó köteles a megvalósító részére megküldeni. 

FINANSZÍROZÁSI ALAPOKMÁNY ISPA FORRÁSBÓL/KOHÉZIÓS ALAPBÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁSSAL 
MEGVALÓSULÓ PROJEKTEKRE

Magyar Államkincstár

 ..... sz. módosítás esetén a projekt kincstári azonosító száma: 
  záró Finanszírozási Alapokmány 

1. A projekt általános adatai: 
1.1. A fejezet száma és neve:  ............................................................................................................. 
Költségvetési cím:  Alcím:  Jogcímcsoport:  Jogcím: 
A törvényi sor ÁHT azonosítója: 
1.2. A projekt megnevezése: ...................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
1.3. A projekt céljának, jellemz  kapacitásának meghatározása ............................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
1.4. A projekt megkezdésének id pontja:  év   hónap 

2. A projekt megvalósítójának neve: ......................................................................................................... 
A projekt megvalósítójának adószáma: ..................................................................................................... 
A projekt megvalósítójának címe: ............................................................................................................. 

3. A projekt megvalósításának helye és megyekódja: ............................................................................... 

4. A lebonyolító neve, adószáma: .....................................................................  -  - 
A lebonyolító címe: ................................................................................................................................... 

5. El irányzat fölött rendelkez  személyek: .............................................................................................. 
(részfeladat engedélyezésére jogosult személyek): ................................................................................... 

6. Az érintett törvényi sor az összehangolás (Kincstári monitoring rendszer) körébe tartozik I/N _ 

7. Teljesítésigazolásra jogosult személy(ek): ............................................................................................ 
Utalványozásra jogosult személy(ek): ...................................................................................................... 
8. A teljes projekt összege euróban, valamint forintban: ......................... EUR ........................ Forint 

9. A projekt végrehajtásához szükséges pénzügyi fedezet forrásnemenkénti bontásban 
          

Forrás megoszlás 
Korábbi  
kifize-
tések 

Tárgyévi 
ütem 

200... 200... 200... 200... 
Kés bbi  

évek
összesen 

Mind- 
összesen 

EU támogatás EUR         
 %         
 Ft         

Hazai költségvetési 
forrás 

EUR         

 %         
 kv. tám. Ft         
 kv. maradv. Ft         

Hitel EUR         
 %         
 Ft         

Önkormányzati 
támogatás 

EUR         

 %         
 Ft         

Egyéb forrás EUR         
 %         
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 Ft         
Fejezeti bevétel EUR         

 %         
 Ft         

Fejezeti bevételi 
maradvány 

EUR         

 %         
 Ft         

Összesen EUR         
 % 100 100 100 100 100 100 100 100 
 Ft         

EU által el nem 
ismert költség 

kv. támogatás Ft         

 kv. maradvány Ft         
 fejezeti bevétel Ft         
 fej. bev. maradv. Ft         
 egyéb forrás Ft         

Mindösszesen Ft         
          

10. A költségvetés tárgyévi ütemének kiemelt el irányzatonkénti bontása 
            

Kiadási jogcím El irányzat csoport 
e. i.
csop.

kiem. 
e. i. 

Kiemelt el irányzat neve (ezer Ft-ban)

 M ködési költségvetés 1          
  1          
  1          
  1          
  1          
 Felhalm. költségvetés 2          
  2          
Bevét. jogcím  0 1 költségvetési támogatás        
  3 5 egyéb m ködési célú pénzeszközátvétel        

  3 8 
egyéb felhalmozási célú 
pénzeszközátvétel 

       

  3 9 el irányzat-maradvány        

11. El leg igénybe vehet : I/N 

12. A projekt kivitelezésének kezdési id pontja:
A projekt befejezésének határideje: 
Pénzügyi elszámolás ideje: 

13. A kifizetés dokumentumai: 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 

Melléklet: Igen Nem 

létesítmény- és gépjegyzék 
részletes költségkalkuláció 
a feladatfinanszírozástól kért egyéb ellen rizni valók, külön melléklet szerint 

A jelen dokumentum adatai a Pénzügyi Megállapodásban rögzítetteknek megfelelnek. 

Dátum: .................. év ............................. hó ..... nap 

P. H. 

................................................ 
Kötelezettségvállaló aláírása 

................................................ 
Ellenjegyz  aláírása 

................................................ 
Jóváhagyó aláírása 
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A Kincstár részér l visszaigazolás: 

Budapest, .....év.....hó.....nap 

Projekt azonosító szám: ..... 
P. H. 

................................................  
ügyintéz  Magyar Államkincstár 

Kitöltési útmutató a „Finanszírozási Alapokmány ISPA forrásból/Kohéziós Alapból származó támogatással 
megvalósuló projektekre” elnevezés  okmányhoz

A Finanszírozási Alapokmányt a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 70. § (1) 
bekezdés d) pontjában megnevezett Kohéziós Alap (2004. április 30-ig: ISPA támogatással megvalósuló 
programok) fejezeti kezelés  el irányzatokra kell kitölteni. 

Az okmányon történ  változtatások, módosítások esetén jelezni szükséges - folyamatos sorszámmal - a 
módosítások sorrendjét. A projekt lezárását követ en Záró okmányt kell benyújtani, melyet a „záró Finanszírozási 
Alapokmány” szöveg aláhúzásával kell jelölni. 

1.1. pont: A költségvetési törvénynek megfelel  hivatkozást kell rögzíteni. A törvényi sor ÁHT azonosítója 
rovatba a PM által a törvényi sorra vonatkozóan megadott ÁHT-T azonosító számot kell beírni. 

1.2. pont, 1.3. pont: Az adott szakmai feladat rövid ismertetése, jellegzetes mutatóinak megnevezése, az induló és 
az elérni kívánt célállapot tömör meghatározása ismertetend  ebben a két pontban. 

1.4. pont: A projekt megkezdésének dátuma beruházási jelleg  feladat esetén az építési naplóba történ  els
bejegyzés vagy az els  gép-m szer megrendelés id pontjával határozható meg. Egyéb szakmai feladat esetén a 
megvalósítás érdekében megkötött els  szerz dés id pontja az irányadó. 

2. pont: A projekt megvalósítója a szakmai feladat kivitelezése érdekében az illetékes döntéshozó (Fejezet stb.) 
által meghatározott intézmény vagy egyéb gazdálkodó szervezet. Több megvalósító tevékenységének 
összehangolása esetén e pontban tüntetend k fel a pénzügyi elszámolások koordinálásáért felel s gesztor adatai. 

3. pont: Az alkalmazott megyekódok a következ k: 
1. Budapest 
2. Baranya megye 
3. Bács-Kiskun megye 
4. Békés megye 
5. Borsod-Abaúj-Zemplén megye 
6. Csongrád megye 
7. Fejér megye 
8. Gy r-Moson-Sopron megye 
9. Hajdú-Bihar megye 
10. Heves megye 
11. Komárom-Esztergom megye 
12. Nógrád megye 
13. Pest megye 
14. Somogy megye 
15. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 
16. Jász-Nagykun-Szolnok megye 
17. Tolna megye 
18. Vas megye 
19. Veszprém megye 
20. Zala megye 

4. pont: Ha a megvalósító a feladat szakmai, illetve pénzügyi kivitelezése, összehangolt megvalósítása érdekében 
az építési-m szaki munkák lebonyolításában megbízás alapján közrem köd  szervezet tevékenységét veszi igénybe, 
annak adatait e pontban kell feltüntetnie. 

5. pont: A Fejezet itt rendelkezik - figyelembe véve a Rendelet 74. § (2) bekezdésében foglaltakat - azokról a 
személyekr l, akik a kötelezettségvállalásra jogosultak, vagyis az Alapokmány aláírására jogosultságot kapnak. 

6. pont: A Rendelet VIII. fejezete hatálya alá tartozó, 7. számú melléklet szerinti törvényi sorok esetében „I” bet
rögzítése kötelez . A finanszírozási alapokmányok terhére kifizetés addig nem teljesíthet , amíg a döntéshozók, 
el irányzat-kezel k a Rendelet 90. § (3) bekezdése alapján a Rendelet 8/b. számú mellékletében meghatározott 
adatokat a Kincstárhoz el nem juttatták. 

7. pont: Teljesítésigazolóként a szervezet megnevezését és a szervezet nevében eljáró, aláírásra meghatalmazott 
személyek nevét kell rögzíteni. Teljesítésigazolásra jogosult személyeken értend k azok a szakmailag felel s
személyek, akik a részfeladat elvégzésének leigazolására jogosultak, s az igazolás tartalmáért felel sséggel 
tartoznak. 

Utalványozásra jogosultként a megvalósító szervezet nevében eljáró, a pénzügyi fedezet rendelkezésre állásáról 
nyilatkozni jogosult személyek nevét kell beírni. 
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8-9. pont: A projekt euróban számított teljes költségvonzatát a pénzügyminisztérium költségvetési (tervezési) 
köriratában, valamint a jóváhagyott szakmai dokumentumokban foglaltak figyelembevételével kell meghatározni. 

Az egyes pénzügyi források meghatározása következik az elnevezéséb l; külön definiálandó a ’fejezeti bevétel’ 
és a ’fejezeti bevétel maradvány’ fogalma. Eszerint: 

Fejezeti bevétel: A Kohéziós Alap (KA) társfinanszírozási forrásaként a szakmai program megvalósítója vagy 
egyéb hazai pénztulajdonos által az érintett fejezet KA el irányzat-felhasználási keretszámlájára átutalt, 
el irányzatosítandó pénzügyi fedezet tartozik ebbe a kategóriába. 

Fejezeti bevétel maradvány: a tárgyévben a KA el irányzat-felhasználási keretszámlájára beutalt, s a tárgyév 
december 31. napjáig ténylegesen fel nem használt pénzügyi fedezet a tárgyévet követ  évben bevétel 
maradványként veend  figyelembe. 

Az iménti megkülönböztetés alkalmazandó az EU által el nem ismert költségek vonatkozásában is. 
Az áfa összegét a konkrét szakmai program uniós tárgyalásainak eredményével összhangban kell szerepeltetni a 

projekt pénzügyi fedezetei között. 
10. pontban a megvalósítás tárgyévi ütemének kiemelt kiadásai el irányzatonkénti és bevételi jogcímenkénti 

bontását kell részletezni. 
11. pont: El leg vehet  igénybe, ha ezt az adott szakmai programra is vonatkozó hazai jogszabály vagy hatályos 

nemzetközi szerz dés lehet vé teszi. 
12. pont: A projekt befejezésének határideje az építési napló lezárásának id pontjával, építési-kivitelezési 

munkával együtt nem járó feladatok esetében a feladat megvalósítása érdekében kötött szerz désekben szerepl
határid k közül a legkés bbi id pontjával azonos. A pénzügyi elszámolás id pontja - az esetleges peres eljárás 
kivételével - az utolsó fizetési kötelezettség teljesítésének dátuma. 

13. pont: A kifizetés dokumentumának a megvalósult szakmai, illetve m szaki-naturális teljesítményt 
dokumentáló bizonylatokat (kivitelez i számlát, részszámlát vagy a számviteli törvényben ezzel egyenérték nek 
elismert dokumentumot) kell tekinteni. 

A Finanszírozási Alapokmány mellékleteként benyújtható, a kincstári finanszírozás során az ellen rzés
hatékonyságát támogató három lehetséges csatlakozó dokumentum közül ténylegesen csatolt bizonylat megküldését 
a megfelel  �-be tett x jelzés feltüntetésével kell jelezni. 

A Finanszírozási Alapokmány Jóváhagyója a fejezet felügyeletét ellátó személy vagy annak meghatalmazottja. A 
Kötelezettségvállaló személy az, akit a fejezeti gazdálkodási, kötelezettségvállalási és utalványozási szabályokat 
összefoglaló miniszteri utasításban vagy szabályzatban megjelölnek. Az Ellenjegyz  a fejezet utalványozási 
rendjében rögzített személy lehet. Ellenjegyzés nélküli okmányt a Kincstár nem fogad be. A Jóváhagyó csak a 
tárgyévi els  jóváhagyáskor írja alá a Finanszírozási Alapokmányt, illetve a záró Alapokmányt írja alá. A tárgyévi 
Alapokmány módosításokat csak az Ellenjegyz nek és a Kötelezettségvállalónak kell aláírnia. Az Alapokmány 
újbóli benyújtására csak a Rendelet 73. § (7) bekezdésében foglalt változások esetén van szükség, egyéb esetekben 
elégséges a módosításokat a Kincstár Feladatfinanszírozási F osztályának küldött hivatalos levélben jelezni. 

A Finanszírozási Alapokmányt 3 példányban kell benyújtani a Magyar Államkincstár illetékes f osztályára. 
A Kincstár által nyilvántartásba vett és visszaigazolt Finanszírozási Alapokmány egy másolati példányát a 

benyújtó köteles a megvalósító részére megküldeni. 

SZERZ DÉSBEJELENTÉS
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Dátum: p.h.

Dátum:

H    Máshol, más forrásból kifizetett többéves összeg

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

SZERZ DÉSBEJELENTÉS  

Bankszámlaszám

Kötelezettségvállalás tárgyévi kiadási ütemezése (küls  forrás nélkül Forint)

Jogcím Dátum Összeg

0

Létesítményjegyzék, résztevékenység(munka) azonosító  

Feladat / részfeladat, beruházás azonosító száma

G    Tárgyévet követ  harmadik évt l bruttó összevontan

E    Teljesb l tárgyévet követ  év bruttó összeg

F    Tárgyévet követ  második év bruttó összeg

Módosítások indoklása

ÁHT-T

Szerz dés kelte

Kezdés dátuma

El adó

Megvalósító, szerz d  fejezet / intézmény Vállalkozó, szolgáltató

Szerz dés-kötelezettségvállalás tárgya, megnevezése, tartalma

Dátum ÖsszegJogcím

i

Ügyfél iktatószám
Aláírás (Kincstárnál bejelentett  módon)

Feladatfinanszírozási Osztály

Magyar Államkincstár visszaigazolása, vagy az informatika (hiba)üzenete:

REFERENS:

rovat db I    Korábban visszaigazolt

0

Kincstár iktatószáma J   Emelés ( + ) csökkentés ( - )
K  Módosított bejelentett összeg

Szerz dés folyószáma Tárgyévi bruttó összeg ( C ) módosítás (Ft)

A    Teljes, többéves bruttó összeg

B    Tárgyévet megel z  évek összevont bruttó kifizetés

C    Teljes összegb l tárgyévi bruttó összeg
D    Teljes összegb l tárgyévi küls  forrás nélküli

adószámBankszámlaszám

neve

címe címe

ÁHT-I

neve

Szerz dés száma

Befejezés dátuma

Telefon:

Kitöltési útmutató 

a Szerz désbejelentéshez 

A Szerz désbejelentés elnevezés  formanyomtatványt az el irányzat-átadással megvalósuló 
szakmai programok (feladatfinanszírozási részfeladatok, központi beruházások) esetében a 
megvalósító intézmények nyújtják be kitöltve három eredeti példányban a Magyar 
Államkincstárhoz (1054 Budapest, Hold u.4.). Nem el irányzat-átadásos részfeladat/központi 
beruházás esetében a küls  (azaz államháztartáson kívüli) megvalósítók (beruházók) az illetékes 
Költségvetési Fejezet útján nyújthatják be a kitöltött formanyomtatványokat. A 
formanyomtatványokat minden esetben a Kincstárnál el zetesen bejelentett módon kell aláírni. A 
Szerz désbejelentést, illetve annak esetleges módosítását a szerz déskötést, kötelezettségvállalást 
követ  8 munkanapon belül kell megtenni a Kincstárhoz (lásd a 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 
76. § (2) bekezdését).
Amennyiben a Szerz désbejelentés megtétele után annak alapvet  feltételeiben változás, módosulás 
áll be (pl. összegváltozás, a kötelezettségvállalás tárgya, tartalma változása, stb.), úgy a bejelentés 
módosítását be kell nyújtani a szerz désszámra való hivatkozással a formanyomtatványon a fenti 
módon a Kincstárhoz, felt ntetve abban a bekövetkezett változásokat (lásd a magyarázatot a 
kitöltési rovatokhoz). 
A formanyomtatvány bal oldalán a „Megvalósító, szerz d  fejezet/intézmény” mez be a 
Finanszírozási Alapokmány 3.2. pontjában feltüntetett Megvalósító/beruházó nevét, pontos címét 
(postai irányítószámmal), bankszámlaszámát és az államháztartási egyedi (intézményi) 
azonosítószámát (ÁHT-I) kell a megfelel  rovatba beírni. Az államháztartási körön kívüli 
megvalósító, intézmény esetében az AHT-I rovatot nem kell kitölteni. 
A „Szerz dés-kötelezettségvállalás tárgya, megnevezése, tartalma” mez be a bejelentend
szerz dés-kötelezettségvállalás tárgyát, elnevezését (az elvégzend  munka, illetve a 
kötelezettségvállalás összefoglaló adatait) kell beírni.
A „Szerz dés kelte” rovatba a szerz dés aláírásának, megkötésének dátumát, a „Szerz dés 
száma” rovatba pedig annak számát (nyilvántartási számát, iktatószámát) kell beírni. 
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A „Kezdés dátuma” rovatba a szerz dés szerinti kötelezettségvállalás, illetve munka kezdési 
határidejét (ezen belül építéssel járó munka esetén az építési naplóba történ  els  bejegyzés 
id pontját, hazai vagy import gép-m szer beszerzés esetén az els  megrendelés feladásának, illetve 
visszaigazolásának dátumát) kell felt ntetni.
A „Befejezés dátuma” rovatba a szerz dés-kötelezettségvállalás megsz nése dátumát, illetve a 
szerz dés szerinti munka befejezésének tervezett határidejét (azt a dátumot, amikor a 
beruházás/részfeladat pénzügyi elszámolása, illetve üzembe helyezése teljes kör en megtörténik) 
kell beírni. 
Az „El adó” rovatba a megvalósító intézmény vagy Fejezet azon munkatársának nevét és 
telefonszámát kell beírni, aki szükség esetén érdemben tud felvilágosítással szolgálni a szerz dés-
bejelentéssel kapcsolatos kérdések megválaszolásában. Az ezt követ  rovatba az államháztartási 
egyedi (törvényi) azonosítószámot (ÁHT-T) kell beírni 
A „Módosítások indoklása” sorba a már bejelentésre került szerz dés, kötelezettségvállalás 
módosítása, változása esetén fel kell tüntetni a módosítás okát, indokát.  
A „Feladat/részfeladat, beruházás azonosító száma” sorba a Finanszírozási Alapokmánynak a 
Magyar Államkincstár részér l történt visszaigazolásában szerepl  feladat/részfeladat, illetve 
beruházás azonosító számát kell megjelölni. 
A „Létesítményjegyzék, résztevékenység(munka) azonosító” sorba a Finanszírozási 
Alapokmányhoz esetlegesen csatolt létesítménysoros megbontás kapcsán annak a 
létesítménysornak a megjelölése szükséges, amelyhez a bejelentend  szerz dés,
kötelezettségvállalás kapcsolódik. 

A formanyomtatvány vastag vonallal bekeretezett része (A-tól K pontig) kitöltésének leírása: 
A „Teljes, többéves bruttó összege (Ft)” sorba a szerz dés, kötelezettségvállalás teljes kivitelezési 
id tartama alatt tervezett, az áfa-t is tartalmazó pénzügyi ellenérték összegét kell feltüntetni.(A 
pont)
A „Tárgyévet megel z  évek összevont bruttó kifizetése (Ft)” sorban a bejelentett szerz dés, 
kötelezettségvállalás terhére a tárgyévet megel z  kivitelezési id szak kifizetéseinek halmozott 
összegét kell beírni (ÁFA-val együtt számított) bruttó értékben.         (B pont) 
A „Teljes összegb l tárgyévi bruttó összeg (Ft)” sorban a szerz dés, kötelezettségvállalás alapján 
meghatározott pénzügyi vonzat tárgyévi ütemét kell szerepeltetni, bruttó összegben. (C pont) 
A „Teljes összegb l tárgyévi küls  forrás nélküli (Ft)” sorban a szerz désnek,
kötelezettségvállalásnak az államháztartáson kívüli szervezetek pénzügyi hozzájárulása nélkül 
számított tárgyévi forint összegét kell szerepeltetni, bruttó értékben. (D pont) 
A „Teljesb l a tárgyévet követ  év bruttó összege (Ft)” sorba a szerz dés, kötelezettségvállalás 
szerinti teljes vállalási összegb l a tárgyévet követ  évre ütemezett összeget kell beírni, bruttó 
értékben. (E pont) 
A „Tárgyévet követ  második év bruttó összege (Ft)” sorba a szerz dés, kötelezettségvállalás 
szerinti teljes vállalási összegb l a tárgyévet követ  második évre ütemezett összeget kell beírni, 
bruttó értékben. (F pont) 
A „Tárgyévet követ  harmadik évt l bruttó összevontan (Ft)” sorba a szerz dés,
kötelezettségvállalás teljes vállalási összegéb l a kivitelezés harmadik évét l még hátralév
id szakban várható kifizetések összegét kell beírni halmozottan, bruttó értékben. (G pont) 
A „Máshol, más forrásból kifizetett többéves összeg (Ft)”sorban értelemszer en az egyéb 
forrásból származó, kifizetett többéves összeget kell felt ntetni. (H pont) 

A „Tárgyévi bruttó összeg módosítása (C pont) (Ft)” sor alatti rész (I, J és K pontok) kitöltése 
(csak a Szerz désbejelentés módosítása esetén): 

(I pont) A „Visszaigazolt összeg” szerepeltetésére szolgáló adatmez t a Kincstár által korábban 
visszaigazolt Szerz désbejelentés C pontja alapján, kell kitölteni. 
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(J pont) Az „Emelés (+)/ Csökkenés (-)” sorba a szerz dés, kötelezettségvállalás módosítása esetén 
a vállalási összeg emelését, vagy csökkenését meghatározó értéket kell beírni, bruttó értékben. 
(K pont) A „Módosított összeg” sorba a „Visszaigazolt összeg” és az „Emelés (+)/Csökkenés (-)”
sorokba írt összeg eredményeként számított forintértéket kell feltüntetni. 
A „Szerz dés(bejelentés) folyószáma” mez  els  kockájában az ún. rovatszámot kell feltüntetni, a 
következ  besorolási lehet ségek kiválasztásával: 

1 = építés 
2 = belföldi gépvásárlás 
3 = import gépbeszerzés 
4 = egyéb 
5 = fogyóeszköz/els  készlet 
6 = gy jt s tétel 
9 = üzemgazdasági beruházás 

A mez  második, harmadik és negyedik karaktere az adott rovatszámon belüli folyamatos sorszám 
jelölésére szolgál. Ezt a sorszámot a nyilvántartásba vételkor a Kincstár adja, és a 
Szerz désbejelentésre történ  kés bbi hivatkozások során (pl. az átutalási megbízások 
benyújtásakor) ezt a sorszámot mindig fel kell tüntetni a Feladat/részfeladat, beruházási 
azonosítószám után a közlemény rovatban. 
Ún. gy jt s tételként kell szerepeltetni azon kötelezettségvállalásokat, amelyek nem el zetes és 
tételes szerz déskötésen alapulnak, hanem pl. ún. szabadkézi vásárláshoz vagy egyéb, kisösszeg
egyedi kötelezettségvállaláshoz kapcsolódnak. 

A „Kincstár iktatószáma” mez t, a „Magyar Államkincstár visszaigazolása, vagy az 
informatikai(hiba)üzenete” sort, valamint a ”, „Dátum” és „Referens” mez ket a Kincstár 
Támogatásokat Közvetít  F osztály Feladatfinanszírozási Osztálya tölti ki és írja alá.  
Ide a bejelent  semmit nem írhat. 

Az „Ügyfél iktatószám” benyújtó szerv általi dokumentum nyilvántartási számot, bizonylat 
sorszámot kell szerepeltetni.  
A formanyomtatványt a Kincstárnál bejelentett módon kell aláírni. A „Dátum” rovatban a 
Szerz désbejelentés formanyomtatvány kiállításának id pontját kell szerepeltetnie a benyújtónak. 
A formanyomtatvány jobb oldalán a „Vállalkozó, szolgáltató neve, címe” mez be a szerz dés 
szerinti vállalkozó, szolgáltató nevét, pontos címét (postai irányítószámmal), bankszámlaszámát és 
adószámát kell beírni. 

A „Kötelezettségvállalás tárgyévi kiadási ütemezése,   (küls  forrás nélkül Ft)” sor alatti 
rovatban a költségvetési „Jogcímkódot” (kiadási kötelezettségvállalási rovat megjelöléseként a 
KTK, a kiadási kincstári tranzakciós kód (pl. központi beruházás-24) els  két számjegyét kell 
beírni.
A „Dátum” rovatban a tervezett kifizetés dátumát - a szerz désben foglalt, a pénzügyi ütemezéssel 
összhangban -, év-hó-nap megjelölését kell felt ntetni, valamint a kifizetés „Összegét” kell beírni. 
A sorokban az államháztartáson kívüli szervezetek (megvalósítók) pénzügyi hozzájárulása, vagyis 
az ún. küls  forrás nélküli éves pénzügyi ütemet kell a kiadási rovatok között megbontani. Az 
ütemek forintösszegének a Szerz désbejelentés, illetve annak módosítása esetén is meg kell 
egyeznie a „Teljes összegb l tárgyévi küls  forrás nélkül (D pont)” sorban szerepl
forintösszeggel.
A szerz déses kötelezettségvállalás fogalmát az államháztartás m ködési rendjér l szóló, többször 
módosított 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet szerint kell alkalmazni. 
A Szerz désbejelentésnek, illetve azok módosításának elektronikus úton való megküldése esetén a 
bejelentést alátámasztó csatolandó dokumentumokat (mellékleteket) legkés bb az ahhoz 
kapcsolódó els  átutalási megbízásig kell benyújtani a Kincstárhoz.



3. számú melléklet a 401/2007. (XII. 27.) Korm. rendelethez

[6/a. számú melléklet a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelethez]

TÁJÉKOZTATÓ JELENTÉS

a ................................................ megnevezésû, .............................................. címû, ............................................. hely-
rajzi számú, ................................................ vagyonkezelésében volt ingatlan ................................................ számú
engedély alapján, ................................................ formában engedélyezett értékesítésrõl.

I. Azonosító adat
Hivatkozási ügyiratszám a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt.-nél:

II. Az értékesítés
1. Az értékesítésbõl (adásvételi szerzõdés szerint) származó bruttó bevétel összege
2. A befizetendõ áfa összege
3. Az értékesítési eljárás költségei (részletezve)

III. Mellékletek (másolatok)
1. Az állami vagyoni körbõl kikerülést igazoló engedély
2. Az állami vagyon értékesítésérõl szóló adásvételi szerzõdés

Dátum: .................. év ............................. hó ..... nap

................................................
vagyonkezelõ aláírása
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Összehangolás szabályai alá tartozó el irányzatok

FEJEZET EL IRÁNYZAT KEZEL JE ÖSSZEHANGOLÁSBAN KAPCSOLODÓ EL IRÁNYZAT

Jogcím- El ír. Kiem.  EL IRÁNYZAT MEGNEVEZÉSE

CÍM FEJEZET

 ALCÍM csop. cím csop. el ír. CÍM  ALCÍM

IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI

9 Címzett és céltámogatások

IX 10 A helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogat

XI 12 3 Központi fejlesztési feladatok

XI 12 3 Decentralizált területfejlesztési programok

LXIII 1 Aktív foglalkoztatási eszközök 

10 A helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása

IX 9 Címzett és céltámogatás

XI 12 1 Turisztikai célel irányzat

XI 12 3 Központi fejlesztési feladatok

XI 12 3 Decentralizált területfejlesztési programok

XV 25 3 Nemzeti beruházás-ösztönzési vállalkozási célel irányzat

XV 25 29 Útpénztár

LXIII 1 Aktív foglalkoztatási eszközök 

13 A leghátrányosabb helyzet  kistérségek felzárkóztatásának támogatása

XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

12 1 1 Területrendezés

12 1 4 Lakás- és építésügy

12 1 5 Turisztikai célel irányzat

IX 10 A helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogat

XI 12 3 Központi fejlesztési feladatok

XI 12 3 Decentralizált területfejlesztési programok

12 3 Terület- és régiófejlesztési célel irányzat

12 3 1 2 Központi fejlesztési feladatok

IX 9 Címzett és céltámogatás

IX 10 A helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogat

XI 12 1 Turisztikai célel irányzat

XI 12 3 Decentralizált területfejlesztési programok

XV 25 3 Nemzeti beruházás-ösztönzési vállalkozási célel irányzat

XV 25 3 Kis- és középvállalkozói célel irányzat

XV 25 29 Útpénztár

LXIII 1 Aktív foglalkoztatási eszközök 

12 3 2 2 Vásárhelyi Terv továbbfejlesztése

XVI 10 1 Vásárhelyi terv továbbfejlesztése
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12 3 4 2 Decentralizált területfejlesztési programok

IX 9 Címzett és céltámogatás

IX 10 A helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogat

XI 12 1 Turisztikai célel irányzat

XI 12 3 Központi fejlesztési feladatok

XV 25 3 Nemzeti beruházás-ösztönzési vállalkozási célel irányzat

XV 25 3 Kis- és középvállalkozói célel irányzat

XV 25 29 Útpénztár

LXIII 1 Aktív foglalkoztatási eszközök 

XII. FÖLDM VELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

10 11 Vidékfejlesztési  és halászati programok

10 11 1 I. Nemzeti Vidékfejlesztési Terv

10 11 2 Új Magyarország Vidékfejlesztési program (II. NVT)

10 11 3 Halászati Operatív Program

XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM

20 8 Egyéb közösségi programok

20 9 Szolidarítási programok (EMA, Küls  Határok Alap, Integrációs Alap, Visszatérési Alap)

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM

25 2 2 Energiafelhasználási hatékonyság javítása

XV 25 3 Nemzeti beruházás-ösztönzési vállalkozási célel irányzat

25 3 1 2 Beruházás-ösztönzési célel irányzat

25 3 2 Nemzeti beruházás-ösztönzési vállalkozási célel irányzat

IX 10 A helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogat

XI 12 3 Központi fejlesztési feladatok

XI 12 3 Decentralizált területfejlesztési programok

XV 25 2 Energiafelhasználási hatékonyság javítása

XV 25 3 Kis- és középvállalkozói célel irányzat

LXIII 1 Aktív foglalkoztatási eszközök 

LXIX 1 Hazai innováció támogatása

25 3 3 2 Kis- és középvállalkozói célel irányzat

XI 12 3 Központi fejlesztési feladatok

XI 12 3 Decentralizált területfejlesztési programok

XV 25 3 Nemzeti beruházás-ösztönzési vállalkozási célel irányzat

LXIII 1 Aktív foglalkoztatási eszközök 

25 18 Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok

25 18 8 Információs társadalom kiterjesztése

25 18 12 NAVA-NDA program

25 28 Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése
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25 29 Útpénztár

IX 10 A helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogat

XI 12 3 Központi fejlesztési feladatok

XI 12 3 Decentralizált területfejlesztési programok

25 30 9 EU támogatású projektek el készítése és technikai támogatása

25 30 11 TEN-T pályázatok

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

10 1 7 5 2 Vásárhelyi terv továbbfejlesztése

XI 12 3 Vásárhelyi Terv továbbfejlesztése

10 1 9 Balatoni regionális viziközm -hálózat fejlesztése

XI 12 2 Balaton integrált fejlesztési térség

10 2 37 2 Hulladékkezelési és -gazdálkodási feladatok

XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK

2 1 I. Nemzeti Fejlesztési Terv

2 1 1 Regionális Operatív Program (ROP)

2 1 2 Agrár-  és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP)

2 1 3 Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP)

2 1 4 Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP)

2 1 5 Humánforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP)

2 2 Közösségi Kezdeményezések

2 2 1 Interreg Közösségi Kezdeményezés

2 2 2 EQUAL Közösségi Kezdeményezés

2 3 Kohéziós Alap támogatásából megvalósuló projektek

2 4 Új Magyarország Fejlesztési Terv

2 4 1 Gazdaságfejlesztési Operatív program

2 4 2 Közlekedés Operatív Program

2 4 3 Társadalmi megújulás Operatív Program - EU forrásrész

2 4 8 Társadalmi megújulás Operatív Program - Hazai társfinanszírozás

2 4 14 Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

2 4 19 Környezet és Energia Operatív Program

2 4 20 Államreform Operatív Program

2 4 21 Elektronikus közigazgatás Operatív Program

2 4 22 Végrehajtás Operatív Program

2 4 23 Nyugat-dunántúli Operatív Program

2 4 24 Közép-dunántúli Operatív Program

2 4 25 Dél-dunántúli Operatív Program

2 4 26 Dél-alföldi Operatív Program

2 4 27 Észak-alföldi Operatív Program

2 4 28 Észak-magyarországi Operatív Program
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2 4 29 Közép-magyarországi Operatív Program

2 5 Területi Együttm ködés

2 6 Egyéb Uniós el irányzatok

XX. OKTATÁSI  ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

11 39 9 Egyházi kulturális örökség értékinek rekonstrukciója és egyéb beruházások

LXVII Nemzeti Kulturális Alap

XXVI. SZOCIÁLIS  ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM

16 7 PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai

16 7 2 1 Civil szervezetek és az Anti-diszkriminációs törvény alakalmazása

16 17 Képzéssel támogatott közmunkaprogram

16 38 Megváltozott munkaképesség ek foglalkoztatásának támogatása

16 38 1 Megváltozott munkaképesség ek foglalkoztatásával összefügg  bértámogatás

16 38 2 Megváltozott munkaképesség ek foglalkoztatásával összefügg  költségkompenzáció 

LXIII. MUNKAER PIACI ALAP

1 Aktív foglalkoztatási eszközök 

( ebb l: csak munkahelyteremt  beruházás  támogatása)

IX 9 Címzett és céltámogatás

IX 10 A helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogat

XI 12 3 Központi fejlesztési feladatok

XI 12 3 Decentralizált területfejlesztési programok

XV 25 3 Nemzeti beruházás-ösztönzési vállalkozási célel irányzat

XV 25 3 Kis- és középvállalkozói célel irányzat

LXVII. NEMZETI KULTURÁLIS ALAP
XX 11 39 Egyházi kulturális örökség értékinek rekonstrukciója és egyéb beruhá

LXIX. KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS ALAP

1 Hazai innováció támogatása

XV 25 3 Nemzeti beruházás-ösztönzési vállalkozási célel irányzat

2 A nemzetközi együttm ködésben megvalósuló innováció támogatása

Megjegyzés:

Azon el irányzatok esetében, amelyek mellett összehangolásban kapcsolódó el irányzat nem szerepel, az összehangolás szabályait nem, 

csak az Kincstári monitoring rendszer adatszolgáltatást, a kormányrendelet 79. § ( 2), 83. § (2) c, j, 85. § ( 2), (7), 87. § (7), 90. § (2) el írásait kell alkalmazni.

Az e mellékletben feltüntetett el irányzatok támogatási célú felhasználása során figyelembe kell venni a 85/2004. (IV.19.) Korm. rendelet, 

valamint a 24/2003. (II. 4.) Korm. rendelet mindenkori hatályos rendelkezéseit.



5. számú melléklet a 401/2007. (XII. 27.) Korm. rendelethez

[8/b. számú melléklet a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelethez]
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Adatlap a támogatási döntésr l 1

A már megküldött adatok tekintetében bekövetkezett változás(ok) esetén kérjük módosítás felirattal szövegesen jelezze ezt 
az adatlapon, és aktualizálja az érintett adatmez (k) adatait.  Az (M) jel  mez k kitöltése minden esetben kötelez !

Adatlap – a támogatási döntésr l

I. Kedvezményezett adatai

1.1. A kedvezményezett szervezet azonosító adatai
  A pályázat egyedi azonosítója (a kezel  szervezet tölti ki): …………………………

    

Az igényl  min sítési kódja (kérjük a megfelel  számot beírni): Megnevezése: ..................................

1. Belföldi természetes személy (magánszemély, max. 250 eFt éves nettó árbevétellel rendelkez  mez gazdasági stermel )
2. Mikrovállalkozás* (10 f nél kevesebb foglalkoztatott, max. 2 millió eurónak megfelel  forintösszeg  nettó árbevétel vagy 

mérlegf összeg) 
3. Kisvállalkozás* (50 f nél kevesebb foglalkoztatott, max. 10 millió eurónak megfelel  forintösszeg  nettó árbevétel vagy 

mérlegf összeg) 
4. Középvállalkozás* (250 f nél kevesebb foglalkoztatott, max. 50 millió eurónak megfelel  forintösszeg  nettó árbevétel vagy max. 

43 millió eurónak megfelel  forintösszeg  mérlegf összeg) 
5. Támogatási szempontból kedvezményezett és az 1-4 kategóriákba nem tartozó vállalkozás 
6. Nonprofit szervezet államháztartáson belül (pl. Önkormányzat)
7. Nonprofit szervezet államháztartáson kívül (pl. alapítvány, Kht.) 

Megjegyzés: 
* A kis és középvállalatokról, fejl désük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény alapján; 
– A 2,3,4 vállalkozási formák esetén: az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesdése – t ke vagy 
szavazati joga alapján – külön-külön vagy együttesen nem haladja meg a 25 %-ot, kivéve a kis és középvállalatokról, fejl désük
támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 19. § 1. pontjában meghatározott befektet ket;

– A 2,3,4 vállalkozási formák esetén: a mutatókat az utolsó összevont (konszolidált) beszámoló, ennek hiányában éves beszámoló 
vagy egyszer sített éves beszámoló szerinti foglalkoztatotti létszám és nettó árbevétel vagy mérlegf összeg alapján kell 
meghatározni. Az egyéni vállalkozás min sítése az adóbevallása szerint, a foglalkoztatotti létszám alapján történik. Az egyszer sített
vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény hatálya alá tartozó vállalkozás min sítése a saját nyilvántartása szerint, a 
foglalkoztatotti létszám alapján történik. 

Adóalany Igen= 1       Nem= 0 
Az igényl  neve(M):

Az igényl  székhelye, ir.szám: település:...........................................................................................                   

cím: utca hsz hrsz

KSH Gazdálkodási forma kód:     

Az igényl  adószáma(M) (2.3.4. 5. 6. 7. Min sítési kód esetén töltend  ki, 
8+1+2  formátummal):

Az igényl  adóazonosító jele(M) (1. min sítési kód esetén töltend  ki, 10 hosszúságban):

Konzorciumi tagok társpályázói esetén minden társpályázóra kitöltend  az 1.1. rész 

Társpályázó min sítése:   Támogatásban részesül  = 1 Közrem köd  = 2 Egyéb tag = 3 
Támogatásból részesülés %-a:    ,     

1.2. Nem hazai szervezet azonosító adatai 
Nem hazai igényl  esetén külföldi adószám:                     

Nem magyarországi székhely esetén az ország megnevezése:

Nem magyarországi  megvalósítási hely esetén  az ország 
megnevezése:
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Adatlap a támogatási döntésr l 2

A már megküldött adatok tekintetében bekövetkezett változás(ok) esetén kérjük módosítás felirattal szövegesen jelezze ezt 
az adatlapon, és aktualizálja az érintett adatmez (k) adatait.  Az (M) jel  mez k kitöltése minden esetben kötelez !

II.  A program/projekt azonosító adatai

2.1. A támogatási forrás adatai

A támogatási konstrukció megnevezése: 
...................................................................................................................................

A támogatási konstrukció megjelenésének  éve:      

A döntéshozó megnevezése:.................................................................................................................................

Döntés id pontja:     .   .   

2.2. A támogatott program, projekt adatai 

A támogatási konstrukció 
elemi célja: 

A program /  projekt céljának szöveges megnevezése: ......................................................................................................

A megvalósítási hely pontos címe, ir.szám:     település:.................................................................................
cím: utca hsz. hrsz.

Projekt kezdete:     .   .    befejezése:     .   .   

Szerz déskötésr l szóló értesítés esetén – a szerz déskötés id pontja:     . .

                           –  a szerz dés száma            : …………………………… 

Költség, forrás, támogatási adatok deviza kódja:  Forint = 1 Euro = 2  

 2.3 A támogatott projekt költségszerkezete 

1. A projekt jóváhagyott teljes költségigénye (1=2+3+4+7+8):                

2. A pályázó saját forrása:                
3. A bankhitel összege:                
4. A jóváhagyott támogatás mértéke összesen (5+6):                 
5. Közösségi támogatási forrás:                 
6. Nemzeti támogatási forrás:                 
7. Egyéb támogatási jelleg  forrás* * *                
8. Nem támogatási forrás:                

 A jóváhagyott támogatás mértéke a vissza nem térítend  támogatás, kamatmentes visszatérítend  támogatás, 
kedvezményes kamattal visszatérítend  támogatás összege. 
A jóváhagyott támogatás mértékének forrásonkénti részletezését kérjük a II/2.4. pontban bemutatni. 

 A közösségi támogatás megnevezése: 

***pl.: más támogatási konstrukcióból adott támogatás, önkormányzati hozzájárulás stb. 

„A jóváhagyott támogatás mértéke összesen” adatmez ben feltüntetett támogatásból de minimis támogatás 

értéke (2. 3. 4. 5 .6. 7. min sítési kód esetén töltend  ki):         
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Adatlap a támogatási döntésr l 3

A már megküldött adatok tekintetében bekövetkezett változás(ok) esetén kérjük módosítás felirattal szövegesen jelezze ezt 
az adatlapon, és aktualizálja az érintett adatmez (k) adatait.  Az (M) jel  mez k kitöltése minden esetben kötelez !

2.4. A támogatási konstrukcióból megítélt támogatási összeg forrásonkénti bemutatása: 

A támogatás forrásának / forrásainak költségvetési törvény 
szerinti besorolása és megnevezése:

A támogatás mértéke 
(Forrásonként)

Fejezet:

     Cím       Alcím    Jogcím cs.  Jogcím 

Megnevezés:________________________________________
Fejezet:

     Cím       Alcím    Jogcím cs.  Jogcím 

Megnevezés:________________________________________

A támogatási konstrukcióból megítélt támogatás összesen: 

2.5. A jóváhagyott támogatás formájának megnevezése (egyszerre több támogatási forma is bejelölhet ):

 Jóváhagyott támogatás mértéke  
Vissza nem térítend  támogatás             
Kamatmentes visszatérítend  támogatás             
Kedvezményes kamattal visszatérítend  támogatás             
Kamattámogatás             

2.6. A jóváhagyott támogatás részletezése

Vissza nem térítend  támogatás részletezése: 

Támogatás folyósításának 
éve

Támogatás folyósításának ütemezése 

. év                

. év                

. év                

. év                

. év                

. év                

. év                

. év                

Kamatmentes visszatérítend  támogatás részletezése 

Támogatás
folyósításának éve 

Támogatás folyósításának ütemezése Támogatás visszafizetés 
éve

Támogatás visszafizetés ütemezése  

.év           .év           

.év           .év           

.év           .év           

.év           .év           

.év           .év           

.év           .év           

.év           .év           

.év           .év           
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Adatlap a támogatási döntésr l 4

A már megküldött adatok tekintetében bekövetkezett változás(ok) esetén kérjük módosítás felirattal szövegesen jelezze ezt 
az adatlapon, és aktualizálja az érintett adatmez (k) adatait.  Az (M) jel  mez k kitöltése minden esetben kötelez !

Kedvezményes kamattal visszatérítend  támogatás részletezése: 

Támogatás folyósítás éve Támogatás folyósítás ütemezése Támogatás törlesztés éve Támogatás törlesztés ütemezése 
(kamat nélkül) 

.év           .év           

.év           .év           

.év           .év           

.év           .év           

.év           .év           

.év           .év           

.év           .év           

.év           .év           

A kedvezményes kamat jellege: Változó   Fix  
Fix kamat mértéke:    ,    % 
Változó kamat mértéke:    ,    % 

Kamattámogatás részletezése 

Hitelfolyósítás éve Hitelfolyósítás ütemezése Hiteltörlesztés éve Hiteltörlesztés ütemezése 
 (kamat nélkül) 

.év           .év           

.év           .év           

.év           .év           

.év           .év           

.év           .év           

.év           .év           

.év           .év           

.év           .év           
Hitelez  pénzintézet neve:............................................................................................................................................
Hitel összege: 

Kamattámogatás mértéke:    ,    %
Kamattámogatás id tartama (év): -tól -ig

3. PM TVI adatok
Az Európai Közösséget létrehozó Szerz dés 87. cikke hatálya alá tartozó támogatás esetén az Európai Bizottság 
jóváhagyó határozat, illetve a Pénzügyminisztérium keretein belül m köd  Támogatásokat Vizsgáló Iroda által adott 
vélemény/állásfoglalás száma: 

           Állásfoglalás - vélemény kiadás id pontja:    .  .
Ágazat neve:* :.............................................................................……….…
Támogatási kategória kódja:* megnevezése:......................................................................................……

Támogatási kategória kódja:* megnevezése:......................................................................................……

Támogatási kategória kódja:* megnevezése:......................................................................................……

A jóváhagyott támogatás támogatástartalma: 

Támogatási intenzitás:            ,    % 
A támogatási intenzitás mutatóhoz elszámolható költségek 
összesen:

* Kitöltend  a 85/2004. (IV.19.) az Európai Közösséget létrehozó Szerz dés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami 
támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképr l szóló Kormányrendelet alapján. 
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Adatlap a támogatási döntésr l 5

A már megküldött adatok tekintetében bekövetkezett változás(ok) esetén kérjük módosítás felirattal szövegesen jelezze ezt 
az adatlapon, és aktualizálja az érintett adatmez (k) adatait.  Az (M) jel  mez k kitöltése minden esetben kötelez !

4. Program/projekt lezárása

Szerz dés lezárás dátuma: év hó Nap

Szerz dés lezárása: 

Szerz dés finanszírozás nélkül meghiúsult Szerz désszegés miatt visszavonva 

  Egyéb okból: 

Szerz dés lezárult: 

Lezárás típusa: 100%-ban teljesült     

75 % felett teljesült    

75 % alatt teljesült     

217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 88. § (2) alapján 75 % alatt szankcionált 1 év  

217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 88. § (2) alapján 75 % alatt szankcionált 2 év  

217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 88. § (2) alapján 75 % alatt szankcionált 3 év  

217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 88. § (2) alapján 75 % alatt szankcionált 4 év  

217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 88. § (2) alapján 75 % alatt szankcionált 5 év  

Szerz désszegés miatt visszavonva   

A kedvezményezett a szerz dést l elállt  

A kedvezményezett felszámolás alatt  

év hó nap ................................................................

dátum PH a döntéshozó aláírása 



6. számú melléklet a 401/2007. (XII. 27.) Korm. rendelethez

[9. számú melléklet a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelethez]
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Adatlap – a támogatás finanszírozásáról
(Az utalványozó tölti ki) 

1. A támogatási forrás adatai
A döntéshozó megnevezése:...............................................................................................................................................

A támogatás / pályázat megnevezése:.................................................................................................................................

Költségvetési támogatás esetén 
a támogatási forrás költségvetési éve:     fejezet száma:   

– el irányzat száma   /   /   /   

címe, alcíme, megnevezése:.................................................................................................................................................

2. A támogatott azonosító adatai

A támogatott neve:.............................................................................................................................................................

A támogatott székhelye, ir.szám:     település:.............................................................................................
cím:    utca   hsz   hrsz

A támogatott  adószáma (8+1+2 formátummal)         –  –   

A támogatott adóazonosító jele (10 hosszúságban)           

Nem hazai igényl  esetén külföldi adószám:                     

3. A  támogatott program, projekt  adatai

A program/projekt céljának szöveges megnevezése:...........................................................................................................

A megvalósítási hely irányítószáma     település:..........................................................................................
cím:    utca   hsz   hrsz

4. Az utalványozás adatai

Utalványozás deviza kódja:   Forint = 1 Euro = 2 
Utalványozás dátuma:     .   .   
 (éves adatközlés esetén az  év utolsó napja) 

1. Számla/k összege (1=2+3+4+5)

2. támogatás összege:                 
– ebb l: nem hazai forrás:                 

3. saját forrás összege:                 
4. hitel összege:                 
5. egyéb forrás összege:                 
Kamat összege /id szakra 

– ebb l kamattámogatás:                    ,   %

A szerz déskötés id pontja:     . .
A szerz dés száma             : …………………………………….. 

Kincstár projektazonosító száma:     /       /   /     
Utolsó utalványozás jelzése (esetén az Adóhatósági 
figyelési körb l kivezetésre kerül a kedvezményezett): 
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2

A 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 92. § (4) bekezdésében szerepl  szervekt l a részfolyósításokat megel z en a pályázó 
köztartozásáról értesítést nem kaptam. 

.................................................................  ...................................................................
Dátum PH. Az utalványozó aláírása 



7. számú melléklet a 401/2007. (XII. 27.) Korm. rendelethez
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Az önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások nettó finanszírozásának ütemezése 

Az önkormányzatokat nettó módon 
megillet  támogatások utalása az 
önkormányzatok részére

Sorszám
Id pont
(a táblában 
megjelölt nap, 
illetve az azt 
követ  els
munkanap)

az utalandó 
összeg
megoszlása 
a tárgyévi 
el irányzat
%-ában

A nettósítás tartalma (levonások)

1. december 21. 6,2 – December 20-án fennálló kincstári követelés  
– Forgót ke.

2. január 13. 1,6 El leg a 13. havi illetményhez 

3. január 25.  7,3 Az el z  havi kifizetéseket terhel
befizetési kötelezettség (adók, járulékok) 
forgót ke-visszapótlás,
magán-nyugdíjpénztári tagdíj. 

4. február 25.  10,7 Az el z  havi kifizetéseket terhel  és a 13. havi 
illetményt terhel

befizetési kötelezettség (adók, járulékok) 
forgót ke-visszapótlás,
magán-nyugdíjpénztári tagdíj. 

5. március 25.  6,9 Az el z  havi kifizetéseket terhel
befizetési kötelezettség (adók, járulékok) 
forgót ke-visszapótlás,
magán-nyugdíjpénztári tagdíj. 

6. április 25.  7,9 Az el z  havi kifizetéseket terhel
befizetési kötelezettség (adók, járulékok) 
forgót ke-visszapótlás,
magán-nyugdíjpénztári tagdíj. 

7. május 25.  4,6 Az el z  havi kifizetéseket terhel
befizetési kötelezettség (adók, járulékok) 
forgót ke-visszapótlás,
magán-nyugdíjpénztári tagdíj. 

8. június 25.  7,9 Az el z  havi kifizetéseket terhel
befizetési kötelezettség (adók, járulékok) 
forgót ke-visszapótlás,
magán-nyugdíjpénztári tagdíj. 

9. július 25.  7,9 Az el z  havi kifizetéseket terhel
befizetési kötelezettség (adók, járulékok) 
forgót ke-visszapótlás,
magán-nyugdíjpénztári tagdíj. 



15106 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/184. szám

10. augusztus 25.  9,0 Az el z  havi kifizetéseket terhel
befizetési kötelezettség (adók, járulékok) 
forgót ke-visszapótlás,
magán-nyugdíjpénztári tagdíj. 

11. szeptember 25.  6,9 Az el z  havi kifizetéseket terhel
befizetési kötelezettség (adók, járulékok) 
forgót ke-visszapótlás,
magán-nyugdíjpénztári tagdíj. 

12. október 25.  7,9 Az el z  havi kifizetéseket terhel
befizetési kötelezettség (adók, járulékok) 
forgót ke-visszapótlás,
magán-nyugdíjpénztári tagdíj. 

13. november 25.  7,9 Az el z  havi kifizetéseket terhel
befizetési kötelezettség (adók, járulékok) 
forgót ke-visszapótlás,
magán-nyugdíjpénztári tagdíj. 

14. december 20. 7,3 Az el z  havi kifizetéseket terhel
befizetési kötelezettség (adók, járulékok) 
forgót ke-visszapótlás,
magán-nyugdíjpénztári tagdíj. 



8. számú melléklet a 401/2007. (XII. 27.) Korm. rendelethez

[10/b. számú melléklet a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelethez]
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A nettó körbe tartozó egészségügyi intézmények finanszírozásának ütemezése

Sor-  
szám 

 Id pont (a táblában 
megjelölt nap, 

illetve  
az azt követ  els

munkanap) 

Bruttó utalvány tartalma Nettósítás tartalma (levonások) 

 1  december 21.  Az utalási év 12 havi finanszírozási 
összegéb l számított havi átlag 40%-a 
(járandóság el leg)

 Megjegyzés: az utalás az OEP külön 
intézkedése alapján történik 

 2.  január 1.  Tárgyhónapban esedékes egyéb levonással 
csökkentett bruttó finanszírozási összeg 
60%-a mínusz járandóság el leg 

 3.  január 12.  El leg a 13. havi illetmény esedékes 
részéhez

 4.  január 20.  Tárgyhóban esedékes egyéb levonásokkal 
csökkentett bruttó finanszírozási összeg 
40%-a

 Az el z  hónapra vonatkozó kifizetéseket 
terhel :
– befizetési kötelezettségek (adók, járulékok)
– forgót ke visszapótlás  
– magán-nyugdíjpénztári tagdíj 

 5.  február 1.  Tárgyhónapban esedékes egyéb levonással 
csökkentett bruttó finanszírozási összeg 
60%-a

 6.  február 20.  Tárgyhóban esedékes egyéb levonásokkal 
csökkentett bruttó finanszírozási összeg 
40%-a

 Az el z  hónapra vonatkozó kifizetéseket, 
valamint a 13. havi illetmény esedékes részét
terhel :
– befizetési kötelezettségek (adók, járulékok)
– forgót ke visszapótlás  
– magán-nyugdíjpénztári tagdíj 

 7.  március 1.  Tárgyhónapban esedékes egyéb levonással 
csökkentett bruttó finanszírozási összeg 
60%-a

 8.  március 20.  Tárgyhóban esedékes egyéb levonásokkal 
csökkentett bruttó finanszírozási összeg 
40%-a

 Az el z  hónapra vonatkozó kifizetéseket 
terhel :
– befizetési kötelezettségek (adók, járulékok)
– forgót ke visszapótlás  
– magán-nyugdíjpénztári tagdíj 

 9.  április 1.  Tárgyhónapban esedékes egyéb levonással 
csökkentett bruttó finanszírozási összeg 
60%-a

 10.  április 20.  Tárgyhónapban esedékes egyéb 
levonásokkal csökkentett bruttó 
finanszírozási összeg 40%-a 

 Az el z  hónapra vonatkozó kifizetéseket 
terhel :
– befizetési kötelezettségek (adók, járulékok)
– forgót ke visszapótlás  
– magán-nyugdíjpénztári tagdíj 

 11.  május 1.  Tárgyhónapban esedékes egyéb levonással 
csökkentett bruttó finanszírozási összeg 
60%-a
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 12.  május 20.  Tárgyhóban esedékes egyéb levonásokkal 
csökkentett bruttó finanszírozási összeg 
40%-a

 Az el z  hónapra vonatkozó kifizetéseket 
terhel :
– befizetési kötelezettségek (adók, járulékok)
– forgót ke visszapótlás  
– magán-nyugdíjpénztári tagdíj 

 13.  június 1.  Tárgyhónapban esedékes egyéb levonással 
csökkentett bruttó finanszírozási összeg 
60%-a

 A 13. havi illetmény esedékes részéhez 
nyújtott el leg

 14.  június 20.  Tárgyhóban esedékes egyéb levonásokkal 
csökkentett bruttó finanszírozási összeg 
40%-a

 Az el z  hónapra vonatkozó kifizetéseket 
terhel :
– befizetési kötelezettségek (adók, járulékok)
– forgót ke visszapótlás  
– magán-nyugdíjpénztári tagdíj 

 15.  július 1.  Tárgyhónapban esedékes egyéb levonással 
csökkentett bruttó finanszírozási összeg 
60%-a

 16.  július 20.  Tárgyhóban esedékes egyéb levonásokkal 
csökkentett bruttó finanszírozási összeg 
40%-a

 Az el z  hónapra vonatkozó kifizetéseket 
terhel :
– befizetési kötelezettségek (adók, járulékok)
– forgót ke visszapótlás  
– magán-nyugdíjpénztári tagdíj 

 17.  augusztus 1.  Tárgyhónapban esedékes egyéb levonással 
csökkentett bruttó finanszírozási összeg 
60%-a

 18.  augusztus 20.  Tárgyhóban esedékes egyéb levonásokkal 
csökkentett bruttó finanszírozási összeg 
40%-a

 Az el z  hónapra vonatkozó kifizetéseket 
terhel :
– befizetési kötelezettségek (adók, járulékok)
– forgót ke visszapótlás  
– magán-nyugdíjpénztári tagdíj 

 19  szeptember 1.  Tárgyhónapban esedékes egyéb levonással 
csökkentett bruttó finanszírozási összeg 
60%-a

 20.  szeptember 20.  Tárgyhóban esedékes egyéb levonásokkal 
csökkentett bruttó finanszírozási összeg 
40%-a

 Az el z  hónapra vonatkozó kifizetéseket 
terhel :
– befizetési kötelezettségek (adók, járulékok)
– forgót ke visszapótlás  
– magán-nyugdíjpénztári tagdíj 

 21.  október 1.  Tárgyhónapban esedékes egyéb levonással 
csökkentett bruttó finanszírozási összeg 
60%-a

 22.  október 20.  Tárgyhóban esedékes egyéb levonásokkal 
csökkentett bruttó finanszírozási összeg 
40%-a

 Az el z  hónapra vonatkozó kifizetéseket 
terhel :
– befizetési kötelezettségek (adók, járulékok)
– forgót ke visszapótlás  
– magán-nyugdíjpénztári tagdíj 

 23.  november 1.  Tárgyhónapban esedékes egyéb levonással 
csökkentett bruttó finanszírozási összeg 
60%-a

 24.  november 20.  Tárgyhónapban esedékes egyéb levonással 
csökkentett bruttó finanszírozási összeg 
40%-a

 Az el z  hónapra vonatkozó kifizetéseket 
terhel :    
– befizetési kötelezettségek (adók, járulékok)
– forgót ke visszapótlás  
– magán-nyugdíjpénztári tagdíj 
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 25.  december 1.  Tárgyhónapban esedékes egyéb levonással 
csökkentett bruttó finanszírozási összeg 
60%-a

 26.  december 20.  Tárgyhónapban esedékes egyéb levonással 
csökkentett bruttó finanszírozási összeg 
40%-a

 Az el z  hónapra vonatkozó kifizetéseket 
terhel :
– befizetési kötelezettségek (adók, járulékok)
– forgót ke visszapótlás  
– magán-nyugdíjpénztári tagdíj 



9. számú melléklet a 401/2007. (XII. 27.) Korm. rendelethez

[11. számú melléklet a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelethez]
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Önkormányzati költségvetési jelentés

2 0 0 8

szektor megye településtípus PIR-törzsszám

8 0

Államháztartási

egyedi azonosító

szakágazat adatközl

ezer forintban

M e g n e v e z é s

a f könyvi számlákra való hivatkozással 

1 2

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

Sor-

szám

Teljesítésb l háztartások 

befizetése

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

5 6

-----------------Rendszeres személyi juttatás (511)  (=02/09)

Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42)

Küls  személyi juttatások (52) (=02/48)

 (01+02+03)

Felújítás (124,126,1314,1316,1324,1326,144,146,181)  (=05/06)

Támogatásérték  felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek (374-b l) (=04/16)

Támogatásérték  felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak (374-b l) (=04/17)

Támogatásérték  felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek (374-b l) (=04/12)

Támogatásérték  felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak (374-b l) (=04/15)

Intézményi  beruházási kiadások ÁFA nélkül (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145) (=05/13)

Beruházások ÁFÁ-ja (182-b l, 183) (=05/27+31)

Személyi juttatások (51-52)  (=02/49)

Társadalombiztosítási, munkaadói járulék, táppénz-hozzájárulás és korkedvezmény-biztosítási járulék (531, 532, 534, 535, 
536, 537, 538)  (=02/50+51+52+54+55+56)

Dologi kiadások ÁFÁ-ja (561) (=03/38)

El z  évi maradvány visszafizetése (57111, 57121) (=03/47)

Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/46-03/38)

Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/53)

Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiadások, követelés elengedés, tartozázátvállalás és el z  évi maradvány 
visszafizetése) (57, kivéve 57111, 57121, 573, 575) (=03/54+03/58-03/47+03/62)

M ködési célú, a Római Szerz dés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú 

egyéb vállalkozásoknak (381-b l) (=04/22-b l)

Támogatásérték  m ködési kiadás többcélú kistérségi társulásnak (373-ból) (=04/09)

Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (373-ból) (=04/10)

El z  évi el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás (372) (=04/20)

(11+...+17)Támogatásérték  m ködési kiadás összesen (373) (=4/11)

M ködési célú, a Római Szerz dés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb 

vállalkozásoknak (381-b l) (=04/22-b l)

oldal

szerv, el irányzat megnevezéseév

id szakadatközlés id pontja rlap

Támogatásérték  m ködési kiadás fejezeti kezelés  el irányzatnak (373-ból) (=04/05)

Támogatásérték  m ködési kiadás központi költségvetési szervnek (373-ból) (=04/04)

Támogatásérték  m ködési kiadás társadalombiztosítási alapok kezel inek (373-ból) (=04/06)

Támogatásérték  m ködési kiadás elkülönített állami pénzalapnak (373-ból) (=04/07)

Támogatásérték  m ködési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek (373-ból) (=04/08)

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

Egyéb m ködési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)

Kamatkiadások (573) (=03/61)

 (04+…+10+36+37+38)M ködési kiadások összesen

M ködési célú, a Római Szerz dés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásoknak (381)
(20+21)

M ködési célú, a 20. sorba nem tartozó pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-b l)

(=04/22-b l)

M ködési célú, a 21. sorba nem tartozó pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-b l)

(=04/22-b l)

(22+23+24)M ködési célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásoknak (381-b l)

M ködési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak  (381-b l)  (=04/22-b l)

M ködési célú pénzeszközátadás háztartásoknak (381-b l)  (=04/22-b l)

M ködési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek (381-b l)  (=04/22-b l)

M ködési célú pénzeszközátadás külföldre (381-b l)  (=04/22-b l)

Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (386) (=04/23)

Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (581-587) (=04/30)

Ellátottak pénzbeli juttatásai (588)   (=04/36)

Pénzforgalom nélküli kiadások (591-592, 594)  (=06/63)

 (43+...+48)Támogatásérték  felhalmozási kiadás összesen (374) (=04/18)

4

Támogatásérték  felhalmozási kiadás fejezeti kezelés  el irányzatnak (374-b4l) (=04/13)

Támogatásérték  felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezel inek (374-b l) (=04/14)

M ködési célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek (381-b l) (=04/22-b l)

 (25+...+30) Államháztartáson kívüli m ködési pénzeszközátadások összesen (381-b l)  (=04/22)

Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai (575) (=03/63)

Eredeti

3

Módosított

El irányzat

Teljesítés

adatközlés sorszáma
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                      Idegenforgalmi adó épület után (922-b l) (=16/08)

                      Ipar zési adó állandó jelleggel végzett ipar zési tevékenység után (922-b l) (=16/09)

                      Ipar zési adó ideiglenes jelleggel végzett ipar zési tevékenység után (922-b l) (=16/10)

                      Telekadó (922-b l) (=16/03)

                      Vállalkozók kommunális adója (922-b l) (=16/04)

                      Magánszemélyek kommunális adója (922-b l) (=16/05)

                      Idegenforgalmi adó tartózkodás után (922-b l) (=16/07)

Illetékek (921) (=16/01)

Személyi jövedelemadó (923-ból) (=16/13+14)

Term föld bérbeadásából származó jövedelemadó (923-ból) (=16/17)

Átengedett egyéb központi adók (923-ból) (=16/18)

Költségvetési kiegészítések, visszatérülések (461, 462)  (=09/23+24)

El z  évi el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele (463) (=09/25)

Talajterhelési díj (926) (=16/24)

-----------------

          ebb l:  Építményadó (922-b l) (=16/02)

Hozam- és kamatbevételek  (916, 917)  (=07/23)

Gépjárm adó (923-ból) (=16/15)

Luxusadó (923-ból) (=16/16)

Helyi adók (922-b l) (=16/11)

Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás (371) (=04/03)

Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek (382-b l)  (=04/24-b l)

Felhalmozási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak (382-b l)  (=04/24-b l)

Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak (382-b l)  (=04/24-b l)

Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek (382-b l)  (=04/24-b l)

Felhalmozási célú, a Római Szerz dés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásoknak (382) 

(50+51)

Felhalmozási célú, a 50. sorba nem tartozó pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382-b l)

(=04/24-b l)

Felhalmozási célú, a 51. sorba nem tartozó pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382-

b l) (=04/24-b l)

(52+53+54)Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásoknak (382-b l)

Felhalmozási célú, a Római Szerz dés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú 

egyéb vállalkozásoknak (382-b l) (=04/24-b l)

Felhalmozási célú, a Római Szerz dés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi 

tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382-b l) (=04/24-b l)

-----------------

-----------------

-----------------

(55+...+60)

ÁFA bevételek, visszatérülések (919) (=07/19)

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre  (191-192-b l, 271-272-b l)  (=06/15)

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre  (193-194-b l, 273-274-b l) (=06/41)

Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (435-436-ból, 456-457-b l) (=06/56)

Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása  (171)  (=05/34) 

KIADÁSOK  (19+39+62+…+67)

Hatósági jogkörhöz köthet  m ködési bevétel (911) (=07/04)

Egyéb saját bevétel (912, 913, 914) (=07/14)

Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok, önkormányzatokat megillet  bírságok és egyéb sajátos bevételek  (922-b l,
924, 929) (=16/12+20+...+23+25) [vagy 11/05]

Támogatásérték  m ködési bevétel többcélú kistérségi társulástól (464-b l) (=09/12)

Támogatásérték  m ködési bevétel fejezeti kezelés  el irányzattól (464-b l) (=09/08)

Garancia- és kezességvállalásból származó visszatérülések, bevételek (466-ból) (=09/13)

Támogatásérték  m ködési bevétel elkülönített állami pénzalaptól (464-b l) (=09/10)

Támogatásérték  felhalmozási bevétel fejezeti kezelés  el irányzattól (465-b l) (=09/16)

Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre (382-b l)  (=04/24-b l)

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülr l (07/29)

Támogatásérték  felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból (465-b l) (=09/17)

Támogatásérték  felhalmozási bevétel központi költségvetési szervt l (465-b l) (=09/15)

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (931) (=08/09)

M ködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülr l (07/24+…+28)

Támogatásérték  m ködési bevétel központi költségvetési szervt l (464-b l) (=09/07)

Támogatásérték  m ködési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveit l (464-b l) (=09/11)

Támogatásérték  m ködési bevétel társadalombiztosítási alapból (464-b l) (=09/09)

(92+...+98)

Felhalmozási kiadások (40+41+42+49+61)

Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások összesen  (382) (04/24)

Támogatásérték  m ködési bevétel összesen (=09/14)
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Támogatásérték  felhalmozási bevétel összesen (465) (=09/21) 109
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Pénzkészlet  (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési bankszámlák) változása (31-32)
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Foglalkoztatottak létszáma (f ) - id szakra

Munkajogi létszám a tárgyid szak végén

Pénzkészlet a tárgyid szak végén (31-32) (=24/12)

(127+…+136)

(138+…+147)Finanszírozási bevételek

Finanszírozási kiadások 

Pénzkészlet január 1-jén (=24/05)

Államháztartáson belülr l kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen (3971, 3972) (=06/101)

Államháztartáson kívülr l kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen (3973, 3974) (=06/112)

Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése (933-ból) (=08/14+15+16)

Államháztartáson belülr l kapott továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel összesen (4871, 4872) (=10/98)

Államháztartáson kívülr l kapott továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel összesen (4873, 4874) (=10/109)

Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása (434-b l) (=10/77)

Hitelfelvétel külföldr l (433) (=10/78+...+81)

Egyéb finanszírozás bevételei (48) (=10/113)

(126-137+148 = 125)Finanszírozás összesen 

Hosszú lejáratú hitelek felvétele (431-432-b l) (=10/64+65)

Forgatási célú értékpapírok kibocsátása (455-b l) (=10/72)

Forgatási célú értékpapírok értékesítése (291, 292, 293-ból, 294-b l, 295-b l) (=10/71+76)

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (434-b l) (=10/73)

Hiteltörlesztés külföldre (433) (=06/81+...+84)

Egyéb finanszírozás kiadásai (39) (=06/116)

Rövid lejáratú hitelek felvétele (451-454-b l) (=10/61+63+68)

Likvid hitelek felvétele (=10/62)

Forgatási célú értékpapírok vásárlása  (291, 292, 293-ból, 294-b l, 295-b l) (=06/74+79)

Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (434-b l) (=06/76)

Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása (172-b l, 173, 174-b l) (=05/35+36+37)

Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása (434-b l) (=06/80)

Likvid hitelek törlesztése (=06/67)

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (431-432-b l) (=06/64+65)

Rövid lejáratú hitelek törlesztése (451-454-b l)  (=06/66+68+71)

Forgatási célú értékpapírok beváltása  (455-b l) (=06/75)

Felügyeleti szervt l kapott támogatás (941) (=09/05)

Pénzforgalom nélküli bevételek (98) (=10/60)

Saját bevételek és átvett pénzeszközök  (69+…+75+84+…+90+91+99+100+101+116+…+121)

 (68-122-123-124)Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege

Pénzügyi befektetések bevételeib l részesedések (171, 933-ból) (=08/13)

Önkormányzat költségvetési támogatása (942-947) (=09/06=16/55) [vagy 11/7+8+22+23+24+25]

Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülr l  (191-192-b l, 271-272-b l) (=10/15)

Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülr l  (193-194-b l, 273-274-b l) (=10/40)

Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülr l (435-436-ból, 456-457-b l) (=10/55)

Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak (933-ból, 935) (=08/10+16/34) [vagy 11/4]

Privatizációból származó bevételek (932-b l) (=16/29)

Vállalatértékesítésb l származó bevételek (932-b l) (=16/30)

(154+155)

Támogatásérték  felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól (465-b l) (=09/20)

Támogatásérték  felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól (465-b l) (=09/18)

Támogatásérték  felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveit l (465-b l) (=09/19)

 (103+...+108)

Felhalmozási bevételek

Vagyoni érték  jog értékesítéséb l, egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel (932-b l) (=16/31+32+33) [vagy 11/1+2+3]

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülr l (=08/23)

Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje (932-b l) (=16/27+28)

(102+109+110+112+113+114+115)

             ebb l: átvett pénzeszközök EU költségvetésb l (=8/22)



80. ûrlap: ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS

Az ûrlap a helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik költségvetési elõirányzatainak összefoglalására és év
közben a költségvetés alakulására vonatkozóan jogszabályban elõírt negyedéves jelentés-készítésére szolgál. Adatai
tervezéskor a bevételeket és kiadásokat részletezõ más ûrlapok adataiból származnak az alábbi ûrlap-sor hivatkozások
szerint:

(A háztartások befizetésébõl származó bevételek között a magánszemélyek és az egyéni vállalkozók teljesítését kell
kimutatni.)

1. sor: Rendszeres személyi juttatás (02/09)
2. sor: Nem rendszeres személyi juttatás (02/42)
3. sor: Külsõ személyi juttatások (02/48)
4. sor: Személyi juttatások (02/49) (01+02+03)
5. sor: Társadalombiztosítási, munkaadói járulék, táppénz-hozzájárulás és korkedvezmény-bizto-

sítási járulék (02/50+51+52+54+55+56)
Itt kell szerepeltetni a Munkaerõpiaci Alap javára teljesített munkaadói járulék befizetése-
ket, valamint a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak teljesített járulék- és hozzájárulás
fizetéseken kívül az államháztartáson kívüli társadalombiztosítási rendszerekhez való hoz-
zájárulásokat is.

6. sor: Egészségügyi hozzájárulás (02/53)
7. sor: Dologi kiadások áfa nélkül (03/46-03/38)
8. sor: Dologi kiadások áfája (03/38)
9. sor: Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás

és elõzõ évi maradvány visszafizetése) (03/54+03/58- 03/47+3/62)
10. sor: Elõzõ évi maradvány visszafizetése (03/47)
11. sor: Támogatásértékû mûködési kiadás központi költségvetési szervnek (04/04)
12. sor: Támogatásértékû mûködési kiadás fejezeti kezelésû elõirányzatnak (04/05)
13. sor: Támogatásértékû mûködési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelõinek (04/06)
14. sor: Támogatásértékû mûködési kiadás elkülönített állami pénzalapnak (04/07)
15. sor: Támogatásértékû mûködési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek (04/08)
16. sor: Támogatásértékû mûködési kiadás többcélú kistérségi társulásnak (04/09)
17. sor: Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (04/10)
18. sor: Támogatásértékû mûködési kiadás összesen (11+…+17) (04/11)
19. sor: Elõzõ évi elõirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás (04/20)
20. sor: Mûködési célú, a Római Szerzõdés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás

önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (04/22-bõl)
21. sor: Mûködési célú, a Római Szerzõdés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem

önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (04/22-bõl)
22. sor: Mûködési célú, a Római Szerzõdés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás

egyéb vállalkozásoknak (20+21)
23. sor: Mûködési célú, a 20. sorba nem tartozó pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú

egyéb vállalkozásoknak (04/22-bõl)
24. sor: Mûködési célú, a 21. sorba nem tartozó pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulaj -

donú egyéb vállalkozásoknak (04/22-bõl)
25. sor: Mûködési célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)
26. sor: Mûködési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak (04/22-bõl)
27. sor: Mûködési célú pénzeszközátadás háztartásoknak (04/22-bõl)
28. sor: Mûködési célú pénzeszközátadás nonprofit szervezeteknek (04/22-bõl)
29. sor: Mûködési célú pénzeszközátadás külföldre (04/22-bõl)
30. sor: Mûködési célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek (04/22-bõl)
31. sor: Államháztartáson kívüli mûködési pénzeszközátadások összesen (25+…+30) (04/22)
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32. sor: Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (04/23)
33. sor: Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (04/30)
34. sor: Ellátottak pénzbeli juttatásai (=04/36)
35. sor: Pénzforgalom nélküli kiadások (=06/63)
36. sor: Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások (18+31+32+33+34+35)
37. sor: Kamatkiadások (03/61)
38. sor: Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai (03/63)
39. sor: Mûködési kiadások összesen (04+...+10+36+37+38)
40. sor: Felújítás (05/06)
41. sor: Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül (05/13)
42. sor: Beruházások áfája (05/27+31)
43. sor: Támogatásértékû felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek (04/12)
44. sor: Támogatásértékû felhalmozási kiadás fejezeti kezelésû elõirányzatnak (04/13)
45. sor: Támogatásértékû felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelõinek (04/14)
46. sor: Támogatásértékû felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak (04/15)
47. sor: Támogatásértékû felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek

(04/16)
48. sor: Támogatásértékû felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak (04/17)
49. sor: Támogatásértékû felhalmozási kiadás összesen (43+…+48) (04/18)
50. sor: Felhalmozási célú, a Római Szerzõdés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás

önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (04/24-bõl)
51. sor: Felhalmozási célú, a Római Szerzõdés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás

nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (04/24-bõl)
52. sor: Felhalmozási célú, a Római Szerzõdés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás

egyéb vállalkozásoknak (50+51)
53. sor: Felhalmozási célú, a 50. sorba nem tartozó pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú

egyéb vállalkozásoknak (04/24-bõl)
54. sor: Felhalmozási célú, az 51. sorba nem tartozó pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi

tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (04/24-bõl)
55. sor: Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (52+53+54)
56. sor: Felhalmozási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak (04/24-bõl)
57. sor: Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak (04/24-bõl)
58. sor: Felhalmozási célú pénzeszközátadás nonprofit szervezeteknek (04/24-bõl)
59. sor: Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre (04/24-bõl)
60. sor: Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek (04/24-bõl)
61. sor: Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások összesen (55+…+60) (04/24)
62. sor: Felhalmozási kiadások (40+41+42+49+61)
63. sor: Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (06/15)
64. sor: Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (06/41)
65. sor: Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (06/56)
66. sor: Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása (05/34)
67. sor: Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás (04/03)
68. sor: Kiadások (19+39+62+...+67)
69. sor: Hatósági jogkörhöz köthetõ mûködési bevétel (07/04)
70. sor: Egyéb saját bevétel (07/14)
71. sor: ÁFA bevételek, visszatérülések (07/19)
72. sor: Hozam- és kamatbevételek (07/23)
73. sor: Gépjármûadó (16/15)
74. sor: Luxusadó (16/16)
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75. sor: Helyi adók (16/11)
76. sor: ebbõl: Építményadó (16/02)
77. sor: Telekadó (16/03)
78. sor: Vállalkozók kommunális adója (16/04)
79. sor: Magánszemélyek kommunális adója (16/05)
80. sor: Idegenforgalmi adó tartózkodás után (16/07)
81. sor: Idegenforgalmi adó épület után (16/08)
82. sor: Iparûzési adó állandó jelleggel végzett iparûzési tevékenység után (16/09)
83. sor: Iparûzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparûzési tevékenység után (16/10)
84. sor: Illetékek (16/01)
85. sor: Személyi jövedelemadó (16/13+14)
86. sor: Termõföld bérbeadásából származó jövedelemadó (16/17)
87. sor: Egyéb átengedett adók, adójellegû bevételek (16/18)
88. sor: Talajterhelési díj (16/24)
89. sor: Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok, önkormányzatokat megilletõ bírságok

és egyéb ajátos bevételek (16/12+20+...+23+25) [vagy 11/05]
90. sor: Költségvetési kiegészítések, visszatérülések (09/23+24)
91. sor: Elõzõ évi elõirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele (=09/25)
92. sor: Támogatásértékû mûködési bevétel központi költségvetési szervtõl (09/07)
93. sor: Támogatásértékû mûködési bevétel fejezeti kezelésû elõirányzattól (09/08)
94. sor: Támogatásértékû mûködési bevétel társadalombiztosítási alapból (09/09)
95. sor: Támogatásértékû mûködési bevétel elkülönített állami pénzalaptól (09/10)
96. sor: Támogatásértékû mûködési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitõl (09/11)
97. sor: Támogatásértékû mûködési bevétel többcélú kistérségi társulástól (09/12)
98. sor: Garancia- és kezességvállalásból származó visszatérülések, bevételek (09/13)
99. sor: Támogatásértékû mûködési bevétel összesen (92+…+98) (09/14)

100. sor: Mûködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrõl (07/24+…+28)
101. sor: Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülrõl (07/29)
102. sor: Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08/09)
103. sor: Támogatásértékû felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtõl (09/15)
104. sor: Támogatásértékû felhalmozási bevétel fejezeti kezelésû elõirányzattól (09/16)
105. sor: Támogatásértékû felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból (09/17)
106. sor: Támogatásértékû felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól (09/18)
107. sor: Támogatásértékû felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitõl

(09/19)
108. sor: Támogatásértékû felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól (09/20)
109. sor: Támogatásértékû felhalmozási bevétel összesen (103+…+108) (09/21)
110. sor: Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrõl (08/23)
111. sor: ebbõl: átvett pénzeszközök EU költségvetésbõl (08/22)
112. sor: Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje (16/27+28)
113. sor: Privatizációból származó bevételek (16/29)
114. sor: Vállalatértékesítésbõl származó bevételek (16/30)
115. sor: Vagyoni értékû jog értékesítésébõl, egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel

(16/31+32+33) [vagy 11/1+2+3]
116. sor: Felhalmozási bevételek (102+109+110+112+113+114+115)
117. sor: Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrõl (10/15)
118. sor: Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrõl (10/40)
119. sor: Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrõl (10/55)
120. sor: Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak (08/10+16/34) [vagy 11/4]
121. sor: Pénzügyi befektetések bevételeibõl részesedések (08/13)
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122. sor: Saját bevételek és átvett pénzeszközök (69+...+75+84+...+90+91+99+100+101+116+...+121)
123. sor: Önkormányzat költségvetési támogatása (942-947) (09/06=16/55)

[vagy 11/7+8+22+23+24+25]
124. sor: Felügyeleti szervtõl kapott támogatás (09/05)
125. sor: Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (68-122-123-124)
126. sor: Pénzforgalom nélküli bevételek (98) (=10/60)
127. sor: Rövid lejáratú hitelek törlesztése (06/66+68+71)
128. sor: Likvid hitelek törlesztése (06/67)
129. sor: Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (06/64+65)
130. sor: Forgatási célú értékpapírok beváltása (06/75)
131. sor: Forgatási célú értékpapírok vásárlása (06/74+79)
132. sor: Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (06/76)
133. sor: Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása (05/35+36+37)
134. sor: Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása (06/80)
135. sor: Hiteltörlesztés külföldre (06/81+…+84)
136. sor: Egyéb finanszírozás kiadásai (06/116)
137. sor: Finanszírozási kiadások (127+...+136)
138. sor: Rövid lejáratú hitelek felvétele (10/61+63+68)
139. sor: Likvid hitelek felvétele (10/62)
140. sor: Hosszú lejáratú hitelek felvétele (10/64+65)
141. sor: Forgatási célú értékpapírok kibocsátása (10/72)
142. sor: Forgatási célú értékpapírok értékesítése (10/71+76)
143. sor: Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (10/73)
144. sor: Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése (08/14+15+16)
145. sor: Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása (10/77)
146. sor: Hitelfelvétel külföldrõl (10/78+…+81)
147. sor: Egyéb finanszírozás bevételei (10/113)
148. sor: Finanszírozási bevételek (138+...+147)
149. sor: Finanszírozás összesen (126-137+148 = 125)
150. sor: Államháztartáson belülrõl kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen (06/101)
151. sor: Államháztartáson kívülrõl kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen (06/112)
152. sor: Államháztartáson belülrõl kapott továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel összesen (10/98)
153. sor: Államháztartáson kívülrõl kapott továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel összesen (10/109)
154. sor: Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési bankszámlák) változása

(122+123+124+36-68-137+148-150-151+152+153)
155. sor: Pénzkészlet január 1-jén

A pénztárak, betétkönyvek és költségvetési bankszámlák pénzkészlete/egyenlege a tárgyév elsõ
napján.

156. sor: Pénzkészlet a tárgyidõszak végén (154+155)
A pénztárak, betétkönyvek és költségvetési bankszámlák pénzkészlete/egyenlege a tárgyidõszak
(hónap, negyedév, év) utolsó napján.

157. sor: Foglalkoztatottak létszáma (fõ) – idõszakra
A létszám-kategória tartalma a következõ: a költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely),
amelyhez kapcsolódóan a személyi juttatások elõirányzatait tervezik, az átlagkeresetek alakulá -
sára vonatkozó követelményeket érvényesítik.

158. sor: Munkajogi létszám a tárgyidõszak végén
A létszám-kategória a munkaügyi statisztika fogalmai szerint munkajogi létszámba tartozó fog-
lalkoztatottakat jelöli. A sor tervezéskor nem tartalmazhat adatot.
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10. számú melléklet a 401/2007. (XII. 27.) Korm. rendelethez

[12/a. számú melléklet a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelethez]
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Ezer forintban

      Megnevezés
a f könyvi számlákra való hivatkozással

Sor-
szám

Állomány
  a tárgyév elején

Állományváltozás
pénzforgalmi trazakciók 

miatt

Állományváltozás nem
pénzforgalmi trazakciók 

miatt
Egyéb volumenváltozás Értékelés

Állomány
   a tárgyid szak  végén

1 2 3 4 5 6 7 8

I. Immateriális javak (nettó érték) (111-112, 118) 01

I/a Ebb l: Immateriális javakra adott el legek (118) 02
II. Tárgyi eszközök (nettó érték) (12, 13, 14, 15) 03

II/a Ebb l: Beruházásra adott el legek (128, 1318, 1328, 148, 1598, 1599) 04

 III/1. Tulajdoni részesedést jelent  befektetések (1711, 1751, 179) 05

I/a Részesedésekb l: vállalkozásokban (1711-b l, 1751-b l, 179-b l) 06

I/b Részesedésekb l: pénzügyi vállalkozásokban (1711-b l, 1751-b l, 179-b l) 07

1/c Részesedésekb l: jegybankban 08

 III/2. Hitelviszonyt megtestesít  értékpapírok (1721, 1731, 1741, 1752) 09

2/a Értékpapírokból: államkötvények  (1731,1752-b l) 10

2/b Értékpapírokból: helyi önkormányzatok kötvényei (1741-b l,1752-b l) 11

 III/3. Tartósan adott kölcsönök (191-194-b l, 1981-b l) 12

3/a Adott kölcsönökb l: államháztartáson belülre (1911,1921, 1981-b l) 13

3/b Adott kölcsönökb l: külföldre  (1931-b l, 1941-b l,1981-b l) 14

III.4. Hosszú lejáratú bankbetétek(178) 15

4/a Hosszú lejáratú bankbetétekb l: devizabetétek (178.-ból) 16

 III/5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-b l, 1982-b l) 17

III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (05+09+12+15+17) 18

- R - A 1
szerv, el irányzat  megnevezése rlap oldal

Mérleg-jelentés

szektor fejezet cím/alcím  PIR-törzsszám pénzintézeti azonosító számlatulajdonos azonosító

Államháztartási
egyedi azonosító

szakágazat adatközl adatközlés id pontja év id szak
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2007/184.szám
      Megnevezés

a f könyvi számlákra való hivatkozással
Sor-
szám

Állomány
  a tárgyév elején

Állományváltozás
pénzforgalmi trazakciók 

miatt

Állományváltozás nem
pénzforgalmi trazakciók 

miatt
Egyéb volumenváltozás Értékelés

Állomány
   a tárgyid szak  végén

1 2 3 4 5 6 7 8

IV Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, 
illetve vagyonkezelésbe vett eszközök és értékhelyesbítésük (16)

19

IV/a Ebb l: Koncesszióba adott eszközök (163, 164) 20

A. Befektetett eszközök összesen (01+03+18+19) 21

I. Készletek (21-26) 22

I/a Követelés fejében átvett eszközök és készletek (233, 245) 23

 II/1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vev k) (282, 283, 284, 288-
ból)

24

II/1/a: Ebb l Államháztartáson belül 25

 II/2. Adósok (281, 288-ból) 26

 II/3. Rövid lejáratú kölcsönök (27, 278) 27

3/a Rövid lejáratú kölcsönök államháztartáson belülre (2711, 2721, 278-ból) 28

3/b Rövid lejáratú kölcsönök külföldre (2731-b l, 2741-b l, 278-ból) 29

 II/4. Egyéb követelések (285-287, 19-b l, 288-ból) 30

4/a Támogatási program el lege (2871, 2887-b l) 31

4/b Nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874) 32

4/c Európai Unióval szemben fennálló követelések (287-b l) 33

II. Követelések összesen (24+26+27+30) 34

 III/1. Egyéb részesedések (2951, 298-ból) 35

 III/2/1. Kárpótlási jegyek (2911, 298-ból) 36

 III/2/2. Kincstárjegyek (2921, 298-ból) 37

 III/2/3. Kötvények (2931, 298-ból) 38

III/2/3/a. Államkötvények (2931-b l, 298-ból) 39

III/2/3/b. Helyi önkormányzatok kötvényei (2931-b l, 298-ból) 40

 III/2/4 Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesít  egyéb értékpapírok (2941, 298-
ból)

41

 III. Értékpapírok összesen (35+36+37+38+41) 42

 IV/1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31) 43

1/a Pénztárakból: Valutapénztár és árfolyamkülönbözetek (312, 319) 44

 IV/2. Költségvetési bankszámlák (32) 45

2/a Bankszámlákból: Devizabetét számla és árkülönbözetek (328, 329) 46
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      Megnevezés

a f könyvi számlákra való hivatkozással
Sor-
szám

Állomány
  a tárgyév elején

Állományváltozás
pénzforgalmi trazakciók 

miatt

Állományváltozás nem
pénzforgalmi trazakciók 

miatt
Egyéb volumenváltozás Értékelés

Állomány
   a tárgyid szak  végén

1 2 3 4 5 6 7 8

 IV/3. Elszámolási számlák (33, 34) 47

3/a Nemzetközi támogatási programok megel legezési számlái (348) 48

 IV/4. Idegen pénzeszközök számlái (35, 36) 49

4/a Nemzetközi támogatási programok lebonyolítási számlái (362) 50

4/b Nemzetközi támogatási programok forrásszámlája (368) 51

IV. Pénzeszközök összesen (43+45+47+49) 52

 V/1. Költségvetési aktív függ  elszámolások (391) 53

 V/2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392, 395, 396, 397,398) 54
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KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ  
01-R rlap: MÉRLEG-JELENTÉS 2008.

01-R-A rlap: Mérleg-jelentés (Az eszközök és a források alakulása)
01-R-B rlap: A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása

01-R-C rlap: A közteher-bevételek adósainak alakulása

01. rlap: MÉRLEG-JELENTÉS

Az rlap a központi költségvetési szervek, a társadalombiztosítási költségvetési szervek, az elkülönített állami 
pénzalapok, a társadalombiztosítási pénzügyi alapok és a fejezeti kezelés  költségvetési el irányzatok (beleértve a 
fejezeti kezelés  el irányzatként megtervezett központi beruházásokat és támogatási célprogramokat is), a központi 
kezelés  (ún. nemzetgazdasági) el irányzatok, a vagyonkezel  szervezetek, valamint a helyi és települési, illetve 
területi kisebbségi önkormányzati költségvetési szervek (a továbbiakban együtt: az államháztartási szervezetei) 
kett s könyvvezetési kötelezettsége alapján az eszközök és a források évközi alakulásának áttekintésére szolgál. 

A mérlegjelentés minden adatszolgáltatási id szakában a tárgyév eleji (január 1-jei) nyitóállományból 
kiindulva az adatszolgáltatási id szak teljes halmozott forgalmát kell szerepeltetni.

Az rlap három részb l áll: 
A) Az eszközök és a források alakulása 
B) A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása 
C) A közteher-bevételek adósainak alakulása 
Az rlap használatát az államháztartásról szóló 1992. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) végrehajtására 

szolgáló, az államháztartás m ködési rendjér l szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) 
XIII. fejezetének 145. §-a írja el .

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 2008. 

01-R-A rlap: Mérleg-jelentés (Az eszközök és a források alakulása)

Az rlap els sorban a pénzügyi eszközök és kötelezettségek alakulását részletezi, figyelemmel a negyedéves 
nemzeti számlák államháztartási komponenseinek összeállítására vonatkozó hazai és nemzetközi adatszolgáltatási 
kötelezettségre. Az rlap az éves könyvviteli mérlegt l eltér en kiemeli a pénzügyi eszközök és kötelezettségek 
államháztartáson belüli elszámolásait és a külfölddel szembeni követeléseket, illetve tartozásokat, ideértve a 
devizában vezetett bankszámlákat és a valutapénztárakat is. 

Az rlapot a fejezeti kezelés  el irányzatok esetében a könyvvezetés kialakult rendjéhez igazodóan kell kitölteni. 
Amennyiben a fejezeti költségvetésbe integrált elkülönített állami pénzalap továbbra is önálló könyvvezetést végez, 
a jogutód „támogatási célprogram” önálló adatszolgáltató lehet. A fejezetért felel s szerv ellen rizni tartozik a 
fejezeti kezelés  el irányzatokra vonatkozó adatszolgáltatás teljességét. A központi kezelés  el irányzatok 
(nemzetgazdasági elszámolások, államadóssági elszámolások) eszközeinek és forrásainak teljes kör ségér l - 
beleértve az Államadósság Kezel  Központ Zrt. és más analitikus helyek elszámolásait is – a Magyar Államkincstár  
gondoskodik. 

Az id közi mérlegjelentés összeállítása a számvitelr l szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) és az 
államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: SzVhr.) által elrendelt könyvvezetés adataiból történik. 

Az rlap adatai követik a könyvviteli mérleg sorait, illetve egyes tételeket kiemelten is bemutatnak. A mérleg-
jelentés kitöltése a negyedéves f könyvi kivonat állományi számlák oszlopainak egyenleg rovat-párjában szerepl
adatok alapján, a könyvvezetési és beszámolási kötelezettséget tartalmazó rendelkezésekben el írt f könyvi 
feladásokra támaszkodva történik. A kitöltést megel z en a leltározást, a zárlati m veleteket nem kell elvégezni. 

Az rlap egyes sorai tartalmazzák a f könyvi számlákra történ  hivatkozásokat. 

Az rlap oszlopai az eszközöknek és a forrásoknak a tárgyév els  napján (január 1-jén) és a tárgyid szak 
végén megállapított állományát, és a tárgyid szakban bekövetkezett (halmozott) állományváltozások 
összetev it, ezen belül a pénzforgalmi és nem pénzforgalmi tranzakciókat, az egyoldalú (partner nélküli) 
volumenváltozást eredményez  eseményeket, valamint az átértékeléseket (beleértve a piaci értéken alapuló 
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terven felüli értékcsökkenést, az értékvesztést, a korábban elszámolt értékvesztés visszaírását és az 
értékhelyesbítéseket) tartalmazzák.

A 412 T keváltozás f könyvi számla bontására vonatkozó el írás olyan szerkezetet tartalmaz, amely a 
változásokat az ezen rlap 4-7. oszlopainak megfelel  tartalom szerint bontja szét.

Az rlap 3. oszlopa: Állomány a tárgyév elején
Az eszközöknek és forrásoknak az adatszolgáltatási tárgyév els  napján (minden adatszolgáltatási id szakban a 

január 1-jén) kimutatott állománya, melyeknek meg kell egyezniük az el z  évi éves mérlegbeszámoló adataival, a 
megfeleltethet ség szintjén. 

Az rlap 4. oszlopa: Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt
Az rlap 4. oszlopa a könyvvezetésben feljegyzend  pénzforgalmi események hatásaként jelentkez

állományváltozásokat foglalja össze. Tranzakciónak tekintünk egyébként minden olyan gazdasági eseményt, amely 
két gazdasági szervezet, illetve egy gazdasági szervezet két különböz  rendeltetés  (önálló elszámolású) szervezeti 
egysége között kölcsönös megállapodás alapján jön létre. A tranzakció fogalmába - a kialakított módszertani 
konvenció alapján - beletartozik a közterhek megfizetése is. A hatályos számvitel az államháztartásban dönt en a 
pénzforgalomban jelentkez  gazdasági eseményeket rögzíti, de egyre nagyobb jelent séggel bírnak azok a 
könyvelési tételek is, amelyek a számviteli feljegyzésre kerül  gazdasági-pénzügyi eseményeket az üzleti világban 
szokásos tartományban értelmezik. Annak érdekében, hogy a tranzakciók mindkét - pénzforgalmi és pénzforgalom 
nélküli - csoportja megismerhet vé váljék, a mérlegtételek változásaiból a pénzforgalomban jelentkez
eseményeknek betudható hányad a beszámoló pénzforgalmi adataival összeegyeztethet  legyen, az rlap a 
tranzakciókat két külön oszlopban tünteti fel. A pénzforgalomban jelentkez  tranzakciók a 4. oszlopban kapnak 
helyet. 

Idetartozik ennek megfelel en minden olyan gazdasági esemény, amelynek a pénzforgalma a 31-36. 
számlacsoportokban jelenik meg. 

A könyvvezetési kötelezettségek módosulásával összhangban a követelések és a kötelezettségek állományában, 
valamint a raktárral rendelkez  államháztartási szervezeteknél a készletek állományában bekövetkez  változások 
közül a pénzforgalomban is jelentkez  forgalmat ebben az oszlopban kell feltüntetni. 

Fontos szempont, hogy amennyiben valamely vagyonelem értékesítése, eladása során a könyv szerinti 
nyilvántartási érték és a tranzakciós pénzforgalmi érték eltér, a 4. oszlopban a tranzakció pénzforgalmi értékét (pl. az 
eladási árat), míg a nyilvántartási érték és tranzakciós érték különbözetét (a tartási nyereséget vagy veszteséget) a 7. 
oszlopban kell feltüntetni. 

Egyes mérlegtételek speciális elszámolásait az rlap sorainak részletes ismertetése tartalmazza. 

Az rlap 5. oszlopa: Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt
Az rlap 5. oszlopa a könyvvezetésben feljegyzend  gazdasági események (tranzakciók) következményeként 

adódó, pénzforgalomban nem jelentkez  események hatásaként jelentkez  állományváltozásokat foglalja össze. 
Idetartoznak pl. a térítésmentes átadások-átvételek (Immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása 
38 rlap 08 és 15 sorának megfelel en), a saját kivitelezésben megvalósított és az állományi számlákon 
nyilvántartásba vett aktivált eszközök értéke (Immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása 38 
rlap 06 sorának megfelel en), továbbá az adósság-elengedés, amely a két fél megállapodásán alapul. 

Ugyancsak itt kell kimutatni a tárgyi eszközök értékcsökkenését (Immateriális javak és tárgyi eszközök 
állományának alakulása 38 rlap 20-21. sorával egyez en), amelyet az SzVhr. 30. §-ának el írásai alapján 
negyedévente kell elszámolni. Az értékcsökkenés (ide nem értve a terven felüli értékcsökkenést) elszámolása a 
statisztikai szabványok szerint tranzakciónak min sül, mégpedig speciális tranzakciónak, mert noha nincs partner, de 
a statisztika különbséget tesz egy adott szervezeti egység két különböz  min sége (jelen esetben az eszköz 
tulajdonosa és a termelést végz ) között. 

Fontos szempont, hogy amennyiben valamely vagyonelem átadása során a könyv szerinti nyilvántartási érték és a 
tranzakciós elszámolási érték eltér, az 5. oszlopban a tranzakció elszámolási árát, míg a nyilvántartási érték és 
tranzakciós érték különbözetét (a tartási nyereséget vagy veszteséget) a 7. oszlopban kell feltüntetni. 

A készletek állományának készletfelhasználással kapcsolatos változását, az adósok állományának el írással, 
bevallással, esetleg számlázással kapcsolatos változását, az áruszállításból és szolgáltatásból származó követelések 
állományának számlázással, el írással kapcsolatos változását ugyancsak ebben az oszlopban kell elszámolni. 

Egyes mérlegtételek speciális elszámolásait az rlap sorainak részletes ismertetése tartalmazza. 
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Az rlap 6. oszlopa: Egyéb volumenváltozás
Az rlap 6. oszlopa a szokásos gazdasági események (tranzakciók) közé nem tartozó, az eszközök, készletek, 

követelések, kötelezettségek volumenét - általában rendkívüli jelleggel és tranzakciós partner nélküli módon - 
befolyásoló állományváltozásokat foglalja össze. Ilyen volumenváltozások az eszközök gazdasági megjelenése (pl. 
talált, fellelt eszközök), elt nése a gazdasági ciklusból (selejtezés, megsemmisítés), a katasztrófaveszteségek (fizikai 
elt nés, megsemmisülés), az ellenérték nélküli kisajátítás (elkobzás), az eszközöket kivételesen érint , váratlan és 
nagymérték  volumenváltozás (rendkívüli események), a besorolási rendszerek és a besorolások módosulásával 
kapcsolatos osztályozásbeli mozgások. Idetartozik még az az adósságleírás is, amely kivételes, egyoldalú intézkedés, 
és az adós már nem létezik, azaz nem lehetséges az adós könyveib l is a tartozást kivezetni. A behajthatatlan 
követelés hitelezési veszteségként való leírását ebben az oszlopban kell elszámolni. Csak az ilyen esetek tartoznak az 
egyéb volumenváltozások közé, mert ahol létezik az adós, s így az államháztartásban könyvelt adósság-elengedési, -
mérséklési esemény tükörképét is könyvelik, tranzakciónak min sül és az 5. oszlopba tartozik. 

Az rlap 7. oszlopa: Értékelés
Az rlap 7. oszlopa az állományváltozások azon összetev it mutatja be, amely változások során az eszközök, 

követelések, kötelezettségek egyedileg és volumenben nem változnak, azonban a tárgyid szakban lezajló küls
folyamatok hatására értékük megváltozik. Ezek az értékelési, újraértékelési elszámolások alkotják az itt kimutatandó 
változásokat. 

Az államháztartásba tartozó szervezetek eszközeiket és kötelezettségeiket a könyvvezetésre és beszámolásra 
vonatkozó jogszabályok alapján meghatározott id közönként, év végén, meghatározott dokumentumokban (pl. 
számviteli politika) rögzített módon értékelik, illetve értékváltozást számolnak el (pl. valuta-pénztárak és deviza-
értékpapírok értékelési különbözete; gazdasági társaságban lév  tulajdoni részesedést jelent  befektetések vagy 
hitelviszonyt megtestesít  értékpapírok, továbbá a követelések, a készletek értékvesztése, a korábban elszámolt 
értékvesztések visszaírása; immateriális javak és tárgyi eszközök piaci érték változása miatti terven felüli 
értékcsökkenése, piaci értékelés alapján meghatározott értékhelyesbítése, a korábban elszámolt terven felüli 
értékcsökkenés visszaírása). 

A Magyar Államkincstárban a pénzügyi eszközök értékelésére vonatkozó speciális szabályokat a könyvvezetését 
és beszámolási kötelezettségét szabályozó többször módosított 240/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet rendelkezései 
határozzák meg.  

Az rlap 8. oszlopa: Állomány a tárgyid szak végén
Az eszközöknek és forrásoknak az adatszolgáltatás tárgyid szakának (tárgynegyedévének) utolsó napján 

kimutatott állománya, amely számszakilag megegyezik a tárgyév els  napján kimutatott állományban a 
tárgyid szakban a négy állományváltozási jogcímen (4-7. oszlopban) kimutatott együttes (+/-) változás 
eredményeként adódó záróállománnyal (8. oszlop = 3. oszlop +/- 4. oszlop +/- 5. oszlop +/- 6. oszlop +/- 7. oszlop), 
illetve az éves mérleg megfelel  adataival. 

Az rlap egyes sorainak meghatározása a negyedéves f könyvi kivonat állományi számláinak összesítésével 
történik, az rlap sorai tartalmazzák a f könyvi számlákra történ  hivatkozásokat.

Az rlap 01-02. sora: I. Immateriális javak
Az immateriális javak között kell kimutatni a nem anyagi eszközöket, így a vagyonérték  jogokat (kivéve az 

ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni érték  jogokat), a szellemi termékeket és az egyéb immateriális javakat. A 
mérlegjelentésben a bruttó érték és az elszámolt értékcsökkenés különbözetét kell feltüntetni (január 1-jei nettó érték 
+/- évközi állományváltozások). Az elszámolt lineáris értékcsökkenést az 5. oszlopban kell feltüntetni. A nem a piaci 
érték változásán alapuló terven felüli értékcsökkenést (pl. megsemmisülés, megrongálódás, rendeltetésszer
használatra alkalmatlanná válás) a 6. Egyéb volumenváltozás oszlopban, míg a piaci érték változása miatti terven 
felül értékcsökkenést, illetve ennek visszaírását, továbbá a piaci értékre történ  értékhelyesbítést, a 7. Értékelés 
oszlopban kell szerepeltetni. 

Az immateriális javak beszerzésére adott el leg értékvesztését és a korábban elszámolt értékvesztés visszaírását a 
7. Értékelés oszlopban kell szerepeltetni. 

Az immateriális javakra adott el legek kiemelése a 02. sorban a beruházási kiadások eredményszemlélet
adatának el állítását szolgálják. 
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Az rlap 03-04. sora: II. Tárgyi eszközök
Tárgyi eszközként mutatandó ki a gazdálkodó szerv m ködését egy éven túl szolgáló földterület, telek, erd ,

épület, egyéb építmény, ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni érték  jogok, gép, berendezés és felszerelés, járm ,
tenyészállatok függetlenül attól, hogy meddig szolgálják a vállalkozás tevékenységét. A mérleg-jelentésben a bruttó 
érték és az értékcsökkenés különbözetét kell feltüntetni (január 1-jei nettó érték +/- évközi állományváltozások). Az 
elszámolt lineáris értékcsökkenést az 5. oszlopban kell feltüntetni. A nem a piaci érték változásán alapuló terven 
felüli értékcsökkenést (pl. megsemmisülés, megrongálódás, rendeltetésszer  használatra alkalmatlanná válás) a 6. 
Egyéb volumenváltozás oszlopban, míg a piaci érték változása miatti terven felül értékcsökkenést, illetve ennek 
visszaírását, továbbá a piaci értékre történ  értékhelyesbítést, a 7. Értékelés oszlopban kell szerepeltetni. 

A tárgyi eszközök javak beszerzésére adott el leg értékvesztését és a korábban elszámolt értékvesztés visszaírását 
a 7. Értékelés oszlopban kell szerepeltetni. 

A Beruházásra adott el legek kiemelése a 04. sorban a beruházási kiadások eredményszemlélet  adatának 
el állítását szolgálják. 

Az rlap 05-08. sora: Tulajdoni részesedést jelent  befektetések
Vállalkozásokba tartósan (egy évnél hosszabb id re szólóan) jövedelemszerzés céljából befektetett pénzügyi 

eszközként kell kimutatni a részesedéseket. Az rlap sorai a vállalkozás jellege alapján részletezik a gazdasági 
társaságokban meglév  részesedéseket, a 06. sor a nem pénzintézeti tevékenységet végz  vállalkozásokban, a 07. sor 
a pénzügyi (pénz- és hitelintézeti, biztosítóintézeti, pénzügyi közvetít i tevékenységet végz ) vállalkozásokban 
elhelyezett pénzügyi befektetéseket tartalmazza. 

A hatályos számviteli el írások szerint a gazdasági társaságokban lév  tulajdoni részesedést jelent  befektetést a 
társasági szerz désben meghatározott alapításkori értéken, illetve vételi áron kell nyilvántartásba venni, és év végén 
értékvesztést kell elszámolni, ha a gazdasági társaság piaci megítélése a befektetés nyilvántartási értéke alá csökken. 

A számviteli törvény és végrehajtási rendeletei alapján az értékvesztés visszaírására, illetve a tulajdoni részesedést 
megtestesít  értékpapíroknál a piaci értéken alapuló értékhelyesbítésre is mód van. 

A pénzforgalommal kapcsolatos alapítás, t keemelés miatti állománynövekedést, valamint az értékesítés, illetve 
t kekivonás miatti állománycsökkenést a 4. oszlopban; a természetbeni apporttal kapcsolatos alapítás, t keemelés, 
továbbá a kárpótlási jegy cseréb l származó csökkenést az 5. oszlopban; a felszámolás, végelszámolás miatti 
kivezetést a 6. oszlopban; a Szt. 54. §-ában foglaltak szerinti értékvesztést, illetve az értékvesztés visszaírását, 
továbbá a piaci értékre történ  értékhelyesbítést a 7. oszlopban kell szerepeltetni. 

Az rlap 09-11. sora: Hitelviszonyt megtestesít  értékpapírok
Befektetett pénzügyi eszközként kell kimutatni az egy évnél hosszabb id re szólóan, tartós jövedelemszerzés 

céljából birtokolt értékpapírokat. Az értékpapírokból - az államháztartáson belüli adósságkonszolidáció 
elvégezhet sége érdekében - fel kell tüntetni az Állam által kibocsátott kötvényeket (10. sor) és a helyi 
önkormányzatok által kibocsátott kötvényeket (11. sor). 

A hatályos számviteli el írások szerint az értékpapírokat tényleges beszerzési áron kell nyilvántartásba venni, a 
nyilvántartás szerinti értéket viszont év végén csökkenteni kell akkor, ha a mérlegkészítés napját megel z en
legalább egy éven keresztül a piaci megítélése alacsonyabb, mint a nyilvántartási érték. 

Az értékpapírok vásárlása miatti változást a 4. oszlopban, az eladás miatti állományváltozások kapcsán a kapott 
ellenértéket szintén a 4. oszlopban, a kapott ellenérték és a nyilvántartási érték különbözetét, a Szt. 54. §-a szerinti 
értékvesztést, illetve az értékvesztés visszaírását, valamint a Magyar Államkincstárnál az átértékeléseket a 7. 
oszlopban kell szerepeltetni. 

Az rlap 12-14. sora: Tartósan adott kölcsönök
Befektetett pénzügyi eszközként kell kimutatni - az éven túli lejárattal - adott kölcsönöket, továbbá az egyéb 

hosszú lejáratú követeléseket (pl. pénzügyi lízingb l, halasztott fizetésb l ered  követeléseket). Az adott 
kölcsönökb l, illetve hosszú lejáratú követelésekb l - az államháztartáson belüli adósságkonszolidáció 
elvégezhet sége érdekében - fel kell tüntetni az államháztartáson belülre - támogatási célú kölcsön, visszterhes 
támogatás formájában - nyújtott kölcsönállományt (13. sor), valamint - a nemzetközi adatszolgáltatások 
teljesíthet sége érdekében - a külföldre adott kölcsönök állományát (14. sor). 

A kölcsönök nyújtása, visszatérülése, illetve egyéb hosszú lejáratú követelések keletkezése, megsz nése miatti 
állományváltozásokat a 4. oszlopban, a megállapodáson alapuló adósság-elengedést és a következ  évi részlet 
átsorolását az 5. oszlopban, és az egyoldalú adósságleírást a 6. oszlopban kell szerepeltetni. Az értékvesztést, illetve 
a korábban elszámolt értékvesztés visszaírását a 7. Értékelés oszlopban kell szerepeltetni. 
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Az rlap 15-16. sora: Hosszú lejáratú bankbetétek
Befektetett pénzügyi eszközként kell - az éven túli - hosszú lejáratú bankbetéteket kimutatni. 
A betételhelyezés, illetve betét-visszavonás (visszavezetés) miatti állományváltozásokat a 4. oszlopban kell 

szerepeltetni. 
A devizabetétek évközi mozgása során jelentkez  árfolyam-veszteséget vagy -nyereséget, valamint az 

átértékelését a 7. oszlopban kell kimutatni. 

Az rlap 17. sora: Egyéb hosszú lejáratú követelések
Egyéb hosszú lejáratú követelésként kell kimutatni az éven túli részletre, illetve halasztott fizetéssel történ

értékesítés miatti követeléseket. 
A követelés keletkezését és a következ  évi részlet átsorolását az 5. oszlopban, pénzforgalmi teljesülésüket a 4. 

oszlopban, az egyoldalú követelés-leírást (pl. az adós jogutód nélkül megsz nt) a 6. oszlopban, az értékvesztést, 
illetve a korábban elszámolt értékvesztés visszaírását a 7. Értékelés oszlopban kell kimutatni. 

Az rlap 19-20. sora: Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott (vagyonkezelésbe vett) eszközök 
és értékhelyesbítésük

Itt kell kimutatni az államháztartás szervezetei tulajdonában lév  azon eszközöket, amelyek üzemeltetését, 
m ködtetését, kezelését szerz déses formában más gazdálkodó szervre bízta, illetve koncesszióba adta. Ugyancsak 
itt kell kimutatniuk a helyi önkormányzatoknak a kezelésbe vett kincstári vagyon állományát. 

Az újabb átadások és a visszavezetések alapján bekövetkez  állományváltozásokat az 5. oszlopban kell 
szerepeltetni. 

A nem a piaci érték változásán alapuló terven felüli értékcsökkenést (pl. megsemmisülés, megrongálódás, 
rendeltetésszer  használatra alkalmatlanná válás) a 6. Egyéb volumenváltozás oszlopban, míg a piaci érték változása 
miatti terven felül értékcsökkenést, illetve ennek visszaírását, továbbá a piaci értékre történ  értékhelyesbítést a 7. 
Értékelés oszlopban kell szerepeltetni. 

Az rlap 22-23. sora: Készletek
Itt kell kimutatni a vásárolt és saját termelés  készletek, valamint (a 23. sorban kiemelve) a követelés fejében 

átvett eszközök és készletek állományát, illetve annak változását. 
A vásárolt készleteket tényleges bekerülési értéken kell kimutatni. A követelés fejében átvett eszközöket - ha 

jogszabály, szerz dés, megállapodás ett l eltér en nem rendelkezik - a kiváltott követelés összegével azonos 
összegben kell nyilvántartásba venni. 

A hatályos számviteli el írások alapján az analitikus nyilvántartásban szerepl  állományok változását kell a 
f könyvi számlákra átvezetni, a raktárral rendelkez k esetében a pénzforgalommal összefügg  változásokat (pl. 
beszerzés, értékesítés) az rlap 4. oszlopában, egyébként az 5. oszlopában kimutatni. Az értékvesztést, illetve a 
korábban elszámolt értékvesztés visszaírását a 7. Értékelés oszlopban kell szerepeltetni. 

Az rlap 24-25. sora: Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból
Az államháztartás szervezetei által teljesített és a vev , igénybe vev  által teljesítésként elismert termékértékesítés 

vagy szolgáltatásnyújtás ellenértékeként még nem fizetett követelések állománya az analitikus nyilvántartások 
feladásai alapján. 

A követelések állományának pénzforgalomban jelentkez  változását az rlap 4. oszlopában, a pénzforgalomban 
nem jelentkez  megállapodáson alapuló változását az rlap 5. oszlopban, míg az esetlegesen el forduló egyoldalú 
követelés-leírást a 6. oszlopban kell kimutatni. Az értékvesztést, illetve a korábban elszámolt értékvesztés 
visszaírását a 7. Értékelés oszlopban kell szerepeltetni. 

Az államháztartáson belüli áruszállításból és szolgáltatásokból származó követelések kiemelése a 25. sorban a 
konszolidált államháztartási adatok el állítását szolgálja. 

Az rlap 26. sora: Adósok
Az adósok a közterhek beszedésével, illetve az államháztartás szervezetei m ködésével, az önkormányzati lakás- 

és helyiséggazdálkodással, bérbeadással kapcsolatosan keletkez , fennálló követelések állománya, az analitikus 
nyilvántartások feladásai alapján. Az adósok kimutatott állománya magában foglalja az el legeket (pl. 
adóel legeket) és a hátralékokat, hozzászámítva a késedelmi pótlékokat és bírságokat is. Az állomány nem 
tartalmazhatja a túlfizetéseket, azokat a kötelezettségek között kell szerepeltetni. 

Az adósok állományának pénzforgalomban bekövetkez  változását az rlap 4. oszlopában, egyéb változását 
(el írások, el írások módosítása megállapodás alapján) az rlap 5. oszlopában, míg az esetlegesen el forduló 
egyoldalú követelés-leírást a 6. oszlopban kell kimutatni. Az értékvesztést, illetve a korábban elszámolt értékvesztés 
visszaírását a 7. Értékelés oszlopban kell szerepeltetni. 
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Az rlap 27-29. sora: Rövid lejáratú kölcsönök
Éven belüli visszafizetési kötelezettség mellett nyújtott kölcsönök fennálló állománya, amelyb l ki kell emelni az 

államháztartáson belüli szervezetnek (28. sor) támogatási célú kölcsön, visszterhes támogatás formájában, illetve 
külföldi szervezetnek (29. sor) nyújtott kölcsönállományt. 

A kölcsönök nyújtása, illetve visszatérülése miatti, pénzforgalomban is jelentkez  állományváltozásokat a 4. 
oszlopban, a megállapodáson alapuló adósság-elengedést és a következ  évi részlet átsorolását az 5. oszlopban, az 
esetlegesen el forduló egyoldalú követelés-leírást a 6. oszlopban kell szerepeltetni. Az értékvesztést, illetve a 
korábban elszámolt értékvesztés visszaírását a 7. Értékelés oszlopban kell szerepeltetni. 

Az rlap 30-33. sora: Egyéb követelések
A munkavállalókkal, illetve az államháztartás szervezeteinek tevékenységével kapcsolatos, az rlap 24-29. soraiba 

nem tartozó, nyilvántartott követelések állománya. 
A követelések keletkezése, illetve teljesítése miatti, pénzforgalomban jelentkez  állományváltozásokat a 4. 

oszlopban, a megállapodáson alapuló adósság-elengedést és a következ  évi részlet átsorolását az 5. oszlopban, az 
esetlegesen el forduló egyoldalú követelés-leírást a 6. oszlopban kell szerepeltetni. Az értékvesztést, illetve a 
korábban elszámolt értékvesztés visszaírását a 7. Értékelés oszlopban kell szerepeltetni. 

A támogatási program el legének kiemelése a 31. sorban, a nemzetközi támogatási programok miatti követelése 
kiemelése a 32. sorban, az Európai Unióval szemben fennálló követelések kiemelése a 33. sorban az uniós 
pénzeszközökkel való elszámolást célozza. 

Az rlap 35. sora: Egyéb részesedések
A forgatási célú egyéb részesedések értékpapírok vásárlásából, illetve értékesítéséb l adódó, tranzakciós 

árfolyamon számolt állományváltozásokat az rlap 4. oszlopában, a tranzakciós árfolyam és a nyilvántartási érték 
különbözetét a 7. oszlopban kell kimutatni. 

Az rlap 36. sora: Kárpótlási jegyek
Az államháztartás szervezetei által forgatási célból, nem tartós befektetésként birtokolt, illetve jogszabályban 

meghatározott esetekben fizet eszközként elfogadott kárpótlási jegyek állománya. 
A kárpótlási jegyek vásárlásából, illetve értékesítéséb l adódó, pénzforgalomban jelentkez  állományváltozásokat 

az rlap 4. oszlopában, a fizet eszközként (eszközökért cserébe kapott) birtokba került kárpótlási jegyeket az 5. 
oszlopban kell szerepeltetni. A 4-5. oszlopban minden esetben a tranzakciós árfolyamot kell alkalmazni (pl. 
értékesítésnél a 4. oszlopban a ténylegesen kapott vételárat, míg a könyv szerinti érték és a ténylegesen elért 
árfolyam különbözetét (a realizált árfolyamveszteséget, -nyereséget) a 7. oszlopban kell feltüntetni. 

Az rlap 37. sora: Kincstárjegyek
Az államháztartás szervezetei által - jogszabály által megengedetten - forgatási célból, nem tartós befektetésként 

birtokolt kincstárjegyek állománya.  
A kincstárjegyek vásárlásából, illetve értékesítéséb l adódó, tranzakciós értéken elszámolt állományváltozásokat 

az rlap 4. oszlopában kell kimutatni; az átértékeléseket, ideértve a tranzakciós árfolyam és a nyilvántartási érték 
különbözetét is pedig a 7. oszlopban. 

Az rlap 38-40. sora: Kötvények
Az államháztartás szervezetei által - jogszabály által megengedetten - forgatási célból, nem tartós befektetésként 

birtokolt kötvények állománya.  
Az államháztartáson belüli hitelviszonyok azonosítása érdekében a kötvények állományából ki kell emelni az 

Állam által (39. sor) és a helyi önkormányzatok által (40. sor) kibocsátott kötvények állományát. 
A kötvények vásárlásából, illetve értékesítéséb l adódó, tranzakciós értéken elszámolt állományváltozásokat az 

rlap 4. oszlopában, a tranzakciós árfolyam és a nyilvántartási érték különbözetét, valamint a Magyar 
Államkincstárnál az átértékeléseket a 7. oszlopban kell kimutatni. 

Az rlap 41. sora: Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesít  egyéb értékpapírok
Az államháztartás szervezetei által - jogszabály által megengedetten - forgatási célból, nem tartós befektetésként 

birtokolt, a kárpótlási jegyek, kincstárjegyek és kötvények közé nem tartozó egyéb értékpapírok állománya, ideértve 
a forgatási célból birtokolt részesedéseket is. 

Az egyéb értékpapírok vásárlásából, illetve értékesítéséb l adódó, tranzakciós árfolyamon számolt 
állományváltozásokat az rlap 4. oszlopában, a tranzakciós árfolyam és a nyilvántartási érték különbözetét a 7. 
oszlopban kell kimutatni. 
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Az rlap 43-44. sora: Pénztárak és betétkönyvek
Az államháztartás szervezeteinek pénztáraiban és betétkönyveiben lév  pénzeszközök állománya, amelyb l a 

külföldi pénznemben tartott pénzeszközök (forintban kimutatott) állományát a 43. sorban kell szerepeltetni. Az 
értékelés év végén a mérlegfordulónapon a választott hitelintézetnél érvényes valuta-, devizavételi és -eladási 
árfolyamának átlagán számított forintérték, vagy az MNB által közzétett, hivatalos devizaárfolyam alapján történik. 
A pénzforgalommal kapcsolatos tranzakciók miatti állományváltozást az rlap 4. oszlopában, az értékelés miatti 
különbözetet a 7. oszlopban kell kimutatni. 

Az rlap 45-46. sora: Költségvetési bankszámlák
Az államháztartás szervezeteinek bankszámlán kezelt pénzeszközállománya, amelyb l a külföldi pénznemben 

tartott pénzeszközök (forintban kimutatott) állományát a 46. sorban kell szerepeltetni. A pénzforgalommal 
kapcsolatos tranzakciók miatti állományváltozást az rlap 4. oszlopában, az értékelés miatti különbözetet a 7. 
oszlopban kell kimutatni. 

Az rlap 47-48. sora: Elszámolási számlák
Az államháztartás kincstári körbe tartozó szervezetei elszámolási számláinak (el irányzat-felhasználási 

keretszámlák, célelszámolási és elkülönített számlák) állománya. Az elszámolási számlák állományának változását a 
45-46. soroknál leírtak szerint kell kimutatni. 

Az rlap 49-51. sora: Idegen pénzeszközök számlák
Az államháztartás szervezeteinek m ködési körén kívül es , nem a költségvetési elszámolások részét képez , de 

általuk kezelt pénzeszközök állománya. Az idegen elszámolási számlák állományának változását az rlap 4. 
oszlopában kell kimutatni. 

A nemzetközi támogatási programok lebonyolítási- és devizaszámláinak kiemelése a 50. és 51. sorban az uniós 
pénzeszközökkel való elszámolást célozza. 

Az rlap 53-60. sora: Egyéb aktív pénzügyi elszámolások
Az államháztartás szervezeteinek pénzeszközeit olyan pénzmozgások is befolyásolják, amelyek a rendelkezésre 

álló pénzeszközöket id legesen, rendezési kötelezettséggel csökkentik. Ezek egy része a költségvetési m ködéssel, 
más részük költségvetésen kívüli elszámolásokkal kapcsolatos. Az aktív pénzügyi elszámolások esetében id ben 
el ször egy kiadás (vagyis pénzkészlet-csökkenés) jelentkezik, amely kés bb megtérüléssel (vagyis pénzkészlet-
növekedéssel) rendez dik. Az rlap sorai az éves mérleggel egyez en részletezi a költségvetési elszámolási körbe 
tartozó függ  (53. sor), átfutó (54. sor), kiegyenlít  (59.) tételeket, valamint a költségvetésen kívüli aktív pénzügyi 
elszámolásokat (60. sor). 

Az egyéb aktív pénzügyi elszámolások állományának változását az rlap 4. oszlopában kell szerepeltetni. 
Amennyiben egy itt elszámolt kiadásból végleges kiadás lesz, ugyanezen az oszlopon belüli átrendezéssel kell 
elszámolni a költségvetési kiadások növekedését és az egyéb aktív pénzügyi elszámolások kiadásainak csökkenését 
(negatív kiadás). 

A költségvetési aktív átfutó elszámolások egyes tételeinek kiemelése a pénzforgalmi adatok 
eredményszemléletesítését szolgálja: a személyi juttatásokkal és munkavállalókkal kapcsolatos elszámolását (55. 
sor), a megel legezett társadalombiztosítási és családi támogatásokat (56. sor) és a szállítóknak adott el legeket (57. 
sor) illet en.

A nemzetközi támogatásokhoz kapcsolódó költségvetési átfutó kiadások kiemelése az 58. sorban az uniós 
pénzeszközökkel való elszámolást célozza. 

Az rlap 64. sora: D/ Saját t ke
Az induló t ke, a t keváltozások és az értékelési tartalék összértéke az eszközök és források egyes oszlopokban 

elszámolt változásait is tartalmazza. A D/ Saját t ke záró állományát a mérlegösszefüggéseknek megfelel en 
egyeztetni kell. 

Az rlap 65. sora: E/ Tartalékok
A tárgyévi, illetve az el z  évi tartalékelszámolási számlák egyenlege. Az egyes oszlopokba beírandó összeget a 

mérlegösszefüggés alapján [költségvetési pénzeszközök + költségvetési aktív pénzügyi elszámolások - (mínusz) 
költségvetési passzív pénzügyi elszámolások] kell kiszámítani. 

Az rlap 66-67. sora: Hosszú lejáratra kapott kölcsönök
Éven túli visszafizetési kötelezettséget képez  kölcsöntartozások állománya, amelyb l ki kell emelni az 

államháztartáson belüli szervezettel szemben fennálló, támogatási célú kölcsönök, visszterhes támogatások 
igénybevétele miatti tartozást (67. sor). 
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A hosszú lejáratra kapott kölcsönök keletkezése, illetve megsz nése miatti, pénzforgalomban jelentkez
állományváltozásokat a 4. oszlopban, a megállapodáson alapuló adósság-elengedést és a következ  évi részlet 
átsorolását az 5. oszlopban, az esetleges egyoldalú elengedéseket a 6. oszlopban kell feltüntetni. 

Az rlap 68-69. sora: Tartozások (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból
A fejlesztési célok megvalósításához kapcsolódó, általában éven túli visszafizetési kötelezettséggel kibocsátott 

értékpapírok (alapvet en kötvények) fennálló tartozásállománya, év végén csökkentve a tárgyévet követ  évben 
törlesztésre esedékes összegekkel, amelyeket az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek között (89. sorban) kell 
kimutatni. 

A hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása, illetve törlesztése miatti tartozásállomány-változásokat a 4. oszlopban, 
a következ  évben esedékes törleszt részletek rövid lejáratú kötelezettségre történ  átvezetése miatti 
állománycsökkenést és a következ  évi részlet átsorolását az 5. oszlopban, és az esetlegesen el forduló egyoldalú 
adósságleírást a 6. oszlopban, valamint a devizában fennálló kötelezettségek átértékeléseit a 7. oszlopban kell 
szerepeltetni. 

Az rlap 70-72. sora: Beruházási és fejlesztési hitelek
A hosszú lejáratú - éven túli - visszafizetési kötelezettséggel felvett beruházási és fejlesztési hitelek fennálló 

állománya, év végén csökkentve a tárgyévet követ  évben törlesztésre esedékes összegekkel, amelyeket az egyéb 
rövid lejáratú kötelezettségek között (88. sorban) kell kimutatni. 

A hosszú lejáratú hitelek állományából bemutatásra ki kell emelni a nemzetközi fejlesztési szervezetekt l (71. 
sor), illetve a külföldi pénzintézetekt l (72. sor) felvett fennálló hitelállományt. 

A hitelek felvétele, illetve törlesztése miatti állományváltozásokat a 4. oszlopban, a következ  évben esedékes 
törleszt részletek rövid lejáratú kötelezettségre történ  átvezetése miatti állománycsökkenést és a megállapodáson 
alapuló adósság-elengedést és a következ  évi részlet átsorolását az 5. oszlopban, és az esetlegesen el forduló 
egyoldalú adósságleírást a 6. oszlopban, valamint a devizában fennálló kötelezettségek átértékeléseit a 7. oszlopban 
kell szerepeltetni. 

Az rlap 73. sora: Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek
Éven túli fizetési vagy visszafizetési kötelezettséget képez , a 66-72. sorokba nem tartozó kötelezettségek 

állománya. Tájékoztatásul be kell mutatni (87. sor) azokat a hosszú lejáratú fizetési kötelezettségeket, amelyek 
részletvásárlással, halasztott fizetéssel megvalósuló eszközbeszerzések, beruházások, felújítások miatt keletkeznek, s 
nem szerepelnek a szállítókkal szembeni kötelezettségek (77-78. sor) között. 

Az egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek keletkezése, illetve megsz nése miatti, pénzforgalomban jelentkez
állományváltozásokat a 4. oszlopban, a megállapodáson alapuló adósság-elengedést és a következ  évi részlet 
átsorolását az 5. oszlopban, az esetleges egyoldalú elengedéseket a 6. oszlopban kell feltüntetni. 

Az rlap 76. sora: Rövid lejáratú kölcsönök
Éven belüli visszafizetési kötelezettséget képez , a 79-92. sorokba nem tartozó kötelezettségek állománya, 

növelve a hosszú lejáratú kötelezettségek következ  évet terhel  kötelezettségeinek rövid lejáratú kötelezettségre 
átvezetett esedékes összegeivel. 

A rövid lejáratú kölcsönök keletkezése, illetve megsz nése miatti, pénzforgalomban jelentkez
állományváltozásokat a 4. oszlopban, a megállapodáson alapuló elengedést az 5. oszlopban kell szerepeltetni. 

Az rlap 77-78. sora: Rövid lejáratú hitelek
A rövid lejáratú - éven belüli - visszafizetési kötelezettséggel felvett hitelek fennálló állománya, amelyb l ki kell 

emelni az államháztartáson belüli rövid lejáratú hitelállományt (78. sor). 
A hitelek felvétele, illetve törlesztése miatti, pénzforgalomban jelentkez  állományváltozásokat a 4. oszlopban, a 

megállapodáson alapuló adósság-elengedést az 5. oszlopban kell szerepeltetni. 

Az rlap 79-84. sora: Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)
Rövid lejáratú kötelezettségként kell kimutatni az áruszállításból és szolgáltatás teljesítéséb l származó, általános 

forgalmi adót a számviteli el írások szerinti esetekben tartalmazó kötelezettséget, megbontva azokat a tárgyévi 
költségvetést (81. sor), illetve a tárgyévet követ  évet terhel  kötelezettségekre (83. sor), valamint a jogszabály által 
lehet vé tett esetekben kibocsátott váltókkal kapcsolatos elszámolásokat. 

A szállítókkal szembeni tartozások állományát az analitikus nyilvántartások feladásai alapján kell meghatározni, 
az állományváltozások pénzforgalomból adódó változásának adatait a 4. oszlopban, egyéb változásait az 5. 
oszlopban kell feltüntetni. 

A beruházási szállítók kiemelése a 82. és 84. sorban a beruházási kiadások eredményszemlélet  adatának 
el állítását szolgálják. 
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Az rlap 85-91. sora: Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
Éven belüli visszafizetési kötelezettséget képez , 76-84. sorokba nem tartozó kötelezettségek állománya, növelve 

a hosszú lejáratú kötelezettségek következ  évet terhel  kötelezettségeinek rövid lejáratú kötelezettségre átvezetett 
esedékes összegeivel. Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségekb l ki kell emelni a hosszú lejáratú hitelek, kötvények 
következ  évet terhel  törleszt  részleteit (88. és 89. sor), az egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következ  évben 
esedékes fizetési részleteit (90. sor), a tárgyévet terhel  egyéb (76-84. sorokba nem tartozó) rövid lejáratú 
kötelezettségeket (85. és 86. sor). 

Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek keletkezése, illetve megsz nése miatti, pénzforgalomban jelentkez
állományváltozásokat a 4. oszlopban, a megállapodáson alapuló elengedést és a következ  évi részlet átsorolását az
5. oszlopban kell szerepeltetni. 

Az rlap 92. sora: Tartozás rövid lejáratú értékpapírokból 
Éven belüli visszafizetési kötelezettséggel kibocsátott értékpapírok fennálló tartozásállománya. A rövid lejáratú 

értékpapírok kibocsátásából származó kötelezettségek keletkezése, illetve megsz nése miatti, pénzforgalomban 
jelentkez  állományváltozásokat a 4. oszlopban, a megállapodáson alapuló elengedést az 5. oszlopban kell 
szerepeltetni. 

Az rlap 94-99. sora: Egyéb passzív pénzügyi elszámolások
Az államháztartás szervezeteinek pénzeszközeit olyan pénzmozgások is befolyásolják, amelyek a rendelkezésre 

álló pénzeszközöket id legesen, rendezési kötelezettséggel növelik. Ezek egy része a költségvetési m ködéssel, más 
részük költségvetésen kívüli elszámolásokkal kapcsolatos. A passzív pénzügyi elszámolások esetében id ben el ször 
egy bevétel (vagyis pénzkészlet-növekedés) jelentkezik, amely kés bb visszafizetéssel (vagyis 
pénzkészletcsökkenéssel) rendez dik. Az rlap sorai az éves mérleggel egyez en részletezi a költségvetési 
elszámolási körbe tartozó függ  (94. sor), átfutó (95. sor), kiegyenlít  (96.) tételeket, valamint a költségvetésen 
kívüli passzív elszámolásokat (97. sor). Önálló soron kell kimutatni a költségvetésen kívüli letéti elszámolásokat (98. 
sor), valamint a könyvviteli mérlegben egyébként önálló mérlegsort jelent  „Nemzetközi támogatási programok 
devizaelszámolása” címén jelentkez  ideiglenes bevételeket (99. sor) a végleges elszámolásig. 

Az egyéb passzív pénzügyi elszámolások állományának változását az rlap 4. oszlopában kell szerepeltetni. 
Amennyiben egy itt elszámolt bevételb l végleges bevétel lesz, ugyanezen az oszlopon belüli átrendezéssel kell 
elszámolni a költségvetési bevételek növekedését és az egyéb passzív pénzügyi elszámolások bevételeinek 
csökkenését (negatív bevétel). 

K I T Ö L T É S I     Ú T M U T A T Ó 
2008. 

01-R-B rlap:  A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása

A negyedéves adatszolgáltatásokat a tárgynegyedévre vonatkozóan a tulajdonos rendelkezésére bocsátott 
jelentésekb l, évközi beszámolókból kell teljesíteni. Az éves elszámolást a tulajdonolt szervezet közgy lése által 
elfogadott, auditált mérlegbeszámolója, az éves konszolidált elszámolást a tulajdonolt szervezet konszolidált 
mérlegbeszámolója alapján kell összeállítani. 

Az rlapon mindig a tárgyév január 1-jei nyitóállományt, a január 1-je és a tárgynegyedév utolsó napja 
közötti id szak teljes (halmozott) forgalmát, valamint a tárgyid szak utolsó napján kimutatott záróállományt 
kell szerepeltetni.

Az egyes rlapok fejrovatában csak 
- az adatközl  szerv megnevezését 
- az adatközl  szektorát, 
- PIR törzsszámát, 
- az adatközlés id pontját 
- az évet (négy számjegyen, pl. 2007) és 
- a vonatkozó id szakot (els  negyedév: 11, második negyedév 12, harmadik negyedév 13, negyedik negyedév 14, 

éves elszámolás 15, éves konszolidált elszámolás 16) 
kell feltüntetni, a többi azonosító, illetve leíró adatot nem kell feltüntetni. 
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Az éves konszolidált elszámolás 16 jel rlapot akkor is be kell nyújtani, ha a tulajdonolt szervezet nem készít 
konszolidált elszámolást, s így a 15 és 16 jel  adatközlések megegyeznek. 

Az rlap oszlopai
Az rlap oszlopai a gazdasági társaságokban való - a befektetett eszközök között kimutatott - részesedéseket 

(részvényeket, üzletrészeket) azok jogi szabályozási szintje és a társaságok jövedelemtulajdonosi szektor szerinti 
hovatartozása szerint különbözteti meg. A jogi szabályozás alapján megkülönbözetjük azokat a tulajdonrészeket, 
amelyeket törvény társaságonként tételesen és a tartós állami tulajdoni részesedés konkrét mértékének feltüntetésével 
határoz meg, azoktól a tulajdonrészekt l, amelyeket a költségvetési szervek, a helyi önkormányzatok - törvényi 
felhatalmazás alapján saját elhatározás szerinti mértékben - saját alapítású vagy támogatott gazdasági társaságokban 
birtokolnak. 

3. oszlop: Törvény alapján tartós állami részesedések nem pénzügyi vállalkozásokban
Az rlap 3. oszlopában a Magyar Államnak a Magyar Nemzeti Vagyonkezel  Zártkör en m köd

Részvénytársaságban, valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény mellékletében meghatározott 
gazdasági társaságokban való részesedéseket kell - a pénz- és hitelintézetek kivételével - feltüntetni. Amennyiben a 
tulajdonosi jogokat gyakorló tárcájában hivatkozott törvény mellékletében meghatározott részesedési mértéket 
meghaladó részesedés van, azt is itt kell szerepeltetni. 

4. oszlop: Törvény alapján tartós állami részesedések pénzügyi vállalkozásokban
Az rlap 4. oszlopában a Magyar Államnak a Magyar Nemzeti Bankban fennálló tulajdonosi részesedését, 

valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény mellékletében meghatározott gazdasági társasági 
részesedések közül a pénz- és hitelintézetekben meglév  részesedéseket kell szerepeltetni. Amennyiben a tulajdonosi 
jogokat gyakorló tárcájában hivatkozott törvény mellékletében meghatározott részesedési mértéket meghaladó 
részesedés van, azt is itt kell szerepeltetni. 

5. oszlop: Részesedések saját alapítású gazdasági társaságokban
Az rlap 5. oszlopában az Országgy lés, a Kormány, illetve a költségvetési szervek által alapított gazdasági 

társaságokban való részesedéseket kell kimutatni, ideértve a helyi önkormányzatok által alapított társaságokat és a 
volt tanácsi alapítású vállalatokban szerzett részesedéseket is. 

6. oszlop: Részesedések saját alapítású közhasznú társaságokban
Az rlap 6. oszlopában az Országgy lés, a Kormány, illetve a költségvetési szervek által alapított közhasznú 

társaságokban való részesedéseket kell kimutatni, ideértve a helyi önkormányzatok által alapított közhasznú 
társaságokat is. 

7. oszlop: Részesedések átmeneti id re
Az rlap 7. oszlopában azokat a 3-6. oszlopokban nem szerepl , egyéb tulajdonrészeket kell kimutatni. Az itt 

szerepeltetend  részesedések általában résztulajdoni (kisebbségi) hányadot jelentenek és ideiglenesen, átmeneti id re
tartózkodnak a részesedés birtoklására jogszabályban felhatalmazott szerv tárcájában. Nem szerepelhetnek itt a 
forgatási célból vásárolt értékpapírok és a követelés fejében átvett részesedések, mert azok nem a befektetett 
eszközök, hanem a forgóeszközök között szerepelnek a könyvviteli mérlegben. 

8. oszlop: Részesedések nemzetközi szervezetekben
Az rlap 8. oszlopában azokat a nemzetközi szervezetekben els sorban pénzügyi szervezetekben, társaságokban 

meglév  tulajdonrészeket kell kimutatni, amely szervezetekhez Magyarország t ke-hozzájárulást teljesített. 

9. oszlop: Összesen
Összegz  oszlop, a részesedések összegzésére szolgál. 

10. oszlop: Összesenb l részesedés a Budapesti Értékt zsdén jegyzett társaságokban
Tájékoztató adatoszlop, amely - eleget téve az EU adatszolgáltatási kötelezettségnek - az államháztartás által 

birtokolt, de a t zsdei forgalomban jegyzett részvények állományára, azok alakulására kér információt. 

Az rlap sorai

01. sor: El z  évi záró állomány (tárgyévi nyitó állomány)
Ebben a sorban az el z  évi beszámoló könyvviteli mérlegének II/1. Részesedések mérlegsorában kimutatott 

összeg - részletezve - szerepel, mely egyben a tárgyévi nyitó állomány összegét képezi. 
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02. sor: Alapítás
Gazdasági társaság, közhasznú társaság alapításával kapcsolatos pénzátutalás, amely a tárgyid szak

pénzforgalmában megjelent. A természetbeni apportot, azaz fizikai vagyontárgyak átadását nem itt, hanem a 07 
sorban kell szerepeltetni. 

03. sor: T keemelés
Gazdasági társaságokban, közhasznú társaságokban meglév  részesedések növelése a társasági t ke növelése 

révén, a pénzforgalomban jelentkez  pénzátutalás eredményeként. 

04. sor: Vásárlás készpénzért
Üzletrészek, részvények vásárlása készpénzért, a jogszabályok által lehet vé körben. 

05. sor: Vásárlás kárpótlási jegy ellenében
Üzletrészek, részvények vásárlása kárpótlási jegy ellenében, a jogszabályok által lehet vé tett szervezeti körben. 

06. sor: Részesedések tárgyévi pénzforgalmában jelentkez  növekedés összesen (02+03+04+05)
Összegz  sor, a részesedések a pénzforgalommal együtt járó állományváltozásának kimutatására szolgál. 

07. sor: Alapítás eszközök átadásával
Gazdasági társaság, közhasznú társaság alapításához való hozzájárulás természetbeni apport formájában, azaz 

tárgyi eszközök, immateriális javak, értékpapírok stb. átadásával. A készpénz átadását nem itt, hanem a 02 sorban 
kell szerepeltetni. 

08. sor: T keemelés nem pénzügyi eszközök átadásával
Gazdasági társaságokban, közhasznú társaságokban meglév  részesedések növelése a társasági alapt ke növelése 

révén, természetbeni hozzájárulás formájában, azaz tárgyi eszközök, immateriális javak, értékpapírok stb. átadásával. 
A készpénz átadását nem itt, hanem a 03 sorban kell szerepeltetni. 

09. sor: Térítésmentes átvétel
Más szervezett l térítésmentesen átvett részesedések, üzletrészek az átadó által közölt értéken, illetve ennek 

hiányában piaci értéken. 

10. sor:
(szándékosan üresen hagyott sor) 

11. sor: Átértékelési különbözet (növekedés)
A tárgyid szak végén meglév  részvények, üzletrészek (növel , illetve csökkent ) értékvesztésének, továbbá a 

korábban elszámolt értékvesztés visszaírásának összege. 

12. sor: Részesedések tárgyévi pénzforgalmában nem jelentkez  növekedés összesen (07+08+09+10+11) 
Összegz  sor, a részesedések állományának pénzforgalomban nem jelentkez  változásával összefügg  változások 

kimutatására szolgál. 

13. sor: Növekedések összesen (06+12) 
Összegz  sor, a részesedések állományának összes növekedését mutatja. 

14. sor: Értékesítés készpénzért
Részvények, üzletrészek értékesítése készpénz ellenében. A kivezetés a könyvi értéken történik. Az értékesítés 

során realizált - bevételként elszámolt - árfolyamnyereséget a 31. sorban, a realizált árfolyamveszteséget a 20. sorban 
kell kimutatni. 

(Ha tehát pl. egy 100 könyvi értéken nyilvántartott részesedésértékesítése 120 egységen történt meg, akkor a 
realizált 20 egység hozambevétel a 31. sorban jelenik meg, a 14. sorban a kivezetés könyvszerinti, 100 egységen 
történik. Ha a 100 egységen nyilvántartott részesedés értékesítése 90 egységért történt, akkor a realizált 10 egység 
veszteség a 20 sorban mutatandó ki, a 14. sorban pedig a realizált 90 egység értékesítési bevétel összegében történik 
a kivezetés. Így mindkét esetben a 22. sorban a csökkenés összességében 100 egységet mutat.)

15. sor: T kekivonás
A gazdasági társaságokba, közhasznú társaságokba befektetett pénzt ke kivonása, a jegyzett t ke leszállítása 

pénzforgalomban jelentkez  bevétel formájában. 

16. sor: Részesedések tárgyévi pénzforgalmában jelentkez  csökkenés összesen (14+15)
Összegz  sor, a pénzforgalomban jelentkez  változások csökkent  hatásának kimutatására. 
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17. sor: Értékesítés kárpótlási jegyért
Részvények, üzletrészek értékesítése kárpótlási jegy ellenében. Itt kell kimutatni az Állami Privatizációs és 

Vagyonkezel  Rt.-nél az által meghirdetett privatizációs akciók során a részesedések kárpótlási jegy ellenében 
történ  átadását. A kivezetés a könyvi értéken történik. Az értékesítés során realizált árfolyamnyereséget a 31. 
sorban, a realizált árfolyamveszteséget a 20. sorban kell kimutatni, a készpénzes értékesítés elszámolásának 
módjával azonosan. 

18. sor: Térítésmentes átadás
Más szervezeteknek térítésmentesen átadott részesedések, üzletrészek az átadónál szerepl  könyvi értéken. 

19. sor: Felszámolás, végelszámolás miatti kivezetés
Részvények, üzletrészek könyvi értékének egyoldalú kivezetése a gazdasági társaság, közhasznú társaság 

felszámolása, végelszámolása miatt. 

20. sor: Értékesítés realizált árfolyamvesztesége
Részvények, üzletrészek értékesítése során a befolyt ellenérték és a könyvi érték negatív különbsége. A könyvi 

érték kivezetése a 14. vagy 15. sorokban történik. 

21. sor: Átértékelési különbözet (csökkenés)
A tárgyid szak végén meglév  részvények, üzletrészek leértékelése, amennyiben a tulajdonosra el írt 

könyvvezetési szabályok ezt lehet vé teszik. 

22. sor: Részesedések tárgyévi pénzforgalmában nem jelentkez  csökkenés összesen (17+18+19+20+21) 
Összegz  sor, a pénzforgalomban nem jelentkez  változások csökkent  hatásának kimutatására. 

23. sor: Csökkenések összesen (16+22) 
Összegz  sor, az adósok állományában bekövetkezett csökkenés kimutatására. 

24. sor: Tárgyévi záró állomány (1+13-23)
Ebben a sorban a tárgyévi beszámoló könyvviteli mérlegének II/1. Részesedések mérlegsorában kimutatott összeg 

szerepel, mely egyben a tárgyévet követ  évi nyitó állomány összegét képezi. 

25. sor: A gazdasági és közhasznú társaságok száma a nyitó állományban
A gazdasági és közhasznú társaságok összesített darabszáma a tárgyid szak nyitó napján, amelyben az 

adatszolgáltató részesedéssel rendelkezik, függetlenül a részesedés mértékét l és min ségét l.

26. sor: A gazdasági és közhasznú társaságok száma a záró állományban
A gazdasági és közhasznú társaságok összesített darabszáma a tárgyid szak záró napján, amelyben az 

adatszolgáltató részesedéssel rendelkezik, függetlenül a részesedés mértékét l és min ségét l.

27. sor: Tulajdonost megillet  osztalék a részesedések el z  évi záró állománya után
Az el z  beszámolási id szak végén birtokolt részesedések után, a közgy lési határozatok alapján a tulajdonost a 

tulajdoni részesedés alapján megillet  bevétel, függetlenül attól, hogy az bevételként mikor folyik be. 

28. sor: Tárgyévi osztalékbevétel a részesedések el z  évi záró állománya után
Az el z  beszámolási id szak végén birtokolt részesedések után, a közgy lési határozatok alapján a tulajdonost a 

tulajdoni részesedés alapján megillet  bevétel azon része, amely a tárgyévben folyik be. 

29. sor: Tárgyévi egyéb osztalékbevétel
A tárgyévben befolyt osztalékbevételek azon része, amely vagy korábbi évekr l elmaradt befizetés teljesítéseként, 

vagy a tárgyévben képz d  feltételezett nyereség alapján osztalékel leg formájában realizálódott. 

30. sor: Gazdasági és közhasznú társaságok kötelezettségei a tárgyid szak végén
Ebben a sorban tájékoztató adatként a gazdasági és közhasznú társaságok (auditált) el z  évi 

mérlegbeszámolójának mérlegében „F) Kötelezettségek” mérlegblokk alatt kimutatott mérlegtételek összegének a 
tulajdoni részaránynak megfelel en arányosított összegét kell szerepeltetni. 

31. sor: Értékesítés realizált árfolyamnyeresége (hozambevétel)
Részvények, üzletrészek értékesítése során a befolyt ellenérték könyvi értéket meghaladó különbözete. A könyvi 

érték kivezetése a 14. vagy 15. sorokban történik. 
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KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 
2008.  

01-R-C rlap:  A közteher-bevételek adósainak alakulása

Az rlapot a beszed  szervezetek töltik ki a közterhekre (adókra, járulékokra, illetékekre, adójelleg  bevételekre), 
amennyiben megnevezett más szerv gondoskodik a közterhek adósainak nyilvántartásáról, akkor a nyilvántartó 
szervezetet az adatszolgáltató. A Magyar Államkincstár f könyvéhez analitikus helyként kapcsolódó beszed  és 
nyilvántartó szervezetek esetében az analitikus helyek az adatszolgáltatók, ezeknek a szervezeteknek is a megjelölt 
határid re be kell nyújtaniuk jelentéseket a Pénzügyminisztérium kijelölt szervezetéhez adatfeldolgozás céljából. A 
fejezeti kezelés  el irányzatok tekintetében az rlapot a könyvvezetés munkamegosztási rendjéhez igazodóan kell 
kitölteni. Amennyiben a fejezeti költségvetésbe integrált elkülönített állami pénzalap továbbra is önálló 
könyvvezetést végez, úgy a "támogatási célprogram" önálló adatszolgáltató. A fejezetért felel s szerv ellen rizni 
tartozik a fejezeti kezelés  el irányzatokra vonatkozó adatszolgáltatás teljességét.  

Az egyes rlapok fejrovatában csak  
- az adatközl  szerv megnevezését 
- az adatközl  szektorát 
- PIR törzsszámát 
- az adatközlés id pontját 
- az évet (négy számjegyen, pl. 2008) és 
- a vonatkozó id szakot (els  negyedév: 11, második negyedév 12, harmadik negyedév 13, negyedik negyedév 14, 

éves elszámolás 15) 
kell feltüntetni, a többi azonosító, illetve leíró adatot nem. 

A 01 sorban minden adatszolgáltatási id szakban a tárgyévi nyitó (január 1-jei) állományt kell feltüntetni.
A negyedéves adatszolgáltatásokat halmozottan, a tárgyid szak egészére vonatkozó havi és negyedéves 

bevallások, illetve kivetések, valamint a tárgyid szakban teljesített félévente esedékes bevallások adataiból kell 
teljesíteni. Az éves elszámolást a havi, negyedéves és éves bevallást készít k adatait is tartalmazó, az adóévre 
vonatkozó, teljes kör  bevallás-, illetve kivetés-feldolgozás alapján kell összeállítani. 

Az rlap oszlopai
Az rlap oszlopaiban a közteher-bevételek adós-állományának alakulását az egyes közteher-nemek szerint, azon 

belül az adós típusa, nevezetesen jövedelemtulajdonosi szektora szerint, a bevallás/kivetés gyakorisági rendje. Az 
rlap ezért - hasonlóan a költségvetési szakfeladatok kiadásait és bevételeit bemutató 21 és 22 rlapokhoz - nem 

rögzített oszlopokkal azonosítja, hanem az egyes közterheket - az el forduláshoz igazodóan azonosítja kett s
metszetben: a közteher-bevétel és az adós típusának kombinációjával (pl. társasági adó pénzügyi vállalkozásoktól, 
egészségbiztosítási járulék helyi önkormányzati költségvetési szervekt l). Amennyiben a közteher-bevétel 
alapnyilvántartásaiból az adósok típusa szerinti összesítések nem állítható el , azokat - a Pénzügyminisztériummal 
folytatott külön egyeztetés alapján - becslési eljárással kell meghatározni, illetve - kivételesen - bontás nélkül lehet 
szerepeltetni. 

Az egyes közterheket öt számjegyes, az adós-típust két számjegyes azonosító-kombináció jelöli a következ k
szerint: 
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Bevallás

--- ---

Közteher
Csoport Bevallás rendje

Alcsoport
Osztály

4       Háztartások

5       Non-profit szervezetek

6       Külföld

34      Köztestületi költségvetési szervek

35     Országos kisebbségi önkormányzati 
költségvetési szervek
36     Elkülönített állami pénzalapok

31-36  Államháztartás6   Vámok, vámjelleg  befizetések
7   Egyéb adók, adójelleg  bevételek

32     Helyi önkormányzatok és helyi  
önkormányzati költségvetési szervek

8   Adók, járulékok, adójelleg
bevételek bírság- és pótlék-bevételei

31     Központi és fejezeti kezelés
el irányzatok és központi költségvetési 
szervek

5   Termékek és szolgáltatások adói

12     Egyéni vállalkozások

11     Társas vállalkozások

13     Nem társult és egyéb vállalkozások
20     Pénzügyi vállalkozások

3   Bérhez és foglalkoztatáshoz 
4   Vagyonadók

11-13 Nem pénzügyi vállalkozások

Adós típusaKözteher-bevétel

1  Jövedelemadók
2   Társadalombiztosítási, munkaadói és 
munkavállalói járulékok

A bevallások rendje: a bevallás, kivetés gyakoriságához igazodóan
H: havi bevallás 
N: negyedéves bevallás 
F: féléves bevallás 
A: adóévre vonatkozó éves bevallás 
E: eseti bevallás, eseti kivetés 

A közteher-bevételek részletes meghatározása:
1 Jövedelemadók
11 Magánszemélyek jövedelemadói

1-100 Személyi jövedelemadó
A magánszemélyek összevonás alá es  és elkülönülten adózó jövedelme után fizetend  adó. 
Elszámolása a pénzforgalomban els sorban adóel leg-fizetéssel történik, amely el leg megállapítása 
során egyes adókedvezmények figyelembe vehet k, míg más adómérséklések csak az éves - tárgyévet 
követ en benyújtott - adóbevallásban érvényesíthet ek. Az éves bevallásban - a magánszemélyek 
valamennyi adóévi tevékenységük után megszerzett adóköteles jövedelmüket feltüntetik, majd az arra 
jutó adót - a törvényben rögzített feltételek teljesítése esetén - adókedvezményekkel mérséklik. Az 
adóbevallásban szerepl  adó és az adóév során megfizetett adóel leg különbözetét a bevallás 
benyújtását (tárgyévet követ  május 20.) megel z en (befizetés) vagy követ en (visszaigénylés) kell 
rendezni. 
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Jogszabály:
1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 
APEH Adónemkód: 103 

1-110 Magánszemélyek különadója 
A magánszemély személyi jövedelemadó adóalapjának a járulékfizetés fels  határát meghaladó része 
mint különadó-alap, illetve az egyéni vállalkozói tevékenységet is végz  magánszemély esetén a kapott 
támogatás nélkül számított vállalkozói bevételek összegéb l a vállalkozói költségeket meghaladó rész, 
átalányadózás esetén az átalányadó-alap után fizetend  adó. Egyéni vállalkozói tevékenységet nem 
folytató magánszemélyek és nem egyszer sített vállalkozói adó (eva)-alany egyéni vállalkozók, az 
adóbevallásban szerepl  összevont adóalapnak a járulékfizetés törvényben meghatározott fels  határát 
meghaladó része, vállalkozói jövedelemadózás esetén a vállalkozói bevételek összegéb l a vállalkozói 
kiadásokat meghaladó rész, átalányadózás esetén az átalányadó alap együttes összege után (különadó-
alap) fizetik meg. 
Jogszabály: 
2006. évi LIX. törvény az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról 
APEH Adónemkód: 198 

12 Társas vállalkozások jövedelemadói
1-210 Társasági adó (pénzintézetek kivételével)

A gazdasági társaság, az egyesülés és az európai részvénytársaság és az európai szövetkezet, a 
szövetkezet, az állami vállalat, a tröszt, az egyéb állami gazdálkodó szerv, az egyes jogi személyek 
vállalata, a leányvállalat, az ügyvédi iroda, a végrehajtói iroda, a szabadalmi ügyviv i iroda, a 
közjegyz i iroda, az erd birtokossági társulat, a Munkavállalói Résztulajdonosi Program szervezete, a 
közhasznú társaság, a víztársulat, az alapítvány, a közalapítvány, a társadalmi szervezet, a köztestület, 
az egyház, a lakásszövetkezet és az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a fels oktatási intézmény, a 
diákotthon  jövedelme (adózás el tti eredménye) után fizetend  adó. 
Jogszabály:
1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 
APEH Adónemkód: 101 

1-230 Osztalékadó
A gazdasági társaság, az egyesülés és az európai részvénytársaság  és az európai szövetkezet, a 
szövetkezet, az állami vállalat, a tröszt, az egyéb állami gazdálkodó szerv, az egyes jogi személyek 
vállalata, a leányvállalat, az ügyvédi iroda, a végrehajtói iroda, a szabadalmi ügyviv i iroda, a 
közjegyz i iroda, az erd birtokossági társulat, a Munkavállalói Résztulajdonosi Program szervezete , a 
vízgazdálkodási társulat, az alapítvány, a közalapítvány, a társadalmi szervezet, a köztestület, az 
egyház, a lakásszövetkezet és az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a fels oktatási intézmény, a 
diákotthon,által kapott (realizált) osztalék után fizetend  adó. 
Jogszabály:
1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 
APEH Adónemkód: 101 

1-240 Hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások különadója 
A társas vállalkozás adózás el tti eredményét korrigáló tételekkel számított különadó-alap után 
fizetend  adó. 

Jogszabály: 
2006. évi LIX. törvény az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról 
APEH Adónemkód: 201 

1-250 Társas vállalkozások különadója
A társas vállalkozás adózás el tti eredményét korrigáló tételekkel számított különadó-alap után 
fizetend  adó. 
Jogszabály:
2006. évi LIX. törvény az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról 
APEH Adónemkód: 199 

1-260 Hitelintézetek járadéka
A hitelintézetnek az állami kamattámogatással, kamatkiegyenlítéssel közvetlenül vagy közvetetten 
érintett hitelállománya alapján kamat és kamatjelleg  bevétel címén befolyt összeg után fizetend
járadék. 
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Jogszabály: 
2006. évi LIX. törvény az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról 
APEH Adónemkód: 202 

13 Egyéb jövedelmi adók
1-310  A gyógyszer forgalomba hozatali engedélyének jogosultját terhel  befizetési kötelezettség 

Gyógyszer forgalomba hozatali engedély jogosultjainak a gyógyszer támogatási kassza terven felüli 
kifizetésének visszapótlásához teljesített hozzájárulása
Jogszabály:  
2006. évi XCVIII. törvény a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás, 
valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól 
APEH Adónemkód: 243

2 Társadalombiztosítási, munkaadói és munkavállalói járulékok
21 Munkavállalókat terhel  járulékok
211 Munkavállalói társadalombiztosítási járulékok

2-111 Munkavállalói járulék
A munkavállalókat terhel , a kötelez  munkaer piaci biztosítási rendszerben a munkanélküli-
ellátásokra való jogosultságot keletkeztet  és fenntartó járulékbefizetés. 
Jogszabály:
1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás el segítésér l és a munkanélküliek ellátásáról 
APEH Adónemkód: 145 

2-112 Munkavállalói egészségbiztosítási járulék
A munkavállalókat terhel , a kötelez  egészségbiztosítási rendszerben az egészségbiztosítási rendszer 
keretében biztosított pénzbeli és természetbeni ellátásokra való jogosultságot keletkeztet  és fenntartó 
járulékbefizetés. 
Jogszabály:
1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, 
valamint e szolgáltatások fedezetér l
APEH Adónemkód: 124 

2-113 Munkavállalói nyugdíjjárulék
A munkavállalókat terhel , a kötelez  nyugdíjbiztosítási rendszerben a nyugdíjakra való jogosultságot 
keletkeztet  és fenntartó járulékbefizetés. 
Jogszabály:
1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, 
valamint e szolgáltatások fedezetér l
APEH Adónemkód: 125 

22 Munkáltatókat terhel  járulékok
221 Munkáltatói társadalombiztosítási járulékok

2-211 Munkáltatói egészségbiztosítási járulék
A foglalkoztatókat, munkáltatókat terhel , az általuk foglalkoztatott munkavállalóknak kifizetett bérek 
és más kereseti elemek után számított járulékok a kötelez  társadalombiztosítási (nyugdíj- és 
egészségbiztosítási) jogviszony keletkeztetése és fenntartása érdekében. 
Jogszabály:
1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, 
valamint e szolgáltatások fedezetér l
APEH Adónemkód: 124 

2-212 Munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék
A foglalkoztatókat, munkáltatókat terhel , az általuk foglalkoztatott munkavállalóknak kifizetett bérek 
és más kereseti elemek után számított járulékok a kötelez  társadalombiztosítási (nyugdíj- és 
egészségbiztosítási) jogviszony keletkeztetése és fenntartása érdekében. 
Jogszabály:
1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, 
valamint e szolgáltatások fedezetér l
APEH Adónemkód: 125 
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222 Munkaadói járulék 
2-220 Munkaadói járulék

Foglalkoztatói, munkáltatói munkaer piaci járulékbefizetések azon gazdasági szervezetekt l, amelyek 
nem társas és nem egyéni vállalkozások. 
Jogszabály:
1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás el segítésér l és a munkanélküliek ellátásáról 
APEH Adónemkód: 144 

223 Táppénz-hozzájárulás
2-230 Táppénz-hozzájárulás

A foglalkoztatók által a biztosított betegsége miatti keres képtelensége, valamint a kórházi (klinikai) 
ápolása id tartamára folyósított táppénz törvényben meghatározott hányadának hozzájárulás címén 
megfizetett összege. 
Jogszabály:
1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, 
valamint e szolgáltatások fedezetér l
APEH Adónemkód: 149 

23 Egyéb járulékok
231 Egyéb járulékok (biztosítottak befizetései)

2-311 Egyéni vállalkozók saját jogon fizetett járulékai
Önfoglalkoztatást megvalósító egyéni vállalkozások által teljesített befizetések társadalombiztosítási 
jogviszony keletkeztetésére és fenntartására. 
Jogszabály:
1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, 
valamint e szolgáltatások fedezetér l
APEH Adónemkód: 124,125 

2-312 Megállapodás alapján fizet k járulékai
Egyéni megállapodás alapján teljesített befizetések meghatározott ellátásokat nyújtó 
társadalombiztosítási jogviszony keletkeztetésére és fenntartására. 
Jogszabály:
1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, 
valamint e szolgáltatások fedezetér l
APEH Adónemkód: 124,125  

2-313 Egyén által fizetett egészségbiztosítási járulék
A kötelez  társadalombiztosítási ellátásokra - törvény alapján - biztosítottnak nem min sül , személyi 
igazolvánnyal rendelkez  személyek által befizetett összeg meghatározott egészségügyi szolgáltatások 
fedezetére. 
Jogszabály:
1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, 
valamint e szolgáltatások fedezetér l
APEH Adónemkód: 124 

2-314 Baleseti járulék
A társas vállalkozás a kiegészít  tevékenységet végz  társas vállalkozó után, valamint a kiegészít
tevékenységet folytatónak min sül  egyéni vállalkozó által a baleseti társadalombiztosítási ellátások 
fedezetére fizetett összeg. 
Jogszabály:
1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, 
valamint e szolgáltatások fedezetér l
APEH Adónemkód: 124 

2-315 Egészségügyi szolgáltatási járulék
A társas vállalkozás a kiegészít  tevékenységet folytató egyéni vállalkozó és a kiegészít  tevékenységet 
folytató társas vállalkozó után egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére kötelezett. Továbbá, az a 
belföldi személy, aki biztosítottnak vagy biztosított eltartott hozzátartozójának nem min sül és 
egészségügyi szolgáltatásra sem jogosult, köteles a minimálbér alapulvételével havonta egészségügyi 
szolgáltatási járulékot fizetni.  
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Jogszabály: 
1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, 
valamint e szolgáltatások fedezetér l
APEH Adónemkód: 124

232 Egyéb járulékok (biztosítottak helyetti befizetések)
2-321 Munkanélküli ellátások járulékai

A munkanélküli ellátások államháztartási szektorba tartozó folyósítói által teljesített befizetések a 
kötelez en el írt biztosítási jogviszony keletkeztetése és fenntartása érdekében a biztosítási jogviszony 
keretében igénybe vehet  pénzbeli és nem pénzbeli ellátások finanszírozására. 
Jogszabály:
1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, 
valamint e szolgáltatások fedezetér l

2-322 Központi költségvetés által fizetett járulékok
A központi költségvetés által átvállalt járulékfizetés a társadalombiztosítási jogviszonnyal nem 
rendelkez  állampolgárok javára, a társadalombiztosítási jogviszony keretében igénybe vehet
pénzbeli és nem pénzbeli ellátások finanszírozására. 
Jogszabály:
1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, 
valamint e szolgáltatások fedezetér l. A Magyar Köztársaság éves költségvetésében az egészségügyi 
feladatok ellátásával kapcsolatos hozzájárulás jogcímén meghatározott összeg. 

2-323 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások után fizetett járulék
A gyermekgondozási segély, a gyermekgondozási díj és a gyermeknevelési támogatás címén, az 
államháztartás szervezetei által kifizetett ellátások utáni nyugdíjbiztosítási járulék megfizetése a 
folyósító által. 
Jogszabály:
1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, 
valamint e szolgáltatások fedezetér l

2-325 Fegyveres szervek kedvezményes nyugellátási kiadásaihoz fizetett hozzájárulás
A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak a korhatár elérése el tt igénybe vett szolgálati 
nyugellátások, valamint az öregségi nyugdíjkorhatár elérését követ en folyósított, járulékfizetéssel 
ellentételezett nyugdíjkedvezmények fedezetére átadott összeg. 
Jogszabály:
A Magyar Köztársaság költségvetésében a Honvédelmi Minisztérium fejezetben a hivatásos 
állományúak nyugdíjrendszeréhez való hozzájárulás jogcímen el irányzott összeg. 

2-326 Egyéb járulékok
Alkalmi munkavállalókat foglalkoztatók által, a járulékok egyszer sített módon történ  megfizetése a 
nyugdíj és egészségügyi ellátások fedezetére. 
Jogszabály:
1997. évi LXXIV. törvény az alkalmi munkavállalói könyvvel történ  foglalkoztatásról és az ahhoz 
kapcsolódó közterhek egyszer sített befizetésér l

2-327 Vállalkozói járulék  
A vállalkozók munkanélküli ellátásának fedezésére, az egyéni és a társas vállalkozó az 
egészségbiztosítási járulék alapját képez  jövedelem után vállalkozói járulékot fizet. 
Jogszabály:  
1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás el segítésér l és a munkanélküliek ellátásáról 
APEH Adónemkód: 185 

2-328 START-kártya kedvezményes járulékbefizetések  
A munkaer piacon hátránnyal elhelyezked k után fizetend  kedvezményes mérték
járulékkötelezettség. 
Jogszabály:  
2004. évi CXXIII. Törvény a pályakezd  fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a 
gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követ en munkát keres k foglakoztatásának 
el segítésér l, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról 
APEH Adónemkód: 186 
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2-329 Korkedvezmény-biztosítási járulék  
Korkedvezményre jogosító munkakörben foglalkoztatott, saját jogú nyugdíjasnak nem min sül
biztosított, kiegészít  tevékenységet folytatónak nem min sül  társas vállalkozás, ill. korkedvezményre 
jogosító munkakörben vállalkozói tevékenységet végz  biztosított egyéni vállalkozó fizeti a 
Nyugdíjbiztosítási alap részére a korkedvezményes nyugdíj fedezésére. 
Jogszabály:  
1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, 
valamint e szolgáltatások fedezetér l
APEH Adónemkód: 125

3 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók
3-100 Szakképzési hozzájárulás

Munkaadók, önfoglalkoztatók által fizetend  szakképzési hozzájárulás a kifizetett bérek, kereseti 
elemek arányában a szakképzés munkaadókra háruló terheinek megosztása érdekében. 
Jogszabály:
2003. évi LXXXVI. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról 
APEH Adónemkód: 182 

3-200 Rehabilitációs foglalkoztatási hozzájárulás
Munkaadók, önfoglalkoztatók által fizetend  rehabilitációs hozzájárulás a kifizetett bérek, kereseti 
elemek arányában a megváltozott munkaképesség ek foglalkoztatása érdekében a munkaadókra háruló 
terheinek megosztása céljából. 
Jogszabály:
1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás el segítésér l és a munkanélküliek ellátásáról 
APEH Adónemkód: 119 

3-300 Kommunális adó foglalkoztatottak után
Munkaadók által, a foglalkoztatottak korrigált átlagos statisztikai állományi létszáma után fizetend
adó.  
Jogszabály:
1990. évi C. törvény a helyi adókról 

3-400 Egészségügyi hozzájárulás
A foglalkoztatókat, munkáltatókat terhel , az általuk foglalkoztatott munkavállalók után fizetett tételes 
vagy %-os hozzájárulás a kötelez  egészségbiztosítási jogviszony keletkeztetése és fenntartása 
érdekében.  
Jogszabály:
1998. évi LXVI. törvény az egészségügyi hozzájárulásról 
APEH Adónemkód: 152 

3-500 Egyéb bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók
(Ez id  szerint nincs ide sorolandó közteherbevétel.) 

4 Vagyonadók
4-100 Építményadó

Rendszeres vagyoni típusú adó a lakás, nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész (együtt: építmény) 
tulajdonlása után. Az építményadó alapja az építmény hasznos alapterülete, illetve korrigált forgalmi 
értéke.  
Jogszabály:
1990. évi C. törvény a helyi adókról 

4-200 Idegenforgalmi adó épület után
Rendszeres vagyoni típusú adó lakás, valamint üdül nek min sül , magánszemély tulajdonában álló, 
illet leg magánszemély ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni érték  jogával terhelt épület után. 
Alapja az építmény hasznos alapterülete. Nem tartozik ide a magánszemélyt terhel  idegenforgalmi 
adó, amely az eltöltött vendégéjszaka után teljesítend .
Jogszabály:
1990. évi C. törvény a helyi adókról 
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4-300 Magánszemélyek kommunális adója
Rendszeres vagyoni típusú adó építmény, illetve telek magánszemély általi tulajdonlása, illetve nem 
magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti joga után.  
Jogszabály:
1990. évi C. törvény a helyi adókról 

4-400 Telekadó
Rendszeres vagyoni típusú adó az önkormányzat illetékességi területén beépítetlen belterületi 
földrészlet (telek) tulajdonlása után. A telekadó alapja a telek területe, illetve a telek korrigált forgalmi 
értéke.  
Jogszabály:
1990. évi C. törvény a helyi adókról 

4-500 Öröklési illeték
Örökösödést terhel  közteher, amelyet illeték formájában rónak le, és pénzben fizetnek meg. 
Jogszabály:
1990. évi XCIII. törvény az illetékekr l

4-600 Ajándékozási illeték
Ajándékozást terhel  közteher, amelyet illeték formájában rónak le, és pénzben fizetnek meg. 
Jogszabály:
1990. évi XCIII. törvény az illetékekr l

4-700 Visszterhes ingatlan-vagyonszerzés illetéke
Ingatlannak, meghatározott ingónak és vagyoni érték  jognak visszteher mellett, továbbá öröklési és 
ajándékozási illeték alá nem es , más módon történ  megszerzése után fizetend  közteher.
Jogszabály:
1990. évi XCIII. törvény az illetékekr l

4-800 Visszterhes ingatlan átruházás illetéke 
Haszonélvezet, használat, lakástulajdon, ingatlanforgalmazási célú vagyonszerzés, hitelintézet 
ingatlanszerzése esetén fizetend  közteher. 
Jogszabály: 
1990. évi XCIII. törvény az illetékekr l

4-900 Gépjárm szerzés illetéke
Gépjárm  tulajdonjogának szerzésével kapcsolatos közteher. 
Jogszabály:
1990. évi XCIII. törvény az illetékekr l
APEH Adónemkód: 222 

5 Termékek és szolgáltatások adói
51 Értékesítési és forgalmi adók

5-110 Általános forgalmi adó
A belföldön teljesített termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás, illetve lízing, átadás, szállítás teljesített 
ellenértéke után, valamint termékimport vámértéke után megállapított forgalmi adó. 
Jogszabály:
2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról 
APEH Adónemkód: 104 

5-120 Ipar zési adó
Vállalkozót az állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenysége után, annak nettó 
árbevétele alapján teljesítend  értékesítési adó. 
Jogszabály:
1990. évi C. törvény a helyi adókról 

5-130 Innovációs járulék
A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap kutatás-fejlesztés és a technológiai innováció állami 
támogatását biztosító elkülönített állami pénzalap forrásához való hozzájárulás. Azok a társaságok, 
amelyek saját forrásból kutatási-fejlesztési tevékenységet végeznek, illetve finanszíroznak, ennek a 
tevékenységnek a számvitelileg kimutatható költségeit levonhatják a bruttó járulékfizetési 
kötelezettségb l.
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Jogszabály:
2003. évi XC. törvény a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról 
APEH Adónemkód: 184 

5-140 Egyszer sített vállalkozói adó
Az adminisztráció egyszer sítése és az adóterhek mérséklése érdekében meghatározott bevételi határ 
alatti vállalkozások számára egyszer sített adóztatási forma alkalmazását teszi lehet vé. Az eva 
kiváltja egyéni vállalkozók esetében a vállalkozói szja-t, és a vállalkozói osztalékalap után fizetend
szja-t, a cégautóadót és az áfát; a társas vállalkozások esetében a társasági adót, az osztalék utáni szja-t, 
a cégautóadót és az áfát. Az eva alapja az adóévben megszerzett összes bevétel, módosítva néhány 
korrekciós tétellel. 
Jogszabály:
2002. évi XLIII. törvény az egyszer sített vállalkozói adóról 
APEH Adónemkód: 115 

5-150 Gyógyszerforgalmazók gyógyszertárban forgalmazott, közfinanszírozott gyógyszerek utáni befizetései 
Gyógyszer forgalomba hozatali engedély jogosultját terhel , a támogatott körbe tartozó gyógyszerek 
forgalma után fizetend  adó. 
Jogszabály:
2006. évi XCVIII. törvény a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás, 
valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól
APEH Adónemkód: 243

5-160 Gyógyszer-nagykeresked k gyógyszertárak részére értékesített, közfinanszírozott gyógyszerek utáni 
befizetései
A gyógyszer-nagykereskedelmi engedéllyel rendelkez  gazdálkodó szervezetet, a teljes évi támogatott 
gyógyszerforgalom nagykereskedelmi árréstömege után teljesítend  befizetési kötelezettség.
Jogszabály: 2006. évi XCVIII. törvény a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati 
segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól

APEH Adónemkód: 244 

52 Fogyasztási adók
5-210 Termékek és szolgáltatások fogyasztási adói

Meghatározott termékek és szolgáltatások belföldi el állítása és importálása után megállapított adó, a 
termék, fogyasztási és általános forgalmi adót nem tartalmazó forgalmi, illetve ellenérték, továbbá 
import esetén a vámérték mint adóalap után. 
Jogszabály:
1991. évi LXXVIII. törvény a fogyasztási adóról és a fogyasztói árkiegészítésr l

5-220 Jövedéki adók
Jövedéki termékek belföldi el állítása, raktározása, importálása, exportálása, forgalmazása, birtoklása 
után mennyiségi, illet leg min ségi egység alapján megállapított közteher. Jövedéki terméknek 
min sülnek (ez id  szerint): az ásványolaj, az alkoholtermék, a sör, a pezsg , a köztes alkoholtermék, 
a dohánygyártmány. 
Jogszabály:
2003. évi CXXVII. törvény a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös 
szabályairól 

5-230 Regisztrációs adó
A személygépkocsik, lakóautók fogyasztási adóját váltotta fel. Mértéke a gépkocsi m szaki 
tulajdonsága, környezetvédelmi osztályba sorolása alapján meghatározott összeg alapján kerül 
meghatározásra. Az adót az autó forgalomba helyezésekor, vagy az átalakítás napján kell megfizetni. 
Jogszabály: 
2003. évi CX. törvény a regisztrációs adóról 

5-240 Energiaadó
Az energiagazdálkodás és a környezetvédelem céljainak figyelembevételével, az externális környezeti 
károk energiaárakba történ  beépítése, az energiatakarékossági szempontok érvényre juttatása, 
valamint a villamos energia és a földgáz e szempontokat érvényre juttató adóztatása a felhasznált 
mennyiség alapján. 
Jogszabály:
2003. évi LXXXVIII. törvény az energiaadóról 
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53 Pénzügyi monopóliumok nyeresége
5-310 Kereskedelmi és játékadó

A kormányzati szektor javára átadott nyereség a pénzügyi monopóliumot gyakorló nem-pénzügyi 
vállalkozások meghatározott körbe tartozó termék- és szolgáltatásértékesítésb l származóan. 
Jogszabály:
1991. évi XXXIV. törvény a szerencsejáték szervezésér l

APEH Adónemkód: 146 

54 Egyéb termék- és szolgáltatási adók
541 Egyes szolgáltatások adói

(Ez id  szerint nincs ide sorolandó közteherbevétel.) 

542 Áruk használatának, szolgáltatások engedélyezésének adói
5-421 megsz nt

543 Gépjárm adók
5-431 Belföldi gépjárm vek adója

Belföldi forgalmi engedéllyel és rendszámmal ellátott gépjárm vek után a tulajdonos, illetve az 
üzemeltet  által fizetend  adó. 
Jogszabály:
1991. évi LXXXII. törvény a gépjárm  adóról 

5-432 Külföldi gépjárm vek adója
A Magyar Köztársaság területén közleked , külföldön nyilvántartott gépjárm vek után az üzemben 
tartó által fizetend  adó. 
Jogszabály:
1991. évi LXXXII. törvény a gépjárm adóról 

5-433 Gépjárm  túlsúlydíj
A Magyar Köztársaság területén közúton és közforgalom el l el nem zárt magánúton közleked , a 
megengedett össztömeget, illet leg a megengedett legnagyobb tengelyterhelést meghaladó, a 
túlméretes, valamint a lánctalpas járm vekre és járm szerelvényekre, azok tulajdonosaira (üzemben 
tartóira) kiterjed  speciális díj. Ezen járm vek közlekedéséért fizetend  díj összegét kilométerenkénti 
díjtételek és a közútkezel i hozzájárulásban meghatározott útvonal távolságának, hozzájárulás 
hiányában a közúton megtett távolság (km) figyelembevételével állapítják meg. 
Jogszabály:
4/1999. (II. 12.) KHVM rendelet a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó 
járm vek közúti közlekedésér l, a közútkezel i és a hatósági eljárás, valamint a díjfizetés feltételeir l

544-545 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
5-442 Környezetvédelmi termékdíjak

A belföldi termel , illetve termeltet  által belföldön értékesített vagy felhasznált, illetve az import r
által behozott egyes termékek árában megfizetend  környezetvédelmi célú hozzájárulás. 
Jogszabály:
1995. évi LVI. törvény a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi 
termékdíjáról 
APEH Adónemkód: 331-338,341 

5-443 Kulturális járulék
Meghatározott kulturális és szórakoztatóipari termékek és szolgáltatások általános forgalmi adót nem 
tartalmazó árbevétele (jegybevétele) után befizetend  kötelezettség. 
Jogszabály:
1993. évi XXIII. törvény a Nemzeti Kulturális Alapprogramról 
APEH Adónemkód: 172 

5-444 Idegenforgalmi adó (tartózkodás alapján)
Magánszemélyt terhel  nem állandó lakóhelyen, az önkormányzat illetékességi területén eltöltött 
vendégéjszaka után fizetend  adó. 
Jogszabály:
1990. évi C. törvény a helyi adókról 
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5-445 Turisztikai hozzájárulás  
          (ezid  szerint nincs ilyen adónem) 

5-446 Bérf zési szeszadó
Természetes személy által bérf zetett pálinka, borpárlat után fizetend  szolgáltatási adó. 
Jogszabály:
2003. évi CXXVII. törvény a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös 
szabályairól 

5-447 Felügyeleti szolgáltatások díja
Az egyes ágazatok felügyeleti tevékenységének ellátásáért fizetett, közgazdasági tartamát tekintve 
„szolgáltatási díj” helyett adójelleg  bevétel, miután a fizetési kötelezettség alapja nem hozható 
összefüggésbe a felügyelet által a befizet  számára teljesített felügyeleti tevékenységgel és annak 
költségeivel. 
Jogszabály:
1991. évi XXXIV. tv. a szerencsejáték szervezésér l (bevétel kedvezményezettje: Szerencsejáték 
Felügyelet) 2001. évi CXX. tv. a t kepiacról (bevétel kedvezményezettje: Pénzügyi Szervezetek 
Állami Felügyelete) 
1996. évi CXII. tv. a hitelintézetekr l és pénzügyi vállalkozásokról (bevétel kedvezményezettje: 
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete) 
1993. évi XCVI. tv. az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról (bevétel kedvezményezettje: 
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete) 
1997. évi LXXXII. tv. a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról (bevétel kedvezményezettje: 
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete) 
1996. évi XLVIII. tv. a közraktározásról (bevétel kedvezményezettje: Ipari, Kereskedelmi és 
Idegenforgalmi Minisztérium és a jogutód Gazdasági Minisztérium) 
1996. évi CXVI. tv. az atomenergiáról (bevétel kedvezményezettje: Országos Atomenergia Hivatal) 
2001. évi XL. tv. a hírközlésr l (bevétel kedvezményezettje: Hírközlési F felügyelet) 
19/2002. (XI. 5.) GKM-PM együttes rendelet a Magyar Energia Hivatal igazgatási szolgáltatási díjairól 
és a felügyeleti díj fizetésének szabályairól (bevétel kedvezményezettje: Magyar Energia Hivatal) 
12/2002. (II. 20.) PM rendelet a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által lefolytatott 
államigazgatási eljárásokért fizetend  igazgatási szolgáltatási díjakról (bevétel kedvezményezettje: 
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete) 
12/2002. (II. 20.) PM rendelet a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által lefolytatott 
államigazgatási eljárásokért fizetend  igazgatási szolgáltatási díjakról (bevétel kedvezményezettje: 
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete) 
48/1996. (XII. 29.) PM r. a biztosítási felügyeleti díjak mértékér l

5-448 Tenyésztési hozzájárulás
Meghatározott mez gazdasági termékek értékesítésének nettó árbevétele és a lóverseny-totalizat r
tevékenység forgalma után fizetend  hozzájárulás. 
Jogszabály:
1993. évi CXIV. törvény az állattenyésztésr l
2004. évi költségvetési törvény 15. számú melléklete 

5-449 Vadvédelmi hozzájárulás
A hasznosított vadállomány mennyisége után fizetend  hozzájárulás. 
Jogszabály:
1996. évi LV. törvény a vad védelmér l, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról 

5-450 Erd fenntartási járulék
A kitermelt bruttó fatérfogat mennyisége után a véghasználatok, valamint a növendékfokozó 
gyérítések után fizetend  járulék. 
Jogszabály:
1996. évi LIV. törvény az erd r l és az erd  védelmér l

5-451 Földvédelmi járulék
A term föld más irányú hasznosítása esetén egyszeri befizetési kötelezettség. 
Jogszabály:
1994. évi LV. törvény a term földr l

5-452 Halászatfejlesztési hozzájárulás
Az állam által átengedett halászati jogért fizetend  hozzájárulás a vízterület halászati értéke után. 
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Jogszabály:
1997. évi XLI. törvény a halászatról és a horgászatról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 
78/1997. (XI. 4.) FM rendelettel 

5-453 Állatvédelmi hozzájárulás
Az állatok védelmével kapcsolatos feladatok ellátásához állatvédelmi hozzájárulást kell fizetni. Az 
állatvédelmi hozzájárulásra kötelezett termékek körét, a hozzájárulás mértékét, valamint fizetésének és 
felhasználásának szabályait külön törvény állapítja meg. 
Jogszabály:
1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelmér l és kíméletér l (és külön törvény) 

5-454 Környezetterhelési díj
A természeti környezet igénybevételét, használatát terhel  adójelleg  befizetések. Fajtái: 
leveg terhelési díj, vízterhelési díj, talajterhelési díj. 
Jogszabály:
2003. évi LXXXIX. törvény a környezetterhelési díjról 

546 Egyéb termelési adók 
5-461 Gyógyszertár szolidaritási díj 

Közforgalmú gyógyszertár m ködtetésére jogosultat terhel . a közfinanszírozott gyógyszerek 
forgalmazásából származó éves árréstömege után fizetend  adó.  -  
Jogszabály:
2006. évi XCVIII. törvény a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-
ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól
APEH Adónemkód: 245

5-462 Gyógyszer, gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések 
A gyógyszer forgalomba hozatali engedélyének jogosultja (forgalmazó) és a gyógyászati segédeszköz 
gyártója vagy annak meghatalmazott képvisel je minden általa foglalkoztatott ismertet  személy 
tevékenysége után évente teljesítend  befizetési kötelezettség. 
Jogszabály:
2006. évi XCVIII. törvény a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-
ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól

APEH Adónemkód: 246 gyógyszerismertetés, 247 gyógyászati segédeszköz ismertetés 
5-463 Gyógyszertámogatás-többlet sávos kockázatviseléséb l ered  befizetések 

A gyógyszer forgalomba hozatali engedélyének jogosultját (forgalmazóját) terhel , az 
Egészségbiztosítási Alap gyógyszerkiadásainak túllépése esetén, a túllépés után, sávonként eltér
mértékben teljesítend  befizetés. 
Jogszabály:
2006. évi XCVIII. törvény a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-
ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól 
APEH Adónemkód: 248 

6 Vámok és vámjelleg  befizetések
61 Vámbefizetések

6-110 Vámok
Az Európai Unióba történt belépést l kezd d en a vámbevételek az Európai Uniót illetik meg. 

6-120 Vámbiztosíték 
(Ezid  szerint nincs a Magyar Államot megillet , ilyen jogcím  befizetési kötelezettség.) 

7 Egyéb adók, adójelleg  bevételek
71 Egyéb adók

7-110 Bélyegilleték
Az államigazgatási és bírósági eljárásért fizetend  eljárási illetékek, igazgatási és bírósági szolgáltatási 
díjak, amennyiben azok lerovása illetékbélyeg formájában történik. 
Jogszabály:
1990. évi XCIII. törvény az illetékekr l
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72 Egyéb adójelleg  bevételek
7-210 Környezethasználati díjak

(Ez id  szerint nincs ebbe a csoportba tartozó adónem.) 
7-220 Nukleáris hozzájárulás

A radioaktív hulladékok végleges elhelyezésének, valamint a kiégett üzemanyag átmeneti és végleges 
elhelyezésének, továbbá a nukleáris létesítmények leszerelésének (lebontásának) költségeihez való 
hozzájárulás az engedélyesek által. A hozzájárulás mértékét az éves költségvetési törvény állapítja 
meg. 
Jogszabály:
1996. évi CXVI. törvény az atomenergiáról 

7-230 Egyéb adójelleg  bevételek
(Ez id  szerint nincs ebbe a csoportba tartozó adónem.) 

8 Adók, járulékok, adójelleg  bevételek bírság- és pótlék-bevételei
8-100 Adó- és járulékbírság, késedelmi pótlék, önellen rzési pótlék

Idetartozik minden olyan késedelmi pótlék, kamat és bírság befizetése is, amely adónemekre nem 
különíthet  el. (Az egyes szakhatóságok által kiszabott (pl. környezetvédelmi, m emlékvédelmi) 
bírságok nem adójelleg  bevételnek min sülnek, ezért nem itt szerepelnek. 
Jogszabály:
2003. évi XCII. törvény az adózás rendjér l.
APEH Adónemkód: 138,  

Az adóstípusok részletes meghatározása:

Az adóstípusok meghatározásánál a gazdasági szervezeteknek a gazdálkodási forma szerinti osztályozására 
alkalmazott, az egységes statisztikai számjel elemeir l és nómenklatúráról szóló - többször módosított - 9027/1993. 
(SK 13.) KSH közlemény 1. számú mellékletében (a továbbiakban: KSH gazdasági szervezeti nómenklatúra) 
meghatározott kategóriákra hivatkozunk. 

11-13 Nem pénzügyi vállalkozások
11 Társas vállalkozások

A KSH gazdasági szervezeti nómenklatúrájában az „1 Jogi személyiség  vállalkozások”, valamint a „2 
Jogi személyiség nélküli vállalkozások” azon csoportjai a „23 Egyéni vállalkozások” csoport 
kivételével, amelyek nem pénzintézeti, hitelintézeti, biztosítóintézeti tevékenységet végeznek. 

12 Egyéni vállalkozások
A KSH gazdasági szervezeti nómenklatúrájában a „23 Egyéni vállalkozások” csoportja. 

13 Nem társult és egyéb vállalkozások
A KSH gazdasági szervezeti nómenklatúrájában a „7 Vállalat, megsz n  gazdálkodási forma” 
csoportja. 

20 Pénzügyi vállalkozások
A KSH gazdasági szervezeti nómenklatúrájában az „1 Jogi személyiség  vállalkozások” azon 
csoportjai, amelyek pénzintézeti, hitelintézeti, biztosítóintézeti tevékenységet végeznek. 

31-34 Államháztartás
A KSH gazdasági szervezeti nómenklatúráját alapul véve („Költségvetési szerv (3)”, az 
államháztartásba tartozó el irányzatokkal és pénzügyi alapokkal kib vítve a következ  csoportok: 

31 Központi és fejezeti kezelés  el irányzatok és központi költségvetési szervek
32 Helyi és települési, illetve területi kisebbségi önkormányzatok és helyi és települési, illetve területi kisebbségi 

önkormányzati költségvetési szervek
33 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai és társadalombiztosítási költségvetési szervek
34 Köztestületi költségvetési szervek
35 Országos kisebbségi önkormányzati költségvetési szervek
36 Elkülönített állami pénzalapok

4 Háztartások
A magánszemélyek. 

5 Nonprofit szervezetek
A KSH gazdasági szervezeti nómenklatúrájában a „Nonprofit szervezet (5, 6, 8)” csoportjai. 
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Az rlap sorai

01. sor: El z  évi záró állomány (tárgyévi nyitó állomány)
Ebben a sorban az el z  évi beszámoló Mérlegének B/II/1 Adósok mérlegsorából a közteher-bevételek címén 

kimutatott összeg szerepel, mely egyben a tárgyévi nyitó állomány összegét képezi. A Mérleg B/II/1 Adósok 
mérlegsorában más követelések is szerepelhetnek, nemcsak a közteher-bevételekkel kapcsolatosak, ezért a 01 sorban 
kimutatott összeg kisebb vagy legfeljebb egyenl  a Mérleg B/II/l Adósok mérlegsorban kimutatott összeggel. 

02. sor: El z  év(ek) bevételi el írásainak növekedése
Ebben a sorban kell szerepeltetni azokat a tárgyévben regisztrált pótlólagos bevételi el írásokat - ideértve az adó- 

és járulékalanyok és a beszed  szervezetek helyesbítéseit egyaránt -, amelyek a tárgyévet megel z  év(ek) gazdasági 
tevékenységével kapcsolatosak. 

03. sor: Tárgyévi bevételi el írás
Ebben a sorban kell szerepeltetni azokat a tárgyévben, illetve a közterhek tárgyévi elszámolásához kapcsolódó 

bevallások beadásának id pontjáig regisztrált tárgyévi bevételi el írásokat, azaz a tárgyévi gazdasági tevékenységgel 
kapcsolatos adó-, járulék- és egyéb befizetési kötelezettségeket a bevallások, illetve kivetések alapján, ideértve a 
bevallások helyesbítését és a beszed  szervezet által megállapított tartozások helyesbítését egyaránt. A tárgyévi 
bevételi el írás tehát nem azonos a közteher-bevétel költségvetési el irányzatával, mely utóbbi pénzforgalmi 
szemlélet  bevétel és a költségvetés(ek) számára ténylegesen realizálható és elkölthet  jövedelmet képez, még ha 
kalkulálása bevételi prognózison is alapul. 

04. sor: Tárgyévi pénzforgalomban nem jelentkez  növekedés összesen (02+03)
Összegz  sor, az adósok állományának a bevételi el írások változásával összefügg  változások kimutatására 

szolgál. 

05. sor: Növekedések összesen (02+03=04)
Összegz  sor, az adósok állományának növekedését mutatja. 

06. sor: El z  év(ek) bevételi el írásának csökkenése helyesbítés miatt
Ebben a sorban kell szerepeltetni azokat a tárgyévben regisztrált, de az el z  év(ek) gazdasági tevékenységével 

kapcsolatos követelés-csökkenéseket, amelyek a bevallások tartozást-csökkent  helyesbítése vagy a beszed
szervezet által megállapított helyesbítése miatt következett be. 

07. sor: El z  év(ek) bevételi el írásának csökkenése tartozás elengedés miatt
Ebben a sorban kell szerepeltetni azokat a tárgyévben regisztrált, de az el z  év(ek) gazdasági tevékenységével 

kapcsolatos követelés-csökkenéseket, amelyeket a beszed  szervezet határozata követelés elengedés formájában 
elengedett, s ezáltal az adós is kivezetheti a nyilvántartásaiból. 

08. sor: El z  év(ek) bevételi el írásának csökkenése felszámolás, megsz nés miatt
Ebben a sorban kell szerepeltetni azokat a tárgyévben regisztrált, de az el z  év(ek) gazdasági tevékenységével 

kapcsolatos követelés-csökkenéseket, amelyeket a beszed  szervezet egyoldalúan kényszerül kivezetni a 
nyilvántartásaiból, miután a korábbi adóst felszámolták vagy megszüntették. 

09. sor: Tárgyévi pénzforgalomban nem jelentkez  csökkenés összesen (06+07+08)
Összegz  sor, a pénzforgalomban nem jelentkez  változások csökkent  hatásának kimutatására. 

10. sor: Tárgyévi befizetés el z  év(ek) bevételi el írásának teljesítésére
Ebben a sorban kell szerepeltetni azokat a tárgyévi pénzforgalomban jelentkez  befizetéseket, amelyeket az 

adósok az el z  év(ek) gazdasági tevékenységével kapcsolatos kötelezettségek miatt fennálló hátralékaik 
teljesítésére fizettek be. 

11. sor: Tárgyévi befizetés tárgyévi bevételi el írás teljesítésére
Ebben a sorban kell szerepeltetni azokat a tárgyévi pénzforgalomban jelentkez  befizetéseket, amelyeket az 

adósok a tárgyi gazdasági tevékenységével kapcsolatos befizetési kötelezettségeik teljesítésére fizetnek be, ideértve a 
törvényben megállapított el legeket is. 

12. sor: Tárgyévi befizetés tárgyévet követ  évi bevételi el írás teljesítésére
Ebben a sorban kell szerepeltetni azokat a tárgyévi pénzforgalomban jelentkez  befizetéseket, amelyeket az 

adósok a tárgyévet követ  évi befizetési kötelezettségeivel kapcsolatban el legként fizettek be. 

13. sor: Tárgyévi pénzforgalomban jelentkez  csökkenés összesen (10+11+12)
Összegz  sor, a pénzforgalomban jelentkez  változások csökkent  hatásának kimutatására. 
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14. sor: Csökkenések összesen (09+13)
Összegz  sor, az adósok állományában bekövetkezett csökkenés kimutatására. 

15. sor: Tárgyévi (tárgyid szaki) záróállomány (01+05-14)
Ebben a sorban a tárgyévi beszámoló Mérlegének B/II/1 Adósok mérlegsorában a közteher-bevételekkel 

kapcsolatban kimutatott összeg szerepel, mely egyben a tárgyévet követ  évi nyitó állomány összegét képezi. A 
Mérleg B/II/1 Adósok mérlegsorában más követelések is szerepelhetnek, nemcsak a közteher-bevételekkel 
kapcsolatosak, ezért a 15 sorban kimutatott összeg kisebb vagy legfeljebb egyenl  a Mérleg B/II/1 Adósok 
mérlegsorban kimutatott összeggel. 

16. sor: Tárgyévi (tárgyid szaki) eredményszemlélet  bevétel
Ebben a sorban a tárgyévi, illetve évközi adatszolgáltatás esetén a tárgyid szaki gazdasági-pénzügyi 

tevékenységek, illetve események után keletkez , az államháztartást megillet , ténylegesen is beszedhet  közteher-
bevétel összegét kell szerepeltetni. Ezt úgy kell meghatározni, hogy a tárgyévre, tárgyid szakra vonatkozó 
bevallások, kivetések (ügyletek) szerinti közteher-befizetési kötelezettséget mérsékelni kell azzal az összeggel, 
amely a tárgyid szakban jogutód nélkül megsz nt vagy felszámolt szervezetek tárgyévre, tárgyid szakra el írt 
befizetési kötelezettségéb l nem fizetettek meg (és vélelmezhet , hogy sohasem fognak már megfizetni.) 

Az eredményszemlélet  számbavételhez az adó-, járulék- és adójelleg  bevételeket abban az id szakban kell 

számba venni, amikor a fizetési kötelezettséget keletkeztet  tevékenység, a tranzakció vagy más esemény 

ténylegesen megtörténik. Annak érdekében azonban, hogy az eredményszemlélet  bevétel az államháztartás 

számára ténylegesen is realizálható, és mindössze csak id beni eltolódással megszerezhet  jövedelemként 

legyen számba vehet , a bevallott, kivetett adókötelezettségeket korrigálni kell a megsz nés, felszámolás miatt 

várhatóan soha nem realizálódó adók összegével. 

A 16. sorban szerepl  tájékoztató adat az államháztartásra vonatkozó hazai és nemzetközi statisztikai 

adatszolgáltatások teljesítését segítik el . A makrogazdasági statisztikai számításokban, a kormányzati szektor 

hiányának és adósságának EU-kritériumok szerinti meghatározásában az adó- és járulékbevételeket ún. 

eredményszemléletben kell meghatározni. A nemzeti számlák módszertanában erre a következ  leírások 

szerepelnek. 

A nemzeti számlákban minden adót annak esedékességekor kell elszámolni, tehát abban az id pontban, 

amikor azok a tevékenységek, gazdasági m veletek vagy más események végbemennek, amelyek az 

adókötelezettség keletkezéséhez vezetnek. Vannak azonban olyan gazdasági tevékenységek, tranzakciók vagy 

események, amelyek után bár az adózási szabályok szerint adót kellene fizetni, ez azonban nem jut az 

adóhatóság tudomására. Nem lenne reális azt feltételezni, hogy ezek a rejtett tevékenységek, gazdasági 

m veletek vagy események után pénzügyi eszközök, illetve kötelezettségek keletkeznének. Ezért a nemzeti 

számlákban elszámolt adók összegét csak az adókivetéssel, bevallással vagy más módon, pl. értékesítéskor 

kiállított számlával, vámbevallással bizonylatolt összeg jelenti. Ezek a bizonylatok az adó megfizetésekor 

megsz n  adófizet i kötelezettség keletkezéséhez vezetnek. Az eredményszemlélettel összhangban az adók 

elszámolásának id pontja az az id pont, amikor az adókötelezettség keletkezik. Például a kibocsátás 

értékesítése, továbbadása vagy felhasználása esetén fizetend  adót akkor kell elszámolni, amikor az értékesítés, 

az átadás vagy a felhasználás megtörténik, s ez nem szükségszer en egyezik meg azzal az id ponttal, amikor az 

adóhatóság arról tudomást szerez, az adókivetés megtörténik, az adó esedékessé válik, vagy az adót ténylegesen 

megfizetik. Némi rugalmasság azonban - gyakorlati okokból - megengedhet , például a jövedelmekb l a 

kifizetéskor levonásra kerül  adók regisztrálása id pontja esetében. 

Esetenként a ténylegesen megfizetett adóösszeg lényegesen és rendszeresen eltérhet a fizetend  adók 

összegét l. Oly mértékben, hogy a fizetend  adókat nem érdemes teljes egészében pénzügyi kötelezettségeknek 

kezelni. Ilyen esetekben elemzési és gazdaságpolitikai döntéshozatali célokra relevánsabb, ha figyelmen kívül 

hagyjuk a meg nem fizetett adókötelezettségeket, és csak a ténylegesen megfizetett adókat számoljuk el. A 

ténylegesen megfizetett adókat azonban továbbra is eredményszemléletben kell elszámolni abban az id pontban, 

amikor az adókötelezettségek keletkezését el idéz  események megtörténtek. 

17. sor: Tárgyévi (tárgyid szaki) fizetés-esedékességi bevétel
Ebben a sorban külön rendelkezésig még nem kell adatot szerepeltetni. Az Európai Unió azon rendeletét, 

amelyben a kormányzati szektorra vonatkozó adatszolgáltatásokat határozzák meg, a közeljöv ben fogják 
módosítani. A törvényer re emelked  szabályok és a kapcsolódó módszertani meghatározások függvényében külön 
rendelkezés és kitöltési utasítás alapján kell majd - ugyancsak tájékoztató adatként - azt az összeget kell kimutatni, 
amely az államháztartást a tárgyévben (tárgyid szakban) - az adott közteher-bevételre vonatkozó adózási rend vagy a 
fizetési kötelezettség szabályai szerint - pénzforgalmilag is megilleti. 
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Bizonylat kódja: A T - 0 1
Adatszolgáltatás

a kincstári körbe tartozó költségvetési szerv által Bizonylat sorszáma:
Magyar Államkincstár elismert tartozásállományról

Oldalszám: 1
Költségvetési szerv neve: Összes oldal: 1

Költségvetési szerv számlaszáma (1-16. pozíció): -

Fejezet: Cím/alcím: Év: 20 Hó: Államháztartási egyedi azonosító:

Eredeti éves költségvetés kiadási el irányzata millió Ft-ban

Eredeti éves költségvetés kiadási el irányzat 3,5%-a millió Ft-ban

Sor- Tartozásállomány megnevezése Tartozásállomány millió forintban
szám 30 nap alatti 30-60 nap közötti 60 napon túli Átütemezett Összesen

1 . Állammal szembeni tartozások

2 . TB alapokkal szembeni tartozás

3 . Egyéb tartozásállomány

4 . Összesen

Vev állomány tárgyhó 25-én: millió Ft 

Pénzkészlet tárgyhó 25-én: millió Ft 

P.H.
Dátum:    ----------------------------------------------------------

aláírás a Magyar Államkincstárnál bejelentett módon
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Kitöltési útmutató

az AT-01 Adatszolgáltatás a kincstári körbe tartozó kincstári költségvetéssel 
rendelkez  költségvetési szerv által elismert tartozásállományról rlaphoz

A kincstári költségvetéssel rendelkez  költségvetési szerv adatszolgáltatási kötelezettségét havonta, a tárgyhót 
követ  hó 5. napjáig teljesíti a Magyar Államkincstár Kincstári Biztosi Irodája felé az AT-01-es rlap alapján 
kialakított eAdatlapon. 

Az rlap fejrészének azonosító adatai: a költségvetési szerv neve; a számlaszám 1-16 pozíciója; a fejezet; cím; 
alcím száma; év; hó megjelölése, amelynek tárgyhó 25-i állományára az adatközlés vonatkozik; államháztartási 
egyedi azonosító szám. 

A kincstári körbe tartozó kincstári költségvetéssel rendelkez  költségvetési szervnek kell adatot szolgáltatni, a 
költségvetésébe tartozó intézmények begy jtött és összesített adatairól. 

A jóváhagyott éves eredeti költségvetési kiadási el irányzat és annak 3,5%-a, a tartozásállományok összegei, a 
vev állomány, valamint a pénzkészlet rovatok adatait kerekítve, millió forintban, kell kitölteni. 

Az adatok pontos kitöltése kötelez , az adattartalmon, a megadott id pontokon változtatni tilos. 
Az adatszolgáltatásnak nemcsak a tárgyévben keletkezett és lejárt, hanem valamennyi, az el z  évek során 

felhalmozódott kifizetetlen tartozásállományt is magába kell foglalnia. 
Csak a megállapodással átütemezett tartozásállományt kell a külön oszlopban szerepeltetni, az új fizetési 

határid ig. Az átütemezett tartozásból az esedékessé váló, és tárgyhó 25-ig nem teljesített befizetési kötelezettséget 
már a megfelel  id szak oszlopában kell közölni. 

Amennyiben a tartozásállomány átütemezésér l a tárgyalások megkezd dtek, de annak eredményér l
megállapodás még nem született, a tárgyalás alapját képez  tartozásállomány összegét még a tartozás lejárata szerinti 
oszlopban kell feltüntetni. 

1. Az állammal szembeni tartozások - az adóhatósággal, vámhatóságokkal szembeni adósságállomány, az 
illetéktartozások, valamint a központi költségvetési szervek költségvetési törvényben jelölt bevételeinek a 
mindenkori éves költségvetési törvényben meghatározott hányada utáni (a központi költségvetés központosított 
bevételét képez ) költségvetési befizetési kötelezettségek - sor kitöltése az adónemekre el írt bevallások és az 
intézmény analitikus nyilvántartása alapján történik. 

2. Társadalombiztosítási alapokkal szembeni tartozások megállapítása, a Tb-bevallások és az intézmény analitikus 
nyilvántartása alapján történik. 

3. Egyéb tartozásállomány sor kitöltése az el z  két jogcímen kívül fennálló tartozásállomány: belföldi és külföldi 
szállítói, szolgáltatói számlák - ideértend  ugyancsak a központi költségvetési szervekkel, az elkülönített állami 
pénzalapokkal, önkormányzatokkal és intézményeikkel szemben fennálló tartozás -, valamint m ködési célú hitelek 
analitikus nyilvántartása alapján történik. 

A vev állományt a f könyvi nyilvántartás adós és vev  analitikája alapján kell fordulónappal megállapítani. 
A pénzkészletnek tartalmaznia kell az összes - likviditásba vonható - bankszámla (el irányzati felhasználási keret, 

zárolt, kártyafedezeti, egyéb fedezeti, lakásalap, deviza) egyenlegét, valamint a házipénztár tárgynapi egyenlegét. 



12. számú melléklet a 401/2007. (XII. 27.) Korm. rendelethez

[16. számú melléklet a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelethez]
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ADATLAPOK JEGYZÉKE 

Sorsz. Megnevezés Adattartalom Adatszolgáltatásra 
kötelezett Adattovábbítás címzettje

Határid

(a táblában 
megjelölt 

nap, illetve 
munka- 

szüneti nap 
esetén az azt 
követ  els
munkanap)

Önkormányzati és 
Területfejlesztési Minisztérium  

Igazgatóságok tárgyhó 11. 16/A 
1.1./a 

EL IRÁNYZAT KÖZL  LAP AZ 
ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI
MINISZTÉRIUMTÓL az önkormányzatok / 
többcélú kistérségi társulások nettó 
finanszírozásba bevont támogatásáról és a 
központi költségvetésb l a Kvtv. … § (..) 
alapján megillet  normatív, kötött 
felhasználású támogatásról 

Tárgyhavi aktuális el irányzat.

Igazgatóságok helyi önkormányzat 

többcélú kistérségi társulás 

tárgyhó 20. 

16/A 
1.1./b 

MEGYEI ÖSSZESÍT

EL IRÁNYZAT KÖZL  LAP AZ 
ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI
MINISZTÉRIUMTÓL az önkormányzatok / 
többcélú kistérségi társulások nettó 
finanszírozásba bevont támogatásáról és a 
központi költségvetésb l a Kvtv. … § (..) 
alapján megillet  normatív, kötött 
felhasználású támogatásról 

Tárgyhavi aktuális el irányzat Önkormányzati és 
Területfejlesztési Minisztérium 

Igazgatóságok tárgyhó 11. 

16/A 
2.1.

ADATKÖZL  LAP a nettó finanszírozásba 
bevont költségvetési szervek adatszol-
gáltatásához 

A költségvetési szerv tárgyhavi szja. és tb. 
bevallását alátámasztó analitikus bér-
nyilvántartásának adatai. 

Önkormányzat, illetve többcélú 
kistérségi társulás azon költség-
vetési szerve, amely nem igényli 
a központosított illetményszám-
fejtést.

Áht. szerint az adatszolgáltatás a 
fenntartó önkormányzat, illetve 
többcélú kistérségi társulás 
kötelezettsége.

Igazgatóságok tárgyhó 5. 
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Sorsz. Megnevezés Adattartalom Adatszolgáltatásra 
kötelezett Adattovábbítás címzettje

Határid

(a táblában 
megjelölt 

nap, illetve 
munka- 

szüneti nap 
esetén az azt 
követ  els
munkanap)

16/A 
2.2.

ADATKÖZL  LAP a „Társadalombiztosítási 
és Családtámogatási kifizet hely által 
teljesített ellátások” igényléséhez 

A költségvetési szerv által a 
tárgyhónapban megel legezett 
társadalombiztosítási és családtámogatási 
ellátások. 

Önkormányzat, illetve többcélú 
kistérségi társulás azon költség-
vetési szerve, amely nem igényli 
a központosított illetményszám-
fejtést.

Áht. szerint az adatszolgáltatás a 
fenntartó önkormányzat, illetve 
többcélú kistérségi társulás 
kötelezettsége.

Igazgatóságok tárgyhó 5. 

16/A 
2.3.

ADATKÖZL  LAP a nettó finanszírozás 
körébe tartozó önkormányzati / többcélú 
kistérségi társulási költségvetési szervek 
részére

A költségvetési szerv tárgyhavi szja. és tb. 
bevallását alátámasztó analitikus bér-
nyilvántartásának adatai. 

Igazgatóságok helyi önkormányzat 
(költségvetési szervek) 

többcélú kistérségi társulás 

tárgyhó 20. 

16/A 
2.4.

ADATKÖZL  LAP a nettó finanszírozás 
körébe tartozó önkormányzati / többcélú 
kistérségi társulási költségvetési szervek 
részére a „Társadalombiztosítási és 
családtámogatási kifizet hely által 
teljesített ellátások” igénylésér l

Tárgyhónapi társadalombiztosítási és 
családtámogatási ellátások. 

Igazgatóságok helyi önkormányzat 
(költségvetési szervek) 

többcélú kistérségi társulás 

tárgyhó 20. 

16/A 
2.5. ADATKÖZL  LAP 

PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI 
TÁJÉKOZTATÓ ADAT

Adatszolgáltatás a nettó 
finanszírozásba bevont költségvetési 
szervek 2008. évi 13. havi illetmény egy 
havi részletér l

Adatszolgáltatás a 13. havi illetmény 
részletér l

Pénzforgalon nélküli tájékoztató adat 

Önkormányzat, illetve többcélú 
kistérségi társulás azon költség-
vetési szerve, amely nem igényli 
a központosított illetményszám-
fejtést.

Áht. szerint az adatszolgáltatás a 
fenntartó önkormányzat, illetve 
többcélú kistérségi társulás 
kötelezettsége.

Igazgatóságok tárgyhó 5. 
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Sorsz. Megnevezés Adattartalom Adatszolgáltatásra 
kötelezett Adattovábbítás címzettje

Határid

(a táblában 
megjelölt 

nap, illetve 
munka- 

szüneti nap 
esetén az azt 
követ  els
munkanap)

MEGYEI ÖSSZESÍT a 2008. évi 13. havi 
illetmény egy havi részletér l

Adatszolgáltatás az önkormányzatok / 
többcélú kistérségi társulások 13. havi 
illetmény részletér l

Igazgatóságok Önkormányzati és 
Területfejlesztési 
Minisztérium Önkormányzati 
Gazdasági F osztály

tárgyhó 10. 16/A 

 2.6. 

16/A 2.6. számú adatlappal azonos 
szerkezet  ORSZÁGOS ÖSSZESÍT

A 16/A 2.6. sz. alatti adattartalom ország 
összesen aggregátumai 

Önkormányzati és 
Területfejlesztési Minisztérium  

Pénzügyminisztérium 
Önkormányzati, 
Területfejlesztési és 
Agrárgazdálkodási F osztály,

Pénzügyminisztérium 
Társadalmi Közkiadások 
F osztálya,

Magyar Államkincstár 
Önkormányzati F osztály

tárgyhó 18. 

16/A 
3.1.

ELSZÁMOLÁS a központi költségvetésb l
az önkormányzatot / többcélú kistérségi 
társulást az Áht. ... § (...) alapján (nettó 
módon) megillet  támogatások és a Kvtv. 
... § (...) alapján megillet  normatív, kötött 
felhasználású támogatás pénzügyi 
teljesítésér l

A központosított illetményszámfejtés,  
valamint – azt nem igényl  költségvetési 
szervekr l – az önkormányzatok / többcélú 
kistérségi társulások adatszolgáltatása 
alapján összeállított és részletezett, az Áht. 
szerinti kincstári finanszírozás 
biztosításához szükséges információk, 
valamint az önkormányzatot megillet
normatív, kötött felhasználású támogatás. 

Igazgatóságok helyi önkormányzat 

többcélú kistérségi társulás 

tárgyhó 20. 

16/A 
3.2.

ELSZÁMOLÁS az önkormányzatok / 
többcélú kistérségi társulások nettó 
finanszírozásba bevont „Társadalom-
biztosítási és családtámogatási kifizet hely 
által teljesített ellátások” igényléséhez 

A központosított illetményszámfejtés 
keretében, valamint az azt nem igényl , de 
kifizet helyi feladatokat ellátó 
költségvetési szervekr l az 
önkormányzatok / többcélú kistérségi 
társulások adatszolgáltatása alapján 
összeállított és részletezett társadalom-
biztosítási és családtámogatási ellátások. 

Igazgatóságok helyi önkormányzat 

többcélú kistérségi társulás 

tárgyhó 20. 
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Sorsz. Megnevezés Adattartalom Adatszolgáltatásra 
kötelezett Adattovábbítás címzettje

Határid

(a táblában 
megjelölt 

nap, illetve 
munka- 

szüneti nap 
esetén az azt 
követ  els
munkanap)

 A 16/A 3.2. számú adatlappal azonos 
szerkezet ORSZÁGOS ÖSSZESÍT
MEGYÉNKÉNT az ellátások igénylésér l

Adatszolgáltatás az ellátások igénylésér l. Önkormányzati és 
Területfejlesztési Minisztérium  

Magyar Államkincstár 
Önkormányzati F osztály,

Országos Egészségbiztosítási 
Pénztár Pénzellátási F osztály

Országos Nyugdíjbiztosítási 
F igazgatóság

Nyugdíjfolyósító Igazgatóság 

tárgyhó 18. 

16/A 
4.1.

MEGYEI ÖSSZESÍT  az önkormányzatok / 
többcélú kistérségi társulások nettó 
finanszírozásba bevont támogatásáról és a 
központi költségvetésb l a Kvtv. …§ (…) 
alapján megillet  normatív kötött 
felhasználású támogatás pénzügyi 
teljesítésér l

Adatszolgáltatás az önkormányzatok / 
többcélú kistérségi társulások 
támogatásáról. 

Igazgatóságok Önkormányzati és 
Területfejlesztési 
Minisztérium Önkormányzati 
Gazdasági F osztály

tárgyhó 15. 

MEGYEI ÖSSZESÍT  A 16/A 3.1. sz. és a 16/A 3.2. sz. alatti 
adattartalom megyei összesen 
aggregátumai. 

Igazgatóságok Önkormányzati és 
Területfejlesztési 
Minisztérium Önkormányzati 
Gazdasági F osztály

tárgyhó 15. 16/A 
4.2.

A 16/A 4.2. számú adatlappal azonos 
szerkezet ORSZÁGOS ÖSSZESÍT

A 16/A 3.1. sz. és a 16/A 3.2. sz. alatti 
adattartalom ország összesen 
aggregátumai. 

Önkormányzati és 
Területfejlesztési Minisztérium  

Magyar Államkincstár 
Önkormányzati F osztály,

Országos Egészségbiztosítási 
Pénztár Pénzellátási F osztály

Országos Nyugdíjbiztosítási 
F igazgatóság

Nyugdíjfolyósító Igazgatóság 

tárgyhó 18. 
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Sorsz. Megnevezés Adattartalom Adatszolgáltatásra 
kötelezett Adattovábbítás címzettje

Határid

(a táblában 
megjelölt 

nap, illetve 
munka- 

szüneti nap 
esetén az azt 
követ  els
munkanap)

16/A 
5.1.

HELYESBÍT  LAP a nettó finanszírozásba 
bevont költségvetési szervek központi 
forrásból vagy OEP támogatásból 
származó járandóságaik terhére elszámolt 
kötelezettségeinek 2006. január 1-je el tti
helyesbítésér l

Adatszolgáltatás a nettó finanszírozásba 
bevont költségvetési szervek központi 
forrásból vagy OEP támogatásból 
származó járandóságaik terhére elszámolt 
kötelezettségeinek 2006. január 1-je el tti
helyesbítésér l.

Önkormányzat, illetve többcélú 
kistérségi társulás azon költség-
vetési szerve, amely nem igényli 
a központosított illetményszám-
fejtést.

Áht. szerint az adatszolgáltatás a 
fenntartó önkormányzat, illetve 
többcélú kistérségi társulás 
kötelezettsége.

Igazgatóságok tárgyhó 5. 

16/A 
5.2.

MEGYEI ÖSSZESÍT a nettó finanszírozásba 
bevont költségvetési szervek központi 
forrásból vagy OEP támogatásból 
származó járandóságaik terhére elszámolt 
kötelezettségeinek 2006. január 1-je el tti
helyesbítésér l

Adatszolgáltatás a helyi önkormányzatok 
központi forrásból vagy OEP 
támogatásból származó járandóságaik 
terhére elszámolt kötelezettségeinek 2006. 
január 1-je el tti helyesbítésér l.

Igazgatóságok Adó- és Pénzügyi Ellen rzési
Hivatal Regionális 
Igazgatósága

tárgyhó 20. 

16/A 
5.3.

ÖSSZESÍT  a nettó finanszírozásba 
bevont költségvetési szervek központi 
forrásból vagy OEP támogatásból 
származó járandóságai terhére elszámolt 
kötelezettségeinek helyesbítéseir l a 16/A 
5.1. számú adatlapok pénzügyi 
rendezésének id pontja alapján 

A költségvetési szerv 16/A 5.1. számú 
adatlapjainak összesítése a helyesbítés 
pénzügyi rendezésének id pontjára. 

Önkormányzat, illetve többcélú 
kistérségi társulás azon költség-
vetési szerve, amely nem igényli 
a központosított illetményszám-
fejtést.

Áht. szerint az adatszolgáltatás a 
fenntartó önkormányzat, illetve 
többcélú kistérségi társulás 
kötelezettsége.

Igazgatóságok tárgyhó 5. 
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Sorsz. Megnevezés Adattartalom Adatszolgáltatásra 
kötelezett Adattovábbítás címzettje

Határid

(a táblában 
megjelölt 

nap, illetve 
munka- 

szüneti nap 
esetén az azt 
követ  els
munkanap)

16/A 
5.4.

MEGYEI ÖSSZESÍT  a nettó 
finanszírozásba bevont költségvetési 
szervek központi forrásból vagy OEP 
támogatásból származó járandóságai 
terhére elszámolt kötelezettségeinek 
helyesbítéseir l a 16/A 5.2. számú 
adatlapok pénzügyi rendezésének 
id pontja alapján 

A megye 16/A 5.2. számú adatlapjainak 
összesítése – adószámonként – a 
helyesbítés pénzügyi rendezésének 
id pontjára. 

Igazgatóságok Magyar Államkincstár 
Önkormányzati F osztály

tárgyhó 20. 

16/B 
1.1.

EL IRÁNYZAT KÖZL  LAP a gyógyító-
megel z  ellátások el irányzatai terhére 
teljesítend  kifizetések az Országos 
Egészségbiztosítási Pénztártól 

Tárgyhavi aktuális el irányzat. Országos Egészségbiztosítási 
Pénztár

Igazgatóságok az 
Önkormányzati és 
Területfejlesztési 
Minisztérium Önkormányzati 
Gazdasági F osztályán
keresztül 

tárgyhó 11. 

16/B 
3.1.

ELSZÁMOLÁS az OEP támogatásból a 
költségvetési szervet az Áht. … § (..) 
alapján (nettó módon) megillet  pénzügyi 
teljesítésr l

A központosított illetményszámfejtés, 
valamint – az azt nem igényl , OEP által 
finanszírozott költségvetési szervekr l – 
az önkormányzatok adatszolgáltatása 
alapján összeállított és részletezett, az Áht. 
szerinti kincstári finanszírozás 
biztosításához szükséges információk. 

Igazgatóságok az OEP által finanszírozott 
költségvetési szerv 

tárgyhó 20. 

16/B 
3.2.

ELSZÁMOLÁS az OEP által finanszírozott 
költségvetési szerv nettó finanszírozásba 
bevont „Társadalombiztosítási és 
családtámogatási kifizet hely által 
teljesített ellátások” igényléséhez 

A központosított illetményszámfejtés 
keretében, valamint az azt nem igényl , de 
kifizet helyi feladatokat ellátó, OEP által 
finanszírozott költségvetési szervekr l az 
önkormányzatok adatszolgáltatása alapján 
összeállított és részletezett társadalom-
biztosítási és családtámogatási ellátások. 

Igazgatóságok az OEP által finanszírozott 
költségvetési szerv 

tárgyhó 20. 
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Sorsz. Megnevezés Adattartalom Adatszolgáltatásra 
kötelezett Adattovábbítás címzettje

Határid

(a táblában 
megjelölt 

nap, illetve 
munka- 

szüneti nap 
esetén az azt 
követ  els
munkanap)

 A 16/B 3.2. sz. adatlappal azonos 
szerkezet ORSZÁGOS ÖSSZESÍT
MEGYÉNKÉNT az ellátások igénylésér l

Adatszolgáltatás az ellátások igénylésér l. Önkormányzati és 
Területfejlesztési Minisztérium  

Magyar Államkincstár 
Önkormányzati F osztály,

Országos Egészségbiztosítási 
Pénztár Pénzellátási F osztály

tárgyhó 18. 

MEGYEI ÖSSZESÍT  az OEP által 
finanszírozott költségvetési szervek nettó 
finanszírozásba bevont támogatásáról 

Adatszolgáltatás a költségvetési szerv 
támogatásáról. 

Igazgatóságok Önkormányzati és 
Területfejlesztési 
Minisztérium Önkormányzati 
Gazdasági F osztály

tárgyhó 15. 16/B 
4.1.

A 16/B 4.1. sz. adatlappal azonos 
szerkezet ORSZÁGOS ÖSSZESÍT
MEGYÉNKÉNT a költségvetési szervek 
támogatásáról 

Adatszolgáltatás a költségvetési szervek 
támogatásáról. 

Önkormányzati és 
Területfejlesztési Minisztérium  

Magyar Államkincstár 
Önkormányzati F osztály,

Országos Egészségbiztosítási 
Pénztár Pénzellátási F osztály

tárgyhó 18. 

MEGYEI ÖSSZESÍT   A 16/B 3.1. sz. és a 16/B 3.2. sz. alatti 
adattartalom megyei összesen 
aggregátumai. 

Igazgatóságok Önkormányzati és 
Területfejlesztési 
Minisztérium Önkormányzati 
Gazdasági F osztály

tárgyhó 15. 16/B 
4.2.

A 16/B 4.2. számú adatlappal azonos 
szerkezet ORSZÁGOS ÖSSZESÍT

A 16/B 3.1. sz. és a 16/B 3.2. sz. alatti 
adattartalom ország összesen 
aggregátumai. 

Önkormányzati és 
Területfejlesztési Minisztérium  

Magyar Államkincstár 
Önkormányzati F osztálya,

Országos Egészségbiztosítási 
Pénztár Pénzellátási F osztály

tárgyhó 18. 
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16/A 1.1./a számú adatlap 
Megye kódja   

neve:

Önkormányzat / Többcélú sorszáma 
kistérségi társulás neve: 

címe:       

 törzsszáma:                           

adószáma::                      

pénzforgalmi jelz száma:                   

pénzügyi körzet:              KSH kód:        

EL IRÁNYZAT KÖZL  LAP 
AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUMTÓL 

az önkormányzatok / többcélú kistérségi társulások nettó finanszírozásba bevont támogatásáról  
és a központi költségvetésb l a Kvtv. … §  (..) alapján megillet  normatív, kötött felhasználású támogatásról  

 2008. év ................ hónap 

Sorszám Megnevezés 

Eredeti 
el irányzat 

(Ft)
a.) 

Korrekció 
+/-
(Ft)
b.)

Végleges 
el irányzat 

(Ft)
c.)

1. A települési önkormányzatot megillet , a településre kimutatott személyi jövedelemadó (8%)    
2. A megyei önkormányzatok személyi jövedelemadó részesedése    
3. A települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése    

a.) Települési önkormányzatok feladatai    
b.) Körzeti igazgatás    
c.) Körjegyz ség m ködése    

d.) Megyei, f városi önkormányzatok feladatai    

e.) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok    

f.) Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása    

g.) A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos foglalkoztatási gondok-
kal küzd  települési önkormányzatok feladatai 

   

h.) Üdül helyi feladatok    

i.) Pénzbeli szociális juttatások    

j.) Közm vel dési és közgy jteményi feladatok    

k.) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai    

l.) Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés    

m.) Hajléktalanok átmeneti intézményei    

n.) Gyermekek napközbeni ellátása    

o.) Közoktatási alap-hozzájárulás (az óvodai neveléshez, az iskolai oktatáshoz, a szakképzés elméleti képzés-
hez, alapfokú m vészetoktatáshoz, kollégiumi neveléshez, általános iskolai napközi otthoni, tanulószobai, 
iskolaotthonos oktatáshoz) 

   

p.) Közoktatási kiegészít  hozzájárulások    

q.) Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások    

Ebb l: Tanulók tankönyvellátásának támogatása    

r.) (Fenntartva évközi új el irányzat részére)    

4. 
A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai összesen (a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l+m+n+o+p+q+r)

(Költségvetési törvény 3. számú melléklet) 

   

a.) Kiegészít  támogatás nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz    

b.) Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása    

c.) A szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása    

d.) Esélyegyenl séget, felzárkóztatást segít  támogatások    

e.) Hivatásos önkormányzati t zoltóságok kiegészít  támogatása    

f.) Egyes szociális szolgáltatások kiegészít  támogatása    

g.) Az alapfokú m vészetoktatás támogatása    

h.) 2007. év után járó 13. havi illetmény 2008. januári elszámolásának folyósítása (ha+hb)    

Ebb l: ha.) Önkormányzati kör részére folyósított támogatás    

hb.) OEP kör részére folyósított támogatás    

i.) A 2008. évi bérpolitikai intézkedések támogatása (a felmérés eredményének megállapításáig el leg) (ia+ib)    

Ebb l: ia.) Állami támogatásból finanszírozott költségvetési szerv, illetve szakfeladatok illetménykiadásai 
növekedéséhez folyósított támogatás 

   

 ib.) Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott költségvetési szerv, illetve szakfeladatok illetmény-
kiadásai növekedéséhez folyósított támogatás  

   

j.) Villamosenergia áremelkedés hatásának ellentételezése    

k.) (Fenntartva évközi új el irányzat részére)    

5. 
A nettó finanszírozásban folyósított központosított el irányzatok összesen (a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k)

(Költségvetési törvény 5. számú melléklet) 
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Sorszám Megnevezés 

Eredeti 
el irányzat 

(Ft)
a.) 

Korrekció 
+/-
(Ft)
b.)

Végleges 
el irányzat 

(Ft)
c.)

a.) Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lév  települési önkormányzatok támogatása    

b.) (Fenntartva évközi új el irányzat részére)    

6. 

A nettó finanszírozásban folyósított helyi önkormányzatok m köd képességének  
meg rzését szolgáló kiegészít  támogatások összesen (a+b)  

(Költségvetési törvény 6. számú melléklet) 

   

a.) K színházak m ködtetési hozzájárulása    

b.) Bábszínházak m ködtetési hozzájárulása    

c.) Színházak pályázati támogatása    

7. 
A helyi önkormányzatok színházi támogatása (a+b+c)

(Költségvetési törvény 7. számú melléklet) 

   

a.) Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szint  érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása    

b.) Pedagógiai szakszolgálat    

c.) Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása    

d.) Helyi önkormányzati hivatásos t zoltóságok támogatása    

e.) A többcélú kistérségi társulások támogatása     
f.) (Fenntartva évközi új el irányzat részére)    

8. 
A nettó finanszírozásban folyósított normatív, kötött felhasználású támogatások összesen (a+b+c+d+e+f)

(Költségvetési törvény 8. számú melléklet)

   

9. Tárgyhavi el irányzat összesen
1
 (1+2+3+4+5+6+7+8)    

10. A f városi és megyei közalapítványok szakmai tevékenysége     

11. Összesen (9+10)    

12. Lemondás miatt keletkezett, az el irányzatban már átvezetett összes tartozás
 (tájékoztatóadat)

13. Az Áht. 64/A. §, illetve egyéb jogszabály alapján keletkezett t ketartozás

14. Az Áht. 64/A. §, illetve egyéb jogszabály alapján keletkezett kamattartozás 

15. Kisebbségi fenntartói kiegészít  támogatás elszámolása 

16. Egyházi kiegészít  támogatás elszámolása 

17. Jogtalanul igénybe vett lakossági közm fejlesztési támogatás visszavonása 

18. (Fenntartva évközi új csökkent  tétel részére) 

19. (Fenntartva évközi új csökkent  tétel részére) 

1 A 16/A 1.1./a. számú adatlap 9. sor c. oszlopában szerepl  érték =A 16/A 3.1. számú adatlap I. tábla 1. sorában szerepl  érték 
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16/A 1.1./b számú adatlap 

Megye kódja   

neve:

MEGYEI ÖSSZESÍT
EL IRÁNYZAT KÖZL  LAP 

AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUMTÓL 

az önkormányzatok / többcélú kistérségi társulások nettó finanszírozásba bevont támogatásáról  
és a központi költségvetésb l a Kvtv. … §  (..) alapján megillet  normatív, kötött felhasználású támogatásról  

 2008. év ................ hónap 

Sorszám Megnevezés 

Eredeti 
el irányzat 

(Ft)
a.) 

Korrekció 
+/-
(Ft)
b.)

Végleges 
el irányzat 

(Ft)
c.)

1. A települési önkormányzatot megillet , a településre kimutatott személyi jövedelemadó (8%)    
2. A megyei önkormányzatok személyi jövedelemadó részesedése    
3. A települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése    

a.) Települési önkormányzatok feladatai    
b.) Körzeti igazgatás    
c.) Körjegyz ség m ködése    

d.) Megyei, f városi önkormányzatok feladatai    

e.) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok    

f.) Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása    

g.) A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos foglalkoztatási gondok-
kal küzd  települési önkormányzatok feladatai 

   

h.) Üdül helyi feladatok    

i.) Pénzbeli szociális juttatások    

j.) Közm vel dési és közgy jteményi feladatok    

k.) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai    

l.) Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés    

m.) Hajléktalanok átmeneti intézményei    

n.) Gyermekek napközbeni ellátása    

o.) Közoktatási alap-hozzájárulás (az óvodai neveléshez, az iskolai oktatáshoz, a szakképzés elméleti képzés-
hez, alapfokú m vészetoktatáshoz, kollégiumi neveléshez, általános iskolai napközi otthoni, tanulószobai, 
iskolaotthonos oktatáshoz) 

   

p.) Közoktatási kiegészít  hozzájárulások    

q.) Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások összesen    

Ebb l: Tanulók tankönyvellátásának támogatása    

r.) (Fenntartva évközi új el irányzat részére)    

4. 
A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai összesen (a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l+m+n+o+p+q+r)

(Költségvetési törvény 3. számú melléklet) 

   

a.) Kiegészít  támogatás nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz    

b.) Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása    

c.) A szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása    

d.) Esélyegyenl séget, felzárkóztatást segít  támogatások    

e.) Hivatásos önkormányzati t zoltóságok kiegészít  támogatása    

f.) Egyes szociális szolgáltatások kiegészít  támogatása    

g.) Az alapfokú m vészetoktatás támogatása    

h.) 2007. év után járó 13. havi illetmény 2008. januári elszámolásának folyósítása (ha+hb)    

Ebb l: ha.) Önkormányzati kör részére folyósított támogatás    

hb.) OEP kör részére folyósított támogatás    

i.) A 2008. évi bérpolitikai intézkedések támogatása (a felmérés eredményének megállapításáig el leg) (ia+ib)    

Ebb l: ia.) Állami támogatásból finanszírozott költségvetési szerv, illetve szakfeladatok illetménykiadásai 
növekedéséhez folyósított támogatás 

   

 ib.) Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott költségvetési szerv, illetve szakfeladatok illetmény-
kiadásai növekedéséhez folyósított támogatás  

   

j.) Villamosenergia áremelkedés hatásának ellentételezése    

k.) (Fenntartva évközi új el irányzat részére)    

5. 
A nettó finanszírozásban folyósított központosított el irányzatok összesen (a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k)

(Költségvetési törvény 5. számú melléklet) 
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Sorszám Megnevezés 

Eredeti 
el irányzat 

(Ft)
a.) 

Korrekció 
+/-
(Ft)
b.)

Végleges 
el irányzat 

(Ft)
c.)

a.) Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lév  települési önkormányzatok támogatása    

b.) (Fenntartva évközi új el irányzat részére)    

6. 

A nettó finanszírozásban folyósított helyi önkormányzatok m köd képességének  
meg rzését szolgáló kiegészít  támogatások összesen (a+b)  

(Költségvetési törvény 6. számú melléklet) 

   

a.) K színházak m ködtetési hozzájárulása    

b.) Bábszínházak m ködtetési hozzájárulása    

c.) Színházak pályázati támogatása    

7. 
A helyi önkormányzatok színházi támogatása (a+b+c)

(Költségvetési törvény 7. számú melléklet) 

   

a.) Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szint  érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása    

b.) Pedagógiai szakszolgálat    

c.) Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása    

d.) Helyi önkormányzati hivatásos t zoltóságok támogatása    

e.) A többcélú kistérségi társulások támogatása     
f.) (Fenntartva évközi új el irányzat részére)    

8. 
A nettó finanszírozásban folyósított normatív, kötött felhasználású támogatások összesen (a+b+c+d+e+f)

(Költségvetési törvény 8. számú melléklet)

   

9. Tárgyhavi el irányzat összesen (1+2+3+4+5+6+7+8)    

10. A f városi és megyei közalapítványok szakmai tevékenysége     

11. Összesen (9+10)    

12. Lemondás miatt keletkezett, az el irányzatban már átvezetett összes tartozás 
(tájékoztatóadat)

13. Az Áht. 64/A. §, illetve egyéb jogszabály alapján keletkezett t ketartozás

14. Az Áht. 64/A. §, illetve egyéb jogszabály alapján keletkezett kamattartozás 

15. Kisebbségi fenntartói kiegészít  támogatás elszámolása 

16. Egyházi kiegészít  támogatás elszámolása 

17. Jogtalanul igénybe vett lakossági közm fejlesztési támogatás visszavonása 

18. (Fenntartva évközi új csökkent  tétel részére) 

19. (Fenntartva évközi új csökkent  tétel részére) 

______________________________, ......…. év ................ hó ........... nap 

P. H. 

………………………………………………… 

igazgató
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16/A 2.1. számú adatlap
ADATKÖZL  LAP 

a nettó finanszírozásba bevont 
költségvetési szervek adatszolgáltatásához 

2008. év ..................... hónap 

I. 
Sor-
szám 

Megnevezés Összeg (Ft)5

1. Személyi juttatások bruttó összege 

a.) A magánszemélyek személyi jövedelemadó kötelezettsége
b.) Az adózót terhel  – magánszemélyhez nem köthet  – személyi jövedelemadó kötelezettség
c.) El z  évi elszámolási különbözet

2. Személyi jövedelemadó kötelezettség összesen (a+b+c) (adónem kód: 103) 
a.) Különadó 
b.) El z  évi elszámolási különbözet

3. Különadó kötelezettség összesen (a+b) (adónem kód: 198)
a.) A foglalkoztatót terhel  nyugdíj-biztosítási járulék 
b.) A magánszemélyt terhel  nyugdíjjárulék (nem magánnyugdíjpénztári tag esetében) 
c.) A magánszemélyt terhel  nyugdíjjárulék (magánnyugdíjpénztári tag esetében) 
d.) Határozat – járuléktartozás 

4. Nyugdíjbiztosítási Alapot megillet  kötelezettség összesen (a+b+c+d) (adónem kód: 125) 
5. Korkedvezmény-biztosítási járulék (adónem kód: 187)

a.) A munkáltatót terhel  egészségbiztosítási járulék 
b.) Foglalkoztatottak egészségbiztosítási járuléka  
c.) Határozat - járuléktartozás

6. Egészségbiztosítási Alapot megillet  kötelezettség összesen (a+b+c) (adónem kód: 124) 
7. Munkaadói járulék (adónem kód: 144) 
8. Munkavállalói járulék (adónem kód: 145) 

a.) Százalékos mérték  egészségügyi hozzájárulás (adónem kód: 152)
b.) Tételes egészségügyi hozzájárulás (adónem kód: 153)

9. Egészségbiztosítási Alapot megillet  egészségügyi hozzájárulás összesen (a+b) 

10. START kártyával, START PLUSZ kártyával és START EXTRA kártyával 

rendelkez re vonatkozó 15 és/vagy 25 % mérték  kötelezettség (adónem kód: 186)
11. Kifizet t terhel  egyszer sített közteherviselési hozzájárulás (Ekho) (adónem kód: 190)

a.) A magánszemélyt terhel  11,1 % mérték  Ekho - magánnyugdíjpénztári tag és  
nem nyugdíjas munkavállaló esetében 
(2006–2007. évi önellen rzések esetében) (adónem kód: 192)

b.) A magánszemélyt terhel  15,0 % mérték  Ekho – magánnyugdíjpénztári tag és  
nem nyugdíjas munkavállaló esetében (adónem kód: 195)

c.) A magánszemélyt terhel  15,0 % mérték  Ekho – nem magánnyugdíjpénztári tag és 
nem nyugdíjas munkavállaló esetében (adónem kód: 191)

d.) A magánszemélyt terhel  11,1 % mérték  Ekho – nyugdíjas munkavállaló, valamint  
2008. január 1-jét megel z  id szakra vonatkozó  
11,0 % mérték  Ekho – nyugdíjas munkavállaló esetében 6 (adónem kód: 193)

e.) Az EGT államban biztosított személyt terhel  9,5 %-os mérték  Ekho (adónem kód: 197)
12. Magánszemélyt terhel  egyszer sített közteherviselési hozzájárulás (Ekho) összesen (a+b+c+d+e) 

13. Önellen rzési pótlék (adónem kód: 215)
14. Határozat – bírság (adónem kód: 224, 226)
15. Határozat – késedelmi pótlék (adónem kód: 138)
16. Munkáltatói táppénz hozzájárulás MEP határozat alapján 

1 (adónem kód: 149)
17. (Fenntartva évközi új adónem részére) 

18. (Fenntartva évközi új adónem részére) 

a.) Magánnyugdíjpénztárakat megillet  tagdíjfizetési kötelezettség 2

b.) Magánnyugdíjpénztárakat megillet  önellen rzési pótlék fizetési kötelezettség 3

c.) Magánnyugdíjpénztárakat megillet  késedelmi pótlék fizetési kötelezettség 4

19. Magánnyugdíjpénztárak állami adóhatóságnál vezetett számlájára teljesítend  fizetési kötelezettség összesen (a+b+c) 

20. Az állami adóhatóság felé teljesítend  befizetési kötelezettség összesen 

(2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19) 

1 A MEP határozat alapján a nem önálló tb. kifizet helyek töltik ki, az adatokat forintban a határozattal egyez en kell kitölteni. 
2 A 16/A 2.1. számú adatlap I. tábla 19.a.) sor = a 16/A 2.1. számú adatlap II. tábla e.) oszlop összesen sorában szerepl  érték, az adatot forintban a bevallással megegyez en kell kitölteni. 
3 A 16/A 2.1. számú adatlap I. tábla 19.b.) sor = a 16/A 2.1. számú adatlap II. tábla g.) oszlop összesen sorában szerepl  érték, az adatot forintban a bevallással megegyez en kell  kitölteni. 
4 A 16/A 2.1. számú adatlap I. tábla 19.c.) sor = a 16/A 2.1. számú adatlap II. tábla i.) oszlop összesen sorában szerepl  érték, csak az APEH által  
 évente egyszer közölt  „Késedelmi pótlék- értesít ” alapján szerepelhet adat, az adatot forintban a bevallással megegyez en kell kitölteni. 
5 Az adatlapot forintban, de a bevallással megegyez en – a 16. és a 19. sor kivételével – ezer forintra kerekítve kell kitölteni. 
6 11%-os mérték  Ekho bevallására és befizetésére kizárólag a 2008. január hónapban a 2007. évi munkateljesítményre tekintettel kifizetett jövedelemnél van lehet ség. 

 neve:  
 címe:       
 törzsszáma:                           

adószáma:                      
pénzforgalmi jelz száma:                 

pénzügyi körzet:              KSH kód:        

Költségvetési 
szerv 
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16/A 2.1. számú adatlap

II. 

A Magánnyugdíjpénztárak állami adóhatóságnál vezetett számlájára teljesítend  kötelezettség részletezése 

Tagdíj2 Önellen rzési pótlék3 Késedelmi pótlék 4
Sor- 
szám

Pénztár-
azonosító

Magánnyugdíjpénztár neve Adónem 
kód

Összege  
(Ft) 

Adónem 
kód

Összege  
(Ft)

Adónem 
kód

Összege  
(Ft)

a.) b.) c.) d.) e.) f.) g.) h.) i.) 

 1. 0008 
AEGON Magyarország Önkéntes és 
Magánnyugdíjpénztár  

261  461  561  

 2. 0016 Allianz Hungária Nyugdíjpénztár  262  462  562  

 3. 0019 Aranykor Nyugdíjpénztár 263  463  563  

 4. 0060 
UNIQA és Egyesült Közszolgálati 
Nyugdíjpénztár 

264  464  564  

 5. 0031 Budapest Magánnyugdíjpénztár 265  465  565  

 6. 0001 
Axa Önkéntes és 
Magánnyugdíjpénztár 

266  466  566  

 7. 0013 Dimenzió Magánnyugdíjpénztár 267  467  567  

 8. 0021 
Életút Els  Országos 
Nyugdíjpénztár 

268  468  568  

 9. 0022 
Erste Bank Országos Önkéntes és 
Magánnyugdíjpénztár 

269  469  569  

10. 0006 Évgy r k Magánnyugdíjpénztár 270  470  570  

11. 0014 
Honvéd Önkéntes és 
Magánnyugdíjpénztár 

271  471  571  

12. 0015 ING Magánnyugdíjpénztár 272  472  572  

13. 0025 MKB Nyugdíjpénztár 273  473  573  

14. 0002 OTP Magánnyugdíjpénztár 274  474  574  

15. 0033 Postás Magánnyugdíjpénztár 275  475  575  

16. 0061 Prémium Magánnyugdíjpénztár 276  476  576  

17. 0037 Quaestor Magánnyugdíjpénztár 277  477  577  

18. 0048 
Vasutas Önkéntes és 
Magánnyugdíjpénztár 

278  478  578  

19. 0028 
Villamosenergia-ipari Társaságok 
Nyugdíjpénztára 

279  479  579  

20. 0062 
K&H Önkéntes és 
Magánnyugdíjpénztár 

280  480  580  

…..         

…..         

…..         

n.         

Magánnyugdíjpénztárak állami adóhatóságnál 
vezetett számlájára teljesítend  fizetési 
kötelezettség összesen 

A feltüntetett adatok az adózás rendjér l szóló 2003. évi XCII. törvény 31. § (2) bekezdésében meghatározott bevallás adataival megegyeznek. 

,   ......... év  .....................................hó  .........nap 

P. H. 
       ………………………………………………….. 

    Aláírás 

2 A 16/A 2.1. számú adatlap I. tábla 19.a.) sor = a 16/A 2.1. számú adatlap II. tábla e.) oszlop összesen sorában szerepl  érték, az adatot forintban a bevallással megegyez en kell kitölteni. 
3 A 16/A 2.1. számú adatlap I. tábla 19.b.) sor = a 16/A 2.1. számú adatlap II. tábla g.) oszlop összesen sorában szerepl  érték, az adatot forintban a bevallással megegyez en kell  kitölteni. 
4 A 16/A 2.1. számú adatlap I. tábla 19.c.) sor = a 16/A 2.1. számú adatlap II. tábla i.) oszlop összesen sorában szerepl  érték, csak az APEH által  
 évente egyszer közölt  „Késedelmi pótlék- értesít ” alapján szerepelhet adat, az adatot forintban a bevallással megegyez en kell kitölteni. 
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16/A 2.2. számú adatlap 

1
Az önálló társadalombiztosítás és családtámogatási kifizet helyi feladatokat ellátó költségvetési szervek töltik ki. 

Adatközl  lap a „Társadalombiztosítási és családtámogatási  
kifizet hely által teljesített ellátások” 

igényléséhez 1

2008. év ..................... hónap 

Sor-
szám 

Megnevezés Összeg (Ft) 

a.) Öregségi nyugdíj helyett folyósított illetmény 

b.) Öregségi nyugdíj helyett folyósított illetmény korrekciója (+/-)  

c.) Rokkantsági nyugdíj helyett folyósított illetmény  

d.) Rehabilitációs járadék helyett folyósított illetmény  
1. Nyugdíjbiztosítási Alap által folyósított ellátások (a+b+c+d) 

a.) Terhességi-gyermekágyi segély kifizet helyi foglalkoztatónál fennálló jogviszony után  
b.) Terhességi-gyermekágyi segély más foglalkoztatónál fennálló jogviszony után  
c.) Táppénz kifizet helyi foglalkoztatónál fennálló jogviszony után  
d.) Táppénz más foglalkoztatónál fennálló jogviszony után  
e.) Közegészségügyi és állategészségügyi zárlat, hatósági elkülönítés miatti táppénz  
f.) Passzív jogon folyósított táppénz 
g.) Gyermekápolási táppénz kifizet helyi foglalkoztatónál fennálló jogviszony után  
h.) Gyermekápolási táppénz más foglalkoztatónál fennálló jogviszony után  
i.) Baleseti táppénz 
j.) Gyermekgondozási díj 
k.) Kifizet helyek költségtérítése 
l.) Egészségbiztosítási ellátások postaköltsége 
m.) Munkáltatói táppénz hozzájárulás önálló tb kifizet hely esetén  

2. Egészségbiztosítási Alap által folyósított ellátások összesen, csökkentve a munkáltatói táppénz hozzájárulás 

összegével (a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l-m) 

a.) Gyermekgondozási segély 
b.) Családi pótlék 
c.) Anyasági támogatás 
d.) Apákat megillet  munkaid -kedvezmény távolléti díjának megtérítése    
e.) Szociális támogatás 
f.) Megváltozott munkaképesség ek kereset-kiegészítése (átmeneti kereset-kiegészítés)  
g.) Nem társadalombiztosítási ellátások postaköltsége  
h.) Apákat megillet  munkaid -kedvezmény távolléti díjának foglalkoztatót terhel  közterhei  

3. Központi költségvetésb l finanszírozott ellátások (a+b+c+d+e+f+g+h) 

4. A kifizet hely részére megtérítend  összeg (1+2+3) 

A feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek, a munkáltatót terhel  adatszolgáltatási kötelezettségek a bejelentett adatok 
alapján teljesülnek. 

__________________________,   ......... év  ..................................... hó  ......... nap 

P. H. 
       ………………………………………………….. 

    aláírás 

 neve:  
 címe:       
 törzsszáma:                           

adószáma:                      
pénzforgalmi jelz száma:                 

pénzügyi körzet:              KSH kód:        

Költségvetési 
szerv 
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16/A 2.3. számú adatlap 

ADATKÖZL  LAP  

a nettó finanszírozás körébe tartozó önkormányzati / többcélú kistérségi társulási költségvetési szervek részére 
2008. év ..................... hónap 

Költségvetési neve:  

szerv címe:       

törzsszáma:                           

adószáma:                      
pénzforgalmi jelz száma:              

pénzügyi körzet:              KSH kód:        

I. 

Sor-
szám Megnevezés Összeg (Ft) 

1. Személyi juttatások bruttó összege 

a.) A magánszemélyek személyi jövedelemadó kötelezettsége
b.) Az adózót terhel  – magánszemélyhez nem köthet  – személyi jövedelemadó kötelezettség
c.) El z  évi elszámolási különbözet

2. Személyi jövedelemadó kötelezettség összesen (a+b+c) (adónem kód: 103) 
a.) Különadó 
b.) El z  évi elszámolási különbözet

3. Különadó kötelezettség összesen (a+b) (adónem kód: 198)
a.) A foglalkoztatót terhel  nyugdíjbiztosítási járulék 
b.) A magánszemélyt terhel  nyugdíjjárulék (nem magánnyugdíjpénztári tag esetében) 
c.) A magánszemélyt terhel  nyugdíjjárulék (magánnyugdíjpénztári tag esetében) 
d.) Határozat – járuléktartozás 

4. Nyugdíjbiztosítási Alapot megillet  kötelezettség összesen (a+b+c+d) (adónem kód: 125) 
5 Korkedvezmény-biztosítási járulék (adónem kód: 187)

a.) A munkáltatót terhel  egészségbiztosítási járulék 
b.) Foglalkoztatottak egészségbiztosítási járuléka
c.) Határozat - járuléktartozás  

6. Egészségbiztosítási Alapot megillet  kötelezettség összesen (a+b+c) (adónem kód: 124) 
7. Munkaadói járulék (adónem kód: 144) 
8. Munkavállalói járulék (adónem kód: 145) 

a.) Százalékos mérték  egészségügyi hozzájárulás (adónem kód: 152)
b.) Tételes egészségügyi hozzájárulás (adónem kód: 153)

9. Egészségbiztosítási Alapot megillet  egészségügyi hozzájárulás összesen (a+b) 

10. 
START kártyával, START PLUSZ kártyával és START EXTRA kártyával 

rendelkez re vonatkozó 15 és/vagy 25 % mérték  kötelezettség (adónem kód: 186)
11. Kifizet t terhel  egyszer sített közteherviselési hozzájárulás (Ekho) (adónem kód: 190)

a.) A magánszemélyt terhel  11,1 % mérték  Ekho - magánnyugdíjpénztári tag és  
nem nyugdíjas munkavállaló esetében 
(2006-2007. évi önellen rzések esetében) (adónem kód: 192)

b.) A magánszemélyt terhel  15,0 % mérték  Ekho – magánnyugdíjpénztári tag és 
nem nyugdíjas munkavállaló esetében (adónem kód: 195)

c.) A magánszemélyt terhel  15,0 % mérték  Ekho – nem magánnyugdíjpénztári tag és 
nem nyugdíjas munkavállaló esetében (adónem kód: 191)

d.) A magánszemélyt terhel  11,1 % mérték  Ekho – nyugdíjas munkavállaló, valamint  
2008. január 1-jét megel z  id szakra vonatkozó  
11,0 % mérték  Ekho – nyugdíjas munkavállaló esetében 7 (adónem kód: 193)

e.) Az EGT államban biztosított személyt terhel  9,5 %-os mérték  Ekho (adónem kód: 197)
12. Magánszemélyt terhel  egyszer sített közteherviselési hozzájárulás (Ekho) összesen (a+b+c+d+e) 

13. Önellen rzési pótlék (adónem kód: 215)
14. Határozat – bírság (adónem kód: 224, 226)
15. Határozat – késedelmi pótlék (adónem kód: 138)

a.) Személyi jövedelemadó kötelezettség +/- (adónem kód: 103)
b.) Munkaadói járulék +/- (adónem kód: 144)
c.) Munkavállalói járulék +/- (adónem kód: 145)
d.) Nyugdíjbiztosítási Alapot megillet  kötelezettség +/- (adónem kód: 125)
e.) Egészségbiztosítási Alapot megillet  kötelezettség +/- (adónem kód: 124)
f.) Egészségbiztosítási Alapot megillet  egészségügyi hozzájárulás +/- (adónem kód: 152. ill. 153)
g.) START kártyával rendelkez re vonatkozó 15 és/vagy 

25 % mérték  kötelezettség +/- (adónem kód: 186)
h.) Önellen rzési pótlék +/- (adónem kód: 215)

16. 
Helyesbítés összege 2006. január 1-je el tti id szakra 

1

(2002. január 1. és 2005. december 31. között) (a+b+c+d+e+f+g+h) 
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16/A 2.3. számú adatlap 
Sor-
szám Megnevezés Összeg (Ft) 

17. Munkáltatói táppénz hozzájárulás MEP határozat alapján  (adónem kód: 149)
18. (Fenntartva évközi új adónem részére) 

19. (Fenntartva évközi új adónem részére) 

a.) Magánnyugdíjpénztárakat megillet  tagdíjfizetési kötelezettség 2

b.) Magánnyugdíjpénztárakat megillet  önellen rzési pótlék fizetési kötelezettség 3

c.) Magánnyugdíjpénztárakat megillet  késedelmi pótlék fizetési kötelezettség 4

20. Magánnyugdíjpénztárak állami adóhatóságnál vezetett számlájára teljesítend  fizetési kötelezettség összesen (a+b+c) 

21. Az állami adóhatóság felé teljesítend  befizetési kötelezettség összesen 

(2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20) 

22. 
Magánnyugdíjpénztárak felé teljesítend  2007. január 1-jét megel z  id szakra vonatkozó 

fizetési kötelezettség – megfizet  az Igazgatóság 

23. Befizetési kötelezettségek összesen (21+22) 

24. Az Igazgatóságot megillet  kifizet hely által – nettó módon – teljesített társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások5

25. 
Az Igazgatóság, mint kifizet hely által – bruttó módon – teljesített társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások 
foglalkoztatottat terhel  kötelezettségei6

26. A kifizet  által teljesített társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások6

27. Az Igazgatóságot megillet  forgót ke visszapótlása  
28. Nettósítási különbözet (23-25-26+27) 

1 Megegyezik a 16/A 5.3 számú adatlap tartalmával.  
2 A 16/A 2.3. számú adatlap I. tábla 20.a.) sor = a 16/A 2.3. számú adatlap II. tábla e.) oszlop összesen sorában szerepl  érték. 
3 A 16/A 2.3. számú adatlap I. tábla 20.b.) sor = a 16/A 2.3. számú adatlap II. tábla g.) oszlop összesen sorában szerepl  érték. 
4 A 16/A 2.3. számú adatlap I. tábla 20.c.) sor = a 16/A 2.3. számú adatlap II. tábla i.) oszlop összesen sorában szerepl  érték, csak az APEH által  

évente egyszer közölt „Késedelmi pótlék- értesít ” alapján szerepelhet adat. 
5 Igazgatóságot, mint kifizet helyi feladatokat ellátó költségvetési szervet megillet  összeg, a lakossági folyószámlára vagy a postai úton történ  utalást az Igazgatóság teljesíti. 
6 Az önkormányzatot / többcélú kistérségi társulást megillet  összeg. 
7 11%-os mérték  Ekho bevallására és befizetésére kizárólag a 2008. január hónapban a 2007. évi munkateljesítményre tekintettel kifizetett jövedelemnél van lehet ség.
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16/A 2.3. számú adatlap 

II. 

A Magánnyugdíjpénztárak állami adóhatóságnál vezetett számlájára teljesítend  kötelezettség részletezése 

Tagdíj 2 Önellen rzési pótlék 3 Késedelmi pótlék 4
Sor-
szám

Pénztár-
azonosító

Magánnyugdíjpénztár neve Adónem 
kód

Összege 

(Ft) 

Adónem 
kód

Összege  
(Ft)

Adónem 
kód

Összege  
(Ft)

a.) b.) c.) d.) e.) f.) g.) h.) i.) 

 1. 0008 
AEGON Magyarország Önkéntes és 
Magánnyugdíjpénztár  

261  461  561  

 2. 0016 Allianz Hungária Nyugdíjpénztár  262  462  562  

 3. 0019 Aranykor Nyugdíjpénztár 263  463  563  

 4. 0060 
UNIQA és Egyesült Közszolgálati 
Nyugdíjpénztár 

264  464  564  

 5. 0031 Budapest Magánnyugdíjpénztár 265  465  565  

 6. 0001 
Axa Önkéntes és 
Magánnyugdíjpénztár 

266  466  566  

 7. 0013 Dimenzió Magánnyugdíjpénztár 267  467  567  

 8. 0021 
Életút Els  Országos 
Nyugdíjpénztár 

268  468  568  

 9. 0022 
Erste Bank Országos Önkéntes és 
Magánnyugdíjpénztár 

269  469  569  

10. 0006 Évgy r k Magánnyugdíjpénztár 270  470  570  

11. 0014 
Honvéd Önkéntes és 
Magánnyugdíjpénztár 

271  471  571  

12. 0015 ING Magánnyugdíjpénztár 272  472  572  

13. 0025 MKB Nyugdíjpénztár 273  473  573  

14. 0002 OTP Magánnyugdíjpénztár 274  474  574  

15. 0033 Postás Magánnyugdíjpénztár 275  475  575  

16. 0061 Prémium Magánnyugdíjpénztár 276  476  576  

17. 0037 Quaestor Magánnyugdíjpénztár 277  477  577  

18. 0048 
Vasutas Önkéntes és 
Magánnyugdíjpénztár 

278  478  578  

19. 0028 
Villamosenergia-ipari Társaságok 
Nyugdíjpénztára 

279  479  579  

20. 0062 
K&H Önkéntes és 
Magánnyugdíjpénztár 

280  480  580  

…..         

…..         

…..         

n.         

Magánnyugdíjpénztárak állami adóhatóságnál 
vezetett számlájára teljesítend  fizetési 
kötelezettség összesen 

________________________ ,......... év ..................................... hó ......... nap 

2 A 16/A 2.3. számú adatlap I. tábla 20.a.) sor = a 16/A 2.3. számú adatlap II. tábla e.) oszlop összesen sorában szerepl  érték. 
3 A 16/A 2.3. számú adatlap I. tábla 20.b.) sor = a 16/A 2.3. számú adatlap II. tábla g.) oszlop összesen sorában szerepl  érték. 
4 A 16/A 2.3. számú adatlap I. tábla 20.c.) sor = a 16/A 2.3. számú adatlap II. tábla i.) oszlop összesen sorában szerepl  érték, csak az APEH által  

évente egyszer közölt „Késedelmi pótlék- értesít ” alapján szerepelhet adat. 
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16/A 2.4. számú adatlap 

1 Az Igazgatóságot, mint kifizet helyi feladatokat ellátó költségvetési szervet megillet  összeg, a lakossági folyószámlára vagy a postai úton történ  utalást az Igazgatóság teljesíti. 
2 A költségvetési szervet megillet  összeg. 

ADATKÖZL  LAP 
a nettó finanszírozás körébe tartozó önkormányzati / többcélú kistérségi társulási költségvetési szervek részére 

a „Társadalombiztosítási és családtámogatási kifizet hely által teljesített ellátások” igénylésér l
2008. év .....................hónap

Sor- 
szám 

Megnevezés 

Az Igazgatóság, 
mint kifizet hely 

által – bruttó 
módon –  

teljesített
társadalom-
biztosítási és 

családtámogatási 
ellátások 

Az Igazgatóság, 
mint kifizet hely 

által – bruttó 
módon – teljesített 

társadalom-
biztosítási és 

családtámogatási 
ellátások 

foglalkoztatottat 
terhel

kötelezettségei 2

Az Igazgatóságot 
megillet

kifizet hely által 
teljesített 

társadalom-
biztosítási és 

családtámogatási 
ellátások 1

(3-4) 

A kifizet  által 
– bruttó módon 

– teljesített 
társadalom-
biztosítási és 

családtámoga-
tási ellátások 

és munkáltatói 
táppénz 

hozzájárulás 2

Társadalom-
biztosítási és 
családtámo-

gatási 
ellátások és a 
munkáltatói 

táppénz
hozzájárulás 

összesen 

(3+6)
1 2 3 4 5 6 7

a.) Öregségi nyugdíj helyett folyósított illetmény      

b.) Öregségi nyugdíj helyett folyósított illetmény korrekciója (+/-)      

c.) Rokkantsági nyugdíj helyett folyósított illetmény      

d.) Rehabilitációs járadék helyett folyósított illetmény      

1. Nyugdíjbiztosítási Alap által folyósított ellátások (a+b+c+d)      

a.) Terhességi-gyermekágyi segély kifizet helyi foglalkoztatónál fennálló 
jogviszony után 

     

b.) Terhességi-gyermekágyi segély más foglalkoztatónál fennálló 
jogviszony után 

     

c.) Táppénz kifizet helyi foglalkoztatónál fennálló jogviszony után      
d.) Táppénz más foglalkoztatónál fennálló jogviszony után      
e.) Közegészségügyi és állategészségügyi zárlat, hatósági elkülönítés miatti 

táppénz 
     

f.) Passzív jogon folyósított táppénz      
g.) Gyermekápolási táppénz kifizet helyi foglalkoztatónál fennálló 

jogviszony után 
     

h.) Gyermekápolási táppénz más foglalkoztatónál fennálló jogviszony után      
i.) Baleseti táppénz      
j.) Gyermekgondozási díj      
k.) Kifizet helyek költségtérítése      
l.) Egészségbiztosítási ellátások postaköltsége      
m.) Munkáltatói táppénz hozzájárulás önálló tb kifizet hely esetén 

2. Egészségbiztosítási Alap által folyósított ellátások összesen, csökkentve a 

munkáltatói táppénz hozzájárulás összegével 

(a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l–m) 

     

a.) Gyermekgondozási segély      

b.) Családi pótlék      

c.) Anyasági támogatás      

d.) Apákat megillet  munkaid -kedvezmény távolléti díjának megtérítése       

e.) Szociális támogatás      

f.) Megváltozott munkaképesség ek kereset-kiegészítése (átmeneti 
kereset-kiegészítés) 

     

g.) Nem társadalombiztosítási ellátások postaköltsége      

h.) Apákat megillet  munkaid -kedvezmény távolléti díjának foglalkoztatót 
terhel  közterhei 

     

3. Központi költségvetésb l finanszírozott ellátások (a+b+c+d+e+f+g+h)      

4. A kifizet hely részére megtérítend  összeg (1+2+3)      

5. Az Igazgatóság el irányzat-felhasználási keretszámla 

terhére utalandó (2k) 

     

6. Az Igazgatóság lebonyolítási számlára utalandó (4-5)      

   __________________________________________,   ......... év  ..................................... hó  ......... nap  

 neve:  
 címe:       
 törzsszáma:                           

adószáma:                      
pénzforgalmi jelz száma:                 

pénzügyi körzet:              KSH kód:        

Költségvetési
szerv 
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16/A 2.5. számú adatlap

ADATKÖZL  LAP  

PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI TÁJÉKOZTATÓ ADAT 

Adatszolgáltatás  
a nettó finanszírozásba bevont 

költségvetési szervek 2008. évi 13. havi illetmény egy havi részletér l
2008. év .....................hónap 

Sor-
szám 

Megnevezés Összeg (Ft) 

1. A 13. havi illetményrészlet - kifizet t terhel  közterhekkel növelt - bruttó összege  

2. A 13. havi illetményrészlet dolgozónak kifizetett nettó összege 

,   ......... év  ..................................... hó  ......... nap 

P. H. 

       ………………………………………………….. 
    aláírás 

 neve:  
 címe:       
 törzsszáma:                           

adószáma:                      
pénzforgalmi jelz száma:                 

pénzügyi körzet:              KSH kód:        

Költségvetési 
szerv 
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16/A 2.6. számú adatlap

Megye kódja / sorszám: /

neve: 

PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI TÁJÉKOZTATÓ ADAT 

MEGYEI ÖSSZESÍT
a 2008. évi 13. havi illetmény egy havi részletér l

2008. év ..................... hónap 

Önkormányzati kör esetében OEP kör esetében 
Önkormányzat/kistérségi társulás 

a 13. havi illetményrészlet a 13. havi illetményrészlet 
A 13. havi illetményrészlet 

összesen 

Sor-
szám 

KSH 
kódja  Neve  

kifizet t
terhel

közterhekkel 
növelt bruttó 

összeg  
(Ft) 

a dolgozónak 
kifizetett 

nettó összege 
(Ft) 

kifizet t
terhel

közterhekkel 
növelt bruttó 

összeg  
(Ft)

a dolgozónak 
kifizetett 

nettó összege 
(Ft)  

kifizet t
terhel

közterhekkel 
növelt bruttó 

összeg 
(Ft) 

(4+6) 

a dolgozónak 
kifizetett 

nettó összege 
(Ft)  

(5+7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Megye összesen:       

,   ......... év  ..................................... hó  ......... nap 

P. H. 

       ………………………………………………….. 
     igazgató 
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16/A 3.2. számú adatlap 

1 Az Igazgatóságot, mint kifizet helyi feladatokat ellátó költségvetési szervet megillet  összeg, a lakossági folyószámlára vagy a postai úton történ  utalást az Igazgatóság teljesíti. 
2  Az önkormányzatot / többcélú kistérségi társulást megillet  összeg. 

ELSZÁMOLÁS 
az önkormányzatok / többcélú kistérségi társulások nettó finanszírozásba bevont   
„Társadalombiztosítási és családtámogatási kifizet hely által teljesített ellátások” 

igényléséhez 
2008. év ..................... hónap 

Sor- 
szám 

Megnevezés 

Az Igazgatóság, 
mint 

kifizet hely által 
– bruttó módon 

– teljesített 
társadalom-
biztosítási és 

családtámogatási 
ellátások 

Az Igazgatóság, 
mint kifizet hely 

által – bruttó 
módon –teljesített 

társadalom-
biztosítási és 

családtámogatási 
ellátások 

foglalkoztatottat 
terhel

kötelezettségei 2

Az Igazgatóságot 
megillet

kifizet hely által 
teljesített 

társadalom-
biztosítási és 

családtámogatási 
ellátások 1

(3-4) 

A kifizet  által  
– bruttó módon – 

teljesített 
társadalom-
biztosítási és 

családtámogatási 
ellátások és 
munkáltatói 

táppénz 
hozzájárulás 2

Társadalom-
biztosítási és 

családtámogatási 
ellátások és a 
munkáltatói 

táppénz 
hozzájárulás 

összesen 

(3+6) 

1 2 3 4 5 6 7

a.) Öregségi nyugdíj helyett folyósított illetmény      

b.) Öregségi nyugdíj helyett folyósított illetmény korrekciója (+/-)      

c.) Rokkantsági nyugdíj helyett folyósított illetmény      

d.) Rehabilitációs járadék helyett folyósított illetmény      

1. Nyugdíjbiztosítási Alap által folyósított ellátások (a+b+c+d)      

a.) Terhességi-gyermekágyi segély kifizet helyi foglalkoztatónál fennálló 
jogviszony után 

     

b.) Terhességi-gyermekágyi segély más foglalkoztatónál fennálló jogviszony 
után 

     

c.) Táppénz kifizet helyi foglalkoztatónál fennálló jogviszony után      
d.) Táppénz más foglalkoztatónál fennálló jogviszony után      
e.) Közegészségügyi és állategészségügyi zárlat, hatósági elkülönítés miatti 

táppénz 
     

f.) Passzív jogon folyósított táppénz      
g.) Gyermekápolási táppénz kifizet helyi foglalkoztatónál fennálló 

jogviszony után 
     

h.) Gyermekápolási táppénz más foglalkoztatónál fennálló jogviszony után      
i.) Baleseti táppénz      
j.) Gyermekgondozási díj      
k.) Kifizet helyek költségtérítése      
l.) Egészségbiztosítási ellátások postaköltsége      
m.) Munkáltatói táppénz hozzájárulás önálló tb kifizet hely esetén 

2. Egészségbiztosítási Alap által folyósított ellátások összesen, csökkentve a 

munkáltatói táppénz hozzájárulás összegével  

(a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l–m) 

     

a.) Gyermekgondozási segély      

b.) Családi pótlék      

c.) Anyasági támogatás      

d.) Apákat megillet  munkaid -kedvezmény távolléti díjának megtérítése        

e.) Szociális támogatás      

f.) Megváltozott munkaképesség ek kereset - kiegészítése (átmeneti kereset-
kiegészítés) 

     

g.) Nem társadalombiztosítási ellátások postaköltsége      

h.) Apákat megillet  munkaid -kedvezmény távolléti díjának foglalkoztatót   
terhel  közterhei 

     

3. Központi költségvetésb l finanszírozott ellátások (a+b+c+d+e+f+g+h)      

4. A kifizet hely részére megtérítend  összeg (1+2+3)      

5. Az Igazgatóság el irányzat-felhasználási keretszámla terhére utalandó (2k)    

6. Az Igazgatóság lebonyolítási számlára utalandó (4-2k)    

,   ......... év  ..................................... hó  ......... nap 

 neve:  
 címe:       
 törzsszáma:                           

adószáma:                      
pénzforgalmi jelz száma:                 

pénzügyi körzet:              KSH kód:        

Önkormányzat / 
Többcélú kistérségi 
társulás
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16/A 4.1. számú adatlap

Megye kódja:   
neve:  

MEGYEI ÖSSZESÍT
az önkormányzatok / többcélú kistérségi társulások nettó finanszírozásba bevont támogatásáról  

és a központi költségvetésb l a Kvtv. …§ (…) alapján megillet
normatív kötött felhasználású támogatás  pénzügyi teljesítésér l

2008. év ............. hónap

Sorszám Megnevezés 

Eredeti
el irányzat

(Ft)
a.) 

Korrekció 
+/-
(Ft)
b.)

Végleges
el irányzat

(Ft)
c.)

1. A települési önkormányzatot megillet , a településre kimutatott személyi jövedelemadó (8%)    
2. A megyei önkormányzatok személyi jövedelemadó részesedése    
3. A települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése    

a.) Települési önkormányzatok feladatai    
b.) Körzeti igazgatás    
c.) Körjegyz ség m ködése    

d.) Megyei, f városi önkormányzatok feladatai    

e.) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok    

f.) Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása    

g.) A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos foglalkoztatási gondok-
kal küzd  települési önkormányzatok feladatai 

   

h.) Üdül helyi feladatok    

i.) Pénzbeli szociális juttatások    

j.). Közm vel dési és közgy jteményi feladatok    

k.) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai    

l.) Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés    

m.) Hajléktalanok átmeneti intézményei    

n.) Gyermekek napközbeni ellátása    

o.) Közoktatási alap-hozzájárulás (az óvodai neveléshez, az iskolai oktatáshoz, a szakképzés elméleti képzés-
hez, alapfokú m vészetoktatáshoz, kollégiumi neveléshez, általános iskolai napközi otthoni, tanulószobai, 
iskolaotthonos oktatáshoz) 

   

p.) Közoktatási kiegészít  hozzájárulások    

q.) Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások    

Ebb l: Tanulók tankönyvellátásának támogatása    

r.) (Fenntartva évközi új el irányzat részére)    

4. 
A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai összesen (a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l+m+n+o+p+q+r)

(Költségvetési törvény 3. számú melléklet) 

   

a.) Kiegészít  támogatás nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz    

b.) Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása    

c.) A szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása    

d.) Esélyegyenl séget, felzárkóztatást segít  támogatások    

e.) Hivatásos önkormányzati t zoltóságok kiegészít  támogatása    

f.) Egyes szociális szolgáltatások kiegészít  támogatása    

g.) Az alapfokú m vészetoktatás támogatása    

h.) 2007. év után járó 13. havi illetmény 2008. januári elszámolásának folyósítása (ha+hb)    

Ebb l: ha.) Önkormányzati kör részére folyósított támogatás    

hb.) OEP kör részére folyósított támogatás    

i.) A 2008. évi bérpolitikai intézkedések támogatása (a felmérés eredményének megállapításáig el leg) (ia+ib)    

Ebb l: ia.) Állami támogatásból finanszírozott költségvetési szerv, illetve szakfeladatok illetménykiadásai 
növekedéséhez folyósított támogatás 

   

 ib.) Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott költségvetési szerv, illetve szakfeladatok illetmény-
kiadásai növekedéséhez folyósított támogatás

   

j.) Villamosenergia áremelkedés hatásának ellentételezése    

k.) (Fenntartva évközi új el irányzat részére)    

5. 
A nettó finanszírozásban folyósított központosított el irányzatok összesen (a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k)

(Költségvetési törvény 5. számú melléklet) 

   

a.) Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lév  települési önkormányzatok támogatása    6. 
b.) (Fenntartva évközi új el irányzat részére)    
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16/A 4.1. számú adatlap

Sorszám Megnevezés 

Eredeti
el irányzat

(Ft)
a.) 

Korrekció 
+/-
(Ft)
b.)

Végleges
el irányzat

(Ft)
c.)

 A nettó finanszírozásban folyósított helyi önkormányzatok m köd képességének  
meg rzését szolgáló kiegészít  támogatások összesen (a+b)  

(Költségvetési törvény 6. számú melléklet) 

   

a.) K színházak m ködtetési hozzájárulása    

b.) Bábszínházak m ködtetési hozzájárulása    

c.) Színházak pályázati támogatása    

7. 
A helyi önkormányzatok színházi támogatása (a+b+c)

(Költségvetési törvény 7. számú melléklet) 

   

a.) Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szint  érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása    

b.) Pedagógiai szakszolgálat    

c.) Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása    

d.) Helyi önkormányzati hivatásos t zoltóságok támogatása    

e.) A többcélú kistérségi társulások támogatása     
f.) (Fenntartva évközi új el irányzat részére)    

8. 
A nettó finanszírozásban folyósított normatív, kötött felhasználású támogatások összesen (a+b+c+d+e+f)

(Költségvetési törvény 8. számú melléklet)

   

9. Tárgyhavi el irányzat összesen (1+2+3+4+5+6+7+8)    

10. A f városi és megyei közalapítványok szakmai tevékenysége     

11. Összesen (9+10)    

12. Lemondás miatt keletkezett, az el irányzatban már átvezetett összes tartozás 
(tájékoztatóadat)

13. Az Áht. 64/A. §, illetve egyéb jogszabály alapján keletkezett t ketartozás

14. Az Áht. 64/A. §, illetve egyéb jogszabály alapján keletkezett kamattartozás 

15. Kisebbségi fenntartói kiegészít  támogatás elszámolása 

16. Egyházi kiegészít  támogatás elszámolása 

17. Jogtalanul igénybe vett lakossági közm fejlesztési támogatás visszavonása 

18. (Fenntartva évközi új csökkent  tétel részére) 

19. (Fenntartva évközi új csökkent  tétel részére) 

_____________________________, ………… év ……………… hó ………… nap 
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16/A 5.1. számú adatlap

HELYESBÍT  LAP 
A nettó finanszírozásba bevont költségvetési szervek központi forrásból vagy 

OEP támogatásból származó járandóságai terhére elszámolt kötelezettségeinek 
2006. január 1-je el tti, ...... év ............. hónapra vonatkozó helyesbítésér l

(2002. január 1-jét l 2005. december 31-ig terjed  id szak) 

A helyesbítés pénzügyi rendezésének id pontja: 2008. év .......... hó 20. napja 

Megye  kódja                                                     

 neve:                                                     

Költségvetési  neve:                                                     

szerv  címe:                                                     

 törzsszáma:                                                     

 adószáma:                                                     

 pénzforgalmi jelz száma:                                                     

 pénzügyi 
körzet: 

                               KSH 
kód:

              

 Sor- 
szám 

 Megnevezés  Összeg
(Ft) 

 1.  A magánszemélyek személyi jövedelemadó kötelezettsége (adónem kód: 103) +/- 

 2.  Munkaadói járulék (adónem kód: 144) +/- 

 3.  Munkavállalói járulék (adónem kód: 145) +/- 

 4.  Nyugdíjbiztosítási Alapot megillet  kötelezettség (adónem kód: 125) +/- 

 5.  Egészségbiztosítási Alapot megillet  kötelezettség (adónem kód: 124) +/- 

 6.  Egészségbiztosítási Alapot megillet  egészségügyi hozzájárulás  
 (adónem kód: 152, illetve 153) +/- 

 7.  Start kártyával rendelkez k munkáltatói közterhe (adónem kód: 186) +/- 

 8.  Önellen rzési pótlék (adónem kód: 215) +/- 

 9.  Az állami adóhatóság felé teljesítend  kötelezettség változása  
 (1+2+3+4+5+6+7+8) +/- 

A feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek, a munkáltatót terhel  adatszolgáltatási kötelezettségek a bejelentett 
adatok alapján teljesülnek. 

____________________ , .................év ...............................  hó .......  nap 

................................................ 
cégszer  aláírás
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16/A 5.2. számú adatlap

MEGYEI ÖSSZESÍT
A nettó finanszírozásba bevont költségvetési szervek központi forrásból vagy 

OEP támogatásból származó járandóságai terhére elszámolt kötelezettségeinek 
2006. január 1-je el tti, ...... év ............. hónapra vonatkozó helyesbítésér l

(2002. január 1-jét l 2005. december 31-ig terjed  id szak) 

A helyesbítés pénzügyi rendezésének id pontja: 2008. év .......... hó 20. napja 

 Megye  kódja:                                     

 neve:                                     

 Igazgatóság  kvázi 
adószáma: 

                                    

 címe:                                     

 Ügyintéz   neve:                                     

 telefonszáma:                                     

 Sor- 
szám 

 Megnevezés  Összeg
(Ft) 

 1.  A magánszemélyek személyi jövedelemadó kötelezettsége (adónem kód: 103) +/- 

 2.  Munkaadói járulék (adónem kód: 144) +/ -  

 3.  Munkavállalói járulék (adónem kód: 145) +/- 

 4.  Nyugdíjbiztosítási Alapot megillet  kötelezettség (adónem kód: 125) +/- 

 5.  Egészségbiztosítási Alapot megillet  kötelezettség (adónem kód: 124) +/- 

 6.  Egészségbiztosítási Alapot megillet  egészségügyi hozzájárulás 
 (adónem kód: 152, illetve 153) +/- 

 7.  Start kártyával rendelkez k munkáltatói közterhe (adónem kód: 186) +/- 

 8.  Önellen rzési pótlék (adónem kód: 215) +/- 

 9.  Az állami adóhatóság felé teljesítend  kötelezettség változása 
 (1+2+3+4+5+6+7+8) +/- 

____________________ , ................. év ..............................  hó .......  nap 

................................................ 
aláírás
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16/A 5.3. számú adatlap

ÖSSZESÍT
A nettó finanszírozásba bevont költségvetési szervek központi forrásból vagy 

OEP támogatásból származó járandóságai terhére elszámolt kötelezettségeinek helyesbítéseir l
a 16/A 5.1. számú adatlapok pénzügyi rendezésének id pontja alapján 

(2002. január 1-jét l 2005. december 31-ig terjed  id szak) 

A helyesbítés pénzügyi rendezésének id pontja: 2008. év .......... hó 20. napja 

Megye  kódja                                                     

 neve:                                                     

Költségvetési  neve:                                                     

szerv  címe:                                                     

 törzsszáma:                                                     

 adószáma:                                                     

 pénzforgalmi jelz száma:                                                     

 pénzügyi 
körzet: 

                               KSH 
kód:

              

 Sor- 
szám 

 Megnevezés  Összeg
(Ft) 

 1.  A magánszemélyek személyi jövedelemadó kötelezettsége (adónem kód: 103) +/- 

 2.  Munkaadói járulék (adónem kód: 144) +/- 

 3.  Munkavállalói járulék (adónem kód: 145) +/- 

 4.  Nyugdíjbiztosítási Alapot megillet  kötelezettség (adónem kód: 125) +/- 

 5.  Egészségbiztosítási Alapot megillet  kötelezettség (adónem kód: 124) +/- 

 6.  Egészségbiztosítási Alapot megillet  egészségügyi hozzájárulás 
 (adónem kód: 152, illetve 153) +/- 

 7.  Start kártyával rendelkez k munkáltatói közterhe (adónem kód: 186) +/- 

 8.  Önellen rzési pótlék (adónem kód: 215) +/- 

 9.  Az állami adóhatóság felé teljesítend  kötelezettség változása  
(1+2+3+4+5+6+7+8) +/- 

A feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek, a munkáltatót terhel  adatszolgáltatási kötelezettségek a bejelentett 
adatok alapján teljesülnek. 

____________________ , ................. év ..............................  hó .......  nap 

................................................ 
cégszer  aláírás
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16/A 5.4. számú adatlap

MEGYEI ÖSSZESÍT
A nettó finanszírozásba bevont költségvetési szervek központi forrásból vagy 

OEP támogatásból származó járandóságai terhére elszámolt kötelezettségeinek helyesbítéseir l
a 16/A 5.2. számú adatlapok pénzügyi rendezésének id pontja alapján 

(2002. január 1-jét l 2005. december 31-ig terjed  id szak) 

A helyesbítés pénzügyi rendezésének id pontja: 2008. év .......... hó 20. napja 

 Megye  kódja:                                     

 neve:                                     

 Igazgatóság  kvázi 
adószáma: 

                                    

 címe:                                     

 Ügyintéz   neve:                                     

 telefonszáma:                                     

 Sor- 
szám 

 Megnevezés  Összeg
(Ft) 

 1.  A magánszemélyek személyi jövedelemadó kötelezettsége (adónem kód: 103) +/- 

 2.  Munkaadói járulék (adónem kód: 144) +/ -  

 3.  Munkavállalói járulék (adónem kód: 145) +/- 

 4.  Nyugdíjbiztosítási Alapot megillet  kötelezettség (adónem kód: 125) +/- 

 5.  Egészségbiztosítási Alapot megillet  kötelezettség (adónem kód: 124) +/- 

 6.  Egészségbiztosítási Alapot megillet  egészségügyi hozzájárulás 
 (adónem kód: 152, illetve 153) +/- 

 7.  Start kártyával rendelkez k munkáltatói közterhe (adónem kód: 186) +/- 

 8.  Önellen rzési pótlék (adónem kód: 215) +/- 

 9.  Az állami adóhatóság felé teljesítend  kötelezettség változása  
(1+2+3+4+5+6+7+8) +/- 

____________________ , ................. év ..............................  hó .......  nap 

P.H. 

................................................ 
igazgató
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2007/184.szám
16/B 1.1./a számú adatlap

* Az adatlapon szerepl , OEP-kód és név alapján egyértelm en azonosítható szolgáltatók címe és bankszámlaszáma az OEP szakmai és pénzügyi programjaiban elektronikus formában kerülnek rögzítésre és tárolásra

Megye kódja:  
 neve:  
Szolgáltatói kör típusa: nettó 
Kifizetés típusa: havi 

EL IRÁNYZAT KÖZL  LAP 

A GYÓGYÍTÓ-MEGEL Z  ELLÁTÁSOK EL IRÁNYZATAI TERHÉRE TELJESÍTEND  KIFIZETÉSEK 
AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁRTÓL 

2008. év ................hónap

Költségvetési szerv sorszáma, PIR törzsszáma, neve, OEP-kód (1,2,3,4)* 
Gyógyító-megel z  ellátás 

18. oszlopból 

Járandóság 
el leg

El leg a 13. 
havi illet-
ményhez 

Háziorvosi,
háziorvosi 
ügyeleti 
ellátás

Véd n i szolgál-
tatás, anya-, 
gyermek- és 

ifjúságvédelem 

Fogászati
ellátás

Gondozó- 
intézeti

gondozás

Beteg-
szállítás és 

orvosi 
rendelvé-

ny  halott-
szállítás

M vese-
kezelés

Otthoni
szak-
ápolás  

M ködési
költ-

ségel leg

Célel -
irányzatok

Mentés 
Laboratóri-
umi ellátás Járóbeteg- 

szakellátás
CT,
MRI

Aktív
fekv -
beteg- 

szakellátás

Krónikus 
fekv beteg- 

ellátás

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18/a 18/b 18/c 18/d
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

Megye összesen 
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15187
16/B 1.1./b számú adatlap

* Az adatlapon szerepl , OEP-kód és név alapján egyértelm en azonosítható szolgáltatók címe és bankszámlaszáma az OEP szakmai és pénzügyi programjaiban elektronikus formában kerülnek rögzítésre és tárolásra

Költségvetési szerv sorszáma, PIR törzsszáma, neve, OEP-kód (1, 2, 3, 4)*

Gyógyító-megel z  ellátás
18. oszlopból

Speciális fin. 
fekv beteg

ellátás

Extrafinan-
szírozás

Összevont
szakellátás
összesen

(18/a.+18/b.+ 
18/c.+18/d.+ 
18/e.+18/f)

Céltartalék

Tárgyhavi összes 
bevétel

(5+6+7+8+9+
10+11+12+
13+14+15+

16+17+18+19)

Járandóság 
el leg

visszavonása

A 13.havi 
illetmény-

el leg
egyösszeg

visszavonása

M ködési
el leg vissza-

vonása

OVSZ vérellá-
tás

levonása

Gyógyító-
megel z

ellátás hónap 
els  munka-
napján utalt 

összege

Egyéb csökkent
tételek

(pl. ellen rzés
miatti vissza- 
vonás stb.)

Visszavoná-
sok összesen 

(21+22+
23+

24+25+26)

Tárgyhavi 
nettósítás

alapját
képez

támogatás 
összege
(20-27)

El z
hónap

rendkívüli  
utalásai

(Tájékoztató 
adat)

18/e 18/f 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

              

              

              

              

              

              

              
Megye összesen 

              

________________________ , ...............  év ........................... hó .........  nap 
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16/B 3.1. számú adatlap 
ELSZÁMOLÁS 

az OEP támogatásból a költségvetési szervet az Áht. ... § (...) alapján  
(nettó módon) megillet  pénzügyi teljesítésr l

2008. év .............hónap 

I. 
Sor-
szám 

Megnevezés
Összeg 

(Ft) 
a.) Járandóság el leg
b.) 13. havi illetmény el leg 
c.) Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás 
d.) Véd n i szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem 
e.) Fogászati ellátás 
f.) Gondozóintézeti gondozás 
g.) Betegszállítás és orvosi rendelvény  halottszállítás 
h.) M vese kezelés 
i.) Otthoni szakápolás 
j.) M ködési költségel leg
k.) Célel irányzatok 
l.) Mentés 
m.) Laboratóriumi ellátás 
n.) Összevont szakellátás 
o.) Céltartalék 
p.) Járandóság el leg visszavonása 
q.) A 13. havi illetmény el leg egyösszeg  visszavonása  
r.) M ködési el leg visszavonása 
s.) OVSZ vérellátás levonása 
t.) Gyógyító-megel z  ellátás hónap els  munkanapján utalt összege 
u.) Egyéb csökkent  tételek (pl. ellen rzés miatti visszavonás stb.) 

1. Tárgyhavi nettósítás alapját képez  támogatás összege (a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l+m+n+o-p-q-r-s-t-u)  

2. A személyi juttatások bruttó összege 

a.) A magánszemélyek személyi jövedelemadó kötelezettsége
b.) Az adózót terhel  – magánszemélyhez nem köthet  – személyi jövedelemadó kötelezettség
c.) El z  évi elszámolási különbözet

3. Személyi jövedelemadó kötelezettség összesen (a+b+c) (adónem kód: 103) 
a.) Különadó 
b.) El z  évi elszámolási különbözet

4. Különadó kötelezettség összesen (a+b) (adónem kód: 198)
a.) A foglalkoztatót terhel  nyugdíjbiztosítási járulék 
b.) A magánszemélyt terhel  nyugdíjjárulék (nem magánnyugdíjpénztári tag esetében)
c.) A magánszemélyt terhel  nyugdíjjárulék (magánnyugdíjpénztári tag esetében)  
d.) Határozat – járuléktartozás 

5. Nyugdíjbiztosítási Alapot megillet  kötelezettség összesen (a+b+c+d) (adónem kód: 125)
6. Korkedvezmény-biztosítási járulék (adónem kód: 187)

a.) A munkáltatót terhel  egészségbiztosítási járulék 
b.) Foglalkoztatottak egészségbiztosítási járuléka 
c.) Határozat - járuléktartozás  

7. Egészségbiztosítási Alapot megillet  kötelezettség összesen (a+b+c) (adónem kód: 124) 
8. Munkaadói járulék (adónem kód: 144)
9. Munkavállalói járulék (adónem kód: 145) 

a.) Százalékos mérték  egészségügyi hozzájárulás (adónem kód: 152)
b.) Tételes egészségügyi hozzájárulás (adónem kód: 153)

10. Egészségbiztosítási Alapot megillet  egészségügyi hozzájárulás összesen (a+b)

11. 
START kártyával, START PLUSZ kártyával és START EXTRA kártyával 

rendelkez re vonatkozó 15 és/vagy 25 % mérték  kötelezettség (adónem kód: 186)

12. Kifizet t terhel  egyszer sített közteherviselési hozzájárulás (Ekho) (adónem kód: 190)
a.) A magánszemélyt terhel  11,1 % mérték  Ekho - magánnyugdíjpénztári tag és  

nem nyugdíjas munkavállaló esetében 
(2006-2007. évi önellen rzések esetében) (adónem kód: 192)

neve:  

címe:       

törzsszáma:                           

OEP-kód:                           

adószáma:                      
                   

Pénzügyi körzet:              KSH kód:        

Költségvetési 
szerv 
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16/B 3.1. számú adatlap 
b.) A magánszemélyt terhel  15,0 % mérték  Ekho – magánnyugdíjpénztári tag  

és nem nyugdíjas munkavállaló esetében (adónem kód: 195)
c.) A magánszemélyt terhel  15,0 % mérték  Ekho – nem magánnyugdíjpénztári tag  

és nem nyugdíjas munkavállaló esetében (adónem kód: 191)
d.) A magánszemélyt terhel  11,1 % mérték  Ekho – nyugdíjas munkavállaló, valamint  

2008. január 1-jét megel z  id szakra vonatkozó  
11,0 % mérték  Ekho – nyugdíjas munkavállaló esetében 9 (adónem kód: 193)

e.) Az EGT államban biztosított személyt terhel  9,5 %-os mérték  Ekho (adónem kód: 197)
13. Magánszemélyt terhel  egyszer sített közteherviselési hozzájárulás (Ekho) összesen (a+b+c+d+e) 

14. Önellen rzési pótlék (adónem kód: 215)
15. Határozat – bírság (adónem kód: 224, 226)
16. Határozat – késedelmi pótlék (adónem kód: 138)

a.) Személyi jövedelemadó kötelezettség +/-  (adónem kód: 103)
b.) Munkaadói járulék +/- (adónem kód: 144)
c.) Munkavállalói járulék +/-  (adónem kód: 145)
d.) Nyugdíjbiztosítási Alapot megillet  kötelezettség +/- (adónem kód: 125)
e.) Egészségbiztosítási Alapot megillet  kötelezettség +/- (adónem kód: 124)
f.) Egészségbiztosítási Alapot megillet  egészségügyi hozzájárulás +/- (adónem kód: 152. ill. 153)
g.) START kártyával rendelkez re vonatkozó 15 és/vagy 

25 % mérték  kötelezettség +/- (adónem kód: 186)
h.) Önellen rzési pótlék +/- (adónem kód: 215)

17. 
Helyesbítés összege 2006. január 1-je el tti id szakra  

(2002. január 1. és 2005. december 31. között) (a+b+c+d+e+f+g+h)

18. Munkáltatói táppénz MEP határozat alapján (adónem kód: 149)
19. (Fenntartva évközi új adónem részére) 

20. (Fenntartva évközi új adónem részére) 

a.) Magánnyugdíjpénztárakat megillet  tagdíjfizetési kötelezettség 1

b.) Magánnyugdíjpénztárakat megillet  önellen rzési pótlék fizetési kötelezettség 2

c.) Magánnyugdíjpénztárakat megillet  késedelmi pótlék fizetési kötelezettség 3

21. Magánnyugdíjpénztárak állami adóhatóságnál vezetett számlájára teljesítend  fizetési kötelezettség összesen (a+b+c)   

22. Az állami adóhatóság felé teljesítend  befizetési kötelezettség összesen (3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21) 

23. Magánnyugdíjpénztárak felé teljesítend  2007. január 1-jét megel z  id szakra vonatkozó 

fizetési kötelezettség – megfizet  az Igazgatóság 

24. Befizetési kötelezettségek összesen (22+23) 

25. El z  id szak halmozott nettó tartozásai  

26. El z  id szak halmozott nettó tartozásaira felszámított kamat  

27. Csökkent  tételek összesen (24+25+26) 

28. 
Az Igazgatóságot megillet  kifizet hely által – nettó módon – teljesített társadalombiztosítási és családtámogatási

ellátások 
4

29. 
Az Igazgatóság, mint kifizet hely által – bruttó módon – teljesített társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások foglalkoztatottat 

terhel  kötelezettségei
5

30. A kifizet  által teljesített társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások 
5

31. Az Igazgatóságot megillet  forgót ke visszapótlása 
6

32. Nettó finanszírozásba bevont folyósítandó költségvetési juttatás kiutalás 
7

33. Következ  hónapot terhel  tartozás megel legezés 
7

34. A költségvetési szervet terhel , Igazgatóságot megillet  forgót ke visszapótlása 
6

- megfizet  a költségvetési szerv az Igazgatósággal 

kötött külön megállapodásban rögzített id pontig 

35. Az Igazgatóság tárgyhavi forgót ke igénye (28+31+34) 

36. El z  hónap rendkívüli utalásai 
8

37. Az állami adóhatóságnál nyilvántartott tárgyhónapra vonatkozó kötelezettség (22-17) 
8

1 A 16/B 3.1. számú adatlap I. tábla 21.a.) sor = a 16/B 3.1. számú adatlap II. tábla e.) oszlop összesen sorában szerepl  érték.  
2 A 16/B 3.1. számú adatlap I. tábla 21.b.) sor = a 16/B 3.1. számú adatlap II. tábla g.) oszlop összesen sorában szerepl  érték. 
3 A 16/B 3.1. számú adatlap I. tábla 21.c.) sor = a 16/B 3.1. számú adatlap II. tábla i.) oszlop összesen sorában szerepl  érték, csak az APEH által  

évente egyszer közölt „Késedelmi pótlék- értesít ” alapján szerepelhet adat. 
4 Az Igazgatóságot, mint kifizet helyi feladatokat ellátó költségvetési szervet megillet  összeg, a lakossági folyószámlára vagy a postai úton történ  utalást az Igazgatóság teljesíti. 
5 A költségvetési szervet megillet  összeg. 
6 Az Igazgatóság forgót ke tárgyhavi visszapótlását a Kincstár csak addig a mértékig teljesíti, ameddig arra a költségvetési szervezet nettó finanszírozásánál

figyelembe vett támogatások, hozzájárulások, a kifizet  által teljesített társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások összege – a köztartozások,  
valamint az el z  id szak felhalmozott tartozása és kamatai beszámításán felül – fedezetet nyújt. 

7 Kiutalás 1-27+29+30-31>0 esetén a 32. sor kerül kitöltésre és a 33. sor értéke 0, 
Tartozás 1-27+29+30-31<0 esetén a 33. sor kerül kitöltésre és a 32. sor értéke 0, 
Megjegyzés: ha 1-27+29+30-31 = 0, akkor 32. és a 33. sor értéke is 0. 

8 Tájékoztató adat. 
9 11%-os mérték  Ekho bevallására és befizetésére kizárólag a 2008. január hónapban a 2007. évi munkateljesítményre tekintettel kifizetett jövedelemnél van lehet ség. 
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II. 

A Magánnyugdíjpénztárak állami adóhatóságnál vezetett számlájára teljesítend  kötelezettség részletezése 

Tagdíj1 Önellen rzési 
pótlék2

Késedelmi 
pótlék 3Sor-

szám
Pénztár-
azonosító

Magánnyugdíjpénztár neve 
Adónem 

kód Összege  
(Ft)

Adónem 
kód Összege  

(Ft)

Adónem 
kód Összege  

(Ft)

a.) b.) c.) d.) e.) f.) g.) h.) i.)

 1. 0008 
AEGON Magyarország Önkéntes és 
Magánnyugdíjpénztár  

261  461  561  

 2. 0016 Allianz Hungária Nyugdíjpénztár  262  462  562  

 3. 0019 Aranykor Nyugdíjpénztár 263  463  563  

 4. 0060 
UNIQA és Egyesült Közszolgálati 
Nyugdíjpénztár 

264  464  564  

 5. 0031 Budapest Magánnyugdíjpénztár 265  465  565  

 6. 0001 
Winterthur Önkéntes és 
Magánnyugdíjpénztár 

266  466  566  

 7. 0013 Dimenzió Magánnyugdíjpénztár 267  467  567  

 8. 0021 
Életút Els  Országos 
Nyugdíjpénztár 

268  468  568  

 9. 0022 
Erste Bank Országos Önkéntes és 
Magánnyugdíjpénztár 

269  469  569  

10. 0006 Évgy r k Magánnyugdíjpénztár 270  470  570  

11. 0014 
Honvéd Önkéntes és 
Magánnyugdíjpénztár 

271  471  571  

12. 0015 ING Magánnyugdíjpénztár 272  472  572  

13. 0025 MKB Nyugdíjpénztár 273  473  573  

14. 0002 OTP Magánnyugdíjpénztár 274  474  574  

15. 0033 Postás Magánnyugdíjpénztár 275  475  575  

16. 0061 Prémium Magánnyugdíjpénztár 276  476  576  

17. 0037 Quaestor Magánnyugdíjpénztár 277  477  577  

18. 0048 
Vasutas Önkéntes és 
Magánnyugdíjpénztár 

278  478  578  

19. 0028 
Villamosenergia-ipari Társaságok 
Nyugdíjpénztára 

279  479  579  

20. 0062
K&H Önkéntes és 
Magánnyugdíjpénztár 

280  480  580  

…..        

…..        

n.        

Magánnyugdíjpénztárak állami adóhatóságnál 
vezetett számlájára teljesítend  fizetési 
kötelezettség összesen 

_____________________________________, ………………év……………………….hó………….nap 

1 A 16/B 3.1. számú adatlap I. tábla 21.a.) sor = a 16/B 3.1. számú adatlap II. tábla e.) oszlop összesen sorában szerepl  érték.  
2 A 16/B 3.1. számú adatlap I. tábla 21.b.) sor = a 16/B 3.1. számú adatlap II. tábla g.) oszlop összesen sorában szerepl  érték. 
3 A 16/B 3.1. számú adatlap I. tábla 21.c.) sor = a 16/B 3.1. számú adatlap II. tábla i.) oszlop összesen sorában szerepl  érték, csak az APEH által  

évente egyszer közölt  „Késedelmi pótlék- értesít ” alapján szerepelhet adat. 
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16/B 3.2. számú adatlap 

1 Az Igazgatóságot, mint kifizet helyi feladatokat ellátó költségvetési szervet megillet  összeg, a lakossági folyószámlára vagy a postai úton történ  utalást az Igazgatóság teljesíti. 
2 A költségvetési szervet megillet  összeg. 

ELSZÁMOLÁS 
az OEP által finanszírozott költségvetési szerv nettó finanszírozásba bevont   

„Társadalombiztosítási és családtámogatási kifizet hely által teljesített ellátások” 
igényléséhez 

2008. év .....................hónap 

Sor- 
szám 

Megnevezés 

Az Igazgatóság, 
mint 

kifizet hely által 
– bruttó módon 

– teljesített 
társadalom-
biztosítási és 

családtámogatási 
ellátások 

Az Igazgatóság, 
mint kifizet hely 

által 
– bruttó módon – 

teljesített 
társadalom-
biztosítási és 

családtámogatási 
ellátások 

foglalkoztatottat 
terhel

kötelezettségei2

Az Igazgatóságot 
megillet

kifizet hely által 
teljesített 

társadalom-
biztosítási és 

családtámogatási 
ellátások 1

(3-4) 

A kifizet  által  
– bruttó módon – 

teljesített 
társadalom-
biztosítási és 

családtámogatási 
ellátások és 
munkáltatói 

táppénz 
hozzájárulás 2

Társadalom-
biztosítási, 

családtámogatási 
ellátások és a 
munkáltatói 

táppénz 
hozzájárulás 

összesen 

(3+6) 

1 2 3 4 5 6 7

a.) Öregségi nyugdíj helyett folyósított illetmény 

b.) Öregségi nyugdíj helyett folyósított illetmény korrekciója (+/-) 

c.) Rokkantsági nyugdíj helyett folyósított illetmény 

d.) Rehabilitációs járadék helyett folyósított illetmény 

1. Nyugdíjbiztosítási Alap által folyósított ellátások (a+b+c+d) 

a.) Terhességi-gyermekágyi segély kifizet helyi foglalkoztatónál fennálló 
jogviszony után 

     

b.) Terhességi-gyermekágyi segély más foglalkoztatónál fennálló jogviszony 
után 

     

c.) Táppénz kifizet helyi foglalkoztatónál fennálló jogviszony után      
d.) Táppénz más foglalkoztatónál fennálló jogviszony után      
e.) Közegészségügyi és állategészségügyi zárlat, hatósági elkülönítés miatti 

táppénz 
     

f.) Passzív jogon folyósított táppénz      
g.) Gyermekápolási táppénz kifizet helyi foglalkoztatónál fennálló 

jogviszony után 
     

h.) Gyermekápolási táppénz más foglalkoztatónál fennálló jogviszony után      
i.) Baleseti táppénz      
j.) Gyermekgondozási díj      
k.) Kifizet helyek költségtérítése      
l.) Egészségbiztosítási ellátások postaköltsége      
m.) Munkáltatói táppénz hozzájárulás önálló tb kifizet hely esetén 

2. Egészségbiztosítási Alap által folyósított ellátások összesen, csökkentve a 

munkáltatói táppénz hozzájárulás összegével

(a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l-m) 

a.) Gyermekgondozási segély      

b.) Családi pótlék      

c.) Anyasági támogatás      

d.) Apákat megillet  munkaid -kedvezmény távolléti díjának megtérítése      

e.) Szociális támogatás      

f.) Megváltozott munkaképesség ek kereset-kiegészítése (átmeneti kereset-
kiegészítés) 

     

g.) Nem társadalombiztosítási ellátások postaköltsége      

h.) Apákat megillet  munkaid -kedvezmény távolléti díjának 
foglalkoztatót terhel  közterhei 

     

3. Központi költségvetésb l finanszírozott ellátások (a+b+c+d+e+f+g+h) 

4. A kifizet hely részére megtérítend  összeg (1+2+3) 

5. Az Igazgatóság el irányzat-felhasználási keretszámla terhére utalandó (2k) 

6. Az Igazgatóság lebonyolítási számlára utalandó (4-2k) 

...............................................,   ......... év  .....................................hó  .........nap 

 neve:  
 címe:       
 törzsszáma:                           

 OEP-kód:                           

adószáma:                      
pénzforgalmi jelz száma:                 

Pénzügyi körzet:              KSH kód:        

Költségvetési
szerv 
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Megye kódja:   
 neve:  
Ügyintéz  neve:  
 telefonszáma:  

MEGYEI ÖSSZESÍT
az OEP által finanszírozott költségvetési szervek nettó finanszírozásba bevont támogatásáról 

2008. év ................hónap

Költségvetési szerv sorszáma, PIR törzsszáma, neve, OEP-kód (1, 2, 3, 4)*

Ebb lTárgyhavi támo-
gatás összesen 

(5a+5b+5c+5d+5e+
5f+5g+5h+5i+5j+5
k+5l+5m+5n+5o-
5p-5q-5r-5s-5t-5u-

5v)

Járandóság 
el leg

El leg a 
13. havi 

illet-
ményhez

Háziorvosi, 
háziorvosi 

ügyeleti ellátás

Véd n i szolgáltatás, 
anya-, gyermek és 

ifjúságvédelem

Fogászati
ellátás

Gondozó- 
intézeti

gondozás

Betegszállítás és 
orvosi rendelvény

halottszállítás

M vese-
kezelés

Otthoni szakápo-
lás

M ködési
költségel -

leg

Célel -
irányzatok

Mentés Laboratóriumi 
ellátás

5 5a 5b 5c 5d 5e 5f 5g 5h 5i 5j 5k 5l 5m 
              
              
              
              
              
              
              
              
               
              
              
              
              
              

Megye összesen 

              

                                                          
* Az adatlapon szerepl , OEP-kód és név alapján egyértelm en azonosítható szolgáltatók címe és bankszámlaszáma az OEP szakmai és pénzügyi programjaiban elektronikus formában kerülnek rögzítésre és tárolásra 
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Költségvetési szerv sorszáma, PIR törzsszáma, neve, OEP-kód (1, 2, 3, 4)*

Ebb l
5n oszlopból

Járóbeteg 
szakellátás

CT, MRI
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5n I. 5n II. 5n III. 5n IV. 5n V. 5n VI. 5n          
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

Megye összesen

               

...................................................., ................ év .................................. hó ........ nap 

                                                          
* Az adatlapon szerepl , OEP-kód és név alapján egyértelm en azonosítható szolgáltatók címe és bankszámlaszáma az OEP szakmai és pénzügyi programjaiban elektronikus formában kerülnek rögzítésre és tárolásra. 
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16/B 4.2. számú adatlap 
Megye kódja / sorszám: /

 neve: 
Igazgatóság technikai adószáma:  
 lebonyolítási számlaszáma:  
 címe:  

MEGYEI ÖSSZESÍT
2008. év ..................hónap

I. 
Az OEP támogatásból (nettó módon) finanszírozott járandóságaik terhére elszámolt kötelezettségeinek 

adatszolgáltatásáról az Egészségbiztosítási és a Nyugdíjbiztosítási Alapot megillet  kötelezettségeir l

Sor-
szám 

Megnevezés Összeg (Ft) 

a.) A magánszemélyek személyi jövedelemadó kötelezettsége
b.) Az adózót terhel  – magánszemélyhez nem köthet  – személyi jövedelemadó kötelezettség
c.) El z  évi elszámolási különbözet

1. Személyi jövedelemadó kötelezettség összesen (a+b+c) (adónem kód: 103) 
a.) Különadó 
b.) El z  évi elszámolási különbözet

2. Különadó kötelezettség összesen (a+b) (adónem kód: 198)
a.) A foglalkoztatót terhel  nyugdíjbiztosítási járulék  
b.) A magánszemélyt terhel  nyugdíjjárulék (nem magánnyugdíjpénztári tag esetében)
c.) A magánszemélyt terhel  nyugdíjjárulék (magánnyugdíjpénztári tag esetében)  
d.) Határozat – járuléktartozás 

3. Nyugdíjbiztosítási Alapot megillet  kötelezettség összesen (a+b+c+d) (adónem kód: 125)
4. Korkedvezmény-biztosítási járulék (adónem kód: 187)

a.) A munkáltatót terhel  egészségbiztosítási járulék  
b.) Foglalkoztatottak egészségbiztosítási járuléka 
c.) Határozat - járuléktartozás

5. Egészségbiztosítási Alapot megillet  kötelezettség összesen (a+b+c) (adónem kód: 124) 
6. Munkaadói járulék (adónem kód: 144) 
7. Munkavállalói járulék (adónem kód: 145) 

a.) Százalékos mérték  egészségügyi hozzájárulás (adónem kód: 152)
b.) Tételes egészségügyi hozzájárulás (adónem kód: 153)

8. Egészségbiztosítási Alapot megillet  egészségügyi hozzájárulás összesen (a+b) 

9. 
START kártyával, START PLUSZ kártyával és START EXTRA kártyával 

rendelkez re vonatkozó 15 és/vagy 25 % mérték  kötelezettség (adónem kód: 186)
10. Kifizet t terhel  egyszer sített közteherviselési hozzájárulás (Ekho) (adónem kód: 190)

a.) A magánszemélyt terhel  11,1 % mérték  Ekho - magánnyugdíjpénztári tag és  
nem nyugdíjas munkavállaló esetében 
(2006-2007. évi önellen rzések esetében) (adónem kód: 192)

b.) A magánszemélyt terhel  15,0 % mérték  Ekho – magánnyugdíjpénztári tag és 
nem nyugdíjas munkavállaló esetében (adónem kód: 195)

c.) A magánszemélyt terhel  15,0 % mérték  Ekho – nem magánnyugdíjpénztári tag és 
nem nyugdíjas munkavállaló esetében (adónem kód: 191)

d.) A magánszemélyt terhel  11,1 % mérték  Ekho – nyugdíjas munkavállaló, valamint  
2008. január 1-jét megel z  id szakra vonatkozó  
11,0 % mérték  Ekho – nyugdíjas munkavállaló esetében 12 (adónem kód: 193)

e.) Az EGT államban biztosított személyt terhel  9,5 %-os mérték  Ekho (adónem kód: 197)
11. Magánszemélyt terhel  egyszer sített közteherviselési hozzájárulás (Ekho) összesen (a+b+c+d+e) 

12. Önellen rzési pótlék (adónem kód: 215)
13. Határozat – bírság (adónem kód: 224, 226)
14. Határozat – késedelmi pótlék (adónem kód: 138)

a.) Személyi jövedelemadó kötelezettség +/- (adónem kód: 103)
b.) Munkaadói járulék +/- (adónem kód: 144)
c.) Munkavállalói járulék +/- (adónem kód: 145)
d.) Nyugdíjbiztosítási Alapot megillet  kötelezettség +/- (adónem kód: 125)
e.) Egészségbiztosítási Alapot megillet  kötelezettség +/- (adónem kód: 124)
f.) Egészségbiztosítási Alapot megillet  egészségügyi hozzájárulás +/- (adónem kód: 152. ill. 153)
g.) START kártyával rendelkez re vonatkozó 15 és/vagy 

25 % mérték  kötelezettség +/- (adónem kód: 186)
h.) Önellen rzési pótlék +/- (adónem kód: 215)

15. 
Helyesbítés összege 2006. január 1-je el tti id szakra

1

(2002. január 1. és 2005. december 31. között) (a+b+c+d+e+f+g+h) 

16. Munkáltatói táppénz MEP határozat alapján (adónem kód: 149)
17. (Fenntartva évközi új adónem részére) 

18. (Fenntartva évközi új adónem részére) 

a.) Magánnyugdíjpénztárakat megillet  tagdíjfizetési kötelezettség 2

b.) Magánnyugdíjpénztárakat megillet  önellen rzési pótlék fizetési kötelezettség 3

c.) Magánnyugdíjpénztárakat megillet  késedelmi pótlék fizetési kötelezettség 4

19. Magánnyugdíjpénztárak állami adóhatóságnál vezetett számlájára teljesítend  fizetési kötelezettség összesen (a+b+c) 

20.  Az állami adóhatóság felé teljesítend  befizetési kötelezettség összesen 

(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19) 

21. 
Magánnyugdíjpénztárak felé teljesítend  2007. január 1-jét megel z  id szakra vonatkozó 

fizetési kötelezettség – megfizet  az Igazgatóság 
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II. 

Az OEP támogatásból a költségvetési szerveket az Áht. ... § (...) alapján (nettó módon) megillet  pénzügyi teljesítésr l,
a „Társadalombiztosítási és családtámogatási kifizet hely által teljesített ellátások” igénylésér l

Sorsz
ám 

Megnevezés Összeg (Ft) 

1. A tárgyhavi nettósítás alapját képez  támogatás összege 
5

2. Az állami adóhatóság felé teljesítend  befizetési kötelezettség 
6

3.
Magánnyugdíjpénztárak felé teljesítend  2007. január 1-jét megel z  id szakra vonatkozó 

fizetési kötelezettség – megfizet  az Igazgatóság 

4. El z  id szak halmozott nettó tartozásai  

5. El z  id szak halmozott nettó tartozásaira felszámított kamat

6. Csökkent  tételek összesen (2+3+4+5) 

a.) Nyugdíjbiztosítási Alapot terhel  ellátás 

b.) Egészségbiztosítási Alapot terhel  ellátások 

c.) Központi költségvetésb l finanszírozott ellátások 

7. A kifizet  által teljesített társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások (a+b+c) 7

a.) Nyugdíjbiztosítási Alapot terhel  ellátás 

b.) Egészségbiztosítási Alapot terhel  ellátások 

c.) Központi költségvetésb l finanszírozott ellátások 

8.
Az Igazgatóság, mint kifizet hely által – bruttó módon – teljesített társadalombiztosítási és  

családtámogatási ellátások (a+b+c)

a.) Nyugdíjbiztosítási Alapot terhel  ellátás 

b.) Egészségbiztosítási Alapot terhel  ellátások 

c.) Központi költségvetésb l finanszírozott ellátások 

9.
Az Igazgatóság, mint kifizet hely által – bruttó módon – teljesített társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások 

foglalkoztatottat terhel  kötelezettségei (a+b+c)
7

a.) Nyugdíjbiztosítási Alapot terhel  ellátás 

b.) Egészségbiztosítási Alapot terhel  ellátások 

c.) Központi költségvetésb l finanszírozott ellátások 

10.
Az Igazgatóságot megillet  kifizet hely által teljesített társadalombiztosítási és családtámogatási  

ellátások (a+b+c) 
8

11. Az Igazgatóságot megillet  forgót ke visszapótlása – pénzügyileg teljesítend
9

12. Kiutalás a gazdálkodó részére
10

13. Következ  hónapot terhel  tartozás megel legezés – pénzügyileg teljesítend
10,11

14. Az intézményt terhel , Igazgatóságot megillet  forgót ke visszapótlása  

15. Az Igazgatóság tárgyhavi forgót ke igénye (10+11+14) 

a.) Nyugdíjbiztosítási Alapot terhel  ellátás 

b.) Egészségbiztosítási Alapot terhel  ellátások 

c.) Központi költségvetésb l finanszírozott ellátások 

16. Társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások összesen (7+8) – tájékoztatóadat 

1 Megegyezik a 16/A 5.4 számú adatlap tartalmával. 
2 A 16/B 4.2. számú adatlap I. tábla 19.a.) sor = a 16/B 4.2. számú adatlap III. tábla e.) oszlop összesen sorában szerepl  érték. 
3 A 16/B 4.2. számú adatlap I. tábla 19.b.) sor = a 16/B 4.2. számú adatlap III. tábla g.) oszlop összesen sorában szerepl  érték. 
4 A 16/B 4.2. számú adatlap I. tábla 19.c.) sor = a 16/B 4.2. számú adatlap III. tábla i.) oszlop összesen sorában szerepl  érték, csak az APEH által  

évente egyszer közölt „Késedelmi pótlék-értesít ” alapján szerepelhet adat. 
5 Részletezése a 16/B 4.1. számú adatlapon. 
6 Részletezése a 16/B 4.2. számú adatlap I. táblázatában. 
7 A költségvetési szervet megillet  összeg. 
8 Az Igazgatóságot, mint kifizet helyi feladatokat ellátó költségvetési szervet megillet  összeg, lakossági folyószámlára vagy a postai úton történ  utalást az Igazgatóság teljesíti.   
9 Az Igazgatóság forgót ke tárgyhavi visszapótlását a Kincstár csak addig a mértékig teljesíti, ameddig arra a költségvetési szervezet nettó finanszírozásánál figyelembe vett támogatások, hozzájárulások, a kifizet

által teljesített társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások összege – a köztartozások valamint az el z  id szak felhalmozott tartozása és kamatai beszámításán felül – fedezetet nyújt. 

10
Kiutalás: 1-6+7+9-11 > 0 esetén a 12. sor kerül kitöltésre és a 13. sor értéke 0, 
Megel legezés:  1-6+7+9 < 0 esetén a 13. sor kerül kitöltésre és a 11., 12. sorok értéke 0, 
Megjegyzés: ha 1-6+7+9 = 0, akkor 11., 12., 13. sorok értéke 0. 

11 A tartozás összegér l benyújtott azonnali beszedési megbízásról (inkasszó) a Kincstár az Igazgatóságot az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium útján a benyújtást követ  hónap 5. napjáig értesíti. 
12 11%-os mérték  Ekho bevallására és befizetésére kizárólag a 2008. január hónapban a 2007. évi munkateljesítményre tekintettel kifizetett jövedelemnél van lehet ség. 
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III. 

A Magánnyugdíjpénztárak állami adóhatóságnál vezetett számlájára teljesítend  kötelezettség részletezése 

Tagdíj2 Önellen rzési 
pótlék3

Késedelmi 
pótlék 4Sor-

szám
Pénztár-
azonosító

Magánnyugdíjpénztár neve 
Adónem 

kód Összege  
(Ft)

Adónem 
kód Összege  

(Ft)

Adónem 
kód Összege  

(Ft)

a.) b) c.) d.) e.) f.) g.) h.) i.)

 1. 0008 
AEGON Magyarország Önkéntes és 
Magánnyugdíjpénztár  

261  461  561  

 2. 0016 Allianz Hungária Nyugdíjpénztár  262  462  562  

 3. 0019 Aranykor Nyugdíjpénztár 263  463  563  

 4. 0060 
UNIQA és Egyesült Közszolgálati 
Nyugdíjpénztár

264  464  564  

 5. 0031 Budapest Magánnyugdíjpénztár 265  465  565  

 6. 0001 
Winterthur Önkéntes és 
Magánnyugdíjpénztár 

266  466  566  

 7. 0013 Dimenzió Magánnyugdíjpénztár 267  467  567  

 8. 0021 
Életút Els  Országos 
Nyugdíjpénztár

268  468  568  

 9. 0022 
Erste Bank Országos Önkéntes és 
Magánnyugdíjpénztár 

269  469  569  

10. 0006 Évgy r k Magánnyugdíjpénztár 270  470  570  

11. 0014 
Honvéd Önkéntes és 
Magánnyugdíjpénztár 

271  471  571  

12. 0015 ING Magánnyugdíjpénztár 272  472  572  

13. 0025 MKB Nyugdíjpénztár 273  473  573  

14. 0002 OTP Magánnyugdíjpénztár 274  474  574  

15. 0033 Postás Magánnyugdíjpénztár 275  475  575  

16. 0061 Prémium Magánnyugdíjpénztár 276  476  576  

17. 0037 Quaestor Magánnyugdíjpénztár 277  477  577  

18. 0048 
Vasutas Önkéntes és 
Magánnyugdíjpénztár 

278  478  578  

19. 0028 
Villamosenergia-ipari Társaságok 
Nyugdíjpénztára

279  479  579  

20. 0062
K&H Önkéntes és 
Magánnyugdíjpénztár 

280  480  580  

       

…..        

…..        

n.        

Magánnyugdíjpénztárak állami adóhatóságnál 
vezetett számlájára teljesítend  fizetési 
kötelezettség összesen 

________________________,………… év ………………………. hó …………. nap 

P. H. 

…………………………………………………..
igazgató

1 Megegyezik a 16/A 5.4 számú adatlap tartalmával. 
2 A 16/B 4.2. számú adatlap I. tábla 19.a.) sor = a 16/B 4.2. számú adatlap III. tábla e.) oszlop összesen sorában szerepl  érték. 
3 A 16/B 4.2. számú adatlap I. tábla 19.b.) sor = a 16/B 4.2. számú adatlap III. tábla g.) oszlop összesen sorában szerepl  érték. 
4 A 16/B 4.2. számú adatlap I. tábla 19.c.) sor = a 16/B 4.2. számú adatlap III. tábla i.) oszlop összesen sorában szerepl  érték, csak az APEH által  

évente egyszer közölt „Késedelmi pótlék-értesít ” alapján szerepelhet adat. 
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30. A költséghatékonyság javítása 
érdekében a tárgyévben tett 
intézkedések felsorolása, rövid 
leírása; hatásuk rövid, számszer
elemzése 

Központi, 
köztestületi, 
társadalom-
biztosítási, 
valamint a 
helyi és 
települési, 
illetve 
területi 
kisebbségi 
önkormány-
zati költség-
vetési szerv 

Központi, 
köztestületi és 
társadalombiztosí-
tási költségvetési 
szerv esetén a) a
szerv vagy b) 
felügyeleti szerve; 
helyi és települési, 
illetve területi 
kisebbségi 
önkormányzati 
költségvetési szerv 
esetén a megyei 
önkormányzati 
hivatal, a 
(f )polgármesteri 
hivatal, a 
körjegyz ség,
illet leg a közös 
képvisel -testület
hivatala 

a) Adatközl
honlapja, ennek 
hiányában 
b) egyéb, a 
nyilvánosság 
számára elérhet
módon 

Els  közzététel: 
2005. január 31. 
Közzététel: a 
tárgyévet követ  év 
január 31-éig. 
Visszamen leges
adatszolgáltatás: 
nincs.  
Az el z  állapot 
nem törölhet .

 31.  Az állami vagyonra vonatkozó 
mennyiség-, érték- és 
területadatok 
vagyoncsoportonként 

 MNV Zrt.  MNV Zrt. MNV Zrt. honlap  Közzététel: 
havonta a 
tárgyhónapot 
követ
tizenkettedik nap. 
Visszamen leges
adatszolgáltatás: 
nincs. 
Az el z  állapot 
nem törölhet .

 32.  A kizárólagos állami tulajdonra 
vonatkozó, naturáliákban 
meghatározott adatok a 
jogszabályban el írt kategóriák 
szerint 

MNV Zrt.  MNV Zrt.  MNV Zrt. honlap  Közzététel: évente 
január 31-éig. 
Visszamen leges
adatszolgáltatás: 
nincs. 
Az el z  állapot 
nem törölhet .

 33.  A társadalombiztosítás pénzügyi 
alapjai kezel i részér l az MNV 
Zrt.--nek átadott, járulékfizetés 
fejében átvett portfólió elemek 
vonatkozásában: a portfólió 
megnevezése, székhely, 
névérték, tulajdonosi részarány; 
az ingatlan vagyon 
vonatkozásában a vagyonleltár 
adatai: megnevezés, nagyság, 
funkció, állami tulajdoni hányad, 
ONYF és OEP tulajdoni hányad, 
könyv szerinti nettó érték 

 MNV Zrt.  MNV Zrt. MNV Zrt. honlap  Közzététel: évente 
január 31-éig. 
Visszamen leges
adatszolgáltatás: 
nincs. 
Az el z  állapot 
nem törölhet .
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34. Társadalmi szervezetek, 
alapítványok, közalapítványok, 
közhasznú társaságok, egyházak 
és köztestületek részére juttatott 
állami költségvetési támogatás 
(ideértve az elkülönített állami 
pénzalapokból, valamint a 
társadalombiztosítás pénzügyi 
alapjaiból nyújtott támogatást is) 
adatai a szociális és közoktatási 
humánszolgáltatások normatív 
támogatása kivételével 

A
támogatást 
nyújtó szerv 

Civil kapcsolatok 
fejlesztéséért 
felel s
minisztérium 

SZMM honlap Els  közzététel: 
2005. október 12. 
Frissítés: havonta a 
tárgyhónapot 
követ  huszadik 
napon. 
Visszamen leges
adatszolgáltatás: a 
2005. évi adatokkal 
kezd d en. 
Az el z  állapot 
egy éven belül nem 
törölhet .

A Munkaer piaci
Alapból a 
foglalkoztatás
el segítésér l és a 
munkanélküliek 
ellátásáról szóló 
1991. évi IV. 
törvény alapján 
foglalkoztatás és 
képzés céljából 
adott támogatások 
összegér l
összevontan, 
évente egyszer, a 
tárgyévet követ  év 
január 31. napjáig 
kell adatot 
közzétenni.  
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NYILATKOZAT

A) Alulírott ......................................................., a ............................................. költségvetési szerv 
vezet je jogi felel sségem tudatában kijelentem, hogy az el írásoknak megfelel en
.................................. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam a bels  kontroll 
rendszerek (pénzügyi irányítási és ellen rzési rendszerek, valamint bels  ellen rzés) szabályszer ,
hatékony, eredményes és gazdaságos m ködésér l.

Gondoskodtam: 
– a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszer

igénybevételér l, az alapító okiratban el írt tevékenységek jogszabályban meghatározott 
követelményeknek megfelel  ellátásáról, 

– a rendelkezésre álló el irányzatoknak a célnak megfelel  felhasználásáról, 
– a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság 

követelményeinek érvényesítésér l, 
– a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítésér l, azok teljességér l

és hitelességér l,
– a gazdálkodási lehet ségek és a kötelezettségek összhangjáról, 
– az intézményi számviteli rendr l.

Kijelentem, hogy 
– a benyújtott beszámolók a jogszabályi el írások szerint a valóságnak megfelel en, átláthatóan, 

teljes kör en és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és 
bevételeket,

– olyan rendszert vezettem be, ami megfelel  bizonyosságot nyújt az eljárások jogszer ségére és 
szabályszer ségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és 
közösségi szabályoknak, 

– a szervezeten belül jól körülhatárolt volt a felel sségi körök meghatározása, m ködtetése, a 
vezet k a szervezet minden szintjén tisztában voltak a célokkal és az azok elérését segít
eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a kit zött feladatokat és értékelni tudják 
az elért eredményéket. E tevékenységr l a vezet i beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos 
információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem. 

Kelt: .......................................................................... 

P. H. 

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

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

Kelt: .......................................................................... 

P. H. 

.....................................................
aláírás
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A költségvetési szervek analitikus nyilvántartásaiból a kötelezettségvállalások 
azonosításához kinyerhet  minimum adattartalom 

a szerz dés száma, kelte, 
kincstári regisztrációs szám  
analitikus nyilvántartásba vétel id pontja,
a kötelezettségvállalás megnevezése (tárgya), jogcíme, 
a kötelezettségvállalás alapját képez  dokumentum megnevezése, azonosító 
adatai (Ámr. 2. § 67. pont), 
a szerz d  fél megnevezése, azonosítója, bankszámla száma, adószáma, vagy 
adóazonosító jele, 
a kötelezettségvállalás összege, 
szerz dés szerinti kifizetési határid k, ÁHT-T és/vagy KTK szerinti 
részletezésben,
az intézmény terhelend  kincstári számla száma, 
pénzforgalom nélküli korrekciók (szerz désmódosítás, szerz dés meghiúsulás, 
adminisztrációs hibák miatti változások) 
az évenkénti kötelezettségvállalások forrása (évek szerinti bontásban) 

o az el z  évek maradványa  
o tárgyévi költségvetési el irányzat (támogatás, bevétel) 
o tárgyévet követ  évek el irányzata (támogatás, bevétel),  

a tényleges pénzügyi teljesítés id pontja,
a pénzügyileg teljesített kötelezettségvállalások összege, 
a még nem teljesített kötelezettségvállalások összege, 
a kötelezettségvállalások halmozott éves állománya, havi bontásban.  
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E F T 0 1

Fejezet neve:

Költségvetési el irányzat

ÁHT-T azonosítója: Címbesorolása:

Megnevezése:

Számlaszáma:

adatok: ezer Ft-ban

el -

jel

el -

jel

el -

jel

el -

jel

1. 3. 5. 7. 9.

1.

2. Közvetlen felhasználás

3. El ir.módosítás (EG03F)

4. I. negyedév

5. Közvetlen felhasználás

6. El ir.módosítás (EG03F)

7. II. negyedév

8. Közvetlen felhasználás

9. El ir.módosítás (EG03F)

10. III. negyedév

11. Közvetlen felhasználás

12. El ir.módosítás (EG03F)

13. IV. negyedév

14. Közvetlen felhasználás

15. El ir.módosítás (EG03F)

16.

17. Közvetlen felhasználás

18. El ir.módosítás (EG03F)

19. …………………..hónap

20. 1. Dekád 1-10.

21. 2. Dekád 11-20.

22. 3. Dekád 21-hóvégéig

23. EG03F

24. ……………………hónap

25. közvetlen felhasználás

26. EG03F

27. ……………………hónap

28. közvetlen felhasználás

29. EG03F

P.H. Ügyintéz : P.H.

Telefon:

Iktatószám:

Bizonylat sorszáma

Bizonylat kódja

P.H.

Fejezet cégszer  aláírása

Dátum:

20….. év …………hó ……nap

Ellen rizte:

Ügyintéz :

Iktatószám:

Dátum:

Iktatószám:

El irányzat finanszírozási terv

jogcímcím alcím jogcímcsop

20…. év
eredeti el irányzat, évközi módosított el irányzat, kifizetési ütem módosítása, kifizetési ütem részletezése

Fejezet száma:

Kiadás Bevétel Maradvány
Sor-

szám
Ütemezés id szaka

el irányzata

Támogatás

Tárgy évet követ  kifizetés miatti 

maradvány összeg

Éves el irányzat

10.2. 4.=6+8+10 6. 8.

Magyar Államkincstár részér l:

20….. év ……………hó …….nap

Kincstár részér l engedélyezte:

Dátum:

Aláírás:

20….év …………hó ….nap

Rögzítette:
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Kitöltési útmutató 
az EFT01 számú „El irányzat finanszírozási terv” elnevezés rlaphoz 

1. A feladatfinanszírozás és központi kezelés  el irányzatok körébe nem tartozó fejezeti 
kezelés  el irányzatok terhére a fejezet felügyeletét ellátó szerv (a továbbiakban: fejezet) jogi 
és természetes személyek javára – el irányzat módosítás nélkül – közvetlenül kifizetésre 
kerül  el irányzatokhoz kapcsolódó támogatást el irányzat finanszírozási terv (EFT01 számú 
nyomtatvány) útján veheti igénybe. 

A tárgyévi költségvetési törvényben meghatározott el irányzat-módosítási kötelezettség 
nélkül teljesül  kiadási el irányzatok esetében az el irányzatot meghaladó támogatás összege 
EG-05 számú adatlap használatával vehet  igénybe az adatlap kitöltési útmutatójában 
foglaltak szerint. 

2. Az éves finanszírozási tervet a fejezetnek tárgyév január 10. napjáig, majd ezt követ en
havonta a tárgyhónapot megel z  hó 20. napjáig, az év els  hónapjára vonatkozó tervet 
dekádonkénti részletezésben a tárgyévet megel z  év december 22-ig kell elektronikus úton 
beküldeni a Magyar Államkincstárhoz (a továbbiakban: Kincstár). Az elektronikus 
adatküldéshez biztosított Excel tábla a Kincstár e-adat rendszeréb l tölthet  le. Az év els
hónapjára benyújtandó finanszírozási terv a költségvetési törvényjavaslat szerinti el irányzat
január havi ütemezését tartalmazza (csak a hónapra vonatkozó részt kell kitölteni). 

A finanszírozási terv tartalmazza az éves kiadási el irányzatot és annak forrásait (bevétel, 
maradvány, támogatás), illetve ezek negyedéves és havi bontásait, valamint a tárgyhónap 
dekádonkénti bontását. 

A dekádonként 100 millió forintot elér , vagy azt meghaladó kiadási ütemet (4. oszlop  
20-22. sor) kötelezettségenként részletezni, indokolni kell. 

 A benyújtott finanszírozási terv üteme tárgyhónapon belül csak a kincstár engedélyével 
változtatható, részletes indoklás alapján. (Benyújtás id pontja a Kincstárba érkezés dátuma.) 
A kérelmet és a módosító adatlapot legkés bb a kiadás várható teljesítésének id pontját
megel z  10.  napig kell benyújtani a Kincstárhoz. Ett l eltérni csak rendkívüli esetben (pl. 
árvíz) lehet.

A Kincstár a finanszírozási terv az internetes adattovábbítás egységes rendszerén keresztül, 
a státusz megjelölésével visszaigazolást küld. 

A Kincstár a finanszírozási tervben foglalt támogatási keretet dekádonként a dekád els
munkanapján utalja a fejezetek fejezeti kezelés  el irányzat-felhasználási keretszámlájára 
vagy alszámlájára. 

A támogatással fedezett fejezeti kezelés  el irányzat központi költségvetési szervnél 
történ  felhasználása csak el irányzat módosítás útján vehet  igénybe az EG-03F és 
el rehozás esetén az EG-02 számú adatlapok használatával az említett rlapok kitöltési 
útmutatóiban foglaltak szerint. 

3. Az rlap adatai: 
Bizonylat sorszáma: A fejezet által a Kincstárhoz benyújtott rlapok éven belüli 
folyamatos sorszámozására szolgál. 
Eredeti el irányzat, évközi módosított el irányzat, kifizetési ütem módosítása, 
kifizetési ütem részletezése: A bizonylat benyújtásakor a megfelel  szövegrész 
aláhúzandó.

eredeti el irányzat: a tárgyévi költségvetési törvényben jóváhagyott el irányzat
ütemezése 
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évközi módosított el irányzat: év közben EG-03F adatlapon benyújtott el irányzat
módosításhoz kapcsolódó finanszírozás ütemezése 

kifizetési ütem módosítása: a 217/1998. (XII.30.)Korm. rendelet 109/A. § 
(3) bekezdése szerinti, a benyújtott ütemezést l eltér  teljesítések miatti módosítás 
A kifizetési ütem módosítása esetén, ha a módosítás 

adott hónapon belül dekádok közötti: a módosítandó dekádok soraiban  
+/- el jellel kell feltüntetni a változást. A módosítás a hónapra összesített 
kifizetés összegét nem érintheti (19. sor összege nulla) 
bejelentett hónapok közötti: a tárgyhavi érintett dekád sorában és a 
következ  két hónap valamelyikében (vagy mindkett ben) +/- el jellel kell 
a módosítás összegét feltüntetni. Amennyiben a módosított hónapok nem 
azonos negyedévbe tartoznak a megfelel  negyedéveknél is jelölni kell a 
változásokat a megfelel  el jellel. 
csak negyedévek közötti: a még be nem jelentett hónapokra vonatkozó 
módosításokat csak az érintett negyedévek megfelel  soraiban kell  
+/- el jellel feltüntetni. 

Kifizetési ütem részletezése: a kifizetési ütem havi, illetve dekádos bontása (19-29. 
sorok). Az aktuális el irányzat finanszírozási terv (eredeti el irányzat +/- évközi 
módosított el irányzat +/- kifizetési ütem módosítása halmozott adata) szerinti 
tárgyhónap és az azt követ  két hónap adata. 

Költségvetési év: Tárgyév, amelyre a finanszírozási terv vonatkozik 
Fejezet száma, neve: A Magyar Köztársaság tárgyévi költségvetésér l szóló 
törvényben (a továbbiakban: költségvetési törvény) található fejezet szám és 
megnevezés 
Költségvetési el irányzat államháztartási egyedi azonosítója, megnevezése: Az 
államháztartási egyedi azonosító szám alkalmazásáról szóló 3/1997. (II. 7.) PM 
rendelet alapján a pénzügyminiszter által adott azonosító szám, illetve a fejezeti 
kezelés  el irányzat megnevezése. 
Címbesorolás: A tárgyévi költségvetési törvényben meghatározott azonosító számokat 
kell feltüntetni. 
Számlaszám: A fejezeti kezelés  el irányzat (ÁHT-T) számlához rendelése szerinti 
24 pozíciós el irányzat-felhasználási keretszámla vagy alszámla számát tartalmazza. 
Ütemezés id szaka: Az éves el irányzat felhasználásának ütemezését tartalmazza 
forrásonként (bevétel, maradvány, támogatás) negyedéves és havi bontásban, 
figyelembe véve a tárgyévet követ  évre áthúzódó kifizetések összegét is. 
A havi bontás a tárgyhónap és az azt követ  két hónap adatait tartalmazza. 
A dekádonkénti bontás a tárgyhavi el irányzat felhasználás dekádonkénti ütemezését 
tartalmazza. 
A fejezeti kezelés  el irányzat-felhasználási keretszámláról történ  közvetlen 
felhasználás mellett fel kell tüntetni az el irányzat átcsoportosítás útján központi 
költségvetési szervnél, illetve fejezetek közötti megállapodás alapján más fejezetnél 
megvalósuló felhasználás ütemezését is. 
Közvetlen felhasználás: a fejezeti kezelés  el irányzat jogi és természetes személyek 
javára – el irányzat módosítás nélkül – közvetlen kifizetéssel történ  igénybevétele. 
El irányzat módosítás (EG-03F): a fejezeti kezelés  el irányzat bármely központi 
költségvetési szervnél illetve fejezetek közötti megállapodás alapján más fejezetnél 
el irányzat módosítás útján történ  igénybevétele. 
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Kiadás: A tárgyévi költségvetési törvényben meghatározott kiadási el irányzat (ill. 
aktuális el irányzat) felhasználását tartalmazza az ütemezési id szakoknak megfelel
bontásban.
Bevétel: A tárgyévi költségvetési törvényben meghatározott bevételi el irányzat (ill. 
aktuális el irányzat) teljesülése szerint ütemezett bevétel, amely az adott id szak
kiadásainak forrásául szolgál. 
Maradvány: El z  évi el irányzat maradvány összege, amely az adott id szak
kiadásainak forrásául szolgál. 

Támogatás: Az éves támogatási összeg igénylése a megadott ütemezés szerint. Az 
igényelt támogatás az adott id szak kiadásainak forrásául szolgál. 

Az adatlap kitöltésénél az alábbi egyez ségekre kell figyelmet fordítani: 

4. oszlop megfelel  sorai = 6+8+10 oszlopok ugyanazon sorainak összegével 

1. sor = 2+3 sorok = 4+7+10+13+16 sorok
2. sor = 5+8+11+14+17 sorok 
3. sor = 6+9+12+15+18 sorok 
4. sor (I. negyedév) = 19 (január)+24 (február)+27 (március)sorok 
19. sor = 20+21+22+23 sorok 

A hónap dekádra bontásakor az adott sorokban szerepeltetett ütemnek egyeznie kell a 
korábban, ugyanazon hónapra bejelentett ütemmel (pl. 19 sor összege = az el z
hónapban bejelentett -ugyanazon hónapra vonatkozó- 24. sor összegével) 

4. Az rlap alján található rovatok a fejezet cégszer  aláírására és az adatközléshez 
kapcsolódó információk megadására, valamint a finanszírozási terv jogszabály által lehet vé 
tett módosítása esetén a Kincstár engedélyének feltüntetésére és a visszaigazolásra szolgálnak. 
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ezer forintban

Az Áht. 101. § (10) 
szerinti bevétel 

Visszafizetend

támogatás2

2 4.
5.=(3.x 4.)/100, 

de legfeljebb a 2.

A beruházáshoz 
ténylegesen
igénybe vett 
támogatás

Megnevezés

Hazai támogatással megvalósuló

Támogatási

intenzitás1

(%)

2 A visszafizetend  támogatás összege nem haladhatja meg a beruházáshoz igénybe vett támogatás összegét.

1 Ha a beruházáshoz az önkormányzat több forrásból is támogatáshoz jutott, a támogatási intenzitást a 29/a. rlap alapján számolja ki és 
vezeti át ide. Egyetlen támogatási forrás esetében elégséges ezen rubrika kitöltése a támogatási szerz dés alapján.

EU-s támogatással megvalósuló

1. 3.

A fejlesztési célú támogatással megvalósuló befejezett beruházásokhoz realizált,
az Áht. 101. § (10) bekezdés szerinti bevételekkel való elszámolás

helyi önkormányzat, központi költségvetési szerv 
megnevezése

beruházás megnevezése



17. számú melléklet a 401/2007. (XII. 27.) Korm. rendelethez

[29/A. számú melléklet a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelethez]

15206 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/184. szám

1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.

10.

A fejlesztési célú támogatással megvalósuló befejezett beruházásokhoz realizált,
az Áht. 101. § (10) bekezdés szerinti bevételekkel való elszámolás

helyi önkormányzat, központi költségvetési szerv megnevezése

beruházás megnevezése

ezer forintban

01. 02. 04.03.

Támogatás megnevezése

támogatási összeg

EU-s támogatások:

21 3

Sor-
szám

beruházási
összköltség

támogatási intenzitás
(%)

A támogatási szerz dés szerinti 

32

1 Az oszlopban feltüntetett legnagyobb beruházási összköltséget kell itt szerepeltetni.
2 A támogatási szerz dések szerinti támogatások összege.
3 A támogatási intenzitás az összes támogatás és a legnagyobb beruházási összköltség hányadosa (04.= 03./02.*100)

Hazai támogatások:

1
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vev  el irányzatok

2008. évi költségvetési törvény tervezete alapján

FEJEZET

Jog- El ír. Kiem.

Cím cím-

 Alcím csop. cím csop. el ír.

IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA

9 Címzett és céltámogatások

10 A helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása

13 A leghátrányosabb helyzet  kistérségek felzárkoztatásának támogatása

XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

12 1 5 Turisztikai célel irányzat

12 1 4 2 Építésügyi célel irányzat

12 3 Terület- és régiófejlesztési célel irányzat

12 3 1 2 Központi fejlesztési feladatok

12 3 4 2 Decentralizált területfejlesztési programok

XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM

20 8 Egyéb közösségi programok

20 9 Szolidarítási programok (EMA, Küls  Határok Alap, Integrációs Alap, Visszatérési Alap)

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM

25 2 2 Energiafelhasználási hatékonyság javítása

25 3 1 2 Beruházás-ösztönzési célel irányzat

25 3 2 Nemzeti beruházás-ösztönzési vállalkozási célel irányzat

25 3 3 2 Kis- és középvállalkozói célel irányzat

25 18 Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok

25 18 12 NAVA-NDA program

20 Határon túli információs társadalom programok támogatása

XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK

2 1 I. Nemzeti Fejlesztési Terv

2 1 1 Regionális Operatív Program (ROP)

2 1 1 1             Térségi infrastruktúra és települési környezet fejlesztése

2 1 1 2             Humáner forrás fejlesztés regionális dimenziójának er sítése a régiókban

2 1 1 3             A turisztikai potenciál er sítése a régiókban

2 1 2 Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP)

2 1 2 1             Versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a mez gazdaságban

2 1 2 2             Élelmiszergazdaság modernizálása

2 1 2 3             Vidéki térségek fejlesztése

2 1 3 Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP)

2 1 3 1             Beruházás-ösztönzés

2 1 3 2             Kis- és középvállalkozások fejlesztése

2 1 3 3             Információs társadalom és gazdaságfejlesztés

2 1 3 4             Kutatás-fejlesztés, innováció

2 1 4 Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP)

2 1 4 1             Közlekedési infrastruktúra fejlesztése

2 1 4 2             Környezetvédelem-Energetika

2 1 4 3             Környezetvédelem

2 1 5 Humáner forrás-fejlesztési Program (HEFOP)

2 1 5 1             Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a munkaer piacra történ  belépés segítésére

2 1 5 5             Egész életen át tartó tanulás és alkalmazkodó-képesség támogatása

2 1 5 10             Az oktatási, szociális és egészségügyi infrastruktúra fejlesztése

2 1 5 13             Aktív munkaer piaci politikák támogatása
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2 2 Közösségi Kezdeményezések

2 2 1 INTERREG Közösségi kezdeményezés programjai

2 2 2 EQUAL Közösségi Kezdeményezés 

2 2 2 1             EQUAL Közösségi Kezdeményezés intézkedései

2 3 Kohéziós Alap támogatásából megvalósuló projektek

2 3 1 Kohéziós Alap támogatásából megvalósuló közlekedési projektek

2 3 2 Kohéziós Alap támogatásából megvalósuló környzetvédelmi projektek

2 4 Új Magyarország Fejlesztési Terv

2 4 1 Gazdaságfejlesztési Operatív Program

2 4 2 Közlekedés Operatív Program

2 4 3 Társadalmi megújulás Operatív Program - EU forrásrész

2 4 8 Társadalmi megújulás Operatív Program - Hazai társfinanszírozás

2 4 14 Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

2 4 19 Környezet és energia Operatív Program

2 4 20 Államreform Operatív Program

2 4 21 Elektronikus közigazgatás Operatív Program

2 4 23 Nyugat-dunántúli Operatív Program

2 4 24 Közép-dunántúli Operatív program

2 4 25 Dél-dunántúli Operatív Program

2 4 26 Dél-alföldi Operatív Program

2 4 27 Észak-alföldi Operatív Program

2 4 28 Észak-magyarországi Operatív Program

2 4 29 Közép-magyarországi Operatív Program

2 5 Területi Együttm ködés

2 5 1 Európai Területi Együttm ködés

2 5 2 Interact 2007-2013

2 6 Egyéb Uniós el irányzatok

2 6 1 EU DIRECT információs egységek hálózata

2 6 2 Igazgatási Partnerség

2 6 3 Svájci Alap támogatásából megvalósuló projektek

2 6 4 EGT, Norvég Alap támogatásából megvalósuló projektek

XX. OKTATÁSI  ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

11 39 9 Egyházi kulturális örökség értékeinek rekonstrukciója és egyéb beruházások

XXVI. SZOCIÁLIS  ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM

16 17 Képzéssel támogatott közmunkaprogram

16 38 Megváltozott munkaképesség ek foglalkoztatásának támogatása

16 38 1 Megváltozott munkaképesség ek foglalkoztatásával összefügg  bértámogatás

16 38 2 Megváltozott munkaképesség ek foglalkoztatásával összefügg  költségkompenzáció 

16 52 2 Nemzeti Civil Alapprogram

LXIII. MUNKAER PIACI ALAP

1 Aktív foglalkoztatási eszközök 

(ebb l: csak munkahelyteremt  beruházás  támogatása)

LXIX. KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS ALAP

1 Hazai innováció támogatása

2 A nemzetközi együttm ködésben megvalósuló innováció támogatása



19. számú melléklet a 401/2007. (XII. 27.) Korm. rendelethez

[31. számú melléklet a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelethez]

2007/184. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 15209

millió forint

…. év adata …. év adata …. év adata …. év adata

1. 2. 3. 4.

01. Gazdasági társaságok száma

02. Befektetett eszközök

03. ebb l : - Immateriális javak

04. - Tárgyi eszközök

05. - Befektetett pénzügyi eszközök

06. - Vagyonkezelésbe átvett eszközök

07. Forgóeszközök

08. ebb l : - Készletek

09. - Követelések

10. - Értékpapírok

11. - Pénzeszközök

12. Saját t ke

13. ebb l : - Jegyzett t ke

14. - T ketartalék

15. - Eredménytartalék

16. Kötelezettségek összesen

17. ebb l : - Hosszú lejáratú kötelezettségek

18. ~ Tartozások kötvénykibocsátásból

19. ~ Beruházási és fejlesztési hitelek

20. ~ Egyéb hosszú lejáratú hitelek és kölcsönök

21.
~ Tartós kötelezettségek kapcsolt, vagy egyéb részesedési 
viszonyban lév  vállalkozással szemben

22. ~ Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

23. - Rövid lejáratú kötelezettségek

24. ~ Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök

25. ~ Vev kt l kapott el legek

26. ~ Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból

27.
~ Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt, vagy egyéb 
részesedési viszonyban lév  vállalkozással szemben

29. ~ Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

30. Mérlegf összeg

31. Értékesítés nettó árbevétele

32. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye

33. Kifizetett osztalék és részesedés

34. Mérleg szerinti eredmény

Az rlapon az önkormányzat a féléves költségvetési beszámoló  keretében adatot szolgáltat a többségi és a 0-50%-ban önkormányzati 
tulajdonban lév  gazdasági társaságokról.
A 01. sorban az érintett társaságok számát kell feltüntetni. A 02-34. sorokban a társaságok tárgyévet megel z  két lezárt üzleti évének 
adatait kell szerepeltetni, a mérleg és az eredménykimutatás soraival megegyez en.

Helyi önkormányzat megnevezése

Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok f bb pénzügyi adatai

Többségi önkormányzati tulajdonú 
gazdasági társaságok

0-50%-ban önkormányzati tulajdonú 
gazdasági társaságok

Tételek megnevezése
Sor-
szám



A Kormány
402/2007. (XII. 27.) Korm.

rendelete

a 2007–2013. programozási idõszakban az Európai
Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális

Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások 
fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási
és ellenõrzési rendszerek kialakításáról  szóló

281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

A Kor mány az Al kot mány 35.  §-ának (2) be kez dé sé ben
meg ál la pí tott ere de ti jog al ko tó ha tás kö ré ben, az Al kot -
mány 35.  §-a (1) be kez dés a)–b) pont já ban meg ál la pí tott
fel adat kör ében a következõket rendeli el:

1.  §

A 2007–2013. prog ra mo zá si idõ szak ban az Eu ró pai Re -
gi o ná lis Fej lesz té si Alap ból, az Eu ró pai Szo ci á lis Alap ból
és a Ko hé zi ós Alap ból szár ma zó tá mo ga tá sok fo ga dá sá -
hoz kap cso ló dó pénz ügyi le bo nyo lí tá si és el len õr zé si
rend sze rek ki ala kí tá sá ról  szóló 281/2006. (XII. 23.) Korm. 
ren de let (a továb biak ban: az R.) 5.  §-a a kö vet ke zõ (3) be -
kez dés sel egé szül ki:

„(3) A Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség és a köz re mû kö -
dõ szer ve ze tek kö te le sek köz re mû kö dõ szer ve ze ti te vé -
keny ség be vé te le it és ki adá sa it ope ra tív prog ra mon ként el -
kü lö ní tõ nyilvántartás vezetését biztosítani.”

2.  §

Az R. 6.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„6.  § A Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség, az Iga zo ló Ha -

tó ság és a köz re mû kö dõ szer ve ze tek olyan irá nyí tá si és
kont roll-rend szert ala kí ta nak ki, ame lyek biz to sít ják a tá -
mo ga tá si szer zõ dés tel je sí té sé nek és az igé nyelt ki adá sok
hi te les sé gé nek el len õr zé sét, va la mint biz to sít ják az al kal -
ma zan dó nem ze ti és kö zös sé gi jog sza bá lyok be tar tá sát,
kü lö nö sen a ki adá sok tá mo gat ha tó sá ga, a köz be szer zé sek,
az ál la mi tá mo ga tás, a kör nye zet vé de lem, a tisz tes sé ges
ver seny, az esély egyen lõ ség tár gyá ban és a tech ni kai se -
gít ség nyúj tás tár gyá ban.”

3.  §

Az R. a kö vet ke zõ 7/A.  §-sal egé szül ki:
„7/A. § (1) A Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség a köz re -

mû kö dõ szer ve ze tek re át ru há zott fel ada tok el lá tá sá nak el -
sõ szin tû el len õr zé sé be be von ja a Ma gyar Ál lam kincs tárt,
a Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség ál tal meg ha tá ro zott köz -
re mû kö dõ szer ve ze tek vo nat ko zá sá ban, a (2)–(4) be kez -
dés sze rint.

(2) A Ma gyar Ál lam kincs tár utó la go san, koc ká zat elem -
zés és min ta vé te le zés alap ján ki vá lasz tott el szá mo lá so kon
el len õr zi a ked vez mé nye zett ál tal be nyúj tott el szá mo lá sok 
köz re mû kö dõ szer ve zet ál tal tör té nõ fel dol go zá sát, kü lö -
nö sen az aláb bi fel té te lek tel je sü lé sét:

a) a köz re mû kö dõ szer ve zet a vo nat ko zó jog sza bá -
lyok ban, a mû kö dé si ké zi könyv ben és mód szer ta ni út mu -
ta tók ban meg ha tá ro zott el len õr zé si te vé keny sé get el vé -
gez te;

b) a meg fe le lõ szin tû jó vá ha gyá sok meg tör tén tek és
azok do ku men tál tak.

(3) A Ma gyar Ál lam kincs tár utó la go san, min ta vé te le zés 
alap ján el len õr zi a tranz ak ci ók köz re mû kö dõ szer ve zet ál -
tal az EMIR-ben tör té nõ rög zí té sé nek sza bá lyos sá gát és
teljes körûségét.

(4) A Ma gyar Ál lam kincs tár a köz re mû kö dõ szer ve ze -
tek ál tal ké szí tett ki fi ze té si elõ re jel zé se ket az EMIR-ben
sze rep lõ ada tok és a Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség ál tal
ren del ke zés re bo csá tott útmutató alapján ellenõrzi.

(5) A Ma gyar Ál lam kincs tár a Nem ze ti Fej lesz té si Ügy -
nök ség ál tal meg ha tá ro zott köz re mû kö dõ szer ve ze tek kel
kö zö sen, il let ve a Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség ál tal
meg ha tá ro zott pro jek tek nél ön ál ló an is, el sõ szin tû hely -
szí ni el len õr zé se ket vé gez.

(6) A Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség az (1)–(5) be kez -
dé sek ben meg ha tá ro zott fel ada tok el lá tá sá nak rész le te it a
Ma gyar Ál lam kincs tár ral kü lön együtt mû kö dé si meg ál la -
po dás ban sza bá lyoz za, to váb bá biz to sít ja ezen együtt mû -
kö dé si meg ál la po dás, va la mint a Nem ze ti Fej lesz té si Ügy -
nök ség és a köz re mû kö dõ szer ve ze tek kö zöt ti meg ál la po -
dá sok kö zöt ti össz han got.”

4.  §

(1) Az R. 8.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A köz re mû kö dõ szer ve zet és a Nem ze ti Fej lesz té si
Ügy nök ség ve ze tõ je e ren de let 1. szá mú mel lék le te sze rint 
kö te les nyi lat koz ni az ál ta la mû köd te tett irá nyí tá si és el -
len õr zé si rend sze rek meg fe le lõ és meg bíz ha tó mû kö dé sé -
rõl.”

(2) Az R. 8.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) A köz re mû kö dõ szer ve zet ve ze tõ je a tárgy év re vo -
nat ko zó nyi lat ko za tot a kö vet ke zõ év feb ru ár 28-ig meg -
kül di a Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség ve ze tõ jé nek. A
Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség ve ze tõ je a köz re mû kö dõ
szer ve ze tek nyi lat ko za ta it és a sa ját szer ve ze té re vo nat ko -
zó – az irá nyí tó ha tó sá gi fel ada tok el lá tá sá ra is ki ter je dõ –
nyi lat ko za tot a tárgy évet kö ve tõ év má jus 31-ig meg kül di
az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter részére.”
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5.  §

Az R. 11.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) A ked vez mé nye zett nem utal hat ja a le bo nyo lí tá si
bank szám lá ra az ál ta lá nos for gal mi adó (a továb biak ban:
áfa) és a sa ját erõ össze gét, azt a szál lí tó ré szé re köz vet le -
nül kell átutalnia.”

6.  §

(1) Az R. 18.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) A tá mo ga tás ter hé re el szá mol ha tó költ sé ge ket, és
ezek alap ján a ki uta lan dó tá mo ga tás össze gét min den eset -
ben fo rint ban kell meg ál la pí ta ni. A fo rint tól el té rõ pénz -
nem ben ki ál lí tott szám la vagy egyéb, a gaz da sá gi ese -
ményt hi te le sen do ku men tá ló bi zony lat ese tén a szám lán
vagy egyéb, a gaz da sá gi ese ményt hi te le sen do ku men tá ló
bi zony la ton sze rep lõ össze get és az arra jutó tá mo ga tás
össze gét a szám lán vagy egyéb, a gaz da sá gi ese ményt hi te -
le sen do ku men tá ló bi zony la ton meg je lölt fi zi kai tel je sí tés
idõ pont já ban ér vé nyes, a Ma gyar Nem ze ti Bank (a továb -
biak ban: MNB) ál tal köz zé tett kö zé pár fo lya mon kell fo -
rint ra át szá mí ta ni. Az MNB ál tal nem jegy zett pénz nem -
ben ki ál lí tott szám la ese tén a szám lá hoz kap cso ló dó tá mo -
ga tá si össze get a szám lán meg je lölt fi zi kai tel je sí tés idõ -
pont já ban ér vé nyes Eu ró pai Köz pon ti Bank ál tal köz zé tett 
kö zé pár fo lya mon kell eu ró ra át vál ta ni. Az EMIR biz to sít -
ja ezen össze gek fo rint ra tör té nõ át szá mí tá sát a fi zi kai tel -
je sí tés idõ pont já ban ér vé nyes hi va ta los MNB kö zé pár fo -
lya mon. Az át szá mí tott fo rint ér ték bõl a tá mo ga tá si szer zõ -
dés ben meg ha tá ro zott tá mo ga tá si aránnyal szá mí tott tá -
mo ga tá si össze get kell ki utal ni a ked vez mé nye zett vagy
szál lí tó ré szé re.”

(2) Az R. 18.  §-a a kö vet ke zõ (6) be kez dés sel egé szül
ki:

„(6) A for rás le hí vás jó vá ha gyott, alá írt bi zony la tá nak
egy pél dá nyát az azt jó vá ha gyó szer ve zet a Ma gyar Ál lam -
kincs tár nak a jó vá ha gyást kö ve tõ 5 mun ka na pon belül
köteles megküldeni.”

7.  §

(1) Az R. 19.  §-ának (5), (6) és (7) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zé sek lépnek:

„(5) A tá mo ga tás fo lyó sí tá sá ra sor ke rül het a ked vez mé -
nye zett ré szé re fi ze tett tá mo ga tá si elõ leg for má já ban, az
Ámr.-ben ne ve sí tett ese tek ben és mér ték ben. Az egy pro -
jek ten be lü li pro jekt ele mek re a (4) be kez dés a)–b) pont já -
ban fog lalt fi nan szí ro zá si for mák al kal maz ha tók, de az
egyes pro jekt ele mek re csak az egyik al kal maz ha tó. Elõ leg
csak azon pro jekt elem(ek)re ve he tõ igény be, ahol utó la -
gos meg té rí tést vá lasz tott a ked vez mé nye zett. A ked vez -

mé nye zett szál lí tó ja ré szé re az Ámr.-ben ne ve sí tett elõ leg
nem nyújt ha tó. A ked vez mé nye zett ál tal a szál lí tó ja ré szé -
re fi ze ten dõ elõ leg re jutó tá mo ga tás igény lé sé re be nyúj tott 
úgy ne ve zett elõ leg be ké rõ do ku men tu mot – mely nek
pénz ügyi tel je sí té sét köve tõen a szál lí tó elõ leg szám lát ál -
lít ki, és me lyet a ked vez mé nye zett kö te les el szá mo lás ra
be nyúj ta ni – az el szá mol ha tó költ sé ge ket tar tal ma zó
szám lá val azo nos mó don kell ke zel ni, va gyis az el szá mol -
ha tó költ ség nek mi nõ sü lõ elõ leg össze gé re jutó tá mo ga tás
utal ha tó ki köz vet le nül a szál lí tó ré szé re. A sa ját erõ és az
áfa össze gé nek a ked vez mé nye zett ál ta li pénz ügyi tel je sí -
té sét ez eset ben is iga zol ni kell.

(6) Utó la gos el szá mo lás cél já ból köz ben sõ ki fi ze té si
ké re lem a fel hí vás ban meg ha tá ro zott gya ko ri ság gal ak kor
nyújt ha tó be, ha az igé nyelt tá mo ga tás össze ge meg ha lad ja 
a meg ítélt tá mo ga tás 10%-át, és leg alább a 100 ezer fo rin -
tot. 1 mil li árd fo rin tot meg ha la dó tá mo ga tás ese tén köz -
ben sõ ki fi ze té si ké re lem ak kor nyújt ha tó be, ha az igé nyelt 
tá mo ga tás meg ha lad ja a tá mo ga tá si szer zõ dés ben meg ha -
tá ro zott össze get, de leg alább a meg ítélt tá mo ga tás 2%-át.
10 mil li árd fo rin tot meg ha la dó tá mo ga tás ese tén az egy
köz ben sõ ki fi ze té si ké re lem ben igé nyel he tõ tá mo ga tás
össze gé rõl, il let ve a köz ben sõ ki fi ze té si ké re lem be nyúj tá -
sá nak gya ko ri sá gá ról a tá mo ga tá si szer zõ dés ren del ke zik.

(7) A (6) be kez dés ben meg ha tá ro zott ki fi ze té si ké re -
lem hez a ked vez mé nye zett nek csa tol nia kell az ere de ti
szám lák ál ta la hi te le sí tett má so la tát, a Nem ze ti Fej lesz té si
Ügy nök ség ál tal meg ha tá ro zott for má tu mú össze sí tõ jét, és 
a szám lák ki fi ze té sét iga zo ló do ku men tu mok ál ta la hi te le -
sí tett má so la tát (pl. át uta lást iga zo ló bank ki vo nat). A hi te -
le sí tés mód ját a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség határozza
meg az egységes mûködési kézikönyvben.”

(2) Az R. 19.  §-ának (9) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(9) A (4) be kez dés c) pont sze rin ti en ged mé nye zé si
szer zõ dés nek tar tal maz nia kell az en ged mé nyes ál ta li ki fe -
je zett tu do má sul vé te lét an nak, hogy a tá mo ga tá si összeg -
re vagy an nak egy meg ha tá ro zott ré szé re  szóló kö ve te lés
ha tá lyos sá gá nak fel té te le a tá mo ga tá si szer zõ dés sze rin ti
adott kifizetési kérelem támogató általi jóváhagyása.”

8.  §

Az R. 20.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A ked vez mé nye zett az ere de ti szám lán vagy egyéb, 
a gaz da sá gi ese ményt hi te le sen do ku men tá ló bi zony la ton
(a továb biak ban: szám la) kö te les fel tün tet ni a pro jekt re -
giszt rá ci ós szá mát, és hogy a szám la „tá mo ga tás el szá mo -
lá sá ra be nyúj tás ra ke rült”. A ked vez mé nye zett ál tal hi te le -
sí tett szám la má so lat nak ezen in for má ci ó kat már tar tal -
maz nia kell.”
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9.  §

Az R. 23–25.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek
lépnek:

„23.  § (1) Az Eu ró pai Bi zott ság és az ál lam ház tar tá sért
fe le lõs mi nisz ter felé tör té nõ be szá mo lá si és adat szol gál ta -
tá si kö te le zett sé gek tel je sí té sét az e ren de let sze rin ti 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 ni, ame lyet a szám vi tel rõl  szóló
2000. évi C. tör vény ben (a továb biak ban: szám vi te li tör -
vény) fog lalt számviteli alapelvek figye lembe véte lével
kell vezetni.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti szám vi te li nyil ván tar tást
egy rész rõl a sa ját te vé keny sé gé re vo nat ko zó an az Iga zo ló
Ha tó ság ve ze ti, más rész rõl az irá nyí tó ha tó sá gok és köz re -
mû kö dõ szer ve ze tek eu ró pai uni ós tá mo ga tá sok le bo nyo -
lí tá sá val kap cso la tos fel ada ta i hoz kö tõ dõ szám vi te li nyil -
ván tar tá si kö te le zett sé get a Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök -
ség ál tal át ru há zott fel adat ként a Ma gyar Ál lam kincs tár
tel je sí ti, a Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség vég sõ fe le lõs sé -
gé nek meg tar tá sa mel lett, va la mennyi ope ra tív prog ram
te kin te té ben tel jes kö rû en, ame lyet kü lön együtt mû kö dé si
meg ál la po dás sza bá lyoz.

(3) A (2) be kez dés sze rin ti el kü lö ní tett szám vi te li nyil -
ván tar tás rész le tes sza bá lya it az Iga zo ló Ha tó ság ha tá roz -
za meg a Ma gyar Ál lam kincs tár ral tör tént egyez te tést
köve tõen, majd azt meg kül di a Nem ze ti Fej lesz té si Ügy -
nök ség nek is. A sza bály zat mó do sí tá sa so rán ugyan ezt az
el já rást kell al kal maz ni. A rész le tes sza bá lyok tel jes kö -
rûen tar tal maz zák a szám la rend és szám la tü kör fel épí té sét.

(4) A szám vi te li nyil ván tar tás ve ze té sé hez az Iga zo ló
Ha tó ság és a Ma gyar Ál lam kincs tár az EMIR-t kö te les
alkalmazni.

(5) Az EMIR-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 part ne ren ként és azon be lül té te len ként
kell kimutatni.

(6) Az Iga zo ló Ha tó ság és a Ma gyar Ál lam kincs tár a
(3) be kez dés ben sze rep lõ sza bá lyo zás nak meg fe le lõ szám -
la ren det és szám la tük röt kö te les al kal maz ni, az ab ban fog -
lal tak tól el tér ni – az EMIR tá mo ga tá sá val biz to sí tan dó
egy sé ges, össze vont or szá gos adat gyûj tés, adat szol gál ta -
tás és beszámolás érdekében – nem lehet.

24.  § (1) Az el kü lö ní tett, ered mény szem lé le tû könyv ve -
ze tés alap ján a szám vi te li tör vény elõ írásai sze rin ti éves
be szá mo lót kell ké szí te ni a tárgy évet követõ év május
30-ig.

(2) Az éves be szá mo ló val szem ben tá masz tott tar tal mi
és for mai kö ve tel mé nye ket a 23.  § (3) be kez dés sze rin ti
sza bá lyo zás nak tartalmaznia kell.

(3) Az éves zá rá sok vég re haj tá sa elõtt a Ma gyar Ál lam -
kincs tár nak az e ren de let 2. szá mú mel lék le te sze rin ti Nyi -
lat ko za tot kell ki ál lí ta nia és a tárgy évet kö ve tõ év feb ru ár
28-ig meg kül de nie az Iga zo ló Ha tó ság ré szé re. Az éves
zá rást az Iga zo ló Ha tó ság csak ak kor hajthatja végre, ha a
Nyilatkozat beérkezett.

25.  § (1) A szám vi te li nyil ván tar tá so kat fo rint ban kell
vezetni.

(2) Az Iga zo ló Ha tó ság és a Ma gyar Ál lam kincs tár a
23.  § (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott sza bá lyo zás sze rint
kö te les a sa ját szám vi te li ké zi köny vét a hoz zá kap cso ló dó
el len õr zé si nyom vo na lak kal elkészíteni, melynek részei:

a) szám vi te li fo lya ma tok el já rá si rendje,
b) szám vi te li po li ti ka, a 23.  § (6) be kez dé se sze rin ti

szám la tü kör, számlarend,
c) bi zony la ti al bum.
(3) A Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség nek biz to sí ta nia

kell, hogy – a ban ki ki vo na tok ki vé te lé vel – a szám vi te li
bi zony la tok ren del ke zés re áll ja nak a szám vi te li fel ada to -
kat el lá tó Ma gyar Ál lam kincs tár nál. A szám vi te li bi zony -
la tok fel so ro lá sát a 23.  § (2) be kez dés sze rin ti együtt mû -
kö dé si meg ál la po dás ban kell rög zí te ni.

(4) 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.  §-ában fog lalt, ké pe sí tés re és gya -
kor lat ra vonatkozó követelményeknek.”

10.  §

Az R. 26.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A 23.  §-ban fog lalt el kü lö ní tett szám vi te li nyil ván -
tar tás nak biz to sí ta nia kell, hogy az Eu ró pai Bi zott ság ré -
szé re kül den dõ év kö zi adat szol gál ta tá sok, pénz ügyi zá rá -
sok szám vi te li nyil ván tar tás ból, be szá mo ló ból nyer he tõ
ada tai, va la mint 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. E kö ve tel mény tel je sí té sé ért az
Iga zo ló Ha tó ság, a Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség, va la -
mint a Ma gyar Ál lam kincs tár ve ze tõi fe le lõ sek az el len õr -
zé si nyom vo nal ban meg ha tá ro zot tak sze rint.”

11.  §

Az R. 27.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„27.  § Az el kü lö ní tett szám vi te li nyil ván tar tá sok ve ze -

té se so rán a Ma gyar Ál lam kincs tár az aláb bi in for má ci ók
biz to sí tá sá ért felelõs:

a) a fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret -
szám lá ról a le bo nyo lí tá si bank szám lák ra utalt köz pon ti
költ ség ve té si fi nan szí ro zás és a kö zös sé gi hoz zá já ru lást
elõ fi nan szí ro zó össze gek, ala pon ként, ope ra tív prog ra -
mon ként és pri o ri tá son ként,

b) a ked vez mé nye zet tek, a szál lí tók vagy az en ged mé -
nye sek ré szé re a le bo nyo lí tá si bank szám lá ról ki fi ze tett kö -
zös sé gi hoz zá já ru lás és köz pon ti költ ség ve té si fi nan szí ro -
zás össze ge pri o ri tá son ként, azon belül partnerek szerinti
részletezettséggel,

c) az adott ope ra tív prog ram hoz tar to zó prioritáson -
kénti le bo nyo lí tá si bank szám lák forgalma,
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d) elõ leg cí mén a ked vez mé nye zet tek ré szé re ki fi ze tett
össze gek, a ked vez mé nye zet tek tõl vissza já ró tá mo ga tá -
sok, va la mint egyéb cí men be haj tan dó összegek, mint
követelések,

e) a Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség ál tal jó vá ha gyott,
en ge dé lye zett, de a ked vez mé nye zet tek, il let ve szál lí tók
szá má ra még ki nem fi ze tett össze gek, va la mint a ked vez -
mé nye zet tek tõl be haj tott, de a fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány -
zat-fel hasz ná lá si ke ret szám lá ra még vissza nem utalt
össze gek, mint kö te le zett sé gek, pri o ri tá son ként, azon
belül partnerek szerinti részletezettséggel.”

12.  §

Az R. 29.  §-ának b) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

[An nak ér de ké ben, hogy az Iga zo ló Ha tó ság az irá nyí -
tá si és el len õr zé si rend sze rek meg fe le lõ sé gét meg tud ja
ítél ni, a Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség:]

„b) tá jé koz ta tá sul meg kül di az Iga zo ló Ha tó ság ré szé re
a Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség ál tal jó vá ha gyott mû kö -
dé si ké zi köny vet an nak mel lék le te i vel és az el len õr zé si
nyom vo nal lal együtt, be le ért ve a köz re mû kö dõ szer ve ze -
tek el já rás rend je it,”

13.  §

Az R. 30.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) Az ope ra tív prog ra mok ke re té ben meg ítélt tá mo ga -
tá sok fel hasz ná lá sá nak hi te le sí té se a Nem ze ti Fej lesz té si
Ügy nök ség vagy az ál ta la át ru há zott ha tás kör ben el já ró
közremûködõ szervezet feladata.”

14.  §

Az R. a kö vet ke zõ 32/A.  §-sal egé szül ki:
„32/A. § (1) A Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség gon dos -

ko dik a pro jekt ér té ke lés nek és bí rá lat nak a tá mo ga tás ra
vo nat ko zó dön tés elõ ké szí té sé ben vagy meg ho za ta lá ban
részt ve võk tõl füg get len el len õr zé sé rõl. Az el len õr zés a
pro jekt ki vá lasz tás szem pont ja i nak  való megfelelés
vizsgálatára terjed ki.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti el len õr zést éven te leg alább
egy al ka lom mal, a nor ma tív tá mo ga tá sok ki vé te lé vel az
egyes ope ra tív prog ra mok ból fi nan szí ro zott, tá mo ga tás -
ban ré sze sí tett pro jek tek legalább 5%-ánál kell elvégezni.”

15.  §

Az R. 37.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(6) A sza bály ta lan sá gi vizs gá lat el in dí tá sá ról  való dön -
tés ese tén, az zal egy ide jû leg ki kell je löl ni a sza bály ta lan -
sá gi vizs gá lat ve ze tõ jét, va la mint a vizs gá lat ba be vo nan dó 
szak ér tõ ket. A sza bály ta lan ság-fe le lõs a sza bály ta lan sá gi
vizs gá lat el in dí tá sá nak vagy el uta sí tá sá nak tényét 2 mun -
kanapon belül rögzíti az EMIR-ben.”

16.  §

Az R. 38.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„38.  § (1) A köz re mû kö dõ szer ve zet nél el in dí tott sza -

bály ta lan sá gi vizs gá lat le foly ta tá sá nak jo gát a Nem ze ti
Fej lesz té si Ügy nök ség an nak az EMIR-ben tör tént rög zí -
té sét kö ve tõ 3 mun ka na pon be lül ma gá hoz von hat ja. Eb -
ben az eset ben a Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség dön té sé -
rõl írás ban ér te sí ti a köz re mû kö dõ szer ve zet ve ze tõ jét és
sza bály ta lan ság fe le lõ sét, és egy út tal kéri a sza bály ta lan -
ság el kö ve té sét alá tá masz tó do ku men tu mok meg kül dé sét.

(2) A köz re mû kö dõ szer ve zet sza bály ta lan ság-fe le lõ se
az ere de ti do ku men tu mo kat – má so lat meg tar tá sa mel lett – 
az (1) be kez dés sze rin ti meg ke re sés tõl szá mí tott 5 mun ka -
na pon be lül meg kül di a Nem ze ti Fej lesz té si Ügynök -
ségnek.”

17.  §

(1) Az R. 40.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A szer ve zet ve ze tõ je a je len tés, va la mint dön té sé -
nek meg kül dé sé vel ér te sí ti a sza bály ta lan ság-fe le lõst.”

(2) Az R. 40.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(6) Ha a sza bály ta lan ság meg ál la pí tá sá hoz más ha tó -
ság elõ ze tes dön té se szük sé ges, a sza bály ta lan sá gi el já rást
mind ad dig fel kell füg gesz te ni, amíg a ha tás kör rel ren del -
ke zõ ha tó ság ha tá ro za tot nem ho zott. A fel füg gesz tés idõ -
tar ta ma az el in té zé si ha tár idõ be nem szá mít be. A Nem ze ti
Fej lesz té si Ügy nök ség a sza bály ta lan sá gi el já rás fel füg -
gesz té sé nek el ren de lé sé vel egy ide jû leg dönt het a ki fi ze té -
sek fel füg gesz té sé nek el ren de lé sé rõl. A ki fi ze té sek fel füg -
gesz té sé nek el ren de lé sé rõl és meg szün te té sé rõl a ked vez -
mé nye zet tet ha la dék ta la nul tá jé koz tat ni kell.”

(3) Az R. 40.  §-a a kö vet ke zõ (7) be kez dés sel egé szül
ki:

„(7) A Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség a hon lap ján köz -
zé te szi – a sze mé lyes ada tok ki vé te lé vel – a sza bály ta lan -
sá gi el já rás ban a Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség és a köz -
re mû kö dõ szer ve zet ál tal ho zott, sza bály ta lan ság meg tör -
tén tét meg ál la pí tó dön té se ket, a dön tést kö ve tõ 30 na pon
be lül a ked vez mé nye zett ne vé nek, a pro jekt cí mé nek, a
sza bály ta lan ság el kö ve té se mód já nak, a sza bály ta lan ság
kö vet kez mé nyé nek, és a sza bály ta lan ság gal érin tett
összeg nek a fel tün te té sé vel.”
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18.  §

Az R. 42.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség fe le lõs sé ge an -
nak biz to sí tá sa, hogy a már ki fi ze tett, de sza bály ta la nul
fel hasz nált tá mo ga tá si össze gek a ked vez mé nye zet tek tõl
be haj tás ra ke rül je nek. A be haj tott össze get a le bo nyo lí tá si
bank szám lán tör té nõ jó vá írá sá ról  szóló bank szám la ki vo -
nat kéz hez vé te lét kö ve tõ 5 mun ka na pon be lül a meg fe le lõ
fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret szám lá ra
kell vissza utal ni. Amennyi ben a vissza fi ze tett tá mo ga tás
össze ge ko ráb ban az Iga zo ló Ha tó ság tól le hí vás ra ke rült,
ak kor a be haj tott összeg kö zös sé gi tá mo ga tá si ré szét a fe -
je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret szám lán tör -
té nõ jóváírásáról  szóló bankszámlakivonat kézhezvételét
követõ 5 munkanapon belül kell visszautalni az Igazoló
Hatóság bankszámlájára.”

19.  §

Az R. 43.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) A Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség a ne gye dik ne -
gyed éves sza bály ta lan sá gi je len té sek mel lék le te ként ki -
mu ta tást küld az Iga zo ló Ha tó ság ré szé re az ope ra tív prog -
ram pro jekt jei ke re té ben vissza vont össze gek rõl, to váb bá
a be haj tott, il let ve adott idõ pont ban be haj tás ra váró, a be -
haj tá si el já rá sok meg in dí tá sá nak éve sze rint osz tá lyo zott
össze gek rõl, il let ve tá jé koz tat ja az Igazoló Hatóságot a
behajtott összegek újrafelhasználásának módjáról.”

20.  §

Az R. 43.  §-a a kö vet ke zõ (4) és (5) be kez dés sel egé szül
ki:

„(4) A Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség a sza bály ta lan -
sá gi el já rá sok in dí tá sá ról, a meg tett in téz ke dé sek rõl és
azok ered mé nye i rõl az Eu ró pai Bi zott ság ál tal meg ha tá ro -
zott for má ban a sza bály ta lan ság ról ho zott dön tést kö ve tõ
5 mun ka na pon be lül je len tést küld az Iga zo ló Ha tó ság ré -
szé re, ab ban az eset ben, ha a sza bály ta lan ság új faj ta jog el -
le nes gya kor lat elkövetésére utal, vagy Magyarország
területén kívül is hatásai vannak.

(5) Min den ne gye dé vet kö ve tõ 6 hé ten be lül a Nem ze ti
Fej lesz té si Ügy nök ség tá jé koz ta tást küld az Iga zo ló Ha tó -
ság ré szé re, amennyi ben a ren del ke zés re álló do ku men tu -
mok alap ján fel té te lez he tõ, hogy egy sza bály ta lan ság gal
érin tett, ko ráb ban ki fi ze tett tá mo ga tá si összeg nem fi zet -
tet he tõ vissza. A tá jé koz ta tás nak tar tal maz nia kell a tá mo -
ga tást oda íté lõ ha tá ro zat má so la tát, a ked vez mé nye zett nek 
fo lyó sí tott utol só ki fi ze tés dá tu mát, a be sze dé si utal vány
má so la tát, csõd ese tén a ked vez mé nye zett fi ze tés kép te len -
sé gét iga zo ló do ku men tum má so la tát és a vo nat ko zó

összeg vissza fi ze té se cél já ból ho zott in téz ke dé sek és azok
ered mé nyé nek össze fog la lá sát, azok dá tu má nak meg je lö -
lé sé vel. A kéz hez vé tel tõl szá mí tott egy hé ten be lül az Iga -
zo ló Ha tó ság meg kül di a tá jé koz ta tást az Eu ró pai Bi zott -
ság ré szé re, ab ban az eset ben, ha az érin tett összeg rész ben 
vagy egész ben az Eu ró pai Bi zott ság tól le hí vás ra ke rült.”

21.  §

Az R. 44.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„(1) Min den ne gye dé vet kö ve tõ 7 hé ten be lül a Nem ze ti 

Fej lesz té si Ügy nök ség ál tal be nyúj tott ne gyed éves je len -
té sek alap ján az Iga zo ló Ha tó ság kö te les je len tést kül de ni
az OLAF Ko or di ná ci ós Iro da ré szé re az 1828/2006 EK
ren de let alap ján, a je len tés té te li kö te le zett ség alá esõ, a
prog ra mok le bo nyo lí tá sa so rán 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, ille tõ leg a fo lya mat ban levõ ál -
lam igaz ga tá si, bí ró sá gi el já rá sok hely ze té rõl. A je len tést
az OLAF Ko or di ná ci ós Iro da meg kül di az Eu ró pai Bi zott -
ság (Eu ró pai Csa lás el le nes Hi va tal) ré szé re, il let ve an nak
sze mé lyes ada to kat nem tar tal ma zó ki vo na tát az El len õr -
zé si Ha tó ság nak tá jé koz ta tá sul.

(2) A ne gye dik ne gyed éves je len tés hez csa tol va az Iga -
zo ló Ha tó ság a Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség ál tal ne -
gyed éven te be nyúj tott je len té sek alap ján éven te egy szer
ki mu ta tást küld az OLAF Ko or di ná ci ós Iro dá nak a vissza -
vont össze gek rõl, to váb bá a be haj tott, il let ve a be haj tás ra
váró össze gek rõl, a be haj tá si el já rás meg in dí tá sá nak éve
sze rin ti cso por to sí tás ban, me lyet az OLAF Ko or di ná ci ós
Iro da to váb bít az Eu ró pai Bi zott ság (Eu ró pai Csa lás el le -
nes Hi va tal) ré szé re, il let ve an nak személyes adatokat nem 
tartalmazó kivonatát megküldi az Ellenõrzési Hatóságnak
tájékoztatásul.”

22.  §

Az R. 44.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül ki:
„(3) A Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség ál tal be nyúj tott

43.  § (4) be kez dés sze rin ti je len tést az Iga zo ló Ha tó ság kö -
te les a kéz hez vé telt kö ve tõ 5 mun ka na pon be lül meg kül -
de ni az OLAF Ko or di ná ci ós Iro da ré szé re. A je len tést az
OLAF Ko or di ná ci ós Iro da meg kül di az Eu ró pai Bi zott ság
(Eu ró pai Csa lás el le nes Hi va tal) ré szé re, il let ve szük ség
ese tén a sza bály ta lan ság ban érin tett töb bi tag ál lam ré szé -
re, to váb bá a je len tés sze mé lyes ada to kat nem tar tal ma zó
ki vo na tát meg kül di az El len õr zé si Ha tó ság nak tá jé koz ta -
tá sul.”

23.  §

Az R. 46.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:
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„(1) Az El len õr zé si Ha tó ság az Eu ró pai Bi zott ság ál tal
meg ha tá ro zott mód szer tan alap ján – az Au dit Bi zott ság
vé le mé nyé nek ki ké ré sé vel – el ké szí ti a nem ze ti el len õr zé -
si stra té gi át, il let ve – szükség esetén – annak módosítását.”

24.  §

Az R. 48.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) Az El len õr zé si Ha tó ság az (1) be kez dés ben meg ha -
tá ro zott rend szer el len õr zé sek rõl ké szült el len õr zé si je len -
tést a je len tés le zá rá sát köve tõen ha la dék ta la nul meg kül di
az Eu ró pai Bi zott ság, valamint az Igazoló Hatóság
részére.”

25.  §

Az R. 49.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) Az El len õr zé si Ha tó ság el vég zi az ope ra tív prog ra -
mok ese té ben a tel jes tá mo gat ha tó ki adá sok min ta vé te les
el len õr zé sét. Az el len õr zé sek min ta vé te le zé si alap ja az
Iga zo ló Ha tó ság ál tal az Európai Bizottság felé igazolt
költség.”

26.  §

Az R. 50.  §-a (2) be kez dé sé nek a) és b) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zé sek lépnek:

[Az in téz ke dé si ter ve ket, azok el ké szül tét kö ve tõ 15 nap -
tá ri na pon be lül kö te les megküldeni]

„a) a köz re mû kö dõ szer ve zet a Nem ze ti Fej lesz té si
Ügy nök ség, az Iga zo ló Ha tó ság és az El len õr zé si Hatóság
részére;

b) a Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség az Iga zo ló Ha tó -
ság és az El len õr zé si Ha tó ság részére;”

27.  §

(1) Az R. 53.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség az irá nyí tó ha tó -
sá gok be szá mo lói alap ján min den év ben el ké szí ti az irá -
nyí tá si és el len õr zé si rend szer vál to zá sa i ról  szóló be szá -
mo lót, me lyet szep tem ber 30-ig meg küld az El len õr zé si
Ha tó ság ré szé re. Az irá nyí tá si és el len õr zé si rend sze rek
vál to zá sá ról  szóló be szá mo ló a (2) bekezdés szerinti éves
ellenõrzési jelentés része.”

(2) Az R. 53.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(5) Az El len õr zé si Ha tó ság 2008 és 2015 kö zött min -
den év de cem ber 31-ig be nyújt ja az éves el len õr zé si je len -

tést az Eu ró pai Bi zott ság nak, me lyet meg küld a Nem ze ti
Fej lesz té si Ügy nök ség nek is. Az El len õr zé si Ha tó ság az
éves el len õr zé si je len tés összefoglalóját közzéteszi
honlapján.”

28.  §

Az R. 57.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A tá mo ga tá si szer zõ dés ben ki kell köt ni az aláb bi biz to -
sí té ko kat:]

„b) a ked vez mé nye zett ál tal a pro jekt ke re té ben be szer -
zett in gat lan va gyon tárgy ra el ide ge ní té si és ter he lé si ti la -
lom ala pí tá sa, a tu laj don jog meg szer zé sét köve tõen
haladéktalanul;”

29.  §

Az R. 58.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) A pá lyá za ti út mu ta tó ban a köz re mû kö dõ szer ve zet
a meg fe le lõ in do kok meg je lö lé se mel lett ren del kez het
úgy, hogy az (1) be kez dés a), b), e), il let ve g) pont ja sze -
rin ti biz to sí té ko kat nem, vagy csak az ott meg ha tá ro zott
fel té te lek mel lett fo gad ja el.”

30.  §

Az R. 60.  §-ának d) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

[Nem kö te le sek az 58–59.  §-ban meg ha tá ro zott biz to sí -
té kot nyúj ta ni:]

„d) a he lyi ön kor mány za tok, he lyi ki sebb sé gi ön kor -
mány za tok, több cé lú kis tér sé gi tár su lá sok, ön kor mány za -
tok egyéb tár su lá sai és ezek költ ség ve té si szer vei,
amennyi ben a tá mo ga tás tel jes egé szé ben ön ként vál lalt
he lyi köz ügy meg ol dá sát vagy ön kor mány za ti kö te le zõ
fel adat el lá tá sát szol gál ja. Nem kö te le sek to váb bá biz to sí -
té kot szol gál tat ni, amennyi ben a fej lesz tés tár gya, vagy a
fej lesz tés ered mé nye ként lét re jö võ va gyon tárgy ön kor -
mány za ti törzs va gyon, vagy törzs va gyon ná vá lik,”

31.  §

Az R. 8.  §-ának (4) be kez dé se, 45.  §-ának (5) be kez dé se 
és 55.  §-ának (2) be kez dé se ha tá lyu kat vesztik.

32.  §

(1) E ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba, ren del ke -
zé se it a fo lya mat ban lévõ ügyek ben is al kal maz ni kell.
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(2) Az R. 1. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let mel lék -
le te lép.

33.  §

E ren de let a hatályba lépését kö ve tõ na pon ha tá lyát
vesz ti.

34.  §

Ez a ren de let a kö vet ke zõ kö zös sé gi ren de le tek vég re -
haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket állapítja meg:

a) a Ta nács 2006. jú li us 11-i 1083/2006/EK ren de le te
az Eu ró pai Re gi o ná lis Fej lesz té si Alap ra, az Eu ró pai Szo -
ci á lis Alap ra és a Ko hé zi ós Alap ra vo nat ko zó ál ta lá nos
ren del ke zé sek meg ál la pí tá sá ról és az 1260/1999/EK
rendelet hatályon kívül helyezésérõl;

b) a Bi zott ság 2006. de cem ber 8-i 1828/2006/EK ren -
de le te az Eu ró pai Re gi o ná lis Fej lesz té si Alap ra, az Eu ró -
pai Szo ci á lis Alap ra és a Ko hé zi ós Alap ra vo nat ko zó
 általános ren del ke zé sek meg ál la pí tá sá ról  szóló
1083/2006/EK ta ná csi ren de let, va la mint az Eu ró pai Re -
gionális Fej lesz té si Alap ról  szóló 1080/2006/EK eu ró pai
par la men ti és a ta ná csi rendelet végrehajtására vonatkozó
szabályok meghatározásáról.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kiss Pé ter s. k.,
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter

Melléklet 
a 402/2007. (XII. 27.) Korm. rendelethez

[1. számú melléklet
a 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez]

NYILATKOZAT

A) Alul írott, ............................ a/z/ ................. ve ze -
tõ je, jogi fe le lõs sé gem tu da tá ban ki je len tem,
hogy ............. év ben az ál ta lam ve ze tett szer ve zet nél az
elõ írásoknak meg fele lõen gon dos kod tam az eu ró pai uni ós
tá mo ga tá sok kal kap cso la tos fel ada tok el lá tá sá hoz kap cso -
ló dó bel sõ kont roll rend sze rek ha té kony, ered mé nyes és
gaz da sá gos mû köd te té sé rõl.

Gon dos kod tam
– a fel ada tok el lá tá sá ra vo nat ko zó meg ál la po dás -

ban/szer zõ dés ben/jog sza bály ban elõ írt te vé keny sé gek
meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek nek megfelelõ ellátásáról,

– a szer ve zet fel ada ta i nak el lá tá sá ban a szak mai ha té -
kony ság, ered mé nyes ség és a gaz da sá gos ság kö ve tel mé -
nye i nek érvényesítésérõl,

– a ter ve zé si, be szá mo lá si, in for má ció szol gál ta tá si kö -
te le zett sé gek tel je sí té sé rõl, azok tel jes sé gé rõl és
hitelességérõl,

– a bel sõ kont roll meg szer ve zé sé rõl és ha té kony, ered -
mé nyes és gaz da sá gos mû köd te té sé rõl.

Ki je len tem, hogy

– a be nyúj tott be szá mo lók és el szá mo lá sok a leg jobb
tu dá som sze rint a  valóságnak meg fe le lõ ek, tel jes kö rû ek és 
pontosak,

– olyan rend szert ve zet tem be, ami meg fe le lõ bi zo -
nyos sá got nyújt az el já rá sok jog sze rû sé gé re és sza bály sze -
rû sé gé re vo nat ko zó an, to váb bá meg fe lel a ha zai és
közösségi szabályoknak,

– a szer ve ze ten be lül jól kö rül ha tá rolt volt a fe le lõs sé gi
kö rök meg ha tá ro zá sa, mû köd te té se, a ve ze tõk a szer ve zet
min den szint jén tisz tá ban vol tak a cé lok kal és az azok el -
éré sét se gí tõ esz kö zök kel an nak ér de ké ben, hogy vég re
tud ják haj ta ni a ki tû zött fel ada to kat és ér té kel ni tud ják az
el ért ered mé nye ket. E te vé keny ség rõl a ve ze tõi be szá mol -
ta tás rend sze rén ke resz tül fo lya ma tos in for má ci ó val ren -
del kez tem, a te vé keny sé get fo lya ma to san ér té kel tem.

Kelt,

P. H.

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

alá írás

B) Az A) pont ban meg ha tá ro zott nyi lat ko za tot az aláb -
bi ak  miatt nem áll mó dom ban meg ten ni:

Kelt,

P. H.

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

alá írás
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A Kormány
403/2007. (XII. 27.) Korm.

rendelete

a Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai,
az EQUAL Közösségi Kezdeményezés program
és a Kohéziós Alap projektek támogatásainak

fogadásához kapcsolódó pénzügyi
lebonyolítási, számviteli és ellenõrzési rendszerek

kialakításáról  szóló
360/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról

A Kor mány az Al kot mány 35.  §-ának (2) be kez dé sé ben
meg ál la pí tott ere de ti jog al ko tó ha tás kö ré ben, az Al kot -
mány 35.  §-a (1) be kez dés a)–b) pont já ban meg ál la pí tott
fel adat kör ében a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

A Nem ze ti Fej lesz té si Terv ope ra tív prog ram jai, az
EQUAL Kö zös sé gi Kez de mé nye zés prog ram és a Kohé -
ziós Alap pro jek tek tá mo ga tá sa i nak fo ga dá sá hoz kap cso -
ló dó pénz ügyi le bo nyo lí tá si, szám vi te li és el len õr zé si
rend sze rek ki ala kí tá sá ról  szóló 360/2004. (XII. 26.) Korm. 
ren de let (a továb biak ban: R.) 2.  §-a (1) be kez dé sé nek
9. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„9. Hi te le sí té si je len tés: egy részt az Ope ra tív Prog ram
és Equ al köz re mû kö dõ szer ve zet nek az irá nyí tó ha tó ság
felé a for rás le hí vás hoz kap cso ló dó an fenn ál ló je len té si kö -
te le zett sé ge, más részt az Ope ra tív Prog ram és Equ al irá -
nyí tó ha tó ság nak vagy a köz re mû kö dõ szer ve zet nek a ki fi -
ze tõ ha tó ság felé fenn ál ló rend sze res je len tés té te li kö te le -
zett sé ge an nak alá tá masz tá sá ra, hogy a fel hasz nált tá mo -
ga tá sok ra irá nyu ló el len õr zé si kö te le zett sé gek tel je sül tek,
az irá nyí tó ha tó ság és a köz re mû kö dõ szer ve zet irá nyí tá si
és el len õr zé si rend sze rei ha té ko nyan, a jog sza bá lyi elõ -
írásokkal, va la mint a kö zös sé gi po li ti kák kal össz hang ban
mû köd nek, har mad részt, Ko hé zi ós Alap ese tén a köz re -
mû kö dõ szer ve zet nek a Ko hé zi ós Alap irá nyí tó ha tó ság
felé fenn ál ló, to váb bá a Ko hé zi ós Alap irá nyí tó ha tó ság -
nak a ki fi ze tõ ha tó ság felé fenn ál ló nyi lat ko zat té te li kö te -
le zett sé ge an nak alá tá masz tás ra, hogy a kap cso ló dó költ -
ség ki mu ta tás ban sze rep lõ költ sé gek meg fe le lõ ek.”

2.  §

Az R. 3.  §-a a kö vet ke zõ (7) be kez dés sel egé szül ki:
„(7) A vég sõ egyen leg át uta lá sá ból szár ma zó for rást a

köz pon ti költ ség ve tés fõ be vé te lei fe je zet ben, be vé tel ként
kell meg ter vez ni és el szá mol ni.”

3.  §

Az R. 4.  §-a a kö vet ke zõ (6) be kez dés sel egé szül ki:
„(6) A vég sõ egyen leg át uta lá sá ból szár ma zó for rást a

köz pon ti költ ség ve tés fõ be vé te lei fe je zet ben, be vé tel ként
kell meg ter vez ni és elszámolni.”

4.  §

Az R. 7.  §-a (1) be kez dé sé nek g) pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

[Az irá nyí tó ha tó ság egy olyan le bo nyo lí tá si rend szert
mû köd tet, 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:]

„g) a ki fi ze tõ ha tó ság ál tal köz zé tett út mu ta tó ban meg -
ha tá ro zott for mai és tar tal mi kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ 
hi te le sí té si je len tés ki ál lí tá sa, va la mint be nyúj tá sa a ki fi -
ze tõ ha tó ság ré szé re, amennyi ben a hi te le sí té si je len tést a
köz re mû kö dõ szer ve zet ál lít ja ki, a hi te le sí té si je len tés
 ellenjegyzése, va la mint be nyúj tá sa a ki fi ze tõ ha tó ság ré -
szé re;”

5.  §

Az R. 8.  §-ának (2) be kez dé se a kö vet ke zõ l) pont tal
egé szül ki:

[Az át ru há zott fel ada to kat el lá tó köz re mû kö dõ szer ve -
zet – az át ru há zás sza bá lyai sze rint – részt ve het az ope ra -
tív prog ra mok, va la mint az EQUAL prog ram ter hé re meg -
hir de tett pá lyá za tok ke re té ben meg ítélt tá mo ga tá sok pénz -
ügyi le bo nyo lí tá sá ban, to váb bá e te vé keny sé ge ke re té ben
elláthatja az alábbi pénzügyi és számviteli feladatokat:]

„l) a ki fi ze tõ ha tó ság felé kül den dõ hi te le sí té si je len tés
össze ál lí tá sa.”

6.  §

Az R. 23.  §-ának (2) és (3) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zé sek lépnek:

„(2) Az irá nyí tó ha tó ság az el szá mol ha tó költ sé ge ket
min den eset ben fo rint ban ha tá roz za meg. A fo rint tól el té rõ 
pénz nem ben ki ál lí tott szám la vagy egyéb, a gaz da sá gi ese -
ményt hi te le sen do ku men tá ló bi zony lat ese tén a szám lán
vagy egyéb, a gaz da sá gi ese ményt hi te le sen do ku men tá ló
bi zony la ton sze rep lõ össze get és az arra jutó tá mo ga tás
össze gét a szám lán vagy egyéb, a gaz da sá gi ese ményt hi te -
le sen do ku men tá ló bi zony la ton meg je lölt fi zi kai tel je sí tés
nap ján – ha a fi zi kai tel je sí tés nap ja mun ka szü ne ti nap, ak -
kor a tel je sí tés nap ját kö ve tõ elsõ mun ka na pon – ér vé nyes
a Ma gyar Nem ze ti Bank (a továb biak ban: MNB) ál tal köz -
zé tett kö zé pár fo lya mon kell fo rint ra át szá mí ta ni. Az MNB 
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ál tal nem jegy zett pénz nem ben ki ál lí tott szám la ese tén a
szám lá hoz kap cso ló dó el szá mol ha tó költ sé ge ket a szám -
lán meg je lölt fi zi kai tel je sí tés idõ pont já ban ér vé nyes, az
Eu ró pai Köz pon ti Bank ál tal köz zé tett kö zé pár fo lya mon
kell eu ró ra át vál ta ni. Az EMIR biz to sít ja ezen össze gek
fo rint ra tör té nõ át szá mí tá sát a fi zi kai tel je sí tés idõ pont já -
ban ér vé nyes hi va ta los MNB kö zé pár fo lya mon. Az át szá -
mí tott fo rint ér ték bõl a tá mo ga tá si szer zõ dés ben meg ha tá -
ro zott tá mo ga tá si aránnyal szá mí tott tá mo ga tá si össze get
kell ki utal ni a ked vez mé nye zett vagy a szál lí tó ré szé re.

(3) Min den egyes for rás le hí vá si fo lya mat so rán az irá -
nyí tó ha tó ság gon dos ko dik a rend szer be ko ráb ban be vitt,
még le nem hí vott tá mo ga tás ra jo go sult szám lák ada ta i nak
össze sí té sé rõl, azaz az EMIR-ben tör té nõ for rás le hí vás és
kap cso ló dó hi te le sí té si je len tés össze ál lí tá sá ról, majd
elekt ro ni ku san és nyom ta tott for má ban, az ille té kes ve ze tõ 
alá írá sá val iga zol va is jó vá hagy ja a for rás le hí vá si do ku -
men tá ci ót, és a hi bát lan és hi ány ta lan be nyúj tás ese tén az
azt kö ve tõ 6 mun ka na pon be lül in téz ke dik a vo nat ko zó fo -
rint le bo nyo lí tá si (bank)szám lá ra tör té nõ uta lás ról. E jó vá -
ha gyást meg elõ zõ en az adott for rás le hí vás ra vo nat ko zó an
ki fi ze tés sem az elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret szám lá ról,
sem a le bo nyo lí tá si bank szám lá ról nem kezdeményez -
hetõ.”

7.  §

Az R. 25.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) Mi u tán az irá nyí tó ha tó ság fo lyó sí tot ta a ked vez -
mé nye zet tek nek vagy szál lí tók nak a jo go sult tá mo ga tás
tel jes össze gét, il let ve a KTK tech ni kai se gít ség nyúj tás in -
téz ke dés re vo nat ko zó an a KTK irá nyí tó ha tó ság tel je sí tet -
te fi ze té si kö te le zett sé gét a szál lí tó ré szé re, a ki fi ze tõ ha tó -
ság az EMIR fi nan szí ro zá si mo dul ada tai alap ján utó la go -
san el szá mol ja a kö zös sé gi hoz zá já ru lás nak a köz pon ti
költ ség ve tés ál tal elõ fi nan szí ro zott össze gét, és ezen el -
szá mo lás jó vá ha gyá sát kö ve tõ 3 mun ka na pon be lül át utal -
ja azt a vo nat ko zó ope ra tív prog ram fo rint bank szám lá já -
ról a vo nat ko zó fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat-fel hasz ná lá si 
ke ret szám lá ra, figye lembe véve a vo nat ko zó ope ra tív
prog ram fo rint bank szám lá ján ren del ke zés re álló forrá -
sokat.”

8.  §

Az R. 42.  §-át meg elõ zõ al cím he lyé be a kö vet ke zõ al -
cím lép:

„Ko hé zi ós Alap pro jekt hez kap cso ló dó, a ki fi ze tõ
ha tó ság felé fenn ál ló hi te le sí té si je len té si

kö te le zett sé gek”

9.  §

Az R. 43.  §-át meg elõ zõ al cím he lyé be a kö vet ke zõ al -
cím lép:

„Az ope ra tív prog ra mok hoz, va la mint az EQUAL
prog ram hoz kap cso ló dó, a ki fi ze tõ ha tó ság felé fenn ál ló

hi te le sí té si je len té si kötelezettségek”

10.  §

Az R. 43/B.  §-ának (5) és (6) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zé sek lépnek:

„(5) A struk tu rá lis ala pok köz re mû kö dõ szer ve zet nél,
il let ve a Ko hé zi ós Alap köz re mû kö dõ szer ve zet nél vagy
le bo nyo lí tó tes tü let nél el in dí tott sza bály ta lan sá gi vizs gá -
lat le foly ta tá sá nak jo gát az ope ra tív prog ram irá nyí tó ha tó -
ság ve ze tõ je, il let ve a Ko hé zi ós Alap irá nyí tó ha tó ság ve -
ze tõ je an nak az EMIR-ben tör tént rög zí té sét kö ve tõ
3 mun ka na pon be lül ma gá hoz von hat ja. Eb ben az eset ben
az ope ra tív prog ram irá nyí tó ha tó ság, il let ve a Ko hé zi ós
Alap irá nyí tó ha tó ság ve ze tõ je dön té sé rõl írás ban ér te sí ti a 
köz re mû kö dõ szer ve zet vagy le bo nyo lí tó tes tü let ve ze tõ -
jét és sza bály ta lan ság fe le lõ sét, és egy út tal kéri a sza bály -
ta lan ság el kö ve té sét alá tá masz tó do ku men tu mok meg kül -
dé sét.

(6) A köz re mû kö dõ szer ve zet, le bo nyo lí tó tes tü let sza -
bály ta lan ság-fe le lõ se az ere de ti do ku men tu mo kat – má so -
lat meg tar tá sa mel lett – a (5) be kez dés sze rin ti meg ke re -
sés tõl szá mí tott 5 mun ka na pon be lül meg kül di az ope ra tív
prog ram irá nyí tó ha tó ság, il let ve a Kohéziós Alap irányító
hatóság vezetõjének.”

11.  §

Az R. 47.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) Az ope ra tív prog ram irá nyí tó ha tó ság, a KTK tech -
ni kai se gít ség nyúj tás in téz ke dés re vo nat ko zó an a KTK
irá nyí tó ha tó ság, il let ve az EQUAL prog ram irá nyí tó ha tó -
ság fe le lõs sé ge an nak biz to sí tá sa, hogy a már ki fi ze tett, de
sza bály ta la nul fel hasz nált tá mo ga tá si össze gek a ked vez -
mé nye zet tek tõl be haj tás ra ke rül je nek. A be haj tott össze -
get a le bo nyo lí tá si (bank)szám lán tör té nõ jó vá írá sá ról
 szóló bank szám la ki vo nat kéz hez vé te lét kö ve tõ 5 mun ka -
na pon be lül a for rás gaz da meg fe le lõ fe je ze ti ke ze lé sû elõ -
irány zat-fel hasz ná lá si ke ret szám lá já ra kell vissza utal ni.
Amennyi ben a vissza fi ze tett tá mo ga tás össze ge ko ráb ban
a ki fi ze tõ ha tó ság tól le hí vás ra ke rült, ak kor a be haj tott
összeg kö zös sé gi tá mo ga tá si ré szét a fe je ze ti ke ze lé sû elõ -
irány zat-fel hasz ná lá si ke ret szám lán tör té nõ jó vá írá sá ról
 szóló bank szám la ki vo nat kéz hez vé te lét kö ve tõ 5 mun ka -
na pon be lül kell vissza utal ni a ki fi ze tõ ha tó ság
(bank)szám lá já ra.”
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12.  §

Az R. 48.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) Az ope ra tív prog ram irá nyí tó ha tó ság, az EQUAL
prog ram irá nyí tó ha tó ság, il let ve a Ko hé zi ós Alap irá nyí tó
ha tó ság a ne gye dik ne gyed éves sza bály ta lan sá gi je len té -
sek mel lék le te ként ki mu ta tást küld a ki fi ze tõ ha tó ság ré -
szé re az ope ra tív prog ram, az EQUAL prog ram, il let ve a
Ko hé zi ós Alap pro jekt jei ke re té ben vissza vont össze gek -
rõl, to váb bá a be haj tott, il let ve adott idõ pont ban be haj tás ra 
váró, a be haj tá si el já rá sok meg in dí tá sá nak éve sze rint osz -
tá lyo zott össze gek rõl, il let ve tá jé koz tat ja a ki fi ze tõ ha tó sá -
got a be haj tott össze gek új ra fel hasz ná lá sá nak mód já ról.”

13.  §

Az R. 48.  §-a a kö vet ke zõ (3)–(4) be kez dés sel egé szül
ki:

„(3) Az ope ra tív prog ram irá nyí tó ha tó ság, az EQUAL
prog ram irá nyí tó ha tó ság, il let ve a Ko hé zi ós Alap irá nyí tó
ha tó ság a sza bály ta lan sá gi el já rá sok in dí tá sá ról, a meg tett
in téz ke dé sek rõl és azok ered mé nye i rõl az Eu ró pai Bi zott -
ság ál tal meg ha tá ro zott for má ban a sza bály ta lan ság ról ho -
zott dön tést kö ve tõ 5 mun ka na pon be lül je len tést küld a ki -
fi ze tõ ha tó ság ré szé re, ab ban az eset ben, ha a sza bály ta lan -
ság új faj ta jog el le nes gyakorlat elkövetésére utal, vagy
Magyarország területén kívül is hatásai vannak.

(4) Min den ne gye dé vet kö ve tõ 6 hé ten be lül az ope ra tív
prog ram irá nyí tó ha tó ság, az EQUAL prog ram irá nyí tó ha -
tó ság, il let ve a Ko hé zi ós Alap irá nyí tó ha tó ság tá jé koz ta -
tást küld a ki fi ze tõ ha tó ság ré szé re, amennyi ben a ren del -
ke zés re álló do ku men tu mok alap ján fel té te lez he tõ, hogy
egy sza bály ta lan ság gal érin tett, ko ráb ban ki fi ze tett tá mo -
ga tá si összeg nem fi zet tet he tõ vissza. A tá jé koz ta tás nak
tar tal maz nia kell a tá mo ga tást oda íté lõ ha tá ro zat má so la -
tát, a ked vez mé nye zett nek fo lyó sí tott utol só ki fi ze tés dá -
tu mát, a be sze dé si utal vány má so la tát, csõd ese tén a ked -
vez mé nye zett fi ze tés kép te len sé gét iga zo ló do ku men tum
má so la tát és a vo nat ko zó összeg vissza fi ze té se cél já ból
ho zott in téz ke dé sek és azok ered mé nyé nek össze fog la lá -
sát, azok dá tu má nak meg je lö lé sé vel. A tá jé koz ta tást a kéz -
hez vé tel tõl szá mí tott egy hé ten belül a kifizetõ hatóság
megküldi az Európai Bizottság részére, abban az esetben,
ha az érintett összeg részben vagy egészben az Európai
Bizottságtól lehívásra került.”

14.  §

Az R. 49.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) A ne gye dik ne gyed éves je len tés hez csa tol va a ki fi -
ze tõ ha tó ság, az ope ra tív prog ram irá nyí tó ha tó ság, az
EQUAL prog ram irá nyí tó ha tó ság, il let ve a Ko hé zi ós Alap 

irá nyí tó ha tó ság ál tal ne gyed éven te be nyúj tott je len tés
alap ján éven te egy szer ki mu ta tást küld az OLAF Ko or di -
ná ci ós Iro dá nak a vissza vont össze gek rõl, to váb bá a be -
haj tott, il let ve a be haj tás ra váró össze gek rõl, a be haj tá si el -
já rás meg in dí tá sá nak éve sze rin ti cso por to sí tás ban, me lyet 
az OLAF Ko or di ná ci ós Iroda továbbít az Európai
Bizottság (Európai Csalásellenes Hivatal) felé.”

15.  §

Az R. 49.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül ki:
„(3) Az ope ra tív prog ram irá nyí tó ha tó ság, az EQUAL

prog ram irá nyí tó ha tó ság, il let ve a Ko hé zi ós Alap irá nyí tó
ha tó ság ál tal be nyúj tott 48.  § (3) be kez dés sze rin ti je len -
tést a ki fi ze tõ ha tó ság kö te les meg kül de ni az OLAF Ko or -
di ná ci ós Iro da ré szé re. A je len tést az OLAF Ko or di ná ci ós
Iro da meg kül di Eu ró pai Bi zott ság (Eu ró pai Csa lás el le nes
Hi va tal), il let ve szük ség ese tén a sza bály ta lan ság ban érin -
tett töb bi tag ál lam ré szé re.”

16.  §

Az R. 52.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(4) A pénz ügyi le bo nyo lí tás so rán a fo lya mat ba épí tett
el len õr zés ré sze ként az ope ra tív prog ram irá nyí tó ha tó ság -
nak, az EQUAL prog ram köz re mû kö dõ szer ve ze tek nek és
a Ko hé zi ós Alap köz re mû kö dõ szer ve zet nek gon dos kod -
nia kell a ki fi ze té se ket meg elõ zõ do ku men tum ala pú, va la -
mint – koc ká zat elem zés alap ján tör té nõ – hely szí ni el len -
õr zé sek le foly ta tá sá ról, me lyek ke re té ben el len õriz ni kell
a prog ra mok, il let ve pro jek tek tá mo ga tá si szer zõ dé sek nek
(ide ért ve az azok nak el vá laszt ha tat lan ré szét ké pe zõ mel -
lék le te ket) meg fe le lõ fi zi kai és pénz ügyi elõ re ha la dá sát,
va la mint azt, hogy a be nyúj tott szám la vagy egyéb, a gaz -
da sá gi ese ményt hi te le sen do ku men tá ló bi zony lat össz -
hang ban van a pá lyá zat ra vo nat ko zó dön tés sel és a szer zõ -
dé ses fel té te lek kel, a fi zi kai és tel je sít mény mu ta tó szá mok 
tel je sí té sé vel, a köz be szer zés re vo nat ko zó kö zös sé gi és
nem ze ti elõ írásokkal. A fo lya mat ba épí tett el len õr zé sek
ke re té ben a szám lá kon sze rep lõ költ sé gek el szá mol ha tó -
sá gá nak megállapításához ellenõrizni kell az elszámolásra
benyújtott számlákhoz kapcsolódó szerzõdéseket, illetve
448/2004/EK és a 16/2003/EK rendelet elõ írásaival
összhangban az alvállalkozók igénybevételét is.”

17.  §

Az R. 53/A.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„53/A.  § Az ope ra tív prog ram köz re mû kö dõ szer ve zet

és a Ko hé zi ós Alap köz re mû kö dõ szer ve zet ve ze tõ je e ren -
de let mel lék le te sze rint kö te les nyi lat koz ni az ál ta la mû -
köd te tett irá nyí tá si és el len õr zé si rend sze rek meg fe le lõ
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mû kö dé sé rõl, e nyi lat ko za tot feb ru ár 28-ig meg kül di az
irá nyí tó ha tó sá gi fel ada tok el lá tá sá ért fe le lõs szerv ve ze tõ -
jé nek. Az irá nyí tó ha tó sá gi fel ada tok el lá tá sá ért fe le lõs
szerv ve ze tõ je kö te les a sa ját szer ve ze té re vo nat ko zó an
nyi lat koz ni e ren de let mel lék le te sze rint, és a köz re mû kö -
dõ szer ve ze tek nyi lat ko za ta it, va la mint a sa ját nyi lat ko za -
tát min den év má jus 31-ig meg kül de ni a pénz ügy mi nisz -
ter nek.”

18.  §

Az R. 57.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) A KEHI az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott rend -
szer el len õr zé sek rõl ké szült el len õr zé si je len tést a je len tés
le zá rá sát köve tõen ha la dék ta la nul meg kül di az Eu ró pai
Bi zott ság ré szé re.”

19.  §

Az R. 59.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) Az 5–15%-os el len õr zé sek rõl  szóló je len té sek nek
meg kell fe lel ni ük az Eu ró pai Bi zott ság ál tal meg ha tá ro -
zott mód szer ta nok nak, és tar tal maz ni uk kell az el len õr zés
so rán el vég zett koc ká zat elem zés vagy min ta vé te le zés le -
írá sát és a min ták ki vá lasz tá sá nak in do ko lá sát.”

20.  §

Az R. 61.  §-ának (1) és (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(1) A KEHI éves összeg zõ je len tést ké szít a
438/2001/EK ren de let 10–12. cik ké ben fog lal tak al kal ma -
zá sá ról.

(2) A KEHI éves összeg zõ je len tést ké szít a
1386/2002/EK ren de let 9–11. cik ké ben fog lal tak al kal ma -
zá sá ról.”

21.  §

Az R. 62.  §-ának (2) és (3) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zé sek lépnek:

„(2) A Kö zös sé gi Tá mo ga tá si Ke ret irá nyí tó ha tó ság
min den év ben el ké szí ti az irá nyí tá si és el len õr zé si rend -
szer vál to zá sa i ról  szóló össze sí tett je len tést, me lyet má jus
31-ig meg küld a KE HI-nek.

(3) A Ko hé zi ós Alap irá nyí tó ha tó ság min den év ben el -
ké szí ti az irá nyí tá si és el len õr zé si rend szer vál to zá sa i ról
 szóló össze sí tett je len tést, me lyet má jus 31-ig meg küld a
KE HI-nek.”

22.  §

Az R. 63.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„63.  § A KEHI el nö ke a 61–62.  §-ok ban meg ha tá ro zott

je len té sek bõl – a pénz ügy mi nisz ter és az irá nyí tó ha tó sá -
got mû köd te tõ szer vek vé le mé nyé nek ki ké ré sé vel – össze -
ál lí tott éves össze fog la ló je len tést min den év jú ni us 30-ig
megküldi az Európai Bizottságnak.”

23.  §

(1) Az R. 64.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) Az ope ra tív prog ra mok, az EQUAL prog ram prog -
ram ja i nak és a Ko hé zi ós Alap pro jekt je i nek vég sõ el szá -
mo lá sá hoz kap cso ló dó an a zá ró nyi lat ko zat ki adá sá hoz
szük sé ges el len õr zé se ket a KEHI hajt ja vég re, az Eu ró pai
Bi zott ság által kiadott módszertan szerint.”

(2) Az R. 64.  §-ának (4) és (5) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zé sek lépnek:

„(4) A KEHI az ope ra tív prog ra mok és az EQUAL
prog ram te kin te té ben, a vég sõ egyen leg át uta lá si igény lés
do ku men tá ci ói alap ján le foly tat ja a zá ró nyi lat ko zat ki adá -
sá hoz szük sé ges el len õr zé se ket. A KEHI az el len õr zé si je -
len tés ter ve ze tét egyez te tés cél já ból meg kül di az el len õr -
zött szer ve ze tek nek és a pénz ügy mi nisz ter nek. Az el len õr -
zé sek alap ján a KEHI zá ró nyi lat ko za tot ál lít ki, ame lyet
leg ké sõbb a ki fi ze té si ha tár idõ tõl szá mí tott 5 hó na pon be -
lül meg küld a pénz ügy mi nisz ter nek. A pénz ügy mi nisz ter
gon dos ko dik a zá ró nyi lat ko zat a kifizetési határidõtõl
számított 6 hónapon belül az Európai Bizottságnak történõ 
megküldésérõl.

(5) A KEHI a Ko hé zi ós Alap pro jekt vég sõ egyen leg át -
uta lá si igény lés do ku men tá ci ó ja és a pro jekt zá ró je len té se
alap ján le foly tat ja a zá ró nyi lat ko zat ki adá sá hoz szük sé ges
el len õr zé se ket. A KEHI az el len õr zé si je len tés ter ve ze tét
egyez te tés cél já ból meg kül di az el len õr zött szer ve ze tek -
nek és a pénz ügy mi nisz ter nek. Az el len õr zé sek alap ján a
KEHI zá ró nyi lat ko za tot ál lít ki, ame lyet leg ké sõbb a ki fi -
ze té si ha tár idõ tõl szá mí tott 5 hó na pon be lül meg küld a
pénz ügy mi nisz ter nek. A pénz ügy mi nisz ter gon dos ko dik a 
zá ró nyi lat ko zat nak a ki fi ze té si ha tár idõ tõl szá mí tott 6 hó -
na pon be lül az Eu ró pai Bi zott ság nak tör té nõ megküldé -
sérõl.”

24.  §

(1) E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ har ma dik na pon lép
ha tály ba, ren del ke zé se it a fo lya mat ban lévõ ügyek ben is
alkalmazni kell.

(2) E ren de let hatályba lépésével egy ide jû leg az R.
44/A.  § (3) be kez dé se ha tá lyát vesz ti.

(3) Az R. mel lék le te he lyé be e ren de let mel lék le te lép.
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25.  §

E ren de let a hatályba lépését kö ve tõ na pon ha tá lyát
vesz ti.

26.  §

Ez a ren de let a kö vet ke zõ kö zös sé gi ren de le tek vég re -
haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket állapítja meg:

a) a Ta nács 1999. jú ni us 21-i 1260/1999/EK ren de le te
a struk tu rá lis ala pok ra vo nat ko zó ál ta lá nos ren del ke zé sek
megállapításáról;

b) a Bi zott ság 2001. már ci us 2-i 438/2001/EK ren de le -
te a struk tu rá lis ala pok ke re té ben nyúj tott tá mo ga tá sok irá -
nyí tá si és el len õr zé si rend sze rei te kin te té ben az
1260/1999/EK ta ná csi ren de let vég re haj tá sa rész le tes sza -
bá lya i nak meg ál la pí tá sá ról;

c) a Bi zott ság 2002. jú li us 29-i 1386/2002/EK ren de le -
te a Ko hé zi ós Alap ból nyúj tott tá mo ga tá sok irá nyí tá si és
el len õr zé si rend sze re, va la mint a pénz ügyi kor rek ci ós el já -
rás te kin te té ben az 1164/94/EK ta ná csi ren de let vég re haj -
tá sá ra vo nat ko zó részletes szabályok megállapításáról.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kiss Pé ter s. k.,
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter

Melléklet
a 404/2007. (XII. 27.) Korm. rendelethez

Melléklet 
a 360/2004. (XII. 26.) Korm. rendelethez

NYILATKOZAT

A) Alul írott, ............................. a/z/ ................... köz -
re mû kö dõ szer ve zet/irá nyí tó ha tó ság ve ze tõ je, jogi fe le -
lõs sé gem tu da tá ban ki je len tem, hogy ............. év ben az
ál ta lam ve ze tett szer ve zet nél az elõ írásoknak meg fele lõen
gon dos kod tam az eu ró pai uni ós tá mo ga tá sok kal kap cso la -
tos köz re mû kö dõ szer ve ze ti/irá nyí tó ha tó sá gi fel ada tok el -
lá tá sá hoz kap cso ló dó bel sõ kont roll rendszerek hatékony,
eredményes és gazdaságos mûködtetésérõl.

Gon dos kod tam
– a köz re mû kö dõ szer ve zet/irá nyí tó ha tó ság fel ada tá -

nak el lá tá sá ra vo nat ko zó meg ál la po dás ban/szer zõ dés -

ben/jog sza bály ban elõ írt te vé keny sé gek meg ha tá ro zott
kö ve tel mé nyek nek megfelelõ ellátásáról,

– a szer ve zet fel ada ta i nak el lá tá sá ban a szak mai ha té -
kony ság, ered mé nyes ség és a gaz da sá gos ság kö ve tel mé -
nye i nek érvényesítésérõl,

– a ter ve zé si, be szá mo lá si, in for má ció szol gál ta tá si kö -
te le zett sé gek tel je sí té sé rõl, azok tel jes sé gé rõl és
hitelességérõl,

– a bel sõ kont roll meg szer ve zé sé rõl és ha té kony, ered -
mé nyes és gaz da sá gos mû köd te té sé rõl.

Ki je len tem, hogy

– a be nyúj tott be szá mo lók és el szá mo lá sok a leg jobb
tu dá som sze rint a  valóságnak meg fe le lõ ek, tel jes kö rû ek és 
pontosak,

– olyan rend szert ve zet tem be, ami meg fe le lõ bi zo -
nyos sá got nyújt az el já rá sok jog sze rû sé gé re és sza bály sze -
rû sé gé re vo nat ko zó an, to váb bá meg fe lel a ha zai és
közösségi szabályoknak,

– a szer ve ze ten be lül jól kö rül ha tá rolt volt a fe le lõs sé gi
kö rök meg ha tá ro zá sa, mû köd te té se, a ve ze tõk a szer ve zet
min den szint jén tisz tá ban vol tak a cé lok kal és az azok el -
éré sét se gí tõ esz kö zök kel an nak ér de ké ben, hogy vég re
tud ják haj ta ni a ki tû zött fel ada to kat és ér té kel ni tud ják az
el ért ered mé nye ket. E te vé keny ség rõl a ve ze tõi be szá mol -
ta tás rend sze rén ke resz tül fo lya ma tos in for má ci ó val ren -
del kez tem, a te vé keny sé get fo lya ma to san ér té kel tem.

Kelt,

P. H.

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

alá írás

B) Az A) pont ban meg ha tá ro zott nyi lat ko za tot az aláb -
bi ak  miatt nem áll mó dom ban megtenni:

Kelt,

P. H.

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

alá írás
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A Kormány
404/2007. (XII. 27.) Korm.

rendelete

az Európai Uniós elõcsatlakozási eszközök
és az Átmeneti Támogatás felhasználásának pénzügyi

tervezési, lebonyolítási, számviteli és ellenõrzési
rendjérõl  szóló

119/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet módosításáról

A Kor mány az Al kot mány 35.  §-a (1) be kez dés
b) pont já ban meg ál la pí tott fel adat kör ében el jár va,
a  Magyar Köz tár sa ság 2001. és 2002. évi költ ség ve té sé -
rõl  szóló 2000. évi CXXXIII. tör vény 109.  §-a (1) be -
kez dé sé nek c) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján a
kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

Az Eu ró pai Uni ós elõ csat la ko zá si esz kö zök és az Át me -
ne ti Tá mo ga tás fel hasz ná lá sá nak pénz ügyi ter ve zé si, le bo -
nyo lí tá si, szám vi te li és el len õr zé si rend jé rõl  szóló
119/2004. (IV. 29.) Korm. ren de let 20.  §-ának he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„20.  § Az iga zo ló szerv te vé keny sé gét a SAPARD
Több éves Pénz ügyi Meg ál la po dást ki hir de tõ 117/2001.
(VI. 30.) Korm. ren de let sza bá lyoz za. Az iga zo ló szerv
fel ada ta it az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Ga ran cia Alap ból fi -
nan szí ro zott prog ra mok és in téz ke dé sek iga zo ló szer ve
lát ja el.”

2.  §

(1) E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ har ma dik na pon lép
hatályba.

(2) E ren de let a hatályba lépését kö ve tõ na pon ha tá lyát
vesz ti.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kiss Pé ter s. k.,
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter

A Kormány
405/2007. (XII. 27.) Korm.

rendelete

a Kormányzati Ellenõrzési Hivatalról  szóló
312/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

A Kor mány az Al kot mány 35.  §-ának (2) be kez dé sé ben
meg ál la pí tott ere de ti jog al ko tó ha tás kö ré ben, az Al kot -
mány 35.  §-a (1) be kez dés a)–b) pont já ban meg ál la pí tott
fel adat kör ében a következõket rendeli el:

1.  §

A Kor mány za ti El len õr zé si Hi va tal ról  szóló 312/2006.
(XII. 23.) Korm. ren de let (a továb biak ban: az R.) 5.  §-a a
kö vet ke zõ (2) és (3) be kez dés sel egé szül ki, egy ide jû leg a
§ ere de ti szö ve ge (1) bekezdésre változik:

„(2) A Hi va tal el lát ja
a) a „Szo li da ri tás és a mig rá ci ós áram lá sok igaz ga tá sa” 

ál ta lá nos prog ram ke re té ben a 2007–2013-as idõ szak ra a
har ma dik or szá gok ál lam pol gá ra i nak be il lesz ke dé sét se gí -
tõ eu ró pai alap lét re ho zá sá ról  szóló 2007/435/EK ha tá ro -
za tá ban,

b) a „Szo li da ri tás és a mig rá ci ós áram lá sok igaz ga tá sa” 
ál ta lá nos prog ram ke re té ben a 2008–2013-as idõ szak ra
az Eu ró pai Me ne kült ügyi Alap lét re ho zá sá ról és a
2004/904/EK ta ná csi ha tá ro zat ha tá lyon kí vül helyezé -
sérõl  szóló 2007/573/EK ha tá ro zat ban,

c) a „Szo li da ri tás és a mig rá ci ós áram lá sok igaz ga tá sa”
ál ta lá nos prog ram ke re té ben a 2007–2013-as idõ szak ra a
Kül sõ Ha tá rok Alap lét re ho zá sá ról  szóló 2007/574/EK
határozatban, valamint

d) a „Szo li da ri tás és a mig rá ci ós áram lá sok igaz ga tá sa” 
ál ta lá nos prog ram ke re té ben a 2008–2013-as idõ szak ra az
Eu ró pai Vissza té ré si Alap lét re ho zá sá ról  szóló
2007/575/EK határozatban
meg ha tá ro zott el len õr zé si ha tó sá gi fel ada to kat.

(3) Az Eu ró pai Kö zös sé gek ál ta lá nos költ ség ve té sé re
al kal ma zan dó költ ség ve té si ren de let rõl  szóló
1605/2002/EK (2002. jú ni us 25.) Ren de let 53b cik ké nek
(3) be kez dé sé ben, va la mint az Eu ró pai Kö zös sé gek ál ta lá -
nos költ ség ve té sé re al kal ma zan dó költ ség ve té si ren de let -
rõl  szóló 1605/2002/EK 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  szóló
2342/2002/EK Ren de let 42a cik ké ben fog lal tak tel je sí té se 
ér de ké ben a Hi va tal min den év feb ru ár 15-ig – az Eu ró pai
Bi zott ság mód szer ta ni irány mu ta tá sa i nak meg fele lõen –
összeg zi a ren del ke zé sé re álló el len õr zé si je len té se ket, vé -
le mé nye ket, iga zo lá so kat és nyi lat ko za to kat. A fel adat
vég re haj tá sa ér de ké ben az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi -
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nisz ter meg kül di a Hi va tal ré szé re az egyéb jog sza bá lyok
alap ján szá má ra meg kül dött je len té se ket, vé le mé nye ket,
iga zo lá so kat, és nyi lat ko za to kat, me lyek a Hi va tal nak nem 
áll nak ren del ke zé sé re.”

2.  §

Az R. 7.  §-a a kö vet ke zõ új (3) be kez dés sel egé szül ki,
és az ere de ti (3) és (4) be kez dés szá mo zá sa (4) és (5) be -
kez dés re változik:

„(3) A Hi va tal el nö ke a fel sõ fo kú vég zett sé gû ek nek fel -
men tést ad hat a Ber. 11.  §-ának (1) be kez dé sé ben fog lal tak 
alól, de kö te les gon dos kod ni ar ról, hogy a Hi va tal ren del -
kez zen mind az zal a szak tu dás sal, gya kor lat tal és egyéb is -
me ret tel, amely a feladatok elvégzéséhez szükséges.”

3.  §

Az R. 14.  §-a a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel egé szül ki,
egy ide jû leg a § ere de ti szö ve ge (1) be kez dés re változik:

„(2) Az 5. és 6.  §-ban meg ha tá ro zott fel ada tok kal kap -
cso la tos el len õr zé si je len té sek ter ve ze té re vo nat ko zó an az
el len õr zöt tek (érin tet tek) szá má ra ren del ke zés re álló
véleményezési határidõ 10 nap.”

4.  §

Az R. 18.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„18.  § Ez a ren de let a kö vet ke zõ kö zös sé gi ren de le tek és 

ha tá ro za tok vég re haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket
állapítja meg:

a) a Ta nács 2006. jú li us 11-i 1083/2006/EK ren de le te
az Eu ró pai Re gi o ná lis Fej lesz té si Alap ra, az Eu ró pai Szo -
ci á lis Alap ra és a Ko hé zi ós Alap ra vo nat ko zó ál ta lá nos
ren del ke zé sek meg ál la pí tá sá ról és az 1260/1999/EK
rendelet hatályon kívül helyezésérõl;

b) a Bi zott ság 2001. már ci us 2-i 438/2001/EK ren de le -
te a struk tu rá lis ala pok ke re té ben nyúj tott tá mo ga tá sok irá -
nyí tá si és el len õr zé si rend sze rei te kin te té ben az
1260/1999/EK ta ná csi ren de let vég re haj tá sa rész le tes
szabályainak megállapításáról;

c) a Bi zott ság 2002. jú li us 29-i 1386/2002/EK ren de le -
te a Ko hé zi ós Alap ból nyúj tott tá mo ga tá sok irá nyí tá si és
el len õr zé si rend sze re, va la mint a pénz ügyi kor rek ci ós el já -
rás te kin te té ben az 1164/94/EK ta ná csi ren de let vég re haj -
tá sá ra vo nat ko zó részletes szabályok megállapításáról;

d) a Ta nács 2002. jú ni us 25-i 1605/2002/EK ren de le te
az Eu ró pai Kö zös sé gek ál ta lá nos költ ség ve té sé re al kal ma -
zan dó költ ség ve té si rendeletrõl;

e) a Bi zott ság 2002. de cem ber 23-i 2342/2002/EK ren -
de le te az Eu ró pai Kö zös sé gek ál ta lá nos költ ség ve té sé re
al kal ma zan dó költ ség ve té si ren de let rõl  szóló

1605/2002/EK, Eu ra tom 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;

f) a Ta nács 2007. jú ni us 25-i 2007/435/EK ha tá ro za ta a
Szo li da ri tás és mig rá ci ós áram lá sok igaz ga tá sa ál ta lá nos
prog ram ke re té ben a 2007–2013-as idõ szak ra a har ma dik
or szá gok ál lam pol gá ra i nak be il lesz ke dé sét segítõ európai
alap létrehozásáról;

g) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2007. má jus 23-i
2007/573/EK ha tá ro za ta a Szo li da ri tás és a mig rá ci ós
áram lá sok igaz ga tá sa ál ta lá nos prog ram ke re té ben a
2008–2013-as idõ szak ra az Eu ró pai Me ne kült ügyi Alap
lét re ho zá sá ról és a 2004/904/EK ta ná csi határozat
hatályon kívül helyezésérõl;

h) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2007. má jus 23-i
2007/574/EK ha tá ro za ta a Szo li da ri tás és a mig rá ci ós
áram lá sok igaz ga tá sa ál ta lá nos prog ram ke re té ben a
2007–2013-as idõ szak ra a Kül sõ Határok Alap
létrehozásáról;

i) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2007. má jus 23-i
2007/575/EK ha tá ro za ta a Szo li da ri tás és a mig rá ci ós
áram lá sok igaz ga tá sa ál ta lá nos prog ram ke re té ben a
2008–2013-as idõ szak ra az Eu ró pai Vissza té ré si Alap
létrehozásáról.”

5.  §

(1) E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ har ma dik na pon lép
hatályba.

(2) E ren de let a hatályba lépését kö ve tõ na pon ha tá lyát
vesz ti.

6.  §

Ez a ren de let a kö vet ke zõ kö zös sé gi ren de le tek és ha tá -
ro za tok vég re haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket
állapítja meg:

a) a Ta nács 2002. jú ni us 25-i 1605/2002/EK ren de le te
az Eu ró pai Kö zös sé gek ál ta lá nos költ ség ve té sé re al kal ma -
zan dó költ ség ve té si rendeletrõl;

b) a Bi zott ság 2002. de cem ber 23-i 2342/2002/EK ren -
de le te az Eu ró pai Kö zös sé gek ál ta lá nos költ ség ve té sé re
al kal ma zan dó költ ség ve té si ren de let rõl  szóló
1605/2002/EK, Eu ra tom ta ná csi ren de let vég re haj tá sá ra
vo nat ko zó részletes szabályok megállapításáról;

c) a Ta nács 2007. jú ni us 25-i 2007/435/EK ha tá ro za ta a 
Szo li da ri tás és mig rá ci ós áram lá sok igaz ga tá sa ál ta lá nos
prog ram ke re té ben a 2007–2013-as idõ szak ra a har ma dik
or szá gok ál lam pol gá ra i nak be il lesz ke dé sét segítõ európai
alap létrehozásáról;

d) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2007. má jus 23-i
2007/573/EK ha tá ro za ta a Szo li da ri tás és a mig rá ci ós
áram lá sok igaz ga tá sa ál ta lá nos prog ram ke re té ben a
2008–2013-as idõ szak ra az Eu ró pai Me ne kült ügyi Alap
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lét re ho zá sá ról és a 2004/904/EK ta ná csi határozat
hatályon kívül helyezésérõl;

e) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2007. má jus 23-i
2007/574/EK ha tá ro za ta a Szo li da ri tás és a mig rá ci ós
áram lá sok igaz ga tá sa ál ta lá nos prog ram ke re té ben a
2007–2013-as idõ szak ra a Kül sõ Határok Alap
létrehozásáról;

f) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2007. má jus 23-i
2007/575/EK ha tá ro za ta a Szo li da ri tás és a mig rá ci ós
áram lá sok igaz ga tá sa ál ta lá nos prog ram ke re té ben a
2008–2013-as idõ szak ra az Eu ró pai Vissza té ré si Alap
létrehozásáról.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kiss Pé ter s. k.,
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter

A Kormány
406/2007. (XII. 27.) Korm.

rendelete

a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat
ellátó szerv által lefolytatott pályáztatás rendjérõl,
annak szervezésérõl és lebonyolításáról, a pályázati

eljárás alól adott mentesítésrõl,
a kompetencia-vizsgálatról és a toborzási

adatbázisról, valamint a pályázati eljáráshoz
kapcsolódó nyilvántartás szabályairól

A Kor mány az Al kot mány 35.  §-a (1) be kez dé sé nek
b) pont já ban meg ál la pí tott fel adat kör ében el jár va, va la -
mint a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXIII.
tör vény 80.  § (1) be kez dé sé nek k) és l) pont já ban ka pott
fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de li el:

Hatály

1.  §

(1) A ren de let ha tá lya ki ter jed a mi nisz té ri um ra, a
 Miniszterelnöki Hi va tal ra, a kor mány hi va tal ra, a köz pon ti
hi va tal ra, a köz pon ti ál lam igaz ga tá si szerv te rü le ti és he lyi 
szer vé re, és a köz igaz ga tá si hi va tal ra (a továb biak ban:
 államigazgatási szerv).

(2) A ren de let ha tá lya a 11–15.  § te kin te té ben a köz -
tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXIII. tör vény
10.  § (16) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott sze mé lyek re is ki -
ter jed.

(3) A ren de let ha tá lya ki ter jed a ren de let sze rin ti pá lyá -
za ti el já rás ban részt ve võk re (a továb biak ban: pá lyá zó).

(4) A ren de let ha tá lya a 2., 3., és a 11–16.  § te kin te té ben
va la mennyi köz tiszt vi se lõt fog lal koz ta tó köz igaz ga tá si
szerv re ki ter jed.

A PÁLYÁZATI ELJÁRÁS

A tartalékállományból történõ kiválasztás

2.  §

(1) A köz igaz ga tá si szerv pá lyá za ti ki írá sa elõtt meg ke -
re si a Kor mány za ti Sze mély ügyi Szol gál ta tó és Köz igaz -
ga tá si Kép zé si Köz pon tot, mint a kor mány za ti sze mély -
ügyi igaz ga tá si fel ada to kat el lá tó szer vet (a továb biak ban:
szol gál ta tó köz pont) – az ál lás be töl té sé hez elõ írt mun ka -
kör-tér kép meg kül dé sé vel – a köz tiszt vi se lõi ál lás betöl -
tése ér de ké ben.

(2) A köz igaz ga tá si szerv az 1. mel lék let sze rin ti mun -
ka kör-tér ké pet elekt ro ni kus úton kül di meg a szol gál ta tó
köz pont nak.

(3) A szol gál ta tó köz pont ál tal nyúj tott szol gál ta tá so kat
a köz igaz ga tá si szer vek té rí tés men te sen ve szik igény be.

3.  §

(1) A szol gál ta tó köz pont a mun ka kör-tér kép ben meg -
ha tá ro zot tak alap ján ke re sést vé gez a tar ta lék ál lo mány ba
he lye zett köz tiszt vi se lõk kö zött és – a köz igaz ga tá si szerv
meg ke re sé sé tõl szá mí tott 3 mun ka na pon be lül – össze ál -
lít ja a mun ka kör-tér kép ben meg ha tá ro zott kö ve tel mé -
nyek nek meg fe le lõ köz tiszt vi se lõk lis tá ját (a továb biak -
ban: aján la ti lis ta).

(2) Az aján la ti lis ta össze ál lí tá sa kor a szol gál ta tó köz -
pont az ál lás be töl té sé re al kal mas köz tiszt vi se lõk kö zött a
mun ka kör-tér ké pen sze rep lõ ada tok, el vá rá sok, elõ nyök
alap ján aján la ti sor ren det ál lít fel. A sor rend fel ál lí tá sa kor
a köz tiszt vi se lõ ké ré sé re vég zett kom pe ten cia-vizs gá lat
ered mé nyét is figye lembe kell ven ni.

(3) Az aján la ti lis ta a szol gál ta tó köz pont ál tal le foly ta -
tott ke re sés alap ján az ál lás be töl té sé re leg al kal ma sabb nak 
ta lált, leg fel jebb öt köz tiszt vi se lõ ada ta it és sor rend jét tar -
tal maz za. A szol gál ta tó köz pont ál tal meg adott sor rend a
köz igaz ga tá si szer vet nem köti, azon ban az aján la ti lis tán
sze rep lõ, va la mennyi köz tiszt vi se lõt meg kell hall gat nia.

(4) A szol gál ta tó köz pont tá jé koz tat ja az aján la ti lis tán
sze rep lõ köz tiszt vi se lõt ar ról, hogy ada ta it meg kül di a
köz igaz ga tá si szerv nek és fel hív ja, hogy ha la dék ta la nul
tá jé koz tas sa a szol gál ta tó köz pon tot, hogy a ki vá lasz tá si
el já rás ban részt kí ván-e ven ni.

(5) A szol gál ta tó köz pont az aján la ti lis tát és az aján la ti
lis tán sze rep lõ köz tiszt vi se lõk rõl nyil ván tar tott ada to kat
elekt ro ni kus úton meg kül di a köz igaz ga tá si szerv nek.

15224 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/184. szám



Amennyi ben a tar ta lék ál lo mány ban tör tént ke re sés ered -
mény te len, a szol gál ta tó köz pont er rõl is ér te sí tést küld a
köz igaz ga tá si szerv nek.

(6) A köz igaz ga tá si szerv az aján la ti lis tán sze rep lõ köz -
tiszt vi se lõ ket ki vá lasz tá si el já rá sá ban meg hall gat ja és
dönt az aján la ti lis tán sze rep lõ köz tiszt vi se lõ al kal ma zá sá -
ról. A köz igaz ga tá si szerv tá jé koz tat ja az aján la ti lis tán
sze rep lõ köz tiszt vi se lõ ket dön té sé rõl.

(7) A köz igaz ga tá si szerv az aján la ti lis ta meg kül dé sé tõl 
szá mí tott 10 mun ka na pon be lül tá jé koz tat ja a szol gál ta tó
köz pon tot az ál lás fel aján lá sá ról az aján la ti lis tán sze rep lõ
köz tiszt vi se lõ ré szé re, va la mint an nak el fo ga dá sá ról, vagy 
el uta sí tá sá ról. Azt a köz tiszt vi se lõt, aki nek a köz igaz ga tá si 
szerv fel aján lot ta az ál lást, és a köz tiszt vi se lõ el fo gad ta, a
szol gál ta tó köz pont tör li a tar ta lék ál lo mány ból.

(8) A köz igaz ga tá si szerv dönt het úgy is, hogy a szol gál -
ta tó köz pont ál tal meg kül dött aján la ti lis tán sze rep lõ köz -
tiszt vi se lõk kö zül egyi ket sem ne ve zi ki, mely dön té sét a
(7) be kez dés ben sze rep lõ ha tár idõn be lül a szol gál ta tó
köz pont felé in do kol ni kö te les.

A szolgáltató központ által lefolytatott pályázati eljárás

4.  §

(1) Az ál lam igaz ga tá si szerv – amennyi ben a 2. és 3.  §
sze rin ti el já rás so rán nem si ke rült be töl te ni a köz tiszt vi se -
lõi ál lást – a köz tiszt vi se lõi ál lás be töl té se ér de ké ben pá -
lyá zat ki írá sát kez de mé nyez he ti a szol gál ta tó köz pont nál.

(2) Az ál lam igaz ga tá si szerv a pá lyá za ti el já rás út ján be -
töl te ni kí vánt köz tiszt vi se lõi ál lás ról elekt ro ni kus úton
mun ka kör-tér ké pet tölt ki, ame lyet a pá lyá za ti ki írás ter ve -
zett köz zé té te lé nek idõ pont ja elõtt leg alább 3 mun ka nap -
pal ko ráb ban to váb bít a szol gál ta tó köz pont ré szé re. Ha az
ál lam igaz ga tá si szerv a tar ta lék ál lo mány ba he lye zett köz -
tiszt vi se lõk kö zül tör té nõ ki vá lasz tás so rán már meg küld te 
a mun ka kör-tér ké pet, ak kor a szol gál ta tó köz pont ezt ve szi 
figye lembe a pá lyá za ti ki írás össze ál lí tá sa kor.

(3) A szol gál ta tó köz pont a pá lyáz tat ni kí vánt ál lás
mun ka kör-tér ké pe alap ján – a szol gál ta tó köz pont bel sõ
sza bály za tá ban meg ha tá ro zot tak sze rint – meg ál la pít ja az
ál ta la le foly ta tan dó kom pe ten cia-vizs gá lat mód ját, a pá -
lyá za tok el bí rá lá sá nak rend jét, és ezek alap ján el ké szí ti a
pá lyá za ti ki írás szö ve gét. Az így össze ál lí tott pá lyá za ti ki -
írást elekt ro ni kus úton meg kül di az ál lam igaz ga tá si szerv -
nek, amely 1 mun ka na pon be lül tá jé koz tat ja a szol gál ta tó
köz pon tot az eset le ges ész re vé te le i rõl. A pá lyá za ti ki írást
a szol gál ta tó köz pont a hon lap ján te szi köz zé.

(4) A szol gál ta tó köz pont a pá lyá za ti ki írás köz zé té te lét
köve tõen tá jé koz tat ja az ál lam igaz ga tá si szer vet

a) a pá lyá zat köz zé té te lé nek idõ pont já ról,
b) a pá lyá za ti ki írás vég le ges szö ve gé rõl,
c) a pá lyá za ti el já rás me ne té rõl,
d) a pá lyá zat le zá rá sá nak vár ha tó idõ pont já ról.

(5) Ha a pá lyá za ti ki írás szol gál ta tó köz pont ál ta li köz -
zé té te lét köve tõen az ál lam igaz ga tá si szerv a pá lyá za ti ki -
írást egyéb úton is köz zé te szi, ak kor az ál ta la köz zé tett pá -
lyá za ti ki írás nem tér het el a szol gál ta tó köz pont ál tal köz -
zé tett pá lyá za ti ki írás tól. A pá lyá za to kat a szol gál ta tó köz -
pont hoz kell be nyúj ta ni.

5.  §

(1) A szol gál ta tó köz pont ál tal ki írt pá lyá zat ra je lent -
kez ni le het

a) elekt ro ni kus úton a szol gál ta tó köz pont ál tal mû köd -
te tett elekt ro ni kus rend szer ben való je lent ke zés sel, vagy

b) a pá lyá zat szol gál ta tó köz pont nak pos tai úton tör té -
nõ meg kül dé sé vel.

(2) Ha a pá lyá zó a pá lyá za tot pos tai úton kül di meg, ak -
kor pá lyáz hat a szol gál ta tó köz pont hon lap já ról le töl tött,
ki nyom ta tott pá lyá za ti adat lap pal is. A pos tai úton pá lyá zó 
ada ta it a szol gál ta tó köz pont nyil ván tar tás ba ve szi a pá lyá -
za ti adat bá zis ba.

(3) A pá lyá zó nak a pá lyá za tá hoz csa tol nia kell a mo ti -
vá ci ós le ve lét.

(4) A pá lyá zó nak a pá lyá za ti ki írás ban meg je lölt ok ira -
to kat, il let ve bi zo nyít vá nyo kat a szol gál ta tó köz pont nál le -
foly ta tott kom pe ten cia-vizs gá lat so rán kell ere det ben be -
mu tat ni.

(5) A pá lyá za tot a pá lyá za ti ki írás ban sze rep lõ, a pá lyá -
zat be nyúj tá sá ra elõ írt ha tár idõ ben ér ke zett nek kell te kin -
te ni, ha

a) az elekt ro ni kus úton pá lyá zó leg ké sõbb a be nyúj tás -
ra elõ írt ha tár idõ utol só nap ján be je lent ke zett a pá lyá za ti
adat bá zis ba és meg küld te pá lyá za tát, il let ve

b) a pos tai úton pá lyá zó leg ké sõbb a be nyúj tás ra elõ írt
ha tár idõ utol só nap ján pos tá ra adta a pá lyá za ti anya gát.

Ha a ha tár idõ utol só nap ja szom bat, va sár nap vagy
mun ka szü ne ti nap, a ha tár idõ a kö vet ke zõ mun ka na pon
jár le. A ha tár idõt két ség ese tén meg tar tott nak kell tekin -
teni.

6.  §

(1) A szol gál ta tó köz pont a pos tán be ér ke zett pá lyá za to -
kat rög zí ti a pá lyá za ti adat bá zis ban. Az elekt ro ni kus pá -
lyá za to kat az elekt ro ni kus rend szer rög zí ti. A pá lyá za ti ha -
tár idõ le tel tét köve tõen a szol gál ta tó köz pont meg vizs gál ja 
a pá lyá za to kat, és elõ szû rést vé gez a pá lyá zók kö zött.

(2) A szol gál ta tó köz pont az elõ szû rés so rán ér vény te -
len nek nyil vá nít ja azo kat a pá lyá za to kat, ame lyek

a) a pá lyá za ti ki írás ban sze rep lõ be nyúj tá si ha tár idõn
túl ér kez tek,

b) nem a szol gál ta tó köz pont hoz ke rül tek be nyúj tás ra.

2007/184. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 15225



(3) A (2) be kez dés ben fog lal ta kon túl ér vény te len a pá -
lyá zat, ha

a) a pá lyá zó nem ren del ke zik a pá lyá zat be nyúj tá sá nak
idõ pont já ban ered mé nyes köz igaz ga tá si ver seny vizs gá -
val, to váb bá, ha

b) a pá lyá zó a pá lyá za ti ki írás ban meg ha tá ro zott egyéb
fel té te lek nek nem fe lel meg.

(4) Ha a szol gál ta tó köz pont ér vény te len nek nyil vá nít ja
a pá lyá za tot, ak kor ar ról és an nak in do ka i ról ha la dék ta la -
nul – de leg ké sõbb az ér vény te len né nyil vá ní tást kö ve tõ
2 mun ka na pon be lül – tá jé koz tat ja a pá lyá zót.

(5) A szol gál ta tó köz pont az elõ szû rés ered mé nye alap -
ján össze ál lít ja azon pá lyá zók kö rét, aki ket kom pe ten -
cia-vizs gá lat ra ja va sol.

7.  §

(1) A szol gál ta tó köz pont a kom pe ten cia-vizs gá lat ra ja -
va solt pá lyá zó kat ér te sí ti a kom pe ten cia-vizs gá lat faj tá já -
ról, he lyé rõl és idõ pont já ról. A szol gál ta tó köz pont több
idõ pon tot je löl meg a pá lyá zó szá má ra, ami kor a kom pe -
ten cia-vizs gá la ton részt ve het.

(2) A szol gál ta tó köz pont – a mun ka kör jel le gé tõl (ve -
ze tõ vagy nem ve ze tõ be osz tá sú köz tiszt vi se lõi ál lás) füg -
gõ en – az aláb bi kom pe ten cia-vizs gá la to kat vé gez he ti:

a) sze mé lyes in ter jú,
b) mun ka-al kal mas sá gi teszt,
c) ér té ke lõ köz pont.

(3) A köz tiszt vi se lõi ál lás ra pá lyá zó ese té ben a kom pe -
ten cia-vizs gá lat ke re té ben elõ ször sze mé lyes in ter jú ra,
majd mun ka-al kal mas sá gi teszt re ke rül sor, to váb bá a
mun ka kör jel le gé tõl füg gõ en újabb sze mé lyes in ter jút
foly tat hat le a szol gál ta tó köz pont. Fõ osz tály ve ze tõ-he -
lyet tes és osz tály ve ze tõ be osz tás ra pá lyá zó ese té ben az
elsõ sze mé lyes in ter jút és a mun ka-al kal mas sá gi tesz tet
köve tõen vagy egy újabb sze mé lyes in ter jú ra, vagy – a
szol gál ta tó köz pont dön té sé tõl, il let ve az ál lam igaz ga tá si
szerv ké ré sé tõl füg gõ en – ér té ke lõ köz pont ra ke rül sor. Fõ -
osz tály ve ze tõi, vagy az zal azo nos szin tû ve ze tõi be osz tás -
ra pá lyá zó ese té ben a sze mé lyes in ter jút és a mun ka-al kal -
mas sá gi tesz tet köve tõen ér té ke lõ köz pon tot foly tat le a
szol gál ta tó köz pont a kom pe ten cia-vizs gá lat so rán. Ér té -
ke lõ köz pont – a mun ka kör jel le gé tõl füg gõ en – egyéb ve -
ze tõi, ki vé te le sen nem ve ze tõi mun ka kör re tör té nõ pá lyá -
zók ese té ben is el vé gez he tõ.

(4) Az ér té ke lõ köz pont – a mun ka kör jel le gé tõl füg -
gõen – egyé ni, vagy cso por tos le het.

(5) A mun kál ta tói jog kör gya kor ló ja ál tal ki je lölt köz -
tiszt vi se lõ – amennyi ben a mun kál ta tói jog kör gya kor ló ja
kéri – a pá lyá zó val foly ta tott sze mé lyes in ter jún – amely -
nek idõ pont ját a szol gál ta tó köz pont ha tá roz za meg – részt
vesz. Ha a mun kál ta tói jog kör gya kor ló ja úgy dönt, hogy a
sze mé lyes in ter jún õ, vagy az ál ta la ki je lölt köz tiszt vi se lõ

részt kí ván ven ni, ak kor az adott köz tiszt vi se lõi ál lás ra ki -
írt pá lyá za ti el já rás so rán meg hall ga tott va la mennyi pá lyá -
zó val tör té nõ sze mé lyes in ter jún részt kell ven nie. A sze -
mé lyes in ter jún a mun kál ta tói jog kör gya kor ló ja vagy az
ál ta la ki je lölt köz tiszt vi se lõ a pá lyá zó szak mai tu dá sát is
mér he ti.

(6) A mun ka-al kal mas sá gi teszt elekt ro ni kus for má ban
is el vé gez he tõ.

(7) Az ér té ke lõ köz pon tot egy ér té ke lõ bi zott ság foly tat -
ja, amely nek lét szá ma leg fel jebb öt fõ, tag jai a szol gál ta tó
köz pont nál al kal ma zott, meg fe le lõ szak is me ret tel ren del -
ke zõ sze mély (2 fõ), a mun kál ta tói jog kör gya kor ló ja ál tal
ki je lölt ki vá lasz tá sért fe le lõs köz tiszt vi se lõ je, a mun kál ta -
tói jog kör gya kor ló ja vagy az ál ta la ki je lölt köz tiszt vi se lõ
és – az ál lam igaz ga tá si szerv ké ré se ese tén – az ál lam igaz -
ga tá si szerv ál tal ja va solt szak ér tõ.

(8) A pá lyá zó – il let ve a tar ta lék ál lo mány ba he lye zett
köz tiszt vi se lõ – dönt het úgy, hogy a kom pe ten cia-vizs gá -
la tá nak ered mé nye nem hasz nál ha tó fel a pá lyá za ti el já rás -
ban. Ez eset ben a pá lyá zó a pá lyá za ti el já rá sá ban és az ál -
lam igaz ga tá si szerv ál tal le foly ta tott ki vá lasz tá si el já rás -
ban nem ve het részt.

(9) A pá lyá zó mun ka-al kal mas sá gi teszt jé nek ada ta it
a szol gál ta tó köz pont a pá lyá zó ké ré sé re a vizs gá lat le -
folytatását kö ve tõ hat hó na pig a to bor zá si adat bá zis ban
ke ze li és nyil ván tart ja, és újabb pá lyá zat be nyúj tá sa ese tén 
– amennyi ben az a meg pá lyá zott mun ka kör re tör té nõ kom -
pe ten cia-vizs gá lat hoz fel hasz nál ha tó – az új pá lyá za ti el já -
rás so rán is mé tel ten fel hasz nál ja. Ha a pá lyá zó kéri, ak kor
a szol gál ta tó köz pont a ko ráb bi pá lyá za ti el já rás ban le foly -
ta tott mun ka-al kal mas sá gi teszt jé nek ada ta it nem hasz nál -
ja fel az új pá lyá za ti el já rás ban, ha nem újabb mun ka-al kal -
mas sá gi tesz tet foly tat le.

8.  §

(1) A kom pe ten cia-vizs gá lat le foly ta tá sát köve tõen a
szol gál ta tó köz pont – a köz igaz ga tá si ver seny vizs ga ered -
mé nyét is figye lembe véve – össze ál lít ja a pá lyá zók aján -
la ti lis tá ját. A szol gál ta tó köz pont az aján la ti lis tát, az azon
sze rep lõ pá lyá zók pá lyá za ti anya gát, a kom pe ten cia-vizs -
gá lat és a köz igaz ga tá si ver seny vizs ga ered mé nyét, va la -
mint a szol gál ta tó köz pont al kal ma zott ja ál tal a pá lyá zó ról
ké szí tett össze fog la ló ér té ke lést elekt ro ni kus úton meg -
kül di az ál lam igaz ga tá si szerv nek.

(2) Ha nincs olyan pá lyá zó, aki a szol gál ta tó köz pont ál -
tal le foly ta tott kom pe ten cia-vizs gá la ton meg fe lelt, ak kor a 
pá lyá za ti el já rást ered mény te len nek kell te kin te ni.

(3) A szol gál ta tó köz pont ál tal meg kül dött aján la ti lis -
tára – a pá lyá zók szá má nak, va la mint a be töl tés re ke rü lõ
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ál lás fe le lõs sé gi szint jé nek figye lembe véte lével – leg fel -
jebb 10 pá lyá zó ke rül het fel.

9.  §

(1) Az ál lam igaz ga tá si szerv min den aján la ti lis tán sze -
rep lõ pá lyá zót ér te sít a ki vá lasz tá si el já rás to váb bi me ne té -
rõl, így kü lö nö sen an nak he lyé rõl, ide jé rõl, a ki vá lasz tá si
el já rás so rán al kal ma zott egyéb ki vá lasz tá si mód szer rõl.

(2) Az aján la ti lis tán a pá lyá zók kö zött fel ál lí tott sor -
rend az ál lam igaz ga tá si szer vet a ki vá lasz tá si el já rá sa
 során nem köti.

(3) Az ál lam igaz ga tá si szerv a ki vá lasz tá si el já rás le -
foly ta tá sát kö ve tõ há rom mun ka na pon be lül elekt ro ni kus
úton tá jé koz tat ja a szol gál ta tó köz pon tot a ki vá lasz tá si el -
já rás ered mé nyé rõl.

(4) A tá jé koz ta tás nak tar tal maz nia kell
a) a ki vá lasz tá si el já rás ered mé nyét,
b) az ered mé nyes pá lyá zó meg ne ve zé sét,
c) a ki vá lasz tá si el já rás ered mény te len sé ge ese tén an -

nak in do ka it.

(5) A szol gál ta tó köz pont az ál lam igaz ga tá si szerv dön -
té sét kö ve tõ 5 mun ka na pon be lül ér te sí ti a pá lyá zó kat a ki -
vá lasz tá si el já rás ered mé nyé rõl, és egy ide jû leg tájékoz -
tatja az ered mény te le nül pá lyá zó kat a to bor zá si adat bá zis -
ba való je lent ke zés le he tõ sé gé rõl.

A pályázati eljárás alóli mentesítés

10.  §

(1) A Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter e ren de -
let sze rin ti pá lyá za ti el já rás alól men te sí tést ad hat, ha az ál -
lam igaz ga tá si szerv nél

a) a be töl te ni kí vánt ál lás olyan spe ci á lis, egye di ta -
pasz ta lat tal, vagy kész ség gel ren del ke zõ pá lyá zó val tölt -
he tõ be, aki nek ki vá lasz tá sá ra a ren de let ben meg ha tá ro -
zott pá lyá za ti el já rás nem al kal mas, vagy

b) az ál lam igaz ga tá si szerv szer ve ze té ben be kö vet ke -
zett szer ve ze ti, fel adat- és ha tás kö ri vál to zás  miatt a köz -
tiszt vi se lõi ál lás be töl té sé re e ren de let sze rin ti pá lyá za ti el -
já rás nál gyor sabb el já rást szük sé ges al kal maz ni.

(2) A pá lyá za ti el já rás aló li men te sí tés re irá nyu ló ké rel -
met (a továb biak ban: men te sí té si ké re lem) az érin tett ága -
za ti mi nisz ter (a továb biak ban: mi nisz ter) írás ban nyújt ja
be a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter hez.

(3) A men te sí té si ké re lem nek tar tal maz nia kell
a) a be töl te ni kí vánt ál lás ra vo nat ko zó mun ka kör-tér -

ké pet,
b) a men te sí tés rész le tes szak mai in do ka it, va la mint
c) az ál lam igaz ga tá si szerv ál tal al kal maz ni kí vánt ki -

vá lasz tá si mód szert.

(4) A men te sí té si ké re lem rõl a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt
ve ze tõ mi nisz ter a ké re lem be ér ke zé sé tõl szá mí tott
10 mun ka na pon be lül – a szol gál ta tó köz pont ja vas la tá nak
figye lembe véte lével – dönt, dön té sé rõl és an nak in do ka i -
ról írás ban tá jé koz tat ja a mi nisz tert.

(5) A men te sí té si ké re lem rõl tör té nõ dön tés so rán a Mi -
nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter figye lembe ve szi,
hogy a ké rel met be nyúj tó ál lam igaz ga tá si szerv szá má ra
az adott év ben hány al ka lom mal adott ko ráb ban pá lyá za ti
el já rás alól men te sí tést.

(6) A Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter el uta sít -
hat ja a men te sí té si ké rel met, ha a pá lyá za ti el já rás aló li
men te sí tés szak ma i lag nem in do kolt, így kü lö nö sen ha

a) a be töl te ni kí vánt mun ka kör nem igé nyel spe ci á lis,
egye di ta pasz ta la tot, kész sé get,

b) az ál lam igaz ga tá si szerv ál tal al kal maz ni kí vánt ki -
vá lasz tá si mód szer nem al kal mas a mun ka kör re al kal mas
je lölt ki vá lasz tá sá ra,

c) a men te sí té si ké re lem ben fog lal tak nem in do kol ják a 
mun ka kör sür gõs be töl té sét, il let ve an nak el lá tá sa egyéb
mó don is biz to sít ha tó a pá lyá za ti el já rás le foly ta tá sá ig.

(7) Ha a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter a
men te sí té si ké rel met el fo gad ja, ak kor az ál lam igaz ga tá si
szerv egye di ki vá lasz tá si el já rást foly tat le, és – ha kom pe -
ten cia-vizs gá lat ra sor ke rül, ak kor – a ki vá lasz tott pá lyá -
zók pá lyá za ta it meg kül di a szol gál ta tó köz pont nak.

(8) Az ál lam igaz ga tá si szerv ál tal ki vá lasz tott pá lyá zók -
kal a szol gál ta tó köz pont – a pá lyá zók ada ta i nak meg kül -
dé sé tõl szá mí tott 10 mun ka na pon be lül – az ál lam igaz ga -
tá si szerv ké ré sé re kom pe ten cia-vizs gá la tot foly tat le.
A kom pe ten cia-vizs gá lat ered mé nye alap ján a szol gál ta tó
köz pont aján la ti lis tát ál lít fel, ame lyet – a kom pe ten -
cia-vizs gá lat ered mé nyé vel együtt – meg küld az ál lam -
igaz ga tá si szerv nek. A szol gál ta tó köz pont ál tal a pá lyá -
zók kö zött, a kom pe ten cia-vizs gá lat alap ján fel ál lí tott sor -
rend a ki vá lasz tás so rán az ál lam igaz ga tá si szer vet nem
köti.

(9) Ha a kom pe ten cia-vizs gá lat alap ján a be töl te ni kí -
vánt ál lás ese té ben egyik pá lyá zó sem fe lel meg a szol gál -
ta tó köz pont ál tal meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek nek, a ki -
vá lasz tá si el já rást ered mény te len nek kell te kin te ni.

(10) Az ál lam igaz ga tá si szerv a kom pe ten cia-vizs gá la -
ton meg fe lelt pá lyá zók kö zül ki vá laszt ja az ered mé nyes
pá lyá zót és dönt a ki ne ve zé sé rõl.

Adatkezelés és toborzási adatbázis

11.  §

A szol gál ta tó köz pont az elekt ro ni kus rend szer ré sze -
ként a 2. mel lék let sze rin ti adat tar ta lom mal pá lyá za ti adat -
bá zist mû köd tet.
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12.  §

(1) A to bor zá si és a pá lyá za ti elekt ro ni kus rend szer hez
– a je len ren de let ben meg ha tá ro zott mér té kig – tör té nõ
köz vet len (on li ne) hoz zá fé rés ér de ké ben a szol gál ta tó köz -
pont egye di azo no sí tót ad ki a köz igaz ga tá si szerv ál tal
meg ha tal ma zott ügy in té zõk nek, va la mint a to bor zá si,
vagy a pá lyá za ti adat bá zis ba je lent ke zõ sze mé lyek nek.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti egye di azo no sí tó ki adá sát a
köz igaz ga tá si szerv ve ze tõ je igé nyel he ti a 3. mel lék let sze -
rin ti re giszt rá ci ós be je len tõ lap meg kül dé sé vel, leg ké sõbb

a) a to bor zá si adat bá zis ban tör té nõ elsõ ke re sés meg -
kez dé se elõtt 10 mun ka nap pal,

b) a pá lyá za ti ki írást kez de mé nye zõ szerv az elsõ pá -
lyá za ti ki írás kez de mé nye zé se (mun ka kör-tér kép meg kül -
dé se) elõtt 10 mun ka nap pal,

c) a pá lyá za tot ki író szerv az elsõ pá lyá za ta kért köz zé -
té te li idõ pont ja elõtt 10 mun ka nap pal.

(3) A (2) be kez dés sze rin ti, a hi va ta li szer ve zet ve ze tõ -
jé nek alá írá sá val el lá tott re giszt rá ci ós be je len tõ la pot a
szol gál ta tó köz pont nak kell pos tai úton meg kül de ni.
A szol gál ta tó köz pont a köz igaz ga tá si szerv nek a rend -
szer hasz ná lat hoz szük sé ges egye di ada ta it a (2) be kez dés
sze rin ti re giszt rá ci ós be je len tõ lap meg ér ke zé sé tõl szá mí -
tott 5 mun ka na pon be lül, pos tai úton, tér ti ve vé nyes kül de -
mény ként kül di meg.

(4) A szol gál ta tó köz pont a köz igaz ga tá si szerv ál tal
meg ha tal ma zott köz tiszt vi se lõ nek – leg fel jebb 6 fõ, mely -
tõl el tér ni a szol gál ta tó köz pont ve ze tõ jé nek en ge dé lyé vel
le het – kü lön bö zõ jo go sul tá gi szin te ken – köz zé té te li, ki -
vá lasz tó, ke re sõ funk ció – biz to sít hoz zá fé rést a to bor zá si
és pá lyá za ti elekt ro ni kus rend szer hez. Egy köz tiszt vi se lõ
egy szer re több funk ci ót is el lát hat.

(5) A pá lyá za ti és a to bor zá si adat bá zis ba je lent ke zõ
sze mé lyek a re giszt rá ci ós adat lap elekt ro ni kus úton tör té -
nõ ki töl té sé vel kap ják meg az elekt ro ni kus rend szer hasz -
ná la tá hoz szük sé ges egye di azo no sí tó szá mu kat.

(6) A to bor zá si adat bá zis ba való fel vé te lét a köz tiszt vi -
se lõk jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXIII. tör vény
10.  §-ának (16) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott fel té te lek kel
ren del ke zõ sze mély a szol gál ta tó köz pont ál tal mû köd te -
tett in ter ne tes por tá lon ke resz tül, to bor zá si adat lap ki töl té -
sé vel kér he ti.

(7) A pá lyá za ti adat bá zis ba való fel vé te lét az elekt ro ni -
kus úton pá lyá zó a szol gál ta tó köz pont ál tal mû köd te tett
elekt ro ni kus rend sze ren ke resz tül, pá lyá za ti adat lap ki töl -
té sé vel kér he ti.

(8) Az elekt ro ni kus úton pá lyá zó pá lyá za ta meg kül dé sé -
vel egy ide jû leg, vagy a pá lyá zat le zá rá sát köve tõen hoz zá -
já rul hat ada ta i nak a to bor zá si adat bá zis ban tör té nõ nyil ván -
tar tá sá hoz. Eb ben az eset ben a pá lyá za ti adat bá zis ban nyil -
ván tar tott ada tai – ide ért ve a mun ka-al kal mas sá gi teszt ada -

ta it is – a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXIII.
tör vény 7. szá mú mel lék le té ben meg ha tá ro zott adat tar ta -
lom mal to váb bí tás ra ke rül nek a to bor zá si adat bázisba.

(9) Amennyi ben a to bor zá si adat bá zis ban sze rep lõ sze -
mély elekt ro ni kus úton pá lyáz ni kí ván, hoz zá já rul hat a to -
bor zá si adat bá zis ban sze rep lõ ada ta i nak a pá lyá za ti adat -
bá zis ban tör té nõ nyil ván tar tá sá hoz. Eb ben az eset ben a to -
bor zá si adat bá zis ban nyil ván tar tott ada tai – ide ért ve a
mun ka-al kal mas sá gi teszt ada ta it is – a szük sé ges mér ték -
ben to váb bí tás ra ke rül nek a pá lyá za ti adat bá zis ba.

13.  §

(1) A re giszt rált köz igaz ga tá si szerv ve ze tõ je vagy az
ál ta la erre fel jo go sí tott köz tiszt vi se lõ a be töl tet len ál lás -
hely be töl té se cél já ból a to bor zá si adat bá zis ban nyil ván -
tar tott sze mé lyek egyé ni azo no sí tás ra al kal mat lan mó don
nyil ván tar tott ada ta i hoz hoz zá fér het.

(2) Amennyi ben a köz igaz ga tá si szerv az (1) be kez dés
sze rin ti ke re sés so rán az ál lás hely be töl té sé re po ten ci á li -
san al kal mas sze mélyt ta lál, an nak az adat bá zis ban nyil -
ván tar tott egyéb ada ta it – elekt ro ni kus úton – meg ké ri a
szol gál ta tó köz pont tól.

(3) A szol gál ta tó köz pont a to bor zá si adat bá zis ból ki vá -
lasz tott sze mély nyil ván tar tott ada ta it – elekt ro ni kus úton
– meg kül di a köz igaz ga tá si szerv ré szé re. A meg kül dött
ada to kat a köz igaz ga tá si szerv az ál ta la le foly ta tott ki vá -
lasz tá si el já rás cél já ból fel hasz nál hat ja.

(4) A szol gál ta tó köz pont a to bor zá si adat bá zis ban sze -
rep lõ sze mély ré szé re – hoz zá já ru lá sa ese tén – elekt ro ni -
kus hír le vél for má já ban tá jé koz ta tást nyújt az ál ta la meg -
je lölt szem pon tok nak meg fe le lõ, a szol gál ta tó köz pont
hon lap ján köz zé tett, ak tu á lis köz tiszt vi se lõi pá lyá za ti le -
he tõ sé gek rõl.

14.  §

(1) A pá lyá za ti és a to bor zá si adat bá zis ban sze rep lõ sze -
mé lyes ada tok vé del mé ért, az adat ke ze lés jog sze rû sé gé ért
a szol gál ta tó köz pont ve ze tõ je fe le lõs. A köz igaz ga tá si
szerv nek a meg kül dött ada tok vé del mé ért, az adat ke ze lés
jog sze rû sé gé ért a köz igaz ga tá si szerv hi va ta li szer ve ze té -
nek ve ze tõ je fe le lõs.

(2) A szol gál ta tó köz pont ve ze tõ je adat vé del mi sza bály -
zat ban ha tá roz za meg az ira tok, ada tok ke ze lé sé nek adat -
vé del mi, adat biz ton sá gi sza bá lya it.

15.  §

(1) A pá lyá za ti és a to bor zá si adat bá zis ban sze rep lõ sze -
mély ké rel mé re sa ját ada ta i ról a nyil ván tar tás ból ki vo na tot 
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vagy má so la tot, il let ve szó be li tá jé koz ta tást kell adni.
A tá jé koz ta tást a ké re lem be ér ke zé sé tõl szá mít va leg -
késõbb 30 na pon be lül kell meg ad ni.

(2) A pá lyá za ti és a to bor zá si adat bá zis ban sze rep lõ sze -
mély ada ta i nak he lyes bí té sét, ki ja ví tá sát sze mé lye sen
vagy meg ha tal ma zott kép vi se lõ je út ján, to váb bá elekt ro ni -
kus for má ban a szol gál ta tó köz pont nál írás ban kér he ti.

(3) A to bor zá si adat bá zis ban nyil ván tar tott sze mély a
(2) be kez dé sen túl ada ta it köz vet le nül (on li ne úton) is he -
lyes bít he ti, mó do sít hat ja, ki ja vít hat ja.

(4) A pá lyá za ti adat bá zis ban nyil ván tar tott sze mély
ada ta it a szol gál ta tó köz pont tör li a nyil ván tar tás ból

a) amennyi ben a pá lyá zó az ada ta i nak a tör lé sét kéri, a
pá lyá zó ál tal meg ha tá ro zott ada tok te kin te té ben,

b) a pá lyá za ti el já rás le zá rá sa kor, az egyé ni azo no sí tás -
ra al kal mat lan ada tok ki vé te lé vel.

(5) A to bor zá si adat bá zis ban nyil ván tar tott sze mély
ada ta it a szol gál ta tó köz pont tör li a nyil ván tar tás ból

a) amennyi ben a nyil ván tar tott sze mély az ada ta i nak a
tör lé sét kéri, a nyil ván tar tott sze mély ál tal meg ha tá ro zott
ada tok te kin te té ben, to váb bá

b) ha a nyil ván tar tott sze mély az adat bá zis ba leg alább
egy éve nem lé pett be.

(6) A (5) be kez dés b) pont ja sze rin ti ha tár idõ le jár tá ra a
szol gál ta tó köz pont elõ ze tesen fi gyel mez te ti az adat bá zis -
ban sze rep lõt.

(7) A pá lyá za ti és a to bor zá si adat bá zis ban sze rep lõ sze -
mély ada ta i nak tör lé sét sze mé lye sen vagy meg ha tal ma zott 
kép vi se lõ je út ján, to váb bá elekt ro ni kus for má ban a szol -
gál ta tó köz pont nál írás ban kér he ti.

(8) A to bor zá si adat bá zis ban nyil ván tar tott sze mély a
(7) be kez dé sen túl ada ta it köz vet le nül (on li ne úton) is tö -
röl he ti.

(9) A szol gál ta tó köz pont a to bor zá si és a pá lyá za ti adat -
bá zis ban sze rep lõ ada to kat egyé ni azo no sí tás ra al kal mat lan
mó don sta tisz ti kai adat gyûj tés cél já ból fel hasz nál hat ja.

A szolgáltató központ által közzétett pályázatokra
vonatkozó eljárási szabályok

16.  §

(1) A köz tiszt vi se lõi ál lás be töl té sé re ki írt pá lyá za to kat
köz zé kell ten ni a szol gál ta tó köz pont hi va ta los hon lap ján.

(2) A köz igaz ga tá si szerv a pá lyá za tot hon lap ján, vagy
az ál ta la vá lasz tott egyéb for má ban hir de ti meg, egy ide jû -
leg – a köz zé té tel kért idõ pont ja elõtt leg alább 3 mun ka -
nap pal – a 4. mel lék let sze rin ti adat tar tal mú köz zé té te li
adat la pot elekt ro ni kus úton meg kül di a szol gál ta tó köz -
pont ré szé re.

(3) A szol gál ta tó köz pont meg je le ní ti a hon lap ján az
adat lap tar tal mán ala pu ló, az elekt ro ni kus rend szer ál tal
ge ne rált pá lyá za ti ki írást. A köz zé té tel idõ pont já ról elekt -
ro ni ku san ér te sí ti a köz igaz ga tá si szer vet.

(4) A pá lyá za ti ki írás tar tal má ért a pá lyá za tot ki író szerv 
fe lel. A szol gál ta tó köz pont fe le lõs az ala ki lag meg fe le lõ,
hi ány ta lan pá lyá za ti ki írá sok nak a hon lap ján tör té nõ köz -
zé té te lé ért.

(5) A pá lyá za ti el já rás ban meg ál la pí tott ha tár idõ ket a
köz igaz ga tá si szerv ál tal tör té nõ meg hir de tés tõl kell szá -
mí ta ni.

(6) A köz tiszt vi se lõi ál lá sok pá lyá zat út ján tör té nõ be -
töl té sé nek elõ se gí té se ér de ké ben a szol gál ta tó köz pont a
hon lap ján köz zé tett pá lyá za tok kö zöt ti ke re sést tesz le he -
tõ vé a hon lap ra lá to ga tók szá má ra.

Értelmezõ rendelkezések

17.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban:

a) elekt ro ni kus úton tör té nõ meg kül dés: a szol gál ta tó
köz pont ál tal mû köd te tett to bor zá si és pá lyá za ti elekt ro ni -
kus rend szer funk ci ó i nak hasz ná la tá val – köz vet len (on li -
ne) hoz zá fé rés sel – tör té nõ adat to váb bí tás,

b) sze mé lyes in ter jú: olyan irá nyí tott meg hall ga tás,
ame lyen konk rét kér dé sek fel té te lé vel fel mé rés re ke rül a
pá lyá zó élet út ja, ta pasz ta la ta, mo ti vá ci ó ja, pre fe ren ci á ja,
fõbb erõs sé gei, kész sé gei és ké pes sé gei, mun ka vég zé si
ha bi tu sa és stí lu sa, ve ze tõi ha bi tu sa és stí lu sa stb.,

c) mun ka-al kal mas sá gi teszt: olyan írás be li a mun ka
vi lá gá ra vo nat ko zó kér dé se ket tar tal ma zó kér dõ ív, amely
szám sze rû sít he tõn és ob jek tí ven meg mu tat ja, hogy adott
kész ség nek, ké pes ség nek, kom pe ten ci á nak mi lyen szin ten 
van bir to ká ban a pá lyá zó,

d) ér té ke lõ köz pont: olyan konk rét szi tu á ci ó kat, fel ada -
to kat, fel ad vá nyo kat tar tal ma zó ér té ke lõ rend szer, amely
kap csán meg ál la pít ha tó, hogy a pá lyá zó a ké pes sé ge it,
kész sé ge it és kom pe ten ci á it bi zo nyos hely ze tek ben, szi -
tuációkban mennyi re és mi lyen mó don tud ja al kal maz ni,

e) ké pes ség: a po zí ci ó tól elv árt te vé keny ség el vég zé sé -
hez szük sé ges fi zi o ló gi ai és pszi chi kai fel té tel,

f) kész ség: a mun ka vég zés hez köt he tõ al kal ma zott is -
me re tek összes sé ge,

g) köz zé té te li funk ció: a köz igaz ga tá si szerv ál tal meg -
ha tal ma zott köz tiszt vi se lõ szá má ra adott azon jo go sult ság, 
amely so rán a köz tiszt vi se lõ jo go sult tá vá lik a to bor zá si és
pá lyá za ti elekt ro ni kus rend szer ben tör té nõ köz vet len
(onlin e) hoz zá fé rés re a pá lyá za ti ki írás köz zé té te lé hez
szük sé ges mér ték ben,
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h) ki vá lasz tó funk ció: a köz igaz ga tá si szerv ál tal meg -
ha tal ma zott köz tiszt vi se lõ szá má ra adott azon jo go sult ság, 
amely so rán a köz tiszt vi se lõ jo go sult tá vá lik a to bor zá si és
pá lyá za ti elekt ro ni kus rend szer ben tör té nõ köz vet len
(onlin e) hoz zá fé rés re a 4–9.  §-ok ban fog lalt fel ada tok el lá -
tá sá hoz szük sé ges mér ték ben,

i) ke re sõ funk ció: a köz igaz ga tá si szerv ál tal meg ha tal -
ma zott köz tiszt vi se lõ szá má ra adott azon jo go sult ság,
amely so rán a köz tiszt vi se lõ jo go sult tá vá lik a to bor zá si és
pá lyá za ti elekt ro ni kus rend szer ben tör té nõ köz vet len (on -
li ne) hoz zá fé rés re a 13.  § (1)–(3) be kez dés ben fog lalt jo -
go sult sá gok gya kor lá sá hoz szük sé ges mér ték ben,

j) köz igaz ga tá si szerv: a köz tiszt vi se lõk jog ál lás ról
 szóló tör vény 1.  § (8) be kez dé sé nek c) pont já ban meg ha tá -
ro zott szer vek,

k) mo ti vá ci ós le vél: olyan kí sé rõ do ku men tum, amely a 
pá lyá zó leg fon to sabb mo ti vá ci ós té nye zõ i re és ko ráb bi
mun ka ta pasz ta la ta i ra hi vat koz va alá tá maszt ja al kal mas sá -
gát a po zí ció be töl té sé re,

l) az ál lam igaz ga tá si szerv ál tal ja va solt szak ér tõ: a
köz igaz ga tá si szerv fel ké ré se alap ján az ér té ke lõ köz pont -
ban részt vevõ sze mély, aki a be töl te ni kí vánt mun ka kör
szak te rü le tén, vagy a köz igaz ga tás te rü le tén ki emel ke dõ
szak ér te lem mel, szak mai ta pasz ta lat tal ren del ke zik.

Záró rendelkezések

18.  §

(1) Ez a ren de let – a (2) be kez dés ben fog lalt ki vé tel lel –
2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(2) E ren de let 3.  §-a 2009. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

19.  §

(1) E ren de le tet a mi nisz té ri um, a Mi nisz ter el nö ki Hi va -
tal ve ze tõ i re és a kor mány hi va tal ve ze tõ jé re 2008. ja nu ár
1-jé tõl, a köz pon ti hi va tal és kor mány hi va tal ve ze tõ i re
2008. jú li us 1-jé tõl, a mi nisz té ri um, a Mi nisz ter el nö ki
 Hivatal és a kor mány hi va tal köz tiszt vi se lõ i re 2009. ja nu ár
1-jé tõl, a köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek te rü le ti szer -
veinek ve ze tõ i re, he lyi szer ve it ve ze tõk re, a köz igaz ga tá si
hi va ta lok ve ze tõ i re 2009. jú li us 1-jé tõl kell al kal maz ni.

(2) E ren de let köz igaz ga tá si ver seny vizs gá ra vo nat ko zó 
ren del ke zé se it a köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek ve ze tõ i -
re 2009. már ci us 1-jé tõl, a köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer -
vek te rü le ti szer ve i nek ve ze tõ i re és he lyi szer ve it ve ze tõk -
re 2009. jú li us 1-jé tõl, a köz tiszt vi se lõk re 2009. de cem ber
1-jé tõl kell al kal maz ni.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

1. melléklet
a 406/2007. (XII. 27.) Korm. rendelethez

Munkakör-térkép adatai

I. A pá lyá za ti ki írást kez de mé nye zõ köz igaz ga tá si
szerv ada tai
 

1. mun ka kör-tér ké pet ki töl tõ sze mély ügyi mun ka társ
neve

2. a mun ka kör-tér ké pet be kül dõ szerv ál tal kép zett ik -
ta tó szám

3. mun ka kör-tér kép ki töl té sé nek dá tu ma
4. a fel ügye le tet gya kor ló szerv meg ne ve zé se

(amennyi ben a ki ne ve zés jo gát a fel ügye le ti szerv gya ko -
rol ja)

5. mun kál ta tó meg ne ve zé se (amennyi ben a ki ne ve zés
mun kál ta tói jo gát a fel ügye le ti szerv gya ko rol ja) an nak a
szerv nek a meg ne ve zé se, ahol a mun ka vég zés re sor ke rül

6. mun kál ta tói jog kör gya kor ló já nak neve, mun ka kö re
(amennyi ben a ki ne ve zés mun kál ta tói jo gát a fel ügye le ti
szerv gya ko rol ja) a fel ügye le tet (irá nyí tást) gya kor ló ve ze -
tõ re vo nat ko zó ada tok, a mun kál ta tó címe (amennyi ben a
ki ne ve zés mun kál ta tói jo gát a fel ügye le ti szerv gya ko rol -
ja) a fel ügye let gya kor ló szerv címe

7. kap cso lat tar tás ra ki je lölt sze mély ügyi mun ka társ
neve, el ér he tõ sé ge

8. kap cso lat tar tás ra ki je lölt szak mai kon takt sze mély
neve, el ér he tõ sé ge

9. a mun kál ta tó val kap cso la tos egyéb lé nye ges in for -
má ció

II. A be töl ten dõ mun ka kör re vo nat ko zó adatok
 

 1. mun ka kör meg ne ve zé se
 2. mun ka kör szint je (ve ze tõ/nem ve ze tõ)
10. mun ka kör szer ve ze ti egy sé ge
11. mun ka kör be tölt he tõ sé gé nek idõ pont ja
12. jog vi szony idõ tar ta ma (ha tá ro zat lan, ha tá ro zott)
13. fog lal koz ta tás jel le ge (tel jes mun ka idõ/rész mun ka -

idõs)
14. ve ze tõi meg bí zás ese tén a meg bí zás idõ tar ta ma
15. mun ka vég zés he lye
16. a mun ka kör höz tar to zó fõbb te vé keny sé gi kö rök
17. fel adat kör, el lá tan dó fel ada tok
18. mun ka kör be töl tõ je irá nyí tá sa alá tar to zó sze mé -

lyek szá ma, szer ve ze ti egy sé gek meg ne ve zé se
19. jogi (utal vá nyo zá si, mun kál ta tói) fe le lõs ség
20. a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló tör vény ren del -

ke zé se in túl a jog ál lás ra, az il let mény meg ál la pí tá sá ra, va -
la mint a jut ta tá sok ra vo nat ko zó egyéb jog sza bá lyok, bel sõ 
sza bály za tok meg ne ve zé se

21. mun ka kör be töl té sé hez elv árt/elõnyt je len tõ kép -
zett ség, vég zett ség, ta pasz ta lat

22. mun ka kör be töl té sé hez elv árt/elõnyt je len tõ nyelv -
tu dás szint je, nyelv vizs ga tí pu sa (an nak meg je lö lé sé vel,
hogy el vá rás-e, hogy a je len le gi mun ká ja so rán hasz nál ja
az adott nyel vet)

23. mun ka kör be töl té sé hez elv árt/elõnyt je len tõ in for -
ma ti kai rend szer is me ret
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24. a mun ka kör be töl té sé hez szük sé ges-e közigaz -
gatási vizs ga

25. a mun ka kör be töl té sé hez szük sé ges jo go sít vány
 típusa

26. a mun ka kör be töl té sé hez szük sé ges nem zet biz ton -
sá gi el len õr zés szint je

27. a mun ka kör be töl té sé hez szük sé ges va gyon nyi lat -
ko zat

28. egyéb fel té te lek/elõ nyök a mun ka kör be töl té sé hez
29. mun ka kör be töl tõ jé tõl elv árt ve ze tõi, nem ve ze tõi,

il let ve ki egé szí tõ kom pe ten ci ák

III. A mun ka kör re ki íran dó pá lyá zat ada tai
 

1. a pá lyá zat hon la pon való pub li ká lá sá nak kért dá tu ma
2. a pá lyá zó ál tal a pá lyá zat hoz csa to lan dó ira tok
3. az al kal ma zás fel té te le ként a mun kál ta tó felé, va la -

mint a KSZK-nál ere de ti ben be mu ta tan dó ira tok
4. a pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je
5. a pá lyá za ti ki írás köz zé té te lé nek he lye, ide je (a szol -

gál ta tó köz pont hon lap ján való köz zé té te len kí vül)
6. mun kál ta tói ol da lon a pá lyá zat el bí rá lá sá nak rend je
7. mun kál ta tói ol da lon az el bí rá lás ra szánt idõ tar tam
8. a pá lyá zat tal kap cso la tos in for má ció adás ra fel jo go -

sí tott sze mély neve, te le fon szá ma, mun kál ta tó nyi lat ko za -
ta, hogy részt kí ván-e ven ni a szol gál ta tó köz pont ál tal le -
foly ta tott sze mé lyes in ter jún

2. melléklet
a 406/2007. (XII. 27.) Korm. rendelethez

Pályázati adatbázis adattartalma

I. A pá lyá zó ter mé sze tes sze mély azo no sí tó adatai
 

1. név
2. nem (op ci o ná lis)
3. szü le té si hely, idõ
4. le ve le zé si cím, te le fon szám, e-ma il cím
5. a pá lyá zó azo no sí tó ja
6. arc ké pe (op ci o ná lis)

II. A pá lyá zó vég zett sé gé re, kép zett sé gé re, köz igaz -
ga tá si vizs gá i ra, vo nat ko zó adatok
 

1. is ko lai vég zett ség, szak ké pe sí tés meg ne ve zé se
2. kép zõ in téz mény meg ne ve zé se (kar, szak meg je lö lé -

sé vel)
3. kép zés idõ tar ta ma, vég zés idõ pont ja
4. ok ira tot ki bo csá tó in téz mény, ok irat szá ma, ki bo csá -

tá sá nak dá tu ma
5. ide gen nyelv is me re te (szint je, tí pu sa, szak te rü le te,

gya kor la ta), nyelv vizs gát ki bo csá tó in téz mény, nyelv -
vizsga szá ma, meg szer zé sé nek dá tu ma

6. köz igaz ga tá si alap vizs ga, szak vizs ga, ver seny vizs ga 
meg szer zé sé nek idõ pont ja, ok le vél szá ma, ered mé nye

7. in for ma ti kai is me re tek
8. jo go sít vány tí pu sa (op ci o ná lis)

9. er köl csi bi zo nyít vány szá ma, ki bo csá tá sá nak dá tu -
ma/er köl csi bi zo nyít vány igény lé sé nek dá tu ma (opcio -
nális)

10. egyéb, a mun ka kör be töl té sé nél re le váns köz len dõ
in for má ci ók és ada tok

III. A pá lyá zó szak mai ta pasz ta la tá ra vo nat ko zó
ada tok
 

1. szak mai ta pasz ta lat
2. mun kál ta tó meg ne ve zé se, tí pu sa, te vé keny sé gi te rü -

le te
3. be töl tött fel adat kör/mun ka kör
4. jog vi szony jel le ge, amennyi ben köz tiszt vi se lõ:

jelen legi be so ro lá sa
5. idõ tar tam

IV. A pá lyá zó ön élet raj za, mo ti vá ci ós le ve le, egyéb
csa tolt ira tok

V. A meg pá lyá zott ál lás ada tai
 

1. meg pá lyá zan dó mun ka kör meg ne ve zé se
2. pá lyá zat azo no sí tó szá ma
3. a pá lyá za tot ki író köz igaz ga tá si szerv neve, azono -

sítója
4. a pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je
5. a pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je
6. a pá lyá zat el bí rá lá si rend je

VI. A pá lyá za ti el já rás hoz és a ki vá lasz tás hoz kap -
cso ló dó egyéb ada tok
 

1. a pá lyá zat be nyúj tá sá nak idõ pont ja
2. a pá lyá za ti el já rás sal kap cso la tos ér te sí té sek, egyéb

ese mé nyek idõ pont ja
3. a pá lyá zat ér vény te len sé gé nek meg ál la pí tá sa, idõ -

pont ja, in do ka
4. a pá lyá zat le zá rá sá nak idõ pont ja

VII. A pá lyá za ti el já rás so rán a szol gál ta tó köz pont
hasz nált ki vá lasz tá si mód sze rek, kom pe ten cia vizs gá la -
tok ada tai
 

1. elõ szû rés idõ pont ja, ered mé nye
2. in ter jú idõ pont ja, ered mé nye
3. mun ka-al kal mas sá gi fel mé rés (teszt) idõ pont ja,

ered mé nye
4. ér té ke lõ köz pont idõ pont ja, ered mé nye

VIII. A pá lyá za ti el já rás so rán a köz igaz ga tá si szerv 
ál tal hasz nált ki vá lasz tá si mód sze rek ada tai
 

1. al kal ma zott ki vá lasz tá si mód szer faj tá ja, idõ pont ja,
ered mé nye

2. a mun kál ta tói jog kör gya kor ló já nak dön té se, an nak
in do kai
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3. melléklet
a 406/2007. (XII. 27.) Korm. rendelethez

Regisztrációs bejelentõ lap
közigazgatási szervek számára*

A köz igaz ga tá si szerv
neve:
tí pu sa:
szék he lye:
le ve le zé si címe:
irá nyí tói, il let ve fel ügye le ti szer vé nek meg-
ne ve zé se és címe:
irá nyí tói, il let ve fel ügye le ti jog kö ré be tar to zó
köz igaz ga tá si szer vek
KÖZIGTAD azo no sí tó ja
A köz igaz ga tá si szerv hi va ta li szer ve ze te 
ve ze tõ jé nek
neve:
te le fon szá ma:
hi va ta li e-ma il címe:
A köz igaz ga tá si szerv ál tal meg ha tal ma zott ügy in té zõ(k)
Köz zé té te li funk ció:
Ügy in té zõ neve:
Ügy in té zõ te le fon szá ma:
Ügy in té zõ hi va ta li e-ma il címe:
Ki vá lasz tó funk ció:
Ügy in té zõ neve:
Ügy in té zõ te le fon szá ma:
Ügy in té zõ hi va ta li e-ma il címe:
Ke re sõ funk ció:
Ügy in té zõ neve:
Ügy in té zõ te le fon szá ma:
Ügy in té zõ hi va ta li e-ma il címe:

* A 406/2007. (XII. 27.) Korm. ren de let alap ján a Kor mány za ti Sze mély -
ügyi Szol gál ta tó és Köz igaz ga tá si Köz pont ál tal mû köd te tett pá lyá za ti és
tobor zási adat bá zis hoz tör té nõ hoz zá fé rés hez.

4. melléklet
a 406/2007. (XII. 27.) Korm. rendelethez

Közzétételi adatlap adatai

I. A pá lyá za tot ki író köz igaz ga tá si szerv adatai
 

1. adat la pot ki töl tõ sze mély ügyi mun ka társ neve
2. adat lap ki töl té sé nek dá tu ma
3. a köz zé té te li adat lap (be kül dõ szerv ál tal kép zett) ik -

ta tó szá ma
4. a fel ügye le tet gya kor ló szerv meg ne ve zé se

(amennyi ben a ki ne ve zés mun kál ta tói jo gát a fel ügye le ti
szerv gya ko rol ja)

5. mun kál ta tó meg ne ve zé se
(amennyi ben a ki ne ve zés mun kál ta tói jo gát a fel ügye le -

ti szerv gya ko rol ja) an nak a szerv nek a meg ne ve zé se, ahol
a mun ka vég zés re sor ke rül

6. mun kál ta tói jog kör gya kor ló já nak neve, mun ka kö re
(amennyi ben a ki ne ve zés mun kál ta tói jo gát a fel ügye le -

ti szerv gya ko rol ja) a fel ügye le tet (irá nyí tást) gya kor ló ve -
ze tõ re vo nat ko zó ada tok

7. mun kál ta tó le ve le zé si címe, aho vá a pá lyá za tok be -
nyújt ha tók (amennyi ben a ki ne ve zés mun kál ta tói jo gát a
fel ügye le ti szerv gya ko rol ja) a fel ügye let gya kor ló szerv
címe

8. szol gál ta tó köz pont tal és a pá lyá zók kal való kap cso lat -
tar tás ra ki je lölt sze mély ügyi mun ka társ neve, el ér he tõ sé ge a
mun kál ta tó val kap cso la tos egyéb lé nye ges in for má ció

II. A be töl ten dõ mun ka kör re vo nat ko zó adatok
 

 8. mun ka kör meg ne ve zé se
 9. mun ka kör szint je (ve ze tõ/nem ve ze tõ)
10. mun ka kör szer ve ze ti egy sé ge
11. mun ka kör be tölt he tõ sé gé nek idõ pont ja
12. jog vi szony idõ tar ta ma (ha tá ro zat lan, ha tá ro zott)
13. fog lal koz ta tás jel le ge (tel jes mun ka idõ/rész mun ka -

idõs)
14. ve ze tõi meg bí zás ese tén a meg bí zás idõ tar ta ma
15. mun ka vég zés he lye
16. a mun ka kör höz tar to zó fõbb te vé keny sé gi kö rök
17. fel adat kör, el lá tan dó fel ada tok

mun ka kör be töl tõ je irá nyí tá sa alá tar to zó sze mé lyek
 száma, szer ve ze ti egy sé gek meg ne ve zé se,

18. el lá tan dó feladatok
19. a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló tör vény ren del -

ke zé se in túl a jog ál lás ra, az il let mény meg ál la pí tá sá ra, va -
la mint a jut ta tá sok ra vo nat ko zó egyéb jog sza bá lyok, bel sõ 
sza bály za tok meg ne ve zé se

20. mun ka kör be töl té sé hez elv árt/elõnyt je len tõ kép -
zett ség, vég zett ség, ta pasz ta lat

21. mun ka kör be töl té sé hez elv árt/elõnyt je len tõ nyelv -
tu dás szint je, nyelv vizs ga tí pu sa (an nak meg je lö lé sé vel,
hogy el vá rás-e, hogy a je len le gi mun ká ja so rán hasz nál ja
az adott nyel vet)

22. mun ka kör be töl té sé hez elv árt/elõnyt je len tõ in for -
ma ti kai rend szer is me ret

23. a mun ka kör be töl té sé hez szük sé ges-e közigazga -
tási vizs ga

24. a mun ka kör be töl té sé hez szük sé ges jo go sít vány tí pu sa
25. a mun ka kör be töl té sé hez szük sé ges nem zet biz ton -

sá gi el len õr zés szint je
26. a mun ka kör be töl té sé hez szük sé ges va gyon nyi lat ko zat
27. egyéb fel té te lek/elõ nyök a mun ka kör be töl té sé hez
28. mun ka kör be töl tõ jé tõl elv árt kom pe ten ci ák

III. A mun ka kör re ki íran dó pá lyá zat ada tai
 

21. a pá lyá zat hon la pon való pub li ká lá sá nak kért dá -
tuma

30. a pá lyá zó ál tal a pá lyá zat hoz csa to lan dó ira tok
31. a pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je
32. a pá lyá zat be nyúj tá sá nak mód ja
33. a pá lyá zat be nyúj tá sá nak fel té te lei
34. a pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je
35. a pá lyá za ti el já rás, a pá lyá zat el bí rá lá sá nak mód ja,

rend je
36. a pá lyá za ti ki írás köz zé té te lé nek he lye, ide je

(a szol gál ta tó köz pont hon lap ján való köz zé té te len kí vül)
37. a pá lyá zat tal kap cso la tos in for má ció adás ra fel jo go sí -

tott sze mély neve, te le fon száma a pá lyá zat elekt ro ni ku san
tör té nõ be nyúj tá sa ese tén a ki je lölt mun ka társ neve, e-ma il
címe
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A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
102/2007. (XII. 27.) KvVM

rendelete

a környezetvédelmi termékdíjról,
továbbá egyes termékek környezetvédelmi

termékdíjáról  szóló
1995. évi LVI. tör vény végrehajtásáról  szóló

10/1995. (IX. 28.) KTM rendelet
módosításáról

A kör nye zet vé del mi ter mék díj ról, to váb bá egyes ter mé -
kek kör nye zet vé del mi ter mék díj ár ól  szóló 1995. évi LVI.
tör vény 21.  § (1) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap -
ján, a kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter fel adat- és
ha tás kö ré rõl  szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let
1.  § a) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár -
va – az ér de kelt mi nisz te rek kel egyet ér tés ben – a kö vet ke -
zõ ket ren de lem el:

1.  §

A kör nye zet vé del mi ter mék díj ról, to váb bá egyes ter mé -
kek kör nye zet vé del mi ter mék díj ár ól  szóló 1995. évi LVI.
tör vény vég re haj tá sá ról  szóló 10/1995. (IX. 28.) KTM
ren de let (a to váb bi ak ban: KTM ren de let) 1.  § (1) be kez dé -
se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A Kt. 2.  § (1)–(2) be kez dé se sze rin ti kö te le zett, má -
sod la gos kö te le zett, hasz no sí tást ko or di ná ló szer ve zet
(a to váb bi ak ban együtt: kö te le zett) a 4. szá mú mel lék let -
ben meg ha tá ro zott, 2008. ja nu ár 1-jén ha tá lyos Kom bi nált
Nó menk la tú ra sze rin ti vám ta ri fa szá mok alá osz tá lyo zott
ter mé kek, il let ve cso ma go lás ese tén a 7. szá mú mel lék let -
ben meg ha tá ro zott KT-kód dal el lá tott anya gok után – bel -
föl di elõ ál lí tá sú új ra fu tó zott vagy hasz nált gumi lég ab -
roncs, tö mör vagy kis nyo má sú gu mi ab roncs ki vé te lé -
vel – ter mék díj fi ze té sé re kö te les.”

2.  §

A KTM ren de let 3.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés 
lép:

„3.  § (1) A bel föl di kö te le zett ter mék díj kö te les ter mék -
kel vég zett te vé keny sé gét az elsõ fi ze té si kö te le zett ség ke -
let ke zé sé tõl szá mí tott 15 na pon be lül a 2. szá mú mel lék let
sze rin ti adat tar ta lom mal kö te les be je len te ni a vám ha tó -
ság nak.

(2) A nyil ván tar tás ba vé tel ér de ké ben adott be je len tést
ki zá ró lag a kö te le zett, az ab ban be kö vet ke zett vál to zá so -
kat a vál to zást kö ve tõ 15 na pon be lül a kö te le zett vagy
kép vi se lõ je nyújt hat ja be.

(3) A vám ha tó ság hoz az (1) be kez dés sze rin ti ha tár idõ ig 
be nem je len tett

a) új ra hasz nál ha tó ter mék – a ter mék díj jal kap cso la tos
kö te le zett ség szem pont já ból – egy szer hasz nál ha tó ter -
mék nek mi nõ sül;

b) hasz no sí tói lánc ban gyûj tõ, il let ve hasz no sí tó te -
vé keny sé get vég zõ szer ve zet te vé keny sé ge nem szá -
mol ha tó el.

(4) A kép vi se lõ ál tal jog ta la nul be kül dött, va la mint a
kö te le zett azo no sí tá sá ra al kal mat lan be je len té se ket a vám -
ha tó ság nem fo gad ja el be je len tés ként és a kö te le zett egy -
ide jû leg tör té nõ ér te sí té sé vel vissza kül di.

(5) A ko or di ná ló szer ve zet ál tal tör té nõ át vál la lás ese tén 
a díj fi ze té si kö te le zett ség gel kap cso lat ban a kö te le zett nek, 
a hasz no sí tá si kö te le zett ség gel kap cso lat ban a ko or di ná ló
szer ve zet nek kell be je len tést ten nie.”

3.  §

A KTM ren de let 4.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés 
lép:

„4.  § (1) A kö te le zett nek szám vi te li bi zony la tok kal és
az elõ írt nyil ván tar tá sok kal me ge gye zõ en a 3. szá mú mel -
lék let sze rin ti adat tar ta lom mal kell be val lást ten nie a vám -
ha tó ság ré szé re.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott be val lás ban kö -
zölt ada tok va ló di sá gát a vám ha tó ság és a kör nye zet vé del -
mi ha tó ság az el já rá sá hoz kö tõ dõ en együtt és kü lön-kü lön
is el len õriz he ti.

(3) A kép vi se lõ ál tal jog ta la nul be kül dött, va la mint a
kö te le zett azo no sí tá sá ra al kal mat lan be val lá so kat a vám -
ha tó ság be val lás ként nem fo gad ja el és a kö te le zett egy ide -
jû leg tör té nõ ér te sí té sé vel vissza kül di.

(4) A be val lás ban sze re pel te tett, a be val lás be nyúj tá sát
meg elõ zõ en be nem je len tett hasz no sí tói lánc sze rep lõ je
ál tal vég zett gyûj tõ, il let ve hasz no sí tó te vé keny ség a ter -
mék díj men tes ség hasz no sí tá si el szá mo lá sá ba nem szá mít -
ha tó be. A be val lás be nyúj tá sá val egy ide jû leg be je len tett
hasz no sí tói lánc sze rep lõ je ese té ben a ter mék díj men tes ség 
hasz no sí tá si el szá mo lá sá ba a be nyúj tást meg elõ zõ 30 nap
alatt vég zett gyûj tõ, il let ve hasz no sí tó te vé keny ség szá -
mít ha tó be.”

4.  §

A KTM ren de let 8.  § (6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ 
ren del ke zés lép:

„(6) Az (5) be kez dés ben meg ha tá ro zot ta kon kí vül az új -
ra hasz nál ha tó ság meg ál la pí tá sá nak to váb bi fel té te le – a
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ter mék díj jal kap cso la tos kö te le zett ség szem pont já ból – a
11. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott vissza gyûj té si ará -
nyok tel je sí té se.”

5.  §

A KTM ren de let 13/A.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A kö te le zett a Kt. 5/D.  § (2) be kez dé se sze rin ti be -
je len tést az ügy let meg kez dé se elõtt leg alább há rom nap -
pal a 2. szá mú mel lék let IV. pont ja sze rin ti adat tar ta lom -
mal, a vám ha tó ság ál tal rend sze re sí tett, a hon lap já ról le -
tölt he tõ nyom tat vá nyon, il let ve az arra kö te le zett elekt ro -
ni kus úton te szi meg a ha tás kör rel és il le té kes ség gel ren -
del ke zõ vám ha tó ság nál.”

6.  §

A KTM ren de let 14.  § (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(3) A fel tün te tett ter mék díj, a hasz no sí tá si díj, va la mint 
a ter mék díj-ked vez mény és ter mék díj men tes ség össze gét
nyil ván tar tás sal kell alá tá masz ta ni, amely tar tal maz za a
ve võk ne vét, adó szá mát és cí mét, va la mint a szám la sor -
szá mát és ki ál lí tá sá nak dá tu mát.”

7.  §

A KTM ren de let 2. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let
1. szá mú mel lék le te lép.

8.  §

A KTM ren de let 3. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let
2. szá mú mel lék le te lép.

9.  §

A KTM ren de let 4. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let
3. szá mú mel lék le te lép.

10.  §

A KTM ren de let 5. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let
4. szá mú mel lék le te lép.

11.  §

A KTM ren de let 6. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let
5. szá mú mel lék le te lép.

12.  §

A KTM ren de let 9. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let
6. szá mú mel lék le te lép.

13.  §

A KTM ren de let 10. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de -
let 7. szá mú mel lék le te lép.

14. §

A KTM ren de let 11. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de -
let 8. szá mú mel lék le te lép.

15.  §

(1) Ez a ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba, ez zel
egy ide jû leg a KTM ren de let 9/B.  §-a és 8. szá mú mel lék le -
te ha tá lyát vesz ti.

(2) A KTM ren de let 8.  § (1) be kez dé sé ben az „az Adó-
és Pénz ügyi El len õr zé si Hi va tal tól (a to váb bi ak ban: adó -
ha tó ság)” szö veg rész he lyé be az „a vám ha tó ság tól” szö -
veg, 8.  § (2) be kez dé sé ben az „az adó ha tó ság” szö veg rész
he lyé be az „a vám ha tó ság” szö veg, 8.  § (8) be kez dé sé ben
az „az elsõ ne gyed éves be szá mo ló já hoz” szö veg rész he -
lyé be az „a tárgy évi elsõ be val lá sá hoz” szö veg,
9/A.  §-ában a „Mi nisz té ri um” szö veg rész he lyé be a „Kör -
nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri um (a to váb bi ak ban:
Mi nisz té ri um)” szö veg, a „Vám- és Pénz ügy õr ség Or szá -
gos Pa rancs nok sá ga” szö veg rész he lyé be a „vám ha tó ság”
szö veg, 13/A.  § (2) be kez dé sé ben a „9. mel lék let II. pont -
já ban” szö veg rész he lyé be a „9. szá mú mel lék let ben” szö -
veg lép.

(3) Ez a ren de let 2008. ja nu ár 2-án ha tá lyát ve szí ti.

Dr. Fo dor Gá bor s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter



1. számú melléklet a 102/2007. (XII. 27.) KvVM rendelethez

[2. szá mú mel lék let a 10/1995. (IX. 28.) KTM ren de let hez]

A bejelentés teljesítéséhez szükséges adattartalmi követelmények

I. Alap ada tok (Fõ lap)

A ter mék díj fi ze tés re kö te le zett adatai:
a) név,
b) GLN szám,
c) adó szám, adó azo no sí tó,
d) KSH törzs szám,
e) VPID szám,
f) KÜJ szám,
g) bel föl di, kül föl di bank szám la szám,
h) kö te le zett szék he lye,
i) le ve le zé si cím,
j) ügy in té zõ neve,
k) ügy in té zõ te le fon szá ma,
l) kép vi se lõ jé nek neve,
m) kép vi se lõ jé nek GLN szá ma,
n) kép vi se lõ jé nek VPID szá ma,
o) kép vi se lõ jé nek adó szá ma,
p) adat szol gál ta tás tí pu sa,
q) ol da lak szá ma,
r) kel te zés, cég sze rû alá írás.

II. Be je len tõ lap a ter mék díj-fi ze té si kö te le zett ség ke let ke zé sé rõl (BJ1)

A ter mék díj kö te les ter mék re vo nat ko zó adatok:
a) kö te le zett sé gek fel tûn te tése a for ma nyom tat vá nyon meg adott kód szá mok kal,
b) be je len tés ér vé nyes sé gé nek idõ pont ja,
c) kel te zés, cég sze rû alá írás.

III. Nyil ván tar tás ba vé te li ada tok az új ra hasz nál ha tó ter mék díj kö te les ter mé kek vagy ter mék díj kö te les ter mék ré sze ként
   for ga lom ba ho zott új ra hasz nál ha tó ter mék díj kö te les termékek bejelentéséhez (BJ2)

Új ra hasz nál ha tó ter mék díj kö te les ter mék re vo nat ko zó adatok:
a) adat sor sor szá ma,
b) GTIN azo no sí tó szá ma,
c) meg ne ve zé se,
d) vám ta ri fa szám,
e) KT-kód já nak 1–3 je gye,
f) anya ga,
g) tí pu sa,
h) cso ma golt ter mék,
i) net tó tö me ge (ter mék díj alap ja),
j) mé re te (szé les ség, mély ség, ma gas ság),
k) net tó töl té si mennyi sé ge,
l) át la gos élet tar ta ma,
m) át la gos for gá si se bes sé ge,
n) En ge dély/Ta nú sít vány tí pu sa, szá ma,
o) anya gá ban való hasz no sít ha tó sá gá nak je lö lé se,
p) új ra hasz nál ha tó sá gá nak je lö lé se,
q) az adott év nyi tó mér le gé ben sze rep lõ kész let ada tok.
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IV. Be je len tõ lap a lánc ügy let rõl (BJ3)

Lánc ügy let be je len té sé nek ada tai ügy le ten ként:
a) KT-kód,
b) ter mék meg ne ve zé se,
c) ter mék díj alap ját ké pe zõ mennyi ség (kg vagy db),
d) a lánc ügy let ben részt vevõ bel föl di ve võk neve, címe, GLN szá ma, VPID szá ma,
e) a ki szál lí tást vég zõ ne ve, cí me, adó szá ma, GLN szá ma, VPID száma,
f) a ki szál lí tás idõ pont ja, fu va ro zás ra (fel adás ra) át vé tel he lye (te lep hely, sa ját vagy bé relt rak tár) és ren del te té si

 hely,
g) a kül föl di vevõ neve, címe, a ren del te tés sel érin tett szék hely vagy te lep hely.

V. Be je len tõ lap a kép vi se let rõl (BJ4)

A kép vi se lõ ada tai:
a) név,
b) GLN szám,
c) adó szám,
d) KSH törzs szám,
e) VPID szám,
f) KÜJ szám,
g) bank szám la szám,
h) szék hely,
i) le ve le zé si cím,
j) ügy in té zõ neve és te le fon szá ma.

VI. A hasz no sí tás-men tes sé gi fel té tel tel je sí té sé hez al kal ma zott hul la dék ke ze lõk felsorolása (BJ5)

   (Ko or di ná ló szer ve ze ti át vál la lás ese tén a men tes sé gi en ge déllyel ren del ke zõ ko or di ná ló szer ve zet, egyé ni men tes-
   ség ese tén a hasz no sí tás hoz kö tött egyé ni men tes sé gi en ge déllyel ren del ke zõ kö te le zett ré szé re.)

  A hul la dék ke ze lõk ada tai:
a) név,
b) GLN szám,
c) VPID szám (kül föl di hul la dék ke ze lõ ese tén csak a GLN szám szük sé ges),
d) KÜJ szám (kül föl di hul la dék ke ze lõ ese tén csak a GLN szám szük sé ges),
e) men tes ség ér de ké ben való köz re mû kö dés tárgy évi kezdete,
f) men tes ség ér de ké ben való köz re mû kö dés tárgy évi vége,
g) hul la dék ke ze lés re vo nat ko zó en ge dély szám,
h) KTJ szám,
i) te vé keny ség tí pu sa,
j) HKT kód,
k) EWC kód,
l) a tárgy évi hul la dék ke ze lés le kö tött ka pa ci tás mér té ke HKT kód és EWC szerint.

VII. Át ve ze té si/ki uta lá si ké re lem (KE1)

1. Ter he len dõ díj
a) adó nem kód, szám la jel
b) rö vi dí tett meg ne ve zés
c) összeg fo rint ban

2. Jó vá íran dó
a) adó nem kód, szám la jel
b) rö vi dí tett meg ne ve zés
c) összeg fo rint ban

3. Ki uta lan dó fo rint összeg
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VIII. Gaz da sá gi tár sa ság (egyéb gaz dál ko dó szer ve zet) bír ság és pót lé kok mér sék lé sé re irá nyu ló kérelme (KE2)

1. Alap ada tok
a) Köz tar to zá si nyi lat ko zat ki töl tött sé ge
b) Idõ szak meg je lö lé se
c) Mér sé kel ni kért összeg

2. Egyéb in for má ci ók
a) Ha tár idõn túli kö ve te lé sek
b) Ha tár idõn túli szál lí tók
c) Hosszú le já ra tú hi tel tárgy évi tör lesz té se
d) Hosszú le já ra tú hi tel tárgy évi ka ma tai
e) El adás ra (be fek te tés re) vá sá rolt ér ték pa pí rok

ea) Meg ne ve zés
eb) Be szer zés dá tu ma
ec) Ér ték

f) Ka pott osz ta lék
fa) Osz ta lék nyúj tó
fb) Osz ta lék nyúj tás idõ pont ja
fc) Osz ta lék össze ge

g) Adott osz ta lék
ga) Osz ta lék nyúj tás idõ pont ja
gb) Osz ta lék össze ge

h) Bank szám lák és azok egyen le gei
ha) Szám la ve ze tõ pénz in té zet meg ne ve zé se
hb) Bank szám la szá ma
hc) Utol só egyen leg
hd) Egyen leg kel te
he) Összeg

3. Kap csolt vál lal ko zá sok
a) Kap csolt vál lal ko zá sok ra vo nat ko zó adatok

aa) Vál lal ko zás meg ne ve zé se
ab) Vál lal ko zás adó szá ma
ac) Ré sze se dés össze ge
ad) Ré sze se dés szá za lé ka
ae) Be fek te tés idõ pont ja

b) Más vál lal ko zás ba in gye ne sen át adott vagyon
ba) Tárgy évet meg elõ zõ év ben
bb) Tárgy év ben

c) Ala pít vá nyi be fi ze té sek, be fek te té sek, köz ér de kû kö te le zett ség vál la lá sok
ca) Tárgy évet meg elõ zõ év ben
cb) Tárgy év ben

4. A ké re lem be nyúj tá sá val kap cso la tos egyéb in for má ci ók
a) Fi ze té si ne héz ség ke let ke zé sé nek okai
b) Tar to zás fel hal mo zó dá sá nak el ke rü lé se
c) Fi ze tõ ké pes ség hely re ál lí tá sa ér de ké ben tett in téz ke dé sek

5. A ké re lem hez mel lé kel ni kell:
a) A tárgy évet meg elõ zõ idõ szak ra vo nat ko zó

aa) mér le get
ab) ered mény-ki mu ta tást

b) A tárgy évi ak tu á lis idõ szak há rom hó nap nál nem ré geb bi
ba) mér le gét
bb) ered mény ki mu ta tá sát

6. Kel te zés, cég sze rû alá írás

IX. Gaz da sá gi tár sa ság (egyéb gaz dál ko dó szer ve zet) ter mék díj fi ze té si könnyí tés re irá nyu ló kérelme (KE3)

1. Gaz dál ko dás sal kap cso la tos ada tok:
a) Kö te le zett sé gek

2007/184. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 15237



aa) Ön kor mány zat felé fenn ál ló
ab) APEH felé fenn ál ló
ac) Egyéb köz tar to zá sok

2. Fe de zet ként fel aján lott biz to sí ték
a) In gat lan va gyon tár gyak

aa) In gat lan meg ne ve zé se
ab) In gat lan ada tai

b) Ingó va gyon tár gyak (100 E Ft egye di ér té ket meg ha la dó)
ba) In gó ság meg ne ve zé se
bb) In gó ság ada tai

c) Ér ték pa pí rok
ca) Ér ték pa pír meg ne ve zé se
cb) Ér ték pa pír ada tai

d) Ke zes ség
da) Ke zes ség meg ne ve zé se
db) Ke zes ség ada tai

3. To váb bá e mel lék let VIII. pont já ban sze rep lõ adatok

X. Egyes kö te le zett sé gek ké se del mes tel je sí té sé nek ki men té sé re szol gá ló iga zo lá si kérelem (KE4)

1. Ké re lem tár gya, mu lasz tott kö te le zett ség/cse lek mény
a) meg je lö lé se, szá ma
b) ese dé kes sé ge
c) tel je sí tett sé ge

2. Ha tár idõ el mu lasz tá sá nak ki men té se
3. Iga zo ló do ku men tu mok fel so ro lá sa
4. A ké re lem hez mel lé kel ni kell a fel so rolt iga zo ló do ku men tu mo kat.

XI. Be val lás má so la ti ké re lem (KE5)

1. Be val lás ra vo nat ko zó ada tok
a) Tárgy idõ szak meg je lö lé se
b) Pél dány szám
c) Át vé tel mód ja

2. Kel te zés, alá írás
3. Át vé te li ada tok
4. A ké re lem hez mel lé kel ni kell:

a) meg ha tal ma zott el já ró ese té ben a meg ha tal ma zást,
b) il le ték össze gét il le ték bé lyeg ben a ké re lem re fel ra gaszt va.

XII. Nyi lat ko zat a fenn ál ló köz tar to zá sok ról (KNY)

1. Szerv meg ne ve zé se
2. A le járt ese dé kes sé gû köz tar to zás össze ge fo rint ban
3. Szerv szám la ve ze tõ pénz in té ze té nek neve
4. Szerv pénz for gal mi jel zõ szá ma
5. Kel te zés, alá írás

2. számú melléklet a 102/2007. (XII. 27.) KvVM rendelethez

[3. szá mú mel lék let a 10/1995. (IX. 28.) KTM ren de let hez]

A bevallás teljesítéséhez szükséges adattartalmi követelmények

I. Alap ada tok (Fõ lap)

A ter mék díj fi ze tés re kö te le zett adatai:
a) név,
b) GLN szám,
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c) adó szám, adó azo no sí tó,
d) KSH törzs szám,
e) VPID szám,
f) KÜJ szám,
g) bel föl di, kül föl di bank szám la szám,
h) kö te le zett szék he lye,
i) le ve le zé si cím,
j) ügy in té zõ neve,
k) ügy in té zõ te le fon szá ma,
l) kép vi se lõ jé nek neve,
m) kép vi se lõ jé nek GLN szá ma,
n) kép vi se lõ jé nek VPID szá ma,
o) kép vi se lõ jé nek adó szá ma,
p) adat szol gál ta tás tí pu sa,
q) ol da lak szá ma,
r) kel te zés, cég sze rû alá írás.

II. A ter mék díj-fi ze té si kö te le zett ség (B01-B07)

1. Ter mék díj faj tá ja KT-kód sze rin ti bon tás ban
2. Ter mék díj kö te les ter mék meg ne ve zé se
3. Ter mék díj-fi ze té si kö te le zett ség össze gé nek meg ál la pí tá sa

a) Ter mék díj kö te les ter mék fi ze té si kö te le zett ség alap ját kép zõ mennyi sé ge havi bon tás ban so ron ként és össze -
sen, ke res ke del mi cso ma go lás H díj té te le ese té ben a da rab szá mon fe lül a ter mék díj kö te les mennyiség kg-ban
meghatározott tömege is

b) Men tes ség szá za lé ka, ke res ke del mi cso ma go lás ese tén a men tes sé gi en ge dély ben fog lalt vál lalt új ra hasz ná la ti 
százalék

c) Ter mék díj té te lek
d) Kör nye zet vé del mi ter mék díj-fi ze té si kö te le zett ség össze ge so ron ként és összesen

4. Le von ha tó, il let ve vissza igé nyel he tõ ter mék díj össze gé nek meg ál la pí tá sa
a) Ter mék díj le vo nás, vissza igény lés alap ját kép zõ mennyi sé ge so ron ként és össze sen, ke res ke del mi cso ma go lás 

H díj té te le ese té ben a da rab szá mon fe lül a ter mék díj kö te les mennyi ség kg-ban meghatározott tömege is
b) Ter mék díj kö te les ter mék egy sé ge után meg fi ze tett díj
c) Ter mék díj kö te les ter mék után meg fi ze tett le von ha tó, vissza igé nyel he tõ összeg so ron ként és összesen

5. Ter mék díj net tó össze ge so ron ként és össze sen, amely a ter mék díj-fi ze té si kö te le zett ség össze gé nek és a ter mék -
díj kö te les ter mék után meg fi ze tett le von ha tó, vissza igé nyel he tõ összegének különbözete

III. Be val lás a men tes ség hez kö tõ dõ hul la dék ke ze lé si te vé keny ség rõl (HAS)

   (Ko or di ná ló szer ve ze ti át vál la lás ese tén a men tes sé gi en ge déllyel ren del ke zõ ko or di ná ló szer ve zet, egyé ni men tes-
   ség ese tén a hasz no sí tás hoz kö tött egyé ni men tes sé gi en ge déllyel ren del ke zõ kö te le zett ré szé re.)

Hul la dék ke ze lés re vo nat ko zó adatok
a) A hul la dék ke ze lé si te vé keny sé get vég zõ GLN száma
b) A hul la dék ke ze lé si te vé keny sé get vég zõ neve
c) HKT kód 1–7. je gye
d) EWC kód
e) Hul la dék ke ze lé si mû ve let meg ne ve zé se
f) Men tes ség so rán el szá mo lás ra ke rü lõ mennyi sé ge havi bon tás ban és összesen

IV. Be val lás a ter mék díj-fi ze té si kö te le zett ség át vál la lá sá ról (ÁTV)

1. Át vál la lás sal érin tett ter mék KT kó don ként
a) KT-KÓD 1–6 je gye
b) Ter mék díj kö te les ter mék meg ne ve zé se
c) Mennyi sé gi egy ség

2. A kö te le zett ség át adó sze rin ti bon tás ban és KT kó don ként
a) Cso ma go lás szám lá ban át vál lalt mennyi sé ge
b) Egyéb kõ olaj ter mék szám lá ban át vál lalt mennyi sé ge
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3. A kö te le zett ség át vál la ló sze rin ti bon tás ban és KT kódonként
a) Bér gyár tás ból szár ma zó ter mék díj kö te les ter mék mennyi sé ge
b) Elsõ vevõ ál tal kö zös sé gen be lü li ki vi tel re át vett mennyi ség
c) Elsõ vevõ ál tal kö zös sé gen be lü li ki vitt mennyi ség
d) Elsõ vevõ ál tal ex port ra át vett mennyi ség
e) Ex port mennyi sé ge

V. Be val lás az új ra hasz nál ha tó cso ma go lá sok mennyi sé gé rõl (UHA)

Új ra hasz nál ha tó cso ma go lás ra vo nat ko zó adatok
a) Adat sor sor szá ma: a nyil ván tar tás ba vé te li ada tok az új ra hasz nál ha tó ter mék díj kö te les ter mé kek vagy ter mék -

díj kö te les ter mék ré sze ként for ga lom ba ho zott új ra hasz nál ha tó ter mék díj kö te les ter mé kek be je len té sé hez
(BJ2) adatsor sorszámával megegyezõen kell alkalmazni.

b) Ki bo csá tott új ra hasz nál ha tó cso ma go lás mennyi sé ge (kg)
c) Új ra hasz ná lat ra vissza fo ga dott cso ma go lás mennyi sé ge (kg)
d) Új on nan be szer zett új ra hasz nál ha tó cso ma go lás mennyi sé ge (kg)
e) Vissza fo ga dott új ra hasz nál ha tó cso ma go lás ból ke let ke zett hul la dék mennyisége (kg)

VI. Be val lás a ke res ke del mi cso ma go lá sok ter mék díj men tes ség hez kö tõ dõ for gal ma zá si és be szer zé si te vé keny sé gé rõl
mennyiségérõl (UHB)

1. Ter mék díj men tes ség hez kö tõ dõ új ra hasz ná la ti adatok:
a) Ital ter mék ka te gó ria azo no sí tá sa
b) Ú díj té tel aló li men tes sé gek ese tén

ba) El sõd le ges fo gyasz tói cso ma go lás ban for ga lom ba ho zott összes ter mék mennyi sé ge (literben)
bb) Eb bõl új ra hasz nál ha tó cso ma go lás ban for ga lom ba ho zott ter mék mennyi sé ge (literben)
bc) Eb bõl vissza gyûj tött for ga lom ba ho zott új ra hasz nál ha tó cso ma go lás tér fo ga ta (literben)

c) K díj té tel aló li men tes sé gek ese tén
ca) El sõd le ges fo gyasz tói cso ma go lás ban be szer zett ter mék összes mennyi sé ge (literben)
cb) Eb bõl új ra hasz nál ha tó cso ma go lás ban be szer zett ter mék mennyi sé ge (literben)
cc) Eb bõl vissza gyûj tött be szer zett új ra hasz nál ha tó cso ma go lás tér fo ga ta (literben)

2. Be vá sár ló-rek lám tás ka ter mék dí ja aló li tel jes men tes sé gé hez kö tõ dõ adatok
a) For ga lom ba ho zott (be vá sár ló-rek lám) tás ka tér fo gat össze ge (literben)
b) Eb bõl kör nye zet ba rát véd jeggyel ren del ke zõ (be vá sár ló-rek lám) tás ka tér fo gat össze ge (literben)

VII. Hasz no sí tás ko or di ná ló szer ve ze tek be val lá sa az át vál lalt mennyi sé gek rõl (HKS)

Csat la ko zott part ne rek ada tai
a) Csat la ko zott part ne rek GLN szá ma
b) Csat la ko zott part ne rek VPID szá ma
c) Csat la ko zott part ne rek neve
d) KT-kód
e) Szol gál ta tói díj alap ját ké pe zõ át vál lalt tárgy idõ sza ki mennyi sé gek so ron ként és összesen

VIII. Ön el len õr zés rõl (ÖNP)

1. Ön el len õr zé si pót lék ki szá mí tá sa
a) A he lyes bí tett díj

aa) adó nem kód ja
ab) meg ne ve zé se

b) A díj alap já nak kü lön bö ze te
c) A díj kü lön bö ze te

2. Az ön el len õr zé si pót lé kok és össze sí té sük
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3. számú melléklet a 102/2007. (XII. 27.) KvVM rendelethez

[4. szá mú mel lék let a 10/1995. (IX. 28.) KTM ren de let hez]

Termékdíjköteles termékek és anyagok köre

Az „ex” jel zés sel el lá tott vám ta ri fa szám olyan ter mék cso por tot je lent, mely ben csak a Kt. ha tá lya alá tar to zó ter mé kek 
ter mék díj kö te le sek.

A * jel zés sel el lá tott vtsz. szá mok olyan elekt ro mos és elekt ro ni kai be ren de zés ter mék cso por to kat je len te nek, mely -
ben azok a ter mé kek ter mék díj kö te le sek, me lyek nek brut tó sú lya leg fel jebb 200 kg, vagy tel je sít mény fel vé te le leg fel -
jebb 4 kW.

Meg ne ve zés

Vám ta ri fa szám

Vám ta ri fa szám és
HR al szám

KN al szám

Gu mi ab ron csok

Új gumi lég ab roncs, ki vé ve a 4011 40; 4011 50 00 vtsz. alá tar to zó
ter mé ke ket

ex 4011

Új ra fu tó zott vagy hasz nált gumi lég ab roncs; tö mör vagy kis nyo má sú
gu mi ab roncs, ki vé ve a 4012 90 30; 4012 90 90 vtsz. alá tar to zó termékeket

ex 4012

Hû tõ kö ze gek

Szén hid ro gé nek ha lo gén szár ma zé kai hû tõ kö zeg céljára:

Acik li kus szén hid ro gé nek két vagy több kü lön bö zõ ha lo gént tar tal ma zó
ha lo gén szár ma zé kai

Tri klór-flu or-me tán ex 2903 41 00

Di klór-di flu or-me tán ex 2903 42 00

Tri klór-tri flu or-etán ex 2903 43 00

Di klór-tet raf lu or-etá nok és klór-pen ta flu or-etá nok ex 2903 44

Csak flu or ral és klór ral per ha lo gé ne zett más szár ma zé kok ex 2903 45

Bróm-klór, di flu or-me tán, bróm-tri flu or-me tán és di bróm-tet raf lu or-etán ex 2903 46

Más per ha lo gé ne zett szár ma zé kok ex 2903 47 00

Más ex 2903 49

Me tán, etán vagy pro pán ha lo gé ne zett szár ma zé ka it tar tal ma zó keverékek:

Klórf lu ór-szén hid ro gé ne ket (CFC-k) tar tal ma zó,
hid rok lórf lu ór-szén hid ro gén-(HCFC), perf lu ór-szén hid ro gén (PFC) 
vagy hid rof lu ór-szén hid ro gén (HFC) tartalommal is

ex 3824 71 00

Bróm klór-di flu or-me tá no kat, bróm-tri flu or-me tá no kat vagy
di bróm-tet raf lu o re tá no kat tartalmazó

ex 3824 72 00

Hidrobrómfluór-szénhidrogéneket (HBFC-k) tartalmazó ex 3824 73 00

Hidroklórfluór-szénhidrogéneket (HCFC-k) tartalmazó,
perfluór-szénhidrogén (PFC) vagy hidrofluór-szénhidrogén (HFC)
tartalommal is, de klórfluórszénhidrogén (CFC) tartalom nélkül

ex 3824 74 00

Szén-tet rak lo ri dot tar tal ma zó ex 3824 75 00

1,1,1-trik ló re tánt tar tal ma zó (me til-klo ro form) ex 3824 76 00

Bróm-me tánt (me til-bro mid) vagy bróm klór-me tánt tar tal ma zó ex 3824 77 00

Perfluór-szénhidrogéneket (PFC-k) vagy hidrofluór-szénhidrogéneket
(HFC-k) tartalmazó, de klórfluór-szénhidrogén (CFC) vagy
hirdroklórfluór-szénhidrogén(HCFC) tartalom nélkül

ex 3824 78 00

Más ex 3824 79 00

Rész le ge sen ha lo gé ne zett flu o ro zott-kló ro zott acik li kus szén hid ro gént
tar tal ma zó ke ve ré kek és más rész le ge sen ha lo gé ne zett acik li kus
szén hid ro gént tartalmazó keverékek

ex 3824 90 97
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Meg ne ve zés

Vám ta ri fa szám

Vám ta ri fa szám és
HR al szám

KN al szám

Ak ku mu lá to rok

Elekt ro mos ak ku mu lá to rok a 8507 90 vtsz. ki vé te lé vel ex 8507

Egyéb kõ olaj ter mé kek

Ke nõ olaj

Mo tor olaj, komp resszor-ke nõ olaj, tur bi na-ke nõ olaj 2710 19 81

Hid ra u li kus célú fo lya dék 2710 19 83

Fe hér olaj, fo lyé kony pa raf fin 2710 19 85

Dif fe ren ci ál olaj és re duk tor olaj 2710 19 87

Ke ve rék fém meg mun ká lás hoz, for ma le vá lasz tó olaj, kor ró zió gát ló olaj 2710 19 91

Vil la mos szi ge te lé si olaj 2710 19 93

Más ke nõ olaj és más olaj, ki vé ve ke nõ zsí rok ex 2710 19 99

Tex til, bõr, szõr me és más anya gok ke ze lé sé re hasz nált ké szít mé nyek 3403 11 00

Leg alább 70 tö meg szá za lék kõ olaj- vagy bi tu me nes ás vá nyok ból elõ ál lí tott
olaj tar ta lom mal, de nem fõ alkotóként

3403 19 10

Gé pek, be ren de zé sek és jár mû vek ke nõ anya gai, ki vé ve kenõzsírok ex 3403 19 91

Más 3403 19 99

Hid ra u li kus fék-fo lya dék és más el ké szí tett fo lya dék hid ra u li kus haj tó mû höz,
amely kõ ola jat vagy bi tu me nes ás vá nyok ból nyert ola jat 
70 tö meg szá za lék nál kisebb arányban tartalmaz

ex 3819 00 00

Rek lám hor do zó pa pí rok

Pa pír és kar ton; pa pír ipa ri rost anyag ból, pa pír ból vagy kar ton ból ké szült
áruk

ex 48

Köny vek, új sá gok, ké pek és más nyom da ipa ri ter mé kek; ex 49

Elekt ro mos és elekt ro ni kai be ren de zé sek

Ház tar tá si nagy gé pek 

Lég- vagy vá ku um szi vattyú, lég- vagy más gáz komp resszor és ven ti lá tor;
el szí vó vagy vissza ve ze tõ kür tõ be épí tett ven ti lá tor ral, szûrõvel is

ex 8414*

Lég kon di ci o ná ló be ren de zés mo tor meg haj tá sú ven ti lá tor ral, va la mint
hõ mér sék let- és ned ves ség sza bá lyo zó szer ke zet tel, be le ért ve az olyan
be ren de zést is, amely ben a nedvesség külön nem szabályozható

ex 8415*

Hû tõ gép, fa gyasz tó gép és egyéb hû tõ- vagy fa gyasz tó ké szü lék, elekt ro mos
vagy más mû kö dé sû is; hõ szi vattyú a 8415 vtsz. alá tar to zó lég kon di ci o ná ló
be ren de zés ki vé te lé vel, va la mint a 8418 91 és a 8418 99 vtsz. alá tartozó
termékek kivételével

ex 8418*

Mo so ga tó gép; pa lack vagy más tar tály tisz tí tá sá ra vagy szá rí tá sá ra szol gá ló
gép; pa lack, kan na, do boz, zsák vagy más tar tály töl té sé re, zá rá sá ra, vagy
cím ké zé sé re szol gá ló gép; pa lack, be fõt tes üveg, kém csõ és ha son ló tar tály
du ga szo lá sá ra szol gá ló gép; más cso ma go ló- vagy bá lá zó gép (be le ért ve a
zsu gor fó li á zó bálázógépet is); ital szénsavazására szolgáló gép

ex 8422*

Ház tar tás ban vagy mo so dá ban hasz ná la tos mo só gép, be le ért ve az olyan
gé pet is, amely mos és szárít is

ex 8450*

Elekt ro mo tor és elekt ro mos ge ne rá tor [az áram fej lesz tõ egy ség (agg re gát)
ki vé te lé vel]

ex 8501*

Por szí vók be épí tett elekt ro mo tor ral a 8508 11 vtsz. alá tar to zók ki vé te lé vel ex 8508 19

Elekt ro mos át fo lyá sos víz me le gí tõ 8516 10 11

He lyi sé gek fû té sé re szol gá ló, elekt ro mos lég- és ta laj me le gí tõ készülék

Hõ tá ro lós ra di á tor 8516 21 00

Fo lya dék kal töl tött ra di á tor 8516 29 10
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Hõ su gár zó 8516 29 50

Más be épí tett ven ti lá tor ral 8516 29 91

Más he lyi sé gek fû té sé re szol gá ló, elekt ro mos lég- és ta laj me le gí tõ készülék 8516 29 99

Mik ro hul lá mú sütõ 8516 50 00

Más sütõ; tûz hely, fõ zõ lap, for ra ló gyû rû, grill sü tõ és sü tõ ros tély 8516 60

Ház tar tá si kis gé pek

Sze mély mér leg, cse cse mõ mér leg is, ház tar tá si mérleg 8423 10

Ház tar tá si var ró gép 8452 10

Leg fel jebb 1 500 W tel je sít mé nyû és leg fel jebb 20 li te res por zsák kal vagy
más tar tály ka pa ci tás sal ren del ke zõ be épí tett elekt ro mo to ros porszívó

8508 11 00

Elekt ro me cha ni kus ház tar tá si ké szü lé kek be épí tett elekt ro mo tor ral, 
a 8508 vtsz. alá tar to zó por szí vók ki vé te lé vel, va la mint a 8509 90 vtsz.
kivételével

ex 8509 

Vil lany bo rot va, -haj nyí ró gép és szõr el tá vo lí tó ké szü lék be épí tett
elekt ro mo tor ral:

8510

Elekt ro ter mi kus fod rá sza ti ké szü lék vagy kéz szá rí tó készülék:

Haj szá rí tó 8516 31

Más fod rá sza ti ké szü lék 8516 32 00

Kéz szá rí tó ké szü lék 8516 33 00

Vil lany va sa ló 8516 40

Ká vé- vagy tea fõ zõ 8516 71 00

Ke nyér pi rí tó 8516 72 00

Olaj sü tõ 8516 79 20

Más elekt ro ter mi kus ház tar tá si ké szü lék 8516 79 70

Leg fel jebb 1 000 V fe szült sé gû elekt ro mos áram kör össze kap cso lá sá ra vagy
vé del mé re vagy elekt ro mos áram kör be vagy azon be lü li össze kap cso lás ra
szol gá ló ké szü lék (pél dá ul kap cso lók, re lék, ol va dó biz to sí té kok,
túl fe szült ség-csök ken tõk, du ga szok, fog la la tok, lám pa fog la la tok és más
csat la ko zók, csat la ko zó do bo zok); op ti kai szá lak hoz, optikai szálból álló
nyalábokhoz vagy kábelekhez való csatlakozók

8536

Ka ró ra, zse bó ra és más óra (be le ért ve a stop per órát is), ne mes fém bõl vagy
ne mes fém mel plat tí ro zott fém bõl készült tokkal

ex 9101

Ka ró ra, zse bó ra és más óra, be le ért ve a stop per órát is, a 9101 vtsz. alá
tar to zó ki vé te lé vel

ex 9102

Óra „kis óra szer ke zet tel”, a 91 04 vtsz. alá tar to zó ki vé te lé vel ex 9103

Mû szer fal ba be épí tés re al kal mas és ha son ló tí pu sú óra gép jár mû höz, lé gi-,
ûr- és vízi jármûhöz

ex 9104

Más óra ex 9105

In for má ci ós (IT) és táv köz lé si be ren de zé sek (ki vé ve a mo bil és a rá dió te le fon 
készülék)

Nyom da ipa ri gép, amely nyo mó la pok, nyo mó hen ge rek és más, a 8442 vtsz.
alá tar to zó nyo mó al kat ré szek se gít sé gé vel mû kö dik; más nyom ta tók,
má so ló gé pek és fax gé pek, kom bi nál va is; ezek alkatrészei és tartozékai

ex 8443*

Író gé pek a 8443 vtsz. alá tar to zó nyom ta tók ki vé te lé vel; szö veg szer kesz tõ
gépek

ex 8469

Szá mo ló gép és szá mo ló funk ci ó val el lá tott zseb mé re tû adat rög zí tõ-,
elõ hí vó-, és meg je le ní tõ gép; köny ve lõ gép, pos tai bér men te sí tõ gép,
jegy ki adó gép és ha son ló gép számolószerkezettel; pénztárgép

ex 8470
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Au to ma ti kus adat fel dol go zó gép és egy sé gei; mág ne ses vagy op ti kai
le ol va só, adat át író gép a kó dolt adat adat hor do zó ra tör té nõ át írá sá ra és
más hol nem em lí tett gép ilyen adatok feldolgozásához

ex 8471

Más iro dai gép (pl. sten cil- vagy más sok szo ro sí tó gép, cím író gép, au to ma ta
bank jegy ki adó gép, ér me vá lo ga tó, ér me szám lá ló vagy ér me cso ma go ló gép,
ce ru za he gye zõ, lyu kasz tó- vagy fû zõ gép), ki vé ve a 8472 90 30 vtsz. alá
tartozó termékek

ex 8472

Táv be szé lõ-ké szü lé kek, be le ért ve a mo bil te le fon-há ló za tok hoz vagy más
ve ze ték nél kü li há ló za tok hoz való ké szü lé ke ket; hang, ké pek vagy más
ada tok to váb bí tá sá ra vagy vé te lé re szol gá ló más ké szü lé kek, be le ért ve a
ve ze té kes vagy ve ze ték nél kü li há ló za tok (he lyi- vagy nagy ki ter je dé sû
há ló zat) táv köz lé si be ren de zé se it a 8443, 8525, 8527 vagy 8528 vtsz. alá
tar to zó, to váb bí tás ra vagy vé tel re szol gá ló készülékek, valamint a 8517 12, 
a 8517 69 31 és a 8517 69 39 kivételével

ex 8517

Ve ze té kes te le fon ké zi be szé lõ je 8518 30 20

Szö veg is mét lõ ké szü lék te le fon hoz 8519 81 11

Dik ta fon, amely csak kül sõ áram for rás sal mû kö dik 8519 81 51

Te le fon üze net-rög zí tõ 8519 50 00

Ra dar ké szü lék, rá di ó na vi gá ci ós se géd ké szü lék és rá di ós táv irá nyí tó készülék 8526

Ki zá ró lag vagy el sõ sor ban a 8471 vtsz. alá tar to zó au to ma ti kus
adat fel dol go zó rend szer ben hasz ná la tos ka tód su gár csö ves monitor

8528 41 00

Ki zá ró lag vagy el sõ sor ban a 8471 vtsz. alá tar to zó au to ma ti kus
adat fel dol go zó rend szer ben hasz ná la tos más monitor

8528 51 00

Ki zá ró lag vagy el sõ sor ban a 8471 vtsz. alá tar to zó au to ma ti kus
adat fel dol go zó rend szer ben hasz ná la tos projektor

8528 61 00

Au to ma ti kus adat fel dol go zó gép ál tal lét re ho zott di gi tá lis in for má ció
meg je le ní té sé re al kal mas, sík pa nel meg je le ní tõ (pél dá ul fo lya dék kris tá lyos
esz köz) segítségével mûködõ más projektor

8528 69 10

Elekt ro mos el len õr zõ jel zõ-, és biz ton sá gi be ren de zés vas út, vil la mos vas út,
köz út bel ví zi ki kö tõ, ki kö tõi be ren de zés vagy re pü lõ tér szá má ra 
(a 8608 vtsz. alá tartozók kivételével)

ex 8530

Elekt ro ni kus for dí tó gép vagy szó tár 8543 70 10

Szó ra koz ta tó elekt ro ni kai cik kek 

Mik ro fon és tar tó szer ke ze te; hang szó ró, do boz ba sze rel ve is; fej hall ga tó és
fül hall ga tó, mik ro fon nal össze épít ve is, va la mint egy mik ro fon ból és egy
vagy több hang szó ró ból álló egy ség; hang frek ven ci ás elekt ro mos erõ sí tõ;
elekt ro mos hang erõ sí tõ egy ség a 8518 30 20 vtsz. alá tartozó termékek
kivételével

ex 8518 

Hang fel ve võ- vagy hang le ját szó ké szü lék a 8519 50, a 8519 81 11 
és a 8519 81 51 vtsz. alá tar to zó ter mé kek ki vé te lé vel

ex 8519

Vi deo fel ve võ vagy -le ját szó ké szü lék, vi de ot un er rel egy be épít ve is ex 8521* 

Te le ví zi ós ka me rák (fel ve võk), di gi tá lis fény ké pe zõ gé pek és
vi deo ka me ra-fel ve võk a 8525 80 11 kivételével

ex 8525 80

Rá dió mû sor-ve võ ké szü lék, hang fel ve võ vagy -le ját szó ké szü lék kel vagy
órá val kom bi nál va is, közös házban

8527
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Mo ni to rok és ki ve tí tõk, be épí tett te le ví zió ve võ-ké szü lék nél kül; te le ví zi ós
adás vé te lé re al kal mas ké szü lék, rá dió mû sor-ve võ ké szü lé ket vagy hang-
vagy kép fel ve võ vagy -le ját szó ké szü lé ket ma gá ban fog la ló is, 
a 8528 41 00, a 8528 51 00, a 8528 61 00 és a 8528 69 10 vtsz. alá tartozó
termékek kivételével

ex 8528

Ki zá ró lag vagy el sõ sor ban a 8525–8528 vtsz. alá tar to zó ké szü lé kek
al kat ré szei:

8529

Fény ké pe zõ gép (a moz gó fény ké pé sze ti ki vé te lé vel); fény ké pé sze ti
vil la nó fény-ké szü lék és vil la nó kör te, a 8539 vtsz. alá tar to zó kisülési csõ
kivételével

Azon nal elõ hí vó (po la ro id) fény ké pe zõ gép 9006 40 00

Fény ké pe zõ gép köz vet len ke re sõ vel [egy len csés vissza tük rö zés (SLR)],
leg fel jebb 35 mm szé les sé gû filmtekercshez

9006 51 00

Más fény ké pe zõ gép, 35 mm-nél ki sebb szé les sé gû film te kercs hez 9006 52 00

Más fény ké pe zõ gép 35 mm szé les sé gû film te kercs hez 9006 53

Fény ké pé sze ti vil la nó fény-ké szü lék és vil la nó kör te:

Ki sü lé si csõ vel mû kö dõ (elekt ro ni kus) vil la nó fény-ké szü lék 9006 61 00

Moz gó kép fel ve võ (ka me ra) és -ve tí tõ, hang fel ve võ vagy hang le ját szó
ké szü lék kel vagy anélkül:

Ka me ra, 16 mm-nél kes ke nyebb vagy su per 8-as film hez: 9007 11 00

Ka me ra, más film hez 9007 19 00

Ál ló kép ve tí tõ, a moz gó fény ké pé sze ti-gép ki vé te lé vel; fény ké pé sze ti na gyí tó
és ki csi nyí tõ (moz gó-fény ké pé sze ti kivételével)

Dia ve tí tõ 9008 10 00

Elekt ro mos és elekt ro ni kus bar kács gé pek, szer szá mok, ki vé ve a nagy mé re tû,
hely hez kö tött ipa ri szerszámok

Más, au to ma ta ipa ri var ró gép 8452 21 00*

Fém ipa ri esz ter ga (be le ért ve az esz ter gá ló köz pon tot is): 8458*

Anyag le vá lasz tás sal mû kö dõ fém ipa ri fú ró-, fu rat meg mun ká ló, ma ró-,
me net vá gó vagy me net fú ró gép (be le ért ve a hor doz ha tó fú ró gé pet is), 
a 8458 vtsz. alá tar to zó esz ter ga (be le ért ve az esz ter gá ló központot is)
kivételével:

8459*

Gya lu gép, vé sõ-, hor nyo ló-, üre ge lõ-, fo gas ke rék ma ró, fo gas ke rék-kö szö rü lõ 
vagy fo gas ke rék-si mí tó gép, fû rész- és vá gó gép, va la mint más vtsz. alá nem
osz tá lyoz ha tó fém vagy cer met le vá lasz tás sal mûködõ más szerszámgép:

8461*

Szer szám gép (be le ért ve a sze ge zõ-, ra gasz tó- vagy más össze ál lí tó gé pet is)
fa, pa ra fa, csont, ke mény gu mi, ke mény mû anyag vagy ha son ló ke mény
anyag megmunkálására

8465*

Ko vá cso ló, ka la pá ló vagy ala kos saj to ló szer szám gép (be le ért ve a prés gé pet
is) fém meg mun ká lá sá ra; nyí ró, haj lí tó, haj to ga tó, re dõ zõ, si mí tó, egyen ge tõ,
nyí ró, lyu kasz tó vagy ro vát ko ló szer szám gép (be le ért ve a prés gé pet is) fém
meg mun ká lá sá ra; más hol nem említett présgép fém vagy keményfém
megmunkálására

8462*

Anyag le vá lasz tás nél kül mû kö dõ más szer szám gép fém vagy ce ment
meg mun ká lá sá ra

8463*

Kézi hasz ná la tú szer szám, pne u ma ti kus, hid ra u li kus, vagy be épí tett
elekt ro mos vagy nem elekt ro mos motorral mûködõ

ex 8467*

Já té kok, sza bad idõs és sport fel sze re lé sek

Na po zó ágyak, na po zó lám pák és ha son ló, na po zás hoz hasz nált fel sze re lé sek:
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Ult ra ibo lya A su ga rat fel hasz ná ló fény csõ vel:

Ult ra ibo lya A su ga rat fel hasz ná ló fény csõ vel leg fel jebb 100 cm
csõ hosszú ság gal

8543 70 51

Ult ra ibo lya A su ga rat fel hasz ná ló más fény csõ vel 8543 70 55

Más, na po zó ágyak, -lám pák, ha son ló fel sze re lé sek na po zás hoz 8543 70 59

Vil lany vo nat, vá gány, jel zõ lám pa és más tar to zé kai; csök ken tett mé re tû
„mé ret ará nyos” össze sze rel he tõ mo dell kész let ben, mûködõ is

9503 00 30

Be épí tett mo tor ral mû kö dõ más já ték és mo dell mû anyag ból 9503 00 75

Be épí tett mo tor ral mû kö dõ más já ték és mo dell más anyag ból 9503 00 79

Té vé hez kap csol ha tó vi deo já ték 9504 10 00

Pénz ér mék kel, bank je gyek kel, bank kár tyák kal, zse to nok kal vagy más
fi ze tõ esz kö zök kel mû kö dõ más já ték, a te ke pá lya-fel sze re lés kivételével

9504 30

Elekt ro mos au tó ver seny-kész let, ver seny jel le gû 9504 90 10

El len õr zõ és ve zér lõ esz kö zök

Mér leg, vizs gá ló és el len õr zõ mér leg is (az 50 mg vagy en nél na gyobb
ér zé keny sé gû mér leg ki vé te lé vel) be le ért ve a súllyal mû köd te tett szám lá ló
vagy el len õr zõ mér le get is; súly min den faj ta mér leg hez, 
(va la mint a 8423 10 vtsz. alá tartozó termékek kivételével)

ex 8423*

Gép jár mû höz hasz nált ri asz tó be ren de zés 8512 30 10

Elekt ro mos, akusz ti kus vagy vi zu á lis jel zõ be ren de zés (pl. csen gõ, szi ré na
jel zõ táb la, be tö rést vagy tü zet jel zõ ri asz tó ké szü lék), a 8512 vagy a 8530
vtsz. alá tartozó kivételével

ex 8531

Ada go ló au to ma ták

Bank jegy ki adó au to ma ta 8472 90 30

Au to ma ta el áru sí tó gép (pl. pos tai bé lyeg, ci ga ret ta, étel vagy ital áru sí tá sá ra), 
be le ért ve a pénz vál tó gépet is:

Au to ma ta ital áru sí tó gép be épí tett me le gí tõ- vagy hû tõ ké szü lék kel 8476 21 00

Más el áru sí tó au to ma ta be épí tett me le gí tõ-, hû tõ ké szü lék kel 8476 81 00

Rá dió te le fon ké szü lék

Mo bil te le fon-há ló zat hoz vagy más ve ze ték nél kü li há ló za tok hoz való
távbeszélõk

8517 12 00

Rá dió te le fon- vagy rá dió táv író-ve võ ké szü lék

Hor doz ha tó sze mé lyi hívó 8517 69 31

Más rá dió te le fon- vagy rá dió táv író-ve võ ké szü lék 8517 69 39

II. Mû anyag (be vá sár ló-rek lám) tás ka

Mû anyag zsák és zacs kó (be le ért ve a kúp alak út is) (az el adá si he lyen
tör té nõ meg töl tés re ter ve zett és szánt zsák és zacs kó, va la mint az el adás
he lyén el adott, meg töl tött vagy ott tör té nõ meg töl tés re ter ve zett
és szánt el dob ha tó zsák és zacs kó, amennyi ben cso ma go lá si funkciót lát el)
etilénpolimerekbõl

ex 3923 21 00

Mû anyag zsák és zacs kó (be le ért ve a kúp alak út is) (az el adá si
 he lyen tör té nõ meg töl tés re ter ve zett és szánt zsák és zacs kó, va la mint az
el adás he lyén el adott, meg töl tött vagy ott tör té nõ meg töl tés re ter ve zett és
szánt el dob ha tó zsák és zacs kó, amennyi ben cso ma go lá si funkciót lát el) 
más mûanyagból

ex 3923 29
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4. számú melléklet a 102/2007. (XII. 27.) KvVM rendelethez

[5. szá mú mel lék let a 10/1995. (IX. 28.) KTM ren de let hez]

A termékdíj visszaigénylésére vonatkozó nyilvántartások tartalmi követelményei

1. szá mú táb lá zat

A Kt. 5/B. §-a szerinti termékdíjköteles termék gyártásához közvetlen anyagként
(alapanyagként) felhasznált termékdíjköteles termék után befizetett termékdíj

visszaigénylésére vonatkozó nyilvántartás tartalmi elemei

1. A ter mék díj vissza igény lõ jé nek ada tai (a 3. szá mú mel lék let I. pont ja sze rint)

2. A köz vet len anyag ként (alap anyag ként) fel hasz nált ter mék díj kö te les ter mék re vo nat ko zó ada tok:

a) ter mék díj kö te les ter mék meg ne ve zé se;

b) ter mék díj faj tá ja, KT-kód sze rin ti bon tás ban;

c) a köz vet len anyag ként (alap anyag ként) fel hasz nált ter mék díj kö te les ter mék mennyi sé ge, GTIN szá ma, KT-kód
sze rin ti bon tás ban;

d) a köz vet len anyag ként (alap anyag ként) fel hasz nált ter mék re be fi ze tett ter mék díj össze ge, KT-kód sze rin ti bon tás -
ban;

e) a ter mék díj be fi ze tõ jé nek neve; VPID és GLN szá ma;

f) a ter mék díj-be fi ze tés azo no sí tó ja (szám la szám).

3. Az elõ ál lí tott ter mék díj kö te les ter mék re vo nat ko zó ada tok

a) ter mék díj kö te les ter mék meg ne ve zé se;

b) ter mék díj faj tá ja, KT-kód sze rin ti bon tás ban;

c) a ter mék díj kö te les ter mék mennyi sé ge, GTIN szá ma, KT-kód sze rin ti bon tás ban;

d) az elõ ál lí tott ter mék re be fi ze tett ter mék díj össze ge, KT-kód sze rin ti bon tás ban;

e) a ter mék díj be fi ze tõ jé nek neve, VPID és GLN szá ma;

f) a ter mék díj-be fi ze tés azo no sí tó ja (szám la szám).

4. A nyil ván tar tás tar tal maz za:

a) a vissza igény lés jog alap ját, rö vid le írást a gyár tá si te vé keny ség rõl, az ott fel hasz nált anya gok ról;

b) anyag mér le get, amely pon to san be mu tat ja a gyár tás hoz köz vet len anyag ként fel hasz nált ter mék díj kö te les ter mé -
kek mennyi sé gét, il let ve a lét re jött ter mék díj kö te les ter mék mennyi sé gét és az ah hoz kö tõ dõ anyag nor má kat;

c) a ter mék meg vá sár lá sát iga zo ló szám lák té te les össze sí té sét (bi zony lat szám, tel je sí tés dá tu ma, KT-kód mennyi ség, 
meg fi ze tett net tó ter mék díj össze ge) és a szám lák egy pél dá nyát, amely ben a jog sza bály sze rint té te le sen sze re pel nie kell 
a kö te le zett ál tal be fi ze tett ter mék díj nak, a szám la ki egyen lí té sét iga zo ló bi zony la tot;

d) im port ese tén a vám tar to zás ki sza bá sá ról  szóló ha tá ro za tok össze sí té sét, a ha tá ro zat má so la tát, vám sza bad te rü let,
tran zit te rü let ese tén a be tá ro lást iga zo ló vám ok mány má so la tát, Kö zös sé gen be lü li be ho za tal ese tén szám lá kat, a be val -
lás és a ter mék díj meg fi ze té sét iga zo ló bi zony la tot.

A nyil ván tar tás ol da la it ol dal szám mal kell el lát ni.

5. A vissza igény lés nyil ván tar tá sá ra és a nyil ván tar tás hi te les sé gé re vo nat ko zó ada tok:

ol da lak szá ma, kel te zés, cég sze rû alá írás.
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2. szá mú táb lá zat

A Kt. 5/A.  §-a szerinti nemzetközi szerzõdés alapján,
 valamint az Észak-atlanti Szerzõdés Szervezete Biztonsági Beruházási programja megvalósítása

 keretében behozott felhasznált termékek után befizetett termékdíj
visszaigénylésére vonatkozó nyilvántartás tartalmi elemei

1. A ter mék díj vissza igény lõ jé nek ada tai (a 3. szá mú mel lék let I. pont ja sze rint)

2. A ter mék díj kö te les ter mék re vo nat ko zó ada tok:

a) ter mék díj kö te les ter mék meg ne ve zé se;
b) ter mék díj faj tá ja, KT-kód sze rin ti bon tás ban;
c) a vá sá rolt ter mék díj kö te les ter mék mennyi sé ge, GTIN szá ma, KT-kód sze rin ti bon tás ban;
d) a vá sá rolt ter mék re be fi ze tett ter mék díj össze ge, KT-kód sze rin ti bon tás ban;
e) a ter mék díj be fi ze tõ jé nek neve, VPID és GLN szá ma;
f) a ter mék díj-be fi ze tés azo no sí tó ja (szám la szám).

3. A nyil ván tar tás tar tal maz za:

a) a vissza igény lés jog alap ját, rö vid le írást ar ról, hogy me lyik Nem zet kö zi Szer zõ dés mi lyen pont ja alap ján va ló sul
meg a köz te her men tes be szer zés, il let ve mely NATO Biz ton sá gi Be ru há zá si Prog ram ke re té ben;

b) a ter mék meg vá sár lá sát iga zo ló szám lák té te les össze sí té sét (bi zony lat szám, tel je sí tés dá tu ma, KT-kód mennyi ség, 
meg fi ze tett net tó ter mék díj össze ge) és a szám lák egy pél dá nyát, amely ben a jog sza bály sze rint té te le sen sze re pel nie kell 
a kö te le zett ál tal be fi ze tett ter mék díj nak, a szám la ki egyen lí té sét iga zo ló bi zony la tot;

c) im port ese tén a vám tar to zás ki sza bá sá ról  szóló ha tá ro za tok össze sí té sét, a ha tá ro zat má so la tát, vám sza bad te rü let,
tran zit te rü let ese tén a be tá ro lást iga zo ló vám ok mány má so la tát, Kö zös sé gen be lü li be ho za tal ese tén szám lá kat, a be val -
lás és a ter mék díj meg fi ze té sét iga zo ló bi zony la tot.

A nyil ván tar tás ol da la it ol dal szám mal kell el lát ni.

4. A vissza igény lés nyil ván tar tá sá ra és a nyil ván tar tás hi te les sé gé re vo nat ko zó ada tok: 
ol da lak szá ma, kel te zés, cég sze rû alá írás.

3. szá mú táb lá zat

A Kt. 17.  § (3) bekezdése szerinti negyedévente, negyedéves idõszakra benyújtható
kenõolaj hasznosítás utáni termékdíj-visszaigénylés iránti kérelem tartalmi elemei

Kérelem a ........... év ................ negyedévében végzett kenõolaj hasznosítás utáni termékdíj
 kötelezett által történõ visszaigényléséhez

A vissza igény lést kü lön-kü lön, ne gyed éven te kell be nyúj ta ni, a ne gyed évek egy vissza igény lé sen be lül nem von ha -
tók össze, az el já rás a kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del mi, va la mint a víz ügyi ha tó sá gi el já rá sok igaz ga tá si szol gál ta tá -
si dí ja i ról  szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM ren de let 1. mel lék let I. pont 31. (fõ) sor szá ma alap ján igaz ga tá si szol gál ta tá si
díj kö te les.

1. A ter mék díj vissza igény lõ jé nek ada tai

Név:
VPID szám:
GLN szám:
KÜJ szá ma:
Bank szám la szám:
Szék hely:
Cím/te le fon:
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2. A ter mék díj kö te les ter mék mennyi sé ge és a meg fi ze tett ter mék díj havi bon tá sú ada tai:

a) ter mék díj kö te les ter mék meg ne ve zé se, KT-kód sze rin ti bon tás ban, 
b) a ter mék díj kö te les ter mék mennyi sé ge, GTIN szá ma, KT-kód sze rin ti bon tás ban, 
c) a be fi ze tett ter mék díj össze ge, KT-kód sze rin ti bon tás ban.
A vissza igény lést meg elõ zõ 12 hó nap ada ta it kell be ír ni.

3. Igény lõ lap a ke nõ olaj ter mék díj vissza igény lé sé re

........... év .................. ne gye dé ve

Meg ne ve zés

Vissza gyûj tött mennyi ség
 (t)

Sa ját hasz no sí tás
 (t)

Hasz no sí tás ra át adott
mennyi ség

 (t)
Nem

hasz no sí tott
 mennyi ség

 (t)

Vissza-
igény len dõ

 összeg
 (ezer Ft)

gaz dál ko dó
szer ve ze-

tek tõl
la kos ság tól

eb bõl új ra fel -
dol go zás

eb bõl ener -
gia nye rés

eb bõl új ra fel -
dol go zás

eb bõl ener -
gia nye rés

......................... hó

......................... hó

......................... hó
Össze sen:

A vissza igé nyel he tõ össze get az 53/2003. (IV. 11.) Korm. ren de let 3. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott kép le tek sze -
rint kell ki szá mí ta ni.

4. A ke nõ anyag-be ho za tal a vám ha tó ság ha tá ro za tai és a KT-kód sze rin ti bon tás ban

Dá tum Ha tá ro zat szá ma KN-kód KT-kód Mennyi ség
Meg fi ze tett net tó

 ter mék díj össze ge

5. Az át adók be mu ta tá sa

Sorsz. Dá tum Át adó neve
Át adó 

adó szá ma

Át adó
szer ve zet-
azo no sí tó

GLN szá ma

Át adó
 te lep hely-
azo no sí tó

GLN szá ma

Át adó cég címe
SZ/K kí sé rõ

szám
Mennyi ség

(kg)ir. szám vá ros cím

6. Az át ve võk be mu ta tá sa

Sorsz. Dá tum Átvevõ neve
Át ve võ

adó szá ma

Át ve võ
 szer ve zet-
azo no sí tó

GLN szá ma

Át ve võ
 te lep hely-
azo no sí tó

GLN szá ma

Át ve võ cég címe
En ge dély-

szám
Mennyi ség

 (kg)ir. szám vá ros cím

7. A tárgy év re vo nat ko zó gön gyö lí tett ke nõ olaj ter mék díj-ada tok
Ezer Ft

Éves ter mék díj for ga lom
Tárgy év re be fi ze tett összes ter mék díj
Tárgy év elsõ há rom ne gyed évé ben vissza utalt ter mék díj
Ne gye dik ne gyed év ben vissza igé nyelt ter mék díj
Tárgy év re vissza igé nyel he tõ ter mék díj

A táb lá za tot csak a ne gye dik ne gyed éves vissza igény lés be nyúj tá sa kor kell ki töl te ni és be ad ni.
Ol da lak szá ma (ez zel az ol dal lal együtt):

Dá tum: ..............................................................
............................................................

cég sze rû alá írás
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5. számú melléklet a 102/2007. (XII. 27.) KvVM rendelethez

[6. szá mú mel lék let a 10/1995. (IX. 28.) KTM ren de let hez]

Beszámoló hulladékhasznosítói szolgáltatás megrendeléshez .................... év

1. A szol gál ta tás meg ren de lést tel je sí tõ ada tai:

a) Név: ...............................................................................................................................................................................
b) GLN szám:.....................................................................................................................................................................
c) VPID szám:....................................................................................................................................................................

2. A szol gál ta tók ada tai

a) Név: ...............................................................................................................................................................................
b) GLN szám (te lep he lyi bon tás ban): ................................................................................................................................
c) VPID szám:....................................................................................................................................................................
d) Te lep he lyi ka pa ci tás ada tok: ..........................................................................................................................................
e) Szol gál ta tó be szál lí tó i nak GLN szá ma, szer zõ dé sa zo no sí tói: .......................................................................................
f) Szol gál ta tó ve võ i nek GLN szá ma, szer zõ dé sa zo no sí tói: ...............................................................................................

3. A be gyûj tött és hasz no sí tott hul la dék, va la mint a hasz no sí tás ered mé nye kép pen ke let ke zõ ter mék be so ro lá sa, il let ve
azo no sí tá sa

a) Meg ne ve zés: ..................................................................................................................................................................
b) HKT-kód:.......................................................................................................................................................................
c) EWC-kód: ......................................................................................................................................................................
d) GTIN szám (új ra hasz ná lat ból, új ra fel dol go zás ból és ener gia nye rés bõl szár ma zó ter mé kek esetén): ..........................

4. Mennyi sé gi ada tok [át ho zat az elõ zõ idõ szak ból, tárgy idõ sza ki össze sen (havi rész le te zés sel) és gön gyö lí tett össze -
sen] az aláb bi rész le te zés sel:

A) Hul la dék ke ze lés

a) Be gyûj tött hul la dék mennyi sé ge: .................................................................................................................................
b) Kész le te zett hul la dék mennyi sé ge:................................................................................................................................
c) Anya gá ban tör té nõ hasz no sí tás ra vá lo ga tott hul la dék mennyisége:..............................................................................
d) Hasz no sí tott hul la dék mennyi sé ge össze sen: ................................................................................................................
   da) Anya gá ban hasz no sí tott hul la dék mennyi sé ge: ......................................................................................................
      – Bi o ló gi ai úton anya gá ban hasz no sí tott hul la dék mennyi sé ge: ...........................................................................
      – Új ra fel dol go zás sal anya gá ban hasz no sí tott hul la dék mennyi sé ge: ....................................................................
      – Vissza nye rés sel alap anyag gá át ala kí tott, anya gá ban hasz no sí tott hul la dék mennyi sé ge: ..................................
      – Egyéb anya gá ban hasz no sí tott hul la dék mennyi sé ge: ........................................................................................
   db) Ener ge ti kai úton hasz no sí tott hul la dék mennyi sé ge:..............................................................................................
   dc) Más mó don hasz no sí tott hul la dék mennyi sé ge:......................................................................................................
e) Ár tal mat la ní tott hul la dék mennyi sé ge: ..........................................................................................................................
   ea) El ége tés sel ár tal mat la ní tott hul la dék mennyi sé ge: .................................................................................................
   eb) Le ra kás sal ár tal mat la ní tott hul la dék mennyi sé ge: ..................................................................................................
   ec) Más ké mi ai, bi o ló gi ai, fi zi kai el já rás sal ár tal mat la ní tott hul la dék mennyi sé ge: ...................................................

B) Új ra hasz ná lat

a) Új ra hasz ná lat ra vissza gyûj tött ter mé kek mennyi sé ge: .................................................................................................
b) Új ra hasz nált ter mé kek mennyi sé ge: ..............................................................................................................................
c) Ér té ke sí tett ter mék mennyi sé ge: ....................................................................................................................................

5. Meg ren de lé sek nyil ván tar tá sa

a) Te vé keny ség: .................................................................................................................................................................
b) Idõ szak:..........................................................................................................................................................................
c) Mennyi ség:.....................................................................................................................................................................
d) Meg ren de lé si összeg (gön gyö lít ve, havi bon tás ban): ....................................................................................................
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6. számú melléklet a 102/2007. (XII. 27.) KvVM rendelethez

[9. szá mú mel lék let a 10/1995. (IX. 28.) KTM ren de let hez]

Láncügyletek esetében a nyilvántartás adattartalmi követelményei

A 13/A.  § (2) be kez dé se sze rin ti nyil ván tar tás be je len tett ügy le ten ként tar tal maz za:

a) a kö te le zett ne vét, adó szá mát, GLN szá mát, VPID szá mát, 
b) a ter mék díj kö te les ter mék meg ne ve zé sét, KT-kód ját, KN-kód ját, a ter mék díj alap ját ké pe zõ mennyi sé gét

(kg vagy db), 
c) a lánc ügy let ben részt vevõ bel föl di ve võk ne vét, adó szá mát, GLN szá mát, VPID szá mát, 
d) a lánc ügy let ben tör tént ér té ke sí té sek részt ve võ it, idõ pont ja it, a szám lák sor szá ma it, 
e) a ki szál lí tást vég zõ ne vét, cí mét, adó szá mát (en nek hi á nyá ban GLN szá mát), GLN szá mát, VPID szá mát, 
f) a ki szál lí tás idõ pont ját, fu va ro zás ra (fel adás ra) át vé tel he lyét (te lep hely, sa ját vagy bé relt rak tár) és ren del te té si he lyét, 
g) ex port ese tén a vám ha tó ság ál tal iga zolt vég le ges ren del te tés sel tör té nõ ki lép te tés idõ pont ját, Kö zös sé gen be lü li

ér té ke sí tés nél a vevõ ál ta li át vé tel he lyét és idõ pont ját, 
h) a 13/A.  § (4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ok má nyok azo no sí tó szá mát.

7. számú melléklet a 102/2007. (XII. 27.) KvVM rendelethez

[10. szá mú mel lék let a 10/1995. (IX. 28.) KTM ren de let hez]

A Kt. 5/C.  § (2) bekezdése szerinti export, Közösségen belüli kivitel utáni visszaigénylés
esetében a nyilvántartás adattartalmi követelményei

1. A ter mék díj vissza igény lõ jé nek ada tai:

a) név;
b) adó szám;
c) GLN szám;
d) VPID szám;
e) bank szám la szám;
f) cím.

2. A ter mék díj kö te les ter mék re vo nat ko zó ada tok:

a) ter mék díj kö te les ter mék meg ne ve zé se;
b) ter mék díj faj tá ja;
c) a ter mék meg vá sár lá sát iga zo ló szám lák egy pél dá nya, amely ben a jog sza bály sze rint té te le sen sze re pel nie kell a

kö te le zett ál tal be fi ze tett ter mék díj nak; szál lí tó le vél, a szám la ki egyen lí té sét iga zo ló bi zony lat;
d) Kö zös sé gen be lü li be ho za tal ese tén szám lák, szál lí tó le vél a be val lás és a szám la ki egyen lí té sét, a ter mék díj meg fi -

ze té sét iga zo ló bi zony lat;
e) im port ese tén a vám tar to zás ki sza bá sá ról  szóló ha tá ro zat má so la ta, egy sé ges vám áru nyi lat ko zat, szál lí tó le vél és a

ter mék díj meg fi ze té sét iga zo ló bi zony lat;
f) a ter mék meg vá sár lá sát, ter mék díj kö te les be ho za ta lát iga zo ló bi zony la tok té te les össze sí té se (ki bo csá tó, bi zony lat -

szám, tel je sí tés dá tu ma, KT-kód, menny si ség, meg fi ze tett net tó ter mék díj össze ge);
g) a ter mék díj be fi ze tõ jé nek neve, címe, GLN és VPID szá ma;
h) az ex por tált vagy Kö zös sé gen be lül ér té ke sí tett ter mék díj kö te les ter mék mennyi sé ge, ex port ese tén a szám la, a ter -

mék ex port ját iga zo ló vám ok mány és az áruk ki szál lí tá sát iga zo ló ok mány, a szám la pénz ügyi tel je sí té sét iga zo ló bi -
zony lat;

i) Kö zös sé gen be lü li ér té ke sí tés ese tén szám la, az áruk ki szál lí tá sát iga zo ló ok mány kö te le zett nél ma ra dó pél dá nya, a 
szám la pénz ügyi tel je sí té sét iga zo ló bi zony lat;

j) a ter mék ex port ját, Kö zös sé gen be lü li ki vi te lét iga zo ló bi zony la tok té te les össze sí té se (ki bo csá tó, bi zony lat szám,
tel je sí tés dá tu ma, KT-kód, mennyi ség, a ko ráb ban meg fi ze tett vissza igé nyel he tõ vé vált net tó ter mék díj összeg).
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8. számú melléklet a 102/2007. (XII. 27.) KvVM rendelethez

[11. szá mú mel lék let a 10/1995. (IX. 28.) KTM ren de let hez]

Az újrahasználhatóság feltételeként elérendõ visszagyûjtési arány

Új ra hasz nál ha tó ter mék díj kö te les ter mék ese té ben az ál ta lá no san tel je sí ten dõ (cso ma go lás össze te võ je ese tén adott
anyag faj tá jú és tí pu sú) vissza gyûj té si arány szám 60 szá za lék az aláb bi táb lá zat ban sze rep lõ egyes cso ma go lás-tí pu sok ra
vo nat ko zó ki vé te lek kel:

Cso ma go lás anya ga Cso ma go lás tí pu sai
Vissza gyûj té si arány

(V,%)

Fém Rak lap/Láda/Re kesz 70

Mû anyag Rak lap/Láda/Re kesz 70

Fa Rak lap/Láda/Re kesz 70

*Mû anyag ne héz fém tar ta lom mal Rak lap/Láda/Re kesz 90

* A 94/2002. (V. 5) Korm. ren de let 3.  § (6) be kez dés d) pont ja alap ján a 0,01 tö meg szá za lé kot meg ha la dó [ólom, kad -
mi um, hi gany, króm (VI)] ne héz fém tar ta lom ese tén.

V = A kö te le zett ál tal for ga lom ba ho zott új ra hasz nál ha tó (cso ma go lás össze te võ je ese tén adott anyag faj tá jú és tí pu sú)
ter mék díj kö te les ter mék és új ra hasz ná lat ra vissza fo ga dott ter mék mennyi sé gé nek szá za lék ban ki fe je zett arány szá ma.
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A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
103/2007. (XII. 27.) KvVM

rendelete

a Balatonfüredi-erdõ természetvédelmi terület
védettségének fenntartásáról

Az egyes jog sza bá lyok és jog sza bá lyi ren del ke zé sek ha -
tá lyon kí vül he lye zé sé rõl szó ló 2007. évi LXXXII. tör vény
6. § (5) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a kör -
nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl 
szó ló 165/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1. § b) 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. §

Az Or szá gos Kör nye zet- és Ter mé szet vé del mi Hi va tal
el nö ké nek 9/1986. (VIII. 21.) OKTH szá mú ren del ke zé sé -
vel vé det té nyil vá ní tott Ba la ton fü re di-er dõ ter mé szet vé -
del mi te rü let vé dett sé gét fenn tar tom.

2. §

A Ba la ton fü re di-er dõ ter mé szet vé del mi te rü let ki ter je -
dé se 945,1 ha, in gat lan-nyil ván tar tá si hely raj zi szá ma it a
mel lék let tar tal maz za.

3. §

A vé dett ség in do ka és cél ja a vál to za tos for ma kincs, a
vé dett nö vény- és ál lat fa jok, a ter mé sze tes nö vény tár su lá -
sok (kü lö nös te kin tet tel a do lo mit szik la gye pek re), a ter mé -
szet sze rû er dõk (mész ked ve lõ töl gye sek, cser szö mör cés
karszt bo kor er dõk), va la mint a táj jel le gé nek meg óvá sa.

4. §

A te rü let ter mé szet vé del mi ke ze lé sé ért fe le lõs szerv a
Ba la to ni Nem ze ti Park Igaz ga tó ság.



5. §

Ez a ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

Dr. Fo dor Gá bor s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

Melléklet
a 103/2007. (XII. 27.) KvVM rendelethez

A Ba la ton fü re di-er dõ ter mé szet vé del mi te rü let
in gat lan-nyil ván tar tá si helyrajzi számai

Ba la ton fü red

0142/3, 0142/4, 0142/5, 0142/6, 0153, 0154, 0156,
0157, 0158/2, 0158/4, 0158/5, 0160, 0161, 0162, 0163,
0164, 0165, 0166/2, 0166/3, 0166/4, 0166/5, 0167, 0168,
0169/1, 0169/2, 0169/3, 0169/5, 0169/6, 0169/9, 0169/10,
0169/11, 0169/12, 0169/13, 0169/14, 0169/15, 0169/16,
0169/17, 0169/18, 0169/19, 0169/20, 0169/21, 0169/22,
0169/23, 0169/24, 0169/25, 0169/26, 0169/27, 0169/28,
0169/29, 0169/30, 0169/31, 0169/32, 0169/33, 0169/34,
0170/1, 0170/2, 0171/14, 0171/1, 0171/2, 0171/3, 0171/4,
0171/5, 0171/6, 0171/7, 0171/8, 0171/9, 0171/10,
0171/11, 0171/12, 0171/16, 0171/17, 0171/18, 0171/19,
0172, 0173, 0174/1, 0174/2, 0174/3, 0174/5, 0174/6,
0175, 0176, 0177/2, 0177/3, 0177/6, 0177/7, 0177/8,
0177/9, 0177/10, 0177/11, 0177/12, 0177/13, 0177/14,
0177/15, 0177/16, 0177/17, 0178/1, 0178/2, 0179, 0180,
0181, 0182, 0183, 0184, 0185/2, 0185/3, 0185/4, 0185/6,
0185/7, 0185/8, 0185/9, 0185/10, 0185/11, 0185/12,
0185/13, 0185/14, 0185/15, 0185/16, 0185/19, 0185/21,
0185/22, 0185/23, 0185/24, 0185/26, 0185/27, 0185/28,
0185/29, 0185/30, 0185/31, 0185/32, 0185/33, 0185/34,
0185/35, 0186/2, 0186/3, 0186/4, 0186/6, 0186/7, 0187/1,
0187/2, 0188/1, 0188/2, 0188/3, 0188/4, 0188/5, 0188/6,
0188/7, 0188/8, 0188/9, 0188/10, 0188/11, 0188/12,
0188/13, 0188/14, 0188/15, 0188/17, 0188/18, 0189/1,
0189/2, 0189/3, 0189/4, 0189/5, 0189/6, 0189/7, 0190/1,
0190/3, 0190/4, 0190/5, 0190/6, 0190/7, 0190/8, 0191,
2376

Cso pak

0102/1, 0117/2, 0117/3, 0117/4, 0117/5

Az alá hú zás sal je lölt hely raj zi szá mú in gat la nok te rü le -
tei az eu ró pai kö zös sé gi je len tõ sé gû ter mé szet vé del mi
ren del te té sû te rü le tek kel érin tett föld rész le tek rõl szó ló
45/2006. (XII. 8.) KvVM ren de let alap ján Natura 2000
területnek minõsülnek.

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
104/2007. (XII. 27.) KvVM

rendelete

a Balatonkenesei-tátorjános természetvédelmi terület
védettségének fenntartásáról 

Az egyes jog sza bá lyok és jog sza bá lyi ren del ke zé sek
ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl szó ló 2007. évi LXXXII. tör -
vény 6. § (5) be kez dé sé ben és a ter mé szet vé del mé rõl szó -
ló 1996. évi LIII. tör vény 85. § b) pont já ban ka pott fel ha -
tal ma zás alap ján, a kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
fel adat- és ha tás kö ré rõl szó ló 165/2006. (VII. 28.) Korm.
ren de let 1. § b) pont já ban meg ha tá ro zott feladatkörömben
eljárva a következõket rendelem el:

1. §

Az Or szá gos Ter mé szet vé del mi Hi va tal 402/1971. szá mú
ha tá ro za tá val vé det té nyil vá ní tott Ba la ton ke ne sei-tá tor já nos
ter mé szet vé del mi te rü let vé dett sé gét fenn tar tom.

2. §

(1) A Ba la ton ke ne sei-tá tor já nos ter mé szet vé del mi te rü -
let ki ter je dé se 2,5 ha, in gat lan-nyil ván tar tá si hely raj zi szá -
mai Ba la ton ke ne se 444, 451, 452.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti hely raj zi szá mú in gat la nok
te rü le tei az eu ró pai kö zös sé gi je len tõ sé gû ter mé szet vé del -
mi ren del te té sû te rü le tek kel érin tett föld rész le tek rõl szó ló
45/2006. (XII. 8.) KvVM ren de let alap ján Natura 2000
területnek minõsülnek.

3. §

A vé dett ség in do ka és cél ja a fo ko zot tan vé dett tá tor ján
(Cram be ta ta ria) leg na gyobb ha zai ál lo má nyá nak meg õr -
zé se és fenn tar tá sa, va la mint a Ba la ton ma gas part ján és an -
nak sze gé lyén meg ta lál ha tó re lik tum ve ge tá ció [pl. lösz -
fal nö vény zet (Ag ro py ro-Ko chi e tum prost ra tae) és lösz -
gye pek (Sal vio-Fes tu ce tum ru pi co la)] megóvása.

4. §

(1) A te rü let ter mé szet vé del mi ke ze lé sé ért fe le lõs szerv
a Ba la to ni Nem ze ti Park Igazgatóság.

(2) A te rü let ter mé szet vé del mi ke ze lé si ter vét a mel lék -
let tar tal maz za.

5. §

(1) Ez a ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.
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(2) A Dé va vá nyai, a Vér te si Táj vé del mi Kör zet, a Ba la -
ton ke ne sei tá tor já nos Ter mé szet vé del mi Te rü let bõ ví té sé -
rõl, va la mint a Bod rog sze gi Vár hegy és Szend rõ lá di-rét
ter mé sze ti te rü let vé det té nyil vá ní tá sá ról és ter mé szet vé -
del mi ke ze lõ meg ne ve zé sé rõl szó ló 6/1990. (VI. 18.) KöM 
ren de let 4. §-a, va la mint a Ba la ton ke ne sei-tá tor já nos Ter -
mé szet vé del mi Te rü let ter mé szet vé del mi ke ze lé si ter vé rõl 
szó ló 14/2004. (IX. 28.) KvVM rendelet hatályát veszti.
E be kez dés 2008. január 2-án hatályát veszti.

Dr. Fo dor Gá bor s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

Melléklet
a 104/2007. (XII. 27.) KvVM rendelethez

A Balatonkenesei-tátorjános természetvédelmi terület 
természetvédelmi kezelési terve

1. Ter mé szet vé del mi gya kor la ti cél ki tû zé sek

– A fo ko zot tan vé dett tá tor ján (Cram be ta ta ria) leg na -
gyobb ha zai ál lo má nyá nak meg õr zé se, a vé dett ter mé sze ti
te rü le te ken kí vü li ál lo má nyok fenn tar tá sa és ki ala kí tá sa
megalapozásának biztosítása.

– A te rü le ten a lösz fal nö vény zet (Ag ro py ro-Ko chi e tum
prost ra tae) és a lösz gyep (Sal vio-Fes tu ce tum ru pi co lae)
ter mé sze tes, il let ve ter mé szet kö ze li tár su lá sa i nak meg õr -
zé se, to váb bi deg ra dá ci ó juk, be er dõ sü lé sük és be cser jé se -
dé sük megakadályozása, regenerálódásuk elõsegítése.

– A te rü le ten élõ egyéb vé dett nö vény- és ál lat fa jok
meg õr zé se.

2. Ter mé szet vé del mi stra té gi ák

– A tá tor ján fenn ma ra dá sát az élõ he lyül szol gá ló nö -
vény tár su lás fenn tar tá sá val kell biztosítani.

– A lösz gye pek meg õr zé sé hez gá tol ni kell a spon tán
cser jé se dést és be er dõ sö dést, az in va zív fa jok elõretörését.

– A tá tor ján tõ szá má nak nö ve lé se ér de ké ben mag szó -
rást, il let ve mag ve tést kell alkalmazni.

– A te rü let sza ba don lá to gat ha tó, ugyan ak kor fon tos a
lá to ga tás irá nyí tá sa a ta po sá si ká rok mér sék lé se ér de ké -
ben.

3. Ter mé szet vé del mi ke ze lé si mó dok, kor lá to zá sok és
tilalmak

3.1. Mû ve lé si ág hoz köt he tõ ter mé szet vé del mi ke ze lé si
mó dok, kor lá to zá sok és tilalmak

3.1.1. Gye pek ke ze lé se
– A mag érést kö ve tõ en, a ka szá lás elõtt a tá tor ján tö vek -

rõl a ma got össze kell gyûjteni.
– A mag érés után össze gyûj tött tá tor ján ma gok na gyobb 

ré szé vel éven te mag szó rást kell vé gez ni a területen.
– Éven te egy al ka lom mal, ok tó ber tõl feb ru á rig ter je dõ

idõ szak ban az arra al kal mas te rü let ré sze ket le kell ka szál -

ni, a szé nát a te rü let rõl a ka szá lást kö ve tõ egy hó na pon
belül le kell hordani.

– A nem ka szál ha tó, be cser jé se dett te rü let ré sze ken
éven te egy al ka lom mal, ok tó ber tõl feb ru á rig ter je dõ idõ -
szak ban szár zú zást kell vé gez ni. A gyep cser je men te sí té se
után itt is át kell térni a kaszálásra.

– A be gyûj tött ma gok ma ra dék ré szé bõl min den év ok -
tó be ré ben tá tor ján mag ve tést kell vé gez ni a te rü le ten
20×20 cm-es tisz tí tott foltokba.

– A gyep te rü let ki ter je dé se és mû ve lé si ága nem vál toz -
tat ha tó meg.

3.2. Mû ve lé si ág hoz nem köt he tõ elõ írá sok

– A gép jár mû for ga lom ti los, ki vé ve a víz mû üze mi célú
meg kö ze lí té sét.

– A ki je lölt gya log utak ról le tér ni ti los, az ös vé nyek el -
ha gyá sá ra vo nat ko zó ti lal mat jelölni kell.

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
105/2007. (XII. 27.) KvVM

rendelete

a Devecseri Széki-erdõ természetvédelmi terület
védettségének fenntartásáról

Az egyes jog sza bá lyok és jog sza bá lyi ren del ke zé sek
ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl szó ló 2007. évi LXXXII. tör -
vény 6. § (5) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a 
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö -
ré rõl szó ló 165/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1. §
b) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben eljárva a
következõket rendelem el:

1. §

Az Or szá gos Kör nye zet- és Ter mé szet vé del mi Hi va tal
el nö ké nek 4/1985. (X. 21.) OKTH szá mú ren del ke zé sé vel
vé det té nyil vá ní tott De ve cse ri Szé ki-er dõ ter mé szet vé del -
mi terület védettségét fenntartom.

2. §

(1) A De ve cse ri Szé ki-er dõ ter mé szet vé del mi te rü let ki -
ter je dé se 297,3 ha, in gat lan-nyil ván tar tá si hely raj zi szá -
mai De ve cser 0368/9, 0368/17, 0368/19, 0368/20,
0368/21, 0368/22.

(2) A te rü let fo ko zot tan vé dett te rü le té nek in gat -
lan-nyil ván tar tá si hely raj zi szá mai De ve cser 0368/9
hrsz-ból 13,3 ha (0368/9b, 0368/9c), 0368/17 hrsz-ból
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1,8 ha (0368/17a, 0368/17b), 0368/19 hrsz-ból 7,4 ha
(0368/19a, 0368/19b, 0368/19d), 0368/20, 0368/21,
0368/22.

(3) Az (1) és (2) be kez dés ben sze rep lõ hely raj zi szá mú
in gat la nok, il let ve al rész le tek te rü le tei az eu ró pai kö zös sé -
gi je len tõ sé gû ter mé szet vé del mi ren del te té sû te rü le tek kel
érin tett föld rész le tek rõl szó ló 45/2006. (XII. 8.) KvVM
ren de let alapján Natura 2000 területnek minõsülnek.

3. §

A vé dett ség in do ka és cél ja a tér ség mo za i kos szer ke ze -
tû, szá mos er dõ tár su lás sal ha tá ros rét je i nek meg õr zé se, to -
váb bá a te rü le ten ta lál ha tó rit ka, vé dett és fo ko zot tan vé -
dett növény- és állatfajok megóvása.

4. §

A te rü let ter mé szet vé del mi ke ze lé sé ért fe le lõs szerv a
Ba la to ni Nem ze ti Park Igazgatóság.

5. §

Ez a ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

Dr. Fo dor Gá bor s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
106/2007. (XII. 27.) KvVM

rendelete

a Darvas-tó lefejtett bauxitlencse természetvédelmi
terület védettségének fenntartásáról

Az egyes jog sza bá lyok és jog sza bá lyi ren del ke zé sek
ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl szó ló 2007. évi LXXXII. tör -
vény 6. § (5) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a 
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö -
ré rõl szó ló 165/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1. §
b) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben eljárva a
következõket rendelem el:

1. §

Az Or szá gos Ter mé szet vé del mi Hi va tal 376/1971. szá -
mú ha tá ro za tá val vé det té nyil vá ní tott Dar vas-tó le fej tett

ba u xit len cse ter mé szet vé del mi te rü let vé dett sé gét fenn tar -
tom.

2. §

A Dar vas-tó le fej tett ba u xit len cse ter mé szet vé del mi te -
rü let ki ter je dé se 34,4 ha, in gat lan-nyil ván tar tá si hely raj zi
szá mai Nyirád 0103/8, 0103/9.

3. §

A vé dett ség in do ka és cél ja a te rü le ten ta lál ha tó le fej tett
ba u xit len csé ben a bá nyá szat so rán fel tárt föld ta ni és fel -
szín al ak ta ni ter mé sze ti ér té kek meg õr zé se, a ma gyar or -
szá gi ba u xit-elõ for du lá so kat jól reprezentáló feltárás
megóvása.

4. §

A te rü let ter mé szet vé del mi ke ze lé sé ért fe le lõs szerv a
Ba la to ni Nem ze ti Park Igazgatóság.

5. §

Ez a ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

Dr. Fo dor Gá bor s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
107/2007. (XII. 27.) KvVM

rendelete

a Farkasgyepûi kísérleti erdõ természetvédelmi
terület védettségének fenntartásáról

Az egyes jog sza bá lyok és jog sza bá lyi ren del ke zé sek
ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl szó ló 2007. évi LXXXII. tör -
vény 6. § (5) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a 
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö -
ré rõl szó ló 165/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1. §
b) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben eljárva a
következõket rendelem el:

1. §

Az Or szá gos Ter mé szet vé del mi Hi va tal el nö ké nek
9/1977. OTvH szá mú ha tá ro za tá val vé det té nyil vá ní tott
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Far kas gye pûi kí sér le ti erdõ ter mé szet vé del mi terület
védettségét fenntartom.

2. §

A Far kas gye pûi kí sér le ti erdõ ter mé szet vé del mi te rü let
ki ter je dé se 361,9 ha, in gat lan-nyil ván tar tá si hely raj zi szá -
ma it a mel lék let tartalmazza.

3. §

A vé dett ség in do ka és cél ja a Ba kony ra jel lem zõ ter mé -
sze tes bük kös er dõ tí pu sok vé del me és fenn tar tá sa, azok
ki vá ló ge ne ti kai tu laj don sá ga i nak meg õr zé se, va la mint za -
var ta lan ter mé sze ti kör nye zet biz to sí tá sa a hosszú idõ tar -
ta mú öko szisz té ma-ku ta tá sok és erdészeti kísérletek
számára.

4. §

A te rü let ter mé szet vé del mi ke ze lé sé ért fe le lõs szerv a
Ba la to ni Nem ze ti Park Igazgatóság.

5. §

Ez a ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

Dr. Fo dor Gá bor s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

Melléklet
a 107/2007. (XII. 27.) KvVM rendelethez

A Farkasgyepûi kísérleti erdõ természetvédelmi
terület ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai

Cseh bá nya
045, 047/1, 047/3, 048, 049, 050/1, 050/3, 050/4, 051/3,

051/4,

Far kas gye pû
02, 058, 059, 060,

Kis lõd
031/1,

Né met bá nya
010 hrsz-ból 66,1 ha (34 és 36 er dõ ta gok)

Az alá hú zás sal je lölt hely raj zi szá mú in gat la nok te rü le -
tei az eu ró pai kö zös sé gi je len tõ sé gû ter mé szet vé del mi
ren del te té sû te rü le tek kel érin tett föld rész le tek rõl szó ló
45/2006. (XII. 8.) KvVM ren de let alap ján Na tu ra 2000 te -
rü let nek mi nõ sül nek.

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
108/2007. (XII. 27.) KvVM

rendelete

a Fenyõfõi-õsfenyves természetvédelmi terület
védettségének fenntartásáról

Az egyes jog sza bá lyok és jog sza bá lyi ren del ke zé sek
ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl szó ló 2007. évi LXXXII. tör -
vény 6. § (5) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a 
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö -
ré rõl szó ló 165/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1. §
b) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben eljárva a
következõket rendelem el:

1. §

Az Or szá gos Ter mé szet vé del mi Ta nács 1196/1954.
szá mú ha tá ro za tá val vé det té nyil vá ní tott Fe nyõ fõi-õs feny -
ves ter mé szet vé del mi te rü let védettségét fenntartom.

2. §

A Fe nyõ fõi-õs feny ves ter mé szet vé del mi te rü let ki ter je -
dé se 578,7 ha, in gat lan-nyil ván tar tá si hely raj zi szá ma it a
mel lék let tartalmazza.

3. §

A vé dett ség in do ka és cél ja a Fe nyõ fõ és Pá pa tesz ér tér sé -
gé ben fel lel he tõ, sa já tos ho mo ki te rü le te ken ki ala kult ter mé -
sze tes er dei fe nyõ-tár su lá sok, va la mint az ezen élõ hely hez
kap cso ló dó vé dett nö vény- és ál lat fa jok meg óvá sa.

4. §

A te rü let ter mé szet vé del mi ke ze lé sé ért fe le lõs szerv a
Ba la to ni Nem ze ti Park Igazgatóság.

5. §

(1) Ez a ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.
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(2) Az egyes ter mé sze ti te rü le tek vé det té, va la mint he -
lyi je len tõ sé gû ter mé szet vé del mi te rü le tek or szá gos je len -
tõ sé gû vé nyil vá ní tá sá ról, to váb bá ter mé szet vé del mi te rü -
le tek ha tá rá nak mó do sí tá sá ról szó ló 7/1990. (IV. 23.)
KVM ren de let 9. §-a ha tá lyát veszti. E bekezdés 2008.
január 2-án hatályát veszti.

Dr. Fo dor Gá bor s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

Melléklet
a 108 /2007. (XII. 27.) KvVM rendelethez

A Fenyõfõi-õsfenyves természetvédelmi terület
ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai

Fe nyõ fõ
04/1, 021/10, 043/1, 046/1-2, 047, 048/2, 049/1-2,

050/2, 051/2-3, 051/6-9, 055/4, 087/5, 087/6, 089/3-4,
090/2

Ba kony szent lász ló
0234/11, 0234/12, 0234/13, 0234/16, 0234/19,

0234/24, 0234/26, 0236/2, 0292/1, 0292/3, 0292/4, 0296.

Pá pa tesz ér
0132/1, 0139/1

Az alá hú zás sal je lölt hely raj zi szá mú in gat lan te rü le te
az eu ró pai kö zös sé gi je len tõ sé gû ter mé szet vé del mi ren -
del te té sû te rü le tek kel érin tett föld rész le tek rõl szó ló
45/2006. (XII. 8.) KvVM ren de let alapján Natura 2000
területnek minõsül.

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
109/2007. (XII. 27.) KvVM

rendelete

a Jeli arborétum természetvédelmi terület
védettségének fenntartásáról

Az egyes jog sza bá lyok és jog sza bá lyi ren del ke zé sek
ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl szó ló 2007. évi LXXXII. tör -
vény 6. § (5) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a 
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö -
ré rõl szó ló 165/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1. §
b) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben eljárva a
következõket rendelem el:

1. §

Az Or szá gos Ter mé szet vé del mi Ta nács 1050/1960.
szá mú ha tá ro za tá val vé det té nyil vá ní tott Jeli ar bo ré tum
ter mé szet vé del mi te rü let védettségét fenntartom.

2. §

A Jeli ar bo ré tum ter mé szet vé del mi te rü let ki ter je dé se
75,3 ha, in gat lan-nyil ván tar tá si hely raj zi szá mai Kám
0275, 0276, 0286/1 hrsz-ból 2,7 ha (0286/1a, 0286/1b),
0286/3, 0286/4 hrsz-ból 3 ha (0286/4a, 0286/4b).

3. §

A vé dett ség in do ka és cél ja az ar bo ré tum leg fõbb ér té -
két ké pe zõ kül ho nos és örök zöld nö vé nyek, va la mint az
ar bo ré tum ki emel ke dõ esz té ti kai és táj ké pi értékeinek
megõrzése.

4. §

A te rü let ter mé szet vé del mi ke ze lé sé ért fe le lõs szerv a
Fer tõ-Han ság és Õr sé gi Nem ze ti Park Igazgatóság.

5. §

Ez a ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

Dr. Fo dor Gá bor s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
110/2007. (XII. 27.) KvVM

rendelete

a Keszthelyi-kastélypark természetvédelmi terület
védettségének fenntartásáról

Az egyes jog sza bá lyok és jog sza bá lyi ren del ke zé sek
ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl szó ló 2007. évi LXXXII. tör -
vény 6. § (5) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a 
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö -
ré rõl szó ló 165/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1. §
b) 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:
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1. §

Az Or szá gos Kör nye zet- és Ter mé szet vé del mi Hi va tal
el nö ké nek 2/1985. (X. 1.) OKTH szá mú ren del ke zé sé vel
vé det té nyil vá ní tott Keszt he lyi-kas tély park ter mé szet vé -
del mi terület védettségét fenntartom.

2. §

A Keszt he lyi-kas tély park ter mé szet vé del mi te rü let ki -
ter je dé se 7,9 ha, in gat lan-nyil ván tar tá si hely raj zi száma
Keszthely 2008.

3. §

A vé dett ség in do ka és cél ja a tör té nel mi táj ké pi park
ere de ti épí té si for má ban és jel leg gel tör té nõ megõrzése.

4. §

A te rü let ter mé szet vé del mi ke ze lé sé ért fe le lõs szerv a
Ba la to ni Nem ze ti Park Igazgatóság.

5. §

Ez a ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

Dr. Fo dor Gá bor s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
111/2007. (XII. 27.) KvVM

rendelete

a Nagybereki Fehér-víz természetvédelmi terület
védettségének fenntartásáról

Az egyes jog sza bá lyok és jog sza bá lyi ren del ke zé sek
ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl szó ló 2007. évi LXXXII. tör -
vény 6. § (5) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a 
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö -
ré rõl szó ló 165/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1. §
b) 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. §

Az Or szá gos Ter mé szet vé del mi Hi va tal el nö ké nek
12/1977. OTvH szá mú ha tá ro za tá val vé det té nyil vá ní tott
Nagy be re ki Fe hér-víz ter mé szet vé del mi te rü let vé dett sé -
gét fenn tar tom.

2. §

A Nagy be re ki Fe hér-víz ter mé szet vé del mi te rü let ki ter -
je dé se 1579,3 ha, in gat lan-nyil ván tar tá si hely raj zi szá ma it
a mel lék let tartalmazza.

3. §

A vé dett ség in do ka és cél ja a táj jel le gé nek meg õr zé se, a 
je len tõs ter mé sze ti ér té ket ké pe zõ lá pok, láp ré tek, ná da -
sok, láp er dõk, to váb bá az azok ban ta lál ha tó ter mé sze tes
nö vény tár su lá sok, va la mint a hozzájuk kapcsolódó
állatvilág megóvása.

4. §

A te rü let ter mé szet vé del mi ke ze lé sé ért fe le lõs szerv a
Ba la to ni Nem ze ti Park Igazgatóság.

5. §

Ez a ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

Dr. Fo dor Gá bor s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

Melléklet
a 111/2007. (XII. 27.) KvVM rendelethez

A Nagybereki Fehér-víz természetvédelmi terület
ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai

Bu zsák
0195, 0209, 0210, 0211, 0255, 0256, 0257, 0258, 0276,

0277/1, 0277/2, 0277/3

So mogy szent pál
016/5, 016/6, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024,

025, 026, 027, 028, 029, 031, 032, 033, 034, 035, 036, 037, 
038, 039, 042, 060

Tás ka
069, 070, 082, 083, 084/1, 085, 086, 087, 088, 091, 092,

093, 094, 095, 096, 097, 098, 099, 0100, 0101, 0102, 0103, 
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0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112,
0113, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122,
0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128/1, 0128/2, 0128/3,
0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137,
0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146,
0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155,
0156, 0157, 0158, 0159, 0160

Az alá hú zás sal je lölt hely raj zi szá mú in gat la nok te rü le -
tei az eu ró pai kö zös sé gi je len tõ sé gû ter mé szet vé del mi
ren del te té sû te rü le tek kel érin tett föld rész le tek rõl szó ló
45/2006. (XII. 8.) KvVM ren de let alap ján Na tu ra 2000 te -
rü let nek mi nõ sül nek.

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
112/2007. (XII. 27.) KvVM

rendelete

a Nemesmedves történelmi emlékhely
természetvédelmi terület védettségének

 fenntartásáról

Az egyes jog sza bá lyok és jog sza bá lyi ren del ke zé sek
ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl szó ló 2007. évi LXXXII. tör -
vény 6. § (5) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a 
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö -
ré rõl szó ló 165/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1. §
b) 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. §

Az egyes ter mé sze ti te rü le tek vé det té nyil vá ní tá sá ról és
táj vé del mi kör ze tek lé te sí té sé rõl szó ló 3/1989. (II. 22.)
KVM ren de let tel vé det té nyil vá ní tott Ne mes med ves tör té -
nel mi em lék hely ter mé szet vé del mi terület védettségét
fenntartom.

2. §

A Ne mes med ves tör té nel mi em lék hely ter mé szet vé del -
mi te rü let ki ter je dé se 58,8 ha, in gat lan-nyil ván tar tá si hely -
raj zi szá ma it a mel lék let tar tal maz za.

3. §

A vé dett ség in do ka és cél ja a tör té nel mi em lék hely hez
mél tó ter mé sze ti kör nye zet fenntartása.

4. §

A te rü let ter mé szet vé del mi ke ze lé sé ért fe le lõs szerv a
Fer tõ-Han ság és Õr sé gi Nem ze ti Park Igazgatóság.

5. §

Ez a ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

Dr. Fo dor Gá bor s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

Melléklet 
a 112/2007. (XII. 27.) KvVM rendelethez

A Nemesmedves történelmi emlékhely
természetvédelmi terület ingatlan-nyilvántartási

helyrajzi számai

Ne mes med ves
4, 5/1, 5/2, 5/3, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22/1, 22/3,

22/5 hrsz-ból 1,3 ha (22/5a, 22/5b), 22/6, 22/7, 26, 27, 28,
29, 32/1, 32/2, 33, 016/1 hrsz-ból 28,6 ha (016/1a,
016/1b), 024, 025/3 hrsz-ból 18 ha (025/3a, 025/3b,
025/3c), 025/5, 025/6, 031/2, 033.

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
113/2007. (XII. 27.) KvVM

rendelete

a Sághegyi Tájvédelmi Körzet védettségének
fenntartásáról

Az egyes jog sza bá lyok és jog sza bá lyi ren del ke zé sek
ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl szó ló 2007. évi LXXXII. tör -
vény 6. § (5) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a 
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö -
ré rõl szó ló 165/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1. §
b) 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:
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1. §

Az Or szá gos Ter mé szet vé del mi Hi va tal el nö ké nek
1/1975. szá mú ha tá ro za tá val vé det té nyil vá ní tott Ság he gyi 
Táj vé del mi Kör zet védettségét fenntartom.

2. §

A Ság he gyi Táj vé del mi Kör zet ki ter je dé se 238,1 ha, in -
gat lan-nyil ván tar tá si hely raj zi szá ma it az 1. szá mú mel lék -
let, fo ko zot tan vé dett te rü le té nek in gat lan-nyil ván tar tá si
hely raj zi szá ma it a 2. szá mú mel lék let tar tal maz za.

3. §

A vé dett ség in do ka és cél ja a te rü let ter mé sze ti és kul tu -
rá lis ér té ke i nek, így kü lö nö sen a föld ta ni kép zõd mé nyek -
nek, a xe rot herm nö vény zet nek, a vé dett ál lat fa jok nak, a
ha gyo má nyos szõ lõ mû ve lé si kul tú rá nak, a bá nyá szat és a
geofizikai kutatások emlékeinek megõrzése.

4. §

A te rü let ter mé szet vé del mi ke ze lé sé ért fe le lõs szerv a
Fer tõ-Han ság és Õr sé gi Nem ze ti Park Igazgatóság.

5. §

Ez a ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

Dr. Fo dor Gá bor s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

I. számú melléklet
a 113/2007. (XII. 27.) KvVM rendelethez

A Sághegyi Tájvédelmi Körzet
ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai

Cell dö mölk
3501, 3502/1, 3502/2, 3503 hrsz-ból 0,3 ha (3503a,

3503b), 3504hrsz-ból 0,2 ha (3504a, 3504b), 3505
hrsz-ból 0,1 ha (3505a, 3505b), 3506 hrsz-ból 0,1 ha
(3506a, 3506b), 3507 hrsz-ból 0,1 ha (3507a, 3507b),
3508, 3509, 3510 hrsz-ból 0,1 ha (3510a, 3510b), 3512
hrsz-ból 0,1 ha (3512a, 3512b), 3513, 3514, 3515, 3516,
3517, 3518, 3519, 3520, 3521/1 hrsz-ból 0,1 ha (3521/1a,
3521b), 3521/2, 3530/1, 3530/3, 3530/4, 3531, 3532, 3533 
hrsz-ból 0,2 ha (3533a, 3533b), 3534, 3535, 3536/1,
3536/2, 3537/1, 3537/2, 3538, 3539 hrsz-ból 0,2 ha

(3539a, 3539b), 3540 hrsz-ból 0,1 ha (3540a, 3540b),
3541 hrsz-ból 0,3 ha (3541a, 3541b), 3542, 3543/1,
3543/2, 3544/1, 3544/2, 3545/1 hrsz-ból 0,2 ha (3545/1a,
3545/1b), 3545/2, 3546, 3547/1, 3547/2, 3548, 3549,
3550, 3551, 3552, 3553 hrsz-ból 1,2 ha (3553,a, 3553b
3553c), 3554, 3555/1, 3555/3, 3555/5, 3555/7, 3555/8,
3556, 3557, 3558, 3559/2, 3559/3, 3559/4, 3560/1,
3560/2, 3560/3, 3561/3 hrsz-ból 0,2 ha (3561/3a,
3561/3b), 3561/4 hrsz-ból 0,2 ha (3561/4a,3561/4b),
3561/6 hrsz-ból 0,2 ha (3561/6a, 3561/6b), 3561/7,
3561/8, 3562/3 hrsz-ból, 0,3 ha (3562/3a, 3562/3b),
3562/4 hrsz-ból 0,3 ha (3562/4a, 3562/4b, 3562/4c,
3562/4d), 3562/5, 3562/6, 3562/7, 3563, 3564/1, 3564/2,
3565, 3566/1, 3566/2, 3567, 3568, 3569 hrsz-ból 0,2 ha
(3569a, 3569b), 3570 hrsz-ból 0,3 ha (3570a, 3570b),
3571 hrsz-ból 0,1 ha (3571a, 3571b), 3573, 3574 hrsz-ból
0,3 ha (3574a, 3574b, 3574c), 3575/1, 3575/2, 3576, 3577, 
3578, 3579, 3580, 3581, 3582, 3583, 3584, 3585, 3586,
3587, 3588 hrsz-ból 0,2 ha (3588a, 3588b), 3589/1
hrsz-ból 0,2 ha (3589/1a, 3589/1b), 3589/2, 3591, 3592,
3593/1, 3593/2 hrsz-ból 0,2 ha (3593/2a, 3593/2b), 3593/3 
hrsz-ból 0,2 ha (3593/3a, 3593/3b), 3594 hrsz-ból 0,1 ha
(3594a, 3594b), 3595, 3596, 3597, 3598/1, 3598/2, 3599,
3600, 3601/4, 3601/5, 3601/6, 3601/7, 3602, 3603, 3604,
3605, 3606, 3607, 3608, 3609, 3610, 3611, 3612, 3613,
3614, 3615, 3616, 3617, 3618, 3619, 3620, 3621, 3622,
3623, 3624, 3625, 3626, 3627, 3628, 3629, 3630, 3631,
3637, 3638/1 hrsz-ból 0,2 ha (3638/1a, 3638/1b), 3638/2
hrsz-ból 0,2 ha (3638/2a, 3638/2b), 3639/2, 3640, 3641,
3642, 3643, 3644/1, 3644/2, 3644/3, 3646, 3647 hrsz-ból
0,2 ha (3647a, 3647b), 3648, 3649, 3650, 3651, 3652,
3653, 3654, 3655, 3656, 3657, 3658/2, 3659/1, 3659/2,
3660/2, 3660/3, 3660/4, 3661, 3662, 3663, 3664, 3665,
3666, 3667, 3668/1, 3668/3, 3668/4, 3670, 3671, 3672,
3673, 3674/2, 3675, 3676/1, 3676/2 hrsz-ból 0,1 ha
(3676/2a, 3676/2b), 3677/1, 3677/2, 3679, 3680/1,
3680/2, 3681, 3682, 3683/1, 3683/2, 3683/3, 3683/4,
3683/5, 3683/6, 3684/1, 3684/2, 3685/1 hrsz-ból 0,1 ha
(3685/1a, 3685/1b), 3685/2, 3686 hrsz-ból 0,3 ha (3686a,
3686b) 3687/4, 3687/5, 3688/1 hrsz-ból 0,1 ha (3688/1a,
3688b), 3688/2, 3689, 3690, 3691, 3692 hrsz-ból 0,4 ha
(3692a, 3692b), 3693/3 hrsz-ból 0,5 ha (3693/3a,
3693/3b), 3694/1 hrsz-ból 0,3 ha (3694/1a, 3694/1b),
3694/2, 3695/2, 3695/3, 3695/4, 3696, 3697/2, 3697/3,
3697/4, 3698 hrsz-ból 0,2 ha (3698a, 3698b), 3699, 3700,
3701/1, 3701/2 hrsz-ból 0,3 ha (3701/2a, 3701/2b),
3702/5, 3702/6, 3702/7, 3702/9 hrsz-ból 0,2 ha (3702/9a,
3702/9b), 3702/10, 3703, 3704, 3705, 3706/1, 3706/2
hrsz-ból 0,1 ha (3706/2a, 3706/2b), 3707, 3708, 3709/1,
3709/3 hrsz-ból 0,1 ha (3709/3a, 3709/3b), 3709/4
hrsz-ból 0,2 ha (3709/4a, 3709/4b), 3709/6, 3709/7
hrsz-ból 0,1 ha (3709/7a, 3709/7b), 3710, 3711/1, 3712/1,
3712/2, 3712/3, 3713, 3714, 3717, 3718, 3719, 3720,
3721, 3722, 3723, 3724/1, 3724/2, 3725, 3726, 3727,
3728/1, 3728/2, 3729, 3730, 3731, 3732, 3733/1, 3733/2,
3734, 3735, 3736, 3737, 3738, 3739, 3740, 3741, 3742/2,
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3742/4, 3744, 3745, 3746, 3747, 3748, 3749, 3750, 3753,
3754, 3755/3 hrsz-ból 20,4 ha (3755/3a, 3755/3b, 3755/3c, 
3755/3d, 3755/3f, 3755/3g, 3755/3h),3755/4, 3756, 3757,
3758, 3759, 3760, 3761, 3762, 3763, 3764, 3765, 3766,
3767, 3768, 3769, 3770/1, 3770/2, 3771/1, 3771/2, 3772,
3773, 3774, 3777/1 hrsz-ból 0,2 ha (3777/1a, 3777/1b),
3777/2, 3778, 3779, 3780/1 hrsz-ból 0,2 ha (3780/1a,
3780/1b), 3780/3 hrsz-ból 0,2 ha (3780/3a, 3780/3b),
3780/4, 3781, 3782/1, 3782/2, 3782/3, 3783, 3784/1
hrsz-ból 0,2 ha (3784/1a, 3784/1b), 3784/2, 3784/3,
3785/1, 3785/2 hrsz-ból 0,2 ha (3785/2a, 3785/2b), 3786,
3789, 3790, 3791, 3792, 3793/2 hrsz-ból 0,1 ha (3793/2a,
3793/2b), 3793/3, 3795, 3796/1, 3796/4, 3797, 3798
hrsz-ból 0,1 ha (3798a, 3798b), 3799/1, 3799/2, 3800
hrsz-ból 0,1 ha (3800a, 3800b), 3801/1 hrsz-ból 0,1 ha
(3801/1a, 3801/1b), 3801/2, 3802, 3803, 3804, 3805/1,
3805/2 hrsz-ból 0,1 ha (3805/2a, 3805/2b), 3806, 3807,
3808/1, 3808/2, 3809 hrsz-ból 0,2 ha (3809a, 3809b),
3810, 3811, 3812, 3813, 3814 hrsz-ból 0,1 ha (3814a,
3814b), 3815/1, 3815/2, 3815/3, 3815/4, 3816, 3817,
3818/1, 3818/3, 3818/4, 3819/1 hrsz-ból 0,2 ha (3819/1a,
3819/1b), 3819/2, 3820/1 hrsz-ból 0,2 ha (3820/1a,
3820/1b), 3820/2, 3820/3, 3821, 3822, 3823, 3824
hrsz-ból 0,2 ha (3824a, 3824b), 3825, 3826/1 hrsz-ból 0,2
ha (3826/1a, 3826/1b, 3826/1c), 3826/2, 3827, 3828,
3829, 3830, 3831, 3832 hrsz-ból 0,2 ha (3832a, 3832b),
3833/1, 3833/2 hrsz-ból 0,2 ha (3833/2a, 3833/2b),
3833/3, 3834/1, 3834/2, 3836 hrsz-ból 0,3 ha (3836a,
3836b), 3837/1 hrsz-ból 0,1 ha (3837/1a, 33837/1b),
3837/2 hrsz-ból 0,1 ha (3837/2a, 3837/2b), 3838/1,
3838/2, 3838/3, 3838/4, 3839/2, 3839/4, 3839/5, 3839/6
hrsz-ból 1,4 ha (3839/6a, 3839/6b, 3839/6c), 3840, 3841,
3842, 3843 hrsz-ból 0,4 ha (3843a, 3843b), 3844, 3845,
3846, 3847 hrsz-ból 0,3 ha (3847a, 3847b), 3848/3
hrsz-ból 0,1 ha (3848/3a, 3848/3b), 3848/5, 3849, 3850/2,
3850/3, 3850/4, 3850/5, 3850/6, 3851, 3852/1, 3852/2,
3852/3, 3852/4, 3852/5, 3852/6, 3852/7, 3852/8, 3853,
3854, 3855/2, 3856, 3857, 3858, 3859/2, 3860, 3861/1
hrsz-ból 0,2 ha (3861/1a, 3861/1b, 3861/1c), 3861/2, 3862 
hrsz-ból 0,1 ha (3862a, 3862b), 3863, 3864, 3865, 3866,
3867, 3868, 3869, 3870, 3871 hrsz-ból 0,1 ha (3871a,
3871b), 3872/2, 3872/3, 3872/4, 3872/5 hrsz-ból 0,1 ha
(3872/5a, 3872/5b), 3873/3, 3873/4, 3873/5, 3873/6
hrsz-ból 0,2 ha (3873/6a, 3873/6b), 3873/7 hrsz-ból 0,2 ha
(3873/7a, 3873/7b), 3874/1, 3874/2, 3875 hrsz-ból 0,2 ha
(3875a, 3875b), 3876 hrsz-ból 0,3 ha (3876a, 33876b),
3877/1, 3877/2, 3877/4, 3877/5 hrsz-ból 0,1 ha
(3877/5a,3877/5b), 3878/2, 3879/3, 3879/4, 3880/1,
3880/2, 3881/5 hrsz-ból 0,1 ha (3881/5a, 3881/5b),
3881/6, 3881/7, 3881/8, 3882, 3883/1, 3883/3, 3883/4,
3884/3 hrsz-ból 0,2 ha (3884/3a, 3884/3b, 3884/3c),
3884/5, 3884/6, 3887/4 hrsz-ból 0,1 ha (3884/7a,
3884/7b), 3885/1, 3885/2 hrsz-ból 0,1 ha (3885/2a,
3885/2b), 3886/1 hrsz-ból 0,1 ha (3886/1a, 3886/1b),
3886/2 hrsz-ból 0,1 ha (3886/2a, 3886/2b), 3887, 3888
hrsz-ból 0,2 ha (3888a, 3888b), 3889, 3890 hrsz-ból 0,5

ha (3890a, 3890b), 3891/4 hrsz-ból 0,4 ha (3891/4a,
3891/4b), 3891/5, 3891/7 hrsz-ból 0,3 ha (3891/7a,
3891/7b), 3891/8, 3891/9, 3891/10, 3892/1, 3892/2,
3892/3 hrsz-ból 0,2 ha (3892/3a, 3892/3b), 3893 hrsz-ból
0,2 ha (3893a, 3893b), 3894, 3895, 3896, 3897, 3898/1
hrsz-ból 0,2 ha (3898/1a, 3898/1b), 3898/2, 3899, 3900,
3901, 3902, 3903/1, 3903/2, 3904, 3905 hrsz-ból 0,1 ha
(3905a, 3905b), 3906 hrsz-ból 0,2 ha (3906a, 3906b),
3907, 3908 hrsz-ból 0,4 ha (3908a, 3908b), 3909 hrsz-ból
0,4 ha (3909a, 3909b, 3909c, 3909d, 3909f), 3910, 3911,
3912 hrsz-ból 0,2 ha (3912a, 3912b), 3913, 3914/1
hrsz-ból 0,2 ha (3914/1a, 3914/1b), 3914/2, 3915 hrsz-ból
0,2 ha (3915a, 3915b), 3916 hrsz-ból 0,2 ha (3916a,
3916b), 3917, 3918/2, 3918/4, 3918/ hrsz-ból 0,2 ha
(3918/5a, 3918/5b), 3918/6 hrsz-ból 0,2 ha (3918/6a,
3918/6b), 3919/1, 3919/2 hrsz-ból 0,2 ha (3919/2a,
3919/2b), 3920/1, 3920/2, 3920/3 hrsz-ból 0,1 ha
(3920/3a, 3920/3b), 3921/2, 3922, 3923/1, 3923/2
hrsz-ból 0,1 ha (3923/2a, 3923/2b), 3924, 3925/2 hrsz-ból
0,2 ha (3925/2a, 3925/2b), 3925/3, 3925/4, 3926, 3927,
3928, 3929, 3930/1, 3930/2, 3930/3, 3930/4, 3931/1,
3931/2, 3932/1 hrsz-ból 0,1 ha (3932/1a, 3932/1b), 3932/3 
hrsz-ból 0,2 ha (3932/3a, 3932/3b), 3932/4, 3932/5
hrsz-ból 0,1 ha (3932/5a, 3932/5b), 3933/1, 3933/2, 3934,
3935, 3936/1, 3936/2, 3937, 3938/1, 3938/2, 3939, 3940,
3941 hrsz-ból 0,2 ha (3941a, 3941b), 3942, 3943, 3944,
3945, 3946, 3947, 3948, 3949/5, 3949/6, 3949/7, 3949/8,
3950, 3951/1, 3951/2, 3951/3, 3951/4, 3952, 3953
hrsz-ból 0,6 ha (3953a, 3953b, 3953c), 3954 hrsz-ból 0,3
ha (3954a, 3954b), 3955, 3956, 3957/2, 3957/3, 3957/4,
3958, 3959/1, 3959/3 hrsz-ból 0,2 ha (3959/3a, 3959/3b),
3959/4 hrsz-ból 0,2 ha (3959/4a, 3959/4b), 3959/5,
3960/1, 3960/2, 3960/3, 3961, 3962/1, 3962/2 hrsz-ból 0,2 
ha (3962/2a, 3962/2b), 3962/3, 3962/4, 3962/5, 3963,
3964, 3965, 3966/1, 3966/2, 3968, 3969/2, 3969/3
hrsz-ból 0,2 ha (3969/3a, 3969/3b), 3969/4, 3969/5,
3969/6, 3970, 3971 hrsz-ból 0,2 ha (3971a, 3971b), 3972,
3973, 3974, 3975, 3976 hrsz-ból 0,1 ha (3976a, 3976b),
3977, 3978, 3979/1, 3979/2 hrsz-ból 0,1 ha (3979/2a,
3979/2b), 3980/1, 3980/2, 3981, 3982, 3983, 3984/1,
3984/2, 3984/3 hrsz-ból 0,2 ha (3984/3a, 3984/3b),
3985/1, 3985/2, 3986, 3987/1, 3987/3, 3987/4, 3988,
3989, 3990/1, 3990/2, 3990/6, 3990/7, 3990/9, 3990/11,
3990/12 hrsz-ból 0,2 ha (3990/12a, 3990/12b), 3990/13,
3993, 3994, 3995, 3996/1, 3996/2 hrsz-ból 0,1 ha
(3996/2a, 3996/2b), 3997, 3998, 3999/1, 3999/2, 3999/3,
4001 hrsz-ból 0,3 ha (4001a, 4001b), 4002, 4003, 4004,
4005, 4006, 4007, 4008, 4009, 4010, 4011, 4012, 4013,
4014/1 hrsz-ból 0,3 ha (4014/1a, 4014/1b), 4014/2, 4014/3 
hrsz-ból 0,1 ha (4014/3a, 4014/3b), 4015/1, 4016/1
hrsz-ból 0,1 ha (4016/1a, 4016/1b), 4017 hrsz-ból 0,1 ha
(4017a, 4017b), 4020, 4021, 4022, 4023, 4027, 4028/1,
4028/2, 4029/1, 4029/3, 4029/4, 4029/6, 4029/7, 4029/8,
4029/9, 4030, 4031, 4032/3, 4032/4, 4033, 4034 hrsz-ból
0,2 ha (4034a, 4034b, 4034c), 4035, 4036/1 hrsz-ból 0,1
ha (4036/1a, 4036/1b), 4036/2, 4037, 4038 hrsz-ból 0,2 ha
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(4038a, 4038b), 4039, 4040 hrsz-ból 0,2 ha (4040a,
4040b), 4041, 4042, 4043, 4044/1, 4044/2, 4045/1,
4045/2, 4046, 4047, 4048/1 hrsz-ból 0,1 ha (4048/1a,
4048/1b), 4048/2 hrsz-ból 0,1 ha (4048/2a, 4048/2b),
4050, 4052, 4053, 4054 hrsz-ból 0,1 ha (4054a, 4054b),
4055/1 hrsz-ból 0,2 ha (4055/1a, 4055/1b), 4057, 4058,
4059, 4060, 4061, 4062, 4063, 4064, 4065, 4066, 4067
hrsz-ból 0,2 ha (4067a, 4067b), 4068 hrsz-ból 0,2 ha
(4068a, 4068b, 4068c), 4069, 4070/2, 4070/3, 4070/5,
4070/6, 4070/7, 4071/1, 4071/2, 4071/4, 4071/5, 4071/6,
4072, 4073, 4074 hrsz-ból 0,2 ha (4074a, 4074b), 4075/1,
4075/2, 4075/3, 4075/4, 4075/5, 4075/6, 4075/7, 4075/8
hrsz-ból 0,2 ha (4075/8a, 4075/8b), 4080/1, 4080/2, 4081,
4082, 4083/1, 4083/2, 4084, 4085, 4086, 4087/1, 4087/2,
4087/3, 4087/4, 4087/5, 4088, 4090 hrsz-ból 0,5 ha
(4090a, 4090b), 4091, 4092, 4093, 4094/1, 4094/2, 4095,
4096, 4097, 4098 hrsz-ból 0,2 ha (4098a, 4098b), 4099
hrsz-ból 0,1 ha (4099a, 4099b), 4100 hrsz-ból 0,1 ha
(4100a, 4100b), 4101, 4102 hrsz-ból 0,1 ha (4102a,
4102b), 4103 hrsz-ból 0,3 ha (4103a, 4103b), 4104/1,
4104/2, 4104/3 hrsz-ból 0,1 ha (4104/3a, 4104/3b), 4104/4 
hrsz-ból 0,1 ha (4104/4a, 4104/4b), 4105 hrsz-ból 0,1 ha
(4105a, 4105b), 4106/1, 4106/2, 4106/3, 4107, 4108,
4109, 4110/1, 4110/2, 4114, 4115, 4116/2 hrsz-ból 0,1 ha
(4116/2a, 4116/2b), 4116/3, 4116/4, 4117/2, 4118, 4119,
4120, 4121, 4122/1, 4123, 4124/1 hrsz-ból 0,2 ha
(4124/1a, 4124/1b), 4124/2, 4124/3 hrsz-ból 0,2 ha
(4124/3a, 4124/3b), 4124/4, 4125, 4126 hrsz-ból 1,5 ha
(4126a, 4126b, 4126c), 4127 hrsz-ból 0,3 ha (4127a,
4127b), 4128/1 hrsz-ból 0,2 ha (4128/1a, 4128/1b),
4128/3, 4128/4, 4129 hrsz-ból 0,2 ha (4129a, 4129b),
4130, 4131, 4132, 4133, 4134, 4135, 4136 hrsz-ból 0,3 ha
(4136a, 4136b), 4137, 4138, 4139, 4140, 4141, 4142,
4143, 4144, 4145 hrsz-ból 0,1 ha (4145a, 4145b), 4146,
4147, 4148, 4149, 4150, 4151, 4152 hrsz-ból 0,1 ha
(4152a, 4152b), 4155, 4156/1, 4156/2, 4157, 4158
hrsz-ból 0,2 ha (4158a, 4158b), 4160, 4161, 4163, 4164,
4166, 4167, 4168, 4169, 4170, 4171, 4172, 4173, 4174,
4175, 4176/1, 4176/2, 4177, 4178, 4179, 4180, 4181,
4182, 4183, 4184, 4185, 4186, 4187, 4188, 4189, 4190,
4191/1, 4191/2, 4192, 4193, 4194 hrsz-ból 0,1 ha (4194a,
4194b), 4195 hrsz-ból 0,2 ha (4195a, 4195b), 4196, 4197,
4198, 4199, 4200, 4201 hrsz-ból 0,1 ha (4201a, 4201b),
4202, 4203, 4204/2, 4204/4, 4204/5, 4204/6, 4205, 4206,
4207 hrsz-ból 0,4 ha (4207a, 4207b, 4207c), 4208 hrsz-ból 
0,3 ha (4208a, 4208b), 4209/1, 4209/2, 4210/1, 4210/2,
4211/1 hrsz-ból 0,3 ha (4211/1a, 4211/1b), 4211/2, 4212,
4213, 4214, 4215, 4216, 4217, 4218, 4219, 4220, 4221,
4222, 4223, 4224, 4225/1, 4225/2 hrsz-ból 0,2 ha
(4225/2a, 4225/2b), 4225/4, 4225/5 hrsz-ból 0,2 ha
(4225/5a, 4225/5b), 4226, 4227/1, 4227/2, 4228/1
hrsz-ból 0,3 ha (4228/1a, 4228/1b), 4228/2, 4228/3,
4229/3 hrsz-ból 0,3 ha (4229/3a, 4229/3b), 4229/4
hrsz-ból 0,6 ha (4229/4a, 4229/4b, 4229/4c, 4229/4d),
4230, 4231, 4232, 4233/1 hrsz-ból 0,2 ha (4233/1a,
4233/1b), 4233/2, 4233/3, 4233/4, 4233/5, 4233/6

hrsz-ból 0,2 ha (4233/6a, 4233/6b), 4234, 4235/1, 4235/2,
4236, 4237/1, 4237/2 hrsz-ból 0,1 ha (4237/2a, 4237/2b),
4238, 4239, 4240, 4241/2, 4241/3 hrsz-ból 0,3 ha
(4241/3a, 4241/3b), 4241/5, 4241/6 hrsz-ból 0,2 ha
(4241/6a, 4241/6b), 4242 hrsz-ból 0,6 ha (4242a, 4242b),
4244/1 hrsz-ból 0,5 ha (4244/1a, 4244/1b, 4244/1c,
4244/1d), 4244/2, 4245/1, 4245/3, 4245/4, 4246, 4247,
4248, 4249, 4250, 4251, 4252, 4253 hrsz-ból 0,1 ha
(4253a, 4253b), 4254, 4255, 4256, 4257/1, 4257/2,
4257/3, 4258/4, 4258/6, 4258/7, 4258/8, 4258/9, 4258/10,
4258/11, 4258/12, 4258/13, 4258/14, 4259/2, 4260, 4261,
4262 hrsz-ból 0,6 ha (4262a, 4262b, 4262c), 4263/1,
4263/2, 4263/3, 4264, 4265, 4266 hrsz-ból 0,7 ha (4266a,
4266b), 4267, 4268, 4269, 4270, 4271, 4272, 4273, 4274,
4275/1 hrsz-ból 0,2 ha (4275/1a, 4275/1b), 4275/2
hrsz-ból 0,2 ha (4275/2a, 4275/2b), 4275/3, 4275/4
hrsz-ból 0,2 ha (4275/4a, 4275/4b), 4275/5 hrsz-ból 0,2 ha
(4275/5a, 4275/5b), 4275/6 hrsz-ból 0,2 ha (4275/6a,
4275/6b), 4276/2, 4277, 4278/1, 4278/2, 4278/5, 4278/6,
4278/7, 4279

Ke me nes ká pol na

201, 202/1, 202/2, 202/3, 202/5, 202/6, 202/7, 203
hrsz-ból 0,1 ha (203a, 203b), 204/2, 204/3, 204/4, 204/5,
205, 206/1 hrsz-ból 0,2 ha (206/1a, 206/1b), 206/2, 207,
208, 209, 210, 211/1, 211/2, 211/3, 211/4, 211/5, 211/6,
211/7, 211/8, 211/9, 211/10, 211/11, 211/12, 211/13,
211/14, 212, 213, 214, 215, 216, 217/1, 217/2, 218/1,
218/2, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228,
229, 230, 231 hrsz-ból 0,2 ha (231a, 231b), 232, 233, 234,
235/1, 235/3, 235/4, 235/5, 235/6, 236/1, 236/2, 236/3,
236/4, 236/5, 236/6, 236/7, 236/8, 236/9, 236/10, 236/11,
236/12, 236/13, 236/14, 236/15, 237, 238/1 hrsz-ból 0,1 ha 
(238/1a, 238/1b), 238/2, 239/1, 239/2, 240, 241, 242, 243,
244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 
256/1, 256/2, 256/3, 256/4, 256/5, 256/6, 256/7, 256/8,
256/9, 256/10, 256/11, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264,
265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276
hrsz-ból 0,2 ha (276a, 276b), 277 hrsz-ból 0,2 ha (277a,
277b), 278/1, 278/2, 278/3, 278/4, 279/1, 279/3, 279/5,
279/6, 279/8, 279/9, 279/10, 279/11, 280/1, 280/2, 281,
282, 283/1, 283/2, 283/3, 283/4, 284, 285, 286, 287, 288,
289, 290 hrsz-ból 0,3 ha (290a, 290b), 291, 292, 293, 294,
295/1 hrsz-ból 0,1 ha (295/1a, 295/1b), 295/2, 295/3, 296,
297, 298, 299, 300, 301, 302/1, 302/2 hrsz-ból 0,1 ha
(302/2a, 302/2b), 302/4, 302/5 hrsz-ból 0,3 ha (302/5a,
302/5b), 303, 304/1, 304/2 hrsz-ból 0,3 ha (304/2a,
304/2b, 304/2c), 304/3, 305 hrsz-ból 0,4 ha (305a, 305b),
306, 307/1, 307/2, 308/1, 308/2, 309, 310, 311, 312, 313,
314, 315, 316 hrsz-ból 0,2 ha (316a, 316b), 317, 318/1,
318/2 hrsz-ból 0,3 ha (318/2a, 318/2b, 318/2c), 319
hrsz-ból 0,2 ha (319a, 319b), 320, 321/2, 322/1, 322/2,
322/3, 322/4, 322/5, 322/6, 322/7, 322/8, 322/9, 322/10,
322/11, 323/2, 323/3 hrsz-ból 0,2 ha (323/3a, 323/3b),
323/5, 323/6, 323/7, 323/8, 323/9, 324/1, 324/3, 324/4,
324/5, 324/6, 324/7, 325/1, 325/2 hrsz-ból 0,2 ha (325/2a,
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325/2b), 326/1, 326/2, 327, 328, 329, 330/2 hrsz-ból 0,2 ha 
(330/2a, 330/2b), 331, 332 hrsz-ból 0,2 ha (332a, 332b,
332c), 333, 334, 335 hrsz-ból 0,2 ha (335a, 335b), 336
hrsz-ból 0,3 ha (336a, 336b), 337, 338, 339, 340, 341, 342,
343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350/1, 350/2, 351/1,
351/2, 352, 353, 354, 355, 356 hrsz-ból 0,3 ha (356a,
356b), 357, 358, 359, 360 hrsz-ból 0,3 ha (360a, 360b),
361, 362/1, 362/2, 363, 364, 365, 366, 367, 369, 370, 371,
372, 373, 374, 375, 376/2, 377, 378/1, 378/2, 379, 380,
381/1, 381/2, 381/3, 381/4, 382, 383/1, 383/2, 383/3, 384,
385, 386/2, 387, 388/2, 388/3, 388/4, 389, 390, 391/1,
391/2, 391/4, 391/5, 392/2, 393, 394, 395/4, 395/6, 396,
397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404/2, 404/3, 404/4
hrsz-ból 0,1 ha (404/4a, 404/4b), 405, 406, 407 hrsz-ból
0,1 ha (407a, 407b), 408 hrsz-ból 0,2 ha (408a, 408b), 409, 
410, 411, 412/1, 412/2, 414/1, 414/2, 414/3, 415, 416, 417
hrsz-ból 0,2 ha (417a, 417b, 417c), 418, 419, 420, 422,
423, 424, 426/1, 426/2, 426/4, 426/5, 427, 428, 429, 430,
413 hrsz-ból 0,3 ha (431a, 431b, 431c, 431d), 432, 433,
434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444/1,
444/2, 445, 446, 447, 448, 449/2, 450, 451, 452, 453, 454,
455, 456, 457, 458, 459, 460, 462, 463/1, 463/2, 464, 465,
466, 467/1, 467/2, 468, 470/2, 470/3, 470/4, 471, 472, 473, 
474/2 hrsz-ból 0,2 ha (474/2a, 474/2b), 475/1, 475/2, 476,
477, 478/1, 478/2, 479, 480, 481, 482, 483

Mes te ri

1001/1, 1001/2 hrsz-ból 0,2 ha (1001/2a, 1001/2b,
1001/2c), 1001/3, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006/1
hrsz-ból 0,1 ha (1006/1a), 1006/2, 1007, 1009, 1010,
1011, 1012 hrsz-ból 0,2 ha (1012a, 1012b, 1012c), 1013,
1014, 1015, 1016, 1017/1, 1017/2, 1017/3, 1018, 1019,
1020/1, 1020/2, 1021, 1022/1 hrsz-ból 0,1 ha (1022/1a,
1022/1b), 1022/2 hrsz-ból 0,2 ha (1022/2a, 1022/2b,
1022/2c), 1023, 1024 hrsz-ból 0,3 ha (1024a, 1024b),
1025, 1026/1 hrsz-ból 0,1 ha (1026/1a, 1026/1b), 1026/2,
1027, 1028, 1029, 1030, 1031 hrsz-ból 0,4 ha (1031a,
1031b), 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037 hrsz-ból 0,2
ha (1037a, 1037b, 1037c), 1038, 1039, 1040/2, 1040/3,
1040/4, 1040/5, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045/2, 1046,
1047, 1048, 1052, 1053, 1054, 1056/1, 1057, 1058/3,
1058/6, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065,
1066/1, 1066/2 hrsz-ból 0,1 ha (1066/2a, 1066/2b), 1067,
1068, 1069, 1070/1, 1070/3, 1070/4, 1071/1 hrsz-ból 0,1
ha (1071/1a, 1071/1b), 1072/2 hrsz-ból 0,1 ha (1071/2a,
1071/2b), 1072, 1073, 1074/1, 1074/2, 1075, 1076
hrsz-ból 0,3 ha (1076a, 1076b), 1077, 1078 hrsz-ból 0,2 ha 
(1078a, 1078b, 1078c), 1079, 1080, 1081, 1082, 1083,
1084, 1086, 1087/1, 1087/2, 1088, 1089/1, 1089/2, 1090,
1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097

Az alá hú zás sal je lölt hely raj zi szá mú in gat la nok, il let ve
al rész le tek te rü le tei az eu ró pai kö zös sé gi je len tõ sé gû ter -
mé szet vé del mi ren del te té sû te rü le tek kel érin tett föld rész -
le tek rõl szó ló 45/2006. (XII. 8.) KvVM ren de let alapján
Natura 2000 területnek minõsülnek.

2. számú melléklet
a 113/2007. (XII. 27.) KvVM rendelethez

A Sághegyi Tájvédelmi Körzet fokozottan védett
területének ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai

Cell dö mölk

3753, 3755/3 hrsz-ból 20,4 ha (3755/3a, 3755/3b,
3755/3c, 3755/3d, 3755/3f, 3755/3g, 3755/3h), 3755/4

Mes te ri

1095, 1096, 1097

Az alá hú zás sal je lölt hely raj zi szá mú in gat la nok, il let ve
al rész le tek te rü le tei az eu ró pai kö zös sé gi je len tõ sé gû ter -
mé szet vé del mi ren del te té sû te rü le tek kel érin tett föld rész -
le tek rõl szó ló 45/2006. (XII. 8.) KvVM ren de let alapján
Natura 2000 területnek minõsülnek.

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
114/2007. (XII. 27.) KvVM

rendelete

a Sárvári arborétum természetvédelmi terület
védettségének fenntartásáról

Az egyes jog sza bá lyok és jog sza bá lyi ren del ke zé sek
ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl szó ló 2007. évi LXXXII. tör -
vény 6. § (5) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a 
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö -
ré rõl szó ló 165/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1. §
b) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben eljárva a
következõket rendelem el:

1. §

Az Or szá gos Ter mé szet vé del mi Ta nács 601/1952. szá -
mú ha tá ro za tá val vé det té nyil vá ní tott Sár vá ri ar bo ré tum
ter mé szet vé del mi te rü let védettségét fenntartom.

2. §

A Sár vá ri ar bo ré tum ter mé szet vé del mi te rü let ki ter je dé -
se 9,2 ha, in gat lan-nyil ván tar tá si hely raj zi szá mai Sár vár
579, 599/1, 605/1.
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3. §

A vé dett ség in do ka és cél ja a te rü le ten ta lál ha tó ter mé -
szet tu do má nyi és er dõ gaz da sá gi szem pont ból rend kí vül
ér té kes nö vény gyûj te mény meg õr zé se, az ál lat vi lág ter -
mé szet kö ze li életfeltételeinek biztosítása.

4. §

A te rü let ter mé szet vé del mi ke ze lé sé ért fe le lõs szerv a
Fer tõ-Han ság és Õr sé gi Nem ze ti Park Igazgatóság.

5. §

Ez a ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

Dr. Fo dor Gá bor s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
115/2007. (XII. 27.) KvVM

rendelete

a Somogyvári Kupavár-hegy természetvédelmi
 terület védettségének fenntartásáról

Az egyes jog sza bá lyok és jog sza bá lyi ren del ke zé sek
ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl szó ló 2007. évi LXXXII. tör -
vény 6. § (5) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a 
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö -
ré rõl szó ló 165/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1. §
b) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben eljárva a
következõket rendelem el:

1. §

Az Or szá gos Kör nye zet- és Ter mé szet vé del mi Hi va tal
el nö ké nek 12/1978. OKTH szá mú ha tá ro za tá val vé det té
nyil vá ní tott So mogy vá ri Ku pa vár-hegy ter mé szet vé del mi
terület védettségét fenntartom.

2. §

A So mogy vá ri Ku pa vár-hegy ter mé szet vé del mi te rü let
ki ter je dé se 24,3 ha, in gat lan-nyil ván tar tá si hely raj zi szá -
ma it a mel lék let tartalmazza.

3. §

A vé dett ség in do ka és cél ja a te rü le ten ta lál ha tó föld vár
és a Szt. Lász ló ki rály ál tal 1091-ben ala pí tott Szt. Egyed
apát ság és erõ dí tett ko los tor együt tes ma rad vá nya it öve zõ
ter mé sze ti környezet megõrzése.

4. §

A te rü let ter mé szet vé del mi ke ze lé sé ért fe le lõs szerv a
Ba la to ni Nem ze ti Park Igazgatóság.

5. §

Ez a ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

Dr. Fo dor Gá bor s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

Melléklet
a 115/2007. (XII. 27.) KvVM rendelethez

A Somogyvári Kupavár-hegy természetvédelmi
terület ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai

So mogy vár
099, 0100/5, 0138, 0144/1, 0144/2, 0144/3, 0145,

0146/1, 0146/2, 0146/3, 0147/1, 0147/2, 0147/3, 0149/1,
0150, 0151

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
116/2007. (XII. 27.) KvVM

rendelete

a Sümegi Mogyorós-domb természetvédelmi terület
védettségének fenntartásáról

Az egyes jog sza bá lyok és jog sza bá lyi ren del ke zé sek
ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl szó ló 2007. évi LXXXII tör -
vény 6. § (5) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a 
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö -
ré rõl szó ló 165/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1. §
b) 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:
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1. §

Az Or szá gos Ter mé szet vé del mi Hi va tal el nö ké nek
4/1976. OTvH szá mú ha tá ro za tá val vé det té nyil vá ní tott
Sü me gi Mo gyo rós-domb ter mé szet vé del mi te rü let
védettségét fenntartom.

2. §

A Sü me gi Mo gyo rós-domb ter mé szet vé del mi te rü let ki -
ter je dé se 64,6 ha, in gat lan-nyil ván tar tá si hely raj zi szá mai
Sü meg 0101, 0105/3, 0105/4.

3. §

A vé dett ség in do ka és cél ja a te rü le ten ta lál ha tó ki emel -
ke dõ tu do má nyos je len tõ sé gû föld ta ni fel tá rás és õs ko ri
ko va kõ bá nya, va la mint az eze ket öve zõ természeti
környezet megõrzése.

4. §

A te rü let ter mé szet vé del mi ke ze lé sé ért fe le lõs szerv a
Ba la to ni Nem ze ti Park Igazgatóság.

5. §

Ez a ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

Dr. Fo dor Gá bor s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
117/2007. (XII. 27.) KvVM

rendelete

a Szelestei arborétum természetvédelmi terület
védettségének fenntartásáról

Az egyes jog sza bá lyok és jog sza bá lyi ren del ke zé sek
ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl szó ló 2007. évi LXXXII. tör -
vény 6. § (5) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a 
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö -
ré rõl szó ló 165/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1. §
b) 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. §

Az Or szá gos Ter mé szet vé del mi Ta nács 630/1952. szá -
mú ha tá ro za tá val vé det té nyil vá ní tott Sze les tei ar bo ré tum
ter mé szet vé del mi te rü let védettségét fenntartom.

2. §

A Sze les tei ar bo ré tum ter mé szet vé del mi te rü let ki ter je -
dé se 14,2 ha, in gat lan-nyil ván tar tá si hely raj zi szá mai
Szeleste 183, 288/2.

3. §

A vé dett ség in do ka és cél ja a te rü le ten ta lál ha tó, ter mé -
szet vé del mi szem pont ból rend kí vül ér té kes nö vény gyûj te -
mény megõrzése.

4. §

A te rü let ter mé szet vé del mi ke ze lé sé ért fe le lõs szerv a
Fer tõ-Han ság és Õr sé gi Nem ze ti Park Igazgatóság.

5. §

Ez a ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

Dr. Fo dor Gá bor s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
118/2007. (XII. 27.) KvVM

rendelete

a Szentgáli-tiszafás természetvédelmi terület
védettségének fenntartásáról

Az egyes jog sza bá lyok és jog sza bá lyi ren del ke zé sek
ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl szó ló 2007. évi LXXXII tör -
vény 6. § (5) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a 
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö -
ré rõl szó ló 165/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1. §
b) 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:
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1. §

Az Or szá gos Ter mé szet vé del mi Ta nács 600/1951. szá -
mú ha tá ro za tá val vé det té nyil vá ní tott Szent gá li-ti sza fás
ter mé szet vé del mi te rü let védettségét fenntartom.

2. §

(1) A Szent gá li-ti sza fás ter mé szet vé del mi te rü let ki ter -
je dé se 213 ha, in gat lan-nyil ván tar tá si hely raj zi szá mai
Szent gál 0134/2, 0134/3.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti hely raj zi szá mú in gat la nok
te rü le tei az eu ró pai kö zös sé gi je len tõ sé gû ter mé szet vé del -
mi ren del te té sû te rü le tek kel érin tett föld rész le tek rõl szó ló
45/2006. (XII. 8.) KvVM ren de let alap ján Natura 2000
területnek minõsülnek.

3. §

A vé dett ség in do ka és cél ja a ti sza fa (Ta xus bac ca ta) leg -
je len tõ sebb ha zai ter mé sze tes ál lo má nyá nak meg õr zé se.

4. §

A te rü let ter mé szet vé del mi ke ze lé sé ért fe le lõs szerv a
Ba la to ni Nem ze ti Park Igazgatóság.

5. §

Ez a ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

Dr. Fo dor Gá bor s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
119/2007. (XII. 27.) KvVM

rendelete

a Tapolcai-tavasbarlang felszíni védõterülete
természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról

Az egyes jog sza bá lyok és jog sza bá lyi ren del ke zé sek
ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl szó ló 2007. évi LXXXII. tör -
vény 6. § (5) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a 
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö -

ré rõl szó ló 165/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1. §
b) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben eljárva a
következõket rendelem el:

1. §

A Ma gyar Ki rá lyi Föld mí ve lé sü gyi Mi nisz ter
85.350/1942. szá mú ren del ke zé sé vel vé det té nyil vá ní tott
Ta pol cai-ta vas bar lang fel szí ni vé dõ te rü le te ter mé szet vé -
del mi terület védettségét fenntartom.

2. §

A Ta pol cai-ta vas bar lang fel szí ni vé dõ te rü le te ter mé -
szet vé del mi te rü let ki ter je dé se 2,5 ha, in gat lan-nyil ván tar -
tá si hely raj zi szá ma it a mel lék let tartalmazza.

3. §

A vé dett ség in do ka és cél ja a ta vas bar lang föld ta ni, fel -
szín al ak ta ni és hid ro ló gi ai ér té ke i nek meg õr zé se, va la mint 
a bar lang fe let ti jel leg ze tes kis vá ro si as te le pü lés kép fenn -
tar tá sa.

4. §

A te rü let ter mé szet vé del mi ke ze lé sé ért fe le lõs szerv a
Ba la to ni Nem ze ti Park Igazgatóság.

5. §

Ez a ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

Dr. Fo dor Gá bor s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

Melléklet
a 119/2007. (XII. 27. ) KvVM rendelethez

A Tapolcai-tavasbarlang felszíni védõterülete
természetvédelmi terület ingatlan-nyilvántartási

helyrajzi számai

Ta pol ca
2836, 2842, 2846, 2847, 2850, 2851, 2852, 2853, 2854,

2855, 2856, 2857, 2859, 2862, 2863, 2866, 2869, 2872/1,
2872/2, 2923.
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A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
120/2007. (XII. 27.) KvVM

rendelete

az Úrkúti-õskarszt természetvédelmi terület
védettségének fenntartásáról

Az egyes jog sza bá lyok és jog sza bá lyi ren del ke zé sek
ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl szó ló 2007. évi LXXXII. tör -
vény 6. § (5) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a 
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö -
ré rõl szó ló 165/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1. §
b) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben eljárva a
következõket rendelem el:

1. §

Az Or szá gos Ter mé szet vé del mi Ta nács 672/1951. szá -
mú ha tá ro za tá val vé det té nyil vá ní tott Úr kú ti-õs karszt ter -
mé szet vé del mi te rü let védettségét fenntartom.

2. §

Az Úr kú ti-õs karszt ter mé szet vé del mi te rü let ki ter je dé se 
5,4 ha, in gat lan-nyil ván tar tá si hely raj zi szá mai Úrkút
139/3, 176/4.

3. §

A vé dett ség in do ka és cél ja a csár da he gyi fel ha gyott
man gán bá nyá ban a bá nyá szat kö vet kez té ben fel tárt õs -
karsz tos formakincs megõrzése.

4. §

A te rü let ter mé szet vé del mi ke ze lé sé ért fe le lõs szerv a
Ba la to ni Nem ze ti Park Igazgatóság.

5. §

Ez a ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

Dr. Fo dor Gá bor s. k.,

kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
121/2007. (XII. 27.) KvVM

rendelete

a Várpalotai homokbánya természetvédelmi terület
védettségének fenntartásáról

Az egyes jog sza bá lyok és jog sza bá lyi ren del ke zé sek
ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl szó ló 2007. évi LXXXII. tör -
vény 6. § (5) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a 
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö -
ré rõl szó ló 165/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1. §
b) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben eljárva a
következõket rendelem el:

1. §

Az Or szá gos Ter mé szet vé del mi Ta nács 1211/1954. szá -
mú ha tá ro za tá val vé det té nyil vá ní tott Vár pa lo tai ho mok bá -
nya ter mé szet vé del mi te rü let vé dett sé gét fenn tar tom.

2. §

A Vár pa lo tai ho mok bá nya ter mé szet vé del mi te rü let ki -
ter je dé se 0,9 ha, in gat lan-nyil ván tar tá si hely raj zi száma
Várpalota 2617.

3. §

A vé dett ség in do ka és cél ja a ho mok bá nyá szat kö vet -
kez mé nye ként lét re jött je len tõs tu do má nyos ér té kû, kö -
zép sõ mi o cén korú ho mok ré te gek ta nul má nyo zá sát
lehetõvé tévõ feltárás megõrzése.

4. §

A te rü let ter mé szet vé del mi ke ze lé sé ért fe le lõs szerv a
Ba la to ni Nem ze ti Park Igazgatóság.

5. §

Ez a ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

Dr. Fo dor Gá bor s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
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A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
122/2007. (XII. 27.) KvVM

rendelete

az Uzsai csarabos erdõ természetvédelmi terület
védettségének fenntartásáról 

Az egyes jog sza bá lyok és jog sza bá lyi ren del ke zé sek
ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl szó ló 2007. évi LXXXII. tör -
vény 6. § (5) be kez dé sé ben, va la mint a ter mé szet vé del mé -
rõl szó ló 1996. évi LIII. tör vény 85. § b) pont já ban ka pott
fel ha tal ma zás alap ján, a kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi -
nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl szó ló 165/2006. (VII. 28.)
Korm. ren de let 1. § b) 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. §

Az Or szá gos Ter mé szet vé del mi Ta nács 485/1951. szá -
mú ha tá ro za tá val vé det té nyil vá ní tott Uzsai csa ra bos erdõ
ter mé szet vé del mi te rü let vé dett sé gét fenn tar tom.

2. §

(1) Az Uzsai csa ra bos erdõ ter mé szet vé del mi te rü let ki -
ter je dé se 110,2 ha, in gat lan-nyil ván tar tá si hely raj zi szá -
mai Le sen ce ist vánd 024/2, 025/2, 026/1, 026/2, 027/1,
 Sümeg 092/5.

(2) Az (1) be kez dés ben sze rep lõ hely raj zi szá mú in gat -
la nok te rü le tei az eu ró pai kö zös sé gi je len tõ sé gû ter mé -
szet vé del mi ren del te té sû te rü le tek kel érin tett föld rész le -
tek rõl szó ló 45/2006. (XII. 8.) KvVM ren de let alap ján Na -
tu ra 2000 te rü let nek mi nõ sül nek.

3. §

A vé dett ség in do ka és cél ja a mész men tes ka vi csos ta la -
jon ki ala kult, a Ba kony ban és a Ba la ton-fel vi dé ken egye -
dül ál ló sa va nyú kém ha tá sú ter mõ he lyen a csa rab (Cal lu na 
vul ga ris), a fe ke te áfo nya (Vac ci ni um myr til lus) és a szõ -
rös nyír (Be tu la pu bes cens) élõ he lye i nek meg õr zé se.

4. §

(1) A te rü let ter mé szet vé del mi ke ze lé sé ért fe le lõs szerv
a Ba la to ni Nem ze ti Park Igazgatóság.

(2) A te rü let ter mé szet vé del mi ke ze lé si ter vé ben meg -
ha tá ro zott te vé keny sé ge ket a Ba la to ni Nem ze ti Park Igaz -
ga tó ság és – erdõ ese té ben – a kü lön jog sza bály sze rin ti er -
dé sze ti ha tó sá gi nyil ván tar tás ban sze rep lõ er dõ gaz dál ko -
dó együt te sen lát ja el.

(3) A te rü let ter mé szet vé del mi ke ze lé si ter vét a mel lék -
let tar tal maz za. Az er dõ gaz dál ko dás ra vo nat ko zó to váb bi
rész le tes elõ írá so kat az ér vé nyes kör ze ti er dõ terv tar tal -
maz za.

5. §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha -
tály ba.

(2) Az Uzsai Csa ra bos erdõ Ter mé szet vé del mi Te rü let
ter mé szet vé del mi ke ze lé sé rõl szó ló 18/2006. (III. 31.)
KvVM ren de let ha tá lyát vesz ti. E be kez dés 2008. ja nu ár
2-án hatályát veszti.

Dr. Fo dor Gá bor s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

Melléklet
a 122/2007. (XII. 27.) KvVM rendelethez

Az Uzsai csarabos erdõ természetvédelmi terület
természetvédelmi kezelési terve

1. Ter mé szet vé del mi gya kor la ti cél ki tû zé sek

– Õriz ze meg a Ba kony ban és a Ba la ton-fel vi dé ken csak a
te rü le ten elõ for du ló fe ke te áfo nyás-csa ra bos fe nyér  (Lu zu lo
lu zu lo i dis – Cal lu ne tum myr til li e to sum) és nyí res-csa ra bos
fe nyér (Lu zu lo lu zu lo i dis – Cal lu ne tum be tu le to sum) jel lem -
zõ és ve szé lyez te tet té vált ter mé sze tes tár su lá sa it és az azo kat 
kö rül ve võ, ter mé sze tes kör nye ze tü ket ké pe zõ sa va nyú ta la jú
er dõ tár su lá so kat,

– biz to sít sa a ha zánk ban csak itt elõ for du ló Vöth-nõ szõ -
fü ve (Epi pac tis cf. Vo et hii) és bo ró ka ké pû ván kos mo ha
(Le u cob ry um ju ni pe ri o i de tum), va la mint a ki emel ke dõ
bo ta ni kai ér té ket kép vi se lõ szál kás és ta ra jos paj zsi ka
(Dry op te ris cris ta ta, D. cart hu si a na), he nye bor osz lán
(Daph ne cne o rum), du nán tú li sás (Ca rex frits chii), eper -
gyön gyi ke (Mus ca ri bot ry o i des) és szõ rös nyír (Be tu la
 pubescens) ál lo má nya i nak a megõrzését,

– óvja meg az er dõk és fe nyé rek bi o ló gi ai sok fé le sé gét,
õriz ze meg a te rü le ten élõ to váb bi, ter mé szet vé del mi
szem pont ból je len tõs nö vény- és ál lat fa jo kat,

– õriz ze meg a te rü let föld ta ni, fel szín al ak ta ni, va la mint
táji és kul túr tör té ne ti ér té ke it,

– se gít se elõ az er dõk és fe nyé rek ter mé sze ti ér té ke i nek
fenn tar tá sa ér de ké ben az eset le ges ká rok hely re ál lí tá sát,

– biz to sít sa a te rü let ter mé sze ti ér té ke i nek be mu ta tá sát.

2. Ter mé szet vé del mi stra té gi ák

– A fe ke te áfo nyás-csa ra bos fe nyér és a nyí res-csa ra bos
fe nyér, va la mint a te rü le ten elõ for du ló vé dett fa jok ál lo -
má nyai meg ma ra dá sá nak biz to sí tá sa az er dõk és a fe nyé -
rek ter mé sze tes össz hang já nak fenn tar tá sá val.

– Az akác el tá vo lí tá sá val az õs ho nos fa jok ará nyá nak
nö ve lé se a fe nyé rek ben.

– A fe nyér- és er dõ tár su lá sok meg õr zé se ér de ké ben,
e he lye ken a vad kár oko zá sá nak (vad disz nó ese té ben tú -
rás, szar vas, õz, muf lon ese té ben pe dig a rá gás) ki zá rá sa
ke rí tés épí tés sel, va la mint a fe nyé res fol tok spon tán zá ró -
dá sá nak, a be cser jé se dés nek és be er dõ sü lés nek a kor lá to -
zá sa, il let ve meg aka dá lyo zá sa.
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– A te rü let ter mé sze ti ér té ke i nek be mu ta tá sa a tö meg tu riz -
mus mel lõ zé sé vel, szer ve zett, el len õr zött ke re tek kö zött.

3. Ter mé szet vé del mi ke ze lé si mó dok, kor lá to zá sok és
ti lal mak

3.1. Mû ve lé si ág hoz köt he tõ ter mé szet vé del mi ke ze lé si
mó dok, kor lá to zá sok és ti lal mak

3.1.1. Er dõk ke ze lé se
Ál ta lá nos ke ze lé si elõ írá sok:
Fa faj és cél ál lo mány meg vá lasz tás
– A nem õs ho nos fa fa jo kat erõ tel je sen vissza kell szo rí -

ta ni.
– A vad gyü mölcs fa fa jo kat, kü lö nö sen a vé dett lisz tes

ber ke nye kis fa ja it gyé rí té sek és tisz tí tá sok so rán nem sza -
bad ki vág ni.

– A nyír mind két, a te rü le ten elõ for du ló fa ját tel jes kí -
mé let ben kell ré sze sí te ni, gyé rí te ni ti los.

– Az erdõ sze gé lyén ki ala kult mo gyo ró-cser jé se ket tel -
jes kí mé let ben kell ré sze sí te ni.

Er dõ fel újí tás
– Az összes fel újí tást õs ho nos fa fa jok kal kell meg ter -

vez ni és ki vi te lez ni.
Ál lo mány ne ve lés
– A gyé rí té sek nél kí mé le tes fa dön tést és kö ze lí tést kell

al kal maz ni.
– Az elõ hasz ná la tok so rán a ter mé sze tes kõ zet ki bú vás -

sal és ka vics ta ka ró val bo rí tott fel szí ne ken a jár mû vek kel
való moz gás ti los.

– Az elõ hasz ná la tok ban az el halt és kor hadt fá kat az ál -
lo mány ban bent kell hagy ni.

Egyes fa ál lo mány tí pu sok ke ze lé se:
Ége res láp er dõk
– Az ál lo mány tí pus ki ter je dé sét, te rü le ti ará nyát meg

kell õriz ni, a tár su lás re ge ne rá ló dá sát biz to sí ta ni kell.
– A tisz tí tá sok so rán az elegy-fa fa jo kat a faji sok fé le ség

fo ko zá sa ér de ké ben kí mél ni kell.
– A tisz tí tás kor az el halt és élõ éger sarj tus kó kat a paj -

zsi ka fa jok meg ma ra dá sa ér de ké ben kí mél ni kell.
Gyer tyá nos töl gye sek
– Az ál lo mány tí pus ki ter je dé sét, te rü le ti ará nyát meg

kell õriz ni.
– A gyé rí té sek so rán az elegy-fa fa jo kat, kü lö nö sen a ko -

csá nyos töl gyet, a faji sok fé le ség fo ko zá sa ér de ké ben kí -
mél ni kell.

Cse res-töl gye sek
– Az ál lo mány tí pus ki ter je dé sét, te rü le ti ará nyát fenn

kell tar ta ni.
– A csa rab elõ for du lá si he lye in a fa ál lo mányt erõ tel je -

seb ben kell gyé rí te ni.
– A gyé rí té sek so rán az elegy-fa fa jo kat, kü lö nö sen a töl -

gye ket, a faji sok fé le ség fo ko zá sa ér de ké ben kí mél ni kell.
Nyí res csa ra bos fe nyé rek
– A csa ra bos fe nyér folt ja it meg kell vé de ni a vad ká rok tól.
– A fe nyé res fol tok szé le it, gyé rí tés jel leg gel a csa rab

fény igé nyé nek és ter jesz ke dé sé nek ér de ké ben – a Ba la to ni 
Nem ze ti Park Igaz ga tó ság (a to váb bi ak ban: igaz ga tó ság)
szak mai ta ná csa it fi gye lem be véve – tá gí ta ni kell.

Bo ró kás nyí res fe nyér
– Az ál lo mány tí pus ki ter je dé sét, a te rü le ten el fog lalt

ará nyát fenn kell tar ta ni.
– A bo ró kás fe nyér fol tok ér de ké ben az aká cot az ál lo -

mány tí pus ból tel je sen ki kell szo rí ta ni.
– A tisz tí tást a bo ró ka tá mo ga tá sá val kell vég re haj ta ni.
Aká cos
– A vá gás érett sé gi kor el éré se után gyer tyá nos töl gyes re 

kell le cse rél ni az ál lo mányt.
– A gyé rí tés so rán az õs ho nos fa fa jo kat meg kell hagy ni.

3.2. Mû ve lé si ág hoz nem köt he tõ ter mé szet vé del mi ke -
ze lé si mó dok, kor lá to zá sok és ti lal mak

3.2.1. Fa jok vé del me
– Az od vas bükk-, cser- és ko csány ta lan tölgy fá kat nem

sza bad ki vág ni (a tisz tá so kon, nyi la dé ko kon sem).
– Mes ter sé ges odúk ki he lye zé sé vel elõ kell se gí te ni az

odú la kó ma dár- és de ne vér fa jok si ke re sebb megtelepe dését.

3.2.2. Lá to ga tás, ok ta tás és be mu ta tás
– A lá to ga tás sza bá lyo zá sa ér de ké ben az igaz ga tó ság

tan ös vényt ala kít ki, és is mer te tõ-, tá jé koz ta tó táb lá kat he -
lyez el a te rü le ten, va la mint a tan ös vényt is mer te tõ ki ad -
ványt je len tet meg. A tan ös vény el ké szül te után – a lá to ga -
tás so rán – an nak nyom vo na lá ról le tér ni ti los.

3.2.3. Ku ta tás, vizs gá la tok
– A te rü let tel je sebb meg is me ré se ér de ké ben foly tat ni

kell a mo ni to ro zó vizs gá la to kat.

3.2.4. Vad gaz dál ko dás
– Só zót és szó rót a te rü le ten üze mel tet ni nem sza bad.
– A vad föld mû ve lé se so rán vegy szert al kal maz ni tilos.

3.2.5. Táj- és kul túr tör té ne ti ér té kek
– A te rü le ten lévõ õs ko ri ha lom sírt meg boly gat ni ti los.
– A Le sen ce-pa tak haj da ni med rét, a ben ne lévõ szik -

lák kal együtt, ere de ti ál la po tá ban kell meg hagy ni, ott köz -
le ked ni, föld mun kát végezni tilos.

3.2.6. Te rü let- és föld hasz ná lat
– A vé dett ter mé sze ti te rü let ha tá rán ha la dó 84. szá mú

fõút fenn tar tá sá val és ke ze lé sé vel össze füg gõ te vé keny sé -
gek kor lá to zás nél kül foly tat ha tók.

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
123/2007. (XII. 27.) KvVM

rendelete

a Zalakomári madárrezervátum természetvédelmi
terület védettségének fenntartásáról

Az egyes jog sza bá lyok és jog sza bá lyi ren del ke zé sek
ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl szó ló 2007. évi LXXXII. tör -
vény 6. § (5) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a 
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö -
ré rõl szó ló 165/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1. §
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b) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben eljárva a
következõket rendelem el:

1. §

Az Or szá gos Ter mé szet vé del mi Hi va tal el nö ké nek
9/1976. OTvH szá mú ha tá ro za tá val vé det té nyil vá ní tott
Za la ko má ri ma dár re zer vá tum ter mé szet vé del mi terület
védettségét fenntartom.

2. §

A Za la ko má ri ma dár re zer vá tum ter mé szet vé del mi te rü -
let ki ter je dé se 261,6 ha, in gat lan-nyil ván tar tá si hely raj zi
szá ma it a mel lék let tartalmazza.

3. §

A vé dett ség in do ka és cél ja a ré ti sas (Ha li a e tus albi -
cilla.) fész ke lé sé hez és tar tóz ko dá sá hoz szük sé ges ter mé -
sze ti fel té te lek biz to sí tá sa, va la mint a te rü let re jel lem zõ
láp er dõk és egyéb növénytársulások megõrzése.

4. §

A te rü let ter mé szet vé del mi ke ze lé sé ért fe le lõs szerv a
Ba la to ni Nem ze ti Park Igazgatóság.

5. §

Ez a ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

Dr. Fo dor Gá bor s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

Melléklet
a 123/2007. (XII. 27.) KvVM rendelethez

A Zalakomári madárrezervátum természetvédelmi
terület ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai

Ga lam bok
0393/2

Za la ko már
0439/1, 0439/2, 0439/3, 0439/4, 0439/5, 0440, 0441/1,

0441/2, 0442/1, 0488/3.

Az alá hú zás sal je lölt hely raj zi szá mú in gat la nok te rü le -
tei az eu ró pai kö zös sé gi je len tõ sé gû ter mé szet vé del mi

ren del te té sû te rü le tek kel érin tett föld rész le tek rõl szó ló
45/2006. (XII. 8.) KvVM ren de let alap ján Natura 2000
területnek minõsülnek.

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
124/2007. (XII. 27.) KvVM

rendelete

a Zirci arborétum természetvédelmi terület
védettségének fenntartásáról

Az egyes jog sza bá lyok és jog sza bá lyi ren del ke zé sek
ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl szó ló 2007. évi LXXXII. tör -
vény 6. § (5) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a 
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö -
ré rõl szó ló 165/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1. §
b) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben eljárva a
következõket rendelem el:

1. §

Az Or szá gos Ter mé szet vé del mi Ta nács 54/1951. szá mú 
ha tá ro za tá val vé det té nyil vá ní tott Zir ci ar bo ré tum ter mé -
szet vé del mi te rü let védettségét fenntartom.

2. §

A Zir ci ar bo ré tum ter mé szet vé del mi te rü let ki ter je dé se
18,2 ha, in gat lan-nyil ván tar tá si hely raj zi szá mai Zirc 211,
213/3, 209/1, 209/2.

3. §

A vé dett ség in do ka és cél ja a dend ro ló gi ai kert ter mé -
szet tu do má nyos és esz té ti kai szem pont ból rend kí vül ér té -
kes nö vény anya gá nak megõrzése és fenntartása.

4. §

A te rü let ter mé szet vé del mi ke ze lé sé ért fe le lõs szerv a
Ba la to ni Nem ze ti Park Igazgatóság.

5. §

Ez a ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

Dr. Fo dor Gá bor s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
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A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
125/2007. (XII. 27.) KvVM

rendelete

a Budai Tájvédelmi Körzet védettségének
fenntartásáról

Az egyes jog sza bá lyok és jog sza bá lyi ren del ke zé sek
ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl  szóló 2007. évi LXXXII. tör -
vény 6.  § (5) be kez dé sé ben, valamint a ter mé sze t vé del mé -
rõl  szóló 1996. évi LIII. tör vény 85.  § b) pont já ban ka pott
fel ha tal ma zás alap ján, a kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi -
nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 165/2006. (VII. 28.)
Korm. ren de let 1.  § b) pont já ban meg ha tá ro zott feladat -
körömben el jár va a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

Az Or szá gos Kör nye zet- és Ter mé szet vé del mi Hi va tal
el nö ké nek 9/1978. OKTH szá mú ha tá ro za tá val vé det té
nyil vá ní tott Bu dai Táj vé del mi Kör zet vé dett sé gét fenn tar -
tom.

2.  §

A Bu dai Táj vé del mi Kör zet ki ter je dé se 10498 ha in gat -
lan-nyil ván tar tá si hely raj zi szá ma it az 1. szá mú mel lék let,
fo ko zot tan vé dett te rü le té nek hely raj zi szá ma it a 2. szá mú
mel lék let tar tal maz za.

3.  §

A vé dett ség in do ka és cél ja a te rü let jel leg ze tes táj ké pi
és ter mé sze ti adott sá ga i nak, föld ta ni és fel szín al ak ta ni ter -
mé sze ti ér té ke i nek, nö vény tár su lá sa i nak, nö vény- és ál lat -
fa ja i nak meg õr zé se, a te rü le ten ta lál ha tó tör tén el mi, kul -
túr tör té ne ti ér té kek meg óvá sa.

4.  §

(1) A te rü let ter mé szet vé del mi ke ze lé sé ért fe le lõs szerv
a Du na–Ipoly Nem ze ti Park Igaz ga tó ság.

(2) A ter mé szet vé del mi ke ze lé si te vé keny sé ge ket a
 Duna–Ipoly Nem ze ti Park Igaz ga tó ság és – erdõ ese té ben
– a kü lön jog sza bály sze rin ti er dé sze ti ha tó sá gi nyil ván tar -
tás ban sze rep lõ er dõ gaz dál ko dó val együt te sen lát ja el.

(3) Az er dõ gaz dál ko dás ra vo nat ko zó rész le tes elõ -
írásokat az ér vé nyes kör ze ti er dõ terv tar tal maz za.

5.  §

(1) Ez a ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(2) A Bu dai Táj vé del mi Kör zet bõ ví té sé rõl  szóló
5/1991. (III. 22.) KTM ren de let, valamint a ter mé szet vé -
del mi te rü let vé dett sé gé nek meg szün te té sé rõl  szóló
27/1994. (VIII. 6.) KTM ren de let ha tá lyát vesz ti. E be kez -
dés 2008. ja nu ár 2-án ha tá lyát vesz ti.

Dr. Fo dor Gá bor s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

1. számú melléklet
a 125/2007. (XII. 27.) KvVM rendelethez

A Bu dai Táj vé del mi Kör zet in gat lan-nyil ván tar tá si
hely raj zi szá mai

Bu da pest, II. ke rü let
10898, 11664, 11700, 11724, 11734, 15876, 15944,

53436, 53437, 53438, 53439, 53440, 53441, 53442,
53443, 53445/4, 53446, 53448, 55464, 59344, 59345,
59346, 59347, 11663/31, 11663/34, 11671/2, 11672/1,
11672/2, 11673/1-3, 11699/18, 11719/5, 11719/6-8,
11720/6-8, 11725/1, 11725/2, 15986/4, 15988/4, 15988/5, 
50862, 53445/4, 010894/2, 010894/4, 010894/5, 010895,
10897/2, 010934/1, 010934/13-15, 010934/2,
010934/24-28, 010934/29, 010934/30, 10934/34-39,
010934/41-48, 10934/65-66, 011197/13, 011197/17,
011197/20-21, 011197/22, 011197/23, 011197/24,
011197/25, 011200, 011204/4, 011208, 011226/1,
011226/10, 011226/100-109, 011226/11,
011226/110-126, 011226/13, 011226/16-49,011226/5,
011226/50-59, 011226/6, 011226/60-99, 011276, 011278, 
011281/2, 011282, 011283/1, 011283/10, 011283/12-17,
011283/2, 011283/21, 011283/22, 011283/24-49,
011283/5, 011283/50-89, 011283/9, 011283/90-94,
011315/1-6, 011339/7, 011341/1, 011341/12, 011341/14,
011341/15, 011341/17, 011352/3, 011352/4, 011355/14,
011355/2, 011355/8, 011355/9, 015950, 015951,
015956/1, 015956/2, 015957/1, 015957/3, 015957/4,
015958/1, 015958/3-5, 015960/1, 015960/2, 015961/1-3,
015962, 015964/1, 015964/2, 015965/1, 015965/2,
015965/3, 015969/2, 015980/10, 015980/12-14,
015980/15, 015980/16-18, 015980/2, 015980/20-22,
015980/24-29, 015980/30, 015980/32, 015980/33-37,
015980/4-9, 058901, 058903, 058905, 058906, 058907,
058908, 058909, 058910, 058911, 058912, 058913,
058914, 058915, 058916, 058917, 058918, 058919,
058920, 058921, 058922, 058923, 058924, 058925,
058926, 058928, 058929, 058930, 058931, 059001,
059002, 059003, 059004, 059005, 059006, 059007,
059008, 059074, 059075/10-19, 059075/2, 059075/20-36, 
059075/4-9, 059180, 059181/10-19, 059181/2,
059181/20-29, 059181/3, 059181/30-39, 059181/4,
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059181/40-49, 059181/5, 059181/50-55, 059181/7-9,
059182, 059183, 059184/1, 059184/10, 059184/100-109,
059184/11, 059184/110-112, 059184/12-49, 059184/5,
059184/50-59, 059184/6, 059184/60-69, 059184/7,
059184/70-79, 059184/8, 059184/80-89, 059184/9,
059184/90-99, 059185, 059186, 059187, 059190, 059191, 
059192/1-7, 059201, 059213, 059215/10-14, 059215/2,
059215/3, 059215/5-9,059218/1-4, 059221/1 059221/2-4,
059277, 059300, 059324, 059326, 059327, 059328,
059329, 059342, 059354, 059455

Bu da pest, III. ke rü let

16044/1, 16078/2, 016024/20, 016024/23-24,
016029/3, 016029/5, 016489/1, 016492, 016495, 016496,
016498, 016499, 016500/3, 016501/1, 016501/2,
016502/1, 016502/2, 016503, 016504, 016505, 016508,
016509, 016510/3, 016511, 016512, 016536/83,
016536/85, 016536/87-89, 016536/90, 020625/4, 020695, 
021382, 021385/4, 021390/2, 021390/3, 021391/1,
022907/2

Bu da pest, XII. ke rü let

10496/21, 10496/22, 10500/10-12, 10522, 10672,
10688, 10813/5, 10813/6, 10819/13, 10819/6, 10819/9,
9121/15, 010467/3, 010486, 010496/19, 010496/23,
010496/24, 010497/6, 010497/7, 010500/3, 010501/5-7,
010503/10, 010503/11, 010503/14, 010503/15,
010503/17-21, 010503/24-29, 010503/9, 010505/1,
010505/2, 010505/3, 010524/1, 010819/1, 010819/27,
010819/28, 010819/7, 010875/2, 010877/15,
010877/17-19, 010886/22, 010886/30, 010886/34,
010886/37, 010886/38, 010886/52, 010886/53,
010886/65-67, 08862/1, 08888/3, 09055/14, 09058/5,
09131/2, 09137, 09138/7, 09138/8, 09140/10, 09140/11,
09140/12, 09140/6, 09144/2, 09145, 09150/4, 09150/5,
09151/5, 09153/1, 09154/2, 09269/35, 9121/11-12,
9121/15

Bu da je nõ

088/1, 088/3, 088/4, 088/6, 088/7, 089, 090, 091, 092,
093/1, 093/2

Bu da ke szi

051, 066, 0177/3, 0179, 0180, 0181, 0182,  0183, 0184,
0185, 0186, 0187, 0188, 0200/3, 0200/9, 0200/10, 0204,
0205, 0206, 0207/1, 0208, 0209/1, 0209/2-3, 0209/4,
0210/2, 0210/3, 0210/4, 0210/11, 0210/12, 0211

Bu da örs

1349, 1348/1, 1348/2-4, 1632, 1633/1, 1633/2, 1634/1,
1634/2, 8120, 8601, 8602, 8603, 8604, 8607, 8609/2,
8896, 8902, 9451/1, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 010,
011, 012, 013, 014, 015, 016/1, 016/2, 017, 018, 019/1,
021, 023, 024, 025, 028, 029, 030/5, 033, 034, 035,
036/1-3, 037/1, 037/2, 038, 039, 040,.041, 042/1, 042/2

Nagy ko vá csi
04, 014, 015, 016, 017, 018, 021, 023, 025, 026, 027,

030, 031, 032, 033, 034, 035, 036, 037, 038, 041, 043, 046, 
047, 048, 049, 050, 051, 052, 053/1, 054, 087, 088, 089,
091, 092, 094, 095, 096, 097,099, 0100, 0101, 0102, 0103,
0119, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0156,
0158, 0159, 0160, 0161, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167,
0168, 0169, 0170, 0171, 0104/1, 0121/36, 0139/4,
0146/10-16, 0146/2, 0146/4-9, 022/10-29, 022/3,
022/30-49, 022/5, 022/50-59, 022/6, 022/60-62, 022/7-9,
024/1, 024/2, 028/1, 028/11-33, 028/4-9, 040/10-29,
040/3, 040/30, 040/31-37, 040/4-9, 042/10-19, 042/2,
042/20-39, 042/4, 042/40-49, 042/5, 042/50-69, 042/7,
042/70-79, 042/8, 042/80-82, 042/9, 053/1, 084/1, 084/10, 
084/100-109, 084/11, 084/110-119, 084/12, 084/120-129,
084/13, 084/130-139, 084/14, 084/140-149, 084/15,
084/150, 084/151-159, 084/16, 084/160-169, 084/17,
084/170, 084/171-189, 084/19, 084/190-199, 084/2,
084/20, 084/200-219, 084/22, 084/220-233, 084/24-29,
084/3, 084/30-32, 084/34, 084/36, 084/38, 084/4,
084/40-49, 084/5, 084/50-59, 084/6, 084/60, 084/61,
084/68, 084/69, 084/7, 084/70-79, 084/8, 084/80-87,
084/9, 084/90-99, 090/1, 090/2, 093/1, 093/2, 098/2-4

Páty
032, 033, 034, 035, 036, 037
 
Per bál
096, 097, 098, 0101/1, 0101/2, 0102, 0103, 0112

Pi lis csa ba
034, 046, 047, 048, 049, 050, 051, 052, 054, 057, 058,

059, 060, 061, 062, 063, 064, 065, 066, 067, 068, 069, 070, 
072, 073, 074, 075, 076, 077, 078, 083, 084, 085/2-4,
085/6-9

Pi lisszen ti ván
032, 033, 058, 061, 067, 068, 069/3, 069/7, 069/9, 070,

071, 072/1, 072/2, 074, 075, 077, 084, 090, 093, 0100/2,
025/2, 029/1, 030/1, 030/2, 031/1, 031/2, 035/1, 052/1,
059/2, 073/1, 073/10-19, 073/2, 073/20-27, 073/3,
073/5-7, 073/9, 076/1, 076/2, 085/2, 091/1, 092/2, 095/1,
098/1

Soly már
066/1, 066/2, 067, 068, 069, 098/6-9, 098/14, 0100,

0101, 0102, 0103, 0110, 0111, 0112, 0138, 0139, 0140,
0107/3, 0109/1, 0109/2, 098/10-13, 098/15, 098/16,
098/2, 098/5, 099/2, 099/3, 099/4, 099/5, 099/6 

Tel ki
0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0118, 0116/2,

0116/3, 0116/4, 0116/6-8, 0117/2, 0117/4, 0119/3,
0119/4, 1455
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Az alá hú zás sal je lölt hely raj zi szá mú in gat la nok te rü le -
tei az euró pai kö zös sé gi je len tõ sé gû ter mé szet vé del mi
ren del te té sû te rü le tek kel érin tett föld rész le tek rõl szóló
45/2006. (XII. 8.) KvVM ren de let alap ján Na tu ra 2000 te -
rü let nek mi nõ sül nek.

2. szá mú mel lék let
a 125/2007. (XII. 27.) KvVM ren de let hez

A Bu dai Táj vé del mi Kör zet fo ko zot tan vé dett
te rü le té nek in gat lan-nyil ván tar tá si hely raj zi szá mai

Bu da pest II. ke rü let
50862

Bu da ke szi
066, 0179, 0180, 0181, 0182

Bu da örs
1632, 1633/1, 1633/2, 1634/1, 1634/2, 8120, 8601,

8602, 8603, 8604, 8607, 8609/2, 8896, 8902, 015, 016/2,
017, 018, 019/1, 021, 023, 024, 025, 028

Nagy ko vá csi
046, 047, 048, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 0102,

0103, 0104/1, 053/1

Pi lis csa ba
064, 065, 066, 067, 068, 069, 070, 083

Pi lisszen ti ván
032, 033, 058, 061, 067, 068, 069/3, 069/7, 071, 072/1,

074, 0100/2, 025/2, 030/1, 030/2, 031/1, 031/2, 035/1,
059/2

Az alá hú zás sal je lölt hely raj zi szá mú in gat la nok te rü le -
tei az euró pai kö zös sé gi je len tõ sé gû ter mé szet vé del mi
ren del te té sû te rü le tek kel érin tett föld rész le tek rõl szóló
45/2006. (XII. 8.) KvVM ren de let alap ján Na tu ra 2000 te -
rü let nek mi nõ sül nek.

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
126/2007. (XII. 27.) KvVM

rendelete

a Bükki Nemzeti Park védettségének fenntartásáról

Az egyes jog sza bá lyok és jog sza bá lyi ren del ke zé sek
ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl  szóló 2007. évi LXXXII. tör -
vény 6.  § (5) be kez dé sé ben, valamint a ter mé sze t vé del mé -
rõl  szóló 1996. évi LIII. tör vény 85.  § b) pont já ban ka pott
fel ha tal ma zás alap ján, a kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi -

nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 165/2006. (VII. 28.)
Korm. ren de let 1.  § b) 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.  §

Az Or szá gos Ter mé szet vé del mi Hi va tal el nö ké nek
18/1976. OTvH szá mú ha tá ro za tá val lé te sí tett Bük ki
Nem ze ti Park vé dett sé gét fenn tar tom.

2.  §

A Bük ki Nem ze ti Park ki ter je dé se 43168,8 ha, in gat -
lan-nyil ván tar tá si hely raj zi szá ma it az 1. szá mú mel lék let,
fo ko zot tan vé dett te rü le té nek hely raj zi szá ma it a 2. szá mú
mel lék let tar tal maz za.

3.  §

A vé dett ség in do ka és cél ja a te rü let jel leg ze tes táj ké pi
és ter mé sze ti adott sá ga i nak, a föld ta ni és fel szín al ak ta ni
ter mé sze ti ér té ke ke i nek, karszt víz rend sze ré nek, az er dõk
és gye pek nö vény tár su lá sa i nak, nö vény- és ál lat fa ja i nak
meg õr zé se, a te rü le ten ta lál ha tó tör té nel mi, kul túr tör té ne ti
ér té kek meg óvá sa.

4.  §

(1) A te rü let ter mé szet vé del mi ke ze lé sé ért fe le lõs szerv
a Bük ki Nem ze ti Park Igaz ga tó ság.

(2) A ter mé szet vé del mi ke ze lé si te vé keny sé ge ket a
Bük ki Nem ze ti Park Igaz ga tó ság és – erdõ ese té ben – a kü -
lön jog sza bály sze rin ti er dé sze ti ha tó sá gi nyil ván tar tás ban
sze rep lõ er dõ gaz dál ko dó val együt te sen lát ja el.

(3) Az er dõ gaz dál ko dás ra vo nat ko zó rész le tes elõ -
írásokat az ér vé nyes kör ze ti er dõ terv tar tal maz za.

5.  §

(1) Ez a ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(2) A Bük ki Nem ze ti Park bõ ví té sé rõl  szóló 23/1996.
(X. 9.) KTM ren de let, valamint a Bük ki Nem ze ti Park bõ -
ví té sé rõl és ha tá ra i nak mó do sí tá sá ról  szóló 18/2004.
(X. 25.) KvVM ren de let ha tá lyát vesz ti. E be kez dés 2008.
ja nu ár 2-án ha tá lyát vesz ti.

Dr. Fo dor Gá bor s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
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1. számú melléklet
a 126/2007. (XII. 27.) KvVM rendelethez

A Bük ki Nem ze ti Park in gat lan-nyil ván tar tá si
hely raj zi szá mai

Bé la pát fal va
0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0128/1, 0128/2,

0130, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140/1,
0140/1, 0141/3, 0142, 0145, 0146, 0179/4, 0179/4,
0179/5, 0180, 0194, 0195, 0196, 0197, 0202, 0203/1,
0203/2, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, 0211,
0212, 0213, 0214/1, 0214/3, 0214/4, 0215, 0216, 0217/3,
0218, 0219, 0220

Bükk szent ke reszt
029, 030, 031, 032, 033, 034, 042, 043, 045, 051, 052/1,

081, 082/1, 082/2, 083, 084, 085, 086, 087, 088, 089, 090,
090, 091, 091, 092, 092, 093, 093, 094, 094, 095, 096, 096, 
097, 097, 098/1, 098/2, 099/1, 099/2, 0100, 0101, 0102,
0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109/1, 0109/2,
0110, 0111, 0112, 0113

Bükk zsérc
062, 063, 0117, 0118, 0119/1, 0119/2, 0119/3, 0120,

0121/1, 0121/3, 0121/4, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126,
0127, 0128/1, 0128/2, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134/1,
0134/2, 0134/3, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140,
0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149,
0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157/1,
0157/2, 0158, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165,
0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0173, 0174, 0175,
0176, 0177/1, 0177/2, 0178, 0179, 0180, 0181, 0182,
0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0189, 0190, 0191,
0192, 0193, 0194, 0195, 0196, 0197, 0198, 0199, 0200,
0201, 0202/1, 0202/2, 0202/3, 0203, 0204, 0205, 0206,
0207, 0208, 0209, 0210, 0211, 0212, 0213, 0214, 0215,
0216, 0217, 0218, 0219, 0220, 0221, 0222, 0223, 0224,
0225, 0226, 0227, 0228, 0229, 0230, 0231, 0232, 0233,
0234, 0235, 0236, 0237, 0238/1, 0238/2, 0239, 0240,
0241/1, 0241/2, 0242, 0243, 0244, 0245

Cse rép fa lu
05, 06, 07, 08/1, 08/2, 09, 09, 010, 011, 012, 013, 014,

015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023/1, 023/2, 024,
025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 033, 034, 035/1,
035/2, 035/3, 035/4, 035/5, 035/6, 035/7, 035/8, 035/9,
035/10, 035/11, 035/12, 035/13, 036, 037, 038, 039, 040,
041, 042, 043, 044, 045, 046, 047, 048, 049, 050, 051, 052, 
053, 054, 055, 056, 057, 058, 058, 069/1, 086, 087, 088/1,
089, 090

Cse rép vár al ja
043, 044/1, 044/2, 045, 046, 047, 048, 049, 050, 051,

052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 060, 061, 062, 063, 
064, 065, 066, 068, 069, 070, 071, 072, 073, 074, 075, 076, 

077, 078, 079, 080, 081, 082, 0103, 0104, 0105, 0131,
0134, 0136, 0137, 0138, 0140, 0148, 0149/1, 0150/2

Dé des ta pol csány

0159, 0160, 0161/1, 0161/2, 0161/3, 0163/1, 0163/2,
0164, 0165

Eger

010

Fel sõ tár kány

072, 073, 074, 075, 076, 077, 078, 079, 080, 081, 082,
083, 084, 085, 086, 087, 088, 089, 090, 091, 092, 093, 094, 
095, 095, 096, 097, 098, 099, 0100, 0101, 0102, 0103,
0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112,
0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121,
0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130,
0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139,
0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0147, 0148, 0150/1,
0150/2, 0151, 0152, 0153/1, 0153/2, 0154, 0155, 0156/1,
0156/2, 0157, 0158/1, 0158/3, 0158/4, 0159/5, 0159/6,
0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0170, 0171/1, 0171/2, 0172

Kács

051, 052, 054, 055, 057, 058, 071, 072, 073/1, 073/2,
074, 078, 081, 082, 083, 084, 085, 086, 087, 088, 089, 090, 
091, 092, 093, 094, 095, 096, 097, 098, 099, 0100, 0101,
0102, 0103, 0104, 0105/1, 0105/2, 0106, 0107, 0108,
0109, 0114, 0118, 0123/2, 0124, 0127, 0128, 0129

Kis gyõr

09/2, 011, 012, 013, 014, 018, 019, 020, 021, 022, 025,
026, 027/1, 027/2, 028, 029, 030, 031, 092, 093, 094, 095,
096/1, 096/2, 097, 098, 099, 0100, 0101, 0102, 0103,
0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112,
0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120/1,
0120/1, 0120/2, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126,
0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135,
0136, 0137, 0138/1, 0138/2, 0139, 0140, 0141, 0143,
0145, 0146, 0149/1, 0149/2, 0149/5, 0150, 0151, 0152,
0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161,
0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170,
0171, 0172, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179, 0180/1,
0180/2, 0181/1, 0181/2, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186,
0187, 0188, 0189, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195,
0196, 0197, 0198, 0199, 0200, 0201, 0202, 0203, 0204,
0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, 0211, 0212, 0213,
0214, 0216, 0217, 0218, 0219, 0220, 0221, 0222, 0223,
0224, 0225, 0226, 0227, 0228, 0229, 0230, 0231, 0232,
0233, 0234, 0235, 0236, 0237, 0238/1, 0238/2, 0239,
0240, 0241, 0242, 0243, 0244, 0245, 0246, 0247, 0248,
0249, 0250, 0251, 0252, 0253, 0254/1, 0254/2, 0255,
0256/1, 0256/2, 0257, 0258/1, 0258/2, 0321, 0332, 0333
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Má lyin ka
07, 012, 072, 073, 074, 075, 076, 077, 078, 079, 080,

081, 082, 083, 084, 084, 085, 085, 086, 086, 087, 087, 088, 
088, 089, 089, 090, 090, 091, 091, 092, 092, 093, 093, 094, 
094, 095, 095, 096, 096, 097, 097, 098, 099, 099, 0100,
0100, 0101, 0102, 0102, 0103, 0103, 0104, 0104, 0105,
0105, 0107, 0108, 0109, 0110

Mis kolc
01/3, 01/4, 01005, 01006, 01007, 01031, 01032, 01033,

01034, 01035, 01036/1, 01036/2, 01037, 01038, 01039,
01040, 01041/1, 01041/2, 01041/3, 01042, 01043, 01044,
01045/1, 01045/2, 01045/3, 01045/4, 01045/5, 01046/1,
01046/2, 01047, 01047, 01048, 01049, 01050, 01051/1,
01051/2, 01052, 01053, 01054, 01055, 01056, 01057,
01058, 01059, 01060, 01061/1, 01061/2, 01062, 01063,
01064, 01065, 01066, 01067, 01068, 01069, 01069,
01070, 01071, 01072, 01073, 01074, 01075, 01076,
01077, 01079, 01080, 01081, 01082, 01082, 01083,
01083, 01084, 01085, 01086, 01087/1, 01087/2, 01088/1,
01088/2, 01089, 01090, 01091, 01092, 01093, 01094,
01095/1, 01095/2, 01095/3, 01096, 01097, 01098, 01099,
01100, 01101, 01102, 01103, 01104, 01105/1, 01105/2,
01106, 01107, 01108/1, 01108/2, 01108/3, 01108/4,
01108/5, 01108/6, 01108/7, 01109, 01110, 01111, 01112,
01113, 01114, 01114, 01115, 01115, 01116, 01117,
01118, 01119, 01120, 01121, 01122, 01123, 01124,
01125, 01126, 01127/1, 01127/2, 01128, 01129, 01130,
01131, 01132, 01133, 01134, 01135/1, 01135/2, 01136,
01137, 01138, 01139/1, 01139/2, 01140, 01141, 01142/1,
01142/2, 01143, 01144, 01145, 01146, 01147, 01148,
01149, 01150, 01151, 01152, 01154, 01156, 01157,
01158, 01159, 01160, 01161, 01162, 01163, 01164,
01165/2, 01166/2, 01167, 01168/2, 01169/2, 01170,
01171, 01172, 01173, 01174, 01175, 01176, 01177/1,
01177/2, 01177/3, 01177/4, 01178, 01179/1, 01179/2,
01180, 01181, 01182, 01183, 01184, 01185, 01187/1,
01187/2, 01189, 01190, 01192, 01193, 01194, 01195/1,
01195/2, 01195/3, 01196, 01197, 01198, 01199, 01200,
01201/1, 01201/2, 01202, 01203, 01205, 01206/2,
01206/4, 01206/6, 01207/1, 01207/2, 01208, 01209,
01210/1, 01211, 01212, 01213/1, 01213/2, 01214, 01215,
01216, 01217, 01218, 01219, 01220, 01221/1, 01221/2,
01221/3, 01222, 01223, 01227/1, 01227/5

Mó nos bél
037, 039, 040, 041/10, 042/2, 042/3, 043/1, 043/2-3,

044

Nagy vis nyó
0106/3, 0106/4, 0106/5, 0107/1, 0114, 0118, 0120,

0129, 0157/2, 0158/1, 0158/2, 0158/4, 0177, 0189, 0192,
0227, 0228, 0229, 0230, 0231, 0235, 0236, 0237, 0238, 
0239, 0242, 0243, 0248, 0252, 0262, 0263, 0271, 0272,

0273, 0275, 0280, 0286, 0287, 0288, 0289, 0315, 0316,
0319, 0326, 0341/1, 0341/2, 0341/3, 0342, 0344, 0345,
0350, 0353, 0356, 0357, 0358, 0359/1, 0359/2, 0360,
0361, 0362, 0370, 0371, 0372/1, 0372/2, 0373, 0379/1,
0379/2, 0383, 0384, 0385, 0387, 0388, 0389, 0400, 0401,
0402, 0404, 0405, 0406, 0409/1, 0409/6, 0409/7, 0409/8,
0409/9, 0409/10, 0409/11, 0409/12, 0409/13, 0412/2,
0421, 0421 0422, 0435, 0453, 0467, 0475/1, 0475/3,
0475/4, 0475/5, 0480, 0481/1, 0481/2, 0481/3, 0481/4,
0483, 0496, 0500/2, 0500/3, 0511, 0512, 0518, 0534, 0536

Pa rasz nya
0135, 0140, 0141

Ré pás hu ta
01, 02, 03, 04, 05/1, 05/2, 05/3, 05/4, 05/5, 05/6, 05/7,

05/8, 05/9, 05/10, 05/11, 05/12, 05/13, 05/14, 05/15,
05/16, 05/17, 05/18, 05/19, 05/20, 05/21, 06, 07, 08/1,
08/2, 08/3, 08/4, 08/5, 08/6, 08/7, 08/8, 08/9, 08/10, 08/11, 
08/12, 08/13, 08/14, 08/15, 08/16, 08/17, 08/18, 09, 010/1, 
010/2, 010/3, 010/23, 010/24, 011/3, 013/1, 013/2, 013/3,
013/4, 013/5, 013/6, 013/7, 013/8, 013/9, 013/10, 013/11,
013/12, 013/13, 013/14, 013/15, 013/18, 013/19, 013/20,
013/21, 013/22, 013/23, 013/24, 013/31, 013/35, 013/41,
013/42, 013/43, 013/44, 013/53, 013/54, 013/68, 013/69,
013/72, 013/81, 013/82, 013/83, 013/87, 013/88, 013/89,
013/90, 013/94, 013/95, 013/96, 013/97, 013/98, 013/99,
013/100, 013/101, 013/102, 013/103, 013/104, 013/105,
013/106, 013/107, 013/108, 013/109, 013/111, 013/112,
013/113, 013/114, 013/117, 013/118, 013/119, 013/120,
013/121, 013/123, 013/131, 013/132, 013/133, 013/136,
013/139, 013/140, 013/141, 013/142, 013/144, 013/146,
013/148, 013/150, 013/152, 013/154, 013/156, 013/158,
013/160, 013/162, 013/164, 013/166, 013/168, 013/170,
013/172, 013/174, 013/176, 013/178, 013/180, 013/182,
013/184, 013/186, 013/188, 013/190, 013/192, 013/194,
013/196, 013/198, 013/200, 013/202, 013/204, 013/206,
013/208, 013/210, 013/212, 013/214, 013/216, 013/218,
013/220, 013/222, 013/224, 013/226, 013/228, 013/230,
013/232, 013/234, 013/236, 013/238, 013/240, 013/242,
013/244, 014, 015/1, 015/2, 015/3, 015/4, 015/5, 015/6,
015/7, 015/8, 015/9, 015/10, 015/11, 015/12, 015/13,
015/14, 015/15, 015/16, 015/17, 015/18, 015/19, 015/20,
015/21, 015/22, 015/23, 015/24, 015/25, 015/26, 015/27,
015/28, 015/30, 015/31, 015/32, 015/33, 015/34, 015/35,
015/36, 015/37, 015/38, 015/39, 015/40, 015/41, 015/42,
015/43, 015/44, 015/45, 015/46, 015/47, 015/48, 015/49,
015/50, 015/51, 015/52, 015/53, 016/1, 016/2, 016/3, 017,
018, 019, 020/1, 020/2, 020/4, 020/6, 020/7, 020/8, 020/9,
020/11, 020/12, 020/14, 020/15, 020/16, 020/17, 020/18,
020/19, 020/20, 020/21, 020/22, 020/24, 020/26, 020/28,
020/29, 020/30, 020/31, 020/32, 020/33, 020/34, 020/35,
020/36, 020/37, 020/38, 020/39, 020/41, 020/42, 020/43,
020/44, 020/45, 020/46, 020/47, 020/48, 020/49, 020/50,
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020/51, 020/52, 020/53, 020/54, 020/57, 020/58, 020/59,
021, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 
033, 034, 035, 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 043/1,
043/2, 044, 045, 046, 047, 048, 049, 050, 051, 052, 052,
053, 053, 054, 054, 055, 055, 056, 056, 057, 057, 058, 058, 
059, 059, 060, 060, 061, 061, 062, 062, 063, 063, 064, 064, 
065, 065, 066, 066, 067, 067, 068, 068, 069, 070, 071, 072, 
073, 073, 074, 074, 075/1, 075/1, 075/2, 076, 076, 077,
077, 078, 078, 079, 079, 080/1, 080/1, 080/2, 080/2, 081,
081, 082, 082, 083, 083, 084, 084, 085, 085, 086, 087, 088, 
089, 090, 091, 092, 093, 094, 095, 096, 097, 098, 099,
0100, 0101, 0102, 0103, 0104/1, 0104/2, 0104/3, 0104/4,
0104/5, 0104/6, 0104/7, 0104/8, 0104/9, 0104/10,
0104/11, 0104/12, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110,
0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119,
0120, 0121, 0122, 0123, 0124

Sály
0237, 0239, 0245, 0246, 0247, 0248, 0249, 0250, 0251,

0252, 0253, 0254, 0255, 0256, 0257, 0258, 0259, 0260,
0261/1, 0261/2, 0262, 0263, 0264, 0265, 0266, 0267,
0268, 0269, 0270, 0271, 0272, 0273, 0274

Szar vas kõ
05/7, 05/8, 047/1, 047/2, 052, 053, 054, 055, 058, 059,

060, 068/1, 068/3, 069, 070/6

Szil vás vá rad
07, 08, 0145, 0146, 0147/1, 0147/1, 0147/2, 0147/3,

0147/4, 0147/5, 0147/6, 0147/7, 0150/2, 0150/4, 0150/5,
0150/6, 0151, 0152, 0153, 0154, 0158/1, 0158/2, 0159,
0160, 0161, 0162/1, 0162/2, 0162/3, 0162/4, 0162/5,
0162/6, 0162/7, 0162/8, 0162/9, 0163/1, 0163/2, 0163/3,
0163/4, 0163/5, 0163/6, 0163/7, 0163/8, 0163/9, 0163/10,
0164/1, 0164/2, 0164/3, 0164/4, 0164/5, 0164/6, 0164/7,
0164/8, 0164/9, 0164/10, 0164/11, 0164/12, 0164/12,
0166, 0168, 0169, 0170/1, 0170/2, 0171

Tard
0211/2, 0214/1, 0217/2, 0218/2, 0219/2, 0229/1,

0230/2

Var bó
031, 032, 033, 034, 035/1, 035/2, 036, 037, 038, 039,

040, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 047, 048/4, 048/5,
048/6, 049/1, 049/2, 050, 052, 054/1, 056, 062, 063, 064,
066, 067, 068, 069, 070/2, 070/3, 070/4, 070/6, 070/7, 071,
072/1, 072/2, 072/3, 074/1, 074/2, 076, 077, 084

Az alá hú zás sal je lölt hely raj zi szá mú in gat la nok te rü le -
tei az euró pai kö zös sé gi je len tõ sé gû ter mé szet vé del mi
ren del te té sû te rü le tek kel érin tett föld rész le tek rõl szóló
45/2006. (XII. 8.) KvVM ren de let alap ján Na tu ra 2000 te -
rü let nek mi nõ sül nek.

2. számú melléklet
a 126/2007. (XII. 27.) KvVM rendelethez

A Bük ki Nem ze ti Park  fo ko zot tan vé dett te rü le té nek
ingatlan- nyilvántartási hely raj zi szá mai

Bé la pát fal va
0140/1 hrsz-ból 76,8 ha (a15F, 15TN, 16A, 18A, 18B,

18C, 18D, 18TI, 19A, 19B, 19TI er dõ rész le tek és a 17 er -
dõ tag),  0179/4

Bükk szent ke reszt
090, 091, 092, 093, 

094 hrsz-ból 56,2 ha (a 42E, 42G, 42H, 42I, 42J, 42CS,
42TI er dõ rész le tek, a 42F er dõ rész let te rü le tén fek võ rész
és a 42NY er dõ rész let te rü le té bõl az E761825-N302644,
E761853-N302652 EOV ko or di ná tá jú tö rés pon tok ál tal
meg ha tá ro zott ha tár vo nal tól dél re fek võ rész),

096, 

097 hrsz-ból 45,7 ha (a 39G-S, 39KT, 39TI2, 39TI3 er -
dõ rész le tek, a 39NY2 er dõ rész let te rü le tén fek võ rész és a
39NY1 er dõ rész let te rü le té bõl az E763178-N303193,
E763193-N303213 EOV ko or di ná tá jú tö rés pon tok ál tal
meg ha tá ro zott ha tár vo nal tól dél re és ke let re fek võ rész) 

Cse rép fa lu
06 hrsz te rü le té bõl 0,2 ha (a 35D, 35F, 35G er dõ rész le -

tek te rü le tén fek võ rész), 07 hrsz-ból 0,5 ha (a 33UT,
34UT2 er dõ rész le tek), 08/1 hrsz-ból 207 ha (a 35A, 35B,
35C, 35H, 37A, 37B, 37C er dõ rész le tek, a 35D, 35F, 35G
er dõ rész le tek te rü le tén fek võ rész és a 31, 32, 33, 34 er dõ -
ta gok), 08/2, 09, 010, 011, 012, 013, 017, 018, 019, 020,
021, 022, 023/1, 023/2, 024, 025, 026, 028 hrsz-ból 264,9
ha (a 38TI, 39A, 39B, 39C, 39D, 39E, 39H, 40B-L,
40TI1-TI4, 40UT, 42E, 42F, 42UT, 63B-E er dõ rész le tek,
a 38A, 38B, 39UT, 62A, 62B, 63A er dõ rész le tek te rü le tén
fek võ rész és a 41 er dõ tag), 029 hrsz-ból 249,4 ha (a 11G,
42A, 42C er dõ rész le tek, a 11F, 13F, er dõ rész le tek te rü le -
tén fek võ rész és a 12, 28, 29, 43 er dõ ta gok), 030, 031,
032, 033, 034, 035/1 hrsz-ból 0,1 ha (a 11F er dõ rész let te -
rü le tén fek võ rész), 037 hrsz-ból 2,8 ha (a 037a al rész let
te rü le té bõl a13F er dõ rész let te rü le tén fek võ rész), 049
hrsz-ból 20,5 ha (a 049a al rész let te rü le té bõl a 39F, 39G,
62C er dõ rész le tek és a 39UT, 62A, 62B, 63A er dõ rész le -
tek te rü le tén fek võ rész), 058 hrsz-ból 37,9 ha (a 72A,
72TI, 73A, 73C, 73TN, 73UT er dõ rész le tek és a 72B, 72C
erdõrészletek területén fekvõ rész)

Cse rép vár al ja
043 hrsz-ból 0,1 ha (az 1A er dõ rész let te rü le tén fek võ

rész), 044/2, 045, 046, 047 hrsz-ból 0,1 ha (a 2A, 2B er dõ -
rész le tek te rü le tén fek võ rész), 053 hrsz-ból 0,5 ha (a 8B,
8C er dõ rész le tek te rü le tén fek võ rész), 054 hrsz-ból 0,2 ha
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(a 12TI er dõ rész let te rü le tén fek võ rész), 056, 057, 058,
059, 060, 061, 062, 063, 064, 065, 066, 068, 069, 070, 071
hrsz-ból 0,03 ha (a 17C er dõ rész let te rü le tén fek võ rész),
072 hrsz-ból 0,2 ha (a 17C er dõ rész let te rü le tén fek võ
rész), 078, 079, 080, 081, 082, 

0103 hrsz-ból 0,6 ha (az E763672-N288211,
E763674-N288213 EOV ko or di ná tá jú tö rés pon tok ál tal
meg ha tá ro zott ha tár vo nal és az E764151-N287625,
E764159-N287624 EOV ko or di ná tá jú tö rés pon tok ál tal
meg ha tá ro zott ha tár vo nal közötti terület),

0104, 0105, 0131, 0132, 0134, 0136, 

0137 hrsz-ból 0,3 ha (az E763566-N288606,
E763567-N288602 EOV ko or di ná tá jú tö rés pon tok ál tal
meg ha tá ro zott ha tár vo nal tól ke let re fek võ rész),

0138, 0140, 0148, 0149/1, 0150/2

Dé des ta pol csány

0160 hrsz-ból 39,3 ha (a 0160b al rész let te rü le té bõl az
51C, 51D, 52G, 53D er dõ rész le tek)

Fel sõ tár kány

095 hrsz-ból 63,1 ha (a 45B, 46A, 47A, 74A, 74B, 76E
er dõ rész le tek, a 76A, 76B, 76C, 76D er dõ rész le tek te rü le -
tén fek võ rész), 0100 hrsz-ból 82,6 ha (a 77A, 77B, 93A,
94B, er dõ rész le tek, a 76A, 76B, 76C, 76D er dõ rész le tek
te rü le tén fek võ rész), 0101 hrsz-ból a 93UT er dõ rész let te -
rü le tén fek võ rész), 0102 hrsz-ból 80,7 ha (a 0102a al rész -
let te rü le té bõl a 94A, 96C, 99B, 99C, 99D, 102A, 103B er -
dõ rész le tek, a 96A, 96B er dõ rész le tek te rü le tén fek võ rész
és a 95 er dõ tag), 0103, 0104, 0105 hrsz-ból 90,9 ha (a
105A, 105B, 105C, 105E, 105UT, 106A, 106UT, 107A,
108A, 109B, 109D er dõ rész le tek, a 97A, 99A er dõ rész le -
tek te rü le tén fek võ rész), 0106 hrsz-ból 2,6 ha (a 102UT1,
103UT1, 105UT, 109UT er dõ rész le tek, a 102B er dõ rész -
let te rü le tén fek võ rész), 0107 hrsz-ból 22,9 ha (a 103A er -
dõ rész let, a 102B, 105D er dõ rész le tek te rü le tén fek võ
rész), 0108 hrsz-ból 22,4 ha (a 109A, 109C1, 109C2 er dõ -
rész le tek, a 105 D erõ rész let te rü le tén fek võ rész), 0110
hrsz-ból 0,4 ha (a 102UT2, 103UT2 erdõrészletek, a 105D
erdõrészlet területén fekvõ rész), 

0117 hrsz-ból 0,3 ha (az E756181-N300887, E756186-
N300797, E756187-N300755, E756178-N300755 EOV
ko or di ná tá jú tö rés pon tok ál tal meg ha tá ro zott ha tár vo nal -
tól nyu gat ra fek võ rész),

0122 hrsz-ból 2,5 ha (a 114B er dõ rész let te rü le tén fek võ 
rész), 0159/6 hrsz-ból 1,2 ha (a 195B er dõ rész let te rü le tén
fek võ rész), 

0164 hrsz-ból 0,3 ha (az E753199-N292145,
E753208-N292166 EOV ko or di ná tá jú tö rés pon tok ál tal
meg ha tá ro zott ha tár vo nal tól észak ra fek võ rész),

0165 hrsz-ból 0,9 ha (a 198B, 198I er dõ rész le tek te rü le -
tén fek võ rész), 0166 hrsz-ból 0,5 ha (a 195UT2 er dõ rész -
let), 0167 hrsz-ból 19,9 ha (a 198C, 198D er dõ rész le tek, a
195B, 198E, 198F, 198I, 198UT2 er dõ rész le tek te rü le tén
fek võ rész), 

0171/2 hrsz-ból 256,3 ha (a 197A-E, 197UT1, 198A,
198G, 198H, 198J, 198K, 198L, 198N, 198UT1, 199A-H,
199UT1, 199UT2, 200B-E, 200UT er dõ rész le tek, a 198B,
198E, 198F, 198I, 198UT2 er dõ rész le tek te rü le tén fek võ
rész, a 202A er dõ rész let te rü le té nek a E753977-N290133,
E754013-N290065, E754019-N290029, E754034-
N290021, E754112-N290073 EOV ko or di ná tá jú tö rés -
pon tok ál tal meg ha tá ro zott ha tár vo nal tól észak ra fek võ
rész e és a 201 er dõ tag)

Má lyin ka
074 hrsz-ból 0,5 ha (az E760350-N310833,

E760358-N310831 EOV ko or di ná tá jú tö rés pon tok ál tal
meg ha tá ro zott ha tár vo nal tól délre esõ rész),

076 hrsz-ból 10,9 ha (a 30D, 30F, 30UT, 30TI er dõ rész -
le tek, a 19B, 30E er dõ rész le tek te rü le tén fek võ rész), 077
hrsz-ból 67,5 ha (a 11I, 11J, 11K, 11TI4, 21B, 21D er dõ -
rész le tek, a 19B er dõ rész let te rü le tén fek võ rész és a 20 er -
dõ tag), 078 hrsz-ból 75,5 ha (a 19C, 29E, 29F, 30A, 30B,
30C, 30G, 31A, 31D, 31F-K, 31TI er dõ rész le tek, a 29C,
29D, 30E er dõ rész le tek te rü le tén fek võ rész), 079, 080,
081, 082, 083, 084, 085, 086, 087, 088, 089, 090, 091, 092, 
093, 094, 095 hrsz-ból 56,5 ha (a 9C, 9D, 9E, 9F, 23A,
23B, 23C, 23J er dõ rész le tek, a 23F er dõ rész let te rü le tén
fek võ rész) 096 hrsz-ból 61,9 ha (a 23D, 23E, 23G, 23H,
23I, 23NY, 23TI1, 23TI2, 23TI3, 27E, 27F, 27G, 27TI1
er dõ rész le tek, a 23F er dõ rész let te rü le tén fek võ rész), 097, 
099, 0100, 0102 hrsz-ból 30,7 ha (a 32C, 32NY1, 38B,
38C, 38M-P, 38UT er dõ rész le tek, a 28J, 38A er dõ rész le -
tek te rü le tén fek võ rész), 0103, 0104 hrsz-ból 4,2 ha
(a 38Q er dõ rész let, a 38A er dõ rész let te rü le tén fek võ rész),
0105 hrsz-ból 47,5 ha (a 25 erdõtag)

Mis kolc
01045/3, 01047, 01051/1 hrsz-ból 28,5 ha (a 01051/1a

al rész let te rü le té bõl a 63B er dõ rész let) 01052 hrsz-ból
24,3 ha (a 01052a al rész let te rü le té bõl a 27F, 27G er dõ -
rész le tek), 01069 hrsz-ból 5,2 ha (az 51A er dõ rész let), 

01082 hrsz-ból 12,3 ha (az E758007-N304337,
E758033-N304355, E758119-N304282, E758129-
 N304268, E758122-N304245, E758200-N304249,
E758249-N304236, E758301-N304241, E758325-
 N304274, E758337-N304322, E758342-N304548,
E758337- N304558 E758211-N304679 EOV ko or di ná tá jú 

2007/184. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 15277



tö rés pon tok ál tal meg ha tá ro zott ha tár vo nal tól nyu gat ra
esõ rész),

01083 hrsz-ból 0,8 ha (az E758211-N304679, E758190-
 N304700, E758038-N304635, E757995-N304595 EOV
 koordinátájú tö rés pon tok ál tal meg ha tá ro zott ha tár vo nal tól
dél re esõ rész), 

01092 hrsz-ból 8,3 ha (a 01092a al rész let te rü le té bõl a
40E er dõ rész let), 

01108/1 hrsz-ból 20,9 ha (a 01108/1a al rész let te rü le té -
bõl a 6C, 6E er dõ rész le tek és a 6UT2 er dõ rész let
E759788-N309424, E759790-N309428 EOV ko or di ná tá -
jú tö rés pon tok ál tal meg ha tá ro zott ha tár vo nal tól keltre
fekvõ része),

01114 hrsz-ból 43,6 ha(a 7B, 7C, 7D er dõ rész le tek),
01115 hrsz-ból 39,7 ha (a 37B, 37C, 37D, 37I, 37J, 37K,
37L, 37UT1 er dõ rész le tek), 

01121 hrsz-ból 13,3 ha (a 35E, 35G, 35H er dõ rész le tek
és a 35UT1 er dõ rész let E761975-N308524,
E761974-N308523 EOV ko or di ná tá jú tö rés pon tok ál tal
meg ha tá ro zott ha tár vo nal tól kelt re fek võ rész e),

01122 hrsz-ból 12,9 ha (a 34C, 34D, 34G, 34UT1 er dõ -
rész le tek), 01171 hrsz-ból 72,6 ha (a 01171a al rész let te rü -
le té bõl a 8B-O, 8NY, 8UT er dõ rész le tek), 01172 hrsz-ból
79 ha (a 01172a al rész let te rü le té bõl a 9F-M, 9TN, 9UT3
er dõ rész le tek, a 10 er dõ tag), 01174 hrsz te rü le té bõl 73,2
ha (a 01174a al rész let területébõl a 11 erdõtag)

Nagy vis nyó
0114 hrsz-ból 0,1 ha (a 26A, 26H er dõ rész le tek te rü le -

tén fek võ rész), 0177 hrsz-ból 29,5 ha (a 29E, 29F, 29G,
39A er dõ rész le tek, a 29UT, 39B, 39D er dõ rész le tek te rü -
le tén fek võ rész), 0189 hrsz-ból 0,3 ha (a 29UT er dõ rész let 
te rü le tén fek võ rész), 0192 hrsz-ból 7,5 ha (a 29A er dõ -
rész let, a 29UT er dõ rész let te rü le tén fek võ rész), 0229,
0230, 0231, 0235, 

0236 hrsz-ból 1,5 ha (az E753068-N308728,
E753072-N308728 EOV ko or di ná tá jú tö rés pon tok ál tal
meg ha tá ro zott ha tár vo nal tól dél re fek võ rész),

0237, 0238, 0239, 0242, 0243, 0248, 

0263 hrsz-ból 0,7 ha (az E755370-N308109,
E755372-N308101 EOV ko or di ná tá jú tö rés pon tok ál tal
meg ha tá ro zott ha tár vo nal és az E755902-N307117,
E-755907-N307118 EOV ko or di ná tá jú tö rés pon tok ál tal
meg ha tá ro zott ha tár vo nal kö zöt ti te rü let),

0271, 0272, 0273 hrsz-ból 127,1 ha (a 0273a al rész let
te rü le té bõl a 36A, 36B, 36E, 36F, 36UT, 37 ÚT er dõ rész -

le tek, a 30F, 30G, 30NY, 35A, 36D, 37A, 37B, 37C, 37E
er dõ rész le tek te rü le tén fek võ rész és a 31 er dõ tag), 0273
hrsz-ból 0,7 ha (0273f, 0273g), 0275, 0280 hrsz-ból 160 ha 
(a 0280a al rész let te rü le té bõl a 37D, 37UT, 40A, 40C,
40E, 40F, 40G er dõ rész le tek, a 30A-G, 30NY, 36D, 37A,
37B, 37C, 37E, 40B er dõ rész le tek te rü le tén fek võ rész és a 
38 er dõ tag), 0280 hrsz-ból 0,1 ha (a 0280b al rész let te rü le -
té bõl a 36D, 37C er dõ rész le tek te rü le tén fek võ rész), 0280
hrsz-ból 1,4 ha (0280g), 0286 hrsz-ból 0,1 ha (a 71B er dõ -
rész let te rü le tén fek võ rész), 0287 hrsz-ból 0,1 ha (a 71B
er dõ rész let te rü le tén fek võ rész), 0288 hrsz-ból 0,1 ha (a
71B er dõ rész let te rü le tén fek võ rész), 0289,

0315 hrsz-ból 0,8 ha (az E756309-N306472,
E756310-N306468 EOV ko or di ná tá jú tö rés pon tok ál tal
meg ha tá ro zott ha tár vo nal tól nyu gat ra fekvõ rész),

0316 hrsz-ból 128,8 ha (a 0316a al rész let te rü le té bõl a
23B-G, 35C er dõ rész le tek, a 22E, 24E, 35A, 35B, 35D er -
dõ rész le tek te rü le tén fek võ rész és a 32 er dõ tag), 0319
hrsz-ból 57,2 ha (a 0319a al rész let te rü le té bõl a 39E, 39F,
40D, 41A er dõ rész le tek, a 39B, 39D, 39G, 40B, 40E er dõ -
rész le tek te rü le tén fek võ rész), 

0344 hrsz-ból 0,3 ha (az E754552-N305215,
E754559-N305212 EOV ko or di ná tá jú tö rés pon tok ál tal
meg ha tá ro zott ha tár vo nal tól nyu gat ra fek võ rész)

0353 hrsz-ból 5,3 ha (a 0353d al rész let te rü le té bõl a
39G er dõ rész let te rü le tén fek võ rész),

0379/2 hrsz-ból 2 ha (az E757946-N304541, E757841-
 N304432, E757854-N304405, E757934- N304322,
E757944-N304317, E757974- N304325, E757977-
 N304326, E758007- N304342 EOV ko or di ná tá jú tö rés -
pon tok ál tal meg ha tá ro zott ha tár vo nal tól ke let re fekvõ
rész),

0409/7 hrsz-ból 0,8 ha (a 0409/7f  al rész let te rü le té bõl a
22E er dõ rész let), 0421 hrsz-ból 45,5 ha (a 0421a al rész let
te rü le té bõl a 12A-K, 12UT er dõ rész le tek), 0421 hrsz-ból
0,2 ha (0421b)

Ré pás hu ta
052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 060, 061, 062,

063, 064, 065, 066, 067, 068, 073, 074, 075/1, 076, 077,
078, 079, 080/1, 080/2, 081, 082, 083, 084 hrsz-ból 0,3 ha
(a 12TI er dõ rész let te rü le tén fek võ rész), 085 hrsz-ból 1,3
ha (a 12D, 12TI er dõ rész le tek te rü le tén fek võ rész),

Szar vas kõ
047/1 hrsz-ból 15,1 ha (a 23C, 23D, 23E, 23NY, 23TN

er dõ rész le tek, a 23B er dõ rész let te rü le tén fek võ rész), 055
hrsz-ból 0,1 ha (a 23B, 23NY er dõ rész le tek te rü le tén fek -
võ rész) 058, 059, 068/1 hrsz-ból 83 ha (a 3E, 4C, 4E,
4TN1, 4TN2, 14A, 14B, 14C, 14D, 14TN2, 15A, 15B er -
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dõ rész le tek, a 12B, 13A, 13C, 13TN, 14TN1 er dõ rész le tek 
te rü le tén fek võ rész), 068/3, 

069 hrsz-ból 0,4 ha (az E746021-N295634,
E746021-N295626 EOV ko or di ná tá jú tö rés pon tok ál tal
meg ha tá ro zott ha tár vo nal és az E746043-N295355,
E746047-N295362 EOV ko or di ná tá jú tö rés pon tok ál tal
meg ha tá ro zott ha tár vo nal közötti terület), 

070/6 hrsz-ból 10,5 ha (a 12B, 13A, 13C, 13TN er dõ -
rész le tek te rü le tén fek võ rész)

Szil vás vá rad
0147/1 hrsz-ból 1,5 ha (a 22B er dõ rész let te rü le tén fek -

võ rész), 0150/2 hrsz-ból 0,1 ha (a 0150/2f al rész let te rü le -
té bõl a 43D er dõ rész let), 0150/6 hrsz-ból 20,1 ha (a
0150/6a al rész let te rü le té bõl a 15G, 15H, 15I, 15J, 15TI,
15UT1 er dõ rész le tek), 

0151 hrsz-ból 4,7 ha (az E751443-N306752,
E751443-N306759, E751437-N306631, E751440-
 N306639 EOV ko or di ná tá jú tö rés pon tok ál tal meg ha tá ro -
zott ha tár vo nal tól ke let re és az E752553-N306020,
E752563-N306019 EOV ko or di ná tá jú tö rés pon tok ál tal
meg ha tá ro zott ha tár vo nal tól északra fekvõ rész),

0152 hrsz-ból 70,1 ha (a 20C, 22A, 22C, 22D, 22E, 22F, 
22TI, 23A, 23B, 23C, 23D, 23TN, 23TI er dõ rész le tek, a
22B er dõ rész let te rü le tén fek võ rész), 0154 hrsz-ból 12,8
ha (az 52A, 52B, 52C, 52D1, 52D2, 52UT1 er dõ rész le tek),
0158/1 hrsz-ból 110,1 ha (az 55TI2, 56TI4, 56TI5, 77C,
77D, 77E, 62E, 62G, 65B, 65C, 65D, 78A er dõ rész le tek,
az 55UT3 er dõ rész let te rü le té bõl az E754991-N304198,
E754998-N304196 EOV ko or di ná tá jú tö rés pon tok ál tal
meg ha tá ro zott ha tár vo nal tól észak ra fek võ rész, az 56A,
56TI1, 56TI3, 77B, 77F, 77G, 60A er dõ rész le tek te rü le tén
fek võ rész), 0159 hrsz-ból 73,4 ha (a 0159a al rész let te rü -
le té bõl az 56B, 56TI2, 58C er dõ rész le tek, az 56A, 56TI1,
56TI3, 60A er dõ rész le tek te rü le tén fek võ rész és az 59 er -
dõ tag), 0160 hrsz-ból 27,7 ha (a 0160a al rész let te rü le té bõl 
a 76TN, 77A, 77B er dõ rész le tek, a 67B, 76C, 77F, 77G,
77H er dõ rész le tek te rü le tén fek võ rész), 0161 hrsz-ból
58,4 ha (a 0161a al rész let te rü le té bõl a 73A, 73B, 73C,
75A-E er dõ rész le tek, a 76C er dõ rész let te rü le tén fek võ
rész), 0162/1 hrsz-ból 364,2 ha (a 26H, 30G, 31C, 37A,
37B, 37C, 37D, 37VI1, 37VI2, 37UT1, 37UT2, 40F,
40UT2, 40UT3, 67A, 70A er dõ rész le tek, a 30B, 30C,
30D, 30F, 30NY, 30UT2, 31A, 31B, 31D, 40B, 40C, 40D,
40NY, 40UT1, 41D, 41E, 67B er dõ rész le tek te rü le tén fek -
võ rész és a 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39 er dõ ta gok), 0162/2,
0162/4 hrsz-ból 3,6 ha (0162/4b, 0162/4c, 0162/4d),
0162/5, 0162/6, 0162/7, 0162/8, 0162/9, 0163/1 hrsz-ból
59,6 ha (a 29B-I, 29TI, 29UT3, 29UT4, 30A, 30E er dõ -
rész le tek, a 29A, 29UT1, 30B, 30C, 30D, 30F, 30NY,
30UT2, 30UT3, 31B, 31D er dõ rész le tek te rü le tén fek võ

rész), 0163/3, 0163/7 hrsz-ból 0,1 ha (a 29A er dõ rész let te -
rü le tén fek võ rész), 0163/8 hrsz-ból 3,6 ha (a 29A er dõ -
rész let te rü le tén fek võ rész), 0163/10, 0164/1, 0164/3
hrsz-ból 3,2 ha (a 42C, 43C er dõ rész le tek te rü le tén fek võ
rész), 0164/4, 0164/5, 0164/6, 0164/8, 0164/9, 0164/10,
0164/11b, 0164/11c, 0164/11d, 0164/11g, 0164/12,
0170/1, 0170/2 hrsz-ból 40,1 ha (a 40E, 40TI, 43A, 45TI1
er dõ rész le tek, a 40D, 40NY, 41A, 41F, 42A, 43B, 43UT3,
44B, 44C, 44UT er dõ rész le tek te rü le tén fek võ rész)

Tard

0211/2, 0214/1, 0217/2, 

0218/2 hrsz-ból 0,2 ha (az E765576-N287191,
E765593-N287204 EOV ko or di ná tá jú tö rés pon tok ál tal
meg ha tá ro zott ha tár vo nal tól észak ra fek võ rész),

0219/2 hrsz-ból 2,2 ha (a 3G er dõ rész let, a 3F er dõ rész -
let te rü le tén fek võ rész)

Az alá hú zás sal je lölt hely raj zi szá mú in gat la nok, illetve
al rész le tek te rü le tei az euró pai kö zös sé gi je len tõ sé gû ter -
mé szet vé del mi ren del te té sû te rü le tek kel érin tett föld rész -
le tek rõl szóló 45/2006. (XII. 8.) KvVM ren de let alapján
Natura 2000 területnek minõsülnek.

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
127/2007. (XII. 27.) KvVM

rendelete

a Csólyospálosi földtani feltárás természetvédelmi
terület védettségének fenntartásáról

Az egyes jog sza bá lyok és jog sza bá lyi ren del ke zé sek
ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl  szóló 2007. évi LXXXII. tör -
vény 6.  § (5) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a 
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö -
ré rõl  szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §
b) 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.  §

Az Or szá gos Kör nye zet- és Ter mé szet vé del mi Hi va tal
el nö ké nek 14/1978. OKTH szá mú ha tá ro za tá val fo ko zot -
tan vé det té nyil vá ní tott Csó lyos pá lo si föld ta ni fel tá rás ter -
mé szet vé del mi te rü let vé dett sé gét fenn tar tom.
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2.  §

A Csó lyos pá lo si föld ta ni fel tá rás ter mé szet vé del mi te -
rü let ki ter je dé se 1,2 ha, in gat lan-nyil ván tar tá si hely raj zi
szá ma Csólyospálos 046/19.

3.  §

A fo ko zott vé dett ség in do ka és cél ja a csó lyos pá lo si
föld ta ni fel tá rás, illetve réti vagy tavi mész kõ és do lo mit
elõ for du lás megóvása.

4.  §

A te rü let ter mé szet vé del mi ke ze lé sé ért fe le lõs szerv a
Kis kun sá gi Nem ze ti Park Igazgatóság.

5.  §

Ez a ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

Dr. Fo dor Gá bor s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
128/2007. (XII. 27.) KvVM

rendelete

az Erdõtelki-égerláp természetvédelmi terület
védettségének fenntartásáról

Az egyes jog sza bá lyok és jog sza bá lyi ren del ke zé sek
ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl  szóló 2007. évi LXXXII. tör -
vény 6.  § (5) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a 
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö -
ré rõl  szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §
b) 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.  §

Az egyes ter mé sze ti te rü le tek vé det té nyil vá ní tá sá ról és
táj vé del mi kör ze tek lé te sí té sé rõl  szóló 3/1989. (II. 22.)
KVM ren de let 3.  § (1) be kez dé se ál tal vé det té nyil vá ní tott
Er dõ tel ki-éger láp ter mé szet vé del mi te rü let vé dett sé gét
fenn tar tom.

2.  §

Az Er dõ tel ki-éger láp ter mé szet vé del mi te rü let ki ter je -
dé se 18,1 ha, in gat lan-nyil ván tar tá si hely raj zi szá mai
Erdõ telek 084, 085/3, 086, 364/2.

3.  §

A vé dett ség in do ka és cél ja az éger láp és a fûz láp,
valamint a mo csá ri töl gyes nö vény tár su lá sok élõ vi lá gá nak 
meg õr zé se.

4.  §

(1) A te rü let ter mé szet vé del mi ke ze lé sé ért fe le lõs szerv
a Bük ki Nem ze ti Park Igaz ga tó ság.

(2) A ter mé szet vé del mi ke ze lé si te vé keny sé ge ket a
Bük ki Nem ze ti Park Igaz ga tó ság és – erdõ ese té ben – a kü -
lön jog sza bály sze rin ti er dé sze ti ha tó sá gi nyil ván tar tás ban
sze rep lõ er dõ gaz dál ko dó val együt te sen lát ja el.

(3) Az er dõ gaz dál ko dás ra vo nat ko zó rész le tes elõ -
írásokat az ér vé nyes kör ze ti er dõ terv tar tal maz za.

5.  §

Ez a ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

Dr. Fo dor Gá bor s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
129/2007. (XII. 27.) KvVM

rendelete

a Gerecsei Tájvédelmi Körzet védettségének
fenntartásáról

Az egyes jog sza bá lyok és jog sza bá lyi ren del ke zé sek
ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl  szóló 2007. évi LXXXII. tör -
vény 6.  § (5) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a 
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö -
ré rõl  szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §
b) 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:
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1.  §

Az Or szá gos Ter mé szet vé del mi Hi va tal el nö ké nek
15/1977. OTvH szá mú ha tá ro za tá val vé det té nyil vá ní tott
Ge re csei Táj vé del mi Kör zet vé dett sé gét fenn tar tom.

2.  §

A Ge re csei Táj vé del mi Kör zet ki ter je dé se 8676 ha, in -
gat lan-nyil ván tar tá si hely raj zi szá ma it az 1. szá mú mel lék -
let, fo ko zot tan vé dett te rü le té nek hely raj zi szá ma it a
2. szá mú mel lék let tar tal maz za.

3.  §

A vé dett ség in do ka és cél ja a te rü let jel leg ze tes táj ké pi
és ter mé sze ti adott sá ga i nak, föld ta ni és fel szín al ak ta ni ter -
mé sze ti ér té ke i nek, nö vény tár su lá sa i nak, nö vény- és ál lat -
fa ja i nak meg õr zé se, a te rü le ten ta lál ha tó tört élel mi, kul túr -
tör té ne ti ér té kek meg óvá sa.

4.  §

(1) A te rü let ter mé szet vé del mi ke ze lé sé ért fe le lõs szerv
a Du na–Ipoly Nem ze ti Park Igaz ga tó ság.

(2) A ter mé szet vé del mi ke ze lé si te vé keny sé ge ket a
Duna– Ipoly Nem ze ti Park Igaz ga tó ság és – erdõ ese té -
ben – a kü lön jog sza bály sze rin ti er dé sze ti ha tó sá gi nyil -
ván tar tás ban sze rep lõ er dõ gaz dál ko dó val együt te sen
 látja el.

(3) Az er dõ gaz dál ko dás ra vo nat ko zó rész le tes elõ -
írásokat az ér vé nyes kör ze ti er dõ terv tar tal maz za.

5.  §

Ez a ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

Dr. Fo dor Gá bor s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

1. számú melléklet
a 129/2007. (XII. 27.) KvVM rendelethez

A Ge re csei Táj vé del mi Kör zet in gat lan-nyil ván tar tá si 
hely raj zi szá mai

Agos tyán
083, 084, 085, 086, 087/1-2, 088, 090, 091, 092, 093,

094, 095, 096, 097, 098, 099, 0122, 0123, 0124, 0125,
0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136,
0138

Baj
089, 090, 091, 092, 093, 094, 095, 096, 097, 098, 099,

0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108,
0109/2-4, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116

Du na szent mik lós
0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119

Lá bat lan
0119, 0120/1-3, 0121/1-5, 0122, 0123, 0125, 0126/9

hrsz-ból 116 ha (a 19E, 19F, 19ÚT2, 20E, 21A, 21B, 21C,
21D, 21TN, 22A, 22B, 22C, 22TN, 23A, 23B, 23C, 23D,
23E, 23TN1, 23TN2, 23TN3 er dõ rész le tek)

Nesz mély
0296, 0297, 0298/1-2, 0299/1, 0299/3-7, 0300, 0301,

0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307/1, 0308, 0309, 0310,
0311, 0312, 0313, 0314, 0315, 0316, 0317, 0318, 0319,
0320, 0322, 0323, 0324, 0325, 0326, 0327, 0328,
0329/1-3, 0330, 0331, 0332, 0333, 0334, 0335, 0336,
0337, 0338, 0339, 0340/1, 0340/3-7, 0341, 0342, 0343,
0344, 0345/2, 0348, 0349/1

Nyer ges új fa lu
0232/1-2

Szo mód
066

Süt tõ
0151, 0152/1, 0153, 0154, 0155, 0156, 0158, 0159,

0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0167/1, 0167/4, 0167/9,
0167/11-15, 0215/1-2, 0216/1-2

Tar dos
014, 015/1-3, 016, 018/2-3, 018/5, 018/7-11,

018/14-15, 018/17-19, 018/22-23, 019, 020/4, 020/6,
020/9, 020/11-14, 021, 022, 030/1-3, 031, 032/2, 032/4,
032/7-11, 033, 034, 035/1-4, 035/6-7, 036/3-7

Tar ján
0276, 0277, 0278/1-2, 0279/1-2, 0280/1, 0280/3-5,

0281/1-3, 0282, 0283/1-4, 0284, 0285, 0286/1-3, 0287,
0288, 0289, 0290/1, 0290/3-5, 0291, 0292/1-2

Ta ta bá nya
0164/2-11, 0164/13-15, 0165/1, 0165/4, 0165/6-8,

0196, 0197/1, 0197/3-6, 0306/1-2, 0307, 0308/1, 0308/3-4

Vér tes tol na
067, 068, 069, 070, 071, 072, 073, 074, 075, 076, 077,

078, 079, 080, 081, 082, 083, 084, 085, 086, 087, 088, 089, 
090, 091, 092, 093, 094, 095, 096, 097, 098, 099, 0100,
0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0108, 0109, 0110,
0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0120/1, 0122/1, 0123,
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0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132,
0133, 0134, 0135, 0136, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145,
0146, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0155/1-2,
0157, 0214, 0215/1-2, 0216, 0218, 0219, 0220, 0221,
0222, 0223, 0224, 0225, 0226, 0227, 0228, 0229, 0230,
0235, 0236, 0270, 0271, 0272, 0273, 0274, 0275, 0276,
0277, 0279

Vér tes szõ lõs
043, 044, 045/1-2

Az alá hú zás sal je lölt hely raj zi szá mú in gat la nok te rü le -
tei az euró pai kö zös sé gi je len tõ sé gû ter mé szet vé del mi
ren del te té sû te rü le tek kel érin tett föld rész le tek rõl szóló
45/2006. (XII. 8.) KvVM ren de let alap ján Na tu ra 2000 te -
rü let nek mi nõ sül nek.

2. számú melléklet
a 129/2007. (XII. 27.) KvVM rendelethez

A Ge re csei Táj vé del mi Kör zet fo ko zot tan vé dett
te rü le té nek in gat lan-nyil ván tar tá si hely raj zi szá mai

Agos tyán
0134 hrsz-ból 25,8 ha (a 17A, 17B, 17C, 17NY2 er dõ -

rész le tek)

Baj
094 hrsz-ból 5,4 ha (a 10A er dõ rész let), 096 hrsz-ból

34,7 ha (a 11A, 11B er dõ rész le tek)

Du na szent mik lós
0118 hrsz-ból 39,6 ha (a 5B, 5C, 5D er dõ rész le tek)

Lá bat lan
0121/1 hrsz-ból 69,9 ha (a 19C, 19D, 19E, 19F, 19TN,

19UT2, 20A, 20B, 20C, 20D, 20E, 20TI1, 20TI1, 20TN1,
20TN2, 20TN3, 20UT2, 20UT3 er dõ rész le tek), 0126/9
hrsz-ból 13,4 ha (a 19E, 19F, 20F er dõ rész le tek)

Nesz mély
0301 hrsz-ból 86,9 ha (a 9B, 15D, 24B, 24C, 25B, 25C,

25D er dõ rész le tek), 0327 hrsz-ból 37,2 ha (a 12A, 12B,
12C er dõ rész le tek), 0334 hrsz-ból 1 ha ( a 12C er dõ rész let
te rü le tén fek võ rész)

Tar dos
030/1, 031, 032/8 hrsz-ból 105,8 ha (a 10D, 10E, 11A,

11B, 12A, 12B, 13A, 13B er dõ rész le tek)

Az alá hú zás sal je lölt hely raj zi szá mú in gat la nok te rü le -
tei az euró pai kö zös sé gi je len tõ sé gû ter mé szet vé del mi
ren del te té sû te rü le tek kel érin tett föld rész le tek rõl szóló
45/2006. (XII. 8.) KvVM ren de let alap ján Natura 2000
területnek minõsülnek.

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
130/2007. (XII. 27.) KvVM

rendelete

a Hajdúsági Tájvédelmi Körzet védettségének
fenntartásáról

Az egyes jog sza bá lyok és jog sza bá lyi ren del ke zé sek
ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl  szóló 2007. évi LXXXII. tör -
vény 6.  § (5) be kez dé sé ben, valamint a ter mé sze t vé del mé -
rõl  szóló 1996. évi LIII. tör vény 85.  § b) pont já ban ka pott
fel ha tal ma zás alap ján, a kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi -
nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 165/2006. (VII. 28.)
Korm. ren de let 1.  § b) 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.  §

Az egyes te rü le tek vé det té nyil vá ní tá sá ról  szóló 2/1988. 
(V. 26.) KVM ren de let 1.  § (1) be kez dé se ál tal vé det té
nyil vá ní tott Haj dú sá gi Táj vé del mi Kör zet vé dett sé gét
fenn tar tom.

2.  §

A Haj dú sá gi Táj vé del mi Kör zet ki ter je dé se 7101,1 ha,
in gat lan-nyil ván tar tá si hely raj zi szá ma it az 1. szá mú mel -
lék let, fo ko zot tan vé dett te rü le té nek in gat lan-nyil ván tar tá -
si hely raj zi szá ma it a 2. szá mú mel lék let tar tal maz za.

3.  §

A vé dett ség in do ka és cél ja a jel leg ze tes haj dú sá gi táj,
valamint az élõ he lyek vál to za tos sá gá nak, a rá juk jel lem zõ
ter mé sze tes nö vény- és ál lat vi lág meg õr zé se.

4.  §

A te rü let ter mé szet vé del mi ke ze lé sé ért fe le lõs szerv a
Hor to bá gyi Nem ze ti Park Igaz ga tó ság.

5.  §

(1) Ez a ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(2) A Haj dú sá gi Táj vé del mi Kör zet bõ ví té sé rõl  szóló
13/1993. (IV. 7.) KTM ren de let, valamint a Haj dú sá gi Táj -
vé del mi Kör zet bõ ví té sé rõl  szóló 20/1998. (VI. 25.) KTM
ren de let ha tá lyát vesz ti. E be kez dés 2008. ja nu ár 2-án ha -
tá lyát vesz ti.

Dr. Fo dor Gá bor s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
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1. számú melléklet
a 130/2007. (XII. 27.) KvVM rendelethez

A Haj dú sá gi Táj vé del mi Kör zet
in gat lan-nyil ván tar tá si hely raj zi szá mai

Ál mosd
035, 042/11, 042/12, 042/13, 042/14, 042/15, 042/16,

050, 051/7, 051/8, 051/9, 051/10, 051/12, 051/14, 051/15,
052/1, 052/3, 052/4, 052/5, 052/6, 052/7, 052/8, 052/9,
053, 054, 055/29, 072

Ba ga mér
0117, 0126, 0127, 0128 hrsz-ból 1 ha (0128b), 0142/13,

0142/14, 0142/15, 0167, 0168, 0177, 0196, 0208/2, 0209,
0210, 0211, 0212, 0213, 0214, 0215, 0216, 0221, 0224/1,
0228, 0229, 0232, 0233, 0234, 0235, 0236, 0237, 0238,
0239, 0240, 0242/2, 0242/3, 0242/4, 0242/5, 0243, 0244,
0245, 0246, 0247, 0248, 0249, 0252, 0262, 0264, 0277,
0289, 0291, 0292/1, 0292/2, 0292/3, 0292/4, 0292/5,
0292/7, 0292/8, 0292/9, 0292/10, 0292/11, 0292/12,
0292/14, 0292/15, 0292/16, 0292/17, 0292/18, 0298,
0301/4, 0301/6, 0301/7, 0301/8, 0303, 0304, 0305, 0306,
0308

Deb re cen
0650/3, 0650/4, 0650/5, 0650/6, 0650/7, 0652/1,

0652/2, 0652/3, 0653, 0834/4, 0834/5, 0834/6, 0834/7,
0834/8, 0834/9, 0835/1, 0835/3, 0835/4, 0836, 0840,
0843/4, 0843/5, 0843/8, 0843/9, 0843/10, 0843/11,
0843/13, 0843/14, 0843/22, 0843/23, 0849, 0850/1,
0850/3, 0850/4, 0850/5, 0851/4, 0851/5, 0851/6, 0852/3,
0852/4, 0853/1, 0853/2, 0853/6, 0853/7, 0854, 0855/4,
0855/6, 0855/7, 0855/8, 0855/10, 0855/11, 0855/12,
0855/13, 0855/14, 0855/15, 0855/16, 0855/17, 0855/18,
0855/19, 0855/20, 0856, 0857, 0858/2, 0858/3, 0858/4,
0858/6, 0858/7, 0858/8, 0858/9, 0858/11, 0858/12,
0858/13, 0858/14, 0859, 0862, 0869/1, 0869/2, 0870,
0871/1, 0897, 0898/1, 0898/2, 0898/3, 0898/4, 0899,
0901/2, 0901/3, 0901/6, 0901/7, 0901/8 hrsz-ból 36,43 ha
(0901/8a, 0901/8b, 0901/8d, 0901/8f, 0901/8g), 0901/12,
0902, 0903/2, 0903/3, 0903/4, 0903/5, 0904, 0905/1,
0906, 0907, 0908/1, 0909/1, 0910, 0912, 0913, 0914,
0915/3, 0915/4 hrsz-ból 9,3 ha (0915/4b, 0915/4c,
0915/4d), 0915/11, 0915/12, 0915/14, 0915/15, 0916,
0917/1, 0917/2, 0918, 0919, 0920, 0921, 0922/6, 0922/7,
0922/8, 0922/9, 0922/10, 0922/11, 0923, 0924, 0925/1,
0926/5, 0926/6, 0926/7, 0926/8, 0926/9, 0926/11,
0926/12, 0926/13, 0926/14, 0926/15, 0927/1, 0927/2,
0928, 0929/2, 0929/3, 0929/4, 0929/5, 0929/7, 0929/8,
0929/9, 0929/10, 0929/11, 0929/12, 0929/13, 0929/14,
0929/15, 0929/16, 0930, 0931/1, 0931/2, 0931/3, 0931/4,
0932, 0933/2, 0933/3, 0933/4, 0933/5, 0933/6, 0933/7,
0934/2, 0934/3, 0934/4, 0935, 0938, 01318, 01322,
01323/3 01323/4, 01323/5, 01323/6, 01324, 01325/3,
01325/4, 01325/5, 01325/6, 01326, 01328/1, 01331,

01333/2, 01333/3, 01335/6, 01335/6, 01335/7, 01335/8,
01344/11, 01344/12, 01344/18, 01348/2, 01348/3,
01348/4, 01348/5, 01348/6, 01348/8, 01349, 01350/4,
01350/5, 01350/6, 01350/7, 01350/9, 01350/10,
01350/11, 01351, 01352/1, 01352/2, 01352/5, 01352/6,
01353, 01356/11 hrsz-ból 0,1 ha (01356/11b), 01356/12
hrsz-ból 0,1 ha (01356/12b), 01356/13 hrsz-ból 0,1 ha
(01356/13b), 01356/15, 01356/16, 01356/17, 01356/18,
01356/18, 01357, 01358/6, 01358/7 hrsz-ból 2 ha
(01358/7b, 01358/7c), 01359/1, 01361, 01362/3, 01362/5, 
01415/8, 01415/9, 01415/11, 01415/12, 01415/13,
01415/14, 01415/15, 01415/16, 01416/2, 01416/3,
01416/4, 01419, 01420/10 hrsz-ból 3,9 ha (01420/10a,
01420/10b, 01420/10d), 01420/11, 01420/15, 01420/16,
01420/17, 01420/18, 01420/19, 01420/20, 01421/3,
01422, 01423/3, 01423/4, 01423/5, 01423/6, 01425,
01428, 01433, 01434, 01438/1, 01439, 01440/2, 01440/4
hrsz-ból 1,3 ha (01440/4d), 01440/6, 01440/7, 01440/8,
01442, 01443, 01448/1, 01449/1, 01449/3, 01449/4,
01450, 01451/1, 01451/2, 01452/4 hrsz-ból 2,1 ha
(01452/4b, 01452/4c), 01452/5, 01453, 01454/1, 01454/3, 
01454/4, 01454/5, 01454/6, 01454/7, 01455, 01456/1,
01457, 01458/6, 01458/8, 01458/9, 01458/10, 01458/11,
01458/12, 01458/13, 01458/14, 01458/15, 01458/16,
01458/17, 01459, 01460, 01461/1, 01461/3, 01461/4,
01461/5, 01461/6, 01462, 01463, 01464/5, 01464/6,
01464/7, 01464/8, 01464/9, 01464/10, 01464/11,
01464/12, 01464/13, 01464/14, 01464/15, 01464/16,
01465/3, 01465/4, 01466/6, 01466/7, 01466/8, 01466/9,
01466/10, 01467, 01468, 01469, 01470, 01471, 01472,
01473/4, 01473/6, 01473/7, 01473/8, 01474, 01475/1,
01475/2, 01475/3, 01475/4, 01475/5, 01475/6, 01476/1,
01476/2, 01477/3, 01477/4, 01478, 01479/5, 01479/8,
01479/9, 01479/11, 01479/12, 01479/13, 01479/14,
01479/15, 01479/16, 01479/17, 01479/18, 01479/19,
01479/20, 01480/4, 01480/5, 01481/1, 01482, 01483,
01484/1, 01485, 01486, 01487, 01488/1, 01489, 01490/1,
01491, 01492, 01494, 01495, 01496/4, 01496/5, 01496/6,
01497, 01498/1, 01498/3, 01500/1, 01501, 01502, 01503,
01504/3, 01504/6, 01504/7, 01504/10, 01504/11,
01504/12, 01504/13, 01504/14, 01505, 01506, 01507,
01508/1, 01572 hrsz-ból 1,2 ha (01572d, 01572f, 01572g), 
01589/3, 01590/1, 01590/2, 01591, 01592, 01593, 01597,
01598/1, 01598/2, 01600, 01601, 01603, 01604/15
hrsz-ból 0,3 ha (01604/15b), 01604/16, 01604/17, 01607,
01608/3 hrsz-ból 2,2 ha (01608/3a, 01608/3f), 01612/1,
01612/2, 01612/3, 01612/5, 01612/7, 01612/8, 01613,
01623, 01647/2, 01647/17, 01647/20, 01647/31,
01647/32, 01647/33, 01647/37, 01647/42, 01647/43,
01647/44, 01647/45, 01647/47, 01647/48, 01647/49,
01647/50, 01647/51, 01647/52, 01647/54, 01647/55
hrsz-ból 1,3 ha (01647/55b), 01647/56 hrsz-ból 0,2 ha
(01647/56b), 01647/57, 01647/59, 01647/60, 01647/70,
01647/71, 01647/72, 01648/1, 01648/6, 01648/7,
01648/8, 01648/9, 01649, 01650/10, 01650/11, 01650/12
hrsz-ból 0,1 ha (01650/12b), 01650/13 hrsz-ból 0,5 ha
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(01650/13b, 01650/13c), 01650/14 hrsz-ból 0,4 ha
(01650/14b, 01650/14c), 01650/15 hrsz-ból 0,1 ha
(01650/15b), 01650/18, 01650/22, 01650/26, 01651,
01652, 01655, 01656/3, 01656/5, 01656/6, 01657,
01658/10, 01658/11 hrsz-ból 0,2 ha (01658/11c), 01659
hrsz-ból 0,4 ha (01659b), 01660, 01661, 01662, 01663/1,
01663/2, 01663/5, 01663/6, 01664, 01665/1, 01666/7,
01666/8, 01666/9, 01666/10, 01666/11, 01666/12,
01666/13, 01666/14, 01666/15, 01666/15, 01666/16,
01667/3, 01667/5, 01667/6, 01668, 01669, 01670/4,
01670/5 hrsz-ból 4,9 ha (01670/5a, 01670/5c), 01670/6,
01670/7, 01670/8, 01670/9, 01671, 01672/1, 01673,
01719/1, 01719/2, 01720, 01721, 01745/1, 01808, 01813,
01814/1, 01814/2, 01816, 01817, 01818, 01819/1 hrsz-ból 
8 ha (01819/1a, 01819/1b, 01819/1d), 01820, 01821/1,
01822, 01941, 01942/1, 01942/3, 01942/4, 01943/1,
02497, 02498/1, 02498/2, 02499/3, 02499/5, 02499/6,
02499/7, 02499/8, 02499/9

Haj dú ba gos
022/39, 022/40, 022/41, 022/42, 025, 026/6, 026/8,

026/10, 026/13, 026/14, 026/15, 026/16, 026/17, 026/18,
026/19, 026/20, 026/21, 026/22, 026/23, 027/10, 027/11,
027/12, 031, 032/6, 033, 034/3, 034/4, 035/8, 035/9,
035/10, 035/11, 036, 037/9, 038/3, 038/4, 038/5, 038/6,
038/7, 039, 040, 041, 042, 043, 044, 045/1 hrsz-ból 21,6
ha (045/1a, 045/1b, 045/1d, 045/1f, 045/1g, 045/1h),
045/2, 045/3, 046, 047/1, 047/2, 048, 049, 050, 051, 052,
053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 060

Haj dú sám son
0348, 0354, 0363, 0384, 0385, 0386, 0387, 0388/1,

0388/2, 0389, 0390, 0391, 0329, 0393/2, 0393/1-2, 0394,
0395, 0396/1, 0396/2, 0397, 0398/3, 0407, 0408, 0409,
0410, 0411, 0412, 0413, 0414, 0415

Hosszú pá lyi
0223, 0224, 0231, 0236/1, 0236/2, 0241, 0245, 0425/1,

0425/3, 0427/3, 0427/4, 0427/5, 0429/1, 0432, 0434/1,
0439/2, 0449/2, 0449/3, 0455/2, 0479/12, 0480, 0481/4,
0709, 0722, 0723, 0724, 0725, 0726, 0727, 0728, 0729,
0730, 0731, 0734, 0735, 0737, 0741, 545/15

Lé ta vér tes
063, 064, 065, 066, 070/1, 071, 072, 0111, 0112, 0113,

0116/1, 0116/2, 0117, 0980/1, 0980/2, 0981, 0982, 0983,
0984/1, 0984/3, 0984/4, 0984/5, 0984/6, 0984/7, 0984/8,
0984/9, 0984/10, 0984/11, 0984/12, 0984/13, 0984/14,
0985/1, 0987, 0989, 0990/1, 0990/2, 0992, 0995/1,
0995/2, 0995/3, 0995/4, 0995/5, 0995/6, 0995/7, 0995/9,
0995/10, 0995/11, 6112, 6114, 6115, 6116, 6118, 6119,
6120, 6121, 6122, 6123, 6124, 6162, 6163, 6164, 6206/1,
6206/2, 6232, 6233, 6234, 6235, 6236, 6237, 6238, 6239,
6240, 6241, 6242, 6243, 6256, 6257, 6258, 6259, 6260,
6261, 6262, 6263, 6264, 6265, 6266, 6267, 6268, 6269,
6270, 6272, 6273, 6274, 6275, 6276, 6277, 6278, 6279,
6280, 6281, 6282, 6283, 6284, 6285, 6286, 6287, 6288,

6289, 6290, 6291, 6292, 6293, 6294, 6295, 6296, 6297,
6298, 6299, 6300

Mo nos tor pá lyi
044, 045, 046/1, 046/2, 047, 048, 049/7, 049/8, 049/9,

049/10, 049/11, 051/8 hrsz-ból 0,3 ha (051/8a), 051/9
hrsz-ból 0,3 ha (051/9a), 051/10 hrsz-ból 0,2 ha (051/10a), 
051/11 hrsz-ból 0,3 ha (051/11a), 052/1 hrsz-ból 0,3 ha
(052/1a), 052/4, 052/5, 052/6 hrsz-ból 0,5 ha (052/6a),
052/7, 052/8, 053, 054/2, 054/6 hrsz-ból 0,2 ha (054/6b),
054/7 hrsz-ból 0,3 ha (054/7b, 054/7c), 054/8 hrsz-ból 1,8
ha (054/8b), 054/9 hrsz-ból 0,4 ha (054/9b), 054/10
hrsz-ból 0,4 ha (054/10b), 054/11 hrsz-ból 1,5 ha
(054/11b), 055, 056, 057/1, 057/2, 058/1, 058/2, 059/1,
062/8, 062/9, 063, 064, 065, 066/4, 067, 070, 071, 072/14,
074 hrsz-ból 22,6 ha (074a, 074b, 074c, 074f), 075, 076,
077, 078, 079, 080, 081, 082, 083, 084, 085/1, 085/2, 086,
087/3, 087/5, 087/6, 088, 090, 091, 092/3, 092/7, 092/8,
092/9, 092/10, 093/7, 093/9, 093/10 hrsz-ból 22,7 ha
(093/10a, 093/10g), 0171, 0172, 0173/4, 0175, 0196,
0197, 0198

Nyír áb rány
0116, 0117/3, 0118, 0119/4, 0119/6, 0119/7, 0119/8,

0119/9, 0119/10, 0119/11, 0119/12, 0119/13, 0119/14,
0119/15, 0119/16, 0119/17, 0119/18, 0119/19, 0119/20,
0119/21, 0203, 0211, 0213, 0214, 0216, 0264, 0265, 0266, 
0268/2, 0268/3, 0268/4, 0268/5, 0268/6, 0269, 0284,
0286/1, 0286/2, 0302/2, 0305, 0306, 0307/1, 0307/3,
0307/4, 0307/5, 0307/6, 0307/7, 0307/8, 0307/9, 0307/10,
0311/5 hrsz-ból 4,3 ha (0311/5b), 0312/1, 0312/3, 0312/5,
0312/6, 0363, 0364, 0399, 0422, 0424, 0425/2, 0426
hrsz-ból 1,3 ha (0426b), 0429, 0430/1, 0431/1, 0442,
0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448/1, 0448/2, 0448/3,
0448/4, 0506

Nyí ra csád
0114, 0115, 0117/2, 0117/3, 0118, 0119 hrsz-ból 38,7

ha (0119a), 0132/2, 0179, 0182, 0451

Új lé ta
076/1, 076/2, 076/3, 076/4, 076/5, 077, 078, 079

hrsz-ból 14,7 ha (079a-d), 080, 081, 082, 083, 084 hrsz-ból 
6,1 ha (084a), 085, 086

Vá mos pércs
0181/1, 0182, 0183, 0184, 0185, 0188/2, 0188/4,

0188/5, 0188/6, 0188/7, 0189, 0190, 0191, 0192, 0193,
0194, 0195, 0196, 0228/1, 0228/3, 0228/4, 0229, 0231/1,
0232/1, 0232/2, 0233, 0234, 0235, 0236, 0735/15,
0755/204

Az alá hú zás sal je lölt hely raj zi szá mú in gat la nok, illetve
al rész le tek te rü le tei az euró pai kö zös sé gi je len tõ sé gû ter -
mé szet vé del mi ren del te té sû te rü le tek kel érin tett föld rész -
le tek rõl szóló 45/2006. (XII. 8.) KvVM ren de let alap ján
Na tu ra 2000 te rü let nek mi nõ sül nek.
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2. számú melléklet
a 130/2007. (XII. 27.) KvVM rendelethez

A Haj dú sá gi Táj vé del mi Kör zet fo ko zot tan vé dett
te rü le té nek in gat lan-nyil ván tar tá si helyrajzi számai

Ál mosd
052/1, 053, 072

Deb re cen
0869/1 hrsz-ból 133,5 ha (0869/1a, 0869/1g, 0869/1h,

0869/1j, 0869/1k, 0869/1l, 0869/1n), 0871/1 hrsz-ból 59,3 
ha (0871/1a, 0871/1c, 0871/1d), 0903/5, 0922/7 hrsz-ból
140,3 ha (0922/7a, 0922/7c, 0922/7d, 0922/7h), 0922/11,
01438/1 hrsz-ból 20,8 ha (01438/1a, 01438/1c), 01442
hrsz-ból 35,2 ha (01442a), 01448/1 hrsz-ból 20,5 ha
(01448/1a), 01454/1, 01456/1 hrsz-ból 113,5 ha
(01456/1a, 01456/1d, 01456/1g), 01457, 01459, 01479/5,
01481/1 hrsz-ból 15,2 ha (01481/1a), 01504/10 hrsz-ból
101,4 ha (01504/10b, 01504/10d, 01504/10f, 01504/10h),
01591 hrsz-ból 43,3 ha (01591a)

Lé ta vér tes
071, 072, 0111, 0112, 0980/1 hrsz-ból 32,7 ha

(0980/1a)

Nyír áb rány
0268/3, 0268/4, 0268/5, 0268/6, 0442, 0443, 0445,

0447, 0506

Új lé ta
076/2, 076/3, 076/4, 076/5, 077, 078 hrsz-ból 1,4 ha

(078b, 078c, 078d), 079, 085, 086 hrsz-ból 2 ha (086b)

Az alá hú zás sal je lölt hely raj zi szá mú in gat la nok, illetve
al rész le tek te rü le tei az euró pai kö zös sé gi je len tõ sé gû ter -
mé szet vé del mi ren del te té sû te rü le tek kel érin tett föld rész -
le tek rõl szóló 45/2006. (XII. 8.) KvVM ren de let alapján
Natura 2000 területnek minõsülnek.

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
131/2007. (XII. 27.) KvVM

rendelete

a Hortobágyi Nemzeti Park védettségének
fenntartásáról

Az egyes jog sza bá lyok és jog sza bá lyi ren del ke zé sek
ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl  szóló 2007. évi LXXXII. tör -
vény 6.  § (5) be kez dé sé ben, valamint a ter mé sze t vé del mé -
rõl  szóló 1996. évi LIII. tör vény 85.  § b) pont já ban ka pott
fel ha tal ma zás alap ján, a kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi -

nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 165/2006. (VII. 28.)
Korm. ren de let 1.  § b) 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.  §

Az Or szá gos Ter mé szet vé del mi Hi va tal 1850/1972. és
1851/1972. OTvH szá mú köz le mé nye i vel vé det té nyil vá -
ní tott Hor to bá gyi Nem ze ti Park vé dett sé gét fenn tar tom.

2.  §

A Hor to bá gyi Nem ze ti Park ki ter je dé se 68616,3 ha, in -
gat lan-nyil ván tar tá si hely raj zi szá ma it az 1. szá mú mel lék -
let, fo ko zot tan vé dett te rü le té nek in gat lan-nyil ván tar tá si
hely raj zi szá ma it a 2. szá mú mel lék let tar tal maz za.

3.  §

A vé dett ség in do ka és cél ja a pusz ta jel leg ze tes ar cu la -
tá nak és ter mé sze ti ér té ke i nek, a Hor to bágy ter mé sze tes
nö vény- és ál lat vi lá gá nak meg õr zé se, a te rü let gaz dag ma -
dár vi lá gá nak, a ma da rak há bo rí tat lan fész ke lé sé nek és vo -
nu lá sá nak biz to sí tá sa, a te rü let re jel lem zõ kul tu rá lis ér té -
kek (pl. a ha gyo má nyos pusz tai élet for ma em lé ke i nek)
meg óvá sa.

4.  §

A te rü let ter mé szet vé del mi ke ze lé sé ért fe le lõs szerv a
Hor to bá gyi Nem ze ti Park Igazgatóság.

5.  §

(1) Ez a ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(2) Az egyes ter mé sze ti te rü le tek vé det té, valamint he -
lyi je len tõ sé gû ter mé szet vé del mi te rü le tek or szá gos je len -
tõ sé gû vé nyil vá ní tá sá ról, to váb bá ter mé szet vé del mi te rü -
le tek ha tá rá nak mó do sí tá sá ról  szóló 7/1990. (IV. 23.)
KVM ren de let 1.  §-a, az egyes vé dett ter mé sze ti te rü le tek
in gat lan-nyil ván tar tá si hely raj zi szá ma i nak mó do sí tá sá ról
és a Hor to bá gyi Nem ze ti Park te rü le té nek bõ ví té sé rõl
 szóló 11/1993. (III. 9.) KTM ren de let 6–7.  §-a és 4. szá mú 
mel lék le te, a Hor to bá gyi Nem ze ti Park bõ ví té sé rõl  szóló
6/1996. (IV. 17.) KTM ren de let, valamint a Hor to bá gyi
Nem ze ti Park bõ ví té sé rõl  szóló 3/1998. (XII. 17.) KöM
ren de let ha tá lyát vesz ti. E be kez dés 2008. január 2-án
hatályát veszti.

Dr. Fo dor Gá bor s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
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1. számú melléklet
a 131/2007. (XII. 27.) KvVM rendelethez

A Hor to bá gyi Nem ze ti Park in gat lan-nyil ván tar tá si
hely raj zi szá mai

Árok tõ
0210/2, 0210/3, 0210/4, 0211, 0212, 0213, 0221/9,

0258, 0259, 0260, 0261, 0262/2, 0266, 0267, 0268, 0269,
0270, 0271, 0272, 0273, 0274, 0275, 0276, 0277, 0278,
0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0285, 0286/1,
0286/2, 0287, 0288, 0289, 0290, 0291, 0292, 0293, 0294,
0295, 0296, 0297, 0298, 0299, 0300

Bal ma zúj vá ros
0604, 0605, 0610/1, 0610/2, 0611/1, 0611/2, 0611/3,

0611/4, 0611/5, 0611/6, 0611/7, 0612/1, 0612/10,
0612/11, 0612/12, 0612/13, 0612/14, 0612/15, 0612/16,
0612/17, 0612/18, 0612/19, 0612/20, 0612/21, 0612/22,
0612/23, 0612/24, 0612/3, 0612/4, 0612/5, 0612/6,
0612/7, 0612/8, 0612/9, 0622/3, 0622/5, 0622/7, 0624/11,
0624/12, 0624/9, 0628, 0631/3, 0633/1, 0633/4, 0633/5,
752/2, 0752/4, 0752/5, 0752/6, 0753, 0754/1, 0754/2,
0755, 0756/1, 0756/2, 0756/4, 0756/5, 0757, 0758/1,
0758/2, 0758/3, 0762, 0763/1, 0763/2, 0763/3, 0764/1,
0764/2, 0764/42, 0764/43, 0764/44, 0764/46, 0764/47,
0764/55, 0764/56, 0764/57, 0764/58, 0764/59, 0764/60,
0764/61, 0764/62, 0764/63, 0764/64, 0764/66, 0764/67,
0764/68, 0764/69, 0764/70, 0764/71, 0764/72, 0764/73,
0764/74, 0764/75, 0764/76, 0764/77, 0764/85, 0764/87,
0765/2, 0765/5, 0765/6, 0765/7, 0765/8, 0766/1, 0766/3,
0766/5, 0766/6, 0766/7, 0766/8, 0766/9, 0766/10,
0766/11, 0766/12, 0766/13, 0766/14, 0766/15, 0766/16,
0767/1, 0767/2, 0767/3, 0768, 0769, 0770, 0771/2,
0771/3, 0771/4, 0771/6, 0771/8, 0771/9, 0771/10,
0771/11, 0771/12, 0771/13, 0771/14, 0771/15, 0771/16,
0771/17, 0771/18, 0771/19, 0771/20, 0771/21, 0771/22,
0771/23, 0771/24, 0771/25, 0771/26, 0771/27, 0771/28,
0771/29, 0771/30, 0771/31, 0771/32, 0771/33, 0771/34,
0771/35, 0771/36, 0771/37, 0771/38, 0771/39, 0771/41,
0771/42, 0771/43, 0771/44, 0771/46, 0771/47, 0771/48,
0771/49, 0771/50, 0771/51, 0771/52, 0771/53, 0771/54,
0771/55, 0771/56, 0771/57, 0771/58, 0771/59, 0771/61,
0771/62, 0771/63, 0771/64, 0771/69, 0771/70, 0771/71,
0771/72, 0771/73, 0772, 0773/1, 0773/2, 0773/3, 0773/4,
0773/5, 0773/6, 0773/7, 0773/8, 0773/9, 0773/10,
0773/11, 0773/12, 0773/13, 0773/14, 0773/15, 0773/17,
0773/18, 0773/19, 0773/20, 0773/22, 0773/23, 0773/27,
0773/28, 0773/29, 0773/30, 0773/31, 0773/32, 0773/33,
0773/34, 0773/35, 0773/36, 0773/37, 0773/39, 0773/41,
0774, 0775/1, 0775/2, 0775/3, 0775/4, 0775/5, 0779/1,
0779/2, 0780/1, 0780/2, 0780/3, 0782, 0783/1, 0783/3,
0783/4, 0785/2, 0785/104, 0785/105, 0785/106, 0786/1,
0786/2, 0788/2, 0789/3, 0789/4, 0790, 0791, 0792, 0793,
0794, 0795/1, 0795/2, 0795/3, 0796/1, 0796/2, 0797/2,
0797/10, 0797/16, 0797/18, 0797/21, 0797/23, 0797/24,

0797/25, 0797/27, 0797/29, 0797/30, 0797/31, 0798,
0799, 0800, 0801, 0802, 0804/2, 0810, 0818/2, 0818/6,
0818/7, 0821/1, 0824/7, 0825, 0826/1, 0826/2, 0826/3,
0827, 0828, 0831/1, 0831/2, 0832, 0834/2, 0834/3,
0836/2, 0838/2, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843/1, 0843/2,
0843/3, 0844, 0846/2, 0846/3, 0846/4, 0846/5, 0846/6,
0847, 0848/1, 0848/3, 0848/4, 0848/5, 0849, 0850, 0851,
0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0863,
0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872,
0873, 0874, 0875, 0876, 0877, 0878, 0879, 0880, 0881,
0882, 0883, 0884, 0885/1, 0885/2, 0886, 0887, 0890/2,
0891/1, 0891/2, 0891/3, 0892/1, 0892/2, 0893, 0895,
0896, 0897/4, 01867/2, 01943/1, 01944, 01945, 01946,
01947, 01948, 01949, 01951, 01952, 01953, 01955,
01961, 01962, 01963, 01974, 01982, 01983, 01984,
01986/2, 01986/4, 01986/10, 01987/1, 01987/2, 01988,
01989, 01991, 01992, 01993, 01994, 01995, 01997/1,
01997/2, 01997/3, 01999, 02000, 02001, 02002, 02003,
02004, 02005, 02006, 02009, 02010/2, 02011, 02012,
02013/1, 02013/2, 02014/2, 02014/3, 02014/4, 02015/4,
02015/5, 02015/7, 02015/8, 02015/9, 02015/10,
02015/12, 02015/14, 02016/1, 02016/2, 02016/3,
02017/1, 02017/2, 02018, 02020, 02021, 02022, 02023,
02024, 02026, 02027/2, 02027/4, 02027/5, 02027/7,
02027/8, 02028, 02029, 02030/2, 02030/3, 02030/4,
02030/5, 02030/7, 02030/8, 02034, 02035/2, 02036,
02037/3, 02037/4, 02038, 02039/10, 02040, 02042/4,
02042/5, 02042/7, 02042/8, 02042/9, 02042/10,
02042/11, 02042/12, 02043, 02046/3, 02046/4, 02046/5,
02047/1, 02047/3, 02047/4, 02049/1, 02049/5, 02049/7,
02049/8, 02049/9, 02050, 02051, 02052/3, 02052/4,
02052/15, 02052/16, 02053, 02054, 02057, 02058, 02059, 
02060/1, 02060/4, 02060/5, 02060/6, 02060/7, 02061/2,
02061/6, 02061/7, 02061/8, 02062/1, 02063, 02065,
02066, 02067, 02068, 02069, 02070/1, 02070/2, 02071,
02072/1, 02072/2, 02073, 02074/1, 02074/2, 02075/1,
02075/3, 02076/2, 02076/3, 02076/4, 02076/5, 02077,
02078, 02079, 02080/2, 02081, 02082, 02083, 02084,
02085, 02086, 02087/1, 02087/2, 02088, 02089/1,
02089/2, 02090, 02091, 02092, 02093, 02094, 02095/2,
02096, 02097, 02098, 02099/1, 02099/2, 02100/1,
02100/2, 02101, 02102/1, 02102/2, 02103, 02104, 02105,
02106/1, 02106/5, 02106/6, 02107, 02108/2, 02108/3,
02108/4, 02108/5, 02108/6, 02108/7, 02108/9, 02108/11,
02108/15, 02108/18, 02108/19, 02108/20, 02108/22,
02108/24, 02108/25, 02108/26, 02108/27, 02108/28,
02108/29, 02108/30, 02108/31, 02111, 02112, 02113,
02114, 02115, 02116, 02117, 02118, 02119, 02120,
02121, 02122/1, 02122/2, 02123, 02124, 02125, 02126,
02127, 02128, 02129, 02130/1, 02130/2, 02130/3, 02131,
02132, 02133

Egyek

0493, 0522, 0523, 0524, 0525, 0526, 0527, 0528, 0528,
0529, 0530, 0530, 0531, 0532, 0565, 0566/2, 0566/3,
0566/4, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577,
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0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586/1,
0586/2, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594,
0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602/1,
0602/3, 0602/4, 0602/5, 0604/1, 0604/2, 0605, 0606,
0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615,
0616, 0617, 0618, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627,
0628, 0629, 0630, 0631/3, 0631/4, 0631/6, 0631/7, 0632,
0633/1, 0633/2, 0634/1, 0634/2, 0635, 0636, 0637, 0638,
0639, 0640, 0641, 0642/1, 0642/2, 0643, 0644, 0645,
0646, 0647, 0648, 0649, 0650/2, 0650/3, 0650/4, 0650/5,
0650/6, 0651, 0652, 0653/1, 0653/2, 0654, 0655, 0690/2,
0690/4, 0802/4, 0802/5, 0802/6, 0802/52, 0802/53,
0815/2, 0815/3, 0815/4, 0816/1, 0816/3, 0816/4, 0816/8,
0816/9, 0816/10, 0816/11, 0816/12, 0816/13, 0816/14,
0816/15, 0816/16, 0816/17, 0817/1, 0817/2, 0819/1,
0821/2, 0821/3, 0821/12, 0821/17, 0821/18, 0821/19,
0821/20, 0821/25, 0822/2, 0822/3, 0822/5, 0822/6,
0823/7, 0823/8, 0831, 0832, 0838, 0839, 0842, 0844

Fo lyás

0291/2, 0486/1, 0492, 0494, 0495, 0496, 0498, 0499,
0500, 0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508,
0509, 0510, 0511, 0512, 0513/2, 0514/4, 0518/2, 0524,
0527, 0528, 0529, 0530, 0531, 0542, 0584/1, 0584/2,
0585, 0586/5, 0587, 0588/2, 0589, 0590, 0591, 0592,
0593, 0594, 0595, 0596, 0597/2, 0597/3, 0637/1, 0637/2,
0638, 0639, 0640, 0641/1, 0641/2, 0493

Gör be há za

0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0134/1, 0134/2,
0134/3, 0134/4, 0134/5, 0134/6, 0134/7, 0134/8, 0134/10,
0134/11, 0134/12, 0134/13, 0135, 0136, 0137, 0138,
0139, 0140, 0141, 0142, 0143/1, 0143/2, 0143/3, 0143/4,
0143/5, 0143/6, 0143/7, 0143/8, 0143/9, 0143/10, 0145,
0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153/1,
0153/2, 0153/4, 0153/5, 0153/6, 0153/7, 0153/8, 0153/9,
0153/10, 0153/11, 0153/12, 0153/13, 0153/14, 0153/15,
0154, 0155, 0156, 0158, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163,
0164, 0165, 0167, 0168, 0176/7, 0177, 0178

Haj dú bö ször mény

0687/1, 0687/2, 0687/3, 0687/4, 0687/6, 0687/7,
0688/1, 0688/2, 0688/4, 0688/5, 0688/6, 0688/7, 0688/8,
0688/9, 0688/10, 0688/11, 0688/12, 0688/13, 0688/14,
0688/18, 0688/19, 0688/20, 0688/21, 0688/22, 0688/23,
0688/24, 0688/25, 0688/26, 0688/27, 0688/28, 0688/29,
0688/30, 0688/31, 0688/32, 0688/33, 0688/34, 0688/35,
0688/36, 0688/37, 0688/38, 0689/1, 0689/2, 0689/3,
0689/4, 0690/1, 0690/2, 0691, 0692/1, 0692/2, 0692/3,
0692/4, 0692/5, 0693, 0694, 0695, 0696, 0697, 0698/1,
0698/2, 0698/3, 0699, 0700, 0701/1, 0701/2, 0701/3,
0702, 0703, 0704/1, 0704/2, 0704/3, 0705, 0706, 0707,
0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714/1

Haj dú szo bosz ló

0801, 0802/1, 0802/3, 0802/4, 0803, 0804/1, 0804/3,
0804/4, 0804/5, 0804/6, 0804/7, 0804/8, 0805, 0806,
0870, 0871, 0873, 0874, 0875/4, 0875/5, 0875/6, 0875/7,
0876, 0877, 0878, 0879, 0880, 0882, 0883, 0884, 0885/1,
0885/2, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891/1, 0891/2,
0891/3, 0892, 0893, 0894, 0895, 0896, 0897, 0898,
0899/1, 0899/2, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906

Hor to bágy

1, 02/2, 02/3, 02/4, 02/5, 02/6, 02/12, 02/14, 03/2, 03/3,
03/4, 03/5, 03/6, 03/7, 03/8, 03/9, 03/10, 04/1, 04/2, 05, 06, 
07, 08, 09, 010, 011/1, 011/3, 011/4, 011/5, 012, 013, 014,
015, 016, 017, 018, 019/1, 019/2, 019/3, 019/4, 021, 022/2, 
0259/1, 0260/1, 0267, 0268/1, 0268/2, 0268/3, 0269,
0270, 0271/1, 0271/2, 0272, 0273, 0274, 0275/2, 0303/1,
0303/2, 0304, 0305/1, 0305/2, 0306/1, 0651, 0652, 0653,
0654, 0655, 0656, 0657, 0658, 0659, 0660, 0661, 0662/1,
0662/2, 0663, 0664, 0665, 0666, 0667, 0668, 0669, 0670,
0671, 0672, 0673, 0674, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679,
0680, 0681, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687/1,
0687/2, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695,
0696, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0704,
0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713,
0714, 0715, 0716, 0717, 0718, 0719, 0720, 0721, 0722,
0723, 0724, 0725, 0726, 0727, 0728, 0729, 0730, 0731,
0732, 0733, 0734, 0735, 0736, 0737, 0738, 0739, 0740,
0741, 0742, 0743, 0744, 0745, 0746, 0747, 0748, 0749,
0750, 0751, 0752, 0753, 0754, 0755, 0756, 0757, 0758,
0759, 0760, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767,
0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0773, 0774, 0775, 0776,
0777, 0778, 0779, 0780, 0781, 0782, 0783, 0784, 0785,
0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794,
0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802/1,
0802/2, 0802/3, 0802/4, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807,
0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0815, 0816,
0817, 0818, 0820, 0821, 0822, 0823, 0824, 0825, 0826,
0827, 0828, 0829, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836,
0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845,
0846, 0847, 0848/1, 0848/2, 0849, 0850, 0851, 0852,
0854, 0858, 0859/1, 0859/2, 0866/1, 0868, 0869, 0870/3,
0870/4,  0871, 0872/2, 0872/3, 0872/4, 0872/5, 0873,
0874, 0875, 0876, 0877, 0878, 0879, 0880/1, 0880/2,
0881, 0882/1, 0882/2, 0882/3, 0883, 0884, 0885, 0886/1,
0886/2, 0887, 0888/1, 0888/2, 0888/3, 0888/4, 0889,
0890, 0891, 0892, 0893, 01043/2, 01044/2, 01046/2,
01047, 01048, 01049, 01050, 01051, 01052, 01053,
01054, 01055, 01056, 01057, 01058/1, 01059, 01060,
01061, 01062, 01063, 01064, 01065, 01066, 01067,
01068, 01069, 01070, 01071, 01072/1, 01073, 01074/1,
01075/1, 01082/1, 01083, 01084, 01085, 01086, 01087,
01088, 01089, 01090, 01091, 01092, 01093, 01094,
01099/2, 01115/2, 01116, 01117, 01118, 01119, 01120,
01124/1, 01135/2, 01136, 01139/1, 01150/2, 01280,
01281, 01282, 01283, 01284, 01285, 01286, 01287,
01288, 01289, 01290, 01291, 01292, 01293, 01294,
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01295/1, 01295/2, 01296, 01297, 01298/2, 01299/4,
01300, 01303/1, 01304/1, 01306, 01466/1, 01466/2,
01469/2, 01471/1, 01472/1, 01472/2, 01473, 01474,
01477, 01478/3, 01478/4, 01478/5, 01480, 01482, 01483,
01484, 01485, 01486/2, 01487/2, 01488, 01489, 01490,
01491, 01492, 01493, 01494, 01495, 01496, 01497,
01498/1, 01498/2, 01499, 01500, 01501, 01502, 01503,
01504, 01505, 01506, 01507, 01508, 01509, 01510,
01511, 01512, 01513, 01514, 01515, 01516, 01517,
01518, 01519, 01520/1, 01520/2, 01520/3, 01521, 01522,
01523, 01524, 01525, 01526/1, 01526/2, 01527, 01528/1,
01528/2, 01529, 01530, 01531, 01532, 01533, 01534,
01535, 01536, 01537, 01538, 01539, 01540, 01541,
01542, 01543, 01544, 01545, 01546, 01548, 01549,
01550, 01551, 01552, 01553, 01554, 01555, 01556,
01557, 01558/2, 01559, 01561/3, 01562/1, 01562/3,
01562/15, 01563/2, 01564/1, 01564/2, 01565, 01566,
01567, 01568, 01569, 01570, 01571, 01572, 01573,
01574, 01575, 01576, 01577, 01578, 01579, 01580,
01581, 01582, 01583, 01584/2, 01585, 01586, 01587,
01588, 01589, 01590, 01591, 01592, 01593, 01594,
01595, 01596, 01597, 01598, 01599, 01600, 01601,
01602, 01603, 01604, 01605, 01606, 01607, 01608,
01609, 01610, 01611, 01612, 01613, 01614, 01615,
01616, 01617, 01618, 01619, 01620, 01621, 01622,
01623, 01624, 01625, 01626, 01627, 01628, 01629,
01630, 01631, 01632, 01633, 01634, 01635, 01636,
01637, 01638, 01639, 01640, 01641, 01643, 01644,
01645, 01646, 01647, 01648, 01649, 01650, 01651,
01652, 01653, 01654, 01655, 01656, 01657, 01658/3,
01658/4, 01658/5, 01658/9, 01658/10, 01659, 01660/1,
01660/2, 01660/3, 01661, 01662, 01663, 01664, 01665/1,
01665/2, 01666/1, 01666/2, 01667/1, 01667/3, 01667/4,
01668, 01669, 01670/1, 01670/2, 01671, 01672, 01673,
01674, 01675, 01836/1, 01837/3, 01837/4, 01837/5,
01837/6, 01838, 01839, 01840, 01841, 01842, 01843,
01844, 01845, 01846, 01847, 01848, 01849, 01850,
01851, 01852, 01853, 01854, 01855, 01856, 01857,
01858, 01860/2, 01866, 01867, 01875, 01876, 01877,
01878, 01879, 01880, 01881, 01882, 01883, 01884,
01885, 01886, 01887, 01888, 01889, 01890, 01891,
01892/1,  01892/2, 01893, 01894/1, 01894/2, 01895,
01896, 01897, 01898, 01899, 01900, 01901, 01902,
01903, 01904, 01905, 01906, 01907, 01908, 01909,
01910, 01911, 01912, 01913, 01914, 01915/1, 01915/2,
01916, 01917/1, 01917/2, 01917/3, 01918, 01919, 01920,
01921, 01922, 01923, 01924/1, 01924/2, 01927, 01928,
01929, 01930, 01931, 01932, 01933, 01934, 01936/1,
01936/3, 01936/4, 01936/5, 01936/6, 01938, 01940,
01943, 01944/12, 01944/13, 01944/17, 01944/18, 01945,
01946/1, 01946/2, 01947, 01948/1, 01948/2, 01948/4,
01948/5, 01949, 01950, 01970, 01979/54, 01979/70,
01980, 01990, 01991, 01992, 01993, 01994, 01995,
01996, 01997, 01998, 01999, 02000, 02001, 02002,
02003, 02004, 02005, 02006, 02007, 02008, 02009,
02010, 02011, 02012, 02013, 02014, 02015, 02016,

02017, 02018, 02019, 02020, 02021, 02022, 02023,
02024, 02025, 02026, 02027, 02028, 02029, 02030,
02031/1, 02032, 02033, 02034, 02035, 02043, 02044,
02045/1, 02045/2, 02045/3, 02045/4, 02045/5, 02045/6,
02045/7, 02046, 02047, 02048/1, 02048/2, 02048/3,
02049, 02050, 02051, 02054, 02061/2, 02061/3, 02061/4,
02061/5, 02061/6, 02061/7, 02061/8, 02063, 02064,
02065, 02086, 02087/1, 02087/2, 02087/3, 02088, 02089,
02090, 02091, 02092, 02093, 02094, 02104, 02125,
02130, 02131/2, 02132, 02133/2, 02133/3, 02133/4,
02146, 02147, 02148, 02149, 02150, 02151, 02152,
02153, 02154, 02155, 02156, 02157, 02158, 02159,
02160, 02161, 02162, 02163, 02164, 02165, 02166,
02167, 02168, 02169, 02170/1, 02170/2, 02171, 02172,
02173, 02174/7, 02174/8, 02191, 02192, 02194, 02195,
02197, 02198, 02199, 02200, 02201, 02202, 02203,
02204, 02205, 02206, 02207, 02208, 02209, 02210,
02211, 02212, 02213, 02214, 02215, 02216, 02217,
02218, 02233, 02234, 02235, 02236, 02237, 02238,
02239/1, 02239/2, 02239/3, 02282, 02283, 02284, 02285,
02286/1, 02286/2, 02286/3, 02287, 02288, 02289, 02290,
02291, 02292/1, 02292/2, 02292/3, 02293, 02294,
02295/2, 02295/3, 02295/4, 02295/5, 02295/6, 02295/7,
02295/8, 02295/9, 02296, 02297, 02298, 02299/1,
02299/2, 02299/3, 02299/4, 02299/5, 02299/6, 02300,
02301/1, 02301/2, 02301/3, 02302, 02303/1, 02303/2,
02304/1, 02304/2, 02305, 02306/1, 02306/2, 02307,
02308/1, 02308/3, 02308/4, 02309/1, 02309/2, 02309/3,
02309/4, 02309/5, 02310, 02311, 02312, 02313, 02314,
02315, 02316, 02317, 02318, 02319, 02320, 02322/1,
02322/2, 02322/3, 02323/1, 02323/2, 02324, 02325,
02326, 02327, 02328, 02329, 02330, 02331/1, 02331/2,
02331/3, 02331/4, 02332/2, 02332/3, 02332/4, 02332/5,
02332/6, 02333, 02334, 02335, 02336, 02338, 02339,
02340, 02341, 02343/1, 02343/2, 02344/1, 02344/2,
02345, 02346, 02347, 02349, 02351, 02352, 02353,
02354, 02355/2, 02355/3, 02355/4, 02356, 02357,
02358/1, 02358/2, 02359, 02360, 02361, 02362, 02363,
02364, 02365, 02366/1, 02366/3, 02366/4, 02366/5,
02367, 02368, 02388/3, 02388/5, 02388/7, 02388/8,
02392, 02393, 02394, 02395, 02396, 02397, 02398,
02399, 02400, 02401, 02402, 02403, 02404, 02405,
02406, 02407, 02408, 02409, 02410, 02411, 02412,
02413, 02414, 02415, 02416, 02417, 02418, 02419,
02420, 02421, 02422, 02423, 02424, 02425, 02426,
02427, 02428, 02429, 02430, 02432, 02433, 02434,
02435, 02436, 02437, 02438, 02439, 02440, 02441,
02442, 02443, 02444, 02445, 02446, 02447, 02448,
02449, 02450, 02451, 02452, 02453, 02454, 02455,
02456, 02457, 02458, 02459, 02460, 02461, 02462,
02463, 02464, 02465, 02466, 02467, 02468, 02469,
02470, 02471, 02472, 02473, 02474, 02475, 02476,
02477, 02478, 02479, 02480, 02481, 02482, 02483,
02484, 02485, 02486, 02487, 02488, 02489, 02490,
02491, 02492, 02493, 02494, 02495, 02496, 02497,
02498, 02499, 02500, 02501, 02502, 02503, 02504,
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02505, 02506, 02507, 02508, 02509, 02510, 02511,
02512, 02513, 02514, 02515, 02516, 02517, 02518,
02519, 02520, 02521, 02522, 02523, 02524, 02525,
02526, 02527, 02528/1, 02528/2, 02528/3, 02528/4,
02529, 02530, 02531, 02532, 02533, 02534, 02535,
02536, 02537, 02538, 02539, 02540, 02541, 02542,
02543, 02544, 02545, 02546, 02547, 02548, 02549,
02550, 02551, 02552, 02553, 02554, 02555, 02556,
02557, 02558, 02559, 02560, 02561, 02562, 02563,
02564, 02565, 02566, 02567, 02568, 02569, 02570,
02571, 02572, 02573, 02574, 02575, 02576, 02577,
02578, 02579, 02580, 02581, 02582, 02583, 02584,
02585, 02586, 02587, 02588, 02589, 02590, 02591,
02592, 02593, 02594, 02595, 02596, 02597, 02598,
02599, 02600, 02601, 02602, 02603, 02604, 02605,
02606, 02607, 02608, 02609, 02610, 02611, 02612,
02613, 02614, 02615, 02616, 02617, 02618, 02619,
02620, 02621, 02622, 02623, 02624, 02625, 02626,
02627, 02628, 02629, 02630, 02631, 02632, 02633,
02634, 02635, 02636, 02637, 02638, 02639, 02640,
02641, 02642, 02643, 02644, 02645, 02646, 02647,
02648, 02649, 02650, 02651, 02652, 02653, 02654,
02655, 02656, 02657, 02658, 02659, 02660, 02661,
02662, 02663, 02664/1, 02664/2, 02665, 02666, 02667,
02668, 02669, 02670/2, 02670/3, 02670/4, 02670/5,
02670/7, 02670/8, 02670/9, 02670/10, 02671, 02672,
02673, 02674/1, 02674/2, 02675, 02676, 02677, 02678,
02679, 02680, 02681, 02682, 02683, 02684, 02685,
02686, 02687, 02688, 02689, 02690, 02691, 02692,
02693, 02694, 02695, 02696, 02697, 02698, 02699,
02700, 02701, 02702, 02703, 02704, 02705, 02706,
02707, 02708, 02709, 02710, 02711, 02712, 02713,
02714, 02715, 02716, 02717, 02718, 02719, 02720,
02721, 02722, 02723, 02724, 02725, 02726, 02727,
02728, 02729, 02730, 02731, 02732/1, 02732/2, 02732/3,
02732/4, 02732/5, 02732/6, 02732/7, 02732/8, 02733,
02734/1, 02734/2, 02734/3, 02734/4, 02735, 02736/1,
02736/2, 02736/3, 02737, 02738, 02739, 02740, 02741,
02742, 02743, 02744, 02745, 02746, 02747, 02748,
02749, 02750, 02751, 02752, 02753/1, 02753/2, 02753/3,
02753/4, 02753/5, 02755/6, 02755/7, 02755/8, 02756/1,
02756/2, 02757, 02758, 02759/1, 02759/2, 02759/3,
02759/4, 02760, 02761/1, 02761/2, 02761/3, 02761/4,
02762, 02763, 02764, 02765, 02766, 02767, 02768,
02771, 02772, 02773/1, 02773/2, 02774, 02775, 02776,
02777, 02778/1, 02778/2, 02778/3, 02778/4, 02779,
02780/1, 02780/2, 02781, 02782, 02783, 02784, 02785,
02786, 02787/1, 02787/2, 02787/3, 02787/4, 02788,
02789, 02790, 02791, 02792, 02793, 02794, 02795,
02796, 02797, 02798, 02799, 02800, 02801, 02802,
02803, 02804, 02805, 02806, 02807, 02808, 02809,
02810, 02811, 02812, 02813, 02814, 02815, 02816,
02817, 02818, 02819, 02820, 02821/1, 02821/2, 02822,
02823, 02824, 02825, 02826, 02827, 02828, 02829, 27/1,
27/2, 28, 29, 96/3, 96/4, 97, 98, 99, 100/2, 101, 103, 104,
108, 109, 110, 111, 112/2, 112/3, 112/4, 112/5, 1004,

1069, 3001/1, 3001/2, 3001/3, 3001/4, 3001/5, 3001/7,
3001/8, 3001/9, 3001/10, 3001/11, 3001/12, 3001/13,
3001/14, 3001/15, 3001/16, 3001/17, 3001/18, 3001/19,
3001/21, 3001/22, 3001/23, 3001/24, 3001/25, 3001/26,
3001/27, 3001/28, 3001/29, 3001/30, 3001/31, 3001/32,
3001/33, 3001/34, 3002, 3003

Kar cag
02623

Kun ma da ras
0509/7, 0516, 0517/1, 0517/2, 0518, 0519, 0520, 0521,

0522, 0523, 0524, 0525/1, 0525/2, 0526, 0527/1, 0527/2,
0528/2, 0528/4, 0528/5, 0528/6, 0528/7, 0528/17,
0528/18, 0528/19, 0529/1, 0529/3, 0529/4, 0529/5,
0529/7, 0529/8, 0529/9, 0529/10, 0529/11, 0529/12, 0533, 
0534, 0535, 0536, 0537, 0538

Nád ud var
022, 023/1, 023/2, 024/1, 025/2, 026, 027, 028, 029/2,

029/3, 029/4, 029/5, 029/6, 030, 031/1, 031/2, 032, 033/2,
034, 035, 036, 037, 038, 0624/3, 0624/4, 0625/4, 0625/5,
0625/6, 0625/7, 0625/8, 0625/9, 0625/10, 0625/11,
0625/12, 0625/13, 0625/14, 0625/15, 0625/16, 0625/17,
0625/18, 0625/19, 0625/20, 0625/21, 0625/22, 0625/23,
0625/24, 0625/25, 0625/26, 0625/27, 0625/28, 0625/30,
0626/2, 0627/1, 0627/2, 0627/3, 0627/4, 0628/1, 0628/2,
0629, 0630, 0631/1, 0631/2, 0631/3, 0632/1, 0632/2,
0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639/1, 0639/2,
0639/3, 0640, 0641, 0642, 0643, 0644, 0645/1, 0645/2,
0646, 0647, 0648/1, 0648/2, 0649/1, 0649/2, 0649/3,
0649/4, 0650, 0651, 0652/1, 0652/2, 0653/1, 0654, 0655,
0656, 0657, 0658, 0659/1, 0659/2, 0660, 0661, 0662,
0663, 0666, 0667, 0668, 0669, 0670, 0671, 0712/2,
0720/2, 0728/3, 0728/4, 0729/1, 0729/2, 0730, 0731,
0734, 0735/1, 0735/2, 0736, 0737, 0738, 0739, 0740,
0741, 0742, 0743, 0744, 0745, 0746, 0747, 0748, 0749,
0750, 0751, 0752, 0753, 0754, 0755, 0756, 0757, 0758,
0759, 0761, 0764, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771,
0790, 0791, 0792, 0812, 0813, 0814, 0815, 0816, 0817,
0818, 0819, 0820/1, 0820/2, 0820/3, 0820/4, 0820/5,
0820/6, 0820/7, 0820/8, 0821, 0829, 0844, 0845, 0846,
0847, 0848, 0905/1, 0905/2, 0906, 0909, 0910, 0911,
0912, 0913, 0914, 0915/2, 0915/3, 0915/4, 0915/5,
0916/1, 0916/2, 0917, 0919/1, 0919/2, 0920, 0921,
0922/2, 0923, 0924, 0925, 0926, 0927, 0928, 0929, 0930,
0931, 0932, 0933, 0934, 0935, 0936, 0937, 0938, 0939,
0940, 0941/1, 0941/2, 0942, 0943, 0944, 0945, 0946,
0947, 0948, 0949, 0950, 0951 hrsz-ból 64 ha (0951a-d),
0952, 0953, 0954/1, 0954/2, 0955, 0956, 0957, 0958/1,
0958/2, 0958/3, 0959, 0960, 0961, 0962, 0963, 0964,
0965, 0966, 0967, 0968, 0969, 0970, 0971, 0972, 0973,
0974, 0975, 0976, 0977, 0978, 0979, 0980, 0981, 0982,
0983, 0984, 0985, 0986, 0987, 0988, 0989, 0990, 0991,
0992, 0993, 0994, 0995, 0996, 0997, 0998, 0999/1,
0999/2, 01001/2, 01002/1, 01002/2, 01004/8, 01005/1,
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01005/2, 01006, 01007, 01008, 01009, 01010, 01011,
01012, 01013, 01014, 01015, 01016, 01017, 01018,
01019, 01020, 01021/2, 01022, 01023, 01024/1, 01024/2,
01025, 01026, 01027, 01028/1, 01028/2, 01029/1,
01029/2, 01029/3, 01029/4, 01029/5, 01029/6, 01030

Nagy he gyes

0227/1, 0227/3, 0227/4, 0231, 0233, 0234, 0236, 0237,
0239, 0240, 0241/15, 0242, 0243, 0244, 0246, 0247, 0248, 
0249, 0250, 0251, 0252, 0254, 0255, 0256, 0257, 0258,
0259, 0260, 0261/1, 0261/13, 0262, 0263, 0264, 0265,
0266, 0267, 0268, 0269, 0270, 0271, 0272, 0273/2, 0277,
0278, 0279, 0280, 0286, 0287/2, 0291, 0292, 0295, 0296,
0297, 0298, 0299, 0300, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305/1,
0306, 0308, 0310, 0312, 0313/20, 0314/1, 0315, 0317,
0319, 0320, 0321, 0322, 0323, 0324, 0325, 0326, 0327,
0328, 0329, 0330, 0331/4, 0331/5, 0331/7, 0331/8, 0334,
0335/2, 0335/3, 0337, 0338/1, 0338/5, 0339, 0340/2,
0340/4, 0341, 0345, 0346, 0347, 0348/2, 0348/41,
0348/42, 0348/64, 0350, 0351, 0352, 0353, 0354/1,
0354/2, 0355, 0356, 0357/141, 0357/142, 0357/198,
0357/199, 0357/200, 0357/202, 0357/204, 0357/4,
0357/69, 0357/71, 0358, 0359/1, 0361/2, 0364/4, 0366,
0367/4, 0368, 0369/4, 0370, 0371, 0374, 0375, 0377/1,
0377/2, 0377/3, 0377/4, 0378, 0379, 0380, 0381, 0382/2,
0382/4, 0382/5, 0382/6, 0384, 0385, 0386, 0387, 0388,
0389, 0390, 0391, 0392, 0393, 0394, 0395, 0396/4, 0397,
0398, 0399, 0400, 0401, 0402, 0403/5, 0404, 0405, 0406,
0408, 0409, 0410/2, 0412, 0413/2, 0414, 0415, 0416,
0417/2, 0417/3, 0417/4, 0417/5, 0418, 0419, 0420/1,
0420/2, 0421, 0423/2, 0423/3, 0423/7, 0424, 0425/2,
0425/4, 0425/5, 0426, 0428/10, 0428/16, 0428/2, 0428/3,
0428/58, 0428/9, 0429/1, 0429/7, 0431, 0432, 0434, 0435,
0436/2, 0436/3, 0436/7, 0436/8, 0436/9, 0437, 0438,
0439/6, 0439/8, 0440, 0441/2, 0441/3, 0441/4, 0442,
0443, 0444, 0445, 0446/1, 0446/2, 0447, 0448, 0449,
0450, 0451, 0452, 0453, 0454, 0455, 0456, 0457, 0458,
0460/2, 0461, 0462, 0463, 0464, 0465/2, 0466, 0467,
0468, 0469/3, 0469/5, 0470, 0472/16, 0472/17, 0473,
0474/12, 0474/3, 0474/4, 0474/6, 0475, 0476, 0477/2,
0478, 0479/2, 0479/4, 0480, 0482, 0483, 0484, 0485/2,
0486, 0487, 0488, 0489, 0491, 0493, 0494, 0498, 0499/3,
0499/6, 0500, 0501/14, 0502, 0503, 0504, 0505/14,
0505/2, 0505/3, 0505/5, 0505/6, 0505/7, 0508/2, 0509,
0510, 0511, 0512, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518,
0519, 0520, 0521, 0522, 0524, 0525, 0526, 0528, 0530,
0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540,
0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546/1, 0546/3, 0548,
0550, 0552, 0553/5, 0554, 0557/1, 0558/1, 0558/3,
0558/4, 0559, 0560/1, 0560/2, 0562, 0564/1, 0564/3,
0564/4, 0567, 0568/3, 0568/5, 0571, 0572/14, 0573, 0574,
0577, 0578/2, 0586/10, 0586/2, 0636, 0638, 0639/1,
0639/3, 0639/4, 0640, 0641, 0642, 0643/1, 0643/2,
0643/3, 0643/4, 0643/5, 0643/6, 0643/7, 0643/8, 0644,
0645, 0646, 0647, 0649/2, 0666/2, 0666/3, 0666/4, 0668,
0672, 0673, 0674/1, 0674/2, 0675, 0676, 0677, 0678,

0679, 0680, 0682/1, 0682/2, 0682/3, 0682/4, 0687, 0688,
0689/5, 0690, 0690, 0691, 0693, 0694, 0695, 0696, 0697,
0700, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708/1, 0708/2, 0709,
0710, 0711/1, 0711/3, 0711/4, 0711/5, 0712, 0713/2,
0713/3, 0713/4, 0713/5, 0713/6, 0713/7, 0713/8, 0714,
0715, 0716, 0717, 0718, 0719/1, 0720/1, 0720/2, 0721,
0722, 0723, 0724, 0725, 0726, 0727, 0728, 0729, 0730,
0731, 0732, 0733, 0734, 0735, 0736, 0737, 0738/1,
0738/2, 0738/3, 0738/4, 0739, 0740, 0741, 0742, 0743,
0744/1, 0744/2, 0744/3, 0747

Na gyi ván
011/3, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023,

024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 034, 035, 036, 
037, 043, 045, 046/1, 046/2, 046/3, 046/4, 046/5, 047, 064, 
065, 066, 067, 068, 069, 070, 071, 072, 073, 074, 083, 084, 
085, 086, 087, 088

Né gyes
0179, 0180

Pol gár
0285, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692/5,

0693/1, 0693/2, 0694, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 0700

Po rosz ló
0555, 0632, 0640, 01000

Püs pök la dány
0772/1, 0772/2, 0772/3, 0773/1, 0773/2, 0773/3,

0773/4, 0773/5, 0773/6, 0773/7, 0774, 0775/1, 0775/2,
0775/3, 0775/4, 0775/5, 0775/6, 0775/7, 0776, 0777,
0778/1, 0778/2, 0778/3, 0779/1, 0779/2, 0780, 0781/1,
0781/2, 0782/2, 0782/3, 0782/4, 0782/5, 0783/1, 0783/2,
0784, 0785/16, 0785/18, 0785/19, 0785/20, 0785/21,
0785/22, 0785/23, 0785/24, 0785/25, 0785/26, 0785/27,
0785/28, 0785/29, 0785/30, 0785/31, 0786, 0787, 0788,
0789, 0790, 0791/1, 0791/2, 0791/3, 0793/1, 0793/2,
0793/4, 0793/6, 0793/7, 0794/1, 0794/2, 0794/3, 0796/1,
0796/2, 0796/3, 0797/6, 0797/7, 0797/8, 0797/9, 0797/10,
0797/11, 0798/1, 0798/2, 0798/4, 0798/5, 0798/6, 0798/7,
0798/8, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805,
0806/2, 0806/3, 0806/5, 0806/6, 0806/8, 0806/9, 0806/10,
0806/11, 0806/12, 0806/13, 0806/14, 0806/15, 0806/16,
0806/17, 0806/18, 0806/19, 0806/20, 0806/21, 0806/22,
0806/23, 0806/24, 0806/25, 0806/26, 0807/4, 0807/5,
0807/6, 0807/7, 0807/8, 0807/9, 0808/1, 0808/2, 0809/1,
0809/5, 0809/6, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0815,
0816, 0817, 0818, 0819, 0820, 0821, 0822, 0823, 0824,
0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833/1,
0833/2, 0836, 0837/1, 0837/2, 0838/1, 0838/2, 0838/3,
0839, 0840, 0841/1, 0841/3, 0841/4, 0842, 0844/4,
0844/5, 0844/6, 0844/8, 0844/9, 0844/10, 0845, 0846,
0848/1, 0848/2, 0848/3, 0848/5, 0848/6, 0848/7, 0848/8,
0848/9, 0848/12, 0848/13, 0848/14, 0848/15, 0848/16,
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0848/17, 0848/18, 0848/19, 0848/20, 0848/21, 0848/22,
0848/23, 0848/24, 0848/25, 0848/26, 0848/27, 0848/28,
0848/29, 0848/30, 0848/31, 0848/32, 0848/33, 0848/34,
0848/35, 0848/36, 0851, 0852/1, 0852/3, 0852/4, 0852/5,
0853, 0854/1, 0854/2, 0855, 0856, 0857/6, 0857/7,
0857/8, 0857/9, 0857/10, 0857/11, 0857/12, 0858, 0859/1, 
0859/2, 0859/3, 0860, 0861/2, 0861/3, 0861/4, 0861/5,
0861/6, 0862/93, 0862/94, 0862/95, 0864/2, 0864/3,
0864/91, 0864/92, 0864/93, 0867/1, 0867/2, 0868, 0869/2, 
0869/3, 0869/4, 0869/5, 0870, 0871/1, 0871/2, 0871/3,
0872, 0873, 0874, 0875/1, 0875/2, 0875/3, 0876, 0877/1,
0877/2, 0877/3, 0878, 0879, 0880, 0881, 0882, 0883,
0884, 0885, 0886/2, 0886/3, 0886/4, 0887, 0888, 0889,
0890, 0891/1, 0891/2, 0891/3, 0892, 0893, 0894, 0895,
0896, 0897/1, 0897/2, 0897/3, 0898/1, 0898/2, 0898/3,
0899, 0900/2, 0901/1, 0901/2, 0902/1, 0902/2, 0903/1,
0903/2, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0910, 0911/1,
0911/2, 0912, 0913, 0914/1, 0914/2, 0915/4, 0915/5,
0915/6, 0915/7, 0915/8, 0915/9, 0915/10, 0916, 0917,
0918, 0919/1, 0919/2, 0920, 0921/1, 0921/2, 0922/1,
0922/2, 0922/3, 0924, 0925, 0926, 0927, 0928, 0929,
0930, 0931/1, 0931/2, 0931/4, 0931/5, 0932, 0933, 0934,
0935, 0936, 0937, 0938, 0939, 0940, 0941, 0942, 0943,
0944, 0945, 0946, 0947, 0948, 0949, 0950, 0951, 0952,
0953, 0954, 0955/1, 0955/2, 0955/3, 0955/4, 0959, 0960,
0961, 0962, 0965, 0966, 0967, 0968, 0971, 0972/1,
0972/2, 0976, 0977, 0978, 0979, 0980, 0981/1, 0981/2,
0981/3, 0981/5, 0981/6, 0981/7, 0982/1, 0982/2, 0983,
0984/1, 0984/2, 0984/3, 0984/4, 0984/5, 0984/6, 0984/7,
0984/8, 0984/9, 0984/10, 0984/11, 0984/12, 0984/13,
0984/14, 0984/15, 0984/16, 0984/17, 0984/18, 0984/19,
0984/20, 0984/21, 0984/22, 0984/23, 0984/24, 0984/25,
0984/26, 0984/27, 0984/28, 0984/29, 0984/30, 0984/31,
0984/32, 0984/33, 0984/34, 0984/35, 0984/36, 0984/37,
0984/38, 0984/39, 0984/40, 0984/41, 0984/42, 0984/43,
0984/44, 0984/45, 0984/46, 0984/47, 0984/48, 0984/49,
0984/50, 0984/51, 0984/52, 0984/53, 0984/54, 0984/55,
0984/56, 0984/57, 0984/58, 0984/59, 0984/60, 0984/61,
0984/62, 0984/63, 0984/64, 0984/65, 0984/66, 0984/67,
0984/68, 0984/69, 0984/70, 0984/71, 0984/72, 0984/73,
0984/74, 0984/75, 0984/76, 0984/77, 0984/78, 0984/79,
0984/80, 0984/81, 0984/82, 0984/83, 0984/84, 0984/85,
0984/86, 0984/87, 0984/88, 0985/1, 0985/2, 0985/3, 0986, 
0987, 0988, 0989, 0990, 0991, 0992/3, 0992/4, 0992/6,
0992/8, 0992/9, 0992/10, 0992/11, 0992/12, 0992/13,
0992/14, 0992/15, 0992/16, 0992/17, 0993, 0994, 0995,
0996, 0997/1, 0997/2, 0998, 0999, 01000, 01001, 01002,
01003, 01004, 01005

Ti sza bá bol na

06/3, 06/4, 06/5, 06/6, 06/7, 09, 010, 011, 069, 070,
071/2, 071/3, 071/4, 072, 073, 074, 075, 078, 079, 080,
081, 082, 083, 084, 085, 086/1, 086/2, 087, 093

Ti sza cse ge

0202, 0204, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, 0211/1,
0211/2, 0211/3, 0212, 0213/2, 0213/4, 0213/6, 0213/7,
0213/8, 0213/9, 0213/10, 0213/11, 0214, 0215, 0216,
0217/1, 0217/2, 0217/3, 0218, 0219, 0220/2, 0220/3,
0220/4, 0221, 0222, 0223, 0224, 0225, 0226, 0227, 0228,
0229, 0230, 0231, 0232/2, 0232/4, 0232/5, 0232/6, 0233,
0234, 0235, 0236, 0237, 0238/2, 0238/3, 0238/4, 0239,
0240, 0241, 0242, 0243, 0244, 0245, 0246/2, 0246/7,
0246/8, 0246/9, 0246/11, 0246/12, 0246/13, 0246/15,
0246/16, 0246/17, 0246/21, 0246/22, 0246/23, 0246/24,
0246/25, 0246/26, 0246/27, 0247, 0248, 0249, 0250,
0251, 0252, 0253, 0254, 0255, 0256, 0257/2, 0257/10,
0257/12, 0257/13, 0257/14, 0257/15, 0257/16, 0258,
0260, 0261, 0262, 0263, 0264/1, 0264/3, 0264/4, 0265,
0266, 0267/1, 0267/2, 0267/3, 0268, 0269/1, 0269/2,
0270, 0271/2, 0271/3, 0271/4, 0272, 0273/1, 0273/2,
0274, 0275/1, 0275/2, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280,
0281, 0282, 0283, 0284, 0285, 0286, 0287, 0288, 0289,
0290, 0291, 0292, 0293, 0294, 0295, 0296, 0297, 0298,
0299, 0300, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307,
0308, 0309, 0310, 0311, 0312, 0313, 0314, 0315, 0316,
0317, 0318, 0319, 0320, 0321, 0322, 0323, 0324, 0325,
0326, 0327, 0328, 0329, 0330, 0331, 0332, 0333, 0334,
0335, 0336, 0337/1, 0337/2, 0338, 0339, 0340, 0341/1,
0341/2, 0342, 0343/1, 0343/2, 0343/3, 0343/4, 0343/5,
0343/6, 0343/7, 0343/8, 0343/9, 0343/10, 0343/11, 0344,
0349, 0350, 0351, 0352, 0353, 0354, 0355, 0356, 0357,
0358, 0359, 0360, 0361/1, 0361/2, 0362, 0363, 0364,
0365, 0366, 0367, 0368, 0369, 0370, 0371, 0372, 0373,
0374, 0375, 0376, 0377, 0378, 0379, 0380/1, 0380/2,
0380/3, 0380/4, 0381, 0382, 0383, 0384, 0385/2, 0385/3,
0385/4, 0385/5, 0386, 0387/2, 0387/3, 0387/6, 0387/9,
0387/10, 0387/11, 0387/12, 0387/13, 0387/14, 0387/15,
0387/16, 0387/17, 0387/18, 0387/20, 0387/21, 0387/22,
0387/23, 0387/24, 0387/25, 0388, 0391/1, 0391/2, 0391/3, 
0391/4, 0391/5, 0391/6, 0391/7, 0391/8, 0391/9, 0391/10,
0391/11, 0391/12, 0391/13, 0393, 0396/2, 0397/1, 0397/2, 
0397/3, 0397/4, 0397/5, 0397/6, 0397/7, 0397/8, 0397/9,
0397/10, 0397/11, 0397/12, 0397/13, 0397/14, 0397/15,
0397/16, 0397/17, 0397/18, 0397/19, 0397/20, 0397/21,
0397/22, 0397/23, 0397/24, 0397/25, 0397/26, 0397/27,
0397/28, 0397/29, 0397/32, 0398/2, 0399/2, 0399/3,
0399/4, 0399/5, 0399/6, 0399/7, 0399/8, 0404/1, 0404/2,
0404/3, 0405/1, 0405/3, 0405/5, 0405/6, 0405/7, 0406,
0407/2, 0414/2, 0414/5, 0414/7, 0414/8, 0414/9, 0414/10,
0415/1, 0415/2, 0416, 0417/3, 0417/5, 0417/8, 0417/9,
0417/10, 0417/11, 0417/12, 0417/14, 0417/15, 0417/16,
0417/17, 0417/18, 0417/19, 0417/22, 0417/23, 0417/24,
0417/27, 0417/29, 0417/31, 0417/32, 0417/33, 0417/34,
0417/37, 0417/38, 0417/39, 0418, 0419/1, 0419/2, 0419/3, 
0419/4, 0421, 0424, 0428/1, 0428/2, 0429, 0430/2,
0431/2, 0432/3, 0432/5, 0432/6, 0432/7, 0433, 0435,
0436, 0437, 0438, 0470, 0471, 0881/4, 0881/5, 0881/6,
0882/3, 0883, 0941, 0942, 0943, 0944, 0945, 0946, 0947,
0950/11, 0950/12, 0950/13, 0950/14, 0950/15, 0950/19,
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0950/20, 0950/21, 01164, 01165, 01166, 01167, 01168,
01169, 01170, 01171, 01172, 01173, 01174, 01175/1,
01175/2, 6020, 6021, 6022/1, 6022/2, 6023, 6027, 6028,
6029, 6030, 6031, 6032, 6035, 6036, 6037, 6038, 6039,
6040, 6041, 6044/1, 6044/2, 6045, 6046, 6047, 6048/1,
6048/2, 6049, 6050, 6051, 6052, 6053, 6054, 6055, 6056,
6057, 6058, 6059, 6060, 6061, 6062, 6063, 6064, 6065,
6066, 6067, 6068, 6069, 6070, 6071

Ti sza fü red
010, 011, 012, 013, 016, 0156/1, 0156/2, 0156/3,

0156/4, 0156/5, 0156/6, 0157, 0160/2, 0160/3, 0160/4,
0160/5, 0160/6, 0160/10, 0160/11, 0161, 0162, 0163,
0164, 0165/2, 0165/3, 0165/4, 0166/2, 0166/5, 0166/6,
0166/7, 0166/8, 0166/9, 0166/10, 0166/11, 0167, 0168,
0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176/1,
0176/2, 0177, 0178/1, 0178/2, 0179, 0180/1, 0180/2,
0181, 0182, 0183/1, 0183/2, 0184, 0185, 0186, 0191/1,
0191/2, 0191/3, 0191/4, 0191/5, 0191/6, 0191/7, 0191/8,
0192, 0193/1, 0200, 0201, 0202/1, 0202/2, 0203, 0204,
0205, 0206, 0207/1, 0207/2, 0208, 0209, 0210, 0211/1,
0211/2, 0211/4, 0211/5, 0212, 0213, 0214, 0226/2, 0227,
0228, 0229/1, 0229/2, 0230, 0231, 0232, 0241, 0244,
0245/1, 0341, 0342, 0343, 0344/1, 0344/3, 0344/4,
0344/5, 0345, 0346, 0347

Ti sza valk
022/2, 023, 025/2, 031/2, 032/2, 033/2, 037/2, 038/2,

041/2, 042/2, 043/2, 044, 045, 046/1, 046/2, 047, 048, 049

Új lõ rinc fal va
0186

Új szent mar gi ta
046/4, 046/12, 047, 048, 049, 050/1, 050/2, 050/3,

051/1, 051/2, 052/1, 052/2, 052/3, 053/3, 053/5, 053/6,
053/7, 054/1, 054/2, 056/3, 056/4, 056/5, 056/6, 056/7,
057/1, 057/2, 066/1, 068, 0209/2, 0209/3, 0209/4, 0209/5,
0289, 0291/1, 0305/2, 0591/4, 0751/1, 0756, 0757, 0758,
0759, 0760/1, 0760/3, 0760/4, 0760/5, 0760/6, 0761/1,
0763/1, 0763/2, 0764/1, 0766/1, 0766/2, 0777/1, 0778/1,
0778/2, 0778/3, 0779, 0780, 0781/1, 0781/2, 0782, 0783,
0784, 0785/1, 0785/2, 0785/3, 0786/1, 0786/2, 0787,
0788/2, 0788/3, 0788/4, 0788/5, 0789, 0790, 0791/1,
0791/2, 0792, 0793/1, 0793/2, 0794, 0795, 0796, 0797/3,
0797/4, 0797/5, 0797/6, 0797/7, 0797/8, 0798, 0799,
0800, 0801/2, 0801/3, 0801/4, 0801/5, 0801/6, 0801/7,
0801/8, 0801/9, 0801/10, 0801/11, 0801/12, 0801/13,
0801/14, 0801/15, 0801/16, 0802/1, 0802/2, 0803/2,
0803/3, 0803/4, 0803/7, 0803/8, 0803/10, 0803/11,
0803/12, 0803/13, 0803/14, 0803/15, 0803/16, 0803/17,
0803/18, 0803/19, 0803/20, 0803/21, 0803/22, 0803/23,
0803/24, 0803/25, 0803/26, 0804, 0805, 0806, 0807,
0808/1, 0808/2, 0809, 0810, 0811, 0812/2, 0812/3,
0812/4, 0813, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818, 0819, 0820,
0821, 0822, 0823, 0824, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829,

0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838,
0839, 0840, 0849/1, 0850, 0851, 0852

Az alá hú zás sal je lölt hely raj zi szá mú in gat la nok te rü le -
tei az euró pai kö zös sé gi je len tõ sé gû ter mé szet vé del mi
ren del te té sû te rü le tek kel érin tett föld rész le tek rõl szóló
45/2006. (XII. 8.) KvVM ren de let alap ján Na tu ra 2000 te -
rü let nek mi nõ sül nek.

2. számú melléklet

a 131/2007. (XII. 27.) KvVM rendelethez

A Hor to bá gyi Nem ze ti Park fo ko zot tan vé dett
te rü le té nek in gat lan-nyil ván tar tá si helyrajzi számai

Haj dú szo bosz ló

0804 hrsz-ból 94,9 ha (0804/8d)

Hor to bágy

01650, 01651, 01652, 01653, 01654, 01655, 01656,
01657, 01658/3, 01658/4, 01658/5, 01658/9, 01658/10,
01659, 01660/1, 01660/2, 01660/3, 01661, 01662, 01663,
01664, 01665/1, 01665/2, 01666/1, 01666/2, 01667/1,
01667/3, 01667/4, 01668, 01669, 01670/1, 01670/2,
01671, 01672, 01673, 01674, 02821/1 hrsz-ból 649,2 ha
(0282/1l, 0282/1p)

Kar cag

02623

Kun ma da ras

0528/2, 0528/6 hrsz-ból 11,1 ha (0528/6f), 0536, 0537,
0538

Püs pök la dány

0875/3 hrsz-ból 8,4 ha (a 19F, 19G, 19H, 19I, 19NY,
19O, 19P, 19R, 19S, 19Y, 19Y1 er dõ rész le tek), 0995
hrsz-ból 13,4 ha (a 9B, 10B, 10NY er dõ rész le tek), 0997/1
hrsz-ból 10,9 ha (a 8A, 8E, 8F, 8G, 8H, 8I, 8NY, 8RL2 er -
dõ rész le tek)

Nád ud var

0729/1, 0729/2, 0922/2

Új szent mar gi ta

049, 053/3, 053/7

Az alá hú zás sal je lölt hely raj zi szá mú in gat la nok, illetve
al rész le tek te rü le tei az euró pai kö zös sé gi je len tõ sé gû ter -
mé szet vé del mi ren del te té sû te rü le tek kel érin tett föld rész -
le tek rõl szóló 45/2006. (XII. 8.) KvVM ren de let alap ján
Na tu ra 2000 te rü let nek mi nõ sül nek.

15292 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/184. szám



A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
132/2007. (XII. 27.) KvVM

rendelete

a Karancs–Medves Tájvédelmi Körzet védettségének
fenntartásáról

Az egyes jog sza bá lyok és jog sza bá lyi ren del ke zé sek
ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl  szóló 2007. évi LXXXII. tör -
vény 6.  § (5) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a 
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö -
ré rõl  szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §
b) 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.  §

A táj vé del mi kör ze tek lé te sí té sé rõl  szóló 9/1989.
(VIII. 24.) KVM ren de let 3.  § (1) be kez dé se ál tal vé det té
nyil vá ní tott Ka rancs–Med ves Táj vé del mi Kör zet vé dett -
sé gét fenn tar tom.

2.  §

A Ka rancs–Med ves Táj vé del mi Kör zet ki ter je dé se
6619 ha, in gat lan-nyil ván tar tá si hely raj zi szá ma it az
1. szá mú mel lék let, fo ko zot tan vé dett te rü le té nek hely raj zi
szá ma it a 2. szá mú mel lék let tar tal maz za.

3.  §

A vé dett ség in do ka és cél ja a te rü let föld ta ni ter mé sze ti
ér té ke i nek, a táj jel le gét meg ha tá ro zó, az an de zit és ba zalt
vul ká nos ság ra és kõ ze tek re jel lem zõ föld fel szí ni for mák -
nak, a fel szí ni vi zek nek, a vé dett nö vény- és ál lat fa jok nak,
a ter mé sze tes tár su lá sok nak a meg õr zé se, a te le pü lé sek jel -
leg ze tes táj ké pi adott sá ga i nak, valamint a te rü le ten ta lál -
ha tó tör té nel mi em lé kek nek a meg óvá sa.

4.  §

A te rü let ter mé szet vé del mi ke ze lé sé ért fe le lõs szerv a
Bük ki Nem ze ti Park Igazgatóság.

5.  §

Ez a ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

Dr. Fo dor Gá bor s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

1. számú melléklet
a 132/2007. (XII. 27.) KvVM rendelethez

A Ka rancs–Med ves Táj vé del mi Kör zet
in gat lan-nyil ván tar tá si hely raj zi szá mai

Bár na
02, 03/1, 03/2, 04, 05/2, 05/3, 05/5, 05/6, 05/7, 05/8,

05/9, 05/10, 05/11, 06, 044/3, 044/4, 044/5, 044/7, 044/8,
044/9, 044/10, 044/13, 044/14, 044/15, 044/16, 044/18,
044/19, 044/20, 044/21, 044/22, 044/23, 044/24, 045, 046, 
047, 048/1, 048/2, 049/2, 049/3, 049/5, 049/6, 049/7,
049/8, 049/10, 049/11, 049/12, 049/13, 049/14, 050, 051,
052/2, 052/3, 052/4, 052/5, 052/6, 052/7, 052/8, 052/9,
052/11, 052/12, 052/13, 052/14, 052/15, 052/16, 052/18,
052/19, 052/21, 052/23, 052/25, 052/26, 052/27, 052/28,
053, 054, 055/1, 055/3, 055/4, 056, 057, 058/2, 058/3,
058/4, 058/5, 058/6, 058/8, 058/10, 058/11, 058/13,
058/14, 058/15, 058/16, 058/17, 058/19, 058/20, 058/21,
058/22, 058/23, 058/24, 058/25, 058/26, 058/27, 058/28,
058/29, 058/30, 058/31, 058/32, 058/34, 058/35, 058/36,
059, 060, 061/2, 061/4, 061/5, 061/6, 061/7, 061/8, 061/9,
061/10, 061/11, 061/12, 061/13, 061/14, 061/15, 061/16,
062, 063/1, 063/2, 064, 065, 066, 067/2, 067/3, 067/4,
067/5

Ka ran csal ja
014, 015/1, 015/2, 015/3, 015/6, 015/7, 015/8, 015/9,

015/10, 015/11, 015/13, 015/14, 015/15, 015/16, 015/17,
015/18, 015/19, 016, 017, 019/4, 019/5, 019/6, 019/9,
019/10, 019/11, 020/1, 020/3, 020/4, 021, 022/4, 022/5,
022/6, 022/7, 025

Ka rancs be rény
027, 028, 029, 030, 031, 032, 033, 039/2, 040, 041/1,

041/3, 041/4

Ka rancs la puj tõ
060/7, 060/8, 060/9, 0100/2, 0100/3, 0105, 0107/16,

0107/17, 0108/1, 0108/2, 0108/3, 0110/5, 0110/6,
0110/13, 0110/14, 0110/15, 0110/16, 0110/17, 0110/18,
0111, 0112/8, 0112/9, 0112/10, 0112/12, 0112/13,
0112/14, 0113, 0114, 0117

Ka zár
049, 050

Mát ra sze le
085

Sal gó tar ján
011, 012, 013/1, 013/2, 014, 015/1, 015/2, 016, 017,

018/1, 018/3, 018/4, 019/1, 019/2, 019/3, 019/4, 019/5,
019/6, 019/7, 020, 021/1, 021/2, 022, 023, 024, 025, 026/1, 
026/2, 028, 029, 030, 031, 032/1, 032/2, 033, 034, 035,
036/1, 036/2, 037, 038, 039, 040, 041/2, 042/1, 042/2,
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042/3, 042/4, 043/1, 043/2, 043/3, 043/4, 043/5, 043/6,
044, 045, 046, 047, 059, 060, 061/1, 061/2, 061/4, 061/5,
061/6, 061/7, 062, 063, 064/1, 064/3, 064/4, 064/5, 065,
066, 067, 068, 069, 070, 071, 072, 073/1, 073/2, 073/3,
074, 075, 076, 077, 078, 079, 080/3, 080/4, 080/5, 080/6,
080/7, 080/8, 080/9, 080/10, 080/11, 081/1, 081/4, 081/5,
081/6, 081/7, 081/8, 081/9, 081/10, 081/11, 081/12,
081/14, 081/15, 081/16, 081/18, 081/20, 081/21, 081/23,
081/24, 081/25, 081/26, 081/27, 081/28, 081/29, 081/30,
081/31, 081/32, 081/33, 081/34, 081/35, 081/36, 085, 086, 
087, 088, 089, 090, 091/1, 091/3, 091/4, 092, 093, 094,
095/2, 095/3, 095/6, 095/7, 095/8, 095/9, 095/10, 095/11,
095/12, 095/13, 095/14, 095/15, 095/16, 095/17, 095/18,
095/19, 095/20, 095/21, 096/1, 096/2, 096/3, 096/4, 096/5, 
096/6, 096/7, 096/8, 096/9, 096/10, 096/11, 096/12,
096/13, 096/14, 096/15, 096/16, 096/17, 096/18, 096/19,
096/20, 097, 098/1, 098/2, 098/3, 098/4, 098/5, 098/6,
098/7, 099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106,
0107, 0108, 0109, 0110, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114,
0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121/1, 0121/2,
0122, 0123/2, 0123/3, 0123/4, 0123/5, 0123/6, 0123/8,
0123/9, 0123/10, 0123/11, 0123/12, 0123/13, 0123/14,
0124, 0125/1, 0125/2, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130,
0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138,
0139, 0141/1, 0141/2, 0142/1, 0142/2, 0143/1, 0143/2,
0143/5, 0143/7, 0143/8, 0143/9, 0143/10, 0919/1, 0919/1,
0920, 0923, 0924/1, 0924/2, 0925, 0926/2, 0926/3,
0926/4, 0927/2, 0927/3, 0927/4, 0927/5, 0927/6, 0927/8,
0927/9, 0927/11, 0927/19, 0927/20, 0927/21, 0927/22,
0927/23, 0927/24, 0927/25, 0927/26, 0927/27, 0927/28,
0927/29, 0927/30, 0927/31, 0927/32, 0927/33, 0927/34,
0927/35, 0927/36, 0927/37, 0927/38, 0927/39, 0927/40,
0927/41, 0927/42, 0927/43, 0927/44, 0927/45, 0928/2,
0928/3, 0928/4, 0928/5, 0928/6, 0928/7 0964, 0978, 0979, 
0980, 0981, 0992, 0994, 0995, 0996/3, 0996/4, 0996/5,
0997, 0998, 0999, 01000, 01001, 01002, 01003, 01004/1,
01004/2, 01004/3, 01004/4, 01004/5, 01004/6, 01005,
01006/1, 01006/2, 01006/3, 01006/4, 01006/5, 01006/6,
01006/7, 01006/8, 01006/9, 01006/10, 01006/11,
01006/12, 01006/13, 01006/14, 01006/15, 01006/16,
01006/17, 01006/18, 01006/19, 01006/20, 01006/21,
01006/22, 01006/23, 01006/24, 01006/25, 01007/1,
01007/2, 01008/1, 01008/2, 01009, 01020, 01021/1,
01021/2, 01021/3, 01022/1, 01022/2, 01023, 01024,
01025, 01026, 01027, 01028, 01029, 01030, 01031,
01032, 01033, 01034/1, 01034/3, 01034/5, 01034/7,
01034/9, 01034/10, 01034/11, 01034/12, 01035, 01036,
01037, 01038/1, 01038/2, 01039, 01040, 01041/1,
01041/2, 01041/3, 01041/4, 01042, 01043, 01044,
01045/1, 01045/2, 22001-22071

Az alá hú zás sal je lölt hely raj zi szá mú in gat la nok te rü le -
tei az euró pai kö zös sé gi je len tõ sé gû ter mé szet vé del mi
ren del te té sû te rü le tek kel érin tett föld rész le tek rõl szóló
45/2006. (XII. 8.) KvVM ren de let alap ján Natura 2000
területnek minõsülnek.

2. számú melléklet
a 132/2007. (XII. 27.) KvVM rendelethez

A Ka rancs–Med ves Táj vé del mi Kör zet fo ko zot tan
vé dett te rü le té nek in gat lan-nyil ván tar tá si hely raj zi

szá mai

Ka ran csal ja

016 hrsz-ból 69,7 ha (az 1A, 2A, 2B, 4TI, 6A, 6B, 6C,
7A, 7B, 8TI, 11TI er dõ rész le tek)

Ka rancs be rény

041/4 hrsz-ból 9,7 ha (a 041/4a al rész let te rü le té bõl a
12F er dõ rész let), 041/4 hrsz-ból 80,4 ha (a 041/4g al rész -
let te rü le té bõl a 36B, 37A, 39C, 42A, 45B, 48B er dõ rész -
le tek)

Ka rancs la puj tõ

060/8 hrsz-ból 56,5 ha (a 060/8a al rész let te rü le té bõl a
11C, 11D, 12A, 12B, 13A, 14C, 15D, 24D, 25A, 25B er -
dõ rész le tek)

Mát ra sze le

085 hrsz-ból 13,2 ha (a 085a al rész let te rü le té bõl a 3A
er dõ rész let)

Sal gó tar ján

017 hrsz-ból 0,8 ha (a 017a al rész let te rü le té bõl a 21TN
er dõ rész let te rü le tén fek võ rész), 017 hrsz-ból 0,2 ha
(017b), 026/1 hrsz-ból 9,6 ha (a 026/1c al rész let te rü le té -
bõl a 12C er dõ rész let), 036/1 hrsz-ból 5,7 ha (a 036/1a al -
rész let te rü le té bõl a 14A, 14H er dõ rész le tek), 036/1
hrsz-ból 2,2 ha (a 036/1f al rész let te rü le té bõl a 22TN1 er -
dõ rész let te rü le tén fek võ rész), 036/1 hrsz-ból 0,4 ha
(036/1g), 080/9 hrsz-ból 1,6 ha (a 080/9l al rész let te rü le té -
bõl a 17J er dõ rész let), 081/18, 0108 hrsz-ból 11,2 ha (a
402K, 402L er dõ rész le tek), 0110 hrsz-ból 67,9 ha (a
0110g al rész let te rü le té bõl a 451F, 451G, 451H er dõ rész -
le tek és a 453 er dõ tag), 0143/9 hrsz-ból 65,4 ha (a 0143/9f
al rész let te rü le té bõl a 420A, 420B, 421F er dõ rész le tek és a 
415 er dõ tag), 0919/1 hrsz-ból 66,8 ha (115A, 115B, 115C,
115D, 115TI, 115TN, 116A, 117B, 118E erdõrészletek),
01038/1

Az alá hú zás sal je lölt hely raj zi szá mú in gat la nok te rü le -
tei az euró pai kö zös sé gi je len tõ sé gû ter mé szet vé del mi
ren del te té sû te rü le tek kel érin tett föld rész le tek rõl szóló
45/2006. (XII. 8.) KvVM ren de let alap ján Na tu ra 2000 te -
rü let nek mi nõ sül nek.
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A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
133/2007. (XII. 27.) KvVM

rendelete

a Kéleshalomi-homokbuckák természetvédelmi
terület védettségének fenntartásáról

Az egyes jog sza bá lyok és jog sza bá lyi ren del ke zé sek
ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl  szóló 2007. évi LXXXII. tör -
vény 6.  § (5) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a 
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö -
ré rõl  szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §
b) 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.  §

Az Or szá gos Ter mé szet vé del mi Hi va tal el nö ké nek
12/1975. OTvH szá mú ha tá ro za tá val vé det té nyil vá ní tott
Ké les ha lo mi-ho mok buc kák ter mé szet vé del mi te rü let vé -
dett sé gét fenn tar tom.

2.  §

A Ké les ha lo mi-ho mok buc kák ter mé szet vé del mi te rü let
ki ter je dé se 175,6 ha, in gat lan-nyil ván tar tá si hely raj zi szá -
ma it a mel lék let tar tal maz za.

3.  §

A vé dett ség in do ka és cél ja a te rü le ten ta lál ha tó, ho -
mok ra jel lem zõ for ma kincs és az ott ki ala kult élõ he lyek
ter mé sze tes nö vény tár su lá sa i nak (pél dá ul ho mok pusz ta -
gye pek) és ál lat vi lá gá nak meg óvá sa.

4.  §

A te rü let ter mé szet vé del mi ke ze lé sé ért fe le lõs szerv a
Kis kun sá gi Nem ze ti Park Igazgatóság.

5.  §

Ez a ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

Dr. Fo dor Gá bor s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

Melléklet
a 133/2007. (XII. 27.) KvVM rendelethez

A Ké les ha lo mi-ho mok buc kák ter mé szet vé del mi
te rü let in gat lan-nyil ván tar tá si hely raj zi szá mai

Ké les ha lom
0103/1, 0103/10, 0103/11, 0103/2, 0103/3, 0103/4,

0103/5, 0103/6, 0103/7, 0103/8, 0103/9, 0104, 0105/1,
0105/10, 0105/11, 0105/12, 0105/2, 0105/3, 0105/4,
0105/5, 0105/6, 0105/7, 0105/8, 0105/9, 0106/1, 0106/10,
0106/11, 0106/12, 0106/13, 0106/14, 0106/15, 0106/16,
0106/2, 0106/3, 0106/4, 0106/5, 0106/6, 0106/7, 0106/8,
0106/9

Kis kun ha las
0244/2 hrsz-ból 6,7 ha (az E672022-N115035,

E672047-N115020, E672074-N115001, E672098-
 N114994, E672143-N114951, E672183-N114915,
E672203- N114894, E672199-N114873, E672218-
 N114858, E672251-N114815, E672272-N114788,
E672305-N114756,

E672342-N114793, E672387-N114743, E672429-
 N114764, E672451-N114737, E672478-N114747,
E672498- N114709, E672464-N114685, E672479-
 N114650, E672500-N114638, E672475-N114621,
E672459- N114633, E672380-N114587, E672417-
 N114603, E672398-N114595, E672380-N114587 EOV
ko or di ná tá jú tö rés pon tok ál tal meg ha tá ro zott ha tár vo nal -
tól dél-nyu gat ra fek võ rész),

0247 hrsz-ból 0,7 ha (az E115041-N672014,
E115034-N672022 EOV ko or di ná tá jú tö rés pon tok ál tal
meg ha tá ro zott ha tár vo nal tól dél-nyu gat ra fek võ rész),

0248/3

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
134/2007. (XII. 27.) KvVM

rendelete

a Kiskunsági Nemzeti Park védettségének
fenntartásáról

Az egyes jog sza bá lyok és jog sza bá lyi ren del ke zé sek
ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl  szóló 2007. évi LXXXII tör -
vény 6.  § (5) be kez dé sé ben, valamint a ter mé sze t vé del mé -
rõl  szóló 1996. évi LIII. tör vény 85.  § b) pont já ban ka pott
fel ha tal ma zás alap ján, a kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi -
nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 165/2006. (VII. 28.)
Korm. ren de let 1.  § b) pont já ban meg ha tá ro zott feladat -
körömben el jár va a kö vet ke zõ ket ren de lem el:
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1.  §

Az Or szá gos Ter mé szet vé del mi Hi va tal el nö ké nek
1800/1974. szá mú ha tá ro za tá val lé te sí tett Kis kun sá gi
Nem ze ti Park vé dett sé gét fenn tar tom.

2.  §

A Kis kun sá gi Nem ze ti Park ki ter je dé se 50509,5 ha, in -
gat lan-nyil ván tar tá si hely raj zi szá ma it az 1. szá mú mel lék -
let, fo ko zot tan vé dett te rü le té nek in gat lan-nyil ván tar tá si
hely raj zi szá ma it a 2. szá mú mel lék let tar tal maz za.

3.  §

A vé dett ség in do ka és cél ja a kis kun sá gi táj jel leg ze tes
ar cu la tá nak és ter mé sze ti ér té ke i nek, kü lö nö sen a ho mo -
kon ki ala kult for ma kincs nek, az ál ló vi zek nek, a jel leg ze -
tes ve ge tá ció tí pu sok (ho mok pusz ta ma rad vá nyok és szi -
kes pusz ták rét jei, lá pok, tur já no sok, Ti sza men ti ter mé -
sze tes ga lé ria er dõk), valamint ezen élõ he lyek ter mé sze tes
nö vény- és ál lat vi lá gá nak, a Kis kun ság gaz dag ma dár vi lá -
gá nak meg õr zé se, a ma da rak há bo rí tat lan fész ke lé sé nek és 
vo nu lá sá nak biz to sí tá sa, a táj kul tu rá lis ér té ke i nek (pl. a
ha gyo má nyos pusz tai ál lat tar tás és a jel leg ze tes ta nyai, pa -
raszt i élet for ma em lé ke i nek) meg óvá sa.

4.  §

A te rü let ter mé szet vé del mi ke ze lé sé ért fe le lõs szerv a
Kis kun sá gi Nem ze ti Park Igaz ga tó ság.

5.  §

(1) Ez a ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(2) Az egyes ter mé sze ti te rü le tek vé det té, valamint he -
lyi je len tõ sé gû ter mé szet vé del mi te rü le tek or szá gos je len -
tõ sé gû vé nyil vá ní tá sá ról, to váb bá ter mé szet vé del mi te rü -
le tek ha tá rá nak mó do sí tá sá ról  szóló 7/1990. (IV. 23.)
KVM ren de let 4.  §-a, 13–14.  §-a, 5. és 16–17. szá mú mel -
lék le tei, az egyes vé dett ter mé sze ti te rü le tek in gat lan-nyil -
ván tar tá si hely raj zi szá ma i nak mó do sí tá sá ról és a Hor to -
bá gyi Nem ze ti Park te rü le té nek bõ ví té sé rõl  szóló 11/1993. 
(III. 9.) KTM ren de let 5.  §-a és 3. szá mú mel lék le te, a Mik -
la pusz tai Táj vé del mi Kör zet lé te sí té sé rõl  szóló 15/1993.
(IV. 7.) KTM ren de let, a Pe szé ra da csi Táj vé del mi Kör zet
lé te sí té sé rõl és a ter mé szet vé del mi ke ze lõ meg ne ve zé sé rõl 
 szóló 17/1993. (IV. 7.) KTM ren de let, valamint a Kis kun -
sá gi Nem ze ti Park bõ ví té sé rõl  szóló 22/1996. (X. 9.) KTM 
ren de let ha tá lyát vesz ti. E be kez dés 2008. ja nu ár 2-án ha -
tá lyát vesz ti.

Dr. Fo dor Gá bor s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

1. számú melléklet
a 134/2007. (XII. 27.) KvVM rendelethez

A Kis kun sá gi Nem ze ti Park in gat lan-nyil ván tar tá si
hely raj zi szá mai

Ágas egy há za
029/1, 

030 hrsz-ból 0,1 ha (az E683144-N161532,
E683149-N161536 EOV ko or di ná tá jú tö rés pon tok ál tal
meg ha tá ro zott ha tár vo nal tól dél re fek võ rész),

033/6, 033/7, 036, 037/1, 037/101, 037/104, 037/108,
037/109, 037/111, 037/118, 037/119, 037/12, 037/121,
037/123, 037/126, 037/127, 037/128, 037/129, 037/130,
037/131, 037/132, 037/133, 037/134, 037/135, 037/137,
037/138, 037/139, 037/140, 037/141, 037/142, 037/143,
037/144, 037/145, 037/146, 037/147, 037/149, 037/150,
037/151, 037/152, 037/153, 037/154, 037/155, 037/156,
037/157, 037/158, 037/159, 037/160, 037/161, 037/162,
037/163, 037/164, 037/165, 037/166, 037/167, 037/168,
037/169, 037/22, 037/23, 037/25, 037/26, 037/27, 037/4,
037/41, 037/46, 037/48, 037/49, 037/62, 037/64, 037/65,
037/66, 037/67, 037/70, 037/71, 037/74, 037/77, 037/8,
037/85, 037/86, 037/90, 037/92, 037/93, 037/94, 038/1,
038/2, 

039 hrsz-ból 0,4 ha (az E682328-N163495,
E682333-N163500 EOV ko or di ná tá jú tö rés pon tok ál tal
meg ha tá ro zott ha tár vo nal tól dél re fek võ rész),

046/47, 046/48, 047/2, 047/3, 047/4, 048/10, 048/12,
048/15, 048/16, 048/17, 048/18, 048/19, 048/2, 048/20,
048/21, 048/22, 048/23, 048/4, 048/6, 048/7, 048/8, 048/9, 
049, 053, 054/11, 055/14, 055/3, 055/31, 055/33, 055/4,
055/40, 055/41, 055/42, 055/43, 055/44, 055/45, 055/46,
055/47, 055/48, 055/49, 055/5, 055/50, 055/51, 055/52,
055/53, 055/54, 055/55, 055/56, 055/57, 055/58, 055/59,
055/60, 055/61, 055/62, 055/63, 055/64, 055/65, 055/66,
059/12, 059/13, 059/18, 059/19, 059/20, 059/21, 059/26,
059/27, 059/28, 059/29, 059/30, 059/31, 059/32, 059/33,
059/34, 059/35, 059/36, 059/37, 059/38, 059/39, 059/40,
059/41, 059/42, 059/43, 059/44, 059/45, 059/46, 059/47,
059/48, 059/49, 059/50, 059/51, 059/52, 059/53, 059/54,
059/56, 059/57, 059/58, 059/59, 059/60, 059/61, 059/62,
059/63, 059/64, 059/65, 059/66, 059/67, 059/68, 059/69,
059/70, 059/72, 059/73, 059/74, 059/75, 059/76, 059/77,
059/78, 059/79, 059/80, 059/81, 059/82, 059/83, 059/84,
059/85, 059/86, 059/87, 059/88, 059/89, 059/90, 059/91,
059/92, 059/93, 059/94, 059/95, 059/96, 059/97, 059/98,
060/111, 060/113, 060/114, 

060/122 hrsz-ból 65,6 ha (060/122a, 060/122b,
060/122d, 060/122f, 060/122g, 060/122h, 060/122j,
060/122k al rész le tek és a 060/122c al rész let te rü le té bõl az
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E683817-N166438, E683813-N166434 EOV ko or di ná tá -
jú tö rés pon tok ál tal meg ha tá ro zott ha tár vo nal tól
észak-nyu gat ra fekvõ rész),

060/185, 060/186

Akasz tó
0158 hrsz-ból 0,5 ha (az E658797-N148158,

E658797-N148152 EOV ko or di ná tá jú tö rés pon tok ál tal
meg ha tá ro zott ha tár vo nal tól nyu gat ra fekvõ rész),

0170, 

0171 hrsz-ból 1,1 ha (az E659663-N147334,
E659661-N147339 EOV ko or di ná tá jú tö rés pon tok ál tal
meg ha tá ro zott ha tár vo nal tól dél-nyu gat ra fekvõ rész),

0172/1,  0172/2, 0172/3, 0173, 0174, 0176, 0177, 0178, 

0182 hrsz-ból 0,4 ha (az E659119-N148892,
E659119-N148888 EOV ko or di ná tá jú tö rés pon tok ál tal
meg ha tá ro zott ha tár vo nal tól nyu gat ra fekvõ rész),

0184, 0185, 0186, 0187, 0188,

0189 hrsz-ból 6,9 ha (az E659954-N148999,
E659948-N148974 EOV ko or di ná tá jú tö rés pon tok ál tal
meg ha tá ro zott ha tár vo nal tól észak-nyu gat ra fekvõ rész),

0193, 0207/2, 0207/3, 0207/4, 0207/5, 0208, 0209,
0210, 0211, 0212/2, 0212/3, 0212/4, 0212/5, 0212/6,
0212/7, 0213, 0214, 0215, 0216, 0217, 0218, 0219,
0220/1, 0220/2

Apaj
019, 020, 021, 049, 

050 hrsz-ból 1,1 ha (az E654216-N198773,
E654215-N198777 EOV ko or di ná tá jú tö rés pon tok ál tal
meg ha tá ro zott ha tár vo nal tól észak-ke let re fekvõ rész),

051, 

052 hrsz-ból 0,9 ha E654195-N198964,
E654193-N198968 EOV ko or di ná tá jú tö rés pon tok ál tal
meg ha tá ro zott ha tár vo nal tól észak-ke let re fekvõ rész),

 
053, 054, 055/1, 055/2, 055/3, 055/4, 056, 057, 058,

059, 060, 061, 062, 063, 064, 065, 

072 hrsz-ból 2,5 ha (az E653747-N200835,
E653740-N200849 EOV ko or di ná tá jú tö rés pon tok ál tal
meg ha tá ro zott ha tár vo nal tól észak-ke let re fekvõ rész),

0128 hrsz-ból 14,6 ha (az
E655104,N201502-E655115,N201567 EOV ko or di ná tá jú 

tö rés pon tok ál tal meg ha tá ro zott ha tár vo nal tól dél-ke let re
fekvõ rész),

0196, 0197, 0198, 0199, 0200, 0201, 0202, 0203, 0204,
0206, 0207, 0225, 0226, 0227, 0228, 0232, 0233, 0234,
0235, 0236, 0237, 0238, 0239, 0240, 0241, 0242, 0243,
0244, 0245, 0246, 0247, 0248, 0249, 0250, 0251, 0252,
0253, 0254, 0255, 0256, 0257, 0258, 0259, 0260, 0261,
0262, 0263, 0264, 0265, 0266, 0267, 0268, 0269, 0270,
0271, 0272, 0273, 0274, 0275, 0276, 0277, 0278, 0279,
0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 

0285 hrsz-ból 1,2 ha (az E654925-N202207,
E654921-N202211, E655261-N202410-E655264-
 N202405 EOV ko or di ná tá jú tö rés pon tok ál tal ha tá rolt rész 
és az E655359-N202463, E655357-N202467 EOV ko or -
di ná tá jú tö rés pon tok ál tal meg ha tá ro zott ha tár vo nal tól
észak-keletre fekvõ rész),

0304/1, 0304/2, 0306, 0307, 0308, 0309, 0310, 0311,
0312, 0313, 0314, 0315, 0316, 0317, 0318, 0319, 0320,
0321, 0322, 0323, 0324, 0325, 0326, 0327, 0328, 0329,
0330, 0331, 0332, 0333, 0334, 0335, 0336, 0337, 0338,
0339, 0340, 0341, 0342, 0343, 0344, 0345, 0346, 0347,
0348, 0349, 0350, 0351, 0352, 0353, 0354, 0355, 0356,
0357, 0358, 0359, 0360, 0361, 0362, 0363, 0364, 0365,
0366, 0367, 0368, 0369, 0370, 0371, 0372, 0373, 0374,
0375, 0376, 0377, 0378, 0379, 0380, 0381, 0382, 0383,
0384, 0385, 0387, 0388, 0389, 0390, 0491, 0492, 0493,
0494, 0495, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502,
0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0510, 0511,
0512, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519, 0520,
0521, 0522, 0523, 0524, 0525, 0526, 0527, 0528, 0529,
0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538,
0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547,
0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 0554, 0555, 0556,
0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565/1,
0565/2, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573,
0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582,
0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591,
0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600,
0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609,
0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615, 0616, 0617, 0618,
0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627,
0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636,
0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643, 0644, 0645,
0646, 0647, 0648, 0649, 0650, 0651, 0652, 0653, 0654,
0655, 0656, 0657, 0658, 0659, 0660, 0661, 0662, 0663,
0664, 0665, 0666, 0667, 0668, 0669, 0670, 0671, 0672,
0673, 0674

Bó csa

055 hrsz-ból 0,9 ha (az E682116-N140870,
E682107-N140861 EOV ko or di ná tá jú tö rés pon tok ál tal
meg ha tá ro zott ha tár vo nal tól észak ra fek võ rész),
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0143, 0144/2, 0144/23, 0144/26, 0144/32, 0144/36,
0144/38, 0144/4, 0144/5, 0144/7, 0144/8, 0145/4, 0146/1,
0146/2, 0146/3, 0146/4, 0147, 0148/2, 0149, 0150/1,
0150/11, 0150/15, 0150/16, 0150/20, 0150/25, 0150/36,
0152, 0154, 0157, 0158/3, 0158/5, 0158/6, 0158/7,
0159/10, 0159/12, 0160/2, 

0161 hrsz-ból 0,5 ha (az E682923-N141562,
E682923-N141558 EOV ko or di ná tá jú tö rés pon tok ál tal
meg ha tá ro zott ha tár vo nal tól nyu gat ra fekvõ rész),

0162/23, 0162/25, 0162/33, 0162/34, 0163, 0164/1,
0164/2, 0164/4, 0164/5, 0164/6, 0165/1, 0165/10,
0165/11, 0165/12, 0165/13, 0165/14, 0165/15, 0165/19,
0165/2, 0165/20, 0165/21, 0165/3, 0165/4, 0165/5,
0165/6, 0165/7, 0165/8, 0165/9, 0166/10, 0166/13,
0166/15, 0166/16, 0166/17, 0166/5, 0166/7, 0166/8,
0166/9, 0168/1, 0168/2, 0169/11, 0169/16, 0169/19,
0169/22, 0169/23, 0169/25, 0169/26, 0169/6, 0171,
0172/29, 0172/30, 0172/31, 0172/4, 0173, 0174, 0178/1,
0178/13, 0178/14, 0178/15, 0178/3, 0178/4, 0178/5,
0178/6, 0179, 0180/11, 0180/12, 0180/14, 0180/15,
0180/17, 0180/20, 0180/24, 0180/28, 0180/29, 0180/30,
0180/31, 0180/32, 0181, 0184, 0185/1, 0185/13, 0185/14,
0185/15, 0185/16, 0185/2, 0185/3, 0186, 0187, 0188/13,
0188/14, 0188/15, 0188/16, 0188/17, 0188/2, 0188/20,
0188/21, 0188/3, 0188/4, 0188/5, 0189, 0190, 0194/12,
0194/14, 0194/15, 0194/16, 0194/17, 0194/3, 0194/6,
0195, 0196, 0198/2, 0198/3, 0198/4, 0198/7, 0198/8,
0199, 0200/11, 0200/12, 0200/13, 0200/2, 0200/6, 0200/8, 
0201, 0202, 0203, 0204/11, 0204/19, 0204/21, 0204/22,
0204/23, 0204/24, 0204/25, 0204/27, 0204/28, 0204/29,
0204/30, 0204/31, 0204/32, 0204/33, 0204/34, 0204/5,
0204/7, 0205/1, 0205/12, 0205/13, 0205/14, 0205/18,
0205/19, 0205/2, 0205/26, 0205/27, 0205/28, 0205/29,
0205/30, 0205/31, 0205/32, 0205/33, 0205/34, 0205/35,
0205/36, 0205/37, 0205/38, 0205/39, 0205/40, 0205/41,
0205/42, 0205/43, 0205/5, 0205/9, 0206/11, 0206/17,
0206/18, 0206/19, 0206/2, 0206/20, 0206/21, 0206/3,
0206/30, 0206/32, 0206/33, 0206/34, 0206/35, 0206/5,
0206/7, 0207/2, 0207/3, 0208, 0214, 0215/10, 0215/11,
0215/2, 0215/20, 0215/21, 0215/5, 0215/6, 

0217 hrsz-ból 3,8 ha (az E685417-N144737,
E685402-N144743 EOV ko or di ná tá jú tö rés pon tok ál tal
meg ha tá ro zott ha tár vo nal tól dél re fekvõ rész),

0222/12, 0222/2, 0223/2, 0223/3, 0223/4, 0223/5,
0223/6, 0224/10, 0224/11, 0224/12, 0224/2, 0224/4,
0224/6, 0224/7, 0224/8, 

0242 hrsz-ból 0,3 ha (az E685039-N146320,
E685036-N146330 EOV ko or di ná tá jú tö rés pon tok ál tal
meg ha tá ro zott ha tár vo nal tól dél-nyu gat ra fekvõ rész),

0245, 0246/1, 0248, 0249, 0250/3, 0250/4, 0250/5,
0251/10, 0251/11, 0251/2, 0251/4, 0251/40, 0251/42,
0251/43, 0251/44, 0251/45, 0251/46, 0251/7, 0251/9,
0252, 0253, 0298/1, 0314, 0326, 0331, 

0346 hrsz-ból 1,7 ha (az E686698-N147981,
E686681-N147987 EOV ko or di ná tá jú tö rés pon tok ál tal
meg ha tá ro zott ha tár vo nal tól észak ra fekvõ rész),

0413, 0415, 

0416/2 hrsz-ból 1,2 ha (az E686083-N142640,
E686080-N142631 EOV ko or di ná tá jú tö rés pon tok ál tal
meg ha tá ro zott ha tár vo nal tól észak-nyu gat ra fekvõ rész),

0418

Bu gac
0332, 0333, 0334/1, 0334/2, 0335, 0336/1, 0336/2,

0337, 0338, 0339/1, 0339/2, 0339/3, 0339/4, 0340,
0341/1, 0341/2, 0341/3, 0342, 0343/1, 0343/3, 0343/4,
0343/5, 0344, 0345, 0346/10, 0346/11, 0346/12, 0346/2,
0346/3, 0346/4, 0346/5, 0346/6, 0346/9, 0347/1, 0347/2,
0348/1, 0348/2, 0348/3, 0348/4, 0348/5, 0348/6, 0348/7,
0348/8, 0349, 0350/2, 0350/3, 0350/4, 0350/5, 0351,
0352/3, 0352/4, 0352/5, 0352/7, 0352/8, 0352/9, 0353,
0354/2, 0354/3, 0354/4, 0354/5, 0354/6, 0354/7, 0355,
0356/2, 0356/3, 0356/4, 0356/5, 0356/7, 0356/8, 0356/9,
0357, 0358/12, 0358/13, 0358/14, 0358/15, 0358/16,
0358/3, 0358/6, 0358/7, 0358/8, 0358/9, 0359, 0360/1,
0360/2, 0360/3, 0360/5, 0361, 0362, 0384, 0385/10,
0385/7, 0385/8, 0385/9, 0387, 0388, 0389/10, 0389/2,
0389/3, 0389/7, 0389/8, 0389/9, 0390, 0391/2, 0391/3,
0391/4, 0391/5, 0392, 0393/1, 0393/2, 0393/3, 0393/4,
0394, 0395/3, 0395/4, 0395/5, 0395/6, 0395/7, 0395/8, 

0396 hrsz-ból 0,8 ha (az E696025-N145863,
E696017-N145870 EOV ko or di ná tá jú tö rés pon tok ál tal
meg ha tá ro zott ha tár vo nal tól dél-nyu gat ra fekvõ rész),

0398/12 hrsz-ból 7,3 ha (az E693976-N142017,
E693985-N142010, E694003-N141997 és az
E695874-N145405, E695858-N145418 EOV ko or di ná tá -
jú tö rés pon tok ál tal ha tá rolt rész),

0398/3, 0398/4, 0398/5, 0398/6, 0399, 0400/10,
0400/11, 0400/3, 0400/4, 0400/5, 0400/6, 0400/7, 0400/8,
0400/9, 0401/10, 0401/13, 0401/14, 0401/16, 0401/17,
0401/18, 0401/2, 0401/20, 0401/22, 0401/24, 0401/3,
0401/4, 0401/5, 0401/6, 0401/7, 0401/8, 0402, 0403,
0404, 0405, 0406, 0407, 0408, 0410/1, 0410/2, 0410/3,
0410/4, 0411, 0581/7, 0581/8, 0581/9

Bu gac pusz ta há za
0481/1, 0483, 0484/3, 0484/4, 0484/5, 0484/6, 0484/7,

0484/8, 0485, 0486/1, 0486/2, 0486/3, 0489, 0501, 0502,
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0503, 0504/1, 0504/11, 0504/12, 0504/2, 0504/3, 0504/4,
0504/5, 0504/6, 0504/9, 0505, 0506/1, 0506/2, 0507/2,
0507/3, 0507/9, 0508, 0509/1, 0509/3, 0510/1, 0512/1,
0512/2, 0512/3, 0512/4, 0512/5, 0512/6, 0513, 0514,
0517/13, 0517/16, 0517/17, 0517/18, 0517/19, 0517/22,
0517/23, 0517/24, 0517/25, 0517/3, 0517/31, 0517/32,
0517/33, 0517/34, 0517/35, 0517/36, 0517/37, 0517/38,
0517/39, 0517/4, 0517/5, 0518, 0521/10, 0521/11,
0521/12, 0521/13, 0521/14, 0521/2, 0521/3, 0521/4,
0521/5, 0521/6, 0521/7, 0521/8, 0521/9, 0522, 0523,
0524/1, 0524/2, 0525/10, 0525/11, 0525/8, 0526, 0554,
0555, 0556/1, 0556/5, 0556/6, 0559/1, 0559/2, 0559/3,
0560/2, 0560/3, 0560/4, 0561, 0562, 0563, 0564/1,
0564/3, 0564/5, 0564/6, 0564/9, 0565, 0566, 0567/1,
0567/5, 0567/6, 0567/7, 0579/1, 0579/3, 0580/1, 0581/1,
0581/3

Csen gõd

0225/34, 0231/1, 0231/10, 0231/11, 0231/12, 0231/13,
0231/2, 0231/3, 0231/4, 0231/5, 0231/7, 0231/8, 0232,
0233/1, 0233/10, 0233/11, 0233/3, 0233/4, 0233/5,
0233/6, 0233/7, 0233/8, 0234/1, 0234/2, 0235, 0236/2,
0236/4, 0236/5, 0236/6, 0236/7, 0237, 0238/2, 0239/2,
0239/3, 0239/4, 0239/5, 0239/6, 0239/7, 0240/1, 0240/2,
0240/3, 0241/10, 0241/11, 0241/12, 0241/13, 0241/14,
0241/15, 0241/16, 0241/17, 0241/18, 0241/19, 0241/2,
0241/21, 0241/22, 0241/24, 0241/25, 0241/27, 0241/28,
0241/29, 0241/3, 0241/30, 0241/31, 0241/32, 0241/33,
0241/34, 0241/35, 0241/36, 0241/38, 0241/39, 0241/4,
0241/5, 0241/6, 0241/7, 0241/9, 0242/1, 0242/10,
0242/12, 0242/13, 0242/14, 0242/2, 0242/21, 0242/22,
0242/23, 0242/24, 0242/25, 0242/26, 0242/27, 0242/29,
0242/3, 0242/30, 0242/31, 0242/32, 0242/33, 0242/36,
0242/37, 0242/4, 0242/5, 0242/6, 0242/9, 0243, 0285,
0286, 0287/10, 0287/11, 0287/13, 0287/2, 0287/4, 0287/7, 
0287/9, 0289, 0294, 0310, 0311, 0312, 0313/2, 0314,
0315/2, 0316, 0317, 0319/3, 0319/4, 0320/4, 0321/2,
0321/3, 0322, 0323/2, 0323/3, 0324, 0326, 0327, 0328/1,
0328/10, 0328/11, 0328/12, 0328/2, 0328/3, 0328/4,
0328/5, 0328/6, 0328/7, 0328/8, 0328/9, 0330/2, 0331,
0332/2, 0333, 0334, 

0335 hrsz-ból 0,5 ha (az E674259-N153163,
E674255-N153165 EOV ko or di ná tá jú tö rés pon tok ál tal
meg ha tá ro zott ha tár vo nal tól észak-ke let re fekvõ rész),

0336/1, 0336/10, 0336/11, 0336/12, 0336/2, 0336/3,
0336/4, 0336/5, 0336/6, 0336/7, 0336/8, 0336/9, 0337,
0338/1, 0338/2, 0339, 0342, 

0343 hrsz-ból 2,3 ha (az E674118-N152944,
E674104-N152936 EOV ko or di ná tá jú tö rés pon tok ál tal
meg ha tá ro zott ha tár vo nal tól észak ra fekvõ rész),

0348, 

0349 hrsz-ból 0,2 ha (az E673755-N152648,
E673752-N152646 EOV ko or di ná tá jú tö rés pon tok ál tal
meg ha tá ro zott ha tár vo nal tól észak ra fek võ rész),

0381 hrsz-ból 1,1 ha (az E672638-N152301,
E672629-N152310 EOV ko or di ná tá jú tö rés pon tok ál tal
meg ha tá ro zott ha tár vo nal tól észak-ke let re fekvõ rész),

0427

Du na pa taj

0224, 0225, 0226, 0227, 0228, 0229, 0230, 0231/2,
0231/22, 0231/23, 0231/24, 0231/25, 0231/26, 0231/27,
0231/28, 0231/29, 0231/30, 0231/31, 0231/32, 0231/33,
0231/34, 0231/36, 0231/37, 0231/38, 0232, 0233,
0234/23, 0234/25, 0234/26, 0234/27, 0234/29, 0234/30,
0234/31, 0234/32, 0234/33, 0234/34, 0235, 0236/10,
0236/11, 0236/2, 0236/3, 0236/4, 0236/5, 0236/6, 0236/7,
0236/8, 0236/9, 0237, 0238, 0239, 0240, 0241/1, 0241/2,
0242/1, 0242/2, 

0243 hrsz-ból 4,7 ha (az E655595-N143341,
E655593-N143353 EOV ko or di ná tá jú tö rés pon tok ál tal
meg ha tá ro zott ha tár vo nal tól dél-ke let re fekvõ rész),

0245, 0246/1, 0246/2, 0246/3, 0246/4, 0247, 0248/10,
0248/2, 0248/3, 0248/4, 0248/5, 0248/6, 0248/7, 0248/8,
0248/9

Fü löp há za

02/22, 02/29, 04/10, 04/11, 04/12, 04/13, 04/14, 04/15,
04/16, 04/20, 04/21, 04/23, 04/24, 04/26, 04/27, 04/28,
04/30, 04/31, 04/32, 04/5, 04/7, 04/8, 05/15, 

07/2 hrsz-ból 5,5 ha (az E676207-N171299,
E676209-N171309 EOV ko or di ná tá jú tö rés pon tok ál tal
meg ha tá ro zott ha tár vo nal tól ke let re fekvõ rész),

08/1, 09/10, 09/12, 09/13, 09/14, 09/15, 09/9, 010/13,
010/14, 010/15, 010/16, 010/17, 010/19, 010/2, 010/20,
010/21, 010/22, 010/23, 010/25, 010/26, 010/27, 010/28,
010/4, 010/5, 010/6, 010/7, 010/8, 010/9, 011/1, 011/2,
012/1, 012/10, 012/11, 012/12, 012/13, 012/14, 012/2,
012/3, 012/4, 012/5, 012/7, 012/8, 012/9, 013, 014/1,
014/10, 014/11, 014/3, 014/4, 014/5, 014/7, 014/8, 014/9, 

015 hrsz-ból 14,2 ha (az E681692-N170107,
E681698-N170079 EOV ko or di ná tá jú tö rés pon tok ál tal
meg ha tá ro zott ha tár vo nal tól nyu gat ra fekvõ rész),

016/14, 016/16, 016/2, 016/20, 016/22, 016/25, 016/28,
016/29, 016/3, 016/30, 016/31, 016/32, 016/5, 016/6,
016/7, 
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017/1 hrsz-ból 0,6 ha (az E678996-N169113,
E678997-N169106 EOV ko or di ná tá jú tö rés pon tok ál tal
meg ha tá ro zott ha tár vo nal tól nyu gat ra fek võ rész),

020, 021/10, 021/14, 021/15, 021/16, 021/17, 021/19,
021/20, 021/21, 021/22, 021/23, 021/3, 021/4, 021/5,
021/7, 021/9, 023, 025, 026/1, 026/3, 026/4, 026/5, 026/6,
026/7, 027/10, 027/11, 027/12, 027/13, 027/18, 027/19,
027/2, 027/3, 027/4, 027/5, 027/6, 027/7, 027/8, 027/9,
029/10, 029/11, 029/12, 029/13, 029/14, 029/15, 029/16,
029/17, 029/18, 029/19, 029/20, 029/21, 029/22, 029/23,
029/24, 029/25, 029/26, 029/5, 029/6, 030, 031/12,
031/13, 031/14, 031/16, 031/4, 031/43, 031/44, 031/45,
031/46, 031/47, 031/48, 031/5, 031/52, 031/53, 031/55,
031/56, 031/58, 031/59, 031/6, 031/62, 031/63, 031/64,
031/65, 031/67, 031/68, 031/69, 031/7, 031/70, 031/71,
031/73, 031/74, 031/75, 031/8, 031/9, 032, 034, 035/13,
035/15, 035/19, 035/22, 035/23, 035/24, 035/25, 035/26,
035/27, 035/28, 035/29, 035/30, 035/32, 035/33, 035/37,
035/39, 035/4, 035/42, 035/43, 035/45, 035/48, 035/49,
035/5, 035/50, 035/51, 035/52, 035/54, 035/55, 035/57,
035/64, 035/69, 035/72, 035/73, 035/74, 035/8, 036,
038/10, 038/2, 038/3, 038/4, 038/6, 038/7, 038/8, 038/9,
039/10, 039/11, 039/12, 039/13, 039/14, 039/15, 039/17,
039/2, 039/21, 039/22, 039/23, 039/24, 039/25, 039/26,
039/29, 039/3, 039/30, 039/31, 039/32, 039/33, 039/34,
039/36, 039/38, 039/39, 039/4, 039/40, 039/41, 039/42,
039/44, 039/45, 039/47, 039/48, 039/49, 039/5, 039/52,
039/53, 039/55, 039/58, 039/59, 039/6, 039/60, 039/61,
039/62, 039/63, 039/64, 039/66, 039/67, 039/68, 039/69,
039/7, 039/70, 039/71, 039/72, 039/73, 039/74, 039/75,
039/76, 039/77, 039/78, 039/79, 039/8, 039/80, 039/81,
039/82, 039/83, 039/84, 039/85, 039/86, 039/87, 039/88,
039/89, 039/9, 039/90, 039/91, 039/92, 039/93, 040,
044/10, 044/11, 044/12, 044/13, 044/14, 044/15, 044/2,
044/3, 044/4, 044/5, 044/6, 044/7, 044/8, 044/9, 045,
046/2, 046/3, 046/4, 046/5, 046/7, 046/8, 046/9, 047,
048/10, 048/11, 048/12, 048/13, 048/15, 048/17, 048/18,
048/19, 048/2, 048/20, 048/21, 048/22, 048/23, 048/24,
048/25, 048/26, 048/28, 048/29, 048/3, 048/30, 048/31,
048/32, 048/33, 048/34, 048/36, 048/37, 048/38, 048/39,
048/4, 048/40, 048/42, 048/43, 048/44, 048/45, 048/46,
048/8, 048/9, 049, 051/1, 051/10, 051/100, 051/101,
051/102, 051/103, 051/104, 051/105, 051/106, 051/11,
051/12, 051/13, 051/14, 051/15, 051/29, 051/32, 051/37,
051/38, 051/39, 051/4, 051/40, 051/41, 051/42, 051/43,
051/44, 051/45, 051/46, 051/47, 051/48, 051/49, 051/5,
051/50, 051/51, 051/52, 051/53, 051/54, 051/55, 051/56,
051/57, 051/58, 051/59, 051/60, 051/61, 051/62, 051/63,
051/64, 051/65, 051/66, 051/67, 051/68, 051/69, 051/7,
051/70, 051/71, 051/72, 051/73, 051/74, 051/75, 051/76,
051/77, 051/78, 051/79, 051/8, 051/80, 051/81, 051/82,
051/86, 051/87, 051/88, 051/89, 051/9, 051/90, 051/91,
051/92, 051/93, 051/94, 051/95, 051/96, 051/97, 051/98,
051/99, 052/1, 053/10, 053/11, 053/12, 053/13, 053/14,
053/15, 053/17, 053/18, 053/19, 053/20, 053/21, 053/23,

053/24, 053/27, 053/34, 053/35, 053/38, 053/39, 053/4,
053/40, 053/41, 053/42, 053/43, 053/44, 053/45, 053/46,
053/47, 053/48, 053/49, 053/5, 053/50, 053/51, 053/52,
053/53, 053/54, 053/6, 053/8, 053/9, 057, 

058/129 hrsz-ból 1,9 ha (az E680122-N172612,
E680113-N172604 EOV ko or di ná tá jú tö rés pon tok ál tal
meg ha tá ro zott ha tár vo nal tól észak ra fekvõ rész), 

058/149, 058/150, 058/151, 058/152, 058/153,
058/154, 058/155, 058/156, 058/157, 058/158, 058/159,
058/160, 058/161, 058/162, 058/163, 058/58, 058/68

Fü löp szál lás
02, 03, 04, 05/2, 05/3, 05/4, 05/5, 05/6, 06, 07/1, 07/2,

07/3, 08, 09/1, 09/2, 010, 011, 012, 013/10, 013/11,
013/12, 013/13, 013/14, 013/15, 013/16, 013/17, 013/18,
013/19, 013/2, 013/3, 013/4, 013/5, 013/6, 013/7, 013/8,
013/9, 014, 015, 016/1, 016/10, 016/2, 016/3, 016/4,
016/5, 016/6, 016/7, 016/8, 016/9, 017, 018, 020/10,
020/11, 020/12, 020/13, 020/14, 020/15, 020/16, 020/17,
020/18, 020/19, 020/20, 020/21, 020/22, 020/23, 020/24,
020/25, 020/26, 020/3, 020/4, 020/5, 020/6, 020/8, 020/9,
021, 022/10, 022/11, 022/12, 022/13, 022/14, 022/15,
022/16, 022/17, 022/18, 022/19, 022/2, 022/20, 022/21,
022/22, 022/23, 022/24, 022/25, 022/26, 022/27, 022/28,
022/29, 022/3, 022/30, 022/31, 022/32, 022/33, 022/34,
022/35, 022/36, 022/37, 022/38, 022/39, 022/40, 022/41,
022/42, 022/43, 022/44, 022/45, 022/46, 022/47, 022/48,
022/49, 022/50, 022/51, 022/52, 022/53, 022/54, 022/55,
022/56, 022/57, 022/58, 022/59, 022/60, 022/61, 022/62,
022/63, 022/64, 022/65, 022/66, 022/67, 022/68, 022/69,
022/8, 022/9, 024/2, 025, 026/10, 026/11, 026/12, 026/13,
026/14, 026/15, 026/16, 026/17, 026/18, 026/19, 026/20,
026/3, 026/4, 026/5, 026/6, 026/7, 026/8, 026/9, 027/117,
027/118, 027/3, 027/45, 027/46, 027/47, 027/48, 027/49,
027/50, 027/51, 027/52, 027/53, 027/54, 027/55, 027/56,
027/57, 027/58, 027/59, 027/61, 027/62, 027/63, 027/64,
027/65, 027/66, 027/67, 027/68, 027/69, 027/70, 027/71,
027/72, 027/73, 027/74, 027/75, 027/76, 027/77, 027/78,
027/79, 027/80, 027/81, 027/82, 027/83, 027/84, 028, 029, 
030/1, 030/2, 

0116 hrsz-ból 0,4 ha (az E675742-N170663,
E675746-N170667 EOV ko or di ná tá jú tö rés pon tok ál tal
meg ha tá ro zott ha tár vo nal tól dél re fekvõ rész),

0117/7, 0118/1, 0118/2, 0118/3, 0118/4, 0118/5, 0119,
0120/1, 0120/2, 0120/3, 0120/4, 0120/5, 

0125 hrsz-ból 1,1 ha (az E676312-N168968,
E676306-N168991 EOV ko or di ná tá jú tö rés pon tok ál tal
meg ha tá ro zott ha tár vo nal tól ke let re fekvõ rész),

0391, 0392/1, 0392/2, 0392/3, 0392/4, 0392/5, 0392/6,
0392/7, 0392/8, 0392/9, 0393, 0394/3, 0394/4, 0395,
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0396/10, 0396/11, 0396/13, 0396/14, 0396/16, 0396/17,
0396/18, 0396/2, 0396/3, 0396/4, 0396/5, 0396/6, 0396/7,
0396/8, 0396/9, 0398/10, 0398/11, 0398/12, 0398/4,
0398/5, 0398/6, 0398/7, 0398/8, 0398/9, 0399, 0400,
0401/1, 0401/2, 0402, 0403/1, 0403/2, 0404/10, 0404/11,
0404/12, 0404/13, 0404/15, 0404/16, 0404/17, 0404/18,
0404/19, 0404/2, 0404/20, 0404/3, 0404/4, 0404/7,
0404/8, 0404/9, 0405, 0406, 0407/1, 0407/2, 0407/3,
0407/4, 0407/5, 0407/6, 0407/7, 0408, 0409/3, 0409/4,
0409/5, 0409/6, 0409/7, 0410, 0411/10, 0411/11, 0411/12, 
0411/13, 0411/14, 0411/2, 0411/3, 0411/4, 0411/5,
0411/6, 0411/7, 0411/8, 0411/9, 0412/1, 0412/3, 0412/4,
0412/5, 0413/1, 0413/2, 0414/10, 0414/11, 0414/12,
0414/13, 0414/14, 0414/15, 0414/16, 0414/17, 0414/18,
0414/19, 0414/2, 0414/20, 0414/21, 0414/4, 0414/5,
0414/6, 0414/7, 0414/8, 0414/9, 0415, 0416/1, 0416/3,
0416/4, 0416/5, 0427/1, 0428/1, 0428/3, 0428/4, 0428/5,
0429, 0430/2, 0430/3, 0430/4, 0430/5, 0431, 0432/2,
0432/3, 0432/4, 0432/5, 0433/1, 0433/2, 0434/2, 0434/3,
0434/5, 0436/1, 0436/10, 0436/3, 0436/5, 0436/6, 0436/7,
0436/8, 0436/9, 0437, 0438/1, 0438/2, 0438/3, 0439/1,
0440/10, 0440/11, 0440/2, 0440/3, 0440/4, 0440/6,
0440/7, 0440/8, 0440/9, 0441, 0442/1, 0442/2, 0443,
0444, 0445/10, 0445/11, 0445/12, 0445/13, 0445/14,
0445/15, 0445/16, 0445/17, 0445/18, 0445/19, 0445/20,
0445/21, 0445/6, 0445/7, 0445/8, 0445/9, 0446, 0447/10,
0447/11, 0447/12, 0447/13, 0447/14, 0447/15, 0447/16,
0447/17, 0447/18, 0447/19, 0447/20, 0447/21, 0447/5,
0447/7, 0447/8

Har ta

0229/1, 

0231 hrsz-ból 1,9 ha (az E656194-N153885,
E656210-N153888 EOV ko or di ná tá jú tö rés pon tok ál tal
meg ha tá ro zott ha tár vo nal tól dél re fekvõ rész),

0233, 0237, 0238, 0239,

0240 hrsz-ból 6,9 ha (az E656686-N151394,
E656687-N151423 EOV ko or di ná tá jú tö rés pon tok ál tal
meg ha tá ro zott ha tár vo nal tól ke let re fekvõ rész),

0241, 0243, 0244, 0248, 0249, 0250, 0251, 0252, 0253,
0254, 0255, 0256, 0257, 0258, 0259/1, 0259/2, 0259/3,
0260, 0261, 0262, 0263, 0268, 0269, 0270, 0271/1,
0271/2, 0272, 0273, 0274, 0275, 0276/1, 0276/2, 0276/3,
0277/1, 0277/2, 0278/2, 0279, 0280, 0287/1, 0287/10,
0287/11, 0287/2, 0287/3, 0287/4, 0287/5, 0287/6, 0287/8,
0287/9, 0288/1, 0288/2, 0289, 0290, 0291/1, 0291/2,
0296, 0309/1, 

0309/2 hrsz-ból 3,9 ha (az E659584-N142438,
E659576-N142423 EOV ko or di ná tá jú tö rés pon tok ál tal
meg ha tá ro zott ha tár vo nal tól észak-nyu gat ra fekvõ rész),

0310/10, 0310/11, 0310/12, 0310/13, 0310/14,
0310/15, 0310/16, 0310/17, 0310/18, 0310/19, 0310/2,
0310/20, 0310/21, 0310/22, 0310/23, 0310/24, 0310/25,
0310/26, 0310/27, 0310/28, 0310/29, 0310/30, 0310/31,
0310/32, 0310/33, 0310/34, 0310/35, 0310/36, 0310/37,
0310/38, 0310/39, 0310/4, 0310/40, 0310/41, 0310/42,
0310/43, 0310/5, 0310/6, 0310/7, 0310/8, 0310/9, 0311

Izsák
02, 03, 04/5, 04/6, 04/8, 05/20, 05/22, 

06/1 hrsz-ból 1,3 ha (az E674006-N159898,
E674006-N159898 EOV ko or di ná tá jú tö rés pon tok ál tal
meg ha tá ro zott ha tár vo nal tól dél re fekvõ rész)

06/2, 047, 048/1, 048/2, 049, 050/1, 050/2, 051/1,
051/2, 052/1, 052/5, 0442/1, 0442/2, 0442/3, 0442/4,
0442/5, 0442/6, 0442/7, 0443, 0444/10, 0444/18, 0444/19, 
0444/2, 0444/20, 0444/21, 0444/3, 

0445 hrsz-ból 0,5 ha (az E671589-N157651,
E671586-N157649 EOV ko or di ná tá jú tö rés pon tok ál tal
meg ha tá ro zott ha tár vo nal tól dél re fekvõ rész),

0446/1, 0446/2, 0447, 0449, 

0453 hrsz-ból 0,6 ha (az E671166-N158023,
E671162-N158024 EOV ko or di ná tá jú tö rés pon tok ál tal
meg ha tá ro zott ha tár vo nal tól észak ra és az
E671062-N157514, E671056-N157515 EOV ko or di ná tá -
jú tö rés pon tok ál tal meg ha tá ro zott ha tár vo nal tól délre
fekvõ rész),

0454, 0455/1, 0455/2, 0455/3, 0455/4, 0478/2, 0478/3,
0478/5, 0478/8, 0478/9, 0479, 0480/1, 0480/2, 0480/3,
0481, 0482, 0483, 0484/1, 0484/2, 0484/3, 0485, 0486,
0487, 0488, 0489, 0490

Kas kan tyú
050, 051/10, 051/11, 051/2, 051/3, 051/4, 051/5, 051/6,

051/7, 051/8, 051/9, 

052 hrsz-ból 1,1 ha (az E678172-N149580,
E678164-N149588 EOV ko or di ná tá jú tö rés pon tok ál tal
meg ha tá ro zott ha tár vo nal tól észak-ke let re fekvõ rész),

053/1, 053/2, 053/3, 053/4, 053/5, 053/6, 054/10,
054/11, 054/12, 054/13, 054/14, 054/16, 054/17, 054/18,
054/19, 054/2, 054/20, 054/21, 054/22, 054/23, 054/24,
054/25, 054/26, 054/27, 054/28, 054/3, 054/4, 054/5,
054/6, 054/8, 054/9, 055/10, 055/11, 055/12, 055/13,
055/14, 055/15, 055/16, 055/17, 055/18, 055/19, 055/2,
055/20, 055/21, 055/22, 055/23, 055/3, 055/4, 055/5,
055/6, 055/7, 055/8, 055/9, 056, 057/1, 057/2, 057/3,
057/4, 057/5, 057/6, 057/7, 057/8, 
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0112 hrsz-ból 2,4 ha (az E678576-N147935,
E678560-N147947 EOV ko or di ná tá jú tö rés pon tok ál tal
meg ha tá ro zott ha tár vo nal tól észak-ke let re fek võ rész),

0113, 0114, 0115/1, 0115/2, 0116, 0117/1, 0117/2,
0117/3, 0117/4, 0117/5, 0117/6, 0118, 0119/9, 0120, 0121

Ke rek egy há za
078/11, 078/13, 078/14, 078/16, 078/19, 078/2, 078/21,

078/22, 078/23, 078/24, 078/25, 078/26, 078/3, 078/8, 

079 hrsz-ból 0,8 ha (az E679586-N174319,
E679587-N174316, E679584-N174315 EOV ko or di ná tá -
jú tö rés pon tok ál tal meg ha tá ro zott ha tár vo nal tól
észak-nyu gat ra fekvõ rész)

Kis kun lac há za
0556/1, 0556/5

Ku na dacs
0115/1, 0115/4, 0115/5, 0115/6, 0117/11, 0117/12,

0117/14, 0117/15, 0117/16, 0117/17, 0117/18, 0117/19,
0117/2, 0117/20, 0117/21, 0117/22, 0117/23, 0117/24,
0117/25, 0117/26, 0117/3, 0117/33, 0117/34, 0117/4,
0117/5, 0117/6, 0117/7, 0117/8, 0117/9, 0118, 0119,
0120, 0121, 0122, 0123/11, 0123/12, 0123/13, 0123/14,
0123/15, 0123/2, 0123/3, 0123/4, 0123/5, 0123/6, 0123/7,
0123/8, 0123/9, 

0124 hrsz-ból 0,9 ha (az E667815-N186135,
E667819-N186141 EOV ko or di ná tá jú tö rés pon tok ál tal
meg ha tá ro zott ha tár vo nal tól dél-ke let re fekvõ rész),

0135/11, 0135/12, 0135/14, 0135/15, 0135/16,
0135/17, 0135/18, 0135/2, 0135/20, 0135/21, 0135/22,
0135/23, 0135/24, 0135/25, 0135/26, 0135/27, 0135/28,
0135/29, 0135/3, 0135/4, 0135/5, 0135/6, 0135/7, 0135/8,
0135/9, 0136, 0137/2, 0137/3, 0137/4, 0137/5, 0138,
0139/10, 0139/2, 0139/3, 0139/4, 0139/5, 0139/6, 0139/7,
0139/9, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147,
0148, 0149/10, 0149/11, 0149/13, 0149/14, 0149/18,
0149/19, 0149/2, 0149/3, 0149/4, 0149/5, 0149/6, 0149/7,
0149/8, 0149/9, 0150/2, 0150/3, 0150/4, 0150/5, 0150/6,
0151, 0152/2, 0152/3, 0152/4, 0152/5, 0152/6, 0152/7,
0152/8, 0153, 0154/11, 0154/12, 0154/13, 0154/14,
0154/15, 0154/2, 0154/3, 0154/4, 0154/6, 0154/7, 0154/8,
0154/9, 0155, 0156/12, 0156/13, 0156/14, 0156/15,
0156/16, 0156/17, 0156/18, 0156/2, 0156/3, 0156/4, 0157, 
0158/10, 0158/11, 0158/2, 0158/3, 0158/4, 0158/5,
0158/6, 0158/7, 0158/9, 0159, 0160/1, 0160/2, 0160/3,
0160/4, 0160/5, 0160/6, 0160/7, 0161/1, 0161/2, 0162/1,
0162/2, 0163/1, 0163/2, 0164/10, 0164/11, 0164/13,
0164/14, 0164/15, 0164/16, 0164/17, 0164/18, 0164/19,
0164/2, 0164/22, 0164/23, 0164/3, 0164/4, 0164/5,
0164/6, 0164/9, 0165/10, 0165/11, 0165/2, 0165/3,
0165/4, 0165/5, 0165/6, 0165/7, 0165/8, 0165/9, 0166,

0167/1, 0167/3, 0167/4, 0167/5, 0168/1, 0168/2, 0169,
0170/4, 0170/5, 0171/2, 0171/4, 0171/5, 0171/6, 0172,
0173/10, 0173/11, 0173/12, 0173/14, 0173/15, 0173/16,
0173/17, 0173/18, 0173/19, 0173/2, 0173/20, 0173/21,
0173/3, 0173/4, 0173/5, 0173/6, 0173/7, 0173/8, 0173/9,
0174, 0175/1, 0175/2, 0176/10, 0176/11, 0176/12,
0176/13, 0176/14, 0176/15, 0176/16, 0176/17, 0176/18,
0176/19, 0176/2, 0176/20, 0176/3, 0176/4, 0176/6,
0176/7, 0176/8, 0176/9, 0177, 0178/10, 0178/11, 0178/12, 
0178/13, 0178/14, 0178/15, 0178/16, 0178/17, 0178/18,
0178/19, 0178/2, 0178/20, 0178/21, 0178/3, 0178/4,
0178/5, 0178/7, 0178/8, 0179, 0180, 0181, 

0182 hrsz-ból 6,4 ha (az E668543-N181498,
E668509-N181533 és az E672462-N180329,
E672467-N180327 EOV ko or di ná tá jú tö rés pon tok ál tal
ha tá rolt rész),

0183, 0184/1, 0184/2, 0184/3, 0184/4, 0184/5, 0185,
0186, 0187/10, 0187/11, 0187/12, 0187/13, 0187/14,
0187/15, 0187/16, 0187/17, 0187/18, 0187/19, 0187/2,
0187/20, 0187/21, 0187/22, 0187/23, 0187/24, 0187/25,
0187/3, 0187/4, 0187/5, 0187/6, 0187/7, 0187/8, 0187/9,
0188, 0189, 0190/1, 0190/2, 0190/3, 0190/4, 0190/5,
0190/6, 0190/7, 0190/8, 0195, 0196, 0197/10, 0197/11,
0197/12, 0197/13, 0197/14, 0197/15, 0197/16, 0197/17,
0197/18, 0197/19, 0197/2, 0197/20, 0197/22, 0197/23,
0197/24, 0197/25, 0197/26, 0197/3, 0197/4, 0197/5,
0197/6, 0197/8, 0197/9, 0198, 0199, 0200/1, 0200/2,
0201/11, 0201/12, 0201/13, 0201/2, 0201/4, 0201/5, 0202, 
0203/10, 0203/11, 0203/12, 0203/13, 0203/14, 0203/15,
0203/16, 0203/17, 0203/18, 0203/19, 0203/2, 0203/20,
0203/21, 0203/22, 0203/23, 0203/24, 0203/25, 0203/3,
0203/4, 0203/5, 0203/6, 0203/7, 0203/8, 0203/9, 0204,
0205/2, 0205/3, 0205/4, 0205/6, 0205/7, 0205/8, 0205/9, 

0207 hrsz-ból 1,2 ha (az E671956-N177455,
E671953-N177450 EOV ko or di ná tá jú tö rés pon tok ál tal
meg ha tá ro zott ha tár vo nal tól észak-nyu gat ra fekvõ rész),

0208/2, 0208/3, 0208/4, 0208/5, 0208/6, 0209/10,
0209/11, 0209/2, 0209/3, 0209/4, 0209/5, 0209/6, 0209/7,
0209/8, 0209/9, 0210, 0211/10, 0211/11, 0211/12,
0211/13, 0211/14, 0211/2, 0211/3, 0211/4, 0211/6,
0211/7, 0211/8, 0211/9, 0212, 0213/2, 0213/3, 0213/4,
0213/5, 0213/6, 0213/7, 0213/8, 0214, 0215/13, 0215/14,
0215/15, 0215/16, 0215/17, 0215/18, 0215/19, 0215/2,
0215/20, 0215/21, 0215/22, 0215/23, 0215/24, 0215/25,
0215/3, 0215/4, 0215/5, 0215/7, 0215/8, 0216, 0217/10,
0217/11, 0217/2, 0217/3, 0217/4, 0217/5, 0217/6, 0217/7,
0217/8, 0217/9, 0218, 0219/10, 0219/11, 0219/12,
0219/13, 0219/14, 0219/2, 0219/3, 0219/4, 0219/5,
0219/6, 0219/7, 0219/8, 0219/9, 0220, 0221/1, 0221/2,
0222/10, 0222/11, 0222/13, 0222/14, 0222/15, 0222/16,
0222/17, 0222/18, 0222/19, 0222/2, 0222/20, 0222/21,
0222/22, 0222/23, 0222/24, 0222/25, 0222/26, 0222/27,
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0222/28, 0222/29, 0222/3, 0222/30, 0222/31, 0222/34,
0222/35, 0222/36, 0222/37, 0222/38, 0222/39, 0222/4,
0222/40, 0222/41, 0222/42, 0222/43, 0222/45, 0222/46,
0222/47, 0222/48, 0222/5, 0222/50, 0222/51, 0222/52,
0222/53, 0222/54, 0222/55, 0222/56, 0222/57, 0222/6,
0222/7, 0222/8, 0223, 0224

Kun ba racs
0256 hrsz-ból 0,8 ha (az E672066-N186571,

E672069-N186562 EOV ko or di ná tá jú tö rés pon tok ál tal
meg ha tá ro zott ha tár vo nal tól nyu gat ra fekvõ rész),

0265, 0266/2, 0266/3, 0266/4, 0266/5, 0266/6, 0267,
0268/1, 0268/2, 0268/3, 0269/10, 0269/11, 0269/13,
0269/14, 0269/15, 0269/16, 0269/17, 0269/18, 0269/2,
0269/4, 0269/5, 0269/6, 0269/7, 0269/8, 0269/9, 0282,
0283/10, 0283/11, 0283/13, 0283/2, 0283/3, 0283/4,
0283/5, 0283/6, 0283/7, 0283/8, 0283/9, 0286, 

0287 hrsz-ból 0,1 ha (az E672254-N185584,
E672248-N185587 EOV ko or di ná tá jú tö rés pon tok ál tal
meg ha tá ro zott ha tár vo nal tól dél-nyu gat ra fekvõ rész),

0290, 0291/12, 0291/4, 0291/8, 0291/9, 0292, 0293/19,
0293/2, 0295/11, 0295/12, 0295/14, 0295/15, 0295/16,
0295/17, 0295/18, 0295/19, 0295/20, 0295/21, 0295/22,
0295/24, 0295/25, 0295/26, 0295/6, 0295/7, 0295/8,
0298/2, 0299/3

Kun pe szér
087, 

0130 hrsz-ból 1,3 ha (az E665518-N197085,
E665511-N197092 EOV ko or di ná tá jú tö rés pon tok ál tal
meg ha tá ro zott ha tár vo nal tól észak-ke let re fekvõ rész),

0133/1, 0133/2, 0133/3, 

0147 hrsz-ból 3,4 ha (az E666504-N197973,
E666525-N197990 EOV ko or di ná tá jú tö rés pon tok ál tal
meg ha tá ro zott ha tár vo nal tól dél re fekvõ rész),

0211, 0212/1, 0212/2, 0212/3, 0212/4, 0212/5, 0212/6,
0213, 0215, 0216, 0217, 0218, 0219, 0220, 0221/1,
0221/2, 0221/3, 0222, 0223, 0224/1, 0224/2, 0225, 0226,
0227, 0228/1, 0228/2, 0228/3, 0228/4, 0228/5, 0228/6,
0228/7, 0229, 0232, 0235, 0236/2, 0236/3, 0236/4,
0236/5, 0236/6, 0236/7, 0236/8, 0237/1, 

0240 hrsz-ból 2,5 ha (az E667897-N191258,
E667887-N191268 EOV ko or di ná tá jú tö rés pon tok ál tal
meg ha tá ro zott ha tár vo nal tól észak-ke let re fekvõ rész),

0241, 0242, 0245, 0246, 0247, 0248/1, 0248/10,
0248/11, 0248/12, 0248/14, 0248/15, 0248/16, 0248/17,
0248/18, 0248/19, 0248/2, 0248/20, 0248/21, 0248/22,

0248/23, 0248/24, 0248/25, 0248/26, 0248/27, 0248/28,
0248/29, 0248/30, 0248/31, 0248/33, 0248/34, 0248/35,
0248/36, 0248/4, 0248/5, 0248/6, 0248/7, 0248/8, 0248/9,
0249, 0250, 0251, 

0252 hrsz-ból 3,2 ha (az E665955-N192479,
E665947-N192487 EOV ko or di ná tá jú tö rés pon tok ál tal
meg ha tá ro zott ha tár vo nal tól észak-ke let re fekvõ rész),

0253/1, 0253/2, 0254, 0255, 

0265 hrsz-ból 0,1 ha (az E667579-N191476,
E667580-N191483 EOV ko or di ná tá jú tö rés pon tok ál tal
meg ha tá ro zott ha tár vo nal tól dél-ke let re fekvõ rész),

0280/2, 0281, 0282, 0283/1, 0283/2, 0283/3, 0284,
0300, 0301/1, 0301/2, 0301/3, 0301/4, 0302, 0303, 0306

Kun szent mik lós
02/20, 027, 028/1, 028/2, 029, 030, 031, 032, 033, 0125, 

0126, 0127, 0128/5, 0128/7, 0128/8, 0129, 0130, 0131,
0132/1, 0132/2, 0133, 0134, 0135/1, 0135/2, 0135/3,
0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143/2, 0145,
0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151/3, 0151/4, 0152/2,
0152/3, 0152/4, 0152/5, 0152/6, 0153/1, 0156/10,
0156/12, 0156/14, 0156/15, 0156/16, 0156/17, 0156/18,
0156/19, 0156/20, 0156/21, 0156/22, 0156/23, 0156/24,
0156/25, 0156/26, 0156/27, 0156/28, 0156/29, 0156/3,
0156/30, 0156/31, 0156/32, 0156/33, 0156/34, 0156/35,
0156/36, 0156/37, 0156/38, 0156/39, 0156/40, 0156/41,
0156/42, 0156/43, 0156/44, 0156/46, 0156/48, 0156/49,
0156/50, 0156/51, 0156/52, 0156/53, 0156/54, 0156/55,
0156/6, 0157, 0160, 0161, 0162/10, 0162/12, 0162/13,
0162/14, 0162/15, 0162/16, 0162/17, 0162/18, 0162/19,
0162/20, 0162/21, 0162/22, 0162/23, 0162/24, 0162/26,
0162/27, 0162/28, 0162/29, 0162/3, 0162/30, 0162/31,
0162/32, 0162/33, 0162/34, 0162/4, 0162/8, 0162/9, 0163, 
0164/1, 0164/3, 0164/4, 0164/5, 0164/6, 0165, 0166/10,
0166/11, 0166/12, 0166/13, 0166/14, 0166/15, 0166/16,
0166/17, 0166/18, 0166/19, 0166/2, 0166/20, 0166/21,
0166/22, 0166/23, 0166/24, 0166/25, 0166/26, 0166/3,
0166/4, 0166/5, 0166/6, 0166/7, 0166/8, 0166/9, 0167/2,
0167/3, 0167/4, 0167/5, 0168/1, 0168/2, 0169/10,
0169/13, 0169/14, 0169/15, 0169/16, 0169/17, 0169/18,
0169/19, 0169/2, 0169/20, 0169/21, 0169/22, 0169/23,
0169/24, 0169/3, 0169/7, 0170/10, 0170/11, 0170/12,
0170/13, 0170/14, 0170/15, 0170/16, 0170/17, 0170/18,
0170/19, 0170/20, 0170/22, 0170/23, 0170/24, 0170/25,
0170/26, 0170/27, 0170/29, 0170/3, 0170/31, 0170/32,
0170/33, 0170/34, 0170/35, 0170/36, 0170/37, 0170/38,
0170/39, 0170/4, 0170/40, 0170/41, 0170/42, 0170/43,
0170/44, 0170/45, 0170/46, 0170/5, 0170/6, 0170/7,
0170/8, 0170/9, 

0174 hrsz-ból 5 ha (az E661933-N179224,
E661945-N179231 és az E660464-N182649,
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E660461-N182661 EOV ko or di ná tá jú tö rés pon tok ál tal
ha tá rolt rész),

0292/1, 0292/2, 0293, 0294/10, 0294/11, 0294/12,
0294/13, 0294/15, 0294/16, 0294/17, 0294/18, 0294/19,
0294/2, 0294/20, 0294/21, 0294/22, 0294/24, 0294/25,
0294/3, 0294/5, 0294/6, 0294/8, 0294/9, 

0295 hrsz-ból 6,9 ha (az E657039-N186373,
E657049-N186387 és az E659991-N185052,
E660000-N185031 EOV ko or di ná tá jú tö rés pon tok ál tal
ha tá rolt rész),

0296, 0299/19, 0299/20, 

0300/1 hrsz-ból 6,4 ha (az E657411-N187002,
E657419-N187022 és az E660466-N186652,
E660467-N186636 EOV ko or di ná tá jú tö rés pon tok ál tal
ha tá rolt rész),

0300/2, 0301/34, 0301/35, 0301/36, 0301/37, 0301/38,
0301/39, 

0301/40 hrsz-ból 0,1 ha (az E657665-N187486,
E657663-N187483 EOV ko or di ná tá jú tö rés pon tok ál tal
meg ha tá ro zott ha tár vo nal tól dél-ke let re fekvõ rész),

0301/41, 0301/42, 0301/43, 0302, 0304/10, 0304/13,
0304/14, 0304/15, 0304/16, 0304/17, 0304/18, 0304/19,
0304/20, 0304/21, 0304/22, 0304/23, 0304/24, 0304/25,
0304/26, 0304/27, 0304/28, 0304/29, 0304/30, 0304/5,
0304/6, 0304/7, 0304/8, 0304/9, 0305/10, 0305/11,
0305/12, 0305/13, 0305/14, 0305/15, 0305/17, 0305/18,
0305/19, 0305/20, 0305/21, 0305/22, 0305/23, 0305/5,
0305/7, 0305/8, 0305/9, 0306, 0307/2, 0307/3, 0307/4,
0307/5, 0308/1, 0308/2, 0309/4, 0313, 0314, 0315, 0353,
0358/3, 0358/4, 0358/5, 0358/6, 0358/7, 0359, 0360,
0362/1, 0362/10, 0362/11, 0362/12, 0362/13, 0362/14,
0362/15, 0362/16, 0362/17, 0362/18, 0362/2, 0362/20,
0362/21, 0362/22, 0362/23, 0362/24, 0362/25, 0362/3,
0362/4, 0362/5, 0362/6, 0362/7, 0362/8, 0362/9, 0363,
0368/1, 0368/2, 0369, 0370/1, 0370/2, 0371/1, 0371/2,
0371/3, 0372, 

0373 hrsz-ból 2,7 ha (az E660583-N193970,
E660579-N193974 EOV ko or di ná tá jú tö rés pon tok ál tal
meg ha tá ro zott ha tár vo nal tól dél-nyu gat ra fekvõ rész),

0376, 0380, 0381/1, 0381/2, 0382/10, 0382/11,
0382/12, 0382/13, 0382/2, 0382/4, 0382/5, 0382/6,
0382/7, 0382/8, 0382/9, 0383, 0384, 0385/1, 0386,
0387/1, 0387/2, 0387/3, 0387/4, 0387/5, 0387/6, 0387/7,
0387/8, 0387/9, 0388, 0389/2, 0389/3, 0389/4, 0389/5,
0389/6, 0389/7, 0390/10, 0390/11, 0390/12, 0390/13,
0390/14, 0390/15, 0390/16, 0390/17, 0390/18, 0390/19,
0390/20, 0390/21, 0390/22, 0390/23, 0390/24, 0390/27,

0390/28, 0390/29, 0390/30, 0390/31, 0390/32, 0390/6,
0390/7, 0390/8, 0390/9, 0391, 0397, 0401/11, 0401/12,
0401/13, 0401/14, 0401/15, 0401/16, 0401/17, 0401/18,
0401/19, 0401/2, 0401/20, 0401/21, 0401/7, 0401/9,
0402/1, 0402/3, 0402/4, 0402/5, 0402/6, 0402/7, 0402/8,
0403, 0404, 0405, 0406/26, 

0410 hrsz-ból 1,2 ha (az E656988-N190087,
E656977-N190085 EOV ko or di ná tá jú tö rés pon tok ál tal
meg ha tá ro zott ha tár vo nal tól észak ra fekvõ rész),

0415 hrsz-ból 6,3 ha (az E655674-N188828,
E655658-N188812 EOV ko or di ná tá jú tö rés pon tok ál tal
meg ha tá ro zott ha tár vo nal tól észak-nyu gat ra fekvõ rész),

0416, 0417/1, 0417/2, 0417/3

La ki te lek
0158, 0159/1, 0159/2, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164/1,

0164/2, 0190, 

0195 hrsz-ból 0,1 ha (az E722570-N168844,
E722570-N168852 EOV ko or di ná tá jú tö rés pon tok ál tal
meg ha tá ro zott ha tár vo nal tól nyu gat ra fekvõ rész),

0208, 0209, 0210, 0211, 0212, 0213/1, 0213/2, 0214,
0215, 0216/2, 0216/3, 0216/5, 0216/6, 0216/7, 0217/1,
0217/2, 0218, 0219

Or go vány
038/1, 038/2, 041, 042, 043, 045/10, 045/11, 045/12,

045/13, 045/14, 045/15, 045/3, 045/4, 045/6, 045/7, 045/8, 
045/9, 049/22, 053/25, 053/25, 053/26, 053/26, 054/100,
054/101, 054/102, 054/103, 054/105, 054/111, 054/112,
054/113, 054/129, 054/130, 054/71, 054/74, 054/75,
054/76, 054/77, 054/78, 054/79, 054/80, 054/82, 054/96,
054/97, 054/98, 054/99, 055/10, 055/11, 055/12, 055/13,
055/14, 055/15, 055/9, 056, 057, 

059/2 hrsz-ból 0,7 ha (az E684987-N151515,
E684992-N151521 EOV ko or di ná tá jú tö rés pon tok ál tal
meg ha tá ro zott ha tár vo nal tól dél-ke let re fekvõ rész),

060, 061/4, 061/7, 062/14, 062/17, 062/20, 062/23,
062/25, 062/28, 062/29, 062/30, 062/32, 062/36, 062/37,
062/45, 062/51, 

068 hrsz-ból 0,2 ha (az E685550-N152170,
E685553-N152174 EOV ko or di ná tá jú tö rés pon tok ál tal
meg ha tá ro zott ha tár vo nal tól dél-ke let re fekvõ rész),

084/43, 084/44, 084/45, 084/50, 084/51, 

087/1 hrsz-ból 0,1 ha (az E685683-N152480,
E685686-N152484 EOV ko or di ná tá jú tö rés pon tok ál tal
meg ha tá ro zott ha tár vo nal tól dél-ke let re fek võ rész),
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087/11, 087/12, 087/16, 087/17, 087/18, 087/20,
087/50, 088, 0102, 0103/10, 0103/11, 0103/12, 0103/13,
0103/14, 0103/15, 0103/16, 0103/17, 0103/18, 0103/19,
0103/20, 0103/21, 0103/22, 0103/23, 0103/25, 0103/26,
0103/27, 0103/28, 0103/29, 0103/3, 0103/30, 0103/31,
0103/32, 0103/33, 0103/34, 0103/35, 0103/36, 0103/37,
0103/38, 0103/4, 0103/40, 0103/41, 0103/42, 0103/43,
0103/44, 0103/45, 0103/46, 0103/47, 0103/48, 0103/49,
0103/5, 0103/50, 0103/51, 0103/52, 0103/53, 0103/55,
0103/56, 0103/58, 0103/6, 0103/60, 0103/61, 0103/62,
0103/63, 0103/7, 0103/8, 0103/9, 0106/1, 0107/2, 

0108 hrsz-ból 1 ha (az E681410-N157350,
E681403-N157343 EOV ko or di ná tá jú tö rés pon tok ál tal
meg ha tá ro zott ha tár vo nal tól észak ra fekvõ rész),

0109/2, 0110, 0111/10, 0111/11, 0111/2, 0111/3,
0111/4, 0111/5, 0111/6, 0111/7, 0111/8, 0111/9, 0112/1,
0112/10, 0112/11, 0112/12, 0112/13, 0112/14, 0112/15,
0112/16, 0112/17, 0112/18, 0112/19, 0112/2, 0112/20,
0112/21, 0112/22, 0112/23, 0112/24, 0112/25, 0112/26,
0112/27, 0112/28, 0112/29, 0112/3, 0112/30, 0112/31,
0112/32, 0112/34, 0112/36, 0112/37, 0112/38, 0112/39,
0112/4, 0112/40, 0112/5, 0112/6, 0112/7, 0112/8, 0112/9,
0113/4, 0113/5, 0116/5, 0172/4, 0172/5, 0173/1, 0173/10,
0173/2, 0173/3, 0173/4, 0173/5, 0173/6, 0174/1, 0174/2,
0175/4, 0175/5, 0175/6, 0176, 0177/10, 0177/11, 0177/12, 
0177/33, 0177/34, 0177/35, 0177/36, 0177/37, 0177/38,
0177/39, 0177/40, 0177/41, 0177/42, 0177/44, 0177/46,
0177/47, 0177/49, 0177/5, 0177/50, 0177/51, 0177/52,
0177/53, 0177/55, 0177/7, 0177/8, 0178/1, 0178/2,
0179/10, 0179/11, 0179/12, 0179/13, 0179/14, 0179/15,
0179/16, 0179/17, 0179/4, 0179/5, 0179/6, 0179/8,
0179/9, 0180, 0181/1, 0181/10, 0181/11, 0181/12,
0181/13, 0181/14, 0181/15, 0181/16, 0181/17, 0181/18,
0181/19, 0181/20, 0181/21, 0181/22, 0181/23, 0181/5,
0181/6, 0181/7, 0181/8, 0181/9, 0184/3, 0185/1, 0185/2,
0185/3, 0185/4, 0185/5, 0185/7, 0186/10, 0186/12,
0186/13, 0186/2, 0186/3, 0186/4, 0186/5, 0186/6, 0186/8,
0186/9, 0187/3, 0187/7, 0188/1, 0188/2, 0189/10,
0189/13, 0189/14, 0189/15, 0189/17, 0189/18, 0189/21,
0189/23, 0189/24, 0189/27, 0189/28, 0189/30, 0189/6,
0189/7, 0189/9, 0190/25, 0190/27, 0190/28, 0190/32,
0191/2, 0192/10, 0192/11, 0192/12, 0192/13, 0192/14,
0192/15, 0192/16, 0192/17, 0192/18, 0192/19, 0192/2,
0192/20, 0192/21, 0192/22, 0192/23, 0192/24, 0192/25,
0192/26, 0192/27, 0192/28, 0192/29, 0192/3, 0192/30,
0192/31, 0192/32, 0192/33, 0192/34, 0192/35, 0192/36,
0192/37, 0192/38, 0192/39, 0192/4, 0192/40, 0192/41,
0192/42, 0192/43, 0192/44, 0192/45, 0192/46, 0192/47,
0192/48, 0192/49, 0192/5, 0192/50, 0192/51, 0192/53,
0192/54, 0192/55, 0192/56, 0192/57, 0192/58, 0192/59,
0192/6, 0192/60, 0192/61, 0192/62, 0192/63, 0192/64,
0192/65, 0192/66, 0192/67, 0192/68, 0192/69, 0192/7,
0192/70, 0192/71, 0192/8, 0192/9, 0193/2, 0194/2,
0194/3, 0194/4, 0194/6, 0194/7, 0194/8, 0195, 0196/10,

0196/3, 0196/4, 0196/5, 0196/6, 0196/7, 0196/8, 0196/9,
0197/10, 0197/11, 0197/12, 0197/13, 0197/14, 0197/15,
0197/16, 0197/17, 0197/18, 0197/5, 0197/6, 0197/7,
0197/8, 0197/9, 0198/10, 0198/2, 0198/6, 0198/7, 0198/8,
0198/9, 0199/3, 0202/1, 0203/1, 0203/2, 0204/1, 0205/1,
0205/10, 0205/11, 0205/13, 0205/14, 0205/15, 0205/16,
0205/17, 0205/18, 0205/19, 0205/2, 0205/20, 0205/21,
0205/22, 0205/23, 0205/24, 0205/25, 0205/26, 0205/3,
0205/4, 0205/5, 0205/6, 0205/7, 0205/8, 0205/9, 0208,
0215, 0216/1, 0216/10, 0216/11, 0216/12, 0216/13,
0216/14, 0216/15, 0216/16, 0216/17, 0216/2, 0216/3,
0216/5, 0216/6, 0216/7, 0216/9, 0217/1, 0217/10,
0217/11, 0217/12, 0217/13, 0217/14, 0217/2, 0217/3,
0217/4, 0217/5, 0217/7, 0217/8, 0217/9, 0219/1, 0219/2,
0221/22, 0221/23, 0221/24, 0221/25, 0221/26, 0221/27, 

0221/34 hrsz-ból 1 ha (az E686902-N159387,
E686900-N159382 EOV ko or di ná tá jú tö rés pon tok ál tal
meg ha tá ro zott ha tár vo nal tól észak-nyu gat ra fekvõ rész),

0221/41, 0221/42, 0221/43, 0221/44, 0221/45,
0221/46, 0221/47, 0221/48, 0221/49, 

0221/50 hrsz-ból 0,2 ha (az E686682-N159128,
E686679-N159124 EOV ko or di ná tá jú tö rés pon tok ál tal
meg ha tá ro zott ha tár vo nal tól észak-nyu gat ra fekvõ rész),

0221/51, 0221/52, 0221/54, 0221/8, 0222/1, 0222/2,
0222/6, 0250/1, 0250/2, 0251/1, 0252/1, 0253/1, 0253/10,
0253/11, 0253/12, 0253/13, 0253/14, 0253/15, 0253/16,
0253/17, 0253/18, 0253/19, 0253/2, 0253/20, 0253/21,
0253/22, 0253/23, 0253/24, 0253/25, 0253/26, 0253/27,
0253/3, 0253/4, 0253/5, 0253/6, 0253/7, 0253/8, 0253/9,
0256/1, 0257/2, 0259/10, 0259/11, 0259/12, 0259/13,
0259/2, 0259/3, 0259/4, 0259/5, 0259/6, 0259/7, 0259/8,
0259/9, 0266, 0269/1, 0269/2, 0273, 0274, 0275, 0277/1,
0279, 0280/1, 0281/1, 0333, 0334/3, 0334/5, 

0338 hrsz-ból 3,2 ha (az E686626-N152012,
E686609-N151999 EOV ko or di ná tá jú tö rés pon tok ál tal
meg ha tá ro zott ha tár vo nal tól észak ra fekvõ rész),

0360/1

Páhi
09/1, 09/2, 010, 011/11, 011/12, 011/14, 011/15,

011/20, 011/22, 011/5, 012, 013/3, 019/3, 019/7, 020,
021/1, 022, 025, 026/2, 028, 029, 030, 031, 032, 033,
034/1, 034/10, 034/11, 034/12, 034/13, 034/14, 034/15,
034/16, 034/17, 034/18, 034/19, 034/2, 034/20, 034/21,
034/22, 034/23, 034/24, 034/25, 034/26, 034/27, 034/28,
034/29, 034/3, 034/30, 034/31, 034/32, 034/33, 034/34,
034/35, 034/36, 034/37, 034/38, 034/39, 034/4, 034/40,
034/41, 034/42, 034/43, 034/44, 034/45, 034/46, 034/47,
034/48, 034/49, 034/5, 034/50, 034/51, 034/52, 034/53,
034/54, 034/55, 034/6, 034/7, 034/8, 034/9, 037, 038/2,
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038/3, 038/5, 038/6, 038/7, 038/8, 039, 040/1, 040/2,
0136, 0141/10, 0141/15, 0141/16, 0141/18, 0141/23,
0141/3, 0141/5, 0142, 0143/17, 0143/17, 0143/17,
0143/18, 0143/19, 0143/20, 0143/21, 0143/22, 0143/23,
0144, 0145/2, 0145/22, 0145/26, 0145/27, 0145/29,
0145/33, 0145/34, 0145/35, 0145/36, 0145/38, 0145/39,
0145/41, 0145/6, 0146, 0147, 0148/11, 0148/12, 0148/13,
0148/14, 0148/15, 0148/2, 0148/5, 0148/6, 0149, 0150/2,
0150/3, 0150/4, 0150/5, 0150/6, 0151, 0152/1, 0152/12,
0152/13, 0152/14, 0152/2, 0152/25, 0152/26, 0152/28,
0152/39, 0152/40, 0152/41, 0152/42, 0152/43, 0152/44,
0152/6, 0152/7, 0153, 0154/1, 0154/12, 0154/2, 0154/25,
0154/29, 0154/30, 0154/32, 0154/37, 0154/40, 0154/42,
0154/43, 0154/44, 0154/45, 0154/46, 0154/6, 0155,
0156/18, 0156/19, 0156/2, 0156/20, 0156/21, 0157,
0158/1, 0158/3, 0158/4, 0158/5, 0159, 0161/4, 0164,
0167/2, 0167/5, 0167/6, 0167/7, 0167/8, 0167/9, 0168/1

Sza bad szál lás
02/1, 02/2, 02/3, 02/4, 04/10, 04/11, 04/12, 04/13,

04/14, 04/15, 04/16, 04/17, 04/18, 04/19, 04/2, 04/20,
04/21, 04/22, 04/23, 04/24, 04/25, 04/26, 04/27, 04/28,
04/29, 04/3, 04/30, 04/31, 04/4, 04/5, 04/6, 04/7, 04/8, 05,
06/1, 06/2, 06/3, 07/1, 07/2, 08/10, 08/11, 08/12, 08/13,
08/14, 08/15, 08/16, 08/18, 08/19, 08/2, 08/20, 08/21,
08/22, 08/23, 08/3, 08/4, 08/5, 08/6, 08/7, 08/8, 08/9, 09/1, 
09/2, 09/4, 09/5, 010, 011/10, 011/11, 011/12, 011/13,
011/14, 011/15, 011/17, 011/18, 011/19, 011/2, 011/20,
011/21, 011/22, 011/23, 011/25, 011/26, 011/27, 011/29,
011/30, 011/31, 011/32, 011/4, 011/5, 011/6, 011/7, 011/8, 
011/9, 012, 013, 014/10, 014/11, 014/14, 014/15, 014/16,
014/17, 014/2, 014/4, 014/5, 014/6, 014/7, 014/8, 014/9,
015, 016, 017/1, 017/10, 017/11, 017/13, 017/14, 017/15,
017/16, 017/17, 017/18, 017/19, 017/2, 017/20, 017/21,
017/22, 017/23, 017/24, 017/25, 017/26, 017/27, 017/28,
017/29, 017/3, 017/30, 017/31, 017/32, 017/33, 017/6,
017/8, 017/9, 018/1, 018/2, 019/2, 019/3, 019/4, 019/5,
019/6, 020, 021/2, 021/3, 021/4, 022/1, 022/2, 023, 

026 hrsz-ból 0,6 ha (az E658255-N163740,
E658253-N163744 EOV ko or di ná tá jú tö rés pon tok ál tal
meg ha tá ro zott ha tár vo nal tól észak-ke let re fekvõ rész), 

028 hrsz-ból 0,7 ha (az E658667-N164612,
E658664-N164617 EOV ko or di ná tá jú tö rés pon tok ál tal
meg ha tá ro zott ha tár vo nal tól ke let re fekvõ rész),

030, 031/1, 031/2, 035, 036, 037/1, 037/2, 037/3, 038,
039/2, 039/3, 039/4, 039/5, 039/6, 040/11, 040/12, 040/14, 
040/16, 040/17, 040/18, 040/19, 040/2, 040/3, 040/4,
040/5, 040/6, 040/7, 040/8, 040/9, 041, 042/1, 042/10,
042/11, 042/12, 042/13, 042/14, 042/15, 042/16, 042/17,
042/18, 042/19, 042/2, 042/3, 042/4, 042/5, 042/6, 042/7,
042/9, 043, 044/10, 044/11, 044/12, 044/13, 044/14,
044/15, 044/17, 044/18, 044/19, 044/2, 044/20, 044/21,
044/22, 044/23, 044/24, 044/25, 044/26, 044/27, 044/28,

044/29, 044/3, 044/30, 044/31, 044/32, 044/33, 044/34,
044/4, 044/5, 044/6, 044/7, 044/8, 044/9, 045/1, 045/2,
046, 047/2, 047/3, 047/4, 047/5, 047/6, 047/7, 048/2,
048/3, 049/3, 049/4, 049/5, 049/7, 049/8, 049/9, 050,
051/1, 051/2, 052, 053/1, 053/2, 054/1, 054/2, 056/1,
056/2, 057/1, 057/10, 057/11, 057/12, 057/13, 057/14,
057/15, 057/16, 057/17, 057/18, 057/19, 057/2, 057/20,
057/21, 057/22, 057/23, 057/24, 057/25, 057/26, 057/27,
057/28, 057/29, 057/30, 057/31, 057/32, 057/33, 057/34,
057/35, 057/36, 057/37, 057/38, 057/39, 057/4, 057/40,
057/41, 057/42, 057/43, 057/44, 057/5, 057/6, 057/7,
057/8, 057/9, 

058 hrsz-ból 2,7 ha (az E658641-N169166,
E658639-N169171 EOV ko or di ná tá jú tö rés pon tok ál tal
meg ha tá ro zott ha tár vo nal tól észak-ke let re fekvõ rész),

059, 060/1, 060/10, 060/11, 060/13, 060/14, 060/16,
060/18, 060/19, 060/2, 060/20, 060/21, 060/23, 060/24,
060/25, 060/26, 060/27, 060/28, 060/29, 060/3, 060/30,
060/31, 060/32, 060/33, 060/34, 060/35, 060/36, 060/37,
060/38, 060/39, 060/4, 060/40, 060/42, 060/43, 060/44,
060/45, 060/46, 060/47, 060/48, 060/49, 060/5, 060/50,
060/6, 060/7, 060/8, 060/9, 061, 062/1, 062/2, 062/3,
062/4, 062/5, 063, 064/1, 064/2, 065/1, 065/10, 065/11,
065/12, 065/13, 065/14, 065/15, 065/17, 065/18, 065/19,
065/2, 065/20, 065/21, 065/22, 065/23, 065/24, 065/25,
065/26, 065/27, 065/28, 065/29, 065/3, 065/30, 065/31,
065/32, 065/5, 065/7, 065/8, 065/9, 

066 hrsz-ból 0,5 ha (az E659156-N168141,
E659157-N168148 EOV ko or di ná tá jú tö rés pon tok ál tal
meg ha tá ro zott ha tár vo nal tól észak-ke let re fekvõ rész),

067/1, 067/10, 067/11, 067/12, 067/13, 067/14, 067/16,
067/17, 067/18, 067/19, 067/2, 067/20, 067/21, 067/22,
067/23, 067/24, 067/25, 067/26, 067/27, 067/28, 067/29,
067/3, 067/30, 067/31, 067/32, 067/33, 067/34, 067/4,
067/5, 067/6, 067/7, 067/8, 067/9, 

068 hrsz-ból 2,3 ha (az E658865-N166617,
E658862-N166623 EOV ko or di ná tá jú tö rés pon tok ál tal
meg ha tá ro zott ha tár vo nal tól észak-ke let re fekvõ rész),

070, 

092 hrsz-ból 3,1 ha (az E658758-N170532,
E658752-N170542 EOV ko or di ná tá jú tö rés pon tok ál tal
meg ha tá ro zott ha tár vo nal tól észak-ke let re fekvõ rész),

098 hrsz-ból 0,6 ha (az E658735-N169875,
E658733-N169878 EOV ko or di ná tá jú tö rés pon tok ál tal
meg ha tá ro zott ha tár vo nal tól észak-ke let re fekvõ rész),

0100, 0101/1, 0101/10, 0101/11, 0101/12, 0101/13,
0101/14, 0101/15, 0101/16, 0101/17, 0101/18, 0101/19,
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0101/2, 0101/20, 0101/21, 0101/22, 0101/23, 0101/25,
0101/26, 0101/27, 0101/28, 0101/3, 0101/30, 0101/31,
0101/32, 0101/33, 0101/34, 0101/35, 0101/36, 0101/37,
0101/38, 0101/39, 0101/4, 0101/40, 0101/41, 0101/42,
0101/43, 0101/44, 0101/45, 0101/46, 0101/5, 0101/6,
0101/7, 0101/8, 0101/9, 0102, 0103/1, 0103/2, 0103/3,
0104, 0105/1, 0105/2, 0106/10, 0106/3, 0106/4, 0106/5,
0106/6, 0106/7, 0106/9, 0463/10, 0463/11, 0463/12,
0463/13, 0463/14, 0463/2, 0463/3, 0463/6, 0463/7,
0463/8, 0463/9, 0464, 0465, 0466/11, 0466/12, 0466/13,
0466/14, 0466/15, 0466/16, 0466/2, 0466/3, 0466/4,
0466/5, 0466/6, 0466/8, 0466/9, 

0467 hrsz-ból 1,5 ha (az E677164-N174254,
E677156-N174276, E677163-N174258 EOV ko or di ná tá -
jú tö rés pon tok ál tal meg ha tá ro zott ha tár vo nal tól ke let re
fekvõ rész), 

0468/10, 0468/11, 0468/12, 0468/13, 0468/14,
0468/15, 0468/2, 0468/3, 0468/4, 0468/5, 0468/7, 0468/8,
0468/9, 0469/2, 0469/3, 0469/4, 0469/7, 0469/8, 

0470 hrsz-ból 1,6 ha (az E675961-N171971,
E675959-N171979 EOV ko or di ná tá jú tö rés pon tok ál tal
meg ha tá ro zott ha tár vo nal tól észak-ke let re fekvõ rész),

0471, 0472

Szak már
0230, 0231, 

0232 hrsz-ból 2,2 ha (az E654036-N139127,
E654038-N139137 EOV ko or di ná tá jú tö rés pon tok ál tal
meg ha tá ro zott ha tár vo nal tól ke let re fekvõ rész),

0250, 0251/1, 0251/3, 0251/4, 0252/2, 0252/3, 0253,
0254, 0258, 0259, 0260, 0261, 0262, 0263, 0264, 0265,
0266, 0267, 0268, 0269, 0270, 0271, 0272, 0273, 

0274 hrsz-ból 1,9 ha (az E654910-N137264,
E654895-N137268 EOV ko or di ná tá jú tö rés pon tok ál tal
meg ha tá ro zott ha tár vo nal tól ke let re fekvõ rész),

0277/2

Ta tár szent györgy
083, 085, 

086 hrsz-ból 0,9 ha (az E670429-N190687,
E670422-N190677 EOV ko or di ná tá jú tö rés pon tok ál tal
meg ha tá ro zott ha tár vo nal tól nyu gat ra fekvõ rész),

091/2, 092, 

0101 hrsz-ból 2,9 ha (az E671004-N189399,
E671020-N189386 EOV ko or di ná tá jú tö rés pon tok ál tal
meg ha tá ro zott ha tár vo nal tól nyu gat ra fek võ rész),

0104/1, 0104/2, 0105, 0106/2, 0106/3, 0107, 0108/1,
0108/2, 0109, 0110/4, 0111, 0112, 0113, 0114, 0117,
0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126/2,
0126/3, 0126/4, 0127, 0128/2, 0128/4, 0129, 0133,
0134/2, 0134/7, 0135, 0139, 0140/10, 0140/11, 0140/9,
0142, 0143/2, 0144, 0145/2, 0146, 0147/10, 0147/4, 0148,
0149, 0150/1, 0150/2, 0151, 0152

Ti sza al pár
03/2, 03/20, 03/21, 

07 hrsz-ból 1,2 ha (az E723874-N165531,
E723872-N165535 EOV ko or di ná tá jú tö rés pon tok ál tal
meg ha tá ro zott ha tár vo nal tól nyu gat ra fekvõ rész),

018/1, 018/10, 018/11, 018/12, 018/13, 018/14, 018/15,
018/16, 018/17, 018/18, 018/19, 018/2, 018/20, 018/21,
018/22, 018/3, 018/4, 018/5, 018/6, 018/7, 018/8, 018/9,
020/1, 020/2, 021/6, 022, 023/10, 023/3, 023/4, 023/5,
023/6, 023/7, 023/8, 023/9, 0290, 0291/1, 0291/2, 0291/3,
0292/2, 0293/1, 0293/2, 98/3, 98/4, 99/1, 99/2, 100, 101,
102, 103, 104, 105, 151, 152, 153, 157, 158, 160, 161/1,
161/2, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171/1,
171/2, 171/3, 172/1, 172/2, 173, 174, 175, 176, 177, 178,
179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 2588, 2589, 2591, 2591

Ti sza sas
0148/1, 0165/2, 0165/3, 0165/4, 0166, 0167, 0184/1,

0184/2, 0185/1, 0185/2, 0186

Ti sza ug
0165/1, 0172/1, 0175, 0176, 

0177 hrsz-ból 0,8 ha (az E722967-N167902,
E722954-N167902 EOV ko or di ná tá jú tö rés pon tok ál tal
meg ha tá ro zott ha tár vo nal tól nyu gat ra fekvõ rész),

0178, 0179, 0180, 0181/1, 0181/2, 0185, 0189, 0190

Az alá hú zás sal je lölt hely raj zi szá mú in gat la nok, illetve
al rész le tek te rü le tei az euró pai kö zös sé gi je len tõ sé gû ter -
mé szet vé del mi ren del te té sû te rü le tek kel érin tett föld rész -
le tek rõl szóló 45/2006. (XII. 8.) KvVM ren de let alapján
Natura 2000 területnek minõsülnek.

2. számú melléklet
a 134/2007. (XII. 27.) KvVM rendelethez

A Kis kun sá gi Nem ze ti Park fo ko zot tan vé dett
te rü le té nek in gat lan-nyil ván tar tá si helyrajzi számai

Ágas egy há za
037/101, 037/118, 037/119, 037/135, 037/85, 037/86,

038/1, 047/3, 047/4, 048/12, 048/15, 048/16, 048/17,
048/18, 048/19, 048/2, 048/4, 048/6, 048/7, 048/8, 048/9,
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055/4, 055/40, 055/41, 055/42, 055/43, 055/44, 055/45,
055/46, 055/47, 055/48, 055/49, 055/5, 055/50, 055/51,
055/52, 055/53, 055/54, 055/55, 055/56, 055/57, 055/58,
055/59, 055/60, 055/61, 055/62, 055/65, 055/66, 059/18,
059/19, 059/20, 059/26, 060/185, 060/186

Bó csa
0190, 0196, 0198/2, 0198/7, 0198/8, 0207/2, 0207/3,

0246/1, 0253, 0298/1

Bu gac
0581/8, 0581/9

Bu gac pusz ta há za
0501, 

0510/1 hrsz-ból 1,9 ha (az E689237-N151421,
E689245-N151427 EOV ko or di ná tá jú tö rés pon tok ál tal
meg ha tá ro zott ha tár vo nal tól dél re fek võ rész),

0524/1, 0524/2, 0525/10, 0525/11, 0559/1, 0560/2,
0560/4, 0561, 0581/1

Fü löp szál lás
0404/7, 

0405 hrsz-ból 0,8 ha (az E660451-159409,
E660448-N159400 EOV ko or di ná tá jú tö rés pon tok ál tal
meg ha tá ro zott ha tár vo nal tól nyu gat ra fek võ rész),

0406, 0408, 0409/3, 0409/4, 0409/5, 0409/6, 0409/7,
0410, 0411/10, 0411/11, 0411/12, 0411/13, 0411/14,
0411/2, 0411/3, 0411/4, 0411/5, 0411/6, 0411/7, 0411/8,
0411/9, 0412/1, 0412/3, 0412/4, 0412/5, 

0413/1 hrsz-ból 2,4 ha E660811-N159674,
E660799-N159671 EOV ko or di ná tá jú tö rés pon tok ál tal
meg ha tá ro zott ha tár vo nal tól észak-ke let re fekvõ rész),

Kas kan tyú
0113, 0114, 0115/1, 

0118 hrsz-ból 1,3 ha (az E679686-N146129,
E679690-N146132 EOV ko or di ná tá jú tö rés pon tok ál tal
meg ha tá ro zott ha tár vo nal tól dél-ke let re fek võ rész),

0119/9, 0120, 0121

Kun szent mik lós
0307/3, 0307/4, 0307/5, 0358/3, 0358/7, 0369, 0370/1,

0370/2, 0371/2, 0371/3

Or go vány
038/1, 038/2, 041, 042, 043, 

057 hrsz-ból 1,7 ha (az E680532-N152506,
E680536-N152510 EOV ko or di ná tá jú tö rés pon tok ál tal
meg ha tá ro zott ha tár vo nal tól dél re fek võ rész),

0109/2, 0111/10, 0112/34, 0112/38, 0112/39, 0112/40,
0113/5, 0177/33, 0177/34, 0177/36, 0177/37, 0177/38,
0177/39, 0177/40, 0184/3, 0185/1, 0185/2, 0185/3,
0185/4, 0185/5, 0185/7, 0186/10, 0186/12, 0186/13,
0186/2, 0186/3, 0186/4, 0186/5, 0186/6, 0186/8, 0186/9,
0187/3, 0187/7, 0188/1, 0189/10, 0189/14, 0189/15,
0189/17, 0189/18, 0189/21, 0189/23, 0189/24, 0189/27,
0189/28, 0189/30, 0189/6, 0189/7, 0189/9, 0190/25,
0190/27, 0190/28, 0190/32, 0191/2, 0216/10, 0216/11,
0216/12, 0216/13, 0216/14, 0216/16, 0216/17, 0216/2,
0216/3, 0216/5, 0216/6, 0216/7, 0216/9, 0217/7, 0266,
0269/1, 

0269/2 hrsz-ból 3,4 ha (az E683724-N159105,
E683720-N159122 EOV ko or di ná tá jú tö rés pon tok ál tal
meg ha tá ro zott ha tár vo nal tól észak-ke let re fek võ rész)

0273, 0274, 0275, 0277/1, 0279, 0280/1, 0281/1,
0360/1

Páhi

0146

Sza bad szál lás

021/2, 021/3, 021/4, 022/1, 028, 031/1, 031/2, 035,
037/1, 039/3, 039/4, 039/6, 046, 047/2, 047/6, 047/7,
048/2, 048/3, 049/7, 049/8, 049/9, 058, 059, 060/1,
060/10, 060/11, 060/13, 060/14, 060/16, 060/18, 060/19,
060/2, 060/20, 060/21, 060/23, 060/24, 060/25, 060/26,
060/27, 060/28, 060/29, 060/3, 060/30, 060/31, 060/32,
060/33, 060/34, 060/35, 060/36, 060/37, 060/38, 060/39,
060/4, 060/40, 060/42, 060/43, 060/44, 060/45, 060/46,
060/47, 060/48, 060/49, 060/5, 060/50, 060/6, 060/7,
060/8, 060/9, 061, 062/1, 062/2, 062/3, 062/4, 062/5, 063,
064/1, 064/2, 065/1, 065/10, 065/11, 065/12, 065/13,
065/14, 065/15, 065/17, 065/18, 065/19, 065/2, 065/20,
065/21, 065/22, 065/23, 065/24, 065/25, 065/26, 065/27,
065/28, 065/29, 065/3, 065/30, 065/31, 065/32, 065/5,
065/7, 065/8, 065/9, 066, 067/1, 067/10, 067/11, 067/12,
067/13, 067/14, 067/16, 067/17, 067/18, 067/19, 067/2,
067/20, 067/21, 067/22, 067/23, 067/24, 067/25, 067/26,
067/27, 067/28, 067/29, 067/3, 067/30, 067/31, 067/32,
067/33, 067/34, 067/4, 067/5, 067/6, 067/7, 067/8, 067/9,
098, 0101/1, 0101/10, 0101/11, 0101/12, 0101/13,
0101/14, 0101/15, 0101/16, 0101/17, 0101/18, 0101/19,
0101/2, 0101/20, 0101/21, 0101/22, 0101/23, 0101/25,
0101/26, 0101/27, 0101/28, 0101/3, 0101/30, 0101/31,
0101/32, 0101/33, 0101/34, 0101/35, 0101/36, 0101/37,
0101/38, 0101/39, 0101/4, 0101/40, 0101/41, 0101/42,
0101/43, 0101/44, 0101/45, 0101/46, 0101/5, 0101/6,
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0101/7, 0101/8, 0101/9, 0103/1, 0103/2, 0103/3, 0104,
0105/1, 0105/2, 0106/10, 0106/3, 0106/4, 0106/6, 0106/7

Az alá hú zás sal je lölt hely raj zi szá mú in gat la nok te rü le -
tei az euró pai kö zös sé gi je len tõ sé gû ter mé szet vé del mi
ren del te té sû te rü le tek kel érin tett föld rész le tek rõl szóló
45/2006. (XII. 8.) KvVM ren de let alap ján Natura 2000
területnek minõsülnek.

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
135/2007. (XII. 27.) KvVM

rendelete

a Kunfehértói holdrutás erdõ természetvédelmi
terület védettségének fenntartásáról

Az egyes jog sza bá lyok és jog sza bá lyi ren del ke zé sek
ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl  szóló 2007. évi LXXXII. tör -
vény 6.  § (5) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a 
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö -
ré rõl  szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §
b) 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.  §

Az Or szá gos Ter mé szet vé del mi Hi va tal el nö ké nek
11/1975. OTvH szá mú ha tá ro za tá val vé det té nyil vá ní tott
Kun fe hér tói hold ru tás erdõ ter mé szet vé del mi te rü let vé -
dett sé gét fenn tar tom.

2.  §

(1) A Kun fe hér tói hold ru tás erdõ ter mé szet vé del mi te -
rü let a Kun fe hér tó 077/11 in gat lan-nyil ván tar tá si hely raj zi 
szá mú in gat la non és a Kun fe hér tó 077/24 in gat lan-nyil -
ván tar tá si hely raj zi szá mú in gat lan 54A, 54B, 54E, 54F,
54TI1, 54TI2, 69A, 69B, 69C, 69D, 69E, 69F, 69TI1,
69TI2 er dõ rész le tek kel érin tett ré szén fek szik, ki ter je dé se
116,4 ha.

(2) Az (1) be kez dés ben sze rep lõ hely raj zi szá mú in gat -
la nok te rü le tei az euró pai kö zös sé gi je len tõ sé gû ter mé -
szet vé del mi ren del te té sû te rü le tek kel érin tett föld rész le -
tek rõl  szóló 45/2006. (XII. 8.) KvVM ren de let alap ján
 Natura 2000 te rü let nek mi nõ sül nek.

3.  §

A vé dett ség in do ka és cél ja a vir gi ni ai hold ru ta
( Botrychium vir gi ni a num) élõ he lyé nek, valamint a zöm -
mel ho mo ki er dõ sztyepp-töl gyes bõl álló élõhelyének
megõrzése.

4.  §

(1) A te rü let ter mé szet vé del mi ke ze lé sé ért fe le lõs szerv
a Kis kun sá gi Nem ze ti Park Igazgatóság.

(2) A ter mé szet vé del mi ke ze lé si te vé keny sé ge ket a Kis -
kun sá gi Nem ze ti Park Igaz ga tó ság és – erdõ ese té ben – a
kü lön jog sza bály sze rin ti er dé sze ti ha tó sá gi nyil ván tar tás -
ban sze rep lõ er dõ gaz dál ko dó val együt te sen lát ja el.

(3) Az er dõ gaz dál ko dás ra vo nat ko zó rész le tes elõ -
írásokat az ér vé nyes kör ze ti er dõ terv tartalmazza.

5.  §

Ez a ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

Dr. Fo dor Gá bor s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
136/2007. (XII. 27.) KvVM

rendelete

a Lázbérci Tájvédelmi Körzet védettségének
fenntartásáról

Az egyes jog sza bá lyok és jog sza bá lyi ren del ke zé sek
ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl  szóló 2007. évi LXXXII. tör -
vény 6.  § (5) be kez dé sé ben, valamint a ter mé sze t vé del mé -
rõl  szóló 1996. évi LIII. tör vény 85.  § b) pont já ban ka pott
fel ha tal ma zás alap ján, a kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi -
nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 165/2006. (VII. 28.)
Korm. ren de let 1.  § b) pont já ban meg ha tá ro zott feladat -
körömben el jár va a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

Az Or szá gos Ter mé szet vé del mi Hi va tal el nö ké nek
9/1975. szá mú ha tá ro za tá val vé det té nyil vá ní tott Láz bér ci
Táj vé del mi Kör zet vé dett sé gét fenn tar tom.
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2.  §

A Láz bér ci Táj vé del mi Kör zet ki ter je dé se 4053,1 ha,
in gat lan-nyil ván tar tá si hely raj zi szá ma it az 1. szá mú mel -
lék let, fo ko zot tan vé dett te rü le té nek in gat lan-nyil ván tar tá -
si hely raj zi szá ma it a 2. szá mú mel lék let tar tal maz za.

3.  §

A vé dett ség in do ka és cél ja a Láz bér ci víz tá ro zó és köz -
vet len kör nye ze té nek, valamint az Up po nyi-hegy ség ér té -
kes nö vény- és ál lat vi lá gá nak meg õr zé se, a te rü let föld ta ni 
és fel szín al ak ta ni, valamint tájképi értékeinek védelme.

4.  §

A te rü let ter mé szet vé del mi ke ze lé sé ért fe le lõs szerv a
Bük ki Nem ze ti Park Igazgatóság.

5.  §

(1) Ez a ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(2) A Lan kó ci-er dõ ter mé szet vé del mi te rü let lé te sí té sé -
rõl és fo ko zott vé dett ség meg szün te té sé rõl  szóló 3/1991.
(II. 28.) KTM ren de let 5.  §-a ha tá lyát vesz ti. E be kez dés
2008. január 2-án hatályát veszti.

Dr. Fo dor Gá bor s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

1. számú melléklet
a 136/2007. (XII. 27.) KvVM rendelethez

A Láz bér ci Táj vé del mi Kör zet in gat lan-nyil ván tar tá si 
hely raj zi szá mai

Bán hor vá ti
016/2, 0175, 0188/2, 0189/1, 0189/2, 0189/3, 0190,

0191/1, 0191/2, 0191/3, 0191/6, 0191/7, 0191/10,
0191/12, 0191/13, 0191/14, 0191/15, 0191/16, 0191/17,
0191/18, 0191/19, 0191/20, 0191/21, 0191/22, 0191/23,
0192/2, 0192/4, 0192/5, 0192/6, 0192/7, 0192/8, 0193,
0194, 0195, 0196, 0198/2, 0198/4, 0198/5, 0198/6, 0199,
0200/1, 0200/2, 0201/1, 0201/2, 0201/3, 0201/4, 0201/5,
0201/6, 0201/7, 0201/8, 0201/9, 0202, 0203, 0204/1,
0204/2, 0204/4, 0204/5, 0204/6, 0205/3, 0205/4, 0205/5,
0205/6, 0205/7, 0206, 0207/1, 0207/2, 0208/1, 0208/3,
0208/4, 0208/5, 0209, 0211/1, 0211/2, 0211/3, 0213/1,
0213/2, 0213/3, 0215, 0216, 0217, 0218, 0219/1, 0219/2,
0220, 0221/2, 0221/3, 0221/6, 0221/7, 0221/8, 0221/10,
0221/13, 0221/14, 0222/1, 0222/2, 0222/3, 0222/4,
0222/5, 0222/6, 0223/1-2, 0224, 0225, 0228, 0229, 0230,

0232/1, 0232/2, 0232/3, 0233, 0234/1, 0234/2, 0234/3,
0234/4, 0234/5, 0234/6, 0235, 0236, 0238, 0239, 0240,
0255, 2770, 2955/2, 3089/2, 3360

Bor sod bó ta

018, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030,
031/1, 031/2, 031/3, 031/4, 031/5, 031/6, 031/7, 031/8,
031/9, 031/10, 032, 033/1, 033/2, 033/3, 033/4, 033/5,
034, 035, 036/1, 036/2, 036/3, 036/4, 036/5, 036/6, 037,
038, 039, 040, 041, 042, 043, 044, 046/1, 046/2, 047, 048,
049, 050, 051/1, 051/2, 051/3, 052, 053, 054, 055, 056,
057, 058, 059, 060, 061, 062/1, 062/2, 062/3, 062/4, 063,
064, 065, 066/1, 066/2, 067, 068, 069, 070, 071, 072, 073,
074, 075, 076, 077, 078, 079, 080, 081/1, 081/2, 082,
083/1, 083/2, 083/3, 084, 085, 086, 087/2, 088, 089, 090,
091, 092, 093, 094, 385, 713, 884, 887, 1701, 1702

Dé des ta pol csány

05/1, 05/2, 05/3, 05/4, 05/6, 05/7, 05/8, 05/10, 05/11,
05/12, 05/13, 05/14, 05/15, 05/16, 05/17, 05/18, 08/1, 09,
010, 011, 012, 013, 014/1, 015/1, 016, 017/1, 017/2, 017/3, 
017/4, 017/5, 017/6, 017/7, 017/8, 017/10, 017/11, 017/12, 
017/13, 017/15, 017/16, 017/17, 017/18, 017/19, 017/20,
017/22, 017/23, 017/24, 017/25, 017/26, 017/27, 017/28,
017/29, 017/30, 017/31, 017/32, 017/33, 017/34, 017/35,
018/1, 018/2, 018/3, 018/4, 018/5, 018/6, 018/8, 018/9,
018/10, 018/11, 018/12, 018/13, 018/14, 018/15, 018/16,
018/17, 018/18, 018/19, 018/20, 018/21, 018/22, 018/23,
018/24, 018/25, 018/26, 018/27, 018/28, 018/29, 018/30,
018/31, 018/32, 018/33, 018/34, 018/35, 018/36, 018/37,
018/38, 018/39, 018/40, 018/42, 018/43, 018/44, 018/45,
018/46, 018/47, 018/48, 018/49, 018/50, 018/51, 019/1,
019/2, 020, 021/1, 021/2, 021/3, 021/4, 021/5, 021/6,
021/7, 021/8, 021/10, 021/11, 021/13, 021/14, 021/15,
021/16, 021/18, 021/19, 021/22, 021/23, 021/24, 021/26,
021/27, 021/28, 021/29, 021/30, 021/31, 021/32, 021/33,
021/34, 021/35, 021/36, 021/37, 021/38, 021/39, 021/40,
021/41, 021/42, 021/43, 021/44, 021/45, 021/46, 021/47,
021/48, 021/49, 022, 023/1, 023/2, 023/3, 023/4, 023/5,
023/6, 023/7, 023/8, 023/9, 023/10, 023/11, 023/12,
023/13, 023/14, 023/16, 023/17, 023/18, 023/19, 023/20,
023/21, 023/22, 023/23, 023/24, 023/25, 024, 025, 026/1,
026/2, 026/3, 026/4, 026/5, 026/6, 026/7, 026/8, 026/9,
026/10, 026/11, 026/12, 026/13, 026/14, 026/15, 026/16,
027, 028/1, 028/2, 028/3, 028/4, 028/5, 028/6, 028/7,
028/8, 028/9, 028/10, 028/11, 028/12, 028/13, 028/14,
028/15, 028/16, 028/17, 028/18, 028/19, 028/20, 028/21,
028/22, 028/24, 028/25, 028/26, 028/27, 029, 030/1,
030/2, 030/3, 030/4, 030/5, 030/6, 030/7, 030/8, 030/9,
030/10, 030/11, 030/12, 030/13, 030/14, 030/15, 030/16,
030/17, 030/18, 030/19, 030/20, 030/21, 030/22, 030/23,
030/24, 030/25, 030/26, 030/27, 030/28, 031, 032/1,
032/2, 032/3, 032/4, 032/5, 032/6, 032/7, 032/8, 032/9,
032/10, 032/11, 032/12, 032/13, 032/14, 032/15, 032/16,
032/17, 032/18, 032/19, 032/20, 032/21, 032/22, 032/23,
032/24, 032/25, 032/26, 032/27, 032/28, 032/29, 032/30,
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032/31, 032/32, 032/33, 032/34, 032/35, 032/36, 032/37,
032/38, 032/39, 032/40, 032/41, 032/42, 032/43, 032/44,
032/45, 032/46, 032/47, 032/48, 032/49, 032/50, 032/51,
032/52, 032/53, 032/54, 032/55, 033/1, 033/2, 033/3,
033/4, 033/5, 033/6, 033/7, 033/8, 033/9, 033/10, 033/11,
033/12, 033/15, 033/16, 033/17, 033/18, 033/19, 033/20,
033/21, 033/23, 033/24, 033/25, 033/26, 033/27, 033/28,
033/31, 033/32, 033/33, 033/34, 033/35, 033/36, 033/37,
033/38, 033/39, 033/40, 033/41, 033/42, 033/43, 033/44,
033/45, 033/46, 033/49, 033/50, 033/51, 033/52, 033/53,
033/54, 033/55, 033/56, 033/57, 034/1, 034/2, 034/3,
034/4, 034/5, 034/6, 034/8, 034/9, 034/11, 034/12, 034/13, 
034/14, 034/15, 034/16, 034/17, 034/18, 034/19, 034/20,
034/21, 034/22, 034/23, 034/24, 034/25, 034/26, 034/27,
034/28, 034/29, 034/30, 034/31, 034/33, 034/34, 034/35,
034/36, 034/37, 034/38, 034/39, 034/40, 034/41, 034/42,
034/43, 034/44, 034/45, 034/46, 034/47, 034/48, 034/49,
034/50, 034/51, 034/52, 034/53, 034/54, 034/55, 034/56,
034/57, 034/58, 034/59, 034/60, 034/61, 034/62, 034/63,
034/64, 034/65, 034/66, 034/67, 034/68, 034/69, 035, 036, 
037/1, 037/2, 037/3, 037/4, 037/5, 037/6, 037/7, 037/8,
037/9, 037/10, 037/11, 037/12, 037/13, 037/15, 037/16,
037/17, 037/18, 037/19, 037/20, 038, 039/1, 039/2, 039/3,
039/4, 039/5, 039/6, 039/7, 039/8, 039/9, 039/10, 039/11,
039/12, 039/13, 039/14, 039/15, 039/16, 039/17, 039/18,
039/19, 039/20, 039/21, 039/22, 039/23, 039/24, 039/25,
039/26, 039/27, 039/28, 039/29, 040, 041/1, 041/2, 041/3,
041/4, 042, 043, 044/1, 044/2, 044/3, 044/4, 044/5, 044/6,
044/7, 044/8, 044/9, 044/10, 044/12, 044/13, 044/14,
044/15, 044/16, 044/17, 044/18, 044/19, 044/20, 044/21,
044/22, 044/23, 044/24, 044/25, 044/26, 044/28, 044/29,
044/30, 044/31, 044/32, 044/33, 044/34, 044/35, 044/36,
044/37, 044/38, 044/39, 044/40, 044/41, 044/42, 044/43,
044/44, 044/46, 044/47, 044/48, 044/49, 044/50, 044/51,
044/52, 044/53, 044/54, 044/55, 044/56, 045, 046/1,
046/2, 046/3, 046/4, 046/5, 046/6, 046/8, 046/9, 046/10,
046/11, 046/12, 046/13, 046/14, 046/15, 046/16, 046/17,
046/18, 046/19, 047/1, 047/2, 047/3, 047/4, 047/5, 048/1,
048/2, 048/3, 048/4, 048/6, 048/7, 048/8, 048/10, 048/11,
048/12, 048/13, 048/14, 048/15, 048/16, 048/17, 048/18,
048/19, 048/20, 048/21, 048/22, 048/23, 048/24, 048/25,
048/26, 048/27, 048/28, 048/29, 048/30, 048/31, 048/32,
048/33, 048/34, 048/35, 048/36, 048/37, 048/38, 048/39,
048/40, 048/41, 048/42, 048/43, 048/44, 048/45, 048/46,
048/47, 048/48, 048/49, 048/50, 048/51, 048/52, 048/53,
048/54, 048/55, 048/56, 048/57, 049, 050/1, 050/2, 050/4,
050/5, 050/6, 050/7, 050/8, 050/12, 050/13, 050/15, 051/1, 
051/2, 052/1, 052/4, 052/5, 052/7, 052/8, 052/10, 052/11,
052/12, 052/13, 052/14, 052/15, 052/16, 052/17, 052/18,
052/19, 052/20, 052/21, 052/23, 052/24, 052/25, 052/26,
052/27, 052/28, 052/29, 052/30, 052/31, 052/32, 052/33,
052/34, 052/35, 052/36, 052/37, 052/38, 052/39, 052/40,
052/41, 052/42, 052/43, 052/44, 052/45, 052/46, 052/47,
052/48, 052/49, 052/50, 052/51, 052/52, 052/53, 052/54,
052/55, 053, 054/1, 054/2, 055/1, 055/2, 055/3, 056/1,
056/2, 056/3, 056/6, 056/7, 056/8, 056/9, 056/10, 056/11,

056/12, 056/13, 056/14, 056/15, 056/16, 056/17, 056/18,
056/19, 057, 058 059/2, 059/3, 059/4, 059/5, 059/6, 059/7, 
059/8, 059/9, 059/10, 059/11, 059/12, 060/2, 060/3, 060/4, 
060/5, 060/6, 060/7, 060/8, 060/9, 060/10, 060/11, 060/12, 
060/13, 060/14, 060/15, 060/16, 060/17, 060/18, 060/19,
060/20, 060/21, 065/15, 067/1, 067/2, 067/3, 067/4, 067/5, 
067/6, 070/18, 070/19, 0102/2, 0102/3, 0146/10, 0159,
0161/1, 0161/2, 0161/3, 0162, 0163/1, 0163/2, 0164,
0165, 0166, 0175/30, 0204, 0205

Ne ké zseny

02/7, 02/8, 02/9, 02/10, 02/11, 02/13, 02/14, 02/15,
02/16, 02/17, 02/18, 02/19, 02/20, 02/21, 03, 04/2, 05/1,
05/2, 05/3, 07/1, 07/2, 08, 012, 014, 042/1, 042/2, 069,
0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0113, 0114, 0115, 0116/1,
0116/2, 0116/3, 0116/4, 0116/5, 0117, 0118, 0119, 0120,
0121/2, 0121/3, 0122, 0123/1, 0123/2, 0124, 0125, 0126,
0127, 0128, 0129/1, 0129/2, 0129/3, 0131/1, 0131/2,
0131/3, 0131/4, 0131/5, 0131/8, 0131/9, 0131/11,
0131/12, 0131/13, 0131/14, 0131/15, 0131/16, 0131/17,
0131/18, 0131/19, 0131/20, 0131/21, 0131/22, 0131/23,
0131/24, 0131/25, 0131/26, 0131/27, 0131/30, 0131/31,
0131/32, 0131/33, 0131/34, 0131/35, 0131/36, 0131/37,
0131/38, 0131/39, 0131/40, 0131/41, 0131/42, 0131/44,
0131/45, 0131/46, 0131/47, 0131/48, 0131/49, 0131/50,
0131/54, 0131/55, 0131/56, 0131/57, 0131/58, 0131/59,
0131/60, 0131/61, 0131/62, 0131/63, 0131/64, 0131/65,
0131/66, 0131/67, 0131/68, 0131/69, 0131/70, 0131/71,
0131/72, 0132/1, 0132/2, 0133, 0134, 0135/1, 0135/2,
0136, 0137, 0138/1, 0138/2, 0139, 0140, 0141, 0142,
0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151,
0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160/1,
0160/2, 0160/3, 0160/4, 0160/5, 0160/6, 0160/7, 0160/8,
0160/9, 603/1, 603/2, 603/3, 603/4, 603/5, 603/6, 603/7,
603/8, 603/9, 603/10, 603/11, 603/12, 603/13, 603/14,
603/15, 603/16, 603/17, 603/18, 603/19, 603/20, 604,
1301, 1302, 1303, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406,
1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415,
1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424,
1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433,
1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442,
1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451,
1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460,
1461, 1462, 1463

Sáta

071, 072/1, 072/2, 072/3, 073, 074/1, 074/2, 074/3, 075,
076, 077/5, 077/6, 077/7, 077/8, 077/9, 077/10, 077/11,
077/13, 078, 079, 080, 081/1, 081/5, 081/6, 081/7, 081/8,
081/9, 082/1, 082/2, 083/1, 083/3, 083/4, 083/5, 083/6,
083/7, 083/8, 083/9, 083/31, 084, 085/1, 085/2, 086/1,
086/2, 087/1, 087/4, 088, 089/1, 089/2, 091/1, 091/2,
091/3, 091/4, 091/6, 091/7, 092, 093/1, 093/3, 093/4,
299/2, 300, 653, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006,
1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015,
1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021
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Up pony

02/5, 03/2, 03/3, 03/4, 03/5, 04/1, 04/2, 05/2, 05/3, 05/4, 
06/6, 06/7, 06/8, 06/9, 06/10, 06/11, 06/12, 06/13, 06/14,
06/15, 06/17, 06/18, 06/20, 06/21, 06/22, 06/23, 07/1,
07/3, 07/4, 08, 09, 010/1, 011/1, 011/2, 012, 013, 014, 015, 
016, 017, 018, 019, 020, 021, 022/1, 022/2, 023, 024, 025,
026/1, 026/2, 026/3, 027, 028, 029/1, 029/2, 029/3, 031/1,
031/2, 032, 033, 034, 035, 036, 037, 038/2, 038/3, 038/4,
038/5, 038/6, 038/7, 038/8, 039, 040, 041, 042, 043, 044,
045, 046, 047, 048, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 
057, 058, 059, 060, 061, 062, 063, 064, 065, 066, 067, 068, 
069, 070, 071, 072, 073, 074, 075, 076/1-2, 077, 078, 079,
080, 081, 082, 083/1-2, 084, 085, 086, 087, 088, 089, 090,
091, 092, 093, 094, 095, 096, 097, 098, 099, 0100, 0101,
0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110,
0111, 0112, 0113/1, 0113/2, 0113/3, 0114, 0115, 0116,
0117, 0118/1, 0118/2, 0119, 0120, 0121, 0122, 0125,
0126, 0127/3, 0127/4, 0127/5, 0127/6, 0127/8, 0127/9,
0127/10, 0127/11, 0127/12, 0127/13, 0127/14, 0127/15,
0128, 0131, 0133/1, 0133/2, 0133/3, 0133/4, 0134, 0136,
0137/2, 0137/3, 0137/4, 0137/5, 0138, 0139/1, 0139/3,
0139/4, 0139/5, 0140, 0141/1, 0141/2, 0141/3, 0141/4,
0141/5, 0142/1, 0142/2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26/1, 26/2,
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40/3, 41,
42, 43, 44/1, 44/2, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55,
56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71,
72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84/1, 84/2, 85,
86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100,
101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 
113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121/1, 121/2, 122,
123, 124, 125/1, 125/2, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132,
133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 
145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 
157, 158, 159/1, 159/2, 160, 161, 162/1, 162/2, 163, 164/1, 
164/2, 164/3, 165/1, 165/2, 166, 167, 168, 169/1, 169/2,
170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177/1, 177/2, 178, 179,
180, 181, 182/1, 182/2, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189,
190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198/1, 198/2, 199,
200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209/1, 209/2,
210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220,
221/1, 221/2, 221/3, 222, 223/1, 223/3, 224, 227, 228, 229, 
230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 
242, 243, 244, 245, 246, 247/1, 247/2, 248, 249, 250,
251/1, 251/2, 252, 253/1, 253/2, 253/3, 258, 259, 260, 261, 
262/1, 262/2, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 270, 271, 272,
273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 
285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 295, 296, 297, 
298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 
310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 320, 321, 322, 
323, 328, 329, 330/1, 330/2, 331, 332, 333, 334, 335, 336,
337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344/1, 344/2, 345/1,
345/2, 346, 347/1, 347/2, 348/1, 348/2, 348/3, 348/4,
349/1, 349/2, 350/1, 350/2, 351/1, 351/2, 352, 353, 354/1,
354/2, 355/1, 355/2, 356/1, 356/2, 357, 358/1, 358/2, 359,
360, 361/1, 361/2, 362/1, 362/2, 363/1, 363/2, 364, 365/1,

365/2, 365/3, 365/4, 366, 367, 368, 369, 370/1, 370/2, 371, 
372/1, 372/2, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380/1,
380/2, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389/1,
389/2, 389/3, 389/4, 389/5, 389/6, 389/7, 389/8, 389/9,
389/10, 389/11, 399/1, 399/3, 399/4, 399/5, 399/6, 399/7,
399/8, 399/9, 399/10, 399/11, 404, 405/1, 405/2, 406, 407,
408, 409, 410, 411, 412, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 
421, 422, 423, 424, 425/1, 425/2, 425/3, 425/4, 425/5, 432, 
433, 434, 435, 436, 437, 438, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 
446, 447, 448, 450, 451, 452, 453/1, 453/2, 454, 455, 456,
457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464/8, 465, 466, 467,
468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475/1, 475/2, 476, 477,
478, 479, 480, 481/1, 481/2, 482, 483, 484, 485, 486, 487,
488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498/1,
498/2, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508,
509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 
521, 522, 523, 524/1, 524/2, 525, 526, 527, 528, 529, 530,
531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 
543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552/1, 552/2,
553/1, 553/2, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562,
563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 571, 572/1, 572/2, 573,
574, 575, 576, 577, 578/1, 578/2, 579, 580, 581, 582, 583,
584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 
596, 597/1, 597/2, 598, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190,
1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199,
1200, 1201/1, 1201/2, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206,
1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215,
1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224,
1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232/1,
1232/2, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240,
1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249,
1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258,
1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267,
1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276,
1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285,
1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294,
1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1304,
1305, 1308, 1309, 1312, 1313, 1316, 1317, 1318, 1319,
1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328,
1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337,
1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346,
1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355,
1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364,
1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373,
1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382,
1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389/1, 1389/2,
1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398/1,
1398/2, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406,
1407/1, 1407/2, 1407/3, 1407/4, 1407/5, 1408, 1409,
1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418,
1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426/1,
1426/2, 1426/3, 1426/4, 1428/1, 1428/2, 1429/1, 1429/2,
1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438,
1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447,
1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455/1,
1455/2, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463,
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1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472,
1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481,
1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487/1, 1487/2, 1488,
1489, 1490, 1491, 1492, 1493/1, 1493/2, 1493/3, 1494/1,
1494/2, 1495, 1496, 1497/1, 1497/2, 1498, 1499, 1500,
1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509/1,
1509/2, 1509/3, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515,
1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521/1, 1521/2, 1522,
1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531,
1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537/1, 1537/2, 1537/3,
1537/4, 1537/5, 1538/1, 1538/2, 1538/3, 1538/4, 1538/5,
1538/6, 1538/7, 1538/8, 1538/9, 1538/10, 1539, 1540,
1541, 1542, 1543, 1544/1, 1544/2, 1544/3, 1545, 1546,
1547, 1548, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555,
1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564,
1565, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573,
1574, 1575, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 1581, 1582,
1583, 1584, 1585, 1586, 1587, 1588, 1589, 1590, 1591,
1592, 1593, 1594, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600,
1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609,
1610, 1611, 1612, 1613, 1614, 1615, 1616, 1617, 1674,
1678, 1679, 1705, 1709, 1710, 1711, 1712, 1713, 1714,
1715, 1716, 1717, 1718, 1719, 1720, 1721, 1723/1,
1723/2, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1729, 1730, 1731,
1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 1740,
1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749,
1750, 1751, 1752, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757/1,
1757/2, 1758/1, 1758/2, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763,
1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772,
1773, 1774, 1775, 1776, 1777, 1778, 1779, 1780, 1781,
1782, 1783, 1784, 1785, 1786, 1787, 1788/1, 1788/2,
1789, 1790, 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797,
1798, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806,
1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812, 1813, 1814, 1815,
1816, 1817, 1818, 1819, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824,
1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831, 1832, 1833,
1834, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842,
1843, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851/1,
1851/2, 1852, 1853, 1854, 1855, 1857, 1858, 1859, 1860,
1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869,
2690/1, 2690/2, 2690/3, 2690/4, 2690/5, 2690/6, 2690/8,
2690/9, 2690/11, 2690/12, 2690/13, 2690/14, 2690/15,
2690/16, 2690/17, 2690/18, 2690/19, 2690/20, 2690/21,
2690/22, 2690/23, 2690/24, 2690/26, 2690/27, 2690/28,
2690/29, 2690/30, 2690/31, 2690/32, 2690/33, 2690/34,
2690/35, 2690/36, 2690/37, 2690/38, 2690/39, 2690/40,
2690/41, 2690/42, 2690/43, 2690/44, 2690/45, 2690/46,
2690/47, 2690/48, 2690/49, 2690/50, 2690/51, 2690/52,
2690/53, 2690/54, 2690/55, 2690/56, 2690/57, 2690/58,
2690/59, 2690/60, 2690/61, 2690/62, 2690/63, 2690/64,
2690/65, 2690/66, 2690/67, 2690/68, 2690/69, 2690/70,
2690/71, 2690/72, 2690/73, 2690/74, 2751, 2752, 2753,
2754

Az alá hú zás sal je lölt hely raj zi szá mú in gat la nok te rü le -
tei az euró pai kö zös sé gi je len tõ sé gû ter mé szet vé del mi

ren del te té sû te rü le tek kel érin tett föld rész le tek rõl szóló
45/2006. (XII. 8.) KvVM ren de let alap ján Natura 2000
területnek minõsülnek.

2. számú melléklet
a 136/2007. (XII. 27.) KvVM rendelethez

A Láz bér ci Táj vé del mi Kör zet fo ko zot tan vé dett
te rü le té nek in gat lan-nyil ván tar tá si helyrajzi számai

Bán hor vá ti
016/2, 0193, 0217, 0223/1-2

Dé des ta pol csány
050/1, 050/13, 052/1, 052/4, 052/5, 052/7, 052/8,

052/10, 052/11, 052/12, 052/13, 052/14, 052/15, 052/16,
052/17, 052/18, 052/19, 052/20, 052/21, 052/23, 052/24,
052/25, 052/26, 052/27, 052/28, 052/29, 052/30, 052/31,
052/32, 052/33, 052/34, 052/35, 052/36, 052/37, 052/38,
052/39, 052/40, 052/41, 052/42, 052/43, 052/44, 052/45,
052/46, 052/47, 052/48, 052/49, 052/50, 052/51, 052/52,
052/53, 052/54, 052/55, 053, 058

Up pony
062, 063, 066, 067, 069, 075, 076/1, 083/1

Az alá hú zás sal je lölt hely raj zi szá mú in gat la nok te rü le -
tei az euró pai kö zös sé gi je len tõ sé gû ter mé szet vé del mi
ren del te té sû te rü le tek kel érin tett föld rész le tek rõl szóló
45/2006. (XII. 8.) KvVM ren de let alap ján Natura 2000
területnek minõsülnek.

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
137/2007. (XII. 27.) KvVM

rendelete

a Mátrai Tájvédelmi Körzet védettségének
fenntartásáról

Az egyes jog sza bá lyok és jog sza bá lyi ren del ke zé sek
ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl  szóló 2007. évi LXXXII. tör -
vény 6.  § (5) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a 
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö -
ré rõl  szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §
b) 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.  §

Az Or szá gos Kör nye zet- és Ter mé szet vé del mi Hi va tal
el nö ké nek 5/1985. (XI. 22.) OKTH szá mú ren del ke zé sé -
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vel vé det té nyil vá ní tott Mát rai Táj vé del mi Kör zet vé dett -
sé gét fenn tar tom.

2.  §

A Mát rai Táj vé del mi Kör zet ki ter je dé se 12178,6 ha, in -
gat lan-nyil ván tar tá si hely raj zi szá ma it az 1. szá mú mel lék -
let, fo ko zot tan vé dett te rü le té nek hely raj zi szá ma it a
2. szá mú mel lék let tar tal maz za.

3.  §

A vé dett ség in do ka és cél ja a te rü le ten ta lál ha tó föld ta ni
ér té kek, a táj jel le gét meg ha tá ro zó fel szín for mák, a fel szí -
ni vi zek, a ter mé sze tes nö vény tár su lá sok, a vé dett nö vény- 
és ál lat fa jok meg õr zé se, a te rü le ten ta lál ha tó, töb bek kö -
zött a fel üdü lést is szol gá ló ter mé szet kö ze li ál la po tú er dõk 
meg óvá sa és fenn tar tá sa.

4.  §

(1) A te rü let ter mé szet vé del mi ke ze lé sé ért fe le lõs szerv
a Bük ki Nem ze ti Park Igaz ga tó ság.

(2) A ter mé szet vé del mi ke ze lé si te vé keny sé ge ket a
Bük ki Nem ze ti Park Igaz ga tó ság és – erdõ ese té ben – a kü -
lön jog sza bály sze rin ti er dé sze ti ha tó sá gi nyil ván tar tás ban
sze rep lõ er dõ gaz dál ko dó val együt te sen lát ja el.

(3) Az er dõ gaz dál ko dás ra vo nat ko zó rész le tes elõ -
írásokat az ér vé nyes kör ze ti er dõ terv tar tal maz za.

5.  §

Ez a ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

Dr. Fo dor Gá bor s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

1. számú melléklet
a 137/2007. (XII. 27.) KvVM rendelethez

A Mát rai Táj vé del mi Kör zet in gat lan-nyil ván tar tá si
hely raj zi szá mai

Bá tony te re nye
0284/1 hrsz-ból 279,1 ha (0284/1d, 0284/1f, 0284/1g,

0284/1l, 0284/1m, 0284/1n, 0284/1p), 0284/13, 0284/14,
0284/15, 0284/16, 0284/17, 0284/18, 0284/19, 0284/20,
0284/21, 0284/22, 0284/23, 0284/24, 0284/25, 0326
hrsz-ból 157,1 ha (0326/1k, 0326/1l, 0326/1m, 0326/1n,
0326/1p)

Do mosz ló
05, 06, 07, 0418, 0419, 0420, 0421/1, 0421/2, 0422,

0423, 0424, 0425, 0426, 0427/2, 0427/3, 0427/7, 0427/8,
0427/9, 0428, 0429, 0437/2, 0437/4, 0438, 0439/1,
0439/2, 0439/3

Gyön gyös
0114, 0115/1, 0117, 0118, 0119, 7300/1-3, 7300/5-6,

7302, 7303, 7304, 7305, 7306, 7307, 7308, 7309/1-2,
7310, 7311, 7312, 7313, 7314, 7315, 7316, 7317, 7318,
7319, 7320/1-2, 7321, 7322, 7323

Gyön gyös soly mos
0296/3, 0296/4, 0296/6, 0296/7, 0296/8, 0296/9,

0297/1, 0298, 0299/3, 0300, 0301, 0302/1, 0302/2,
0302/3, 0303/2, 0303/3, 0303/4, 0304, 0305/1, 0305/2,
0306/1, 0306/2, 0306/3, 0309/1, 0309/2, 0310, 0311/6,
0311/9, 0312/1, 0312/3, 0312/4, 0314/3, 0315/2, 0315/3,
0315/10, 0315/13, 0315/15, 0315/19, 0316/5, 0316/13,
0316/16, 0317/1, 0317/2

Kis ná na
061/1, 0158, 0196, 0197, 0198/1, 0198/2, 0199, 0200,

0201/1, 0201/2, 0201/3, 0202/1, 0202/2, 0202/3

Mar kaz
02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 010, 012, 016, 017, 018,

019/1, 019/2, 020, 021, 022

Mát ra szen tim re
030/1, 030/2, 030/3, 030/4, 030/5, 030/6, 030/7, 030/8,

031/2, 031/4, 031/5, 031/6, 031/7, 031/8, 031/9, 031/10,
031/11, 031/12, 031/14, 031/15, 031/16, 031/17, 031/18,
031/19, 031/20, 031/21, 031/22, 031/23, 031/24, 031/25,
031/26, 031/27, 031/28, 031/29, 031/30, 031/31, 031/32,
031/33, 031/34, 031/35, 031/36, 031/37, 031/38, 031/39,
031/40, 031/41, 031/42, 031/43, 031/44, 031/45, 031/46,
031/47, 031/48, 031/49, 031/50, 031/51, 031/52, 031/53,
031/55, 031/56, 031/57, 031/58, 031/62, 050/2, 050/3,
050/4, 050/5, 050/6, 050/8, 052/1, 052/2, 052/3, 052/4,
052/5, 053, 054, 055/2, 055/3, 056/1, 056/2, 056/3, 057/1,
057/2, 058, 059, 060, 061, 066, 067, 068, 069, 070, 071/1,
071/2, 071/3, 071/5, 071/6, 072, 073, 074/1, 074/2, 074/3,
074/4, 074/5, 075, 076/1, 076/2, 076/3, 076/4, 076/5,
076/6, 076/7, 076/8, 076/9, 076/10, 076/12, 076/13,
076/14, 076/15, 076/16, 076/17, 076/18, 076/19, 076/21,
076/22, 076/24, 076/25, 076/26, 076/27, 076/28, 076/29,
076/30, 076/31, 076/32, 076/33, 076/34, 077/1, 077/2,
077/3, 078, 079, 080, 081/1, 081/2, 081/4, 081/5, 081/7,
0100/1, 0101, 0122/5, 0122/6, 0122/7, 0122/8, 0122/9,
0122/10, 0122/11, 0122/12, 0122/13, 0122/14, 0122/15,
0122/16, 0122/17, 0122/18, 0122/19, 0122/21, 0122/22,
0122/23, 0122/24, 0122/25, 0122/26, 0122/27, 0122/30,
0122/31, 0122/32, 0122/33, 0122/34, 0122/35, 0122/37,
0122/38, 0122/39, 0122/41, 0122/43, 0122/45, 0122/46,
0122/47, 0122/48, 0122/49, 0122/50, 0122/51, 0122/52,
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0122/53, 0123, 0124/1, 0124/3, 0124/5, 0124/6, 0124/7,
0124/10, 0124/11, 0124/12, 0124/13, 0124/14, 0124/15,
0124/16, 0124/17, 0124/18, 0124/19, 0124/20, 0124/21,
0124/22, 0124/23, 0124/24, 0124/25, 0124/26, 0124/27,
0124/28, 0124/29, 0124/30, 0124/31, 0124/32, 0124/33,
0124/34, 0124/35, 0124/36, 0124/37, 0124/38, 0124/39,
0124/40, 0124/41, 0124/45, 0124/46, 0124/47, 0124/48,
0125, 0126/4, 0126/5, 0126/6, 0126/7, 0126/8, 0126/9,
0126/10, 0126/11, 0126/12, 0126/13, 0126/14, 0126/15,
0126/16, 0126/17, 0126/18, 0126/19, 0126/20, 0126/21,
0126/22, 0126/23, 0126/24, 0126/25, 0126/26, 0127

Pa rád
012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022,

023, 024, 025, 026, 027, 028/1, 028/2, 029, 030, 031/1,
031/2, 031/3, 031/4, 031/5, 031/6, 031/7, 031/8, 032, 033,
034/1, 034/2, 034/3, 034/4, 034/5, 035, 036, 037, 038, 039, 
040/1, 040/2, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 049/2, 052,
053, 054, 055, 070, 074, 075, 076/1, 076/2, 0109, 0112/63, 
0112/64, 0112/68, 0112/69, 0112/70, 0112/71, 0112/72,
0112/73, 0112/74, 0112/75, 0112/78, 0112/79, 0113,
0114/1, 0114/3, 0114/4, 0114/5, 0114/6, 0114/7, 0114/8,
0114/9, 0114/10, 0114/11, 0114/12, 0114/13, 0114/14,
0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120/1, 0120/2, 0121,
0122/1, 0122/2, 0122/3, 0122/4, 0122/5, 0122/6, 0123,
0125/4, 0125/5, 0125/6, 0125/7, 0125/8, 0125/9

Pa rád sas vár
01, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 010/1, 010/2, 011, 012,

013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020/1, 020/2, 021, 022,
023/1, 023/2, 024, 024, 025, 026, 027, 028/1, 028/2, 029/1, 
029/2, 030, 031, 032, 033, 034, 035/1, 036/5, 036/6, 037/1, 
037/2, 038/1, 038/2, 038/3, 039, 040, 041/10, 042, 043,
044, 045

Pász tó
015

Recsk
088, 089/2, 090, 091, 092, 093, 094, 098/1, 098/2, 099,

0100, 0101, 0102, 0125, 0126, 0127/1, 0127/2, 0128,
0129, 0130/2, 0130/3, 0130/5, 0184, 0198, 0204/2,
0204/3, 0204/4, 0204/5

Si rok
048, 049, 050/1, 050/2, 051, 052, 0333/1 hrsz-ból 402,9

ha (a 96A, 100A, 100B, 100C, 100D 107A, 107B, 107C,
107D, 107E, 107F, 107G, 107VI, 107TI1, 107TI2,
107UT1, 107UT2, 107UT3, 107NY, 108A, 108B, 109G,
109H, 109L, 113D, 113E, 113UT er dõ rész le tek, 113A,
113C, 113TI er dõ rész le tek te rü le tén fek võ rész és a
104-113 er dõ ta gok te rü le tén fek võ rész)

Az alá hú zás sal je lölt hely raj zi szá mú in gat la nok te rü le -
tei az euró pai kö zös sé gi je len tõ sé gû ter mé szet vé del mi
ren del te té sû te rü le tek kel érin tett föld rész le tek rõl szóló

45/2006. (XII. 8.) KvVM ren de let alap ján Na tu ra 2000 te -
rü let nek mi nõ sül nek.

2. számú melléklet
a 137/2007. (XII. 27.) KvVM rendelethez

A Mát rai Táj vé del mi Kör zet fo ko zot tan vé dett
te rü le té nek in gat lan-nyil ván tar tá si hely raj zi szá mai

Bá tony te re nye

0284/1 hrsz-ból 6,3 ha (a 0284/1f al rész let te rü le té bõl a
23C és 24C er dõ rész le tek), 0326/1 hrsz-ból 47,4 ha (a
0326/1k, 0326/1l, 0326/1m, 0326/1n és 0326/1p al rész le -
tek te rü le té bõl a 12D, 12G, 17A, 17B, 17C, 17D, 17E er -
dõ rész le tek)

Do mosz ló

0421/2 hrsz-ból 19,7 ha (a 0421/1a-d al rész le tek te rü le -
té bõl a 27A, 27F, 27TI, 27TN1, 27TN2 er dõ rész le tek, a
27D, 27NY er dõ rész le tek te rü le tén fek võ rész), 0422,
0423, 0424, 0427/3 hrsz-ból 28,4 ha (a 12H, 13B, 13C,
13UT1, 13UT2 er dõ rész le tek) 0427/7 hrsz-ból 13,1 ha (az
1C, 1D er dõ rész le tek), 0437/2 hrsz-ból 12,4 ha (a 21B,
21C er dõ rész le tek), 0437/4 hrsz-ból  22,2 ha (a 21A, 21D,
21UT er dõ rész le tek), 0438 hrsz-ból 8,2 ha (a 20D, 20TN
er dõ rész le tek)

Gyön gyös

0115/1 hrsz-ból 52,6 ha (a 2C, 2D, 2E, 2F, 2TI, 2UT1,
2UT2, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F, 3TN, 3TI1, 3UT2, 3UT3 er dõ -
rész le tek), 0117 hrsz-ból 76,3 ha (az 5E, 6A, 6B, 6C, 6D
er dõ rész le tek, a 17A er dõ rész let te rü le tén fek võ rész és a
17B, 17C, 17D, 17E er dõ rész le tek)

Gyön gyös soly mos

0301 hrsz-ból 89,4 ha (a 30A, 32A, 32B, 32C, 32D, 32E
er dõ rész le tek), 0303/2, 0303/3, 0303/4, 0312/1 hrsz-ból
54,1 ha (a 84A, 84B, 84C, 84TI, 84UT, 84NY er dõ rész le -
tek és a 97TI er dõ rész let te rü le tén fek võ rész), 0312/3,
0312/4, 0316/16

Mar kaz

03 hrsz-ból 18,5 ha (a 4A, 4B, 4UT1, 4UT2 er dõ rész le -
tek te rü le tén fek võ rész), 04, 05 hrsz-ból 77,5 ha (az 1A,
1B, 2A, 2B, 2UT, 3A er dõ rész le tek és az 1UT, 3UT1, 4A,
4B er dõ rész le tek te rü le tén fek võ rész), 010 hrsz-ból 51,6
ha (a 17UT1, 17UT2, 19UT1, 19UT3 er dõ rész le tek és a
17A, 17B, 17C és 18A er dõ rész le tek te rü le tén fek võ rész),
012 hrsz-ból 1 ha (a 17A er dõ rész let te rü le tén fek võ rész),
017 hrsz-ból 71,1 ha (a 20A, 20B, 20C, 20UT1, 20UT2,
20UT3, 20NY, 21A, 21B, 21UT, 21NY er dõ rész le tek és a
17C, 18A er dõ rész le tek te rü le tén fek võ rész), 019/1, 019/2
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Mát ra szen tim re

031/7, 031/53 hrsz-ból 41,6 ha ( a 6B, 7B, 9C 9TN er dõ -
rész le tek és a 7A, 9A, 9B, 9D, 9TN er dõ rész le tek te rü le tén 
fek võ rész), 066, 067, 068, 069, 0122/5, 0122/6, 0122/7,
0122/8, 0122/9, 0122/10, 0122/11, 0122/12, 0122/13,
0122/14, 0122/15, 0122/16, 0122/17, 0122/18, 0122/19,
0122/21, 0122/22, 0122/23, 0122/24, 0122/25, 0122/26,
0122/27, 0122/30, 0122/31, 0122/32, 0122/33, 0122/34,
0122/35, 0122/37, 0122/38, 0122/39, 0122/41, 0122/43,
0122/45, 0122/46, 0122/47, 0122/48, 0122/49, 0122/50,
0122/51, 0122/52, 0122/53, 0123, 0124/1, 0124/3, 0124/5, 
0124/6, 0124/7, 0124/10, 0124/11, 0124/12, 0124/13,
0124/14, 0124/15, 0124/16, 0124/17, 0124/18, 0124/19,
0124/20, 0124/21, 0124/22, 0124/23, 0124/24, 0124/25,
0124/26, 0124/27, 0124/28, 0124/29, 0124/30, 0124/31,
0124/32, 0124/33, 0124/34, 0124/35, 0124/36, 0124/37,
0124/38, 0124/39, 0124/40, 0124/41, 0124/45, 0124/46,
0124/47, 0124/48, 0125, 0126/4, 0126/5, 0126/6, 0126/7,
0126/8, 0126/9, 0126/10, 0126/11, 0126/12, 0126/13,
0126/14, 0126/15, 0126/16, 0126/17, 0126/18, 0126/19,
0126/20, 0126/21, 0126/22, 0126/23, 0126/24, 0126/25,
0126/26

Pa rád

020 hrsz-ból 6,9 ha (a 62A, 63A er dõ rész le tek te rü le tén
fek võ rész) 021 hrsz-ból 1,2 ha (a 60UT, 61UT, 62UT1,
63UT1 er dõ rész le tek), 022 hrsz-ból 93,7 ha (az 59A, 59B,
60B, 60D, 61B, 61C, 61D, 61E, 61F, 61UT2, 62UT2, 62B, 
63B, 63C, 63D, 63UT2 er dõ rész le tek és a 60A, 60C, 61G,
62A, 63A er dõ rész le tek te rü le tén fek võ rész), 023, 024
hrsz te rü le té bõl 65,2 ha (a 024a-c), 025, 026 hrsz-ból
112,6 ha (a 28C, 28L, 29A, 29B, 29C, 29D, 29E, 29G,
29H, 29J, 29K, 29TN, 29UT, 29NY, 31B, 31C, 32B, 32C,
32D er dõ rész le tek és a 33D, 33G er dõ rész le tek te rü le tén
fek võ rész) 027, 028/1 hrsz-ból 77,2 ha (a 22A, 22B, 22D,
22E, 22 UT2, 26A, 26B, 26C, 26D, 26E, 26F, 26G, 26TI1,
26TI2, 26TI3, 26UT1, 26UT2 er dõ rész le tek) 041 hrsz-ból
47,6 ha (az 56A, 56B, 56UT2, 61A er dõ rész le tek és a 60A, 
60C, 61G, 62A er dõ rész le tek te rü le tén fek võ rész) 076/1,
0116, 0117, 0118

Pa rád sas vár

023/1 hrsz te rü le té bõl 96,2 ha (a 22A, 23A, 23B, 23C,
23D, 23UT, 23NY, 27B, 28A, 28B, 28UT, 33C, 33D, 34F, 
34G, 35A, 35B, 35UT1, 35UT2 er dõ rész le tek és a 27UT1,
33UT1 er dõ rész let te rü le tén fek võ rész), 032 hrsz-ból 70,3 
ha (az 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1UT1, 1UT2, 1NY, 2A, 
2B, 2D, 2E, 2F er dõ rész le tek), 036/5 hrsz-ból 28,1 ha
(a 9G, 9H, 12A, 12G, 12J, 12VI1, 12VI2, 12TI1, 12TI2 er -
dõ rész le tek), 036/6, 037/2, 038/1 hrsz-ból 6,1 ha (a 12B
er dõ rész let)

Pász tó

015 hrsz-ból 51,6 ha (a 131A, 131B1, 131B2, 131C,
131D, 131F, 131TN1, 131TN2, 131TN3 er dõ rész le tek)

Recsk
090 hrsz-ból 56,2 ha (a 9E, 9F, 9H, 9UT4, 11I, 11H er -

dõ rész le tek) 099, 0129 hrsz-ból 16,5 ha (az 50B, 50E er dõ -
rész le tek te rü le tén fek võ rész) 0204/5 hrsz-ból 43,2 ha (az
50A, 50C, 51C, 51E er dõ rész le tek és az 50B, 50E er dõ -
rész le tek te rü le tén fek võ rész)

Si rok
048, 052, 0333/1 hrsz-ból 85,7 ha (a 107A, 107B, 107C, 

107D, 107E, 107F, 107G, 107VI, 107TI1, 107TI2,
107UT1, 107UT2, 107UT3, 107NY, 108A, 108B, 109G,
109H, 109L, 113D, 113E, 113UT er dõ rész le tek és a 113A, 
113C, 113TI er dõ rész le tek te rü le tén fek võ rész)  

Az alá hú zás sal je lölt hely raj zi szá mú in gat la nok, illetve
al rész le tek te rü le tei az euró pai kö zös sé gi je len tõ sé gû ter -
mé szet vé del mi ren del te té sû te rü le tek kel érin tett föld rész -
le tek rõl szóló 45/2006. (XII. 8.) KvVM ren de let alap ján
Na tu ra 2000 te rü let nek mi nõ sül nek.

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
138/2007. (XII. 27.) KvVM

rendelete

az Ócsai Tájvédelmi Körzet védettségének
fenntartásáról

Az egyes jog sza bá lyok és jog sza bá lyi ren del ke zé sek
ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl  szóló 2007. évi LXXXII. tör -
vény 6.  § (5) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a 
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö -
ré rõl  szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §
b) 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.  §

Az Or szá gos Ter mé szet vé del mi Hi va tal el nö ké nek
3/1975. OTvH szá mú ha tá ro za tá val vé det té nyil vá ní tott
Ócsai Táj vé del mi Kör zet vé dett sé gét fenn tar tom.

2.  §

Az Ócsai Táj vé del mi Kör zet ki ter je dé se 3645 ha, in gat -
lan-nyil ván tar tá si hely raj zi szá ma it az 1. szá mú mel lék let,
fo ko zot tan vé dett te rü le té nek hely raj zi szá ma it a 2. szá mú
mel lék let tar tal maz za.

3.  §

A vé dett ség in do ka és cél ja a te rü let ter mé sze tes élõ -
helyeinek (tur já nos láp ré tek, zsom bé kos ná da sok, mo csá ri 
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és lápi tár su lá sok, éger lá pok, fû ze sek stb.), nö vény tár su lá -
sa i nak, az itt ta lál ha tó vé dett és fo ko zot tan vé dett nö vény-
és ál lat fa jok nak a meg õr zé se, a föld ta ni- és fel szín al ak ta ni
ter mé sze ti ér té kek, kul túr tör té ne ti ér té kek, valamint a jel -
leg ze tes táj ké pi adott sá gok meg óvá sa.

4.  §

A te rü let ter mé szet vé del mi ke ze lé sé ért fe le lõs szerv a
Du na-Ipoly Nem ze ti Park Igazgatóság.

5.  §

Ez a ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

Dr. Fo dor Gá bor s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

1. számú melléklet
a 138/2007. (XII. 27.) KvVM rendelethez

Az Ócsai Táj vé del mi Kör zet in gat lan-nyil ván tar tá si
hely raj zi szá mai

Da bas
036/1, 045, 046/1, 046/2, 046/3, 047/10-23, 047/6-9,

048, 049, 051/1, 051/10-11, 052, 053/1-3, 054/1, 055,
056/1-5, 058, 059/24, 060, 061/1, 061/10-19, 061/2,
061/20-29, 061/3, 061/30-32, 061/4-9, 062/1-2, 064/1-6,
065, 066/2-5, 067, 068/10-19, 068/2, 068/20-29, 068/3,
068/30-39, 068/4, 068/40-49, 068/5, 068/50-51, 068/6-9,
069, 070, 072/1, 073, 075/1-2, 076/2, 076/6-9, 077, 078/1,
078/3-8, 079, 080/1, 080/10-12, 080/2-8, 081, 082/2,
082/4-9, 083/1-2, 084/1, 084/3-4, 086, 087/1, 087/10-15,
087/1-9, 088, 089, 090/1, 090/10-16, 090/18-29, 090/3,
090/30-32, 090/34-39, 090/4, 090/40-41, 090/5-9, 091,
092/1, 092/10-19, 092/2, 092/20-21, 092/3-7, 092/9, 093

Inárcs
046/10-14, 046/20, 046/23-61, 046/7-9, 047, 048,

049/10-29, 049/3-9, 050, 051, 052, 053, 054, 055/2-4, 056, 
057/2-6, 058, 059, 060, 061, 062, 063/4, 064, 065, 066

Ócsa
0285,

0292/5 hrsz-ból 1,52 ha (az E216725-N664713,
E216647-N664631 EOV ko or di ná tá jú tö rés pon tok ál tal
meg ha tá ro zott ha tár vo nal tól dél-ke let re esõ rész),

0294/46, 0295/10, 0295/100-105, 0295/11,
0295/112-113, 0295/12-29, 0295/31-32, 0295/34-39,
0295/4, 0295/41-49, 0295/5, 0295/50-59, 0295/6,
0295/60-69, 0295/7, 0295/70-71, 0295/73-79, 0295/8,

0295/80-89, 0295/9, 0295/90-99, 0296, 0297/10-17,
0297/2, 0297/4-9, 0299/2-4, 0300, 0301/1-2, 0302/10-19,
0302/21, 0302/23, 0302/25-31, 0302/33-41, 0302/48-49,
0302/5, 0302/50-52, 0302/55-56, 0302/60-66, 0302/7-9,
0303/7-9, 0303/12-33, 0305/2, 0305/20-28, 0305/3-4,
0305/6-9, 0306, 0308/10-39, 0308/4, 0308/40-49, 0308/5,
0308/50-57, 0308/7-9, 0310/1-2, 0311, 0312/1,
0312/11-19, 0312/2, 0312/20-22, 0312/3-4, 0314/6,
0315/18-19, 0315/2, 0316/1-3, 0317, 0318, 0319, 0320,
0321, 0322, 0324/1-5, 0324/10-15, 0324/7, 0325,
0326/3-6, 0327, 0328, 0329, 0330, 0331/1, 0331/10,
0331/2-7, 0331/9, 0332, 0333/1-8, 0334, 0335, 0336,
0337, 0338, 0339/2-5, 0340, 0341/10-14, 0341/2-9, 0342,
0343, 0344/1-2, 0345, 0346/1, 0346/10, 0346/2-9,
0347/1-2, 0348, 0349, 0350, 0351/2, 0352, 0353,
0354/10-23, 0354/25-35, 0354/4, 0354/40-44,
0354/46-49, 0354/5, 0354/50-58, 0354/6-9, 0357/1,
0357/10-19, 0357/2, 0357/20-29, 0357/3, 0357/30-39,
0357/4, 0357/40-49, 0357/5, 0357/50-51, 0357/52-54,
0357/6-9, 0359, 0363, 0364, 0365, 0366/1, 0366/10-16,
0366/2-9, 0367, 0368/1-7, 0369/1-2, 0370, 0371,
0373/1-2, 0374, 0375, 0376, 0379/1, 0379/10-15,
0379/2-3, 0379/5-9, 0380, 0381, 0382/10-14, 0382/4-9,
0384/1, 0384/10-18, 0384/2, 0384/4-9, 0387/1,
0387/10-11, 0387/2-9, 0388, 0389/1-4, 0390/1,
0390/10-12, 0390/13-19, 0390/2, 0390/20-21, 0390/3-9,
0396/10, 0396/12-23, 0396/3-9, 0398/1, 0398/10-12,
0398/3-9, 0399, 0400, 0401, 0402, 0403, 0404, 0405/1-3,
0406, 0407/1, 0407/10-12, 0407/3-9, 0409/1, 0409/10-19,
0409/2, 0409/20-23, 0409/3-9, 0410, 0411, 0412, 0413,
0414, 0415, 0417/1, 0418/2, 0418/4, 0419/1-2, 0422,
0423, 0424, 0425, 0426/1-4, 0427, 0428, 0429, 0430/1-3,
0431, 0433/1, 0433/10, 0433/2-9, 0435, 0436, 0437, 0440, 
0441, 0442, 0443, 0444, 0445, 0446/1-3, 0447, 0448,
0449, 0450, 0451, 0452, 0454, 0455, 0456, 0457, 0458,
0459, 0460, 0475, 0476/1-4, 0535, 0536, 0538, 0539,
0540, 0550, 0551, 0552, 0553, 0554, 0555, 0556, 0557/1,
0557/10-29, 0557/3, 0557/30-34, 0557/4-9, 0560, 0561,
0563, 0564, 0566, 0567, 0568, 0569, 0571, 0572, 0573,
0574, 0575, 0577/1-7, 0578, 0579/1, 0579/10-19, 0579/2,
0579/20-25, 0579/3-9, 0580, 0581, 0583/1-6, 0584,
0585/1, 0585/15-16, 0585/2-6, 0585/7-14, 0586/1-2,
0587/1, 0587/10-19, 0587/2, 0587/20, 0587/4-9,
0588/1-26, 0590/1-6, 0591/1-9, 0591/11-16, 0592/1-2,
4001, 4002, 4003, 4004, 4005, 4006, 4009, 4010, 4011,
4012, 4013, 4014, 0414/A-B, 4015/1, 4016, 4016/A, 4018, 
4019, 4020, 4021, 4022, 4023, 4024, 4024/A, 4025,
4025/A, 4027, 4028, 4029, 4029/A, 4030, 4031, 4032,
4033, 4033/A, 4035, 4037, 4038, 4038/A, 4040, 4042,
4043, 4044, 4045, 4046, 4047, 4048, 4049, 4049/A-G,
4050, 4051, 4052, 4053, 4054, 4055, 4055/A-C, 4056,
4057, 4058, 4059, 4060, 4062, 4063, 4064, 4064/A-C,
4064/F, 4066, 4067, 4068, 4069, 4069/A, 4071, 4072,
4073, 4074, 4075, 4076, 4076/A-B, 4077, 4078, 4079,
4081, 4082/1, 4083, 4084, 4084/A-B, 4085, 4086,
4086/D-E, 4087/1, 4088/1, 4090, 4091, 4093, 4096, 4099,
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4101, 4101/A-D, 4102, 4102/A-D, 4103/1-2, 4104,
4104/A-C, 4113/A-B, 4114, 4115/3-4, 4115/4/A-C,
4116/1, 4117/1, 4117/2, 4117/2/A-B, 4118, 4118/A-C,
4118/F-G, 4122, 4122/A, 4125, 4128, 4128/A-D, 4130,
4130/A, 4132, 4134, 4134/A-B, 4136, 4137/1, 4138, 4140, 
4141/1-2, 4142, 4143, 4144, 4145, 4146, 4147, 4148,
4149, 4150, 4150/B-C, 4151, 4152, 4153, 4154, 4155,
4156, 4158, 4159, 4160, 4162, 4163, 4164/1, 4164/1/A-B,
4164/2, 4166, 4167, 4168, 4169, 4170, 2530, 2531, 2532,
2533, 2534, 2536, 2537, 2538, 2540, 2541, 2542, 2543,
2545, 2546, 2548, 2549, 2550, 2552, 2553, 2554, 2555,
2556, 2557, 2558, 2560, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595,
2596, 2597, 2598, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605,
2628/2, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643,
2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652,
2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2661, 2662,
2663, 2665, 2666, 2671, 2672, 2673, 2674/1-2, 2675,
2677, 2678, 2679, 2680/1-2, 2768, 2769, 2771, 2772,
2773, 2774

Az alá hú zás sal je lölt hely raj zi szá mú in gat la nok te rü le -
tei az euró pai kö zös sé gi je len tõ sé gû ter mé szet vé del mi
ren del te té sû te rü le tek kel érin tett föld rész le tek rõl szóló
45/2006. (XII. 8.) KvVM ren de let alap ján Na tu ra 2000 te -
rü let nek mi nõ sül nek.

2. számú melléklet
a 138/2007. (XII. 27.) KvVM rendelethez

Az Ócsai Táj vé del mi Kör zet fo ko zot tan vé dett
te rü le té nek in gat lan-nyil ván tar tá si helyrajzi számai

Da bas
052, 053/1, 054/1, 056/1-4, 061/30, 062/1-2

Inárcs
050, 051, 052, 053, 054, 055/2-4, 056, 057/2-6, 058,

059, 060, 061, 062, 063/4, 064, 065, 066

Ócsa
0316/3, 0317, 0318, 0319, 0320, 0321, 0322, 0328,

0333/5, 0333/7-8, 0334, 0342, 0344/1-2, 0345, 0410,
0411, 0412, 0419/1-2, 0423, 0424, 0425, 0426/3-4, 0427,
0441, 0442, 0443, 0444, 0450 hrsz-ból 16,3 ha (8A, 8B,
8C, 8E er dõ rész le tek), 0451 hrsz-ból 6,1 ha (5C és 5E er -
dõ rész le tek),

0451 hrsz-ból 11,7 ha (az E213333-N663936,
E213647-N664268 EOV ko or di ná tá jú tö rés pon tok ál tal
meg ha tá ro zott ha tár vo nal tól észak-nyu gat ra esõ rész),

0452, 0454, 0455, 0456, 0457, 0458, 0459, 0460, 0535,
0536, 0550, 0551, 0552, 0553, 0554, 0555, 0560, 0561,
0566, 0567, 0568, 0569, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575 

Az alá hú zás sal je lölt hely raj zi szá mú in gat la nok te rü le -
tei az euró pai kö zös sé gi je len tõ sé gû ter mé szet vé del mi
ren del te té sû te rü le tek kel érin tett föld rész le tek rõl szóló
45/2006. (XII. 8.) KvVM ren de let alap ján Na tu ra 2000 te -
rü let nek mi nõ sül nek.

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
139/2007. (XII. 27.) KvVM

rendelete

a Péteri-tavi madárrezervátum természetvédelmi
terület védettségének fenntartásáról

Az egyes jog sza bá lyok és jog sza bá lyi ren del ke zé sek
ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl  szóló 2007. évi LXXXII. tör -
vény 6.  § (5) be kez dé sé ben, valamint a ter mé sze t vé del mé -
rõl  szóló 1996. évi LIII. tör vény 85.  § b) pont já ban ka pott
fel ha tal ma zás alap ján, a kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi -
nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 165/2006. (VII. 28.)
Korm. ren de let 1.  § b) pont já ban meg ha tá ro zott feladat -
körömben el jár va a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

Az Or szá gos Ter mé szet vé del mi Hi va tal el nö ké nek
3/1976. szá mú ha tá ro za tá val vé det té nyil vá ní tott Péteri-
 tavi ma dár re zer vá tum ter mé szet vé del mi te rü let vé dett sé -
gét fenn tar tom.

2.  §

A Pé te ri-ta vi ma dár re zer vá tum ter mé szet vé del mi te rü -
let ki ter je dé se 780,2 ha, in gat lan-nyil ván tar tá si hely raj zi
szá ma it az 1. szá mú mel lék let, fo ko zot tan vé dett te rü le té -
nek in gat lan-nyil ván tar tá si hely raj zi szá ma it a 2. szá mú
mel lék let tar tal maz za.

3.  §

A vé dett ség in do ka és cél ja a te rü le ten ta lál ha tó szi kes
tó és az azt kö rül ve võ szi kes pusz ta meg õr zé se, a vé dett
nö vény- és ál lat fa jok, illetve élõ he lyük meg óvá sa, a te rü -
le ten fész ke lõ ma da rak za var ta lan élet fel té te le i nek biz to -
sí tá sa.

4.  §

A te rü let ter mé szet vé del mi ke ze lé sé ért fe le lõs szerv a
Kis kun sá gi Nem ze ti Park Igaz ga tó ság.
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5.  §

(1) Ez a ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(2) A Kis kun ha las-Fe je té ki Mo csár Ter mé szet vé del mi
Te rü let, a Bá csal má si Gyap jas Gyû szû vi rág Ter mõ he lye
Ter mé szet vé del mi Te rü let lé te sí té sé rõl és a Pé te ri-ta vi
Ma dár re zer vá tum Ter mé szet vé del mi Te rü let bõ ví té sé rõl
 szóló 14/1992. (VI. 30.) KTM ren de let 3.  §-a ha tá lyát
vesz ti. E be kez dés 2008. ja nu ár 2-án ha tá lyát vesz ti.

Dr. Fo dor Gá bor s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

1. számú melléklet
a 139/2007. (XII. 27.) KvVM rendelethez

A Pé te ri-ta vi ma dár re zer vá tum ter mé szet vé del mi
te rü let in gat lan-nyil ván tar tá si hely raj zi szá mai

Csen ge le
0205 hrsz-ból 1,6 ha (az E715537-N136024,

E715530-N136020 EOV ko or di ná tá jú tö rés pon tok ál tal
meg ha tá ro zott ha tár vo nal tól észak ra fek võ rész),

0206/1, 0206/2, 0206/3, 0206/4, 0206/5, 0206/6, 0207

Pál mo nos to ra
0252/1, 0252/3, 0252/4, 0253/2, 0253/3, 0253/4,

0253/6, 0253/7, 0254, 0255/41, 0255/42, 0255/43,
0255/44, 0255/45, 0255/47, 0255/51, 0255/52, 0258,
0259/10, 0259/11, 0259/12, 0259/14, 0259/16, 0259/18,
0259/2, 0259/20, 0259/23, 0259/24, 0259/25, 0259/26,
0259/28, 0259/3, 0259/30, 0259/31, 0259/32, 0259/34,
0259/35, 0259/36, 0259/37, 0259/38, 0259/39, 0259/4,
0259/40, 0259/41, 0259/43, 0259/44, 0259/45, 0259/46,
0259/47, 0259/5, 0259/6, 0259/7, 0259/8, 0259/9, 0261/1,
0261/2, 0261/3, 0261/4, 0261/5, 0261/6, 0262, 0263,
0264, 0265, 0266, 0267/1, 0268, 0269, 0270/10, 0270/11,
0270/12, 0270/13, 0270/14, 0270/15, 0270/16, 0270/17,
0270/2, 0270/3, 0270/4, 0270/5, 0270/8, 0270/9, 0271/1,
0271/2, 0271/3, 0272/1, 0272/2, 0273, 0277/1, 

0277/2 hrsz-ból 0,02 ha (az E715527-N140202,
E715524-N140202 EOV ko or di ná tá jú tö rés pon tok ál tal
meg ha tá ro zott ha tár vo nal tól észak ra fek võ rész)

Pe tõ fi szál lás
0148/2, 0148/4, 0148/5, 0148/6, 0149, 0151, 0152/10,

0152/11, 0152/14, 0152/19, 0152/20, 0152/21, 0152/27,
0152/28, 0152/29, 0152/30, 0152/31, 0152/32, 0152/6,
0152/7, 0152/8, 0152/9, 0153, 0155/10, 0155/11, 0155/12,

0155/2 hrsz-ból 2 ha (az E714245-N140819,
E714258-N140828 EOV ko or di ná tá jú tö rés pon tok ál tal
meg ha tá ro zott ha tár vo nal tól ke let re fek võ rész),

0155/3, 0155/4, 0155/6, 0155/7, 0155/8, 0155/9,
0156/1, 0156/2, 0160/1

Az alá hú zás sal je lölt hely raj zi szá mú in gat la nok te rü le -
tei az euró pai kö zös sé gi je len tõ sé gû ter mé szet vé del mi
ren del te té sû te rü le tek kel érin tett föld rész le tek rõl szóló
45/2006. (XII. 8.) KvVM ren de let alap ján Na tu ra 2000 te -
rü let nek mi nõ sül nek.

2. szá mú mel lék let
a 139/2007. (XII. 27.) KvVM ren de let hez

A Pé te ri-ta vi ma dár re zer vá tum ter mé szet vé del mi
te rü let fo ko zot tan vé dett te rü le té nek

in gat lan-nyil ván tar tá si hely raj zi szá mai

Pál mo nos to ra
0267/1, 0268, 0269, 0270/10, 0270/11, 0270/12,

0270/13, 0270/14, 0270/15, 0270/16, 0270/17, 0270/2,
0270/5, 0270/8, 0270/9, 0271/1, 0272/1

Pe tõ fi szál lás
0153

Az alá hú zás sal je lölt hely raj zi szá mú in gat la nok te rü le -
tei az euró pai kö zös sé gi je len tõ sé gû ter mé szet vé del mi
ren del te té sû te rü le tek kel érin tett föld rész le tek rõl szóló
45/2006. (XII. 8.) KvVM ren de let alap ján Na tu ra 2000 te -
rü let nek mi nõ sül nek.

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
140/2007. (XII. 27.) KvVM

rendelete

a Pusztaszeri Tájvédelmi Körzet védettségének
fenntartásáról

Az egyes jog sza bá lyok és jog sza bá lyi ren del ke zé sek
ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl  szóló 2007. évi LXXXII. tör -
vény 6.  § (5) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a 
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö -
ré rõl  szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §
b) 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.  §

Az Or szá gos Ter mé szet vé del mi Hi va tal el nö ké nek
1/1976. OTvH szá mú ha tá ro za tá val vé det té nyil vá ní tott
Pusz ta sze ri Táj vé del mi Kör zet vé dett sé gét fenn tar tom.
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2.  §

A Pusz ta sze ri Táj vé del mi Kör zet ki ter je dé se 22328 ha,
in gat lan-nyil ván tar tá si hely raj zi szá ma it az 1. szá mú mel -
lék let, fo ko zot tan vé dett te rü le té nek ingatlan-nyilvántar -
tási hely raj zi szá ma it a 2. szá mú mel lék let tar tal maz za.

3.  §

A vé dett ség in do ka és cél ja a Du na-Ti sza köze jel leg ze -
tes táj ké pi ar cu la tá nak, a szi kes ta vak nak, le ge lõk nek, ré -
tek nek és a Ti sza hul lám te ré nek, illetve ezen élõ he lyek
ter mé sze tes nö vény- és ál lat vi lá gá nak, a ma da rak há bo rí -
tat lan fész ke lõ- és táp lál ko zó he lyé nek meg õr zé se, vo nu lá -
suk fel té te le i nek biz to sí tá sa, a te rü let tör té nel mi és kul túr -
tör té ne ti ér té ke i nek, em lék he lye i nek meg óvá sa.

4.  §

A te rü let ter mé szet vé del mi ke ze lé sé ért fe le lõs szerv a
Kis kun sá gi Nem ze ti Park Igaz ga tó ság.

5.  §

Ez a ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

Dr. Fo dor Gá bor s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

1. számú melléklet
a 140/2007. (XII. 27.) KvVM rendelethez

A Pusz ta sze ri Táj vé del mi Kör zet
ingatlan-nyilván tartási hely raj zi szá mai

Al gyõ
01259, 01260, 01261, 01262, 01263, 01264/1, 01264/2, 

01265/10, 01265/11, 01265/12, 01265/13, 01265/14,
01265/15, 01265/16, 01265/17, 01265/18, 01265/19,
01265/2, 01265/20, 01265/21, 01265/22, 01265/23,
01265/24, 01265/25, 01265/26, 01265/27, 01265/28,
01265/29, 01265/3, 01265/30, 01265/31, 01265/32,
01265/33, 01265/34, 01265/35, 01265/36, 01265/37,
01265/38, 01265/39, 01265/4, 01265/40, 01265/41,
01265/5, 01265/6, 01265/7, 01265/8, 01265/9, 01266,
01267, 01268, 01270, 01273, 01274, 01275, 01276,
01277, 01278/1, 01278/2, 01278/3, 01278/5, 01278/6,
01278/7, 01278/8, 01279, 01280, 01282, 01285, 01286,
01287, 01288, 01289/10, 01289/11, 01289/12, 01289/13,
01289/14, 01289/15, 01289/16, 01289/17, 01289/18,
01289/3, 01289/4, 01289/5, 01289/6, 01289/7, 01289/8,
01289/9, 01291, 01292, 01294/21, 01294/24, 01294/25,

01294/26, 01294/27, 01294/28, 01294/29, 01294/30,
01294/31, 01294/32, 01294/33, 01294/34, 01294/35,
01294/36, 01294/37, 01294/38, 01294/39, 01294/40,
01294/41, 01294/42, 01294/43, 01294/6, 01296, 01297/1,
01297/10, 01297/11, 01297/12, 01297/13, 01297/14,
01297/15, 01297/16, 01297/17, 01297/18, 01297/19,
01297/2, 01297/20, 01297/21, 01297/22, 01297/23,
01297/24, 01297/25, 01297/26, 01297/27, 01297/28,
01297/29, 01297/3, 01297/30, 01297/31, 01297/32,
01297/33, 01297/34, 01297/35, 01297/36, 01297/37,
01297/38, 01297/39, 01297/4, 01297/40, 01297/41,
01297/42, 01297/43, 01297/44, 01297/45, 01297/46,
01297/47, 01297/48, 01297/49, 01297/5, 01297/50,
01297/51, 01297/52, 01297/53, 01297/54, 01297/55,
01297/6, 01297/7, 01297/8, 01297/9, 01298, 01299,
01300, 01301/10, 01301/11, 01301/12, 01301/13,
01301/14, 01301/15, 01301/16, 01301/2, 01301/3,
01301/5, 01301/7, 01301/8, 01301/9, 01302, 01303,
01304, 01305, 01307, 01309/16, 01311/3, 01312/1,
01312/2, 01312/3, 01312/4, 01314, 01316, 01333,
01334/2, 01335/10, 01335/11, 01335/12, 01335/13,
01335/14, 01335/15, 01335/16, 01335/17, 01335/18,
01335/19, 01335/2, 01335/20, 01335/21, 01335/22,
01335/23, 01335/24, 01335/25, 01335/26, 01335/28,
01335/29, 01335/3, 01335/30, 01335/31, 01335/32,
01335/33, 01335/34, 01335/35, 01335/4, 01335/5,
01335/6, 01335/7, 01335/8, 01335/9, 01339, 01340,
01341/2, 01342/10, 01342/11, 01342/12, 01342/13,
01342/14, 01342/15, 01342/16, 01342/17, 01342/18,
01342/19, 01342/2, 01342/20, 01342/22, 01342/23,
01342/24, 01342/25, 01342/26, 01342/27, 01342/28,
01342/29, 01342/3, 01342/30, 01342/31, 01342/32,
01342/33, 01342/34, 01342/35, 01342/36, 01342/38,
01342/39, 01342/4, 01342/40, 01342/5, 01342/6,
01342/7, 01342/75, 01342/76, 01342/8, 01342/9, 01344,
01346/1, 01346/10, 01346/11, 01346/12, 01346/13,
01346/14, 01346/15, 01346/16, 01346/17, 01346/18,
01346/19, 01346/2, 01346/20, 01346/21, 01346/22,
01346/23, 01346/24, 01346/25, 01346/26, 01346/27,
01346/28, 01346/29, 01346/3, 01346/30, 01346/31,
01346/32, 01346/33, 01346/34, 01346/35, 01346/36,
01346/37, 01346/38, 01346/39, 01346/4, 01346/40,
01346/41, 01346/42, 01346/43, 01346/44, 01346/45,
01346/46, 01346/47, 01346/48, 01346/49, 01346/5,
01346/50, 01346/51, 01346/52, 01346/53, 01346/54,
01346/55, 01346/56, 01346/57, 01346/6, 01346/7,
01346/8, 01346/9, 01349, 01352, 01353, 01354, 01355/1,
01355/2, 01356, 01357, 01358/1, 01358/2, 01360/1,
01360/2, 01360/3, 01360/4, 01360/5, 01360/6, 01360/7,
01360/8, 01360/9, 01361/1, 01361/2, 01361/3, 01362/1,
01362/10, 01362/11, 01362/12, 01362/13, 01362/14,
01362/15, 01362/16, 01362/17, 01362/18, 01362/19,
01362/2, 01362/20, 01362/21, 01362/22, 01362/23,
01362/24, 01362/25, 01362/26, 01362/27, 01362/28,
01362/29, 01362/3, 01362/4, 01362/5, 01362/6, 01362/7,
01362/8, 01362/9, 01363, 01364/2, 01364/4, 01364/5,
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01364/6, 01364/7, 01364/8, 01365, 01366, 01367, 01368,
01369, 01370/1, 01370/11, 01370/12, 01370/13, 01370/2,
01370/4, 01370/5, 01370/6, 01370/8, 01371/1, 01371/2,
01372/1, 01372/2, 01373, 01374/1, 01374/2, 01375/1,
01375/2, 01376/1, 01376/2, 01376/3, 01376/4, 01376/5,
01377/1, 01377/2, 01377/3, 01378, 01379/1, 01379/2,
01379/3, 01379/4, 01380, 01381, 01382, 01383/1,
01383/2, 01384, 01385/1, 01385/2, 01386, 01387/1,
01387/2, 01387/3, 01387/4, 01387/5, 01388, 01391/1,
01391/2, 01396, 01397, 

01398, hrsz-ból 33,30 ha (az E738140-N112578,
E738186-N112598 EOV ko or di ná tá jú tö rés pon tok ál tal
meg ha tá ro zott ha tár vo nal tól észak ra fek võ rész),

01399, 01400, 01401/1, 01401/2, 01402, 01403/1,
01403/2, 01404

Baks
01, 02, 03, 04/10, 04/11, 04/12, 04/13, 04/2, 04/3, 04/4,

04/5, 04/6, 04/7, 04/8, 04/9, 05, 06, 07, 08, 09/10, 09/2,
09/3, 09/4, 09/5, 09/6, 09/7, 09/8, 09/9, 010, 011, 012, 013, 
014/1, 014/2, 014/3, 014/4, 014/5, 014/6, 014/7, 014/8,
015, 016/1, 016/10, 016/11, 016/12, 016/13, 016/14,
016/15, 016/16, 016/17, 016/18, 016/2, 016/3, 016/4,
016/5, 016/6, 016/7, 016/8, 016/9, 017, 018, 019, 020/1,
020/10, 020/11, 020/12, 020/13, 020/14, 020/15, 020/16,
020/17, 020/18, 020/19, 020/2, 020/20, 020/22, 020/23,
020/3, 020/4, 020/5, 020/6, 020/7, 020/8, 020/9, 021, 022,
023, 024/1, 024/2, 025/1, 025/2, 025/3, 025/4, 025/5, 026,
027, 028, 030/1, 030/2, 030/3, 030/4, 031, 032, 034, 035,
036, 037/2, 037/3, 037/4, 037/5, 037/6, 038, 039/2, 039/3,
039/4, 039/5, 039/6, 039/7, 040, 041/2, 041/3, 041/4,
041/5, 041/6, 042, 043, 044, 045, 046/2, 046/3, 046/4,
046/5, 046/6, 046/7, 047, 048/10, 048/11, 048/12, 048/13,
048/14, 048/15, 048/2, 048/4, 048/5, 048/6, 048/7, 048/8,
048/9, 049, 050, 051, 052, 053, 054/1, 054/2, 054/3, 054/4, 
054/5, 054/6, 054/7, 055, 056, 057, 058, 059, 060/2, 060/3, 
060/4, 061/1, 061/2, 062, 063, 064, 065/10, 065/11,
065/12, 065/13, 065/14, 065/15, 065/16, 065/17, 065/18,
065/19, 065/2, 065/20, 065/3, 065/5, 065/6, 065/7, 065/8,
065/9, 066, 067, 068/2, 068/3, 068/4, 068/5, 068/6, 069,
070, 071/1, 071/2, 071/3, 072, 073/3, 073/4, 073/5, 073/6,
073/7, 073/8, 073/9, 074, 075, 076, 077, 078, 079, 080,
081/1, 081/10, 081/11, 081/12, 081/13, 081/14, 081/15,
081/16, 081/17, 081/18, 081/19, 081/2, 081/3, 081/4,
081/5, 081/6, 081/7, 081/8, 081/9, 082, 083, 084, 085,
086/1, 086/2, 087, 088/1, 088/2, 089, 090, 091, 093, 094,
096, 097, 098, 099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105,
0106, 0107, 0108, 0109, 0110/1, 0110/2, 0110/3, 0110/4,
0110/5, 0110/6, 0110/7, 0111, 0112/1, 0112/10, 0112/11,
0112/12, 0112/13, 0112/14, 0112/15, 0112/16, 0112/17,
0112/2, 0112/3, 0112/4, 0112/5, 0112/6, 0112/7, 0112/8,
0112/9, 0113, 0114, 0115/1, 0115/10, 0115/11, 0115/12,
0115/13, 0115/14, 0115/2, 0115/3, 0115/4, 0115/5,
0115/6, 0115/7, 0115/8, 0115/9, 0116, 0117/1, 0117/2,

0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124/1, 0124/10,
0124/11, 0124/12, 0124/13, 0124/14, 0124/15, 0124/16,
0124/17, 0124/18, 0124/19, 0124/2, 0124/20, 0124/3,
0124/4, 0124/5, 0124/6, 0124/7, 0124/8, 0124/9, 0125,
0126/1, 0126/10, 0126/11, 0126/12, 0126/13, 0126/14,
0126/15, 0126/16, 0126/17, 0126/18, 0126/19, 0126/2,
0126/20, 0126/3, 0126/4, 0126/5, 0126/6, 0126/7, 0126/8,
0126/9, 0128, 0129/10, 0129/11, 0129/12, 0129/13,
0129/14, 0129/15, 0129/16, 0129/17, 0129/18, 0129/19,
0129/2, 0129/20, 0129/21, 0129/22, 0129/23, 0129/24,
0129/25, 0129/26, 0129/3, 0129/4, 0129/5, 0129/6,
0129/7, 0129/8, 0129/9, 0130, 0131, 0132, 0133/1,
0133/10, 0133/11, 0133/12, 0133/13, 0133/14, 0133/15,
0133/16, 0133/17, 0133/18, 0133/19, 0133/2, 0133/20,
0133/21, 0133/22, 0133/23, 0133/24, 0133/25, 0133/26,
0133/27, 0133/28, 0133/29, 0133/3, 0133/30, 0133/4,
0133/5, 0133/6, 0133/7, 0133/8, 0133/9, 0134, 0135,
0136, 0137, 0138, 0139, 0140/1, 0140/2, 0141, 0142,
0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151/1,
0151/2, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159,
0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0167/1, 0167/2,
0167/3, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173/1, 0173/2,
0173/3, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179/1, 0179/2,
0182, 0183, 0189, 0192, 0193, 0194, 

0208 hrsz-ból 0,6 ha (az E735938-N128355,
E735929-N128368 EOV ko or di ná tá jú tö rés pon tok ál tal
meg ha tá ro zott ha tár vo nal tól ke let re fekvõ rész),

0209, 0210, 0211, 0212, 0213, 0214, 0215, 0216/1,
0216/2, 0216/3, 0216/4, 0216/5, 0225, 0226, 0227, 0228,
0229, 0230/1, 0230/2, 

0231 hrsz-ból 1,2 ha (az E733683-N129875,
E733682-N129883 EOV ko or di ná tá jú tö rés pon tok ál tal
meg ha tá ro zott ha tár vo nal tól ke let re fekvõ rész),

0234/1, 0234/2, 0241/1, 0241/2, 0244, 

0255/1 hrsz-ból 0,5 ha (az E732891-N128201,
E732881-N128194 EOV ko or di ná tá jú tö rés pon tok ál tal
meg ha tá ro zott ha tár vo nal tól észak ra fekvõ rész),

0255/2 hrsz-ból 0,7 ha (az E732871-N128187,
E732881-N128194 EOV ko or di ná tá jú tö rés pon tok ál tal
meg ha tá ro zott ha tár vo nal tól észak ra fekvõ rész), 

0283 hrsz-ból 4,8 ha (az E732871-N128187,
E732862-N128181 EOV ko or di ná tá jú tö rés pon tok ál tal
meg ha tá ro zott ha tár vo nal tól észak ra fekvõ rész),

0284/1 hrsz-ból 1,1 ha (az E732852-N128174,
E732846-N128170 EOV ko or di ná tá jú tö rés pon tok ál tal
meg ha tá ro zott ha tár vo nal tól észak ra fek võ rész), 

2007/184. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 15321



0284/2 hrsz-ból 1,7 ha (az E732862-N128181,
E732852-N128174 EOV ko or di ná tá jú tö rés pon tok ál tal
meg ha tá ro zott ha tár vo nal tól észak ra fekvõ rész),

0285/1, 0285/2, 0286, 0287, 0288, 0289, 0290/1,
0290/2, 0291, 0292/10, 0292/11, 0292/12, 0292/13,
0292/14, 0292/15, 0292/2, 0292/3, 0292/4, 0292/5,
0292/6, 0292/7, 0292/8, 0292/9, 0293, 0294/2, 0294/3,
0294/4, 0294/5, 0294/6, 0295, 0296, 0297/1, 0297/2,
0297/3, 0297/4, 0298/1, 0298/2, 0298/3, 0298/5, 0298/6,
0300, 0301/10, 0301/11, 0301/12, 0301/13, 0301/14,
0301/15, 0301/16, 0301/17, 0301/18, 0301/19, 0301/2,
0301/20, 0301/21, 0301/22, 0301/23, 0301/24, 0301/25,
0301/26, 0301/27, 0301/28, 0301/29, 0301/3, 0301/30,
0301/31, 0301/32, 0301/33, 0301/34, 0301/35, 0301/36,
0301/4, 0301/5, 0301/6, 0301/7, 0301/8, 0301/9, 0302,
0303/10, 0303/11, 0303/12, 0303/13, 0303/14, 0303/15,
0303/16, 0303/17, 0303/18, 0303/19, 0303/20, 0303/21,
0303/22, 0303/23, 0303/24, 0303/25, 0303/26, 0303/27,
0303/28, 0303/29, 0303/3, 0303/30, 0303/31, 0303/32,
0303/33, 0303/34, 0303/35, 0303/36, 0303/37, 0303/38,
0303/39, 0303/40, 0303/5, 0303/6, 0303/7, 0303/8,
0303/9, 0304, 0305/1, 0305/10, 0305/11, 0305/12,
0305/13, 0305/14, 0305/15, 0305/16, 0305/17, 0305/2,
0305/3, 0305/4, 0305/5, 0305/6, 0305/7, 0305/8, 0305/9,
0306, 0307, 0308, 0309, 0310, 0311, 0312, 0313, 0314,
0315/2, 0315/3, 0315/4, 0315/5, 0315/6, 0315/7, 0315/8,
0316, 0317, 0318/1, 0318/2, 0318/3, 0318/4, 0318/5,
0319, 0320/1, 0320/2, 0321, 0322, 0323, 0324/10,
0324/11, 0324/12, 0324/13, 0324/14, 0324/15, 0324/16,
0324/17, 0324/18, 0324/19, 0324/2, 0324/20, 0324/3,
0324/4, 0324/5, 0324/6, 0324/7, 0324/8, 0324/9, 0325,
0326, 0327/1, 0327/2, 0327/3, 0328, 0329, 0330, 0331,
0332, 0333, 0334/10, 0334/11, 0334/12, 0334/13,
0334/14, 0334/15, 0334/16, 0334/17, 0334/18, 0334/20,
0334/21, 0334/22, 0334/23, 0334/24, 0334/25, 0334/26,
0334/27, 0334/28, 0334/29, 0334/30, 0334/31, 0334/32,
0334/33, 0334/34, 0334/35, 0334/36, 0334/37, 0334/38,
0334/39, 0334/4, 0334/40, 0334/41, 0334/42, 0334/43,
0334/44, 0334/45, 0334/46, 0334/47, 0334/48, 0334/49,
0334/5, 0334/51, 0334/52, 0334/6, 0334/7, 0334/8,
0334/9, 0335, 0336, 0337/10, 0337/11, 0337/12, 0337/13,
0337/14, 0337/16, 0337/17, 0337/18, 0337/2, 0337/20,
0337/21, 0337/22, 0337/23, 0337/3, 0337/4, 0337/5,
0337/7, 0337/8, 0337/9, 0338, 0340, 0341, 0342, 0343,
0344, 0345, 0346, 0347, 0348, 0349, 0350, 0351, 0352/1,
0352/10, 0352/11, 0352/12, 0352/13, 0352/14, 0352/15,
0352/16, 0352/17, 0352/18, 0352/19, 0352/2, 0352/20,
0352/21, 0352/22, 0352/24, 0352/25, 0352/26, 0352/27,
0352/28, 0352/29, 0352/3, 0352/30, 0352/31, 0352/32,
0352/33, 0352/34, 0352/35, 0352/36, 0352/37, 0352/4,
0352/5, 0352/6, 0352/7, 0352/8, 0352/9, 0353, 0354,
0355, 0356/1, 0356/10, 0356/11, 0356/12, 0356/13,
0356/14, 0356/15, 0356/16, 0356/17, 0356/18, 0356/2,
0356/20, 0356/21, 0356/22, 0356/23, 0356/24, 0356/25,
0356/26, 0356/27, 0356/3, 0356/4, 0356/5, 0356/6,

0356/7, 0356/8, 0356/9, 0357, 0358/1, 0358/2, 0358/3,
0359, 0360, 0361/1, 0361/2, 0361/3, 0362, 0363, 0364,
0365, 0366/10, 0366/11, 0366/12, 0366/13, 0366/14,
0366/2, 0366/4, 0366/7, 0366/8, 0366/9, 0367, 0368/1,
0368/2, 0369, 0370, 0371/1, 0371/2, 0371/3, 0371/4,
0372, 0373/1, 0373/2, 0373/3, 0374, 0375/1, 0375/2,
0376, 0377, 0378, 0379, 0380/1, 0380/2, 0381, 0382,
0383, 0384, 0385, 0386, 0387, 0388, 0389, 0390/10,
0390/11, 0390/12, 0390/13, 0390/14, 0390/15, 0390/16,
0390/17, 0390/18, 0390/19, 0390/2, 0390/21, 0390/22,
0390/23, 0390/24, 0390/25, 0390/26, 0390/27, 0390/28,
0390/29, 0390/3, 0390/30, 0390/31, 0390/32, 0390/33,
0390/34, 0390/35, 0390/36, 0390/37, 0390/38, 0390/39,
0390/4, 0390/40, 0390/41, 0390/42, 0390/5, 0390/6,
0390/7, 0390/8, 0390/9, 0391, 0392, 0393, 0394, 0395,
0396, 0397, 0398, 0399, 0400, 0401/1, 0401/2, 0402, 0403

Csany te lek
0124, 0125, 0126, 0127/1, 0127/2, 0128, 0129, 0130/1,

0130/2, 0131, 0132, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140,
0141, 

0142 hrsz-ból 0,5 ha (az E733520-N138680,
E733532-N138700 EOV ko or di ná tá jú tö rés pon tok ál tal
meg ha tá ro zott ha tár vo nal tól ke let re fekvõ rész), 

0165, 0166, 0167/2, 0167/3, 0167/4, 0167/5, 0168,
0169/2, 0169/3, 0169/4, 0170, 0171, 0172, 0173/2,
0173/3, 0173/4, 0173/5, 0173/6, 0174, 0175, 0176, 0177,
0178, 0179/2, 0179/3, 0179/4, 0180, 0181, 0182, 0183/1,
0183/10, 0183/11, 0183/12, 0183/2, 0183/3, 0183/4,
0183/5, 0183/6, 0183/7, 0183/8, 0184, 0185/10, 0185/11,
0185/12, 0185/13, 0185/14, 0185/15, 0185/16, 0185/17,
0185/18, 0185/19, 0185/2, 0185/20, 0185/21, 0185/22,
0185/23, 0185/24, 0185/25, 0185/26, 0185/27, 0185/28,
0185/29, 0185/3, 0185/30, 0185/31, 0185/32, 0185/33,
0185/4, 0185/5, 0185/6, 0185/7, 0185/8, 0186, 0187,
0188/10, 0188/2, 0188/3, 0188/4, 0188/5, 0188/7, 0188/8,
0188/9, 0189, 0215, 0216, 0217/10, 0217/11, 0217/12,
0217/13, 0217/15, 0217/17, 0217/18, 0217/19, 0217/2,
0217/20, 0217/3, 0217/4, 0217/5, 0217/6, 0217/7, 0217/8,
0218, 0219/10, 0219/11, 0219/12, 0219/13, 0219/14,
0219/15, 0219/2, 0219/3, 0219/4, 0219/5, 0219/6, 0219/7,
0219/9, 0220, 0221/10, 0221/11, 0221/12, 0221/13,
0221/14, 0221/15, 0221/16, 0221/18, 0221/19, 0221/2,
0221/20, 0221/22, 0221/23, 0221/24, 0221/25, 0221/26,
0221/27, 0221/28, 0221/29, 0221/3, 0221/30, 0221/31,
0221/32, 0221/33, 0221/34, 0221/35, 0221/36, 0221/37,
0221/38, 0221/4, 0221/5, 0221/6, 0221/7, 0221/8, 0221/9,
0222, 0223, 0224, 0225, 0226, 0227, 0228, 0229, 0230,
0231/1, 0231/2, 0232, 0233, 0234, 0235, 0236, 0237,
0238, 0239, 0240, 0241, 0242, 0243, 0244, 0245, 0246,
0247, 0248, 0249, 0250/1, 0250/2, 0251, 0252, 0253,
0254, 0255, 0256, 0257, 0258/10, 0258/11, 0258/12,
0258/13, 0258/14, 0258/15, 0258/16, 0258/17, 0258/18,
0258/19, 0258/2, 0258/20, 0258/22, 0258/23, 0258/24,
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0258/25, 0258/27, 0258/28, 0258/6, 0258/7, 0258/8,
0258/9, 0259, 0260/10, 0260/11, 0260/12, 0260/13,
0260/14, 0260/15, 0260/16, 0260/17, 0260/18, 0260/19,
0260/2, 0260/20, 0260/21, 0260/22, 0260/23, 0260/25,
0260/26, 0260/27, 0260/28, 0260/29, 0260/3, 0260/30,
0260/31, 0260/32, 0260/33, 0260/4, 0260/5, 0260/6,
0260/7, 0260/8, 0260/9, 

0261/1 hrsz-ból 6,2 ha (az E730758-N137939,
E730774-N137932 EOV ko or di ná tá jú tö rés pon tok ál tal
meg ha tá ro zott ha tár vo nal tól dél re fekvõ rész),

0262, 0265/1, 0265/2, 0265/3, 0266, 0267/1, 0267/10,
0267/11, 0267/12, 0267/13, 0267/14, 0267/15, 0267/16,
0267/17, 0267/18, 0267/19, 0267/2, 0267/20, 0267/21,
0267/22, 0267/23, 0267/24, 0267/25, 0267/26, 0267/3,
0267/4, 0267/5, 0267/6, 0267/7, 0267/8, 0267/9, 0268,
0269, 0270, 0271, 0272, 0273, 0274/1, 0274/3, 0274/5,
0274/6, 0274/7, 0274/8, 0274/9, 0275, 0276/2, 0276/3,
0276/4, 0276/5, 0276/6, 0277, 0278/1, 0278/2, 0278/3,
0279, 0280/1, 0280/2, 0280/3, 0281, 0282, 0283/10,
0283/11, 0283/12, 0283/2, 0283/4, 0283/5, 0283/6,
0283/7, 0283/8, 0283/9

Dóc
01, 02, 012/1, 012/2, 013/1, 013/10, 

013/2 hrsz-ból 0,1 ha (az E733002-N122508,
E733006-N122513 EOV ko or di ná tá jú tö rés pon tok ál tal
meg ha tá ro zott ha tár vo nal tól dél-ke let re fekvõ rész),

013/3, 013/4, 013/5, 013/6, 013/7, 013/8, 013/9, 014,
015/1, 015/2, 016, 017, 018, 019, 

020 hrsz-ból 1,1 ha (az E733885-N123698,
E733888-N123691, E733885-N123696 EOV ko or di ná tá -
jú tö rés pon tok ál tal meg ha tá ro zott ha tár vo nal tól kelet re
fekvõ rész),

021,

023 hrsz-ból 0,4 ha (az E734822-N123983,
E734827-N123987 EOV ko or di ná tá jú tö rés pon tok ál tal
meg ha tá ro zott ha tár vo nal tól dél re fekvõ rész),

044, 051, 052, 053, 054, 055/1, 055/2, 055/3, 055/4,
056, 057, 059, 060/10, 060/11, 060/12, 060/13, 060/14,
060/15, 060/16, 060/17, 060/18, 060/19, 060/2, 060/20,
060/5, 060/6, 060/7, 060/8, 060/9, 061, 062/1, 062/2,
062/3, 063, 064, 065/2, 065/3, 065/4, 065/5, 066/1, 066/2,
067/10, 067/11, 067/12, 067/13, 067/14, 067/15, 067/16,
067/17, 067/18, 067/20, 067/22, , 067/23, 067/5, 067/6,
067/8, 067/9, 068, 069, 070, 071/1, 071/3, 071/4, 071/5,
072, 073, 074, 075, 076, 078, 079, 080, 081/1, 081/2, 082,
083, 084, 085, 086/1, 086/10, 086/11, 086/12, 086/2,
086/3, 086/4, 086/5, 086/6, 086/7, 086/8, 086/9, 087,

088/1, 088/2, 089, 090, 091, 092, 093/1, 093/5, 093/8,
093/9, 094, 095, 096, 097/15, 097/17, 097/18, 097/2,
097/3, 097/4, 098/1, 098/2, 098/3, 099/10, 099/2, 099/3,
099/4, 099/5, 099/7, 099/8, 099/11, 099/12, 0100, 0101,
0102, 0103, 0106, 0107, 0108/1, 0108/2, 0109/1, 0109/2,
0109/3, 0109/4, 0110/1, 0110/2, 0110/3, 0111, 0112,
0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121,
0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128/1, 0128/2,
0129, 0130, 0131, 0132, 0133/10, 0133/11, 0133/13,
0133/14, 0133/15, 0133/16, 0133/17, 0133/2, 0133/3,
0133/4, 0133/5, 0133/6, 0133/7, 0133/9, 0134, 0135,
0136, 0137/1, 0137/2, 0138, 0139, 0140/1, 0140/10,
0140/11, 0140/12, 0140/13, 0140/14, 0140/15, 0140/16,
0140/2, 0140/20, 0140/21, 0140/22, 0140/23, 0140/24,
0140/25, 0140/26, 0140/27, 0140/28, 0140/29, 0140/30,
0140/31, 0140/32, 0140/33, 0140/34, 0140/35, 0140/36,
0140/37, 0140/38, 0140/39, 0140/40, 0140/5, 0140/6,
0140/7, 0140/8, 0140/9, 0141, 0142/1, 0142/10, 0142/11,
0142/12, 0142/13, 0142/14, 0142/15, 0142/16, 0142/17,
0142/18, 0142/19, 0142/2, 0142/20, 0142/21, 0142/22,
0142/23, 0142/24, 0142/25, 0142/26, 0142/27, 0142/28,
0142/29, 0142/3, 0142/30, 0142/31, 0142/32, 0142/33,
0142/34, 0142/35, 0142/36, 0142/37, 0142/38, 0142/39,
0142/4, 0142/41, 0142/42, 0142/43, 0142/44, 0142/45,
0142/46, 0142/5, 0142/6, 0142/7, 0142/8, 0142/9,
0143/11, 0143/12, 0143/13, 0143/14, 0143/15, 0143/16,
0143/17, 0143/18, 0143/19, 0143/2, 0143/20, 0143/21,
0143/22, 0143/23, 0143/24, 0143/25, 0143/26, 0143/27,
0143/28, 0143/29, 0143/30, 0143/31, 0143/32, 0143/33,
0143/34, 0143/35, 0143/36, 0143/37, 0143/38, 0143/39,
0143/4, 0143/40, 0143/41, 0143/42, 0143/43, 0143/44,
0143/45, 0143/46, 0143/47, 0143/48, 0143/49, 0143/5,
0143/8, 0143/9, 0144, 0145/10, 0145/11, 0145/12,
0145/13, 0145/14, 0145/15, 0145/16, 0145/17, 0145/2,
0145/3, 0145/4, 0145/5, 0145/6, 0145/7, 0145/8, 0145/9,
0146, 0147, 0148/10, 0148/11, 0148/12, 0148/13,
0148/14, 0148/15, 0148/16, 0148/17, 0148/18, 0148/19,
0148/2, 0148/3, 0148/4, 0148/5, 0148/6, 0148/7, 0148/8,
0148/9, 0149, 0150, 0151, 0152/10, 0152/11, 0152/12,
0152/13, 0152/14, 0152/15, 0152/16, 0152/17, 0152/18,
0152/19, 0152/2, 0152/3, 0152/4, 0152/5, 0152/6, 0152/7,
0152/8, 0152/9, 0153, 0154/10, 0154/12, 0154/13,
0154/14, 0154/15, 0154/16, 0154/17, 0154/18, 0154/19,
0154/2, 0154/20, 0154/21, 0154/22, 0154/23, 0154/24,
0154/25, 0154/26, 0154/27, 0154/28, 0154/29, 0154/3,
0154/5, 0154/6, 0154/7, 0154/8, 0154/9, 0155, 0156/1,
0156/2, 0156/3, 0156/4, 0156/5, 0156/6, 0156/7, 0156/8,
0157/1, 0157/2, 0158, 0159/1, 0159/2, 0159/3, 0159/4,
0159/5, 0159/6, 0159/7, 0159/8, 0160, 0162, 0163/1,
0163/10, 0163/11, 0163/12, 0163/13, 0163/14, 0163/3,
0163/5, 0163/6, 0163/7, 0163/8, 0163/9, 0164, 0165/10,
0165/11, 0165/2, 0165/3, 0165/4, 0165/5, 0165/6, 0165/7,
0165/8, 0165/9, 0166, 0168, 0169

Fel gyõ

0116, 0117, 0119, 0120, 0122, 0123
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Hód me zõ vá sár hely
02057

Ó pusz ta szer
02, 03, 04/1, 04/2, 05, 06, 07/10, 07/11, 07/12, 07/13,

07/14, 07/15, 07/16, 07/17, 07/18, 07/19, 07/2, 07/20,
07/21, 07/23, 07/25, 07/27, 07/29, 07/3, 07/30, 07/31,
07/32, 07/34, 07/35, 07/36, 07/37, 07/38, 07/39, 07/4,
07/40, 07/41, 07/42, 07/43, 07/44, 07/45, 07/46, 07/47,
07/48, 07/49, 07/5, 07/50, 07/51, 07/52, 07/53, 07/54,
07/55, 07/6, 07/7, 07/8, 07/9, 08, 09/10, 09/11, 09/13,
09/14, 09/15, 09/16, 09/17, 09/18, 09/19, 09/2, 09/3, 09/4,
09/5, 09/6, 09/7, 09/8, 09/9, 010, 011/1, 011/2, 011/3,
011/6, 011/7, 011/8, 011/9, 

012 hrsz-ból 5,6 ha (az E727514-N128804,
E727501-N128789 EOV ko or di ná tá jú tö rés pon tok ál tal
meg ha tá ro zott ha tár vo nal tól észak-nyu gat ra fekvõ rész),

013/2, 013/3, 013/4, 013/5, 013/6, 013/7, 014, 015/10,
015/11, 015/12, 015/14, 015/15, 015/17, 015/18, 015/19,
015/2, 015/20, 015/21, 015/22, 015/23, 015/24, 015/25,
015/26, 015/27, 015/28, 015/29, 015/3, 015/30, 015/31,
015/32, 015/33, 015/34, 015/4, 015/5, 015/6, 015/7, 015/8, 
015/9, 016, 017, 018/1, 018/10, 018/11, 018/12, 018/13,
018/14, 018/15, 018/16, 018/17, 018/18, 018/19, 018/2,
018/20, 018/21, 018/22, 018/23, 018/24, 018/26, 018/27,
018/28, 018/29, 018/3, 018/31, 018/32, 018/33, 018/36,
018/37, 018/38, 018/39, 018/4, 018/40, 018/42, 018/43,
018/44, 018/45, 018/46, 018/47, 018/48, 018/5, 018/6,
018/7, 018/8, 018/9, 019, 020/1, 020/10, 020/11, 020/12,
020/13, 020/14, 020/15, 020/16, 020/17, 020/18, 020/19,
020/2, 020/20, 020/21, 020/3, 020/4, 020/5, 020/6, 020/7,
020/8, 020/9, 021, 022/10, 022/11, 022/12, 022/13,
022/14, 022/15, 022/16, 022/17, 022/18, 022/19, 022/2,
022/20, 022/21, 022/22, 022/23, 022/24, 022/25, 022/26,
022/27, 022/28, 022/3, 022/4, 022/5, 022/6, 022/7, 022/8,
022/9, 023, 024/10, 024/11, 024/12, 024/13, 024/14,
024/15, 024/16, 024/17, 024/18, 024/19, 024/2, 024/20,
024/21, 024/22, 024/23, 024/24, 024/25, 024/26, 024/27,
024/28, 024/29, 024/3, 024/30, 024/31, 024/32, 024/33,
024/34, 024/35, 024/36, 024/37, 024/38, 024/39, 024/4,
024/40, 024/41, 024/42, 024/43, 024/44, 024/45, 024/46,
024/47, 024/48, 024/49, 024/5, 024/50, 024/51, 024/52,
024/54, 024/55, 024/56, 024/57, 024/58, 024/59, 024/6,
024/60, 024/61, 024/62, 024/63, 024/64, 024/65, 024/7,
024/8, 024/9, 025, 026/10, 026/12, 026/13, 026/14,
026/15, 026/16, 026/17, 026/18, 026/19, 026/2, 026/3,
026/4, 026/5, 026/6, 026/7, 026/8, 026/9, 027, 028/10,
028/100, 028/101, 028/102, 028/103, 028/104, 028/105,
028/106, 028/107, 028/108, 028/109, 028/11, 028/110,
028/112, 028/113, 028/114, 028/115, 028/116, 028/117,
028/118, 028/119, 028/12, 028/120, 028/121, 028/122,
028/123, 028/124, 028/125, 028/126, 028/127, 028/128,
028/129, 028/13, 028/130, 028/131, 028/14, 028/15,
028/16, 028/17, 028/18, 028/19, 028/2, 028/20, 028/21,

028/22, 028/23, 028/24, 028/27, 028/28, 028/3, 028/31,
028/35, 028/36, 028/37, 028/38, 028/39, 028/4, 028/40,
028/41, 028/42, 028/43, 028/44, 028/45, 028/46, 028/47,
028/48, 028/49, 028/5, 028/50, 028/51, 028/52, 028/53,
028/54, 028/55, 028/56, 028/57, 028/58, 028/59, 028/6,
028/60, 028/61, 028/62, 028/63, 028/64, 028/65, 028/66,
028/67, 028/7, 028/71, 028/72, 028/73, 028/74, 028/75,
028/76, 028/77, 028/78, 028/79, 028/8, 028/80, 028/81,
028/82, 028/83, 028/84, 028/85, 028/86, 028/87, 028/88,
028/89, 028/9, 028/90, 028/91, 028/92, 028/93, 028/94,
028/95, 028/96, 028/97, 028/98, 028/99, 029, 030/2,
030/3, 030/4, 030/5, 030/6, 034, 035/10, 035/11, 035/12,
035/13, 035/14, 035/15, 035/16, 035/17, 035/18, 035/19,
035/2, 035/20, 035/21, 035/22, 035/23, 035/24, 035/26,
035/27, 035/28, 035/29, 035/3, 035/30, 035/31, 035/32,
035/33, 035/35, 035/36, 035/38, 035/39, 035/4, 035/41,
035/42, 035/43, 035/44, 035/45, 035/46, 035/47, 035/48,
035/49, 035/5, 035/6, 035/7, 035/8, 035/9, 036, 037/10,
037/11, 037/12, 037/13, 037/14, 037/3, 037/4, 037/6,
037/7, 037/8, 037/9, 039, 041, 042, 043, 044/1, 044/10,
044/11, 044/12, 044/13, 044/14, 044/15, 044/16, 044/17,
044/18, 044/2, 044/20, 044/21, 044/22, 044/23, 044/26,
044/29, 044/30, 044/33, 044/34, 044/35, 044/36, 044/37,
044/38, 044/39, 044/4, 044/5, 044/6, 044/7, 044/8, 044/9,
045, 046/1, 046/11, 046/12, 046/13, 046/14, 046/15,
046/16, 046/2, 046/23, 046/24, 046/25, 046/26, 046/27,
046/28, 046/29, 046/3, 046/30, 046/31, 048/2, 049, 050/1,
050/2, 051, 054/1, 054/10, 054/11, 054/12, 054/2, 054/4,
054/5, 054/6, 054/7, 054/8, 054/9, 055/10, 055/11, 055/12, 
055/13, 055/14, 055/15, 055/16, 055/17, 055/18, 055/19,
055/2, 055/20, 055/21, 055/22, 055/4, 055/6, 055/7, 056/1, 
057/10, 057/11, 057/12, 057/13, 057/14, 057/15, 057/16,
057/17, 057/18, 057/19, 057/2, 057/20, 057/21, 057/22,
057/23, 057/24, 057/25, 057/26, 057/27, 057/28, 057/29,
057/3, 057/30, 057/31, 057/32, 057/4, 057/5, 057/6, 057/7, 
057/8, 057/9, 

058 hrsz-ból 0,9 ha (az E732846-N128170,
E732839-N128166 EOV ko or di ná tá jú tö rés pon tok ál tal
meg ha tá ro zott ha tár vo nal tól észak ra fekvõ rész),

059, 060/10, 060/11, 060/12, 060/13, 060/14, 060/15,
060/16, 060/2, 060/4, 060/5, 060/6, 060/7, 060/8, 060/9,
061, 062/1, 062/10, 062/11, 062/12, 062/13, 062/14,
062/15, 062/16, 062/17, 062/18, 062/19, 062/2, 062/3,
062/4, 062/5, 062/6, 062/7, 062/8, 062/9, 063, 064/1,
064/10, 064/11, 064/12, 064/13, 064/14, 064/15, 064/17,
064/18, 064/3, 064/5, 064/6, 064/7, 064/8, 065, 066,
067/10, 067/11, 067/12, 067/2, 067/3, 067/4, 067/5, 067/6, 
067/7, 067/8, 067/9, 068/1, 068/2, 069, 070, 0184

Pusz ta szer

2,
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0104 hrsz-ból 7,5 ha (az E722497-N133851,
E722510-N133863 EOV ko or di ná tá jú tö rés pon tok ál tal
meg ha tá ro zott ha tár vo nal tól dél-ke let re fek võ rész),

0105/15, 0105/19, 0105/20, 0105/21, 0105/22,
0105/23, 0105/24, 0105/25, 0105/26, 0105/27, 0105/28,
0105/29, 0105/3, 0105/30, 0105/31, 0105/33, 0105/34,
0105/35, 0105/36, 0105/37, 0105/39, 0105/41, 0105/42,
0105/43, 0105/44, 0105/45, 0105/5, 0105/50, 0105/51,
0105/52, 0105/53, 0105/6, 0105/7, 0105/8, 0105/9, 0106,
0107/11, 0107/12, 0107/13, 0107/14, 0107/15, 0107/16,
0107/17, 0107/19, 0107/2, 0107/20, 0107/21, 0107/22,
0107/23, 0107/24, 0107/26, 0107/27, 0107/28, 0107/3,
0107/4, 0107/6, 0107/7, 0108, 0109, 0110, 0111/10,
0111/11, 0111/12, 0111/13, 0111/14, 0111/15, 0111/16,
0111/17, 0111/19, 0111/2, 0111/21, 0111/22, 0111/23,
0111/24, 0111/25, 0111/26, 0111/27, 0111/28, 0111/29,
0111/3, 0111/4, 0111/5, 0111/7, 0111/8, 0111/9, 0112,
0113, 0114/2, 0114/3, 0114/5, 0114/6, 0114/7, 0115,
0116/10, 0116/2, 0116/3, 0116/4, 0116/5, 0116/8, 0116/9,
0117, 0118/1, 0118/2, 0118/4, 0118/5, 0118/6, 0118/7,
0118/8, 0119, 0120/10, 0120/11, 0120/2, 0120/3, 0120/4,
0120/5, 0120/7, 0120/8, 0120/9, 0121, 0122/10, 0122/11,
0122/12, 0122/13, 0122/14, 0122/15, 0122/16, 0122/17,
0122/3, 0122/4, 0122/5, 0122/6, 0122/7, 0122/8, 0122/9,
0123, 0124/1, 0124/10, 0124/11, 0124/12, 0124/13,
0124/3, 0124/4, 0124/5, 0124/6, 0124/7, 0124/8, 0124/9,
0125, 0126, 0127/10, 0127/11, 0127/2, 0127/3, 0127/4,
0127/6, 0127/7, 0127/8, 0127/9, 0128, 0129, 0130/10,
0130/11, 0130/15, 0130/2, 0130/22, 0130/23, 0130/24,
0130/25, 0130/26, 0130/3, 0130/4, 0130/5, 0130/9, 0131,
0132/4, 0132/5, 0132/6, 0132/8, 0132/9, 0133, 0134/2,
0134/3, 0134/5, 0134/6, 0134/7, 0134/8, 0135/10,
0135/12, 0135/15, 0135/16, 0135/18, 0135/19, 0135/2,
0135/20, 0135/24, 0135/25, 0135/26, 0135/27, 0135/28,
0135/29, 0135/30, 0135/32, 0135/33, 0135/34, 0135/36,
0135/38, 0135/39, 0135/4, 0135/40, 0135/41, 0135/42,
0135/43, 0135/44, 0135/45, 0135/46, 0135/47, 0135/48,
0135/49, 0135/5, 0135/50, 0135/51, 0135/52, 0135/6,
0135/7, 0135/8, 0135/9, 0137/10, 0137/11, 0137/12,
0137/13, 0137/14, 0137/2, 0137/3, 0137/4, 0137/5,
0137/6, 0137/7, 0137/8, 0137/9, 0138, 0142/3, 0142/4,
0142/5, 0142/6, 0143, 0144/1, 0144/2, 0145/10, 0145/11,
0145/12, 0145/13, 0145/14, 0145/15, 0145/17, 0145/19,
0145/2, 0145/22, 0145/27, 0145/28, 0145/29, 0145/3,
0145/30, 0145/33, 0145/34, 0145/35, 0145/36, 0145/37,
0145/38, 0145/39, 0145/4, 0145/40, 0145/41, 0145/42,
0145/43, 0145/44, 0145/45, 0145/46, 0145/47, 0145/48,
0145/49, 0145/5, 0145/50, 0145/51, 0145/52, 0145/53,
0145/54, 0145/56, 0145/57, 0145/58, 0145/59, 0145/6,
0145/60, 0145/61, 0145/62, 0145/63, 0145/64, 0145/65,
0145/66, 0145/67, 0145/68, 0145/69, 0145/7, 0145/70,
0145/71, 0145/72, 0145/73, 0145/74, 0145/75, 0145/76,
0145/8, 0145/9, 0146, 0147, 0148, 0149/11, 0149/12,
0149/17, 0149/2, 0149/24, 0149/28, 0149/29, 0149/31,
0149/32, 0149/33, 0149/34, 0149/35, 0149/37, 0149/38,

0149/39, 0149/4, 0149/40, 0149/42, 0149/43, 0149/44,
0149/45, 0149/46, 0149/47, 0149/48, 0149/49, 0149/50,
0149/51, 0149/52, 0149/53, 0149/54, 0149/55, 0149/56,
0149/57, 0149/58, 0149/59, 0149/6, 0149/60, 0149/62,
0149/63, 0149/64, 0149/66, 0149/68, 0149/69, 0149/7,
0149/70, 0149/72, 0149/73, 0149/74, 0149/75, 0149/76,
0149/9, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155/10, 0155/14,
0155/15, 0155/16, 0155/17, 0155/18, 0155/19, 0155/20,
0155/21, 0155/22, 0155/23, 0155/3, 0155/4, 0155/5,
0155/6, 0155/7, 0155/8, 0155/9, 0156, 0157/10, 0157/11,
0157/12, 0157/2, 0157/3, 0157/5, 0157/7, 0157/8, 0157/9,
0158, 

0159 hrsz-ból 5,3 ha (az E722573-N134837,
E722564-N134851 EOV ko or di ná tá jú tö rés pon tok ál tal
meg ha tá ro zott ha tár vo nal tól ke let re fekvõ rész),

0205/10, 0205/11, 0205/12, 0205/13, 0205/14,
0205/15, 0205/16, 0205/17, 0205/18, 0205/19, 0205/20,
0205/21, 0205/22, 0205/23, 0205/24, 0205/25, 0205/26,
0205/27, 0205/28, 0205/29, 0205/3, 0205/30, 0205/31,
0205/4, 0205/5, 0205/6, 0205/7, 0207/3, 0207/6, 0207/8,
0208/2, 0209/3, 0209/5, 0209/6, 0209/7, 0209/8, 0210,
0211, 0212, 0213/1, 0214, 0215/2, 0215/3, 0215/5,
0215/6, 0215/7, 0215/8, 0216, 0217/2, 0217/3, 0217/4,
0217/5, 0217/6, 0217/7, 0217/8, 0218, 0220/10, 0220/11,
0220/12, 0220/13, 0220/2, 0220/3, 0220/5, 0220/6,
0220/7, 0220/8, 0220/9, 0221, 0222/1, 0222/2, 0222/3,
0222/4, 0222/5, 0222/6, 0222/7, 0222/8, 0222/9, 0224/10,
0224/11, 0224/12, 0224/13, 0224/14, 0224/15, 0224/3,
0224/4, 0224/5, 0224/6, 0224/7, 0224/8, 0224/9, 0225,
0226, 0227/16, 0227/17, 0227/18, 0227/2, 0227/22,
0227/23, 0227/24, 0227/25, 0227/26, 0227/27, 0227/28,
0227/29, 0227/3, 0227/30, 0227/31, 0227/32, 0227/33,
0227/34, 0227/35, 0227/36, 0228, 0229, 0230, 0231, 0232

Sán dor fal va
02/10, 02/11, 02/12, 02/13, 02/14, 02/15, 02/16, 02/17,

02/18, 02/19, 02/20, 02/21, 02/22, 02/23, 02/24, 02/25,
02/26, 02/27, 02/4, 02/5, 02/6, 02/8, 02/9, 03, 04, 05,
06/10, 06/11, 06/12, 06/2, 06/3, 06/6, 06/7, 06/9, 07,
08/10, 08/11, 08/12, 08/15, 08/16, 08/17, 08/18, 08/4,
08/5, 08/6, 08/7, 08/8, 08/9, 09, 010, 011, 012, 013, 014,
015, 016, 017/1, 017/2, 017/3, 017/4, 017/5, 018, 019, 020, 
021, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 
046, 047/1, 047/2, 048, 049/1, 049/10, 049/11, 049/12,
049/13, 049/14, 049/15, 049/16, 049/17, 049/2, 049/3,
049/4, 049/5, 049/6, 049/7, 049/8, 050/1, 050/10, 050/2,
050/3, 050/5, 050/6, 050/7, 050/8, 050/9, 051, 052/1,
052/2, 053, 054, 055, 056/1, 056/2, 057, 058, 059, 060,
061, 062/1, 062/2, 063, 064, 065/10, 065/11, 065/13,
065/14, 065/15, 065/16, 065/17, 065/18, 065/19, 065/2,
065/20, 065/21, 065/23, 065/24, 065/25, 065/27, 065/28,
065/29, 065/3, 065/30, 065/32, 065/33, 065/35, 065/36,
065/37, 065/38, 065/39, 065/4, 065/40, 065/41, 065/42,
065/43, 065/44, 065/45, 065/46, 065/47, 065/48, 065/49,
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065/5, 065/50, 065/51, 065/52, 065/53, 065/54, 065/55,
065/56, 065/57, 065/58, 065/59, 065/6, 065/60, 065/61,
065/62, 065/63, 065/64, 065/65, 065/66, 065/7, 065/8,
065/9, 066, 067, 068, 069/1, 069/10, 069/11, 069/12,
069/13, 069/2, 069/3, 069/4, 069/5, 069/6, 069/7, 069/8,
069/9, 070, 071, 072, 073, 074, 075, 076, 077, 078, 079,
080, 081, 082, 083, 084, 085, 086, 087, 088, 089, 090, 091, 
092, 093, 094, 095, 096, 097, 098/10, 098/11, 098/12,
098/13, 098/14, 098/15, 098/16, 098/17, 098/18, 098/19,
098/20, 098/21, 098/22, 098/23, 098/24, 098/25, 098/3,
098/5, 098/6, 098/7, 098/8, 098/9, 099, 0100, 0101,
0102/1, 0102/10, 0102/11, 0102/12, 0102/13, 0102/14,
0102/15, 0102/16, 0102/17, 0102/18, 0102/19, 0102/2,
0102/20, 0102/21, 0102/22, 0102/23, 0102/24, 0102/25,
0102/26, 0102/27, 0102/28, 0102/29, 0102/3, 0102/30,
0102/31, 0102/32, 0102/33, 0102/34, 0102/35, 0102/4,
0102/5, 0102/6, 0102/7, 0102/8, 0102/9, 0103, 0104,
0105, 0106, 0107/2, 0107/3, 0107/4, 0107/5, 0107/6,
0107/7, 0107/8, 0107/9, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113,
0114, 0115/10, 0115/11, 0115/12, 0115/13, 0115/2,
0115/4, 0115/7, 0115/8, 0115/9, 0116/1, 0116/2, 0116/3,
0116/4, 0116/5, 0116/6, 0116/7, 0116/8, 0117/1, 0117/2,
0117/3, 0118, 0119/12, 0119/13, 0119/14, 0119/15,
0119/16, 0119/17, 0119/19, 0119/2, 0119/21, 0119/22,
0119/23, 0119/24, 0119/25, 0119/26, 0119/27, 0119/28,
0119/29, 0119/3, 0119/30, 0119/31, 0119/32, 0119/4,
0119/5, 0119/7, 0119/8, 0119/9, 0120/1, 0120/2, 0121,
0122, 0123, 0124, 0125/1, 0125/2, 0125/3, 0125/4,
0125/5, 0125/6, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131,
0132, 0133, 0134/2, 0134/6, 0134/7, 0134/8, 0134/9,
0135, 0136, 0137, 0138, 0139/1, 0139/10, 0139/11,
0139/13, 0139/14, 0139/2, 0139/3, 0139/4, 0139/5,
0139/6, 0139/7, 0139/8, 0139/9, 0140/1, 0140/3, 0140/4,
0140/5, 0140/6, 0140/7, 0141, 0142, 0143, 0144/1,
0144/2, 0144/3, 0144/4, 0144/6, 0144/8, 0144/9, 0145,
0146, 0147/1, 0147/2, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152/1,
0152/10, 0152/11, 0152/12, 0152/13, 0152/14, 0152/15,
0152/16, 0152/19, 0152/2, 0152/20, 0152/24, 0152/25,
0152/26, 0152/27, 0152/28, 0152/29, 0152/3, 0152/30,
0152/31, 0152/32, 0152/33, 0152/35, 0152/37, 0152/39,
0152/4, 0152/40, 0152/41, 0152/42, 0152/43, 0152/44,
0152/45, 0152/46, 0152/47, 0152/48, 0152/49, 0152/5,
0152/50, 0152/52, 0152/58, 0152/59, 0152/6, 0152/60,
0152/61, 0152/62, 0152/63, 0152/64, 0152/65, 0152/66,
0152/67, 0152/68, 0152/69, 0152/7, 0152/70, 0152/71,
0152/72, 0152/73, 0152/74, 0152/75, 0152/76, 0152/77,
0152/78, 0152/79, 0152/8, 0152/80, 0152/81, 0152/82,
0152/9, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158/1, 0158/10,
0158/13, 0158/15, 0158/16, 0158/17, 0158/18, 0158/19,
0158/2, 0158/20, 0158/21, 0158/3, 0158/4, 0158/5,
0158/6, 0158/7, 0158/8, 0158/9, 0159, 0160/1, 0160/2,
0161, 0162/10, 0162/11, 0162/12, 0162/13, 0162/14,
0162/15, 0162/16, 0162/17, 0162/18, 0162/19, 0162/2,
0162/20, 0162/21, 0162/22, 0162/23, 0162/24, 0162/25,
0162/26, 0162/27, 0162/3, 0162/4, 0162/5, 0162/6,
0162/7, 0162/8, 0162/9, 0163/1, 0163/2, 0164, 0165,

0166, 0167/1, 0167/2, 0168, 0169/1, 0169/2, 0170, 0171,
0172/1, 0172/10, 0172/11, 0172/12, 0172/13, 0172/14,
0172/15, 0172/16, 0172/18, 0172/19, 0172/20, 0172/21,
0172/22, 0172/23, 0172/24, 0172/25, 0172/26, 0172/27,
0172/28, 0172/29, 0172/3, 0172/30, 0172/31, 0172/32,
0172/33, 0172/34, 0172/35, 0172/36, 0172/37, 0172/39,
0172/4, 0172/40, 0172/41, 0172/42, 0172/43, 0172/44,
0172/45, 0172/46, 0172/47, 0172/48, 0172/49, 0172/5,
0172/50, 0172/51, 0172/52, 0172/53, 0172/54, 0172/55,
0172/56, 0172/6, 0172/7, 0172/8, 0172/9, 0173, 0174/1,
0174/2, 0174/3, 0174/4, 0175/1, 0175/2, 0175/3, 0176,
0177, 0178, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185,
0186, 0187, 0188, 0189, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194/1,
0194/2, 0195, 0196, 0197/11, 0197/12, 0197/13, 0197/15,
0197/17, 0197/18, 0197/19, 0197/20, 0197/21, 0197/22,
0197/23, 0197/24, 0197/25, 0197/26, 0197/27, 0197/28,
0197/29, 0197/3, 0197/30, 0197/31, 0197/32, 0197/33,
0197/34, 0197/35, 0197/36, 0197/37, 0197/38, 0197/39,
0197/4, 0197/40, 0197/41, 0197/42, 0197/43, 0197/44,
0197/45, 0197/46, 0197/48, 0197/50, 0197/51, 0197/52,
0197/53, 0197/54, 0197/55, 0197/56, 0197/57, 0197/58,
0197/59, 0197/6, 0197/60, 0197/61, 0197/62, 0197/63,
0197/64, 0197/65, 0197/66, 0197/67, 0197/68, 0197/69,
0197/7, 0197/70, 0197/71, 0197/8, 0198, 

0199 hrsz-ból 2,6 ha (az E732244-N117524,
E732246-N117516 EOV ko or di ná tá jú tö rés pon tok ál tal
meg ha tá ro zott ha tár vo nal tól ke let re fekvõ rész),

0200, 0201/1, 0201/10, 0201/11, 0201/12, 0201/13,
0201/14, 0201/15, 0201/16, 0201/17, 0201/18, 0201/19,
0201/2, 0201/20, 0201/3, 0201/4, 0201/5, 0201/6, 0201/7,
0201/8, 0201/9, 0202, 0203, 0204, 0205/10, 0205/11,
0205/12, 0205/13, 0205/14, 0205/15, 0205/16, 0205/17,
0205/18, 0205/19, 0205/20, 0205/21, 0205/22, 0205/23,
0205/24, 0205/25, 0205/26, 0205/27, 0205/28, 0205/29,
0205/30, 0205/31, 0205/32, 0205/33, 0205/34, 0205/35,
0205/36, 0205/37, 0205/38, 0205/39, 0205/40, 0205/41,
0205/42, 0205/43, 0205/44, 0205/45, 0205/46, 0205/47,
0205/48, 0205/49, 0205/5, 0205/50, 0205/51, 0205/52,
0205/53, 0205/54, 0205/55, 0205/56, 0205/57, 0205/58,
0205/59, 0205/6, 0205/60, 0205/61, 0205/62, 0205/63,
0205/64, 0205/65, 0205/66, 0205/67, 0205/68, 0205/69,
0205/7, 0205/70, 0205/71, 0205/72, 0205/73, 0205/74,
0205/75, 0205/76, 0205/77, 0205/78, 0205/79, 0205/8,
0205/9, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, 0211, 0213, 0214,
0215, 0216, 0217, 0218/2, 0218/3, 0218/4, 0218/5, 0219,
0220/10, 0220/11, 0220/12, 0220/13, 0220/14, 0220/15,
0220/16, 0220/17, 0220/18, 0220/19, 0220/2, 0220/20,
0220/21, 0220/22, 0220/23, 0220/24, 0220/25, 0220/26,
0220/27, 0220/3, 0220/4, 0220/5, 0220/6, 0220/7, 0220/8,
0220/9, 0221, 0222, 0223, 0224, 0225, 0226, 0227, 0228,
0229, 0230, 0231/1, 0231/10, 0231/11, 0231/12, 0231/13,
0231/14, 0231/15, 0231/16, 0231/17, 0231/18, 0231/19,
0231/2, 0231/20, 0231/21, 0231/22, 0231/23, 0231/24,
0231/25, 0231/5, 0231/6, 0231/7, 0231/8, 0231/9, 0232,
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0233/1, 0233/2, 0233/3, 0233/4, 0234, 0235/3, 0235/4,
0235/5, 0235/6, 0235/7, 0235/8, 0235/9, 0236, 0237, 

0238/1 hrsz-ból 1,1 ha (az E732190-N118895,
E732194-N118904 EOV ko or di ná tá jú tö rés pon tok ál tal
meg ha tá ro zott ha tár vo nal tól ke let re fekvõ rész),

0238/2, 0239, 0240, 0241, 0242/1, 0242/10, 0242/11,
0242/12, 0242/13, 0242/14, 0242/15, 0242/16, 0242/17,
0242/18, 0242/19, 0242/2, 0242/20, 0242/21, 0242/3,
0242/4, 0242/5, 0242/6, 0242/7, 0242/8, 0242/9, 0243,
0244, 0245, 0246, 0247, 0248, 0249, 0250, 0251, 0252,
0253, 0254, 0255, 

0256 hrsz-ból 2 ha (az E732088-N120067,
E732086-N120073 EOV ko or di ná tá jú tö rés pon tok ál tal
meg ha tá ro zott ha tár vo nal tól ke let re fekvõ rész),

0257, 0258, 0259, 0260, 0261/1, 0261/2, 0261/3,
0261/4, 0261/5, 0262, 0263, 0264, 0265, 0266, 0267/1,
0267/2, 0268/1, 0268/2, 

0273 hrsz-ból 1,2 ha (az E732202-N118691,
E732201-N118699 EOV ko or di ná tá jú tö rés pon tok ál tal
meg ha tá ro zott ha tár vo nal tól ke let re fekvõ rész),

0277, 0278, 0279, 

0280 hrsz-ból 1,9 ha (az E732215-N118213,
E732219-N118223 EOV ko or di ná tá jú tö rés pon tok ál tal
meg ha tá ro zott ha tár vo nal tól ke let re fekvõ rész),

0284/1, 0284/2, 0285, 0286/1, 0286/2, 0287, 0288/1,
0288/2, 0288/3, 0288/4, 0289, 0290, 0291, 0292, 0293/2,
0293/3, 0293/4, 0293/5, 0293/6, 0293/7, 0294, 0295,
0296, 0297/10, 0297/11, 0297/2, 0297/3, 0297/4, 0297/5,
0297/7, 0297/8, 0297/9, 0298, 0299, 0300, 0301, 0302,
0303, 0304/1, 0304/10, 0304/11, 0304/12, 0304/13,
0304/14, 0304/15, 0304/16, 0304/17, 0304/18, 0304/19,
0304/2, 0304/20, 0304/21, 0304/22, 0304/3, 0304/4,
0304/5, 0304/7, 0304/8, 0306, 0307/1, 0307/2, 0307/3,
0307/4, 0307/5, 0307/6, 0307/7, 0309, 0310, 0311, 0312,
0313/1, 0313/10, 0313/11, 0313/12, 0313/3, 0313/4,
0313/5, 0313/6, 0313/7, 0313/8, 0313/9, 0314, 0315,
0316, 0317, 0318, 0319, 0320, 0321, 0322, 0323, 

0324 hrsz-ból 0,21 ha (az E732232-N117809,
E732232-N117813 EOV ko or di ná tá jú tö rés pon tok ál tal
meg ha tá ro zott ha tár vo nal tól ke let re fekvõ rész),

0325, 0330, 0331, 0332, 0333, 0334, 0335/2, 0335/3,
0335/4, 0336, 0337/2, 0337/3, 0337/4, 0337/5, 0337/6,
0337/7, 0337/8, 0338, 0339, 0340, 0341, 0342, 0343,
0344, 0345, 0346

Szaty maz

0367/15, 0367/16, 0367/17, 0367/19, 0367/2, 0367/21,
0367/23, 0367/26, 0367/27, 0367/28, 0367/29, 0367/31,
0367/35, 0367/36, 0367/37, 0367/38, 0367/39, 0367/40,
0367/41, 0367/45, 0367/46, 0367/47, 0367/48, 0367/49,
0367/50, 0367/51, 0367/56, 0367/57, 0367/59, 0367/6,
0367/60, 0367/61, 0368, 0369/10, 0369/11, 0369/12,
0369/14, 0369/2, 0369/3, 0369/32, 0369/33, 0369/35,
0369/36, 0369/38, 0369/39, 0369/4, 0369/40, 0369/41,
0369/42, 0369/43, 0369/44, 0369/45, 0369/46, 0369/47,
0369/48, 0369/49, 0369/5, 0369/50, 0369/51, 0369/52,
0369/53, 0369/54, 0369/55, 0369/56, 0369/57, 0369/58,
0369/59, 0369/6, 0369/60, 0369/61, 0369/7, 0369/8,
0369/9, 0370, 0371/10, 0371/11, 0371/12, 0371/13,
0371/15, 0371/16, 0371/17, 0371/18, 0371/19, 0371/2,
0371/20, 0371/21, 0371/22, 0371/23, 0371/24, 0371/25,
0371/26, 0371/27, 0371/28, 0371/4, 0371/5, 0371/6,
0371/7, 0372, 0373/2, 0373/3, 0373/4, 0373/5, 0373/6,
0373/7, 0374, 0375/1, 0375/2, 0375/3, 0376, 0377/11,
0377/13, 0377/15, 0377/16, 0377/17, 0377/18, 0377/19,
0377/2, 0377/20, 0377/21, 0377/22, 0377/23, 0377/24,
0377/25, 0377/26, 0377/27, 0377/28, 0377/29, 0377/3,
0377/30, 0377/31, 0377/32, 0377/33, 0377/34, 0377/35,
0377/36, 0377/37, 0377/38, 0377/39, 0377/4, 0377/40,
0377/41, 0377/42, 0377/43, 0377/44, 0377/45, 0377/46,
0377/47, 0377/48, 0377/5, 0377/6, 0377/7, 0377/8,
0377/9, 0378, 0379/10, 0379/11, 0379/12, 0379/13,
0379/14, 0379/15, 0379/16, 0379/17, 0379/18, 0379/19,
0379/2, 0379/20, 0379/21, 0379/22, 0379/23, 0379/24,
0379/25, 0379/26, 0379/27, 0379/28, 0379/29, 0379/3,
0379/30, 0379/31, 0379/32, 0379/33, 0379/34, 0379/35,
0379/36, 0379/37, 0379/38, 0379/39, 0379/4, 0379/40,
0379/41, 0379/42, 0379/43, 0379/44, 0379/45, 0379/46,
0379/5, 0379/6, 0379/7, 0379/8, 0379/9, 0380, 0381/10,
0381/11, 0381/12, 0381/13, 0381/14, 0381/15, 0381/16,
0381/17, 0381/18, 0381/19, 0381/2, 0381/20, 0381/21,
0381/22, 0381/23, 0381/24, 0381/25, 0381/26, 0381/27,
0381/28, 0381/29, 0381/30, 0381/31, 0381/32, 0381/33,
0381/34, 0381/35, 0381/36, 0381/37, 0381/38, 0381/39,
0381/4, 0381/40, 0381/41, 0381/42, 0381/43, 0381/44,
0381/45, 0381/46, 0381/47, 0381/48, 0381/49, 0381/6,
0381/7, 0381/8, 0381/9, 0382/10, 0382/11, 0382/12,
0382/13, 0382/14, 0382/15, 0382/16, 0382/17, 0382/18,
0382/19, 0382/20, 0382/21, 0382/22, 0382/23, 0382/24,
0382/25, 0382/27, 0382/28, 0382/29, 0382/3, 0382/30,
0382/31, 0382/32, 0382/33, 0382/34, 0382/35, 0382/5,
0382/7, 0382/8, 0382/9, 0383/1, 0384, 0385/1, 0385/11,
0385/12, 0385/13, 0385/15, 0385/17, 0385/19, 0385/2,
0385/20, 0385/22, 0385/23, 0385/26, 0385/27, 0385/28,
0385/29, 0385/30, 0385/31, 0385/32, 0385/33, 0385/34,
0385/35, 0385/36, 0385/37, 0385/38, 0385/39, 0385/4,
0385/40, 0385/42, 0385/7, 0385/8, 0385/9, 0386, 0387/10, 
0387/11, 0387/2, 0387/3, 0387/4, 0387/5, 0387/6, 0387/7,
0387/8, 0387/9, 0388, 0389/1, 0389/2, 0389/3, 0390
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Sze ged II. ker.
01186, 01187, 01281/2, 01447, 01448, 01449, 01450,

01451, 01452, 01453, 01454, 01455, 01456, 01457,
01458, 01459, 01460, 01461, 01462, 01463, 01464,
01465, 01466, 01467, 01468, 01469, 01470, 01471,
01472, 01473, 01474, 01475, 01476, 01477, 01478,
01479, 01480, 01481/1, 01481/2, 01481/3, 01481/4,
01482, 01483/10, 01483/2, 01483/3, 01483/4, 01483/5,
01483/6, 01483/7, 01483/8, 01483/9, 01484, 01485,
01486, 01487/1, 01487/2, 01488, 01489, 01490, 01491,
01492/1, 01492/2, 01493, 01494/1, 01494/2, 01494/3,
01494/4, 01494/5, 01495/1, 01495/2, 01496, 01497,
01498, 01499, 01500, 01501, 01502, 01503, 01504,
01505, 01506, 01507, 01508, 01509/1, 01509/2, 01510,
01511, 01513

Szen tes
022/1, 022/10, 022/11, 022/12, 022/13, 022/2, 022/3,

022/4, 022/5, 022/6, 022/7, 022/8, 022/9, 023, 024/1,
024/10, 024/11, 024/12, 024/13, 024/14, 024/15, 024/16,
024/2, 024/3, 024/4, 024/5, 024/6, 024/7, 024/8, 024/9,
025, 026/1, 026/10, 026/11, 026/12, 026/13, 026/14,
026/15, 026/16, 026/17, 026/18, 026/19, 026/20, 026/21,
026/22, 026/23, 026/24, 026/25, 026/26, 026/3, 026/4,
026/5, 026/6, 026/7, 026/8, 026/9, 027, 028

Tö mör kény
085, 086/10, 086/11, 086/12, 086/17, 086/18, 086/19,

086/2, 086/20, 086/3, 086/4, 086/5, 086/6, 086/8, 086/9,
087, 088, 089, 090/10, 090/12, 090/13, 090/2, 090/3,
090/4, 090/5, 090/6, 090/7, 090/8, 090/9, 0126, 0127,
0128, 0129, 0130, 0131, 0132/2, 0132/3, 0132/4, 0132/5,
0132/6, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138/1, 0138/2,
0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147,
0148, 0149, 0150, 0151, 0152/1, 0152/2, 0153, 0154,
0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163,
0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172,
0173, 0174, 0175, 0176/10, 0176/11, 0176/12, 0176/2,
0176/3, 0176/5, 0176/6, 0176/7, 0176/8, 0176/9, 0177/1,
0177/2, 0177/3, 0178, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183,
0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0189, 0190, 0191, 0192,
0193/10, 0193/11, 0193/12, 0193/13, 0193/14, 0193/19,
0193/21, 0193/23, 0193/24, 0193/25, 0193/26, 0193/27,
0193/28, 0193/29, 0193/30-47, 0193/3, 0193/4, 0193/5,
0193/6, 0193/7, 0193/8, 0193/9, 0194, 0195, 0196/10,
0196/11, 0196/12, 0196/14, 0196/15, 0196/16, 0196/18,
0196/19, 0196/2, 0196/20, 0196/21, 0196/3, 0196/5,
0196/6, 0196/7, 0196/8, 0196/9, 

0197 hrsz-ból 14,38 ha (az E725326-N139584,
E725363-N139628 EOV ko or di ná tá jú tö rés pon tok ál tal
meg ha tá ro zott ha tár vo nal tól dél-ke let re fekvõ rész),

0228, 0229, 0230/10, 0230/11, 0230/12, 0230/13,
0230/14, 0230/15, 0230/16, 0230/17, 0230/18, 0230/2,
0230/21, 0230/24, 0230/25, 0230/28, 0230/29, 0230/3,

0230/30-58, 0230/4, 0230/5, 0230/6, 0230/8, 0230/9,
0231, 0232/2, 0232/3, 0232/4, 0232/6, 0232/7, 0232/9,
0232/10-18, 0233, 0234, 0235, 0236, 0237, 0238, 0239,
0240/10, 0240/11, 0240/12, 0240/13, 0240/14, 0240/2,
0240/4, 0240/5, 0240/6, 0240/7, 0240/8, 0240/9, 0241,
0242, 0243, 0244, 0245, 0246/10, 0246/11, 0246/12,
0246/13, 0246/14, 0246/15, 0246/16, 0246/17, 0246/18,
0246/19, 0246/2, 0246/20, 0246/21, 0246/22, 0246/23,
0246/25, 0246/26, 0246/27, 0246/28, 0246/29, 0246/3,
0246/30, 0246/31, 0246/32, 0246/34, 0246/35, 0246/36,
0246/37, 0246/4, 0246/5, 0246/6, 0246/7, 0246/9, 0247,
0248/1, 0248/10, 0248/11, 0248/12, 0248/13, 0248/14,
0248/17, 0248/18, 0248/19, 0248/2, 0248/20, 0248/21,
0248/22, 0248/23, 0248/24, 0248/25, 0248/26, 0248/27,
0248/28, 0248/29, 0248/3, 0248/30, 0248/31, 0248/32,
0248/34, 0248/35, 0248/36, 0248/37, 0248/38, 0248/39,
0248/4, 0248/40, 0248/41, 0248/42, 0248/43, 0248/44,
0248/45, 0248/47, 0248/48, 0248/49, 0248/50, 0248/51,
0248/52, 0248/53, 0248/54, 0248/55, 0248/56, 0248/6,
0248/7, 0248/8, 0248/9, 0249, 0250/12, 0250/13, 0250/14, 
0250/15, 0250/16, 0250/17, 0250/18, 0250/19, 0250/2,
0250/20, 0250/21, 0250/22, 0250/23, 0250/24, 0250/25,
0250/26, 0250/27, 0250/28, 0250/29, 0250/3, 0250/30,
0250/31, 0250/32, 0250/33, 0250/34, 0250/35, 0250/36,
0250/37, 0250/39, 0250/4, 0250/40, 0250/42, 0250/43,
0250/44, 0250/45, 0250/46, 0250/47, 0250/49, 0250/5,
0250/50, 0250/6, 0250/8, 0250/9, 0250/51-52, 0251,
0252, 0253, 0254/1, 0254/2, 0254/3, 0255, 0256/2,
0256/3, 0256/4, 0257/10, 0257/11, 0257/12, 0257/13,
0257/2, 0257/3, 0257/4, 0257/5, 0257/6, 0257/7, 0257/8,
0257/9, 0258, 0259, 0260, 0261/1, 0261/2, 0261/3, 0262

Az alá hú zás sal je lölt hely raj zi szá mú in gat la nok te rü le -
tei az euró pai kö zös sé gi je len tõ sé gû ter mé szet vé del mi
ren del te té sû te rü le tek kel érin tett föld rész le tek rõl szóló
45/2006. (XII. 8.) KvVM ren de let alap ján Na tu ra 2000 te -
rü let nek mi nõ sül nek.

2. szá mú mel lék let
a 140/2007. (XII. 27.) KvVM ren de let hez

A Pusz ta sze ri Táj vé del mi Kör zet fo ko zot tan vé dett
te rü le té nek in gat lan-nyil ván tar tá si hely raj zi szá mai

Al gyõ
01399, 01400, 01401/1, 01401/2

Csany te lek
0132

Pusz ta szer
0134/5, 0227/33

Sán dor fal va
0210, 0211
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Sze ged II. ker.
01467, 01468, 01469, 01470, 01471

Az alá hú zás sal je lölt hely raj zi szá mú in gat la nok te rü le -
tei az euró pai kö zös sé gi je len tõ sé gû ter mé szet vé del mi
ren del te té sû te rü le tek kel érin tett föld rész le tek rõl szóló
45/2006. (XII. 8.) KvVM ren de let alap ján Na tu ra 2000 te -
rü let nek mi nõ sül nek.

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
141/2007. (XII. 27.) KvVM

rendelete

a Soproni Tájvédelmi Körzet védettségének
fenntartásáról

Az egyes jog sza bá lyok és jog sza bá lyi ren del ke zé sek
ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl  szóló 2007. évi LXXXII. tör -
vény 6.  § (5) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a 
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö -
ré rõl  szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §
b) 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.  §

Az Or szá gos Ter mé szet vé del mi Hi va tal el nö ké nek
1/1977. szá mú OTvH ha tá ro za tá val vé det té nyil vá ní tott
Sop ro ni Táj vé del mi Kör zet vé dett sé gét fenn tar tom.

2.  §

A Sop ro ni Táj vé del mi Kör zet ki ter je dé se 5000,9 ha, in -
gat lan-nyil ván tar tá si hely raj zi szá ma it az 1. szá mú mel lék -
let, fo ko zot tan vé dett te rü le té nek in gat lan-nyil ván tar tá si
hely raj zi szá ma it a 2. szá mú mel lék let tar tal maz za.

3.  §

A vé dett ség in do ka és cél ja te rü let jel leg ze tes táj ké pi és
ter mé sze ti adott sá ga i nak, föld ta ni és fel szín al ak ta ni ter -
mé sze ti ér té ke i nek, nö vény tár su lá sa i nak, nö vény- és ál lat -
fa ja i nak meg õr zé se, a te rü le ten ta lál ha tó tört élel mi, kul túr -
tör té ne ti ér té kek meg óvá sa.

4.  §

A te rü let ter mé szet vé del mi ke ze lé sé ért fe le lõs szerv a
Fer tõ-Han ság és Õr sé gi Nem ze ti Park Igazgatóság.

5.  §

Ez a ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

Dr. Fo dor Gá bor s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

1. számú melléklet
a 141/2007. (XII. 27.) KvVM rendelethez

A Sop ro ni Táj vé del mi Kör zet in gat lan-nyil ván tar tá si
hely raj zi szá mai

Ág fal va
0199, 0200, 0201/5, 0202, 0203/1, 0203/2, 0204/1,

0204/2, 0205, 0206/1, 0206/2, 0206/3, 0207, 0208/1,
0208/10, 0208/11, 0208/2-9, 0209-0213, 0215/1, 0215/3,
0215/4, 0215/5, 0216/2-7, 0217, 0218, 0219, 0220/1,
0220/2, 0221/1, 0221/2, 0222/1, 0222/2, 0223, 0225,
0229, 0230, 0233, 0234/7, 0235/3, 0236/2, 0237/2,
0238/2, 0238/3, 0238/4, 0238/5, 0238/8, 0238/9,
0242-0245, 0246/1, 0246/5, 0247/3, 0248/2, 0249/2,
0250, 0251/2, 0252, 0253/12, 0253/13, 0253/16-21,
0253/23, 0253/26, 0253/3, 0253/33, 0253/34, 0253/8,
0253/9, 0254/1, 0254/3, 0254/4, 0254/5, 0254/6,
0255-0263, 0264/1, 0264/2, 0265, 0266, 0267, 0268/1,
0268/2, 0269, 0270, 0271, 0272/1, 0272/10, 0272/2,
0272/3, 0272/4, 0272/7, 0272/8, 0272/9, 0273, 0274,
0275/1-9, 0276-0280, 0281/1, 0281/2, 0281/3, 0282,
0283/1, 0283/2, 2801-2829, 2832, 2833, 2838-2843,
2901-2927, 2929, 2930, 2931

Har ka
042/4, 0134, 0135, 0136/1, 0136/3, 0136/4, 0137,

0138/1, 0138/2, 0139, 0140/1, 0140/2, 0141/1, 0141/3,
0141/4, 0142, 0143/1, 0143/2, 0157, 0158, 0159, 0160,
0161/2, 0161/3, 0161/4, 0161/5, 0162, 0163/1, 0163/3,
0163/4, 0164, 0167

Sop ron
0463/2-6, 0527/1, 0527/4, 0527/5, 0527/7, 0527/8,

0528, 0529/1, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535/1, 0535/2,
0535/3, 0536/1, 0536/2, 0537/2, 0537/3, 0537/5, 0537/6,
0538/1, 0538/2, 0539, 0541/1, 0541/2, 0542, 0543/1,
0543/2, 0543/3, 0544-0552, 0553/1, 0553/2, 0553/3,
0554, 0555/1, 0555/2, 0556/1, 0556/2, 0556/3,
0557-0560, 0561/1, 0561/2, 0561/3, 0561/4, 0562-0566,
0567/1, 0567/2, 0567/3, 0568/1, 0568/10-19, 0568/2,
0568/20, 0568/3-9, 0569, 0570/2, 0570/3, 0570/4, 0570/5,
0571, 0572/10-33, 0572/5-9, 0573-0576, 0577/2-6, 0578,
0579/10-19, 0579/2, 0579/20-25, 0579/27, 0579/28,
0579/29, 0579/3-9, 0580/1, 0580/2, 0581/5, 0581/6,
0581/7, 0581/8, 0581/9, 0582/1, 0582/3, 0582/4, 0582/5,
0582/6, 0583-0588, 0589/1, 0589/2, 0590-0598, 0599/1,
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0599/2, 0600-0611, 0612/1, 0612/3, 0612/4, 0612/5,
0612/6, 0613-0633, 0634/1, 0635/1, 0635/2, 0636/2,
0636/4, 0637, 0638/1, 0638/2, 0639/3, 0640, 0641,
0642/1, 0642/2, 0642/3, 0643, 0644, 0645, 0646/6,
0647/5, 0648/2, 0649, 0650/3, 0651/3, 0652/3, 0653/3,
0655/12, 0655/13, 0656/3, 0657/13, 0657/14, 0658,
0659/18, 0660/2, 0661, 0662, 0663/2, 0664/4, 0664/5,
0668-0672, 0673/2, 0675-0681, 0682/1, 0682/2,
0683-0699, 0700/3, 0701-0711, 0712/2, 0714, 0715, 0716, 
0717/3, 0717/4, 0717/5, 0717/6, 0717/7, 0719/1, 0719/2,
0719/3, 0720/1, 0720/2, 0720/3, 0720/4, 0721/2, 0722,
0723, 0724, 0725, 0726/1, 0726/2, 0727/1, 0727/2,
0727/3, 0728/1, 0728/2, 0729, 0730, 0731/2, 0731/3,
0731/4, 0732, 0733/1, 0733/2, 0735/1, 0735/2, 0736,
0737, 0738, 0739, 0740/1, 0740/2, 0740/3, 0740/4, 0741,
0742/1, 0742/10, 0742/11, 0742/12, 0742/2, 0742/4,
0742/8, 0742/9, 6703/1, 6703/10, 6703/11, 6703/12,
6703/3, 6703/4, 6703/5, 6703/6, 6703/7, 6791, 6793,
6795/1, 6795/2, 6797, 6798/3, 6798/4, 6798/7, 6798/8,
6808, 6809, 6810/1, 6810/2, 6812, 6816, 6817, 6819,
7006, 7007/1, 7007/2, 7011, 7171, 7576, 7579, 7590,
7593, 9101/2, 9101/3, 9101/4, 9101/5, 9101/6, 9101/7,
9101/8, 9101/9, 9101/10, 9101/11, 9101/12, 9101/13,
9101/14, 9101/15, 9101/16, 9101/17, 9101/18, 9101/19,
9101/20, 9101/21, 9101/22, 9101/23, 9101/24, 9101/25,
9101/26, 9101/27, 9101/28, 9101/29, 9104, 9105/3,
9105/6, 9116, 9117, 9118/1, 9118/2, 9118/3, 9118/4,
9118/5, 9118/6, 9118/7, 9119, 9120, 9121, 9122, 9123,
9124, 9125, 9126, 9127, 9128/1, 9129, 9130, 9131, 9132,
9133, 9134, 9135, 9136, 9137, 9138, 9139, 9142, 9143/1,
9143/2, 9143/3, 9144, 9145, 9146, 9147/1, 9147/2,
9147/3, 9149, 9152, 9153/1, 9153/2, 9153/3, 9153/4,
9153/5, 9153/6, 9153/7, 9153/8, 9153/9, 9153/10,
9153/11, 9153/12, 9153/13, 9153/14, 9153/15, 9153/16,
9153/17, 9153/18, 9153/19, 9153/20, 9153/21, 9153/23,
9153/24, 9153/25, 9153/26, 9153/27, 9153/28, 9153/30,
9153/31, 9153/32, 9153/33, 9153/34, 9153/35, 9153/36,
9153/37, 9180/1, 9180/2, 9180/3, 9180/4, 9180/5, 9180/6,
9180/7, 9180/8, 9180/9, 9180/10, 9180/11, 9180/12,
9180/13, 9180/14, 9180/15, 9180/16, 9180/17, 9180/18,
9180/19, 9180/20, 9180/21, 9180/22, 9180/23, 9180/24,
9180/25, 9180/26, 9180/27, 9180/28, 9180/29, 9180/30,
9180/31, 9180/32, 9180/33, 9196, 9197, 9198, 9199/1,
9199/2, 9200, 9203, 9204, 9205, 9206, 9207, 9208, 9209,
9210, 9211/1, 9211/2, 9211/3, 9211/4, 9211/5, 9211/6,
9211/7, 9211/8, 9211/9, 9211/10, 9211/11, 9211/12,
9211/13, 9211/14, 9211/15, 9211/16, 9211/17, 9211/18,
9211/19, 9211/20, 9211/21, 9211/22, 9211/23, 9211/24,
9211/25, 9211/26, 9211/27, 9211/28, 9211/29, 9211/30,
9217, 9228/1, 9228/2, 9228/3, 9228/4, 9228/5, 9228/6,
9228/7, 9228/8, 9228/9, 9228/10, 9228/11, 9228/12,
9228/13, 9228/14, 9228/15, 9228/16, 9228/17, 9244,
9248, 9249, 9250/1, 9250/2, 9250/3, 9250/4, 9250/5,
9250/6, 9250/7, 9250/8, 9250/9, 9250/10, 9250/11,

9250/12, 9250/13, 9250/14, 9250/15, 9250/16, 9250/17,
9250/18, 9250/19, 9250/20, 9250/21, 9250/22, 9250/23,
9250/24, 9250/26, 9261, 9262/1, 9262/2, 9262/3, 9262/4,
9262/5, 9262/6, 9262/7, 9262/8, 9267/1, 9267/2, 9267/3,
9267/4, 9267/5, 9267/6, 9267/7, 9267/8, 9267/9, 9267/10,
9267/11, 9267/12, 9267/13, 9267/14, 9267/15, 9267/16,
9267/17, 9267/18, 9267/19, 9267/20, 9267/21, 9267/22,
9267/23, 9267/24, 9267/25, 9267/26, 9267/27, 9280,
9281, 9289/1, 9289/2, 9289/3, 9289/4, 9289/5, 9289/6,
9289/7, 9289/8, 9289/9, 9289/10, 9289/11, 9289/12,
9289/13, 9289/14, 9289/15, 9289/16, 9289/17, 9289/18,
9289/19, 9289/20, 9289/21, 9289/22, 9289/23, 9314,
9315/1, 9315/2, 9315/3, 9315/4, 9315/5, 9315/6, 9315/7,
9315/8, 9315/9, 9315/10, 9315/11, 9315/12, 9315/13,
9319, 9326/1, 9326/2, 9326/3, 9327/1, 9327/2, 9327/3,
9327/4, 9327/5, 9327/6, 9327/7, 9327/8, 9327/9, 9327/10,
9327/11, 9327/14, 9327/15, 9330, 9331/1, 9331/2, 9331/3, 
9331/4, 9331/5, 9331/6, 9331/7, 9333/1, 9333/2, 9333/3,
9333/4, 9333/5, 9333/6, 9333/7, 9333/8, 9338/1, 9338/2,
9338/3, 9338/4, 9338/6, 9338/7, 9339/2, 9340/2, 9340/3,
9340/4, 9340/5, 9340/6, 9343, 9401/1, 9401/2, 9401/3,
9401/4, 9402/1, 9402/2, 9402/3, 9402/4, 9402/5, 9402/6,
9402/7, 9402/8, 9402/9, 9402/10, 9403/1, 9403/2, 9404/1,
9404/2, 9404/3, 9404/4, 9404/5, 9501/1, 9501/2, 9501/4,
9501/5, 9501/6, 9501/7, 9501/8, 9501/9, 9501/10,
9501/11, 9501/12, 9501/13, 9501/14, 9501/15, 9501/16,
9501/17, 9501/18, 9501/19, 9501/20, 9513, 9519, 9521,
9522, 9523, 9524, 9601, 9602, 9603/1, 9603/2, 9603/3,
9603/4, 9605/1, 9605/2, 9605/3, 9605/4, 9605/5, 9606/3,
9701, 9801, 9802, 9803, 9804, 9805, 9806, 9807, 9808,
9809, 9810, 9811/1, 9811/2, 9812, 9813/1, 9813/2, 9814,
9815, 9816, 9817, 9818, 9819, 9820, 9821, 9822/1,
9822/2, 9823/1, 9823/2, 9824/1, 9824/2, 9825, 9826/1,
9826/2, 9826/3, 9826/4, 9826/5, 9826/6, 9826/7, 9826/8,
9829/2, 9831/1, 9831/2, 9831/3, 9831/4, 9831/5, 9831/6,
9831/7, 9831/8, 9835, 9836/1, 9836/2, 9836/3, 9836/4,
9837/1, 9837/2, 9838, 9841/1, 9841/2, 9842, 9843, 9844,
9847, 9849, 9851, 9853, 9855, 9859, 9868, 9870, 9872,
9873, 9875, 9876, 9878, 9880/2, 9880/3, 9880/4, 9880/6,
9880/7, 9881/3, 9881/4, 9882/1, 9882/2, 9882/3, 9883/1,
9883/2, 9883/3, 9884, 9894/2, 9896, 9897, 9898/1,
9898/2, 9899, 9900, 9901, 9902, 9903/, 9904/1, 9904/4,
9904/5, 9904/6, 9904/7, 9904/8, 9905/1, 9905/2, 9905/3,
9906/1, 9906/2, 9907/1, 9907/2, 9908/1, 9908/2, 9909/1,
9909/2, 9909/3, 9910, 9911, 9912, 9913, 9914, 9915,
9916, 9917, 9918/1, 9918/2, 9918/3, 9919, 9920, 9923,
9924

Az alá hú zás sal je lölt hely raj zi szá mú in gat la nok te rü le -
tei az euró pai kö zös sé gi je len tõ sé gû ter mé szet vé del mi
ren del te té sû te rü le tek kel érin tett föld rész le tek rõl szóló
45/2006. (XII. 8.) KvVM ren de let alap ján Na tu ra 2000 te -
rü let nek mi nõ sül nek.
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2. számú melléklet
a 141/2007. (XII. 27.) KvVM rendelethez

A Sop ro ni Táj vé del mi Kör zet fo ko zot tan vé dett
te rü le té nek in gat lan-nyil ván tar tá si hely raj zi szá mai

Sop ron 

0536/2 hrsz-ból 1,5 ha (a 84M er dõ rész let te rü le tén fek -
võ rész), 0541/2 hrsz-ból 14,5 ha (a 83B er dõ rész let te rü le -
tén fek võ rész), 0600 hrsz-ból 0,1 ha (a 121C és 121H er -
dõ rész le tek te rü le tén fek võ rész), 0602a hrsz-ból 10,0 ha
(121G, 121H, 121I, 121J, 121N és 121O er dõ rész le tek te -
rü le tén fek võ rész), 0606 hrsz-ból 0,1 ha (121G, 121I,
121J, 121K, 121L és 121N er dõ rész le tek te rü le tén fek võ
rész), 0607a hrsz-ból 30,4 ha (121E, 121F, 121G,  121I,
121J, 121K, 121L, 121N, 122C és 122D er dõ rész le tek te -
rü le tén fek võ rész), 0612/3a hrsz-ból 22,0 ha (105B-K er -
dõ rész le tek te rü le tén fek võ rész), 0622 hrsz-ból 0,1 ha
(102B er dõ rész let te rü le tén fek võ rész), 0624 hrsz-ból
11,4 ha (102A és 102B er dõ rész le tek te rü le tén fek võ rész), 
0626 hrsz-ból 0,7 ha (102A, 102B, 103F és 103N er dõ -
rész le tek te rü le tén fek võ rész), 0627a hrsz-ból 2,0 ha
(103F er dõ rész let te rü le tén fek võ rész), 0627b hrsz-ból 0,4 
ha (103F er dõ rész let te rü le tén fek võ rész), 0627c hrsz-ból
41,4 ha (103B, 103C, 103D, 103E, 103N, 103O, 103P,
103Q, 103R, 103S er dõ rész le tek te rü le tén fek võ rész),
0633 hrsz-ból 0,3 ha (127I és 127K er dõ rész le tek te rü le tén 
fek võ rész), 0634/1d hrsz-ból 9,8 ha (127I, 127J és 127K
er dõ rész le tek te rü le tén fek võ rész), 0634/1h hrsz-ból 0,2
ha (127I, 127J és 127K er dõ rész le tek te rü le tén fek võ rész), 
0657/13a hrsz-ból 5,3 ha (153A, 160D, és 160E er dõ rész -
le tek te rü le tén fek võ rész), 0657/13f hrsz-ból 4,7 ha
(153A, 160D és 160E er dõ rész le tek te rü le tén fek võ rész),
0657/13g hrsz-ból 0,2 ha (153A, 160D, és 160E er dõ rész -
le tek te rü le tén fek võ rész), 0657/13j hrsz-ból 2,0 ha (153B
és 153C er dõ rész le tek te rü le tén fek võ rész), 0657/13k
hrsz-ból 0,2 ha (153B és 153C er dõ rész le tek te rü le tén fek -
võ rész), 0657/13l hrsz-ból 31,2 ha (152A, 152B, 153B,
153C és 161D er dõ rész le tek te rü le tén fek võ rész),
0657/13m hrsz-ból 0,2 ha (152B er dõ rész let te rü le tén fek -
võ rész), 0657/13n hrsz-ból 7,4 ha (152B, 152C, 152D és
161E er dõ rész le tek te rü le tén fek võ rész), 0657/14 hrsz-ból 
0,02 ha (153C er dõ rész let te rü le tén fek võ rész), 0659/18
hrsz-ból 0,1 ha (160E, 161D, er dõ rész le tek te rü le tén fek võ 
rész), 0660/2a hrsz-ból 30,0 ha (159A, 159B, 159C, 159D, 
159E, 159F és 159G er dõ rész le tek te rü le tén fek võ rész),
0660/2b hrsz-ból 0,3 ha (159C, 159E, 159F és 159G er dõ -
rész le tek te rü le tén fek võ rész), 0660/2c hrsz-ból 49,1 ha
(159C, 159E, 159F, 159G, 160A, 160B és 160C er dõ rész -
le tek te rü le tén fek võ rész), 0660/2d hrsz-ból 0,03 ha (160E 
er dõ rész let te rü le tén fek võ rész), 0662a hrsz-ból 38,2 ha
(163B, 163C, 163D, 163E, 163F, 163G, 163H, 163I, 163J,
163K, 163N, 165A, 165C és 165D er dõ rész le tek te rü le tén
fek võ rész), 0662b hrsz-ból 0,3 ha (a 165A, 165C és 165D
er dõ rész le tek te rü le tén fek võ rész), 0662c hrsz-ból 21,5 ha 
(a 164A, 164B, 164C, 165A, 165B és 165C er dõ rész le tek

te rü le tén fek võ rész), 0662d hrsz-ból 0,3 ha (164C, 164D
és 164E er dõ rész le tek te rü le tén fek võ rész), 0662f
hrsz-ból 10,1 ha (164C, 164D és 164E er dõ rész le tek te rü -
le tén fek võ rész), 0662g hrsz-ból 0,1 ha (163E er dõ rész let
te rü le tén fek võ rész), 0662h hrsz-ból 1,8 ha (163E er dõ -
rész let te rü le tén fek võ rész), 0664/4a hrsz-ból 19,7 ha
(161A, 161B, 161C, 162B, 162C, 162D és 162E er dõ rész -
le tek te rü le tén fek võ rész), 0673/2d hrsz-ból 6,5 ha (162A,
162E és 170E er dõ rész le tek te rü le tén fek võ rész), 0676
hrsz-ból 0,4 ha (162B, 162D, 162E, 163B, 163J és 163N
er dõ rész le tek te rü le tén fek võ rész), 0677a hrsz-ból 8,8 ha
(167A és 167C er dõ rész le tek te rü le tén fek võ rész), 0677b
hrsz-ból 0,1 ha (167C er dõ rész let te rü le tén fek võ rész),
0677c hrsz-ból 23,8 ha (163B, 167E, 167F, 167G, 168B,
168D és 168E er dõ rész le tek te rü le tén fek võ rész), 0677d
hrsz-ból 0,2 ha (163B, 168B és 168D er dõ rész le tek te rü le -
tén fek võ rész), 0677f hrsz-ból 3,0 ha (163B, 168B és
168C er dõ rész le tek te rü le tén fek võ rész), 0679a hrsz-ból
18,8 ha (166A, 166B, 166C és 166D er dõ rész le tek te rü le -
tén fek võ rész), 0681c hrsz-ból 55,9 ha (179A-C, 180A-D,
181B-C, 182B-C er dõ rész le tek te rü le tén fek võ rész),
0681d hrsz-ból 0,3 ha (182B er dõ rész let te rü le tén fek võ
rész), 0681f hrsz-ból 4,4 ha (182B er dõ rész let te rü le tén
fek võ rész), 0681g hrsz-ból 0,1 ha (182B és 182C er dõ -
rész le tek te rü le tén fek võ rész), 0681h hrsz-ból 1,1 ha
(182B és 182C er dõ rész le tek te rü le tén fek võ rész), 0682/1
hrsz-ból 0,5 ha (181B és 182B er dõ rész le tek te rü le tén fek -
võ rész), 0685m hrsz-ból 11,0 ha (187A, 187B, 187C,
187D és 187E er dõ rész le tek te rü le tén fek võ rész), 0685n
hrsz-ból 0,3 ha (187A, 187B és 187C er dõ rész le tek te rü le -
tén fek võ rész), 0685p hrsz-ból 0,5 ha (187D és 187E er dõ -
rész le tek te rü le tén fek võ rész), 0685r hrsz-ból 24,0 ha
(187E, 187F, 187G, 188A és 188B er dõ rész le tek te rü le tén
fek võ rész), 0685s hrsz-ból 0,2 ha (187E és 188A er dõ -
rész le tek te rü le tén fek võ rész), 0685t hrsz-ból 16,4 ha
(203F, 203G, 203H és 203I er dõ rész le tek te rü le tén fek võ
rész), 0686 hrsz-ból 0,4 ha (188A és 188B er dõ rész le tek
te rü le tén fek võ rész), 0687a hrsz-ból 13,8 ha (188A és
188B er dõ rész le tek te rü le tén fek võ rész), 0687b hrsz-ból
0,1 ha (188B er dõ rész let te rü le tén fek võ rész), 0687c
hrsz-ból 40,0 ha (188B, 189A, 189B, 189C, 189D, 189E,
190A, 190D, 202E és 202F er dõ rész le tek te rü le tén fek võ
rész), 0688 hrsz-ból 0,1 ha (202E, 202F és 202G er dõ rész -
le tek te rü le tén fek võ rész), 0689a hrsz-ból 22,5 ha (202A,
202C, 202D, 202E, 202F, 203A, 203B, 203C, 203D és
203E erdõrészletek területén fekvõ rész), 0689b hrsz-ból
0,2 ha (202A, 202B és 202G erdõrészletek területén fekvõ
rész), 0689c hrsz-ból 5,5 ha (202A, 202B és 202G
erdõrészletek területén fekvõ rész)

Ág fal va

0237/2, 0238/2, 0238/3, 0238/4, 0238/5, 0238/8,
0238/9, 0242, 0243, 0244, 0245, 0248/2, 0249/2, 0250,
0251/2, 0252, 0253/12, 0253/13, 0253/16, 0253/17,
0253/18, 0253/19, 0253/20, 0253/21, 0253/23, 0253/26,
0253/3, 0253/33, 0253/34, 0253/8, 0253/9, 0254/1,
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0254/3, 0255, 0256, 0257, 0258, 0259, 0260, 0261, 0262,
0263, 0264/1, 0264/2, 0265, 0266, 0267, 0268/1, 0268/2,
0269, 0270, 0271, 0272/1, 0272/10, 0272/2, 0272/3,
0272/4, 0272/7, 0272/8, 0272/9, 0273, 0274, 0275/1,
0275/2, 0275/3, 0275/4, 0275/5, 0275/6, 0275/7, 0275/8,
0275/9, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281/1, 0281/2,
0281/3, 0282/, 0283/1, 0283/2

Az alá hú zás sal je lölt hely raj zi szá mú in gat la nok, illetve
al rész le tek te rü le tei az euró pai kö zös sé gi je len tõ sé gû ter -
mé szet vé del mi ren del te té sû te rü le tek kel érin tett föld rész -
le tek rõl szóló 45/2006. (XII. 8.) KvVM ren de let alap ján
Na tu ra 2000 te rü let nek mi nõ sül nek.

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
142/2007. (XII. 27.) KvVM

rendelete

a Szatmár-beregi Tájvédelmi Körzet védettségének
fenntartásáról

Az egyes jog sza bá lyok és jog sza bá lyi ren del ke zé sek
ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl  szóló 2007. évi LXXXII. tör -
vény 6.  § (5) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a 
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö -
ré rõl  szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §
b) 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.  §

Az Or szá gos Kör nye zet- és Ter mé szet vé del mi Hi va tal
el nö ké nek 4/1982. (XI. 20.) OKTH ren del ke zé sé vel vé -
detté nyil vá ní tott Szat már-be re gi Táj vé del mi Kör zet vé -
dett sé gét fenn tar tom.

2.  §

A Szat már-be re gi Táj vé del mi Kör zet ki ter je dé se
21891,7 ha, in gat lan-nyil ván tar tá si hely raj zi szá ma it az
1. szá mú mel lék let, fo ko zot tan vé dett te rü le té nek in gat -
lan-nyil ván tar tá si hely raj zi szá ma it a 2. szá mú mel lék let
tar tal maz za.

3.  §

A vé dett ség in do ka és cél ja a te rü le ten ta lál ha tó ter mé -
sze tes nö vény tár su lá sok (az egy ko ri nagy ki ter je dé sû, mo -
csár- és láp fol tok kal át szõtt er dõ ta ka ró ma rad vá nyai, a tõ -
zeg mo hás- és éger lá pok) meg õr zé se, az ezek hez kap cso ló -

dó élet kö zös sé gek, a Szat má ri- és a Be re gi-sík ra jel lem zõ
táj ké pi adott sá gok, a táj jel le gét meg ha tá ro zó for ma kincs,
víz fo lyá sok, ál ló vi zek, gyepek, fáslegelõk és fasorok
rendszerének, a tájszerkezetnek a megóvása.

4.  §

A te rü let ter mé szet vé del mi ke ze lé sé ért fe le lõs szerv a
Hor to bá gyi Nem ze ti Park Igazgatóság.

5.  §

Ez a ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

Dr. Fo dor Gá bor s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

1. számú melléklet
a 142/2007. (XII. 27.) KvVM rendelethez

A Szat már-be re gi Táj vé del mi Kör zet
in gat lan-nyil ván tar tá si hely raj zi szá mai

Ba ra bás
0184, 0185, 0186, 0188, 0190, 0191/1, 0191/2, 0192,

0193/1, 0193/2, 0194, 0195/1, 0195/2, 0195/3, 0196,
0197, 0198, 0199, 0200, 0201, 0202, 0203, 0204, 0205,
0206, 0207, 0208, 0209, 0210, 0211, 0212, 0213

Be reg da róc
0143, 0144, 0145, 0151, 0213/1, 0213/2, 0214/1,

0214/2, 0214/3, 0214/4, 0215, 0216/2, 0216/3, 0216/4,
0216/5, 0216/6, 0216/7, 0216/8, 0216/9, 0216/10, 060,
061/1, 061/2, 062, 063, 064, 065, 066

Be reg su rány
084, 085/1, 085/2, 086/1, 086/2, 087, 088/1, 088/2, 089,

090/1, 090/2, 091/1, 091/2, 092/1, 092/2, 093, 094/1,
094/2, 095, 096/1, 096/2, 097, 098, 099, 0100/1, 0100/2,
0100/3, 0101, 0102, 0103, 0104/1, 0104/2, 0105, 0106/1,
0106/2, 0106/3, 0106/4, 0106/5, 0106/6, 0107, 0108,
0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116/1, 0116/2

Bot pa lád
033, 034, 085, 090, 091, 092, 093/1, 093/2, 093/3, 094,

095, 096, 097, 098, 099, 0101, 0102, 0110, 0111, 0112,
0113, 0114/1, 0114/2, 0114/3, 0114/4, 0115

Csa holc
0141/2, 0141/3, 0141/4, 0142, 0143, 0147/1, 0147/2,

0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153/1, 0153/2, 0153/3,
0154, 0155/1, 0155/2, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160,
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0161, 0162, 0163, 0164, 0165/1, 0165/2, 0166, 0167,
0168, 0169, 0170, 0174

Csa ro da

02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 010, 011, 012, 013/1,
013/2, 014, 015/1, 015/2, 015/3, 016, 017/2, 018, 019,
020/3, 020/4, 020/5, 020/6, 020/7, 021/1, 021/2, 021/4,
021/5, 022, 023, 024, 025, 026/1, 026/3, 026/5, 026/6,
026/7, 026/8, 026/9, 026/10, 026/11, 026/12, 026/13,
026/14, 026/15, 026/16, 026/17, 026/18, 026/19, 026/20,
026/21, 026/22, 026/23, 026/24, 026/25, 026/26, 027, 028, 
029, 030/1, 030/2, 030/3, 030/4, 030/5, 030/6, 031, 032,
033, 034, 035/1, 035/2, 035/3, 036, 037/1, 037/2, 037/3,
038, 039, 040, 041, 042, 043/1, 043/2, 044/1, 044/2, 045,
046/1, 046/2, 047/1, 047/2, 048/1, 048/2, 049, 050, 053,
054/1, 054/3, 054/4, 054/5, 054/6, 055, 056, 057, 058,
059/1, 059/2, 060, 061/1, 061/2, 061/3, 062, 063/1, 063/2,
064, 065, 066, 067, 068, 069, 070, 071/1, 071/2, 072, 073,
074, 075, 076, 077, 078, 079, 080/1, 080/2, 080/3, 080/4,
081, 082/1, 082/2, 082/3, 082/4, 082/5, 082/6, 082/7,
082/8, 082/9, 087, 088, 089, 090, 091, 092/1, 092/2, 092/3, 
093, 094/1, 094/3, 094/4, 094/5, 094/6, 094/7, 095, 096/1,
096/2, 097, 098/1, 098/2, 098/3, 098/4, 098/5, 098/6,
098/7, 098/8, 099, 0100/1, 0100/2, 0100/3, 0100/4,
0100/5, 0101, 0103, 0104, 0105, 0107, 0108, 0109, 0110,
0111, 0113, 0114, 0115, 0116/1, 0116/2, 0116/3, 0117,
0118/1, 0118/3, 0118/4, 0118/5, 0118/6, 0118/7, 0118/8,
0119, 0120/1, 0120/2, 0120/3, 0121, 0122/1, 0122/2,
0122/3, 0123, 0124/1, 0124/2, 0124/3, 0125, 0126/2,
0126/3, 0126/4, 0127, 0129, 0130, 0131/2, 0131/3,
0131/4, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137/1, 0137/2, 0137/3,
0137/5, 0137/6, 0137/7, 0137/8, 0137/10, 0137/11,
0137/12, 0137/13, 0138, 0139/1, 0139/2, 0139/3, 0139/4,
0139/5, 0139/6, 0140, 0141/2, 0141/3, 0141/4, 0141/8,
0141/9, 0141/10, 0141/11, 0141/12, 0141/13, 0141/14,
0141/15, 0141/16, 0141/17, 0142, 0143, 0144, 0145/1,
0145/2, 0145/3, 0145/4, 0145/5, 0145/6, 0145/7, 0145/8,
0146, 0147/2, 0147/3, 0147/4, 0147/5, 0148, 0149,
0150/1, 0150/2, 0150/3, 0150/4, 0150/5, 0150/6, 0150/7,
0150/8, 0150/9, 0150/10, 0150/11, 0150/12, 0151, 0152,
0153, 0154, 0155/1, 0155/2, 0156, 0157, 0158, 0159,
0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167/1,
0167/2, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175,
0176, 0177, 0178, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184/1,
0184/2, 0185, 0186/1, 0186/2, 0187, 0188, 0189/1,
0189/2, 0190/1, 0190/2, 0191/2, 0192, 0193, 0194/1,
0194/2, 0194/3, 0194/4, 0194/5, 0194/6, 0194/7, 0194/8,
0194/9, 0195, 0196, 0197, 0198, 0199/1, 0199/2, 0200/1,
0200/2, 0201, 0202, 0203, 0204, 0205/1, 0205/4, 0205/5,
0205/6, 0205/7, 0206, 0207/1, 0207/2, 0207/3, 0208,
0209, 0210, 0211, 0212, 0213, 0214, 0215, 0216/1,
0216/2, 0217, 0218, 0219, 0220, 0221, 0222, 0223, 0224,
0225/1, 0225/2, 0226, 0227, 0228, 0229, 0230, 0231,
0232/1, 0233, 0234/1, 0234/3, 0234/4, 0235, 0236/1,
0236/2, 0236/3, 0237, 0238, 0239, 0240, 0241, 0242,
0243, 0244, 0245, 0246, 0247, 0248, 0249, 0250, 0251,

0252, 0253, 0254, 0255, 0256, 0257, 0258, 0259, 0260,
0261, 0262, 0263, 0264, 0265, 0266, 0267, 0268, 0269,
0270, 0271, 0272, 0273, 0274, 0275, 0276, 0277, 0278,
0279, 0280, 0281/1, 0281/2, 0282, 0283, 0284, 0285,
0286/2, 0286/3, 0286/4, 0286/5, 0287, 0288/1, 0288/2,
0288/3, 0288/4, 0289, 0290, 0291/1, 0291/2, 0291/3,
0291/4, 0292/1, 0292/5, 0292/6, 0292/7, 0292/8, 0292/9,
0292/10, 0293, 0294/1, 0294/2, 0295, 0296, 0297, 0298,
0299, 0300, 0301/3, 0301/4, 0301/6, 0301/7, 0301/8,
0301/9, 0301/10, 0301/11, 0301/12, 0301/13, 0301/14,
0301/15, 0301/16, 0301/17, 0301/18, 0301/19, 0302/1,
0302/2, 0302/3, 0302/4, 0302/5, 0302/6, 0302/7, 0302/8,
0302/9, 0302/10, 0302/11, 0302/12, 0302/13, 0302/14,
0302/15, 0302/16, 0303, 0304/11, 0304/12, 0304/13,
0304/14, 0304/15, 0304/16, 0304/17, 0304/18, 0305,
0306, 0307, 0308, 0309, 0310, 0311

Fe hér gyar mat
04, 07/1, 07/3, 07/4, 07/5, 012, 013, 014, 015, 016,

017/1, 017/2, 017/5, 017/6, 017/7, 017/8, 017/9, 017/10,
018, 019, 020, 021/1, 021/2, 021/3, 021/4, 022, 023/2,
023/5, 023/6, 023/7, 023/9, 023/10, 023/11, 023/12,
023/13, 023/14, 032, 033, 034, 035/1, 035/2, 035/4, 035/5,
035/10, 035/11, 035/12, 035/13, 035/14, 035/15, 035/16,
050, 057, 0288/1, 0288/2, 0289, 0290/1, 0290/2, 0291,
0292, 0293/1, 0293/2, 0293/3, 0293/4, 0293/5

Fü lesd
091/2, 092, 093/1, 093/2, 094, 095/2, 0106, 0123, 0124,

0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131/1, 0131/2,
0132, 0133, 0134, 0135, 0136/1, 0136/2, 0136/3, 0137,
0138/1, 0138/2, 0139/2, 0139/3, 0139/4, 0141, 0142,
0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151,
0152, 0153, 0154, 0155, 0157, 0158, 0161, 0162/2,
0162/3, 0162/4, 0162/5, 0162/6, 0162/7, 0162/8, 0162/9,
0162/10, 0162/11, 0163, 0164/2, 0164/3, 0164/6, 0164/7,
0164/8, 0164/9, 0164/10, 0164/11, 0165

Gar bolc
068/1, 068/3, 068/4, 069, 070, 071, 072, 073, 074, 075,

079, 080/1, 080/2, 080/3, 081, 082, 083, 086, 087, 088,
089/2, 089/3, 089/4, 089/5, 089/6, 092/1, 092/2, 094

Ge lé nes
043/10, 043/11, 043/12, 043/13, 046, 047/1, 047/2,

047/3, 047/4, 047/5, 047/6, 047/7, 047/8, 048, 049, 050,
051, 052/1, 052/2, 052/3, 052/4, 052/5, 052/6, 052/7,
052/8, 052/9, 052/10, 052/11, 053, 054, 055, 056, 057,
058, 059, 060, 062/2, 063/1-24, 067/11, 070, 083/1, 083/2, 
084, 085, 086, 087/2, 087/3, 087/4, 087/5, 087/6, 087/7,
087/8, 087/9, 087/10, 088/1, 088/2, 088/3, 088/4, 088/5,
088/6, 089, 090, 091, 092, 093, 094, 095, 096, 097, 098,
099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106/1, 0106/2,
0106/3, 0106/4, 0106/5, 0106/6, 0106/7, 0106/8, 0106/9,
0106/10, 0106/11, 0106/12, 0106/13, 0106/14, 0107,
0108, 0109, 0110, 0111, 0112
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Gu lács
02, 03, 04, 05, 06/2, 06/3, 06/4, 06/5, 06/6, 06/7, 07,

039, 040, 041/2, 041/3, 041/4, 041/5, 041/6, 041/7, 0125,
0126, 0127/1, 0127/2, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132/1,
0132/2, 0132/3, 0132/4, 0133, 0135/1, 0135/2, 0135/3,
0135/4, 0135/5, 0135/6, 0135/7, 0136, 0137/2, 0137/3,
0137/4, 0137/5, 0137/6, 0137/7, 0137/8, 0137/9, 0137/10,
0137/11, 0137/12, 0137/13, 0137/14, 0137/15, 0137/16,
0137/17, 0137/18, 0137/19, 0137/20, 0137/21, 0137/22,
0137/23, 0137/24, 0138, 0139, 0140/1, 0140/3, 0140/4,
0140/5, 0140/6, 0140/7, 0140/8, 0140/9, 0140/10,
0140/11, 0140/12, 0140/13, 0140/14, 0140/15, 0140/16,
0140/17, 0140/18, 0141/2, 0141/3, 0141/4, 0142, 0143,
0144/1, 0144/2, 0145, 0146/2, 0146/5, 0146/6, 0146/7,
0146/8, 0146/9, 0146/10, 0146/11, 0146/12, 0146/13,
0146/14, 0146/15, 0146/16, 0146/17, 0146/18, 0146/19,
0146/20, 0146/21, 0146/22, 0146/23, 0146/24, 0146/25,
0146/26, 0146/27, 0146/28, 0146/29, 0146/30, 0146/31,
0146/32, 0146/33, 0146/34, 0146/35, 0147, 0149, 0150,
0180, 0181, 0182, 0183/3, 0183/4, 0183/5, 0183/6,
0183/7, 0183/8, 0183/9, 0183/10, 0183/11, 0183/12,
0183/13, 0184, 0185, 0207, 0208, 0209, 0210, 0211/1,
0212/1, 0212/3, 0213, 0219/1, 0220, 0221/1, 0221/3,
0222/2, 0222/3, 0222/4, 0222/5, 0223, 0224/2, 0225/1,
0225/2, 0285, 0286, 0287, 0288, 0289, 0290, 0291, 0292,
0293/1, 0293/2, 0294/2, 0294/3, 0294/4, 0294/5, 0294/6,
0294/7, 0294/8, 0294/9, 0294/10, 0294/11, 0294/12,
0294/13, 0294/14, 0294/15, 0294/16, 0294/17, 0294/18,
0294/19, 0294/20, 0294/21, 0294/22, 0294/23, 0294/24,
0294/25, 0294/27, 0294/28, 0294/29, 0295, 0296, 0297/1,
0297/2, 0298, 0299, 0300, 0301/1, 0301/2, 0301/3,
0301/4, 0301/5, 0301/6, 0301/7, 0301/8, 0301/9, 0301/10,
0302

He te fe jér cse
018/1, 018/2, 019/1, 019/2, 020, 021/1, 021/2, 021/3,

021/4, 022, 023, 024, 027, 028, 029, 030, 098/1, 098/2,
099, 0100, 0101, 0102, 0103/1, 0103/2, 0103/3, 0103/4,
0103/5, 0103/6, 0103/7, 0103/8, 0103/9, 0103/10,
0103/11, 0103/12, 0103/13, 0103/15, 0103/16, 0103/17,
0103/18, 0103/19, 0104, 0106/1, 0106/2, 0107, 0108,
0182, 0183, 0184, 0186, 0187, 0188, 0189, 0190, 0191,
0192, 0193, 0194, 0195, 0196, 0197, 0198, 0199, 0200,
0203, 0204, 0205/2, 0205/3, 0205/4, 0205/5, 0205/6,
0205/7, 0205/8, 0205/9, 0205/10, 0205/11, 0205/12,
0205/13, 0205/14, 0205/15, 0205/16, 0205/17, 0205/18,
0206/1, 0206/2, 0232

Ki sar
05, 016, 017, 018/1, 018/2, 018/3, 018/4, 018/5, 018/6,

019, 020/2, 020/3, 020/4, 020/5, 020/6, 020/7, 020/10,
020/11, 021/1, 021/3, 022/2, 023/1, 023/3, 023/10, 023/11, 
023/12, 023/13, 023/14, 023/15, 023/16, 023/17, 023/18,
023/19, 023/20, 023/21, 023/22, 023/23, 023/24, 023/25,
023/26, 023/27, 023/28, 023/29, 023/30, 023/31, 023/32,
023/33, 023/34, 023/35, 023/36, 023/37, 023/38, 023/39,

023/40, 023/41, 023/42, 023/43, 023/44, 024, 025, 026/3,
026/5, 026/6, 026/7, 026/8, 026/9, 026/10, 026/11, 026/12, 
026/13, 026/14, 027, 028/2, 028/3, 028/4, 028/5, 028/6,
028/7, 028/9, 028/10, 028/11, 028/12, 029, 030, 031/1,
031/2, 031/4, 031/5, 031/6, 031/7, 031/8, 031/9, 031/10,
031/11, 031/12, 031/13, 031/14, 031/15, 031/16, 031/17,
031/18, 031/19, 031/20, 032/1, 032/2, 032/3, 033, 034/3,
034/4, 034/5, 034/6, 034/7, 034/8, 034/9, 034/10, 034/11,
034/12, 034/13, 034/14, 034/15, 034/16, 034/17, 034/18,
034/19, 034/20, 035, 036, 037, 038, 039/1, 039/2, 039/3,
039/4, 039/5, 039/6, 039/7, 039/8, 039/9, 039/10, 039/11,
039/12, 040, 041, 042/2, 042/5, 042/6, 042/8, 042/9,
042/10, 042/11, 042/12, 042/13, 042/14, 042/15, 042/16,
042/17, 042/18, 042/19, 042/20, 042/21, 042/22, 042/23,
043, 044, 045, 046, 047/1, 047/4, 047/5, 047/6, 047/7,
047/8, 047/9, 047/10, 047/11, 047/12, 047/13, 047/14,
047/15, 047/16, 047/17, 047/18, 048, 049, 050/2, 050/3,
050/4, 050/5, 050/6, 050/7, 050/8, 050/9, 050/10, 050/11,
050/12, 050/13, 050/14, 050/15, 050/16, 050/17, 050/18,
050/20, 050/22, 050/23, 050/24, 050/25, 050/26, 050/27,
050/28, 050/29, 050/30, 050/31, 051, 052/2, 052/4, 052/5,
052/6, 052/7, 052/8, 052/11, 052/12, 052/13, 052/14,
052/16, 052/17, 052/18, 052/19, 053, 054/3, 054/4, 054/5,
054/6, 054/7, 054/8, 054/9, 054/10, 054/11, 054/12,
054/13, 054/14, 054/15, 054/16, 054/17, 054/18, 054/19,
054/20, 054/21, 054/22, 054/23, 054/24, 055, 056, 057,
058/1, 058/2, 058/3, 058/4, 058/5, 058/6, 058/7, 058/8,
058/9, 058/10, 058/11, 058/12, 058/13, 058/14, 058/15,
058/16, 058/17, 059, 060/6, 060/7, 060/8, 060/9, 060/10,
061, 062/2, 062/3, 062/4, 062/5, 062/6, 062/7, 062/8,
062/9, 062/10, 062/11, 062/12, 062/13, 062/14, 062/15,
062/16, 062/17, 063, 064/2, 064/3, 064/4, 064/5, 064/6,
064/7, 064/8, 064/9, 064/10, 064/11, 064/12, 064/13,
064/14, 065, 066/2, 066/3, 066/4, 066/5, 066/6, 066/7,
066/11, 066/12, 066/13, 066/14, 066/15, 066/16, 066/17,
066/18, 066/19, 066/20, 066/21, 066/22, 066/23, 066/24,
066/25, 066/26, 066/27, 066/28, 066/29, 066/30, 066/31,
066/32, 066/33, 067, 068/1, 068/2, 068/3, 068/4, 069,
070/1, 070/2, 070/3, 070/4, 070/5, 070/6, 070/7, 070/8,
070/9, 070/10, 070/11, 070/12, 070/13, 070/14, 070/15,
070/16, 070/17, 070/18, 070/19, 070/20, 070/21, 070/22,
070/23, 070/24, 070/25, 071/2, 071/3, 074/2, 074/3, 074/4, 
074/5, 074/6, 074/7, 074/8, 074/9, 074/10, 074/11, 074/12, 
074/13, 074/14, 074/15, 074/16, 074/17, 074/18, 074/19,
074/20, 074/21, 074/22, 074/23, 074/24, 074/25, 074/26,
074/27, 074/28, 074/29, 074/30, 074/31, 074/32, 074/33,
074/34, 074/35, 074/36, 074/37, 074/38, 074/39, 074/40,
074/42, 074/43, 074/44, 074/45, 074/46, 075/1, 075/2,
076/1, 076/3, 076/4, 076/5, 076/6, 076/7, 076/8, 076/9,
076/10, 076/11, 076/13, 076/14, 076/15, 076/16, 076/17,
076/18, 076/19, 076/20, 076/21, 076/22, 076/23, 076/24,
076/25, 076/26, 076/27, 076/28, 076/29, 076/30, 076/31,
076/32, 076/33, 076/34, 076/35, 076/36, 077, 078/1,
078/2, 079, 080/1, 080/2, 080/3, 081/1, 081/2, 081/3,
081/4, 081/5, 081/6, 081/7, 081/8, 081/9, 081/10, 081/11,
081/12, 081/13, 081/14, 081/15, 081/16, 081/17, 081/18,
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081/19, 081/20, 081/21, 081/22, 081/23, 081/24, 081/25,
081/26, 081/27, 081/28, 081/29, 081/30, 081/31, 081/32,
081/33, 082/1, 082/2, 082/4, 082/5, 082/6, 082/7, 082/8,
083/1, 083/2, 083/3, 083/4, 083/5, 083/7, 083/8, 083/9,
084, 085, 086, 087, 088, 089/3, 089/4, 089/6, 089/7, 089/8, 
089/9, 089/10, 089/11, 089/12, 089/13, 089/14, 089/15,
089/16, 089/17, 089/18, 089/19, 089/20, 089/21, 089/22,
089/23, 089/24, 090, 091/3, 091/6, 091/7, 091/8, 091/9,
091/11, 091/12, 091/13, 091/14, 091/15, 091/16, 091/17,
091/18, 091/19, 091/20, 091/21, 091/22, 091/23, 091/24,
091/25, 091/26, 091/27, 091/28, 091/29, 091/30, 091/31,
091/32, 091/33, 091/34, 091/35, 091/36, 091/37, 091/38,
091/39, 091/40, 091/41, 091/42, 091/43, 091/44, 091/45,
091/46, 091/47, 091/48, 091/49, 091/50, 091/51, 091/52,
091/53, 091/54, 091/55, 091/56, 091/57, 091/58, 091/59,
091/60, 091/61, 091/62, 091/63, 091/64, 091/65, 091/66,
091/67, 091/68, 091/69, 091/70, 091/71, 091/72, 091/73,
091/74, 091/75, 091/76, 091/77, 091/78, 091/79, 091/80,
091/81, 091/82, 091/83, 091/84, 091/85, 091/86, 091/89,
091/91, 091/92, 091/93, 091/94, 091/95, 091/96, 091/97,
091/98, 091/99, 091/100, 091/101, 091/102, 091/103,
091/104, 091/105, 091/106, 091/107, 091/108, 091/109,
091/110, 091/111, 091/112, 091/113, 091/114, 091/115,
091/116, 091/117, 091/118, 091/119, 091/120, 091/121,
091/122, 091/123, 091/124, 091/125, 091/126, 091/127,
091/128, 091/129, 091/130, 091/131, 091/132, 091/133,
091/134, 091/135, 091/136, 091/137, 091/138, 091/139,
091/140, 091/141, 091/142, 091/143, 091/144, 091/145,
091/146, 091/147, 091/148, 091/149, 091/150, 091/151,
091/152, 091/153, 091/154, 091/155, 091/156, 091/157,
091/158, 091/159, 091/160, 091/161, 092, 093, 094, 095

Kis hó dos
026, 031, 032/3, 033, 034, 035, 036, 037, 038, 040, 041,

042/1, 042/4, 043, 044, 045, 047, 048, 049, 050/1, 050/2,
052, 053/4, 053/5, 053/6, 053/7, 053/8, 053/9, 053/10,
058, 061, 062, 063, 064, 065, 066, 067, 068/1, 068/2, 069,
070, 071, 072, 073, 074/1, 074/2, 075, 076, 077, 078, 079,
080

Kis pa lád
068, 069, 070, 071/2, 071/3, 071/4, 071/5, 071/6, 071/7,

074, 075, 076, 077, 078, 079, 080, 081, 082, 083, 084, 085, 
086, 087, 088, 089, 090, 091, 092, 093, 094, 095, 096, 097

Kissze ke res
072, 073/1, 073/2, 073/3, 073/4, 073/5, 074, 075, 076,

077, 078/1, 078/2, 078/3, 078/4, 079, 080, 081, 082/1,
082/3, 082/4, 083, 084, 085/1, 085/2, 085/3, 086, 087, 088, 
089, 090/1, 090/2, 091, 092, 093, 094, 095, 096/1, 096/2,
097, 098, 099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105/1,
0105/2, 0105/3, 0105/4, 0107, 0108, 0109, 0110/1,
0110/2, 0111/1, 0111/2, 0111/3, 0112, 0113, 0114, 0115,
0116/2, 0116/10, 0116/11, 0116/12, 0116/13, 0116/14,

0116/15, 0116/16, 0116/17, 0116/18, 0116/19, 0116/20,
0117, 0118/1, 0118/2, 0118/3, 0118/4, 0118/5, 0118/6,
0118/7, 0118/8, 0118/9, 0118/10, 0121, 0122, 0123, 0124,
0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130/1, 0130/2, 0130/3,
0130/4, 0130/5, 0130/6, 0130/7, 0131, 0132/3, 0132/4,
0132/5, 0132/6, 0132/7, 0132/8, 0132/9, 0133, 0134,
0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141

Köl cse
0149, 0152/1-11, 0154

Kö mö rõ
0125, 0126, 0127, 0128/2, 0128/3, 0128/4, 0128/5,

0128/6, 0130, 0131, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141,
0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149/1,
0149/2, 0150/1, 0150/2, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155,
0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164,
0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171/1, 0171/2,
0171/3, 0171/4, 0171/5, 0171/6, 0171/7, 0172, 0173,
0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0180, 0181, 0182, 0183,
0186, 0187, 0188, 0189, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194,
0195, 0196, 0197, 0198, 0199, 0200, 0201, 0202, 0203/1,
0203/2, 0203/3, 0204

Ma gos li get
09/1, 09/2, 09/3, 09/4, 010, 011/1, 011/2, 011/3, 011/4,

012/1, 012/2, 012/3, 012/4, 012/5, 012/6, 012/7, 015

Má rok pa pi
016, 017, 018, 019/1, 019/2, 020, 021, 022, 023, 024,

025, 026, 027, 028, 029, 038, 039, 040, 041, 0174, 0175/1,
0175/3, 0175/4

Má tyus
088/1, 088/2, 089/1, 089/2, 090/3, 090/4, 091/1, 091/2,

0120/1, 0120/2, 0121/1, 0121/2, 0122, 0123/1, 0123/2,
0123/3, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131,
0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137

Náb rád
085, 086, 087, 098, 099, 0100, 0121, 0122/4, 0122/8,

0122/9, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129,
0130/1, 0130/2, 0140, 0141, 0148, 0149, 0150, 0151,
0152, 0153/1, 0153/2, 0154, 0155, 0156/1, 0156/2, 0157,
0158, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164

Na gyar
02, 03/1, 03/2, 04/2, 04/3, 04/5, 04/6, 04/7, 04/8, 04/9,

05, 06/1, 06/2, 06/3, 06/4, 06/5, 07, 08/1, 08/2, 08/3, 09,
010/1, 010/2, 011, 012/1, 012/2, 012/3, 012/4, 013, 014/1,
014/2, 014/3, 014/4, 014/5, 014/6, 015, 016/1, 016/3,
016/4, 016/5, 016/6, 016/7, 016/8, 016/9, 016/10, 016/11,
016/12, 016/13, 016/14, 016/15, 016/16, 017, 018, 019/1,
019/2, 019/3, 019/4, 019/5, 019/6, 019/7, 019/8, 019/9,
019/10, 019/11, 019/12, 019/13, 019/14, 020, 021, 022,
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023, 024, 025, 026, 027/1, 027/2, 027/3, 027/4, 027/5, 028, 
029/1, 029/2, 029/3, 029/4, 029/5, 029/6, 030, 031, 032,
033/1, 033/2, 033/3, 034, 035/1, 035/2, 035/3, 035/4,
035/5, 036, 037/1, 037/2, 037/3, 037/4, 037/5, 037/6, 038,
039/1, 039/2, 039/3, 039/4, 039/5, 039/6, 039/7, 039/8,
040, 041, 042/1, 042/2, 042/3, 042/4, 042/5, 043, 044/1,
044/2, 044/3, 044/4, 044/6, 044/7, 044/8, 044/9, 044/10,
044/11, 044/12, 045/1, 045/2, 045/3, 045/4, 045/5, 045/6,
045/7, 045/8, 045/9, 045/10, 045/11, 045/12, 046, 047/1,
047/2, 047/3, 047/4, 047/5, 047/6, 047/7, 048, 049, 050,
051, 052, 053, 054, 055, 056/1-3, 057, 058/1, 058/3,
058/4, 059, 060, 061, 062, 063, 064, 065, 066/2, 066/3,
066/4, 066/5, 066/8, 066/9, 066/10, 066/11, 066/12,
066/13, 066/14, 066/15, 066/16, 066/17, 066/18, 066/19,
066/20, 066/21, 066/22, 066/23, 067, 068/2, 068/3, 068/4,
068/5, 068/6, 068/7, 068/8, 068/9, 068/10, 068/11, 068/12, 
068/13, 069, 070, 071, 072, 073, 074, 075, 076, 077,
078/1, 078/2, 078/3, 079, 080, 081/1, 081/2, 081/3, 081/4,
082, 083, 084/1, 084/3, 084/4, 084/5, 084/7, 084/8, 084/9,
085, 086/1, 086/2, 086/3, 086/4, 086/5, 086/6, 086/7,
086/8, 086/9, 086/12, 086/13, 086/14, 086/16, 086/17,
086/18, 086/19, 086/20, 086/21, 086/22, 086/23, 087,
088/2, 088/3, 088/4, 088/5, 089, 090/1, 090/2, 090/3,
090/4, 090/5, 090/6, 090/7, 090/8, 090/9, 090/10, 090/11,
095, 096, 097, 098/1, 098/2, 098/3, 098/4, 098/5, 099,
0100/1, 0100/2, 0100/3, 0100/5, 0100/6, 0101, 0102/1,
0102/2, 0102/3, 0102/4, 0102/5, 0102/6, 0102/7, 0102/8,
0102/9, 0102/10, 0102/12, 0102/14, 0102/15, 0102/16,
0102/17, 0102/18, 0102/19, 0102/20, 0102/21, 0102/22,
0102/23, 0102/24, 0102/25, 0102/26, 0102/27, 0102/28,
0102/29, 0102/30, 0102/34, 0102/35, 0102/36, 0102/37,
0102/38, 0102/39, 0102/40, 0102/41, 0102/42, 0102/43,
0102/44, 0102/45, 0102/46, 0106, 0107/1, 0107/2, 0107/3, 
0107/4, 0107/5, 0107/6, 0107/7, 0107/8, 0107/9, 0107/16,
0107/17, 0107/18, 0107/19, 0107/20, 0107/21, 0108,
0109, 0111, 0112/2, 0112/3, 0112/4, 0112/5, 0112/6,
0112/7, 0112/8, 0112/9, 0112/10, 0112/11, 0113/1,
0113/2, 0113/3, 0114/1, 0114/2, 0114/3, 0114/7, 0114/8,
0114/9, 0114/10, 0114/11, 0114/12, 0114/13, 0114/14,
0114/15, 0114/16, 0114/17, 0114/18, 0114/19, 0114/20,
0114/21, 0114/23, 0114/24, 0114/25, 0114/26, 0114/27,
0114/28, 0114/29, 0114/30, 0114/31, 0114/32, 0114/33,
0114/34, 0114/35, 0114/36, 0114/37, 0114/38, 0114/39,
0115, 0116

Nagy hó dos

053/1, 053/2, 053/3, 053/4, 053/5, 053/6, 053/7, 053/8,
053/9, 054, 055/1, 055/2, 056, 057, 058, 059, 060, 061/1,
061/2, 062, 063, 064, 065, 066, 067/1, 067/2, 067/3, 067/4, 
068/1, 069/2, 069/3, 069/4, 070, 071, 072, 073, 074, 075/1, 
075/2, 076/1, 076/2, 077, 078, 079, 080/1, 080/2, 081, 082, 
083, 085, 086, 087/2, 087/3, 087/4, 087/5, 087/6, 087/7,
088, 089/1, 089/2, 090, 091, 092

Olcs va a pá ti

022/1, 022/2, 023, 024, 025/2, 025/4, 025/5, 025/6,
026/1, 026/2, 039, 040, 041, 042, 043/3, 043/5, 043/6,
043/7, 043/8, 043/9, 043/10, 043/11, 044, 045, 046/1,
046/2, 046/3, 046/4, 046/5, 047/1, 047/2, 047/4, 047/5,
047/6, 047/7, 047/8, 047/9, 047/10, 047/11, 047/12,
047/13, 047/14, 048, 049, 050/5, 050/6, 051, 052, 053,
054, 055, 056, 057, 058, 060/1, 060/2, 062

Pa nyo la

020/1, 020/2, 020/3, 021, 026, 027/1, 027/2, 027/3,
027/4, 027/5, 027/6, 028/1, 028/2, 028/3, 028/4, 028/5,
028/6, 028/7, 028/8, 028/9, 028/10, 028/11, 028/12,
028/13, 028/14, 028/15, 028/16, 028/17, 028/18, 028/19,
028/20, 028/21, 028/22, 028/23, 028/24, 028/25, 028/26,
028/27, 028/28, 028/29, 028/30, 028/31, 028/32, 028/33,
028/34, 028/35, 028/36, 028/37, 028/38, 028/39, 028/40,
028/41, 035/3, 035/4, 035/5, 035/6, 035/7, 035/8, 035/9,
035/10, 035/11, 035/12, 035/13, 035/14, 035/15, 035/16,
035/17, 035/18, 035/19, 035/20, 035/21, 035/22, 035/23,
035/24, 035/25, 035/26, 035/27, 035/28, 035/29, 035/30,
035/31, 035/32, 035/33, 035/34, 035/35, 035/36, 035/37,
035/38, 035/39, 035/40, 035/41, 035/42, 035/43, 035/44,
035/45, 035/46, 035/47, 035/48, 035/49, 035/50, 035/51,
035/52, 035/53, 035/54, 035/55, 035/56, 035/57, 035/58,
035/59, 035/60, 035/61, 035/62, 035/63, 035/64, 035/65,
040, 041/1, 041/3, 041/6, 041/7, 041/8, 041/9, 041/10,
041/11, 041/12, 041/13, 041/14, 041/15, 041/16, 041/17,
041/18, 041/19, 041/20, 045, 046, 047, 048/2, 048/4,
048/5, 048/6, 048/7, 048/8, 048/9, 048/10, 048/11, 048/12, 
048/13, 048/14, 048/15, 048/16, 048/17, 048/18, 048/19,
048/20, 048/21, 048/22, 048/23, 048/24, 049/1, 049/2,
049/3, 049/4, 049/5, 049/6, 049/7, 049/8, 049/9, 049/10,
049/11, 049/12, 049/13, 049/14, 049/15, 049/16, 049/17,
049/18, 049/19, 049/20, 049/21, 050, 051, 052/1, 052/2,
052/3, 052/4, 052/5, 052/6, 052/7, 052/8, 052/9, 052/11,
052/12, 052/13, 052/14, 052/15, 052/16, 052/17, 052/18,
054, 055/1, 055/2, 055/3, 055/4, 055/5, 055/6, 055/7,
055/8, 055/9, 055/10, 055/11, 055/12, 055/13, 055/14,
055/15, 055/16, 056, 057, 058/1, 058/2, 058/3, 058/4,
058/5, 058/6, 058/7, 058/8, 058/9, 058/10, 058/11, 058/12, 
058/13, 058/14, 058/15, 058/16, 058/17, 058/18, 058/19,
058/20, 058/21, 058/22, 058/23, 058/24, 058/25, 058/26,
058/27, 058/28, 058/29, 058/30, 058/31, 058/32, 058/33,
058/34, 058/35, 058/36, 058/37, 058/38, 058/39, 058/40,
058/41, 058/42, 058/43, 058/44, 058/45, 058/46, 058/47,
058/48, 058/49, 058/50, 058/51, 058/52, 058/53, 058/54,
058/55, 059, 060, 061, 062, 064/1, 064/2, 064/3, 064/4,
064/5, 064/6, 064/7, 064/8, 064/9, 064/10, 064/11, 064/12, 
064/13, 064/14, 064/15, 064/16, 064/17, 064/18, 064/19,
064/20, 064/21, 064/22, 064/23, 064/24, 064/25, 064/26,
064/27, 064/28, 064/29, 064/30, 064/31, 064/32, 064/33,
064/34, 064/35, 064/36, 064/37, 064/38, 064/39, 064/40,
064/41, 064/42, 064/43, 064/44, 064/45, 064/46, 064/47,
064/48, 064/49, 064/50, 064/51, 064/52, 064/53, 064/54,
064/55, 064/56, 064/57, 064/58, 064/59, 064/60, 064/61,
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064/63, 064/64, 064/65, 064/66, 064/67, 064/68, 073/1,
073/2, 073/3, 073/4, 073/5, 073/6, 073/7, 073/8, 073/9,
073/10, 073/11, 073/12, 073/13, 073/14, 073/15, 073/16,
073/17, 073/18, 073/19, 073/20, 073/21, 073/22, 073/23,
073/24, 073/25, 073/26, 073/27, 073/28, 073/29, 073/30,
073/31, 073/32, 073/33, 073/34, 073/35, 073/36, 073/37,
073/38, 073/39, 073/40, 073/41, 073/42, 073/43, 073/44,
073/45, 073/46, 074/4, 074/5, 074/6

Pe nyi ge
0103/1, 0103/2, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108/1,

0108/2, 0108/3, 0108/4, 0111, 0112, 0114/1, 0114/2,
0114/3

Son kád
055, 056, 057, 058, 059, 060, 062, 063, 064, 090, 091,

092, 093, 094, 095, 096, 097, 098, 099, 0100, 0101, 0102,
0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111,
0112, 0113

Tá kos
02, 03/2, 03/3, 03/4, 03/5, 03/6, 03/7, 03/8, 03/9, 03/10,

03/11, 03/12, 03/13, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 010/1, 010/3,
010/4, 010/5, 010/6, 010/7, 010/8, 010/9, 010/10, 010/11,
010/12, 010/13, 010/14, 010/15, 010/16, 010/17, 011,
013/1, 013/2, 013/3, 013/4, 013/5, 013/6, 013/7, 013/8,
013/9, 013/10, 013/11, 013/12, 013/13, 014, 015, 016,
017, 018, 019/1, 019/2, 019/5, 019/7, 019/8, 019/9,
019/10, 019/11, 019/12, 019/13, 019/14, 019/15, 019/16,
019/17, 019/18, 019/19, 019/20, 019/21, 019/22, 019/23,
019/24, 020, 021/3, 021/4, 021/6, 021/7, 021/8, 021/9,
021/10, 021/11, 021/12, 021/13, 021/14, 021/16, 021/17,
021/18, 021/19, 021/20, 022, 023, 024, 025/2, 025/3,
025/4, 025/5, 025/7, 025/8, 025/9, 025/10, 025/11, 026,
027, 028, 029, 030, 031, 032, 033/1, 033/2, 033/3, 034,
035, 036, 037, 038/1, 038/2, 038/3, 039, 040, 041/1, 041/2, 
042, 043, 044, 045/1, 045/2, 046, 047/1, 047/2, 047/3,
047/4, 047/5, 047/6, 047/7, 047/8, 047/9, 047/10, 047/11,
048, 049, 059, 060/1, 060/2, 061/2, 061/3, 061/4, 061/5,
061/6, 062, 063, 064, 065, 066, 067/1, 067/2, 067/3, 068,
069, 070, 071/1, 071/2, 072/1, 072/2, 072/3, 073, 074, 075, 
076, 077, 078, 079, 080, 081/1, 081/2, 082, 083, 084, 085,
086, 087, 088/1, 088/2, 088/3, 088/4, 088/5, 089, 090/1,
090/2, 090/3, 090/4, 090/5, 091, 092/1, 092/2, 092/3,
092/4, 092/5, 092/6, 092/7, 093, 095, 096/1, 096/2, 096/4,
096/5, 096/6, 096/7, 096/8, 096/9, 096/10, 096/11, 097/1,
097/2, 098/1, 098/2, 098/3, 098/4, 098/5, 098/6, 098/7,
098/8, 098/9, 099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104

Tar pa
0199, 0200, 0201, 0202, 0203/1, 0203/2, 0204/1,

0204/2, 0204/3, 0213, 2014-3506

Ti sza ke re cseny
063, 064/1, 064/2, 065, 066, 067, 068, 069, 070, 071,

072, 073, 074, 075, 076, 077, 078, 079, 080, 081/1, 081/2,

082, 083, 084-086, 087/1, 087/2, 088/1, 088/3, 088/4,
089-091, 092/1, 092/2, 093-097, 098/1, 098/2, 099,
0100-0103, 0104/1, 0104/2, 0105-0115, 0116/1, 0116/2,
0116/3, 0116/4, 0116/5, 0116/6, 0116/7, 0116/8, 0116/9,
0118, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0127, 0131/1,
0131/2, 0132, 0133, 0134/2, 0134/4, 0134/5, 0134/6,
0134/7, 0134/8, 0136/1, 0136/2, 0136/3, 0137, 0138/1,
0138/2, 0139, 0140/1, 0140/2, 0140/4, 0140/5, 0140/6,
0140/7, 0140/8, 0140/9, 0145, 0146/1, 0146/2, 0146/3,
0146/4, 0146/5, 0146/6, 0146/7

Ti sza kó ród

082, 084, 085, 086/1, 086/2, 087, 088/1, 088/2, 089,
090, 091, 092/1, 092/2, 092/3, 095, 096/2, 096/3, 096/4,
096/5, 096/6, 096/7, 096/8, 096/9, 096/10, 096/11, 096/12, 
096/13, 096/14, 096/15, 096/16, 096/17, 096/18, 096/19,
097, 098/2, 098/3, 098/4, 098/5, 098/6, 098/7, 098/8,
098/9, 098/10, 098/11, 098/12, 098/13, 098/14, 098/15,
098/16, 098/17, 098/18, 098/19, 098/20, 098/21, 098/22,
098/23, 098/24, 098/25, 098/26, 098/27, 098/28, 098/29,
099, 0100/2, 0100/3, 0100/5, 0100/6, 0100/7, 0100/8,
0100/9, 0100/10, 0100/11, 0100/12, 0100/13, 0100/15,
0100/16, 0100/17, 0100/18, 0100/19, 0100/20, 0100/21,
0100/22, 0100/23, 0100/24, 0100/25, 0100/26, 0100/27,
0100/28, 0100/29, 0100/30, 0100/31, 0100/32, 0100/33,
0100/34, 0101, 0102, 0103, 0104/1, 0104/2, 0104/3,
0104/4, 0104/5, 0104/6, 0104/7, 0104/8, 0104/9, 0104/10,
0107/2, 0107/4, 0107/6, 0107/7, 0107/8, 0107/10,
0107/11, 0107/12, 0107/13, 0107/14, 0107/15, 0107/16,
0107/17, 0107/18, 0107/19, 0107/20, 0107/21, 0107/22,
0107/23, 0107/24, 0107/25, 0107/26, 0107/27, 0107/28,
0107/29, 0107/30, 0107/31, 0107/32, 0107/33, 0107/34,
0107/35, 0107/36, 0107/37, 0107/38, 0107/39, 0107/40,
0107/41, 0107/42, 0107/43, 0107/44, 0107/45, 0107/46,
0107/47, 0107/48, 0107/49, 0107/50, 0107/51, 0107/52,
0107/53, 0107/54, 0107/55, 0107/56, 0107/57, 0107/58,
0107/59, 0107/60, 0107/61, 0107/62, 0107/63, 0107/64,
0107/65, 0107/66, 0107/67, 0107/68, 0107/69, 0107/70,
0107/71

Tisz ta be rek

0150, 0151, 0152, 0153/1, 0154/1, 0154/2, 0155, 0157,
0159, 0160, 0161/1, 0161/2, 0161/3, 0162, 0171, 0172,
0173, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0191/1,
0191/2, 0192, 0193, 0194/1, 0194/2, 0195/5, 0196, 0198,
0208/1, 0217/1, 0218, 0220, 0221, 0222, 0223, 0224,
0226, 0227/1, 0227/4, 0227/6, 0227/8, 0228/1, 0229,
0230, 0233, 0236, 0237, 0238, 0239, 0240, 0241, 0243,
0244, 0245, 0246, 0247, 0248, 0250, 0251, 0252, 0253,
0254, 0255, 0256, 0257, 0260, 0261, 0262, 0263, 0264,
0265, 0266, 0267, 0268, 0269, 0270, 0271, 0272, 0273,
0274, 0275/1, 0275/2, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280,
0281, 0282, 0284, 0285, 0286, 0288, 0289, 0290, 0291/1,
0291/2, 0291/3, 0292, 0295, 0296, 0297, 0298, 0300,
0301, 0302, 0303, 0304, 0305
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Ti va dar

02/1, 03/1, 03/3, 03/4, 03/5, 04/2, 05/1, 05/2, 06, 07,
08/7, 08/9, 011, 016/2, 016/11, 016/13, 017, 018/1, 018/2,
019, 020/1, 020/2, 021/2

Tú rist ván di

03/1, 032, 033, 034, 035, 036, 037, 038, 039, 040, 041,
047/3, 047/4, 047/5, 047/6, 047/7, 047/8, 048, 049/1,
049/2, 050, 051/1, 051/2, 051/3, 051/4, 052, 053/2, 053/3,
053/4, 054, 055/1, 055/4, 055/5, 055/6, 055/7, 055/8,
055/9, 055/10, 056, 058/2, 058/3, 058/4, 058/5, 058/6,
058/9, 058/10, 058/12, 058/13, 058/14, 058/15, 058/16,
058/18, 058/19, 059/2, 059/5, 059/7, 059/9, 059/11,
059/12, 059/13, 059/14, 059/15, 059/16, 059/17, 059/18,
059/19, 059/20, 059/21, 059/22, 059/23, 060, 063, 064,
065/1, 065/2, 066/1, 066/2, 067, 068/1, 068/2, 068/3,
068/4, 069, 070/1, 070/3, 070/4, 070/5, 070/6, 070/7,
070/8, 070/9, 070/10, 070/11, 070/12, 070/13, 070/14,
070/15, 070/16, 071, 072, 073, 074, 075, 076, 077, 078,
079, 080, 082/1, 082/2, 093, 095, 096, 097, 098, 0100,
0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109,
0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0118, 0120, 0121/2,
0121/5, 0121/6, 0121/7, 0121/8, 0121/9, 0121/10,
0121/11, 0121/13, 0121/15, 0121/16, 0121/17, 0121/18,
0121/19, 0121/20, 0121/21, 0121/22, 0121/23, 0121/24,
0121/25, 0121/26, 0121/27, 0121/28, 0121/29, 0121/30,
0121/31, 0121/32, 0121/33, 0121/34, 0121/35, 0121/36,
0121/37, 0121/38, 0121/39, 0121/40, 0121/41, 0121/42,
0121/43, 0121/44, 0121/45, 0121/46, 0130, 0133, 0134,
0140, 0141, 0152/1, 0152/2, 0152/3, 0152/4, 0152/5,
0161, 0162, 0163, 0164, 0167, 0170, 0171, 0172/1,
0172/2, 0173, 0174/1, 0174/2, 0177, 0178, 0179, 0180,
0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186/2, 0187, 0188, 0189,
0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0196, 0197, 0198, 0199,
0200, 0201, 0202, 0203/1, 0203/2, 0203/3, 0203/4,
0203/5, 0203/6, 0203/7, 0203/8, 0206/1, 0206/2, 0206/3,
0206/4, 0206/5, 0206/6, 0207, 0208/1, 0208/2, 0209,
0210, 0211, 0212, 0213/1, 0213/2, 0214, 0215, 0216,
0217, 0218, 0219, 0220, 0222, 0223/1, 0223/2, 0225,
0226, 0227/1, 0227/2, 0227/3, 0227/4, 0227/5, 0227/6,
0227/7, 0227/8, 0227/9, 0227/10, 0227/11, 0227/12,
0227/13, 0227/14, 0227/15, 0227/16, 0227/17, 0227/18,
0227/19, 0227/20, 0227/21, 0227/22, 0230, 0231, 0232,
0233, 0236, 0237/1, 0237/2, 0237/3, 0238, 0240, 0241,
0242, 0243/1, 0243/2, 0243/4, 0243/5, 0243/6, 0246/5,
0246/6, 0247/2, 0247/4-5, 0248/1, 0248/2, 0249, 0250,
0251, 0252, 0253, 0254, 0255, 0256, 0257/8, 0257/9,
0257/10, 0258/1, 0258/2, 0258/3, 0258/4, 0258/5, 0258/6,
0269, 0285, 0287, 0288, 0289, 0291

Túr ri cse

030/1, 030/2, 030/3, 031, 032, 033, 036/1, 036/2, 037,
038/1, 038/2, 038/3, 039/1, 039/2, 039/3, 039/4, 040/1,
040/2, 040/3, 040/4, 041, 042/1, 042/2, 042/3, 042/4,
042/5, 042/6, 042/7, 043, 044, 045/1, 045/2, 046, 047, 048

Az alá hú zás sal je lölt hely raj zi szá mú in gat la nok te rü le -
tei az euró pai kö zös sé gi je len tõ sé gû ter mé szet vé del mi
ren del te té sû te rü le tek kel érin tett föld rész le tek rõl szóló
45/2006. (XII. 8.) KvVM ren de let alap ján Na tu ra 2000 te -
rü let nek mi nõ sül nek.

2. szá mú mel lék let
a 142/2007. (XII. 27.) KvVM ren de let hez

A Szat már-be re gi Táj vé del mi Kör zet fo ko zot tan
vé dett te rü le té nek in gat lan-nyil ván tar tá si helyrajzi

számai

Be reg da róc

060, 061/1, 061/2, 062, 063, 064, 065, 066, 0143, 0144,
0145, 0151

Be reg su rány

085/1, 085/2, 088/1, 0112

Csa ro da

0132

Ge lé nes

091, 097, 0101, 0105

Ma gos li get

09/1, 09/2, 09/3, 09/4, 010, 011/1, 011/2, 011/3, 011/4,
012/1, 012/2, 012/3, 012/4, 012/5, 012/6, 012/7, 015

Son kád

099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107,
0108, 0109, 0110, 0111, 0112

Tar pa

0201, 0214

Ti sza ke re cseny

084, 085, 086, 087/1, 087/2, 088/1, 088/3, 088/4, 089,
090, 091, 092/1, 092/2, 093, 094, 095, 096, 097, 098/1,
098/2, 099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104/1, 0104/2, 0105, 
0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114,
0115, 0116/1, 0116/2

Túr ri cse

037

Az alá hú zás sal je lölt hely raj zi szá mú in gat la nok te rü le -
tei az euró pai kö zös sé gi je len tõ sé gû ter mé szet vé del mi
ren del te té sû te rü le tek kel érin tett föld rész le tek rõl szóló
45/2006. (XII. 8.) KvVM ren de let alap ján Na tu ra 2000 te -
rü let nek mi nõ sül nek.
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A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
143/2007. (XII. 27.) KvVM

rendelete

a Szigetközi Tájvédelmi Körzet védettségének
fenntartásáról

Az egyes jog sza bá lyok és jog sza bá lyi ren del ke zé sek
ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl  szóló 2007. évi LXXXII. tör -
vény 6.  § (5) be kez dé sé ben, valamint a ter mé sze t vé del mé -
rõl  szóló 1996. évi LIII. tör vény 85.  § b) pont já ban ka pott
fel ha tal ma zás alap ján, a kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi -
nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 165/2006. (VII. 28.)
Korm. ren de let 1.  § b) pont já ban meg ha tá ro zott feladat -
körömben el jár va a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

Az Or szá gos Kör nye zet- és Ter mé szet vé del mi Hi va tal
el nö ké nek 1/1987. (III. 19.) OKTH ren del ke zé sé vel vé det -
té nyil vá ní tott Szi get kö zi Táj vé del mi Kör zet vé dett sé gét
fenn tar tom.

2.  §

A Szi get kö zi Táj vé del mi Kör zet ki ter je dé se 9681,7 ha,
in gat lan-nyil ván tar tá si hely raj zi szá ma it az 1. szá mú mel -
lék let, fo ko zot tan vé dett te rü le té nek in gat lan-nyil ván tar tá -
si hely raj zi szá ma it a 2. szá mú mel lék let tar tal maz za.

3.  §

A vé dett ség in do ka és cél ja a Szi get köz ben a Duna
folyó hoz és ár te ré hez kap cso ló dó élõ ví zi, mo csá ri és ár té ri 
élõ he lyek (holt ágak, mel lék ágak, ár té ri li get er dõk, ned ves
ré tek) ki emel ke dõ ter mé sze ti ér té ke i nek, egye di élet kö -
zös sé ge i nek vé del me és fenn tar tá sa, valamint a jellegzetes
tájképi adottságok megõrzése.

4.  §

A te rü let ter mé szet vé del mi ke ze lé sé ért fe le lõs szerv a
Fer tõ–Han ság és Õr sé gi Nem ze ti Park Igazgatóság.

5.  §

(1) Ez a ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(2) A Szi get kö zi Táj vé del mi Kör zet lé te sí té sé rõl  szóló
1/1987. (III. 19.) OKTH ren del ke zés mó do sí tá sá ról  szóló

3/1990. (VI. 13.) KöM ren de let ha tá lyát vesz ti. E be kez dés 
2008. ja nu ár 2-án hatályát veszti.

Dr. Fo dor Gá bor s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

1. számú melléklet
a 143/2007. (XII. 27.) KvVM rendelethez

A Szi get kö zi Táj vé del mi Kör zet
in gat lan-nyil ván tar tá si hely raj zi szá mai

Ás vány rá ró
0180/2, 0181/2, 0182/1, 0182/2, 0289/3, 0295/1,

0295/3, 0295/4, 0295/5, 0297, 0298/1, 0298/3, 0298/4,
0298/5, 0298/6, 0299, 0302, 0303/2, 0304, 0307/1,
0307/2, 0307/3, 0309, 0310, 0313, 0315/1, 0315/4, 0316,
0317, 0318, 0319, 0320, 0321, 0322, 0323/2, 0323/3,
0324, 0325, 0329, 0332, 0336/2, 0336/4, 0336/5, 0336/6,
0337/3, 0337/4, 0337/5, 0337/6, 0337/7, 0338, 0339/6,
0339/7, 0341, 0343/3, 0343/4, 0344, 0345/1, 0345/2,
0347/1, 0347/2, 0348/10, 0348/11, 0348/12, 0348/13,
0348/4, 0348/8, 0348/9, 0350, 0351/2, 0352/2, 0353/1,
0353/2, 0354/1, 0354/2, 0355, 0356, 0357, 0359/1,
0359/2, 0360, 0361, 0363/1, 0363/2, 0363/3, 0363/4,
0363/5, 0363/6, 0363/7, 0363/8, 0364, 0365/1, 0365/2,
0365/3, 0365/4, 0365/5, 0368, 0369, 0370, 0371, 0373,
0374, 0376, 0377, 0378, 0379/1, 0379/2, 0379/3, 0380/1,
0382, 0383

Be ze nye
028/2, 041/2, 043, 044/11, 044/57, 044/58, 054, 062/2,

0108, 0110, 0113, 0114, 0116, 0118/1, 0118/2, 0118/3,
0118/4, 0119, 0124/1, 0124/3, 0124/4, 0125, 0126/1,
0126/2, 0127, 0147/2, 0150, 0151/1, 0151/2, 0151/3,
0151/4, 0151/5, 0152, 0153, 0154, 0155 

Du na ki li ti
04, 06/33, 06/34, 09/2, 09/3, 014/2, 015, 017/2, 017/3,

058, 059, 060, 061/3, 061/4, 062, 065, 0193/2, 0193/3,
0193/4, 0193/5, 0210/2, 0212, 0213/6, 0213/10, 0213/13,
0213/14, 0213/16, 0213/17, 0213/18, 0213/19, 0213/20,
0213/21, 0213/22, 0213/23, 0213/24, 0213/25, 0213/26,
0213/27, 0213/28, 0213/29, 0213/30, 0213/31, 0213/32,
0213/33, 0213/34, 0213/35, 0213/36-44, 0250/2, 0251

Du na re me te
09/2, 043/1, 043/2, 043/6, 043/7, 043/9, 043/10, 046/1,

046/4, 046/6, 046/7, 046/9, 052/1, 052/2, 052/3, 053/1,
053/2, 053/3 

Du na szeg
02/3, 03/3, 03/4, 03/5, 03/6, 05/2, 011/11, 011/12,

011/13, 011/14, 013/4, 013/5, 015/2, 016, 018/2, 077/1,
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077/2, 077/4, 077/5, 077/7, 077/8, 078/2, 082/3, 090/3,
090/5, 090/7, 090/8, 0178/4, 0178/10

Du na szent pál
025, 026, 027, 028, 029/1, 029/2, 029/3, 029/4, 029/5,

029/6, 029/7, 031, 033, 053, 054/1, 054/2, 055, 091/5, 092, 
0126, 0128/2, 0129, 0130, 0131/1, 0131/2, 0131/3

 
Du na szi get
011/5, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018/1, 018/2, 019,

020, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 
032, 033, 034, 035, 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 043, 
044, 045/1, 045/2, 046, 047, 048, 049, 050, 051, 052/1,
052/2, 053/1, 053/2, 054, 055/1, 055/2, 055/3, 056/1,
056/2, 057, 058, 059/1, 059/2, 060, 061, 062, 063, 064,
065, 066, 067, 068, 069, 070, 071, 072, 073, 074, 075, 076, 
077, 078, 079, 080, 081, 082, 083, 084/2, 085, 086, 087,
088, 089, 090, 091, 092, 096, 097, 098, 099, 0101/5,
0101/6, 0101/7, 0101/9, 0101/10, 0101/11, 0101/12,
0102/2, 0104/1, 0104/2, 0104/3, 0104/4, 0104/5, 0104/6,
0105/1, 0105/2, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111,
0112, 0113, 0114, 0115, 0117/3, 0128/3, 0129/1, 0129/2,
0130/3, 0130/5, 0130/6, 0131, 0140, 0150/2, 0151/1,
0152, 0153/4, 0153/5, 0153/6, 0163/3, 0167, 0168,
0170/5, 0170/6, 0170/7, 0170/8, 0171, 0172, 0181, 0182,
0183, 0184, 0329/1, 0329/2, 0330, 0365/2, 0365/3,
0365/4, 0365/5

Fe ke te er dõ
04/13, 04/14, 04/4, 08, 029/2, 030/7, 031, 048, 050,

053/1, 053/2, 066/1, 066/2, 066/3, 066/4, 066/5, 066/6,
067, 068/1, 068/2, 069

Gyõr la da mér
013/1, 013/2, 014, 015, 032, 033/3, 046/1, 046/3, 046/4,

046/5, 046/6, 046/7, 080

Gyõr zá moly
02, 0242/2, 0242/5, 0242/6, 0243, 0244, 0245, 0246,

0247, 0248, 0249, 0251, 0253, 0255, 0260/6, 0260/7,
0260/9, 0260/10, 0260/11, 0260/12, 0261, 0264, 0265/2,
0266

Ha lá szi
03/1, 04/1, 04/2, 04/4, 04/5, 04/6, 023, 026, 027/1,

036/1, 036/2, 036/3, 036/4, 036/5, 044/1, 079, 080, 092,
094/1, 094/3, 096/1, 096/11, 0172, 0173, 0175, 0176/3,
0176/7, 0176/8, 0176/9, 0176/10, 0176/11, 0176/12,
0176/13, 0176/14, 0176/15, 0176/16, 0176/17, 0176/18,
0176/19, 0177, 0178, 0179/1, 0179/2, 0180, 0181/1,
0181/2, 0181/3, 0181/4, 0181/5, 0181/6, 0181/7, 0182/1,
0182/3, 0182/4, 0182/5, 0182/6, 0182/7, 0183/1, 0183/2,
0185/1, 0185/2, 0186, 0187/3, 0187/4, 0192, 0224/1,
0224/2, 0224/5, 0225/1, 0225/2, 0225/3, 0225/4, 0225/5,
0225/6, 0225/7, 0225/8, 0225/9, 0225/10, 0225/11,
0225/12, 0225/13, 0226

Hé der vár
072, 073/1, 073/2, 074, 075, 081, 086, 087/1, 087/2,

088, 089, 090, 091, 092, 093, 094, 095/1, 095/3, 095/4,
097/1, 097/2, 097/3, 098/1, 098/2, 099, 0100/1, 0100/2,
0100/3, 0101/2, 0102/1, 0102/2, 0102/3, 0102/4, 0147,
0149/1, 0150, 0154, 0163/1, 0170/1, 0170/4, 0170/5,
0170/6

 
Kim le
02, 09, 010, 012, 013, 035, 046/1, 062, 063, 0334,

0335/1, 0335/2, 0339, 0340, 0341/1, 0341/2, 0341/3,
0343, 0345, 0347, 0349, 0350/5, 0350/6, 0350/7, 0350/8,
0350/10, 0350/11, 0350/12, 0350/13, 0350/14, 0350/15,
0350/16, 0350/17, 0350/18, 0350/19, 0350/20, 0350/21,
0350/22, 0350/23, 0350/24, 0350/25, 0350/26, 0350/45,
0350/46, 0352, 0353, 0354, 0366, 0370/2, 0370/4, 0370/5,
0375, 0376, 0379/3, 0381, 0430/2, 0431, 0433, 0434,
0435, 0436, 0450/3, 0450/4, 0450/5, 0450/6, 0450/7,
0453, 0454, 0463/3, 0463/4, 0464, 0466, 0476, 0478,
0479, 0480, 0481/18, 0491, 0492, 0494/1, 0494/2, 0494/3 

Kis bo dak
04/3, 020/3, 032/2, 032/3, 032/4, 033, 034/1, 034/4,

034/6, 034/7, 034/8, 034/9, 034/10, 035/1, 035/2, 036/1,
036/2, 036/3, 038, 041/1, 042, 043, 045/2, 045/3, 045/4,
045/5, 045/6, 045/7, 045/8, 045/9, 045/10, 049, 050/6,
057/1, 057/2, 061/1, 061/2, 064/2, 065, 066/1, 068, 069/2,
069/3, 069/4, 070, 071/1, 071/2, 072/3, 072/4, 072/5,
072/6, 072/7, 072/9, 072/10, 073, 074/1, 074/2, 075/1,
075/2, 076/2, 076/4, 076/5, 077/1, 077/2, 078, 079, 080/3,
080/4, 080/5, 080/6, 081, 082, 083/1, 083/2, 083/3, 083/4,
085, 086/2, 086/3, 086/4, 086/5, 087, 088/1, 088/2, 089,
090/1, 090/2, 091/1, 091/2, 092/1, 092/2, 093/3, 093/4,
093/5, 093/6, 094/1, 094/2, 095/1, 095/2, 096, 097, 098,
099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107/1,
0107/2, 0108/2, 0108/3

Kun szi get
030, 053/1, 053/3, 053/4, 053/5, 053/6, 053/7, 053/8,

053/9, 053/10, 055, 057, 082/1, 082/3, 082/5, 082/6, 084,
085, 086/1, 086/2, 086/3, 087/1, 087/2, 087/3, 087/4, 089,
092, 093, 094/1, 094/2, 095, 096, 098, 099/1, 099/2,
0102/2, 0151/1, 0151/2, 0161, 0162/2, 0162/3, 0162/4,
0162/5, 0162/6, 0162/7, 0162/8, 0162/9, 0163/1, 0163/2,
0164, 0169, 0171, 0180, 0181, 0182, 0184/1, 0184/2,
0185, 0186/2, 0186/3, 0186/4, 0186/5, 0186/6, 0187,
0190/2, 0190/4, 0190/5, 0190/6, 0190/7, 0190/8, 0190/9,
0190/10, 0191, 0192, 0217/7, 0217/8, 0217/9, 0217/10,
0218, 0222/2, 0222/5, 0222/6, 0222/7, 0222/8, 0222/9,
0223, 0224, 0233

Li pót
054/101, 054/103, 054/104, 054/105, 055/2, 055/3,

055/4, 055/5, 055/6, 056, 057/1, 057/2, 058/1, 058/2,
059/1, 059/2, 060/2, 060/4, 060/5, 060/6, 060/7, 060/8,
060/9, 060/10, 060/11, 060/12, 060/13, 060/14, 062, 063,
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064/1, 064/2, 065/1, 065/2, 066/1, 066/2, 067, 068/1,
068/2, 069/1, 069/2, 070/1, 070/2, 071, 072/1, 072/2, 073,
074/1, 074/2, 075, 076, 077/1, 077/2, 078, 080, 081/1,
081/2, 082, 083, 084, 085/1, 085/2, 086, 087/1, 087/4,
087/5, 087/6, 088/1, 088/2, 090, 091, 092, 093, 094, 095,
096, 097, 0100, 0101, 0103/1, 0103/2, 0104, 0105, 0106,
0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0124/1, 0124/2,
0124/4, 0124/5, 0124/6, 0124/7, 0124/8, 0124/9, 0125/1,
0125/2

 

Má ri a kál nok
02, 03/5, 03/7, 03/9, 05/10, 05/11, 05/12, 05/14, 05/15,

05/16, 05/17, 05/18, 05/19, 05/20, 05/21, 07, 08, 010/2,
016, 020, 021/17, 021/18, 030/11, 033/5, 033/7, 036, 037,
038/3, 038/31, 038/46, 038/47, 038/48, 040/2, 041/1,
041/2, 048/1, 048/4, 060/12, 061/, 063/, 064/35-36,
068/11, 079/7, 080, 088/3-4, 095, 098/2, 099/1, 099/3,
0100, 0101/2, 0101/3, 0102/, 0104/1, 0105/2, 0108/1,
24/4, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521

Me csér
031/2, 031/11, 032, 033/1, 033/6-12, 033/3, 033/4, 034,

042/20, 042/21, 042/22, 042/23, 043/1, 044/1, 044/2,
045/1, 046, 047/2, 048/2, 049/1, 049/3, 050, 051, 052/4,
052/10, 052/11, 052/13, 052/15, 052/16, 052/18, 052/19,
052/20, 052/21, 052/22, 052/23, 052/24, 052/25, 052/26,
052/27, 052/28, 053/2, 053/4, 079/1, 079/3, 079/4, 080,
095/2, 095/3, 095/4, 095/5, 0119, 0120, 0121, 0124/2,
0142/3, 0142/4, 0142/5, 0143, 0145/1, 0145/2, 0145/3,
0145/4, 0146, 0147

Mo son ma gya ró vár
0224, 0252/3, 0252/4, 0253, 0254/1, 0254/2, 0280,

0286/1, 0286/2, 0287/2, 0289/1, 0291/2, 0293, 0294,
0295, 0296, 0297, 0299/1, 0300/1, 0300/3, 0300/4,
0302/1, 0303, 0310/9, 0310/10, 0325, 0326, 0327, 0328/6,
0328/7, 0345, 0346/1, 0371/4, 0374/4, 0375/2, 0384/1,
0384/2, 0385, 0386/1, 0386/4, 0386/5, 0386/6, 0387/1,
0387/5, 0387/6, 0387/7, 0387/8, 0387/9, 0389, 0391/3,
0391/4, 0391/5, 0391/6, 0392, 0429/2, 0429/3, 0429/4,
0429/5, 0429/6, 0429/7, 0429/8, 0429/9, 0429/10, 0429/11

 

Püs ki
048, 049, 050, 075, 079, 081, 082

Raj ka
0225/2, 0228/1, 0228/2, 0229/1, 0230/2, 0230/3,

0235/4, 0235/5, 0235/6, 0235/7, 0235/8, 0236/1, 0236/2,
0236/3, 0236/4, 0237, 0248/2, 0321, 0323/2, 0328, 0329,
0330, 0331, 0338/13, 0338/34, 0338/35, 0338/36, 0339,
0341/5, 0341/6, 0342, 0344, 0345, 0348

Az alá hú zás sal je lölt hely raj zi szá mú in gat la nok te rü le -
tei az euró pai kö zös sé gi je len tõ sé gû ter mé szet vé del mi
ren del te té sû te rü le tek kel érin tett föld rész le tek rõl szóló

45/2006. (XII. 8.) KvVM ren de let alap ján Na tu ra 2000 te -
rü let nek mi nõ sül nek.

2. számú melléklet
a 143/2007. (XII. 27.) KvVM rendelethez

A Szi get kö zi Táj vé del mi Kör zet fo ko zot tan vé dett
te rü le té nek in gat lan-nyil ván tar tá si helyrajzi számai

Ás vány rá ró
0343/3, 0343/4, 0344, 0345/1, 0345/2, 0347/1, 0347/2,

0350, 0351/2, 0352/2, 0353/1, 0353/2, 0354/1, 0354/2,
0355, 0356, 0357, 0359/1, 0359/2, 0360, 0361, 0363/1,
0363/2, 0363/3, 0363/4, 0363/5, 0363/6, 0363/7, 0363/8,
0364, 0365/1, 0365/2, 0365/3, 0365/4, 0365/5, 0369,
0370, 0371, 0373, 0374, 0376, 0377, 0378, 0379/1,
0379/2, 0379/3, 0380/1, 0382, 0383

Be ze nye
0118/2, 0124/1, 0151/1, 0151/3, 0151/5

Du na ki li ti
0193/2, 0193/3, 0193/4, 0193/5, 0212, 0213/6, 0213/10, 

0213/13, 0213/14, 0213/15, 0213/16, 0213/17, 0213/18,
0213/19, 0213/20, 0213/21, 0213/22, 0213/23, 0213/24,
0213/25, 0213/26, 0213/27, 0213/28, 0213/29, 0213/30,
0213/31, 0213/32, 0213/33 

Du na szi get
0101/7, 0365/2, 0365/3, 0365/4, 0365/5

Fe ke te er dõ
066/2, 066/3, 066/4, 066/5, 066/6, 068/2

Ha lá szi
036/1 hrsz-ból 3,3 ha (2/E er dõ rész let te rü le tén fek võ

rész), 036/2, 036/3, 036/4, 036/5, 0224/1, 0224/2, 0224/5,
0226 

Hé der vár
098/2

Kis bo dak
086/2

Kun szi get
0151/2 hrsz-ból 5,0 ha (6/H er dõ rész let te rü le tén fek võ

rész), 0223 hrsz-ból 1,5 ha (5/F er dõ rész let te rü le tén fek võ 
rész)

Li pót
055/4, 055/6 hrsz-ból 44,7 ha (055/6a), 055/6 hrsz-ból

4,0 ha (055/6d), 055/6 hrsz-ból 0,3 ha (055/6f), 056, 076,
077/1, 077/2, 078, 080, 081/1, 081/2, 082, 083, 084, 085/1, 
085/2, 086, 087/1, 087/4, 087/5, 087/6, 088/1, 088/2, 090,
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091, 092, 093, 094, 095, 096, 097, 0100, 0101, 0103/1,
0103/2, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111,
0112, 0124/2

Mo son ma gya ró vár
0391/4, 0391/6, 0429/2, 0429/3, 0429/4, 0429/5,

0429/6, 0429/7, 0429/8, 0429/9

Az alá hú zás sal je lölt hely raj zi szá mú in gat la nok, illetve
al rész le tek te rü le tei az euró pai kö zös sé gi je len tõ sé gû ter -
mé szet vé del mi ren del te té sû te rü le tek kel érin tett föld rész -
le tek rõl szóló 45/2006. (XII. 8.) KvVM ren de let alapján
Natura 2000 területnek minõsülnek.

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
144/2007. (XII. 27.) KvVM

rendelete

a Szõlõskei-erdõ természetvédelmi terület
védettségének fenntartásáról

Az egyes jog sza bá lyok és jog sza bá lyi ren del ke zé sek
ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl  szóló 2007. évi LXXXII. tör -
vény 6.  § (5) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a 
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö -
ré rõl  szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §
b) 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.  §

Az Or szá gos Ter mé szet vé del mi Hi va tal el nö ké nek
8/1976. OTvH szá mú ha tá ro za tá val vé det té nyil vá ní tott
Szõ lõs kei-er dõ ter mé szet vé del mi te rü let vé dett sé gét fenn -
tar tom.

2.  §

A Szõ lõs kei-er dõ ter mé szet vé del mi te rü let az Eger
0337 in gat lan-nyil ván tar tá si hely raj zi szá mú in gat lan
0377a al rész le té nek 41D, 41E er dõ rész le te in fek szik, ki -
ter je dé se 27 ha.

3.  §

A vé dett ség in do ka és cél ja a Na gye ged-hegy észa ki ol -
da lán lévõ gyer tyá nos-töl gyes, illetve a déli ol dalt bo rí tó
cse res-töl gyes tár su lá sok ter mé sze tes nö vény- és ál lat vi lá -
gá nak meg õr zé se, az UNESCO „Em ber és Bio szfé ra”

prog ram já nak ré szét ké pe zõ Sík fõ kú ti Pro ject el ne ve zé sû
ku ta tá si te rü let za var ta lan sá gá nak biz to sí tá sa.

4.  §

(1) A te rü let ter mé szet vé del mi ke ze lé sé ért fe le lõs szerv
a Bük ki Nem ze ti Park Igaz ga tó ság.

(2) A ter mé szet vé del mi ke ze lé si te vé keny sé ge ket a
Bük ki Nem ze ti Park Igaz ga tó ság és – erdõ ese té ben – a kü -
lön jog sza bály sze rin ti er dé sze ti ha tó sá gi nyil ván tar tás ban
sze rep lõ er dõ gaz dál ko dó val együt te sen lát ja el.

(3) Az er dõ gaz dál ko dás ra vo nat ko zó rész le tes elõ -
írásokat az ér vé nyes kör ze ti er dõ terv tartalmazza.

5.  §

Ez a ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

Dr. Fo dor Gá bor s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
145/2007. (XII. 27.) KvVM

rendelete

a Tiszadobi-ártér természetvédelmi terület
védettségének fenntartásáról

Az egyes jog sza bá lyok és jog sza bá lyi ren del ke zé sek
ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl  szóló 2007. évi LXXXII. tör -
vény 6.  § (5) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a 
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö -
ré rõl  szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §
b) 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.  §

Az Or szá gos Ter mé szet vé del mi Hi va tal el nö ké nek
10/1977. OTvH szá mú ren del ke zé sé vel vé det té nyil vá ní -
tott Ti sza do bi-ár tér ter mé szet vé del mi te rü let vé dett sé gét
fenn tar tom.

2.  §

A Ti sza do bi-ár tér ter mé szet vé del mi te rü let ki ter je dé se
1021,2 ha, in gat lan-nyil ván tar tá si hely raj zi szá ma it a mel -
lék let tar tal maz za.
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3.  §

A vé dett ség in do ka és cél ja a Ti sza ár te re jel leg ze tes ar -
cu la tá nak, a holt ágak nak, ná da sok nak, ár té ri er dõk nek,
illetve ezen élõ he lyek ter mé sze tes nö vény- és ál lat vi lá gá -
nak meg õr zé se (kü lö nös te kin tet tel a te rü le ten ta lál ha tó
tölgy-kõ ris-szil ke mény fa li get er dõ re), a vé dett ma da rak
há bo rí tat lan fész ke lõ- és táp lál ko zó he lyé nek, vo nu lá sá nak 
biz to sí tá sa.

4.  §

A te rü let ter mé szet vé del mi ke ze lé sé ért fe le lõs szerv a
Hor to bá gyi Nem ze ti Park Igazgatóság.

5.  §

Ez a ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

Dr. Fo dor Gá bor s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

Melléklet
a 145/2007. (XII. 27.) KvVM rendelethez

A Ti sza do bi-ár tér ter mé szet vé del mi te rü let
in gat lan-nyil ván tar tá si hely raj zi szá mai

Ti sza dob
056, 057/1-11, 058/1-2, 062/1-2, 0622, 0623/1,

0623/3-4, 0624, 0625 hrsz-ból 4,5 ha (0625a), 0629, 0630,
0631/1 hrsz-ból 89,8 ha (0631/1a, 0631/1b, 0631/1c),
0631/2, 0632, 0633 hrsz-ból 3,7 ha (0633a, 0633b), 0635,
0636, 0637, 0638, 0639, 064/10 hrsz-ból 0,2 ha (064/10b),
064/11 hrsz-ból 0,1 ha (064/11b), 064/12 hrsz-ból 0,1 ha
(064/12b), 064/13 hrsz-ból 0,1 ha (064/13b), 064/14
hrsz-ból 0,1 ha (064/14b), 064/3 hrsz-ból 0,1 ha (064/3b),
064/6 hrsz-ból 0,3 ha (064/6b), 064/7 hrsz-ból 0,2 ha
(064/7b), 064/8 hrsz-ból 0,2 ha (064/8b), 064/9 hrsz-ból
0,2 ha (064/9b), 0640 hrsz-ból 1 ha (0640a, 0640b), 0641,
0642, 0643, 0644, 0645/1, 0645/10, 0645/11, 0645/12,
0645/13 hrsz-ból 20,9 ha (0645/13a, 0645/13b, 0645/13c), 
0645/14-15, 0645/2-9, 0646, 0647, 0648, 0649, 069,
0708/1 hrsz-ból 7,4 ha (0708/1b), 0709, 0710, 0734, 0740,
0741, 0742, 0743, 0744, 0745, 0746, 0747, 0748, 0749,
0750, 0751, 0752 hrsz-ból 1,2 ha (0752a, 0752b), 0753
hrsz-ból 1,7 ha (0753a, 0753b, 0753c), 0754, 0755, 0756,
0757, 0758, 0759, 0760, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765,
0766, 0767, 0768, 0769, 0770/1-2, 0776, 0777, 0778,
0779/1-7, 0781/1-2, 0782, 0783, 0788, 0790, 0792/1-7,
0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801,
0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810,
0811, 0812, 0813 hrsz-ból 12,7 ha (0813a, 0813b, 0813c),

0814 hrsz-ból 10,2 ha (0814a, 0814b), 0815, 0816 hrsz-ból 
29,2 ha (0816a, 0816b)

Az alá hú zás sal je lölt hely raj zi szá mú in gat la nok, illetve
al rész le tek te rü le tei az euró pai kö zös sé gi je len tõ sé gû ter -
mé szet vé del mi ren del te té sû te rü le tek kel érin tett föld rész -
le tek rõl szóló 45/2006. (XII. 8.) KvVM ren de let alap ján
Na tu ra 2000 te rü let nek mi nõ sül nek.

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
146/2007. (XII. 27.) KvVM

rendelete

a Vértesi Tájvédelmi Körzet védettségének
fenntartásáról

Az egyes jog sza bá lyok és jog sza bá lyi ren del ke zé sek
ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl  szóló 2007. évi LXXXII. tör -
vény 6.  § (5) be kez dé sé ben, valamint a ter mé sze t vé del mé -
rõl  szóló 1996. évi LIII. tör vény 85.  § b) pont já ban ka pott
fel ha tal ma zás alap ján, a kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi -
nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 165/2006. (VII. 28.)
Korm. ren de let 1.  § b) pont já ban meg ha tá ro zott feladat -
körömben el jár va a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

Az Or szá gos Ter mé szet vé del mi Hi va tal el nö ké nek
19/1976. OTvH szá mú ha tá ro za tá val vé det té nyil vá ní tott
Vér te si Táj vé del mi Kör zet vé dett sé gét fenn tar tom.

2.  §

A Vér te si Táj vé del mi Kör zet ki ter je dé se 15188 ha, in -
gat lan-nyil ván tar tá si hely raj zi szá ma it az 1. szá mú mel lék -
let, fo ko zot tan vé dett te rü le té nek hely raj zi szá ma it a
2. szá mú mel lék let tar tal maz za.

3.  §

A vé dett ség in do ka és cél ja a dom bor zat vál to za tos sá -
gá nak kö szön he tõ en a te rü le ten ta lál ha tó do lo mit szik la -
gyep, karszt bo kor er dõ, moly hos töl gyes cse res, gyer tyá nos 
töl gyes, bük kös, ki szá ra dó láp rét nö vény tár su lá sok, az e
tár su lá sok ban élõ vé dett és fo ko zot tan vé dett nö vény fa jok, 
to váb bá a nö vény tár su lá sok hoz kap cso ló dó ál lat vi lág
meg õr zé se, valamint a te rü let föld ta ni, fel szín al ak ta ni ter -
mé sze ti ér té ke i nek és kul túr tör té ne ti ér té ke i nek meg óvá sa.
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4.  §

(1) A te rü let ter mé szet vé del mi ke ze lé sé ért fe le lõs szerv
a Du na–Ipoly Nem ze ti Park Igazgatóság.

(2) A ter mé szet vé del mi ke ze lé si te vé keny sé ge ket a
Duna– Ipoly Nem ze ti Park Igaz ga tó ság és – erdõ ese té -
ben – a kü lön jog sza bály sze rin ti er dé sze ti ha tó sá gi nyil -
ván tar tás ban sze rep lõ er dõ gaz dál ko dó val együttesen
látja el.

(3) Az er dõ gaz dál ko dás ra vo nat ko zó rész le tes elõ -
írásokat az ér vé nyes kör ze ti er dõ terv tar tal maz za.

5.  §

(1) Ez a ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(2) A Dé va vá nyai, a Vér te si Táj vé del mi Kör zet, a Ba la -
ton ke ne sei tá tor já nos Ter mé szet vé del mi Te rü let bõ ví té sé -
rõl, valamint a Bod rog sze gi Vár hegy és Szend rõ lá di-rét
ter mé sze ti te rü let vé det té nyil vá ní tá sá ról és ter mé szet vé -
del mi ke ze lõ meg ne ve zé sé rõl  szóló 6/1990. (VI. 18.) KöM 
ren de let 2–3.  §-a ha tá lyát vesz ti. E be kez dés 2008. ja nu ár
2-án ha tá lyát vesz ti.

Dr. Fo dor Gá bor s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

1. számú melléklet
a 146/2007. (XII. 27.) KvVM rendelethez

A Vér te si Táj vé del mi Kör zet in gat lan-nyil ván tar tá si
hely raj zi szá mai

Bod mér
09/1, 09/3

Csák be rény
050/2 hrsz-ból 0,9 ha (az E221540-N596764,

E221537-N596761 EOV ko or di ná tá jú tö rés pon tok ál tal
meg ha tá ro zott ha tár vo nal tól dél-ke let re esõ rész),

050/11-12, 050/15, 050/17-18, 050/20-23, 050/25,
050/28-33, 052/2-4, 053, 054/1-2, 056,

058 hrsz-ból 0,51 ha (az E221695-N596940,
E221693-N596951 EOV ko or di ná tá jú tö rés pon tok ál tal
meg ha tá ro zott ha tár vo nal tól dél-ke let re esõ rész),

081/2-4, 099, 0100/1-5, 0101, 0102/1-3, 0103,
0104/1-2, 0105, 0106, 0107/1-6, 0108, 0109/3-5, 0110,
0111/1-2, 0112/1, 0112/4-6, 0113, 0114/1-3, 0116/1,
0116/3, 0120

Csák vár
082, 083/1, 086, 088, 089, 090, 091, 092, 093, 0137,

0138, 0139, 0140, 0192, 0193/2, 0195, 0196, 0197, 0198,
0199, 0200, 0201, 0203, 0204, 0211, 0212, 0213, 0215,
0225 hrsz-ból 801 ha (az 1A, 1B, 1C, 1ÚT, 2A, 2B, 2C,
2D, 2NY, 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F, 3G, 3H, 3TN, 3ÚT,
10A, 10NY, 10ÚT, 11A, 11B, 11C, 11D, 11E, 11F, 11G,
11H, 11I, 11J, 11K, 11L, 11NY, 11TN, 11ÚT, 12A, 12B,
12C, 12D, 12E, 12F, 12NY, 13A, 13B, 13C, 13D, 14A,
14B, 14C, 14TN, 15A, 15B, 15C, 15D, 15NY, 15TN1,
15TN2, 15TN3, 15TN4, 15TN5, 28A, 28B, 28C, 28D,
28NY, 28TI, 29A, 29B, 29C, 29D, 29F, 29NY1, 29NY2,
30A, 30B, 30C, 30D, 30E, 30F, 30G, 30H, 30I, 30J, 30K,
30L, 30M, 30NY, 30TN, 31A, 31B, 31NY, 32A, 32B,
32C, 32D, 32E, 32F, 32G, 32H, 32NY, 32TN1, 32TN2,
32TN3, 32TN4, 32TN5, 33A, 33B, 33C, 33D, 33E, 33F,
33G, 33H, 33I, 33J, 33K, 33L, 33M, 34ÚT, 35A, 35C,
35D, 35E, 35F, 35ÚT, 36A, 36B, 36C, 36D, 36E, 36F,
36G, 36H, 36I, 36NY, 36TN, 37A, 37B, 38ÚT er dõ rész le -
tek)

Csó ka kõ
018/3, 018/5-6

Gánt
501, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512,

513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 
525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 
537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 
549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 560, 561/1,
562, 563, 564, 565/1-2, 566, 567, 568, 569, 570/2, 571,
572, 573, 574, 575, 577, 578, 579, 580, 581, 582/1, 582/4,
583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 
595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 
607, 608, 609, 610, 611, 02/1-3, 03/2-21, 03/23, 04, 05, 06, 
08, 011, 013, 017, 021, 022, 024, 026, 027, 029, 034,
036/1, 037, 039, 040, 041, 042, 043, 044, 046, 048,
049/1-2, 050, 055, 056/1-6, 058, 059, 060, 061, 062,
063/1-3, 064, 065, 067, 068, 069, 070, 071, 072, 073, 074,
076, 077, 078, 084, 096/1, 096/6, 096/8-10, 099, 011,
0101, 0118, 0118 hrsz-ból 23,5 ha (a 110A, 110H, 110I,
110J, 110NY1 er dõ rész le tek), 0119 hrsz-ból 0,5 ha (a
110ÚT er dõ rész let), 0120/7-8, 0121, 0122, 0123, 0124,
0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130/1-2, 0131, 0132/2-4,
0133, 0134, 0136, 0137, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143,
0144, 0145 hrsz-ból 66 ha (a 110BA, 110C, 110D, 110E,
110F, 110G, 110L, 110K, 110NY1, 110NY2, 110TI3,
118A, 118B, 118J, 118NY, 118TI2, 118VF er dõ rész le -
tek), 0146 hrsz-ból 0,8 ha (a 117ÚT1, 117ÚT2, 118ÚT1
er dõ rész le tek), 0149 hrsz-ból 240 ha (a 116A, 116B,
116D, 116E, 116G, 116H, 116NY, 117A, 117B, 117C,
117D, 117E, 117F, 117ÚT3, 117VF, 117NY1, 117NY2,
118D, 118E, 118F, 118G, 118H, 118I, 118NY, 118ÚT2,
118TI1, 119A, 119B, 119C, 119D, 119E, 119NY, 120A,
120B, 120C, 120D, 120E, 120F, 120G, 120H, 120TI,
120NY, 120ÚT3, 120VF er dõ rész le tek), 0151, 0152, 0153
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Mór
0176/2-3, 0176/5, 0176/7-10, 0177, 0178, 0179, 0180,

0181, 0182, 0183, 0184, 0185/1, 0185/3-4, 0187, 0191,
0192, 0193, 0194, 0195

Orosz lány
0166, 0167, 0168, 0169, 0170/1, 0170/1/A, 0170/3-7,

0170/9-11, 0171/1-2, 0172, 0173, 0174, 0180/1-2, 0181/1, 
0181/3-4, 0182/1-2, 0183/2, 0183/6, 0183/9-14, 0184,
0186/3

Pusz ta vám
012/11-12, 012/16-18, 016/25, 016/29, 016/32-35,

017/4, 017/8, 017/10-13, 019/2, 022

Szár
092/1-3, 094, 096, 097 hrsz-ból 82,9 ha (a 30G, 30J,

30K, 30NY2, 30TN1, 30TN2, 31A, 31B, 31C, 31D, 31E,
31F er dõ rész le tek),

 
098 hrsz-ból 2,3 ha (az E235919-N606753,

E235908-N606761 EOV ko or di ná tá jú tö rés pon tok ál tal
meg ha tá ro zott ha tár vo nal tól dél-nyu gat ra esõ rész),

099

Vér tes bog lár
049/1-2, 054, 055/1-4, 056, 057, 058, 059, 071/1-3, 093

Az alá hú zás sal je lölt hely raj zi szá mú in gat la nok te rü le -
tei az euró pai kö zös sé gi je len tõ sé gû ter mé szet vé del mi
ren del te té sû te rü le tek kel érin tett föld rész le tek rõl szóló
45/2006. (XII. 8.) KvVM ren de let alap ján Na tu ra 2000 te -
rü let nek mi nõ sül nek.

2. számú melléklet
a 146/2007. (XII. 27.) KvVM rendelethez

A Vér te si Táj vé del mi Kör zet fo ko zot tan vé dett
te rü le té nek in gat lan-nyil ván tar tá si helyrajzi számai

Csák vár
082, 083/1, 088, 089, 090, 091, 0215 hrsz-ból 522 ha (a

49D, 49E, 49F, 49TI1, 50C, 50D, 50E, 50G, 50I, 50TI3,
50TN, 51A, 51B, 51C, 51D, 51NY, 51TI1, 51TI2, 52A,
52B, 52C, 52D, 53A, 53B, 53NY, 54A, 54B, 54C, 54D,
54E, 54F, 54TI1, 54TI2, 54TI3, 54TI4, 55A, 55B, 55C,
55NY, 55TI1, 55TI2, 56A, 56B, 56NY, 56TI, 57A, 57B,
57C, 57D, 57NY, 57TI1, 57TI2, 58A, 58B, 58NY er dõ -
rész le tek)

Gánt
0128 hrsz-ból 64,9 ha (a 121A, 121B, 121C, 121D,

121E, 121F, 121TI1, 121TI2 er dõ rész le tek, 0129 hrsz-ból
3,4 ha (a 121ÚT er dõ rész let), 0133 hrsz-ból 11,2 ha

(a  122A, 122B, 122G, 122H, 122I, 122TI2 er dõ rész le tek),
0145 hrsz-ból 2 ha (a 118A er dõ rész let), 0149 hrsz-ból
27,1 ha (a 118G, 118H, 118I, 118TI1, 120A, 120G, 120H,
120TI er dõ rész le tek)

Orosz lány
0166 hrsz-ból 4,4 ha (a 68C, 68NY, 69B er dõ rész le tek),

0174 hrsz-ból 62,6 ha (a 68A, 68B, 68C, 68D, 68E, 68F,
68NY, 68ÚT, 69A, 69B, 69I, 69NY1 er dõ rész le tek)

Pusz ta vám
016/33 hrsz-ból 89,7 ha (a 41C, 41D, 41E, 41F, 41G,

41H, 41I, 41K, 41NY2, 41TI1, 42B, 42C, 42D, 42E, 42F,
42G, 42TI er dõ rész le tek), 016/34 hrsz-ból 1,8 ha (a 41ÚT,
42ÚT er dõ rész le tek), 017/10 hrsz-ból 127,3 ha (a 41A,
41B, 41J, 41NY1, 42A, 42H, 42NY, 44A, 44B, 44C, 44D,
44NY, 44BA, 45A, 45B, 45C, 45D, 45E, 45F, 45NY1,
45NY2, 45TI er dõ rész le tek), 017/11, 017/12 hrsz-ból 31,5 
ha (a 43A, 43B, 43C, 43NY er dõ rész le tek)

Szár
097 hrsz-ból 18,6 ha (a 31C, 31F er dõ rész le tek)

Vér tes bog lár
059 hrsz-ból 87 ha (az 1A, 1B, 1C, 1D, 1NY, 1TI, 1TN,

1VF, 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2NY, 3A, 3B, 3C er dõ rész le tek)

Az alá hú zás sal je lölt hely raj zi szá mú in gat la nok te rü le -
tei az euró pai kö zös sé gi je len tõ sé gû ter mé szet vé del mi
ren del te té sû te rü le tek kel érin tett föld rész le tek rõl szóló
45/2006. (XII. 8.) KvVM ren de let alap ján Na tu ra 2000 te -
rü let nek mi nõ sül nek.

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
147/2007. (XII. 27.) KvVM

rendelete

a Zempléni Tájvédelmi Körzet védettségének
fenntartásáról

Az egyes jog sza bá lyok és jog sza bá lyi ren del ke zé sek
ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl  szóló 2007. évi LXXXII. tör -
vény 6.  § (5) be kez dé sé ben a kör nye zet vé del mi és víz ügyi
mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 165/2006.
(VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § b) 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.  §

Az Or szá gos Kör nye zet- és Ter mé szet vé del mi Hi va tal
el nö ké nek 1/1984. (XII. 13.) OKTH ren del ke zé sé vel
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 védetté nyil vá ní tott Zemp lé ni Táj vé del mi Kör zet vé dett -
sé gét fenn tar tom.

2.  §

A Zemp lé ni Táj vé del mi Kör zet ki ter je dé se 26766,4 ha,
in gat lan-nyil ván tar tá si hely raj zi szá ma it az 1. szá mú mel -
lék let, fo ko zot tan vé dett te rü le té nek in gat lan-nyil ván tar tá -
si hely raj zi szá ma it a 2. szá mú mel lék let tar tal maz za.

3.  §

A vé dett ség in do ka és cél ja a te rü let jel leg ze tes táj ké pi
és ter mé sze ti adott sá ga i nak, a föld ta ni és fel szín al ak ta ni
ter mé sze ti ér té kek nek, a fo lyó- és ál ló vi zek nek, az er dõk
és gye pek nö vény tár su lá sa i nak, nö vény- és ál lat fa ja i nak
meg õr zé se, a te rü le ten ta lál ha tó tör tén el mi, kul túr tör té ne ti
ér té kek és a ha gyo má nyos te le pü lés kép meg óvá sa.

4.  §

(1) A te rü let ter mé szet vé del mi ke ze lé sé ért fe le lõs szerv
az Agg te le ki Nem ze ti Park Igaz ga tó ság.

(2) A ter mé szet vé del mi ke ze lé si te vé keny sé ge ket az
Agg te le ki Nem ze ti Park Igaz ga tó ság és – erdõ ese té ben – a 
kü lön jog sza bály sze rin ti er dé sze ti ha tó sá gi nyil ván tar tás -
ban sze rep lõ er dõ gaz dál ko dó val együt te sen lát ja el.

(3) Az er dõ gaz dál ko dás ra vo nat ko zó rész le tes elõ -
írásokat az ér vé nyes kör ze ti er dõ terv tar tal maz za.

5.  §

Ez a ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

Dr. Fo dor Gá bor s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

1. számú melléklet
a 147/2007. (XII. 27.) KvVM rendelethez

A Zemp lé ni Táj vé del mi Kör zet
in gat lan-nyil ván tar tá si hely raj zi szá mai

Arka

02/1, 02/2, 03, 04/1, 04/2, 06/1 hrsz-ból 66,1 ha (06/1a,
06/1b), 06/2 hrsz-ból 14,1 ha (06/2a, 06/2b, 06/2c, 06/2d,
06/2f, 06/2g, 06/2h, 06/2j), 07/1, 07/2, 08 hrsz-ból 7,4 ha
(08a, 08b, 08c, 08d), 09/1, 09/2, 010

Bol dog kõ vár al ja
02, 05/1, 05/2, 05/3, 05/4, 05/5, 06, 07, 08, 09, 010,

011/1, 011/3, 011/4, 011/5, 011/6, 011/8, 011/9, 011/10,
011/11, 011/12, 011/13, 011/14, 012, 016, 017, 018, 019,
020, 021, 022, 023, 025/1, 025/2, 026, 027, 028/1, 028/2,
029/1, 029/2, 030/1, 030/3, 030/4, 031, 032/1, 032/3,
032/4 hrsz-ból 3,7 ha (032/4a, 032/4b, 032/4c), 032/5
hrsz-ból 3,7 ha (032/5a, 032/5b), 032/6, 032/7 hrsz-ból
199,6 ha (032/7a, 032/7b, 032/7c, 032/7d, 032/7f), 033
hrsz-ból 1 ha (033a, 033b, 033c), 0109/1, 0110/1, 0110/2,
0111, 0199, 0245, 0260

Bózs va
015/4, 015/5, 015/6, 015/8, 015/10, 015/12, 015/13,

015/14, 015/15, 015/17, 016, 017 hrsz-ból 3,8 ha (017a,
017b), 018, 019 hrsz-ból 12,4 ha (019a, 019b, 019c, 019d,
019f), 020, 021/3, 021/4, 021/5 hrsz-ból 0,6 ha (021/5a,
021/5b), 021/6 hrsz-ból 0,5 ha (021/6a, 021/6b), 021/7
hrsz-ból 1 ha (021/7a, 021/7b), 021/8 hrsz-ból 6 ha
(021/8a, 021/8b, 021/8c, 021/8d, 021/8f), 021/9 hrsz-ból
4,7 ha (021/9a, 021/9b), 021/11 hrsz-ból 12,5 ha (021/11a,
021/11b), 021/12, 021/13, 021/14 hrsz-ból 2 ha (021/14a,
021/14b), 021/15, 022, 023, 024, 01033/3, 01034/2
hrsz-ból 3,3 ha (01034/2a, 01034/2b), 01034/3, 01034/4,
01035/1, 01035/2, 01036, 01037

Fony
09, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 023,

024, 025 hrsz-ból 10,2 ha (025a, 025b, 025c, 025d), 026,
027, 028, 029, 030, 031/3, 031/4, 031/5, 032/1, 032/2,
032/3, 033/1, 033/2, 033/3, 033/4, 033/5, 033/6, 034, 035,
036, 037, 038/1, 039, 040, 041/1, 041/2, 042, 043/1, 043/2, 
044, 045, 0215/2, 0215/6, 0215/7, 0215/8, 0215/9 hrsz-ból 
10 ha (0215/9a, 0215/9b), 0215/10, 0215/11, 0215/12,
0215/13, 0215/14, 0215/15, 0215/16, 0216, 0217, 0218,
0219, 0220, 0221, 0222/2, 0222/4, 0222/5, 0222/6,
0222/7, 0223, 0224, 0225, 0226, 0227, 0228 hrsz-ból 6,8
ha (0228a, 0228b), 0229, 0230 hrsz-ból 16 ha (0230a,
0230b, 0230c, 0230d, 0230f, 0230g), 0231, 0232 hrsz-ból
22,2 ha (0232a, 0232b, 0232c, 0232d, 0232f, 0232g,
0232h), 0233, 0234 hrsz-ból 9,2 ha (0234a, 0234b, 0234c), 
0235, 0236 hrsz-ból 9,2 ha (0236a, 0236b, 0236c, 0236d,
0236f), 0237, 0238 hrsz-ból 1,5 ha (0238a, 0238b), 0239,
0240 hrsz-ból 7,2 ha (0240a, 0240b, 0240c), 0241, 0242,
0243, 0244 hrsz-ból 4,5 ha (0244a, 0244b), 0245, 0246,
0247, 0248 hrsz-ból 3 ha (0248a, 0248b), 0249, 0250
hrsz-ból 4,6 ha (0250a, 0250b), 0251, 0252 hrsz-ból 22 ha
(0252a, 0252b, 0252c, 0252d), 0253, 0254, 0255 hrsz-ból
3,6 ha (0255a, 0255b, 0255c), 0256, 0257 hrsz-ból 108 ha
(0257a, 0257b, 0257c, 0257d, 0257f, 0257g, 0257h,
0257j, 0257k, 0257l, 0257m, 0257n), 0258, 0259, 0260,
0261, 0262, 0263, 0264, 0265, 0266, 0267 hrsz-ból 5,2 ha
(0267a, 0267b), 0268, 0269, 0270/1, 0270/2, 0270/3,
0270/4, 0270/5, 0270/6, 0270/7, 0271 hrsz-ból 6,5 ha
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(0271a, 0271b, 0271c), 0272, 0273/1 hrsz-ból 32,2 ha
(0273/1a, 0273/1b, 0273/1c, 0273/1d, 0273/1f, 0273/1g,
0273/1h, 0273/1j, 0273/1k), 0273/2, 0273/3, 0274, 0275
hrsz-ból 1 ha (0275a, 0275b), 0276, 0277 hrsz-ból 2,2 ha
(0277a, 0277b), 0278, 0279, 0280/1 hrsz-ból 2,7 ha
(0280/1a, 0280/1b, 0280/1c), 0280/2, 0281, 0282, 0283,
0284 hrsz-ból 7,5 ha (0284a, 0284b)

Fü zér

01, 02 hrsz-ból 0,9 ha (02t), 03/2, 03/3, 03/4, 04, 05,
06/1, 06/2, 06/3, 06/4, 06/5, 06/6, 06/7, 06/8, 06/9, 06/10,
06/11, 06/12 hrsz-ból 2 ha (06/12a, 06/12b), 06/13, 06/14,
06/15, 06/16, 06/17, 06/18 hrsz-ból 4 ha (06/18a, 06/18b,
06/18c), 07, 08/1, 08/2, 08/3, 08/4, 08/5, 08/6, 08/7, 08/8,
08/9, 08/10, 08/11, 09, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016,
017, 018/1, 018/2, 019, 020/1, 020/2, 021, 022, 023/1,
023/2, 024/1, 024/2, 024/3, 025, 026, 027, 028/1, 028/2,
029, 030, 031, 032, 033/1 hrsz-ból 20,7 ha (033/1a,
033/1b), 033/2, 033/3, 034, 035, 036, 037 hrsz-ból 12,5 ha
(037a, 037b), 038, 039, 040, 041/1 hrsz-ból 75,9 ha
(041/1a, 041/1b, 041/1c, 041/1d, 041/1f, 041/1g, 041/1h),
041/2, 041/3 hrsz-ból 2,4 ha (041/3a, 041/3b), 042, 043,
044, 045, 046, 047, 048/1, 048/2, 048/3, 048/4, 048/5,
048/6, 048/7, 048/8, 048/9, 049, 050/1, 050/2, 051, 052,
053/1, 053/2, 053/3, 053/4, 054, 055, 056, 057/1, 057/2,
058, 060/1, 060/2, 061, 0157/3, 0157/4, 0157/5, 0157/6,
0157/7, 0157/8, 0157/9, 0157/10, 0157/11, 0157/12,
0157/13, 0157/14, 0157/15, 0157/16, 0157/17, 0157/18,
0157/19, 0157/20, 0157/21, 0157/22, 0158/1, 0158/2,
0158/3, 0158/4, 0158/5 hrsz-ból 0,8 ha (0158/5a, 0158/5b, 
0158/5c), 0159, 0160/1, 0160/2, 0160/3, 0160/4, 0160/5,
0161/1, 0161/2 hrsz-ból 19,4 ha (0161/2a, 0161/2b,
0161/2c, 0161/2d, 0161/2f, 0161/2g, 0161/2h, 0161/2j,
0161/2k, 0161/2l, 0161/2m), 0162, 0163/2, 0163/3
hrsz-ból 493,5 ha (0163/3a, 0163/3b), 0163/4, 0164, 0165
hrsz-ból 29,2 ha (0165a, 0165b), 0166/1, 0166/2, 0166/3
hrsz-ból 2,4 ha (0166/3a, 0166/3b, 0166/3c), 0166/4
hrsz-ból 1,6 ha (0166/4a, 0166/4b, 0166/4c, 0166/4d,
0166/4f, 0166/4g), 0166/5, 0166/6, 0166/7 hrsz-ból 8,6 ha
(0166/7a, 0166/7b, 0166/7c, 0166/7d, 0166/7f), 0167
hrsz-ból 11,7 ha (0167a, 0167b, 0167c), 0168, 0169
hrsz-ból 46,2 ha (0169a, 0169b, 0169c), 0170, 0171
hrsz-ból 4,8 ha (0171a, 0171b), 0172/1, 0172/3, 0172/3,
0172/4, 0174, 0175/1, 0175/2, 0176/1, 0176/2, 0176/3,
0176/4, 0176/5, 0176/6, 0176/7, 0176/8, 0177/1, 0177/3,
0177/4, 0177/5, 0177/6 hrsz-ból 80,1 ha (0177/6a,
0177/6b), 0178, 0179 hrsz-ból 39,3 ha (0179a, 0179b),
0180/1, 0180/3, 0180/5, 0180/6 hrsz-ból 369,8 ha
(0180/6a, 0180/6b, 0180/6c, 0180/6d, 0180/6f, 0180/6g),
0181, 0183, 0184, 0185, 0186/1, 0186/2, 0186/3, 0186/4,
0186/5, 0186/6, 0186/7, 0186/8, 0186/9, 0186/10,
0186/11, 0186/12, 0186/13, 0186/14, 0186/16, 0186/17,
0186/18, 0186/19, 0186/20, 0186/21, 0186/22, 0186/23,
0186/24, 0186/25, 0186/26, 0186/27, 0186/28, 0186/29,

0186/30, 0186/31, 0186/32, 0186/33, 0186/34, 0186/35,
0186/36, 0186/37, 0186/38, 0186/39, 0186/40, 0186/41,
0186/42, 0186/43, 0186/44, 0186/45, 0186/46, 0186/47,
0186/48, 0187, 0188/1, 0188/2, 0188/3, 0188/4, 0188/6,
0188/7, 0188/8, 0188/9, 0188/10, 0188/11, 0188/12,
0188/13, 0188/14, 0188/15, 0188/16, 0188/17, 0188/18,
0188/19, 0188/20, 0188/21, 0188/22, 0188/23, 0188/24,
0188/25, 0188/26, 0188/27, 0188/28, 0188/29, 0188/30,
0188/31, 0188/32, 0188/33, 0188/34, 0188/35, 0188/36,
0188/37, 0188/38, 0188/39, 0188/41, 0188/42, 0188/43,
0188/44, 0188/45, 0188/46, 0188/47, 0188/48, 0189/1,
0189/2, 0190, 0191, 0192, 0193/1, 0193/3 hrsz-ból 548,8
ha (0193/3a, 0193/3b, 0193/3c, 0193/3d, 0193/3f),
0193/4, 0193/5, 0194, 0195, 0196, 0713

Gönc
012/1, 012/2, 012/3 hrsz-ból 8,2 ha (012/3a, 012/3b,

012/3c, 012/3d, 012/3f), 013, 014 hrsz-ból 0,6 ha (014a,
014b), 017/1, 017/2, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024,
065/2, 065/3, 065/4, 065/5, 066/1 hrsz-ból 17,7 ha
(066/1a, 066/1b, 066/1c), 067, 080, 081, 082, 083, 084
hrsz-ból 6,8 ha (084a, 084b)

Gönc rusz ka
016

Há rom hu ta
01, 02, 03/1, 03/2, 03/3, 03/5, 03/6, 03/7, 03/8, 03/9,

03/11, 03/12, 03/13, 03/14, 03/15, 03/16, 03/17, 03/18,
03/19, 03/20, 03/21, 03/22, 03/23, 03/24, 03/25, 03/26,
03/27, 03/28, 03/29, 03/30, 03/31, 03/32, 03/33, 03/34,
04/1a, 04/1b, 04/2, 04/3, 04/4, 04/5, 04/6, 04/7, 04/8, 04/9,
04/10, 04/11 hrsz-ból 0,4 ha (04/11a, 04/11b), 04/13,
04/14, 04/15, 04/16, 04/17, 05, 06, 07, 08/1, 08/2, 08/3,
08/4, 08/5, 08/6, 08/7, 08/8, 08/9, 09, 010/1, 010/2, 010/3,
010/4 hrsz-ból 4 ha (010/4a, 010/4b), 010/5, 010/6, 012,
014, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022/2, 022/4, 022/8,
022/9, 022/10, 022/11, 022/12, 022/13, 022/14, 023,
024/2, 024/3, 024/5, 024/6, 024/7, 024/8, 025, 026, 027/1
hrsz-ból 5,8 ha (027/1a, 027/1b, 027/1c), 027/2, 027/3,
027/4, 027/5, 027/6, 027/8, 027/9, 027/10, 028/1, 028/2,
028/3, 028/4, 028/5, 028/6, 028/7, 028/8, 028/9, 028/10,
028/11, 028/12, 028/13, 028/14, 028/15, 028/16, 028/17,
028/18, 028/19, 028/20, 028/21, 028/22, 028/23, 028/24,
028/25, 028/26, 029, 030/2, 030/3, 030/4, 030/5, 030/6,
030/7, 030/9, 031, 032/1, 032/2, 032/3, 032/4, 032/5,
032/6, 032/7, 032/8 hrsz-ból 0,2 ha (032/8a, 032/8b),
032/9, 032/10, 032/11, 032/12, 032/13, 032/14 hrsz-ból
0,2 ha (032/14a, 032/14b), 032/15, 032/16, 032/17,
032/18, 032/19, 032/20, 033/1, 033/2, 033/3, 033/4, 033/5, 
033/6, 033/7, 033/8, 033/9, 033/10, 033/11, 033/12,
033/13, 034/1, 034/2, 034/3, 034/4, 034/5, 034/6, 034/7,
034/8, 034/9, 034/10, 034/11, 034/12, 035, 036/1, 036/2,
036/3, 037/1, 037/2, 038, 039, 040, 041, 092, 093/1, 094,
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095/2, 095/3, 095/8, 095/9, 095/10, 095/11, 095/12,
095/13, 095/14, 095/15, 096/1, 096/2, 096/3, 096/4, 096/5, 
096/6, 096/7, 097/1, 097/2, 097/3, 097/4, 097/5, 097/6,
098, 099/1, 099/2, 099/3, 099/4, 099/5, 099/6, 099/7,
099/8, 0100, 0101/1, 0101/2, 0101/3, 0101/4, 0101/5,
0101/6, 0101/7, 0101/8, 0101/9, 0101/10, 0101/11,
0101/12, 0101/13, 0101/14, 0101/15, 0101/16, 0101/17,
0101/18, 0101/19, 0101/20, 0102/1, 0102/2, 0102/3,
0102/5, 0102/6, 0102/7, 0102/8, 0102/9, 0102/10,
0102/11, 0102/12, 0102/13, 0102/14, 0102/15, 0102/16,
0102/17, 0102/18, 0102/19, 0102/20, 0102/21, 0102/22,
0102/23, 0102/24, 0102/25, 0102/26, 0103/1, 0103/2,
0103/3, 0103/4, 0103/5, 0103/6, 0103/7, 0103/8, 0103/9,
0103/10, 0103/11, 0103/12, 0103/13, 0103/14, 0104,
0105/1, 0105/2, 0105/3, 0105/4, 0105/5, 0105/6, 0105/7,
0105/8, 0105/9, 0105/10, 0105/11, 0105/12, 0105/13,
0105/14, 0105/15, 0105/16, 0105/17, 0106/1, 0106/2,
0106/3, 0107, 0108, 0115/1, 0115/2, 0115/3, 0115/4,
0115/5, 0115/6, 0115/7, 0115/8, 0115/9, 0115/10,
0115/11, 0115/12, 0115/13, 0115/14, 0115/15, 0115/16,
0115/17, 0115/18, 0116/1, 0116/2, 0116/3, 0116/5,
0116/6, 0116/7, 0116/8, 0116/9, 0116/10, 0116/11,
0116/12 hrsz-ból 2,6 ha (0116/12a, 0116/12b), 0116/13,
0116/14, 0116/15, 0117, 0120, 0125, 0126, 0127, 0128,
0129, 0130, 0131 hrsz-ból 50 ha (0131a, 0131b), 0132,
0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138 hrsz-ból 86,9 ha
(0138a, 0138b, 0138c), 0139, 0140/1 hrsz-ból 930,7 ha
(0140/1a, 0140/1b, 0140/1c, 0140/1d, 0140/1f, 0140/1g,
0140/1h, 0140/1j), 0140/2, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145,
0146, 0147, 0148, 0149/1, 0149/5, 0149/6, 0149/7,
0149/8, 0149/12, 0149/13, 0150, 0151/1, 0151/2, 0151/3,
0151/4, 0151/5, 0151/6, 0151/7, 0151/8, 0152/1, 0152/2,
0153, 0154, 0155/11, 0155/12, 0155/13, 0155/14,
0155/15, 0155/16, 0155/17, 0155/18, 0156/1, 0156/2,
0156/3, 0156/4, 0156/5, 0156/6, 0156/8, 0156/9, 0156/10,
0156/11, 0156/14, 0156/15, 0156/16, 0156/17, 0156/18,
0156/20, 0156/21, 0156/22, 0156/23, 0156/24, 0156/25,
0156/26, 0156/27, 0156/28, 0156/29, 0156/30, 0156/31,
0156/32, 0156/33, 0157/1, 0157/2, 0157/3, 0157/4, 0158,
0159, 0160/1, 0160/2, 0160/3, 0160/4, 0160/5, 0160/6,
0160/7, 0160/8, 0160/9, 0160/10, 0160/11, 0160/12,
0160/13, 0161/1, 0161/2, 0161/3, 0161/4, 0161/5, 0161/6,
0161/7, 0161/8, 0161/9, 0161/10, 0161/11, 0161/12,
0161/13, 0161/14, 0161/15, 0161/16, 0161/17, 0161/18,
0161/19, 0161/20, 0161/21, 0161/22, 0162, 0163, 0164/1,
0164/2, 0164/3, 0164/4, 0164/5, 0164/6, 0164/7, 0164/8,
0165/1, 0165/2, 0165/3, 0165/4, 0165/5, 0165/6 hrsz-ból
1,4 ha (0165/6a, 0165/6b), 0166, 0167/1, 0167/2, 0168,
0169/1, 0169/2, 0170, 0171/1, 0171/2, 0171/3, 0171/4,
0172/1, 0172/2, 0172/8, 0172/9, 0172/10, 0172/11,
0172/14, 0172/15, 0172/16, 0172/17, 0172/18, 0172/19,
0172/20, 0172/21, 0172/22, 0172/23, 0173/3, 0173/4,
0173/5, 0174/1, 0174/2, 0174/3, 0174/4, 0175, 0176/4
hrsz-ból 80,3 ha (0176/4a, 0176/4b, 0176/4c, 0176/4d,

0176/4f, 0176/4g), 0176/5 hrsz-ból 48,1 ha (0176/5a,
0176/5b, 0176/5c, 0176/5d, 0176/5f, 0176/5g, 0176/5h,
0176/5j, 0176/5k), 0176/6, 0176/7, 0176/8, 0176/9,
0176/10 hrsz-ból 38 ha (0176/10a, 0176/10b, 0176/10c),
0176/11, 0176/12, 0176/13, 0176/14, 0176/15, 0176/16,
0177, 0178, 0179, 0180 hrsz-ból 35,1 ha (0180a, 0180b),
0181, 0183/1 hrsz-ból 118,8 ha (0183/1a, 0183/1b,
0183/1c), 0183/2, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188/2,
0188/3, 0188/4, 0188/5, 0188/6, 0188/7, 0188/8, 0188/9,
0188/10, 0188/11, 0188/12 hrsz-ból 174,2 ha (0188/12a,
0188/12b, 0188/12c, 0188/12d, 0188/12f, 0188/12g,
0188/12h, 0188/12j), 0189/1, 0189/2, 0189/4, 0189/5,
0190, 0191/1, 0191/2, 0192/1, 0192/7, 0193, 0194,
0195/1, 0195/2, 0195/4, 0195/5, 0195/9, 0195/10,
0195/11, 0195/12, 0195/13, 0195/14, 0195/15, 0195/16,
0195/17, 0195/18, 0195/19, 0195/20, 0195/21, 0195/22,
0195/23, 0199/1, 0199/2, 0199/3, 0199/4, 0199/5, 0199/6,
0199/7, 0200, 0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206/1,
0206/2, 0206/3, 0206/4, 0206/5, 0207/1, 0207/2, 0207/3,
0207/4, 0207/7, 0207/8, 0207/9 hrsz-ból 9,2 ha (0207/9a,
0207/9b), 0207/10 hrsz-ból 6,5 ha (0207/10a, 0207/10b,
0207/10c, 0207/10d), 0207/11 hrsz-ból 44,3 ha (0207/11a, 
0207/11b, 0207/11c, 0207/11d, 0207/11f, 0207/11g,
0207/11h, 0207/11j, 0207/11k, 0207/11l), 0208/1, 0208/6, 
0208/7, 0208/8, 0208/9, 0208/10, 0208/11, 0208/13,
0208/14, 0208/15, 0208/16, 0208/17, 0208/18, 0208/19,
0208/20, 0208/21, 0208/22, 0208/23, 0208/24, 0208/25,
0208/26, 0209/1 hrsz-ból 9,7 ha (0209/1a, 0209/1b),
0209/2, 0209/3, 0209/4, 0209/5, 0209/6, 0209/7, 0209/8,
0209/9, 0210, 0211/1, 0211/2, 0211/3, 0211/4, 0211/5,
0211/6, 0211/7, 0211/8, 0211/9, 0211/10, 0211/11,
0211/12, 0211/13, 0211/14, 0212, 0213/1 hrsz-ból 6,7 ha
(0213/1a, 0213/1b), 0213/2, 0213/3, 0213/4, 0213/5,
0213/6, 0213/7, 0213/8, 0213/9, 0213/10, 0213/11,
0213/12, 0213/13, 0213/14, 0213/15, 0213/16, 0213/17,
0213/18, 0213/19, 0213/20, 0213/21, 0213/22, 0213/23,
0213/24, 0213/25, 0213/26, 0213/28, 0213/29, 0213/30,
0213/31, 0213/32, 0214, 0215, 0216/1, 0216/6, 0216/7,
0216/8, 0216/9, 0216/10, 0216/11, 0216/12, 0216/13,
0216/14, 0216/15, 0216/17, 0216/19, 0216/21, 0216/22,
0216/23, 0216/24, 0217/1, 0217/2, 0217/3, 0217/4,
0217/5, 0217/6, 0217/7, 0217/8, 0217/9, 0217/10,
0217/11, 0218, 0219, 0220/2, 0220/3, 0220/4, 0220/5,
0220/7, 0220/8, 0220/10, 0220/11, 0220/12, 0220/13
hrsz-ból 3,8 ha (0220/13a, 0220/13b), 0221/1, 0221/2,
0221/3, 0221/4, 0221/5, 0221/6, 0221/7, 0221/8, 0221/9,
0221/10, 0221/11, 0221/12, 0221/13, 0221/14, 0221/15,
0221/16, 0221/17, 0221/18, 0221/19, 0221/20, 0221/21,
0222, 0223, 0224, 0225, 0226, 0227, 0228 hrsz-ból 482 ha
(0228a, 0228b, 0228c, 0228d), 0229, 0230, 0231/1,
0231/3, 0231/4, 0231/6 hrsz-ból 60,3 ha (0231/6a,
0231/6b, 0231/6c, 0231/6d, 0231/6f), 0231/7, 0232, 0233,
0234/1, 0234/2, 0235, 0236, 0237, 0238, 0239, 0240/1,
0240/2, 0241, 0242/2, 0242/3, 0242/4, 0242/5, 0242/6,
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0242/7, 0242/8, 0242/9, 0242/10, 0242/11, 0242/12,
0242/13, 0242/14, 0242/15, 0243/1, 0243/2, 0244, 0245,
0246, 0247, 0248, 0249/3, 0249/4, 0249/5, 0249/7,
0249/9, 0249/10, 0250, 0251/1, 0251/2, 0251/3, 0251/4,
0251/5, 0251/9, 0251/10, 0251/12, 0251/13, 0251/14,
0251/15, 0251/16, 0251/17, 0251/18, 0251/20 hrsz-ból 0,4 
ha (0251/20a, 0251/20b), 0251/21, 0251/22, 0251/23,
0251/24, 0251/25 hrsz-ból 0,2 ha (0251/25a, 0251/25b),
0251/26, 0251/27, 0251/28, 0251/29, 0251/30, 0251/31,
0251/32, 0251/33, 0251/34, 0251/35, 0251/36, 0251/37,
0251/38, 0251/39, 0251/40, 0251/41, 0251/42, 0251/43,
0252/1, 0252/2, 0253, 0254/2 hrsz-ból 0,6 ha (0254/2a,
0254/2b), 0254/3, 0254/6, 0254/14, 0254/15, 0254/16,
0254/17, 0254/18, 0254/19, 0254/20, 0254/21, 0254/24,
0254/25, 0254/26, 0254/27, 0254/28, 0254/29, 0254/30,
0254/31, 0254/33, 0254/34, 0254/35, 0254/36, 0254/37,
0255, 0256/1, 0256/2, 0256/3, 0256/4, 0256/5, 0256/6,
0256/7, 0256/8, 0256/9, 0256/10, 0256/11, 0256/12,
0256/13, 0256/14, 0257, 0258/2, 0258/3, 0258/4, 0258/5,
0258/6, 0258/7, 0258/8, 0258/9, 0258/10, 0259/1, 0259/2,
0259/3, 0259/4, 0259/5, 0259/6, 0259/7, 0259/8, 0260,
0261/1, 0261/2, 0262, 0263, 0264, 0265/1, 0265/2,
0265/3, 0265/4, 0265/5, 0265/6, 0265/7, 0265/8, 0265/9,
0265/10, 0265/12, 0265/13, 0265/14, 0265/15, 0265/16,
0265/17, 0265/18, 0265/19, 0265/20, 0265/21, 0265/22,
0265/23, 0265/24, 0265/25, 0265/26, 0265/27, 0265/28,
0265/29, 0265/30, 0265/31, 0265/32, 0265/33, 0265/34,
0265/35, 0265/37, 0265/38, 0265/39, 0265/40, 0265/41,
0265/43, 0265/44, 0265/45, 0265/46, 0265/47, 0265/48,
0265/49, 0265/50, 0265/51, 0265/52, 0265/53, 0265/54,
0265/55, 0265/56, 0265/57, 0265/58, 0265/59, 0265/60,
0265/61, 0266, 0267, 0268, 0269, 0270/1, 0270/2, 0270/3,
0270/4, 0270/5, 0270/6, 0270/7, 0270/8, 0270/9, 0270/10,
0274, 0275/1, 0275/2 hrsz-ból 0,8 ha (0275/2a, 0275/2b),
0275/3, 0275/4, 0275/5, 0275/6

Hol ló há za

01, 02 hrsz-ból 2,9 ha (02a, 02b, 02c), 03, 04, 05/1, 05/2, 
05/3, 05/4, 05/5, 05/6, 05/7, 05/8, 05/9, 05/10, 05/11,
05/12, 06, 07/1, 07/2, 07/3, 07/4, 07/5, 07/6, 07/8, 07/9,
07/10, 07/11, 07/12, 07/13, 07/14, 07/15, 07/16, 07/17,
07/18, 07/19, 07/20, 07/21, 07/22, 07/23, 07/24, 07/25,
07/26, 07/27, 07/28, 07/29, 07/30, 07/31, 07/32, 07/33,
07/34, 07/35, 08/1, 08/2, 09/64, 09/65, 09/66, 09/67,
09/68, 09/69, 09/70, 09/72, 09/73, 09/74, 09/75, 09/76,
09/77, 09/80, 09/81, 09/82, 09/83, 09/84, 09/85, 09/86,
09/87, 09/88, 09/89, 09/90, 09/91, 09/92, 09/93, 09/95,
09/96, 010, 011/1, 011/2, 011/4, 011/5, 011/6, 011/7,
011/8, 011/9, 011/10, 011/11, 011/12, 011/13, 011/14,
011/15, 011/16, 011/17, 011/18, 011/19, 012/1, 012/2,
013/1, 013/2, 013/3, 013/4, 013/5, 014, 015, 016/1, 016/2,
016/3, 016/4, 016/5, 016/6, 016/7, 016/8, 016/9, 016/10,
016/11, 016/12, 016/13, 016/14, 016/15, 016/16, 016/17,
018, 019/1, 019/2, 019/3, 019/4, 019/5, 019/6, 019/7,

019/8, 019/9, 019/10, 019/11, 020/1, 020/2, 020/3, 020/4,
020/5, 020/6, 020/7, 020/8, 020/9, 020/10, 020/11, 020/12, 
020/13, 020/14, 020/15, 020/16, 020/17, 020/18, 020/19,
020/20, 020/21, 020/22, 020/23, 020/24, 020/25, 020/26,
020/27, 020/28, 020/29, 021, 022/1, 022/2, 022/3, 022/4,
022/5, 022/6, 022/7, 022/8, 022/9, 022/10, 022/11, 022/12, 
022/13, 022/14, 022/15, 022/16, 022/17, 022/18, 022/19,
022/20, 022/21, 022/22, 022/23, 022/24, 022/25, 022/27,
022/28, 022/29, 022/30, 022/31, 022/32, 022/33, 022/34,
022/35, 022/36, 022/37, 022/38, 022/39, 022/40, 022/41,
022/42, 022/43, 022/44, 022/45, 022/46, 022/47, 022/48,
022/49, 022/50, 022/51, 022/52, 022/53, 022/54, 022/55,
022/56, 022/57, 022/58, 022/59, 022/60, 022/61, 022/62,
022/63, 022/64, 022/65, 022/66, 022/67, 022/68, 022/69,
022/70, 022/71, 022/77, 022/78, 022/79, 022/80, 022/81,
022/82, 022/83, 022/84, 022/85, 022/86, 022/87, 022/88,
022/89, 022/90, 022/91, 022/92, 022/93, 022/94, 022/95,
022/96, 022/97, 022/98, 022/99, 022/100, 022/101,
022/102, 022/103, 022/104, 022/105, 022/106, 022/107,
022/108, 023, 024/1, 024/2, 024/3, 024/4, 024/5, 024/6,
024/7, 024/8, 024/9, 024/10, 024/11, 024/12, 024/13,
024/14, 024/15, 024/16, 024/17, 024/18, 024/19, 024/20,
024/21, 024/22, 024/23, 024/24, 024/25, 024/26, 024/27,
024/28, 024/29, 024/30, 024/31, 024/32, 024/33, 024/34,
024/35, 024/36, 024/37, 024/38, 024/39, 024/40, 024/41,
024/42, 024/43, 024/44, 024/45, 024/46, 024/47, 024/48
hrsz-ból 4,3 ha (024/48a, 024/48b, 024/48c, 024/48d),
025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 033, 034/13,
034/14, 034/15, 034/16, 034/17, 034/18, 034/19, 034/20,
034/21, 034/22, 034/23, 034/24, 035, 036/1, 036/2, 036/3,
036/4, 036/5, 036/6, 036/7, 036/8, 036/9, 036/10, 036/11,
036/12, 036/13, 036/14, 036/15, 036/16, 036/17, 036/18,
036/19, 036/20, 036/21, 036/22, 036/23, 036/24, 036/25,
036/27, 036/28, 037, 038/1 hrsz-ból 1,1 ha (038/1a,
038/1b), 038/2, 038/3, 038/4, 038/5, 038/6, 038/7, 038/8,
038/9, 038/10, 038/11, 038/12, 038/13, 038/14, 038/15,
038/16, 038/17, 038/18, 038/19, 038/21, 038/22, 038/23,
038/24, 038/25, 038/26, 038/27, 038/28, 038/29, 038/30,
038/31, 038/32, 038/33, 038/34, 038/35, 038/36, 038/37,
038/38, 038/39, 038/40, 038/41, 038/42, 038/43, 038/44,
038/45, 038/46, 038/47, 038/48, 038/49, 038/50, 038/51,
038/52

Kis hu ta

02/1, 02/2 hrsz-ból 105 ha (02/2a, 02/2b), 03/1, 03/2,
03/3, 03/4, 03/5, 03/6, 03/7, 03/8, 03/9, 03/10, 03/11,
03/12, 03/13, 03/14, 03/15, 03/16, 03/17, 03/18, 03/19,
03/20, 03/21, 03/22, 03/23, 03/24, 03/25, 03/26, 03/27,
03/28, 03/29, 03/30, 03/31, 03/32, 03/33, 03/34, 03/35,
03/36, 03/37, 03/38, 03/39, 03/40, 03/41, 03/42, 03/43,
03/44, 03/45, 03/46, 03/47, 03/48, 03/49, 03/50, 03/51,
03/52, 03/53, 03/54, 03/55, 03/56, 03/57, 03/58, 03/59,
03/60, 03/61, 03/62, 03/63, 03/64, 03/65, 03/66, 03/67,
03/68, 03/69, 04/1, 04/2, 04/3, 04/4, 04/5, 04/6, 04/7, 04/8, 
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04/9, 04/11, 04/12, 04/13, 04/14, 04/15, 04/16, 04/17,
04/18, 04/19, 04/20, 04/21, 04/22, 04/23, 04/24, 04/25,
04/26, 04/27, 04/28, 04/29, 04/30, 04/31, 04/32, 04/33,
04/34, 04/35, 04/36, 04/37, 04/38, 04/39, 04/40, 04/41,
04/42, 04/43, 04/44, 04/45, 04/46 hrsz-ból 0,3 ha (04/46a,
04/46b), 04/47, 04/48, 04/49, 04/50, 04/51 hrsz-ból 0,5 ha
(04/51a, 04/51b), 04/52, 04/53, 04/54, 04/55, 04/56,
04/57, 04/58, 04/59, 04/60, 04/61, 04/62, 04/63, 04/64,
04/65, 04/66, 04/67, 04/68, 04/69, 04/70, 04/71, 04/72,
04/73, 04/74, 04/76, 04/77, 04/78, 04/79, 04/80, 04/81,
04/82, 04/83, 04/84, 04/85, 04/86, 04/87, 04/88, 04/89,
04/90, 04/91, 04/92, 04/93, 04/94, 04/95, 04/96, 04/97,
04/98, 04/99, 04/100, 04/101, 04/102, 04/103, 04/104, 05,
06/1, 06/2, 07/1, 07/2, 07/3, 07/4, 07/5, 07/6, 07/7, 07/8,
07/9, 07/10, 07/11, 07/12, 07/13, 07/14, 07/15, 07/16,
07/17, 07/18, 07/19, 07/20, 07/21, 07/22, 07/23, 07/24,
07/25, 07/26, 07/27, 07/28, 07/29, 07/30, 08/1, 08/2, 09/1,
09/2, 09/3, 09/4, 09/5, 09/6, 09/7, 09/8, 09/9, 09/10, 09/11, 
09/12, 09/13, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018,
019, 020, 021, 022 hrsz-ból 2 ha (022a, 022b), 023, 024
hrsz-ból 3,2 ha (024a, 024b), 025/1, 025/2, 026/1, 026/2,
027/1, 027/2, 027/3, 027/4, 027/5, 027/6, 027/7, 027/8,
027/9, 027/10, 027/11, 027/12, 027/13, 027/14, 027/15,
027/16, 027/17, 027/18, 027/19, 027/20, 027/21, 027/22,
027/23, 027/24, 027/25, 027/26, 027/27, 027/28, 027/29,
027/30, 027/31, 027/32, 027/33, 027/34, 027/35, 027/36,
027/37, 027/38, 027/39, 027/40, 027/41, 027/42, 027/43,
027/44, 027/45, 027/46, 027/47, 027/48, 027/49, 027/50,
027/51, 027/52, 027/53, 027/54, 027/55, 027/56, 027/57,
027/58, 027/59, 027/60, 027/61, 027/62, 027/63, 027/64,
027/65, 027/66, 027/67, 027/68, 027/69, 027/70, 027/71,
027/72, 027/73, 027/74, 027/75, 027/76, 027/77, 027/78,
027/79, 027/80, 027/81, 027/82, 027/83, 027/84, 027/85,
027/86, 027/87, 027/88, 027/89, 027/90, 027/91, 027/92,
027/93, 027/94, 027/95, 027/96, 027/97, 027/98, 027/99,
027/100, 027/101, 027/102, 027/103, 027/104, 027/105,
027/106, 027/107, 027/110, 027/111, 027/113, 027/114,
028, 029, 030, 031

Kom lós ka
036, 037 hrsz-ból 163,8 ha (037a, 037b), 038/1 hrsz-ból

103,2 ha (038/1a, 038/1b, 038/1c, 038/1d, 038/1f, 038/1g,
038/1h, 038/1j, 038/1k, 038/1l, 038/1m, 038/1n, 038/1p,
038/1r, 038/1s, 038/1t, 038/1v, 038/1z), 038/2 hrsz-ból
20,6 ha (038/2a, 038/2b, 038/2c, 038/2d, 038/2f, 038/2g,
038/2h, 038/2j), 054, 055/1, 055/2 hrsz-ból 116 ha
(055/2a, 055/2b, 055/2c), 056 hrsz-ból 15,5 ha (056a,
056b, 056c), 057, 058, 059, 060, 061, 062, 063, 064

Mak kos hoty ka
05, 06, 07 hrsz-ból 4,9 ha (07a, 07b, 07c), 08, 09, 010,

011, 012, 013/1, 013/2, 014/1, 015, 016, 017, 018, 019,
020, 021, 022/1, 022/2, 023, 025, 026, 027, 028, 029, 030
hrsz-ból 12,1 ha (030a, 030b), 031 hrsz-ból 16,4 ha (031a,

031b), 032/1-2, 034/1-7, 035, 036/1, 036/2, 036/3, 036/4,
036/5, 036/6, 036/7, 036/8, 036/9, 036/10, 036/11, 036/12, 
036/13, 036/14, 036/15, 036/16, 036/17, 036/18, 036/19,
036/20, 036/21, 036/22, 036/23, 036/24, 036/25, 036/26,
036/27, 036/28, 036/29, 036/30, 036/31, 036/32, 036/33,
036/34, 036/35, 036/36, 036/37, 036/38, 036/39, 036/40,
036/41, 036/42, 036/43, 036/44, 036/45, 036/46, 036/47,
036/48, 036/49, 037, 038, 039/1, 039/2, 040, 041, 042,
043/1, 043/2, 043/3, 043/4, 043/5, 043/6, 043/7, 043/8,
043/9, 043/10, 043/11, 043/12, 043/13, 043/14, 043/15,
043/17, 043/18, 043/19, 043/20, 043/21, 043/22, 043/23,
043/24, 043/25, 043/26, 043/27, 043/28, 043/29, 043/30,
043/31, 043/32, 043/33, 043/34, 043/35, 043/36, 043/37,
043/38, 043/39, 043/40, 043/41, 043/42, 043/43, 043/44,
043/45, 043/46, 043/47, 043/48, 043/49 hrsz-ból 8,3 ha
(043/49a, 043/49b), 043/50, 043/52, 043/53, 044, 045,
046/2 hrsz-ból 5,1 ha (046/2a, 046/2b), 046/3, 046/4
hrsz-ból 15,7 ha (046/4a, 046/4b), 046/5, 046/6, 046/7,
046/8 hrsz-ból 13,1 ha (046/8a, 046/8b)

Mo gyo rós ka

01, 02/1 hrsz-ból 21,1 ha (02/1a, 02/1b), 02/2, 02/3, 03,
04, 05, 06, 07, 08/1, 08/2, 08/3, 09, 010, 011/1, 011/2, 012,
013/1, 013/2, 013/3, 014 hrsz-ból 0,6 ha (014a, 014b), 015, 
016, 017/1 hrsz-ból 1,8 ha (017/1a, 017/1b, 017/1c), 017/2
hrsz-ból 1,2 ha (017/2a, 017/2b), 017/3, 017/4, 017/5,
017/6, 017/7, 017/8, 017/9, 017/10, 017/11, 017/12
hrsz-ból 0,3 ha (017/12a, 017/12b), 017/13 hrsz-ból 0,3 ha
(017/13a, 017/13b), 017/14, 017/15, 017/16, 017/17,
017/18, 017/19, 017/20 hrsz-ból 0,8 ha (017/20a,
017/20b), 017/21, 017/22, 017/23, 017/25, 017/26,
017/27, 017/28, 017/29, 017/30, 017/31, 017/35, 017/36,
017/37, 017/38, 017/39, 017/40, 017/41, 017/42, 017/43,
017/44, 017/45, 017/46, 017/47, 017/48, 017/49, 017/50,
017/51, 017/53, 017/54, 017/55, 017/56, 017/57, 017/59,
017/60, 017/61, 017/62, 017/63, 017/64, 017/65, 017/66,
017/67, 017/68, 017/69, 017/70, 017/71, 017/72, 017/75,
017/76, 017/77, 017/78, 017/79, 017/80, 017/81, 017/82,
017/83, 017/84, 021, 023, 024/1, 024/2, 024/3, 024/4,
024/5, 024/6, 024/7, 024/8, 025, 026, 027, 028, 029, 030a,
030b, 032/1, 032/2, 032/3, 032/4, 032/5, 032/6, 032/7,
032/8, 032/9, 032/10, 033, 034, 035, 036, 039, 040/9,
040/10, 040/11, 040/12, 040/13, 040/14, 040/15, 040/16,
040/18, 040/19, 040/20, 040/21, 040/22, 040/24, 040/25,
041/1, 041/2, 042 hrsz-ból 0,8 ha (042a, 042b), 043
hrsz-ból 0,6 ha (043a, 043b), 044, 045/1, 045/2 hrsz-ból
4,7 ha (045/2a, 045/2b), 046, 047, 048, 049, 050/2, 050/3,
050/5, 050/6, 050/7, 050/8, 051, 052, 053/3, 053/4, 054/1,
054/2, 055, 056/1, 056/2, 056/3, 057, 058/1, 058/2, 058/3,
058/4, 058/5, 058/6, 058/7, 058/8, 058/9, 058/10, 058/11,
058/12, 058/13, 058/14, 058/15, 058/16, 058/17, 058/18,
058/19, 058/20, 058/21, 058/22 hrsz-ból 0,5 ha (058/22a,
058/22b), 058/23, 058/24, 058/25, 058/26, 059, 060
hrsz-ból 12,3 ha (060a, 060b), 061, 062/1, 062/2, 062/4,
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062/5, 062/6, 062/7, 062/8, 062/10, 062/11, 062/12,
062/13, 062/14, 062/15, 062/16, 062/17, 062/18, 062/19,
062/20, 062/21, 062/23, 062/24, 062/26, 062/27, 062/28,
062/29, 062/30, 062/31, 062/32, 062/33, 062/34, 062/35,
062/36, 062/37, 063, 064, 065/1 hrsz-ból 0,5 ha (065/1a,
065/1b), 065/2, 065/3, 065/5, 065/6, 065/7, 065/8, 065/9,
065/10, 065/11, 065/12, 065/13, 065/15 hrsz-ból 0,5 ha
(065/15a, 065/15b), 065/16 hrsz-ból 0,5 ha (065/16a,
065/16b), 065/17 hrsz-ból 0,5 ha (065/17a, 065/17b),
065/18 hrsz-ból 0,5 ha (065/18a, 065/18b), 065/19
hrsz-ból 0,5 ha (065/19a, 065/19b), 065/20, 065/21,
065/22, 065/23, 065/24, 065/25, 065/26, 065/28, 065/29,
066/1, 066/3, 066/4, 066/5, 066/6, 066/7, 066/8, 066/9,
067, 068, 069/1, 069/2, 070, 071, 072 hrsz-ból 54,4 ha
(072a, 072b, 072c, 072d), 073, 074, 075, 076, 077, 078/2,
078/5, 078/6, 078/7, 078/8, 078/9, 078/10, 078/11, 078/12, 
078/13, 078/14, 078/15, 078/16, 078/17, 078/18, 078/19,
078/20, 078/21, 078/22, 078/23, 078/24, 078/25, 078/26,
078/27, 078/28, 078/29, 078/30, 078/31, 078/32, 078/33,
078/34, 078/35, 078/36, 078/37, 078/38, 079/1, 079/2,
079/3, 079/4, 080, 081/1, 081/2, 081/3, 081/4, 081/5,
081/6, 081/7, 081/8, 081/9, 081/10, 081/11, 081/12,
081/13, 081/14, 081/15, 081/16, 081/17, 081/18, 081/19,
082, 083/1, 083/2, 083/3, 083/4, 083/6, 083/7, 083/8,
083/9, 084/1, 084/2, 084/3, 084/4, 084/5, 084/6, 084/7,
084/8, 084/9, 084/10, 084/11, 085/1, 085/2, 085/3, 085/4,
085/5, 085/6, 086/1, 086/2, 086/3, 086/4, 086/5, 086/6,
086/7, 086/8, 086/9, 086/10, 086/11, 086/12, 086/13,
086/14, 086/15, 086/16, 086/17, 086/18, 087 hrsz-ból 12,4 
ha (087a, 087b, 087c), 088/1, 088/2, 088/3, 089, 090/1,
090/2, 091/1, 091/2, 091/3, 091/4, 091/5, 091/6, 091/7,
091/8, 091/9, 091/10, 091/11, 091/12, 091/13, 092/1,
092/3, 092/4, 092/5, 092/6, 092/7, 092/8, 092/9, 092/10,
092/11, 092/12, 092/13, 092/14, 092/15, 092/16, 092/17,
092/18, 092/19, 092/20, 092/21, 092/23, 092/24, 092/25,
092/28, 092/29, 092/30, 092/31, 093, 094/2, 094/3, 094/4,
094/5, 094/6, 094/7, 094/8, 094/9, 094/10, 094/11, 094/12, 
094/13, 094/14, 094/15, 094/16, 094/17, 094/18, 094/19,
094/20, 094/21, 094/22, 094/23, 094/24, 095/1, 095/2,
096/2, 096/3, 096/5, 096/6, 096/8, 096/9 hrsz-ból 0,8 ha
(096/9a, 096/9b), 096/11, 096/12, 096/13, 096/14, 096/15, 
096/16, 096/17, 097, 098/2, 098/3, 098/4, 098/5 hrsz-ból
25,4 ha (098/5a, 098/5b, 098/5c), 098/6, 099, 0100/2,
0100/3, 0100/4, 0100/5, 0100/6, 0101/5, 0101/8, 0101/12,
0101/14, 0101/15, 0101/16, 0101/17, 0101/18, 0101/19,
0101/20, 0101/21, 0101/22, 0101/23, 0101/24, 0101/25,
0101/26, 0101/27, 0101/28, 0101/29, 0101/30, 0101/31,
0101/32, 0101/33, 0102/2 hrsz-ból 8,1 ha (0102/2a,
0102/2b, 0102/2c, 0102/2d, 0102/2f), 0102/3, 0102/4
hrsz-ból 0,8 ha (0102/4a, 0102/4b), 0102/6, 0102/7,
0102/8, 0102/9, 0102/10, 0102/11 hrsz-ból 2,3 ha
(0102/11a, 0102/11b), 0102/12, 0102/13, 0102/14,
0102/15, 0102/16, 0102/17, 0102/18, 0102/19, 0102/20,
0102/21, 0103, 0104, 0106/1, 0106/2, 0106/3, 0106/4,

0106/5, 0106/6, 0106/7, 0106/8, 0106/9, 0106/12,
0106/13, 0106/14, 0106/15, 0106/16, 0106/17, 0106/18,
0106/19, 0106/20, 0106/21, 0106/22, 0106/23, 0106/24,
0106/25, 0106/26, 0106/27, 0106/28, 0106/29, 0106/30,
0106/31, 0106/32, 0106/33, 0106/34, 0106/35, 0106/36,
0106/37, 0106/38, 0106/39, 0106/40, 0106/41, 0106/42,
0106/43, 0106/44, 0106/45, 0106/46, 0106/48, 0106/49,
0106/50, 0106/51, 0107, 0108, 0109, 0110/1, 0110/2,
0110/3, 0110/4, 0110/5, 0110/6, 0110/7, 0110/8, 0110/9,
0110/10, 0110/11, 0110/12, 0110/13, 0110/14, 0110/15,
0110/16, 0110/17, 0110/18, 0110/19, 0110/20, 0110/21,
0110/22, 0110/23, 0110/24, 0110/25, 0110/26, 0110/27,
0110/28, 0110/29, 0110/30, 0110/31, 0110/32, 0110/33,
0110/34, 0110/35, 0110/36, 0110/37, 0112/1, 0112/2,
0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120/2, 0120/3,
0120/4, 0120/5, 0120/6, 0120/7, 0120/8, 0120/9, 0120/10,
0120/11, 0120/12, 0120/13, 0120/14, 0120/15, 0120/17,
0120/18, 0120/19, 0120/20, 0120/21, 0120/22, 0120/23,
0120/24, 0120/25, 0120/26, 0120/27, 0120/28, 0121/1,
0121/2, 0121/3, 0121/4, 0122, 0123/1, 0123/2, 0123/3,
0123/5, 0123/6, 0123/7, 0124/1, 0124/2, 0125/1, 0125/2,
0125/3, 0125/4, 0125/5, 0125/6, 0125/7, 0125/8, 0125/9,
0125/10, 0125/11, 0125/12, 0125/13, 0125/14, 0125/15,
0126/1, 0126/2, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132/2,
0132/3, 0132/4, 0132/5, 0132/6, 0132/7, 0132/8, 0132/9,
0132/10, 0132/11, 0132/12, 0132/13 hrsz-ból 4,7 ha
(0132/13a, 0132/13b), 0132/14 hrsz-ból 1,8 ha (0132/14a,
0132/14b), 0132/15, 0132/16, 0132/17 hrsz-ból 2,4 ha
(0132/17a, 0132/17b), 0132/18, 0132/19, 0132/22,
0132/23 hrsz-ból 1,1 ha (0132/23a, 0132/23b), 0132/24,
0132/26 hrsz-ból 1,5 ha (0132/26a, 0132/26b), 0132/28,
0132/29, 0132/30, 0132/31, 0132/32, 0132/33, 0133,
0134/3, 0134/4, 0134/5, 0134/6, 0135, 0136, 0137/1,
0137/2, 0137/3, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142/1, 0142/2,
0143, 0144/1, 0144/2, 0145/1, 0145/2, 0145/3, 0145/4,
0146, 0147/1, 0147/2, 0147/3, 0147/4, 0147/5, 0147/6,
0147/7, 0147/8, 0147/9 hrsz-ból 0,8 ha (0147/9a,
0147/9b), 0148/2, 0148/3, 0148/6, 0148/7, 0149/1,
0149/2, 0149/3, 0150, 0151/2, 0152, 0154, 0155/3, 0155/4 
hrsz-ból 5,3 ha (0155/4a, 0155/4b), 0158, 0159, 0160/1,
0160/2, 0160/3, 0160/4, 0160/5, 0160/6, 0160/7, 0160/8,
0160/9, 0160/10, 0160/11, 0160/12, 0160/13, 0160/14,
0160/15, 0160/16, 0160/17, 0160/19, 0160/20, 0161/1,
0161/2, 0161/3, 0161/4, 0162/1, 0162/2, 0163, 0164
hrsz-ból 1,5 ha (0164a, 0164b, 0164c, 0164d), 0165/1,
0165/2, 0165/3, 0166/1, 0166/2, 0166/3, 0166/5, 0166/6,
0166/7, 0167, 0168/1, 0168/2, 0169, 0170/1, 0170/2,
0171, 0172, 0174, 0175, 0176/1, 0176/2, 0176/3, 0176/4,
0176/5, 0176/6, 0176/7, 0177/1, 0177/2, 0178, 0179,
0180, 0181, 0182, 0183/1, 0183/2, 0183/3, 0183/4,
0183/5, 0183/6, 0183/7, 0184, 0185/1, 0185/2, 0186,
0187/2, 0187/3, 0187/4, 0188, 0189/1, 0189/2, 0190,
0191, 0192, 0193, 0194, 0195/1, 0195/2, 0196, 0713
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Nagy hu ta

010, 015/61, 015/74, 015/75, 015/76, 015/77, 015/78,
015/79, 015/80, 015/81, 015/82, 015/83, 015/84, 015/85,
015/86, 015/87, 015/88, 015/89 hrsz-ból 0,8 ha (015/89a,
015/89b, 015/89c), 015/90, 015/91, 015/92, 015/93,
015/94, 015/95, 015/96, 015/97, 015/98, 015/99, 015/100,
015/101, 015/102, 015/103, 015/104, 015/105, 015/106,
015/107, 015/108, 015/109, 015/110, 015/111, 015/112,
015/113, 015/114, 015/115, 015/116, 015/117, 015/118,
015/119, 015/120, 015/121, 015/122, 015/123, 015/124,
015/125, 015/126, 015/127, 015/128, 015/129, 015/130,
015/131, 015/132, 015/133, 015/134, 015/135, 015/136,
015/137, 015/138, 015/139, 015/140, 015/141, 015/142,
015/143, 015/144, 015/145, 015/146, 015/147, 015/148,
015/149, 015/150, 015/151, 015/152, 015/153, 015/154,
015/155, 015/156, 015/157, 015/158, 015/159, 015/160,
015/161, 015/162, 015/163, 015/164, 015/165, 015/166,
015/167, 015/168, 015/169, 015/170, 015/171, 015/172,
015/173, 015/174, 015/175, 015/176, 015/177, 015/178,
015/179, 015/180, 015/181, 015/182, 015/183, 015/184,
015/185, 015/186, 015/187, 015/188, 015/189, 015/190,
015/191, 015/192, 015/193, 015/194, 015/195, 015/196,
015/197, 015/198, 015/199, 015/200, 015/201, 015/202,
015/203, 015/204, 016 hrsz-ból 29,9 ha (016a, 016b,
016c), 017, 018/1, 018/2, 018/3, 018/4, 018/5, 018/6, 019,
020/1, 020/2, 020/3, 020/4, 020/6, 020/7, 021 hrsz-ból 6,2
ha (021a, 021b), 022, 023/1, 023/2, 023/3, 023/4, 023/5,
023/6, 023/7, 023/8, 023/9, 023/10, 023/11, 023/12,
023/13, 023/14, 023/15, 023/16, 023/17, 023/18, 023/19,
023/20, 023/21, 023/22, 023/23, 023/24, 024, 025, 026
hrsz-ból 56,7 ha (026a, 026b, 026c, 026d), 027/2, 027/3
hrsz-ból 260 ha (027/3a, 027/3b, 027/3c, 027/3d, 027/3f,
027/3g, 027/3h, 027/3j, 027/3k, 027/3l, 027/3m, 027/3n,
027/3p, 027/3r, 027/3s, 027/3t, 027/3v, 027/3x, 027/3y),
027/4 hrsz-ból 165,1 ha (027/4a, 027/4b, 027/4c, 027/4d,
027/4f, 027/4g, 027/4h, 027/4j, 027/4k, 027/4l), 028/1,
028/2, 029, 030, 031, 032, 033, 034, 035/1, 035/2, 036/1,
036/2, 036/3, 036/4, 036/5, 036/6, 036/7, 036/8, 036/9,
036/10, 037/1, 037/2, 037/3, 037/4, 037/5, 037/6, 037/7,
037/8, 037/9, 037/10, 037/11, 037/12, 037/13, 037/14,
037/15, 037/16, 037/17, 037/18, 037/19, 037/20, 037/21,
037/22, 037/23, 037/24, 037/25, 037/26, 037/27, 037/28,
037/29, 037/30, 037/31, 037/32, 037/33, 037/34, 037/35,
037/36, 037/37, 037/38, 037/39, 037/40, 037/41, 037/42,
037/43, 037/44, 037/45, 037/46, 037/47, 037/48, 037/49,
037/50, 037/51, 037/52, 037/53, 037/54, 037/55, 037/56,
037/57, 037/58, 037/59, 037/60, 037/61, 037/62, 037/63,
037/64, 037/65, 037/66, 037/67 hrsz-ból 1,1 ha (037/67a,
037/67b, 037/67c), 037/68, 037/69, 038/1, 038/2, 038/3,
038/4, 038/5, 038/6, 038/7, 038/8, 038/9, 038/10, 038/11,
038/12, 038/13, 038/14, 038/15, 038/16, 038/17, 038/18,
038/19, 038/20, 038/21, 038/22, 038/23, 038/24, 038/25,
038/26, 038/27, 038/28, 038/29, 038/30, 038/31, 038/32,
038/33, 038/34, 038/35, 038/36, 038/37, 038/38, 038/39,

038/40, 038/41, 038/42, 038/43, 038/44, 038/45, 038/46,
038/47, 038/48, 038/49, 038/50, 038/51, 039, 040/1,
040/2, 040/3, 040/4, 040/5, 040/6, 040/7, 040/8, 040/9,
040/10, 040/11, 040/12, 040/13, 040/14, 040/15, 040/16,
040/17, 040/18, 040/19, 040/20, 040/21, 040/22, 040/23,
040/24, 040/25, 040/26, 040/27, 040/28, 040/29, 040/30,
040/31, 040/32, 040/33, 040/34, 040/35, 040/36, 040/37,
040/38, 040/39, 040/40, 040/41, 040/42, 040/43, 040/44,
040/45, 040/46, 040/47, 040/48, 040/49, 040/50, 040/51,
040/52, 040/53, 040/54, 040/55, 040/56, 040/57, 040/58,
040/59, 040/60, 040/61, 040/62, 040/63, 040/64, 040/65,
040/66, 040/67, 040/68, 040/69, 040/70, 040/71, 040/72,
040/73, 040/74, 040/75, 040/76, 040/77, 040/78, 040/79,
040/80, 040/81, 040/82, 040/83, 040/84, 040/85, 040/86,
040/87, 040/88, 040/89, 040/90, 040/91, 040/92, 040/93,
040/94, 040/95, 040/96, 040/97, 040/98, 040/99, 040/100,
040/101, 040/102, 040/103, 040/104, 040/105, 040/106,
040/107, 040/108, 040/109, 040/110, 040/111, 040/112,
040/113, 040/114, 040/115, 040/116, 040/117, 040/118,
040/119, 040/120, 040/121, 040/122, 040/123, 040/124,
040/125, 040/126, 040/127, 040/128, 040/129, 040/130,
040/131, 040/132, 040/133, 040/134, 040/135, 040/136,
040/137, 040/138, 040/139, 040/140, 040/141, 041/1, 042
hrsz-ból 577,8 ha (042a, 042b, 042c, 042d, 042f, 042g,
042h, 042j, 042k, 042l, 042m, 042n, 042p, 042r, 042s,
042t, 042v, 042x), 043, 044/1, 044/2, 044/3, 045/1
hrsz-ból 381,2 ha (045/1a, 045/1b, 045/1c, 045/1d, 045/1f, 
045/1g, 045/1h, 045/1j, 045/1k, 045/1l, 045/1m, 045/1n,
045/1p, 045/1r), 045/2, 045/3, 045/4, 046, 047, 048, 049,
050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 060, 061, 
062, 063, 064, 065, 066, 067, 068/1, 068/2, 068/3, 068/4,
069, 070, 070/2, 070/3, 071/1, 071/2, 072, 073/2 hrsz-ból
2,5 ha (073/2a, 073/2b), 073/3, 073/4, 073/5, 073/6
hrsz-ból 1,8 ha (073/6a, 073/6b), 074, 075/1, 075/2
hrsz-ból 4,1 ha (075/2a, 075/2b), 076, 077, 078, 079, 080,
081, 082, 083, 084 hrsz-ból 6,3 ha (084a, 084b), 085
hrsz-ból 9,9 ha (085a, 085b, 085c, 085d, 085f), 086
hrsz-ból 4,1 ha (086a, 086b), 087/1, 087/2, 087/3, 087/4,
088, 089/1 hrsz-ból 0,3 ha (089/1a, 089/1b), 089/2, 089/3
hrsz-ból 0,3 ha (089/3a, 089/3b), 089/4, 089/5, 090, 091,
092, 093, 094/1 hrsz-ból 594,5 ha (094/1a, 094/1b, 094/1c, 
094/1d, 094/1f, 094/1g, 094/1h, 094/1j, 094/1k, 094/1l,
094/1m, 094/1n, 094/1p, 094/1r, 094/1s, 094/1t, 094/1v,
094/1x, 094/1y, 094/1z), 094/2 hrsz-ból 669,1 ha (094/2a,
094/2b, 094/2c, 094/2d, 094/2f, 094/2g, 094/2h, 094/2j,
094/2k, 094/2l, 094/2m, 094/2n, 094/2p, 094/2r, 094/2s,
094/2t, 094/2v, 094/2x, 094/2y, 094/2z), 094/3 hrsz-ból
117,1 ha (094/3a, 094/3b, 094/3c, 094/3d, 094/3f, 094/3g,
094/3j, 094/3k, 094/3l), 094/4 hrsz-ból 38,5 ha (094/4a,
094/4b), 095, 096, 097, 098, 099, 0100/1, 0100/2, 0101,
0102 hrsz-ból 2,8 ha (0102a, 0102b), 0103, 0104, 0105,
0106, 0107, 0108, 0109, 0111, 0112 hrsz-ból 2,6 ha
(0112a, 0112b), 0113/1, 0113/2, 0114, 0115, 0116/1,
0116/2, 0116/3, 0116/4, 0116/5, 0116/6, 0116/7, 0116/8,
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0116/9, 0116/10, 0116/11, 0116/12, 0116/13, 0116/14,
0116/15, 0116/16, 0116/17, 0116/18, 0116/19, 0116/20,
0116/21, 0116/22, 0116/23, 0116/24, 0116/25, 0116/26,
0116/27, 0116/28, 0116/29, 0116/30, 0116/31, 0116/32,
0116/33, 0116/34, 0116/35, 0116/36, 0116/37, 0116/38,
0116/39, 0116/40, 0116/41, 0116/42, 0116/43, 0116/44,
0116/45, 0116/46, 0116/47, 0116/48, 0116/49, 0116/50,
0116/51, 0116/52, 0116/53, 0116/54, 0116/55, 0116/56,
0117, 0118/1, 0118/2, 0118/3, 0118/4, 0118/5, 0118/6,
0118/7, 0118/8, 0118/9, 0118/10, 0118/11, 0118/12,
0118/13, 0118/14, 0118/15, 0118/16, 0118/17, 0118/18,
0118/19, 0118/20, 0118/21, 0119, 0125, 0126

Nyí ri
062, 063 hrsz-ból 12,5 ha (063a, 063b, 063c, 063d),

064, 065 hrsz-ból 1,3 ha (065a, 065b), 066, 067, 068/1,
068/2, 069, 070, 071

Pusz ta fa lu
06, 07, 08, 09, 010, 011, 012, 013/1, 013/2, 013/3,

013/4, 013/5, 013/6, 014, 015, 016/1, 016/2, 017, 018,
019/1, 019/3, 019/4, 019/5, 019/6, 019/7, 019/8, 019/9,
019/10, 020, 021/1, 021/2, 030/2, 030/3, 030/4, 030/5,
030/6, 030/7, 030/8, 030/9, 031, 032/1, 032/2, 032/3,
032/4, 032/5, 032/6, 032/7, 032/8, 032/9, 032/10, 032/11,
033, 034, 035/1, 035/3, 035/4, 035/5, 035/6, 035/7, 035/8,
035/9, 035/10, 035/11, 035/12, 035/13, 035/14, 036/1,
036/2, 036/3, 036/4, 036/5, 036/6, 036/7 hrsz-ból 5,8 ha
(036/7a, 036/7b), 036/8 hrsz-ból 0,6 ha (036/8a, 036/8b),
036/9, 036/10 hrsz-ból 13,1 ha (036/10a, 036/10b), 038/1,
038/2, 038/3, 038/4, 038/5, 038/6, 038/7, 038/8, 038/9,
038/10, 047, 049/1, 049/2 hrsz-ból 19 ha (049/2a, 049/2b), 
066

Re géc
01, 02, 03, 04/2, 04/3, 06, 07, 08, 09/1, 09/4, 09/5, 09/6,

09/7, 09/8, 09/9, 09/10, 09/13, 09/14, 09/15, 09/18, 010/1,
010/4, 010/5, 010/6, 010/7, 010/8, 011, 012, 014, 015, 016, 
017, 018/1, 018/2, 018/3, 018/4, 018/5, 018/6, 018/7,
018/8, 018/9, 018/10, 018/11, 018/12, 018/13, 018/14,
018/15, 018/16, 018/17, 018/18, 019, 020/1, 020/2, 020/3,
020/4, 020/6, 020/7, 020/8, 020/9, 020/10, 020/11, 020/12, 
020/13, 020/14, 020/15, 020/16, 020/17, 020/18, 020/19,
020/20, 020/21, 020/22, 020/23, 020/24, 020/25, 021, 022, 
023, 024/1, 024/2, 027, 029/1, 029/2, 029/3, 029/4, 029/5,
029/6, 029/8, 029/11, 029/12, 029/13, 029/14, 029/15,
029/16, 029/17, 030, 031/1, 031/2, 031/3, 031/5, 031/6,
031/8, 031/9, 031/10, 031/11, 031/12, 031/13, 031/14,
031/15, 031/16, 031/17, 031/18, 031/19, 031/20, 031/21,
031/22, 031/23, 031/24, 031/25, 031/26, 031/27, 031/28,
031/30, 031/31, 031/32, 031/33, 031/34, 031/35, 031/36,
031/37, 031/38, 031/39, 031/40, 031/41, 031/42, 031/43,
031/44, 031/45, 031/46, 031/47, 031/48, 031/49, 031/51,
031/52, 031/53, 031/54, 031/55, 031/56, 031/57, 031/58,
031/60, 031/61, 031/62, 031/63, 031/64, 031/65, 031/66,

031/67, 031/68, 032, 033, 034, 035, 036, 037 hrsz-ból 4,3
ha (037a, 037b), 038, 039, 040, 042/1 hrsz-ból 0,7 ha
(042/1a, 042/1b), 042/2, 042/3, 042/4, 042/5, 042/6,
042/7, 042/8, 042/9, 042/10, 042/11, 042/12, 042/13,
042/14, 042/15, 042/16, 042/17, 042/18, 042/19, 042/20,
042/21, 042/22, 042/23, 043/1 hrsz-ból 33,5ha (043/1a,
043/1b, 043/1c, 043/1d, 043/1f), 043/2, 043/3, 043/4,
044/2, 044/3, 044/4, 044/5, 044/6, 044/7, 044/8, 044/9,
046/1, 046/2, 046/3, 046/4, 046/5, 046/6, 046/7, 046/8,
046/9, 046/10, 046/11, 046/12, 046/13, 046/14, 047,
050/1, 050/2, 050/3, 050/4, 050/5, 050/6, 051/1, 051/2,
052, 053, 054/1, 054/2, 054/3, 054/4, 054/5, 054/6, 055/1,
055/2, 055/3, 055/4, 055/5, 055/6, 055/7, 055/8, 055/9,
055/10, 055/11, 055/12, 055/13, 055/14, 055/15, 055/16,
055/17, 055/18, 055/19, 055/20, 056/1, 056/2, 057/1,
057/2, 057/4, 057/5, 057/6, 057/8, 057/9, 057/10, 057/11,
057/12, 057/13, 057/14, 057/15, 057/16, 057/17, 057/18,
057/19, 057/20, 057/21, 057/22, 057/23, 057/24, 057/25,
057/26, 057/27, 057/28, 057/29, 057/30, 057/31, 057/32,
057/33, 057/34, 057/35, 057/36, 057/37, 057/38, 057/39,
057/40, 057/41, 057/42, 057/43, 057/44, 057/45, 057/46,
057/47, 057/48, 057/49, 058/1, 058/2, 059/1, 059/2, 059/3, 
059/5, 059/6, 059/7, 059/8, 059/9, 059/10, 059/11, 059/12, 
059/13, 059/14, 059/15, 059/16, 059/17, 059/18, 059/19,
059/20, 059/21, 059/22, 059/23, 060, 062/1, 062/2, 062/3,
062/4, 062/5, 062/6, 062/7, 062/9, 062/10, 062/11, 062/12, 
062/13, 062/14, 062/15, 062/16, 062/17, 062/18, 063, 064, 
065/1, 065/2, 065/3, 067/1, 067/2, 067/3, 068, 069, 070/1,
070/2, 070/3, 070/4, 070/5, 070/6, 070/7, 070/8, 070/9,
070/10, 071, 072, 073, 074, 075, 077, 079, 080/1, 080/2,
080/3, 080/4, 080/5, 080/6, 080/7, 081/1 hrsz-ból 24,3 ha
(081/1a, 081/1b, 081/1c, 081/1d, 081/1f, 081/1g, 081/1h,
081/1j, 081/1k, 081/1l, 081/1m), 081/2, 089/1, 089/2,
089/3, 089/4, 089/5, 089/6, 089/7, 089/8, 089/9, 090/1,
090/2, 091/1, 091/2, 091/3, 091/4, 091/5, 091/6, 091/7,
091/8, 091/9, 091/10, 091/11, 091/12, 091/13, 091/14,
091/15, 091/16, 091/17, 091/18, 091/19, 091/20, 091/21,
091/22, 091/23, 091/24, 091/25, 091/26, 091/27, 091/28,
091/29, 091/30, 091/31, 091/32, 091/33, 091/34, 091/35,
091/36, 091/37, 091/38, 091/39, 091/40, 091/41, 091/42,
091/43, 091/44, 091/45, 091/46, 091/47, 091/48, 091/49,
091/50, 091/51, 091/52, 091/53, 091/54, 091/55, 091/56,
091/57, 091/58, 091/59, 091/60, 091/61, 091/62, 091/63,
091/64, 091/65, 091/66, 092/1, 092/2, 093/1, 093/2, 093/3, 
093/4, 093/5, 093/6, 093/7, 093/8, 093/9, 093/10, 093/11,
094/1, 094/2, 095/1, 095/2, 095/3, 096/1, 096/2, 096/3,
097/1, 097/2, 097/3, 098, 0100/1, 0100/2, 0100/3, 0100/4,
0100/5, 0100/6, 0100/7, 0100/8, 0102/1, 0102/2, 0103,
0104/1, 0104/2, 0105/1, 0105/2, 0105/3, 0105/4, 0105/5,
0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111/1, 0111/2, 0111/3,
0111/4, 0111/5, 0111/6, 0111/7, 0111/8, 0112/1, 0112/2,
0112/3, 0112/4, 0112/5, 0112/6, 0112/7, 0112/8, 0112/9,
0112/10, 0112/11, 0112/12, 0112/13, 0113, 0114/1,
0114/2, 0114/3, 0114/4, 0114/5, 0114/6, 0114/7, 0114/8,
0114/9, 0114/10, 0114/11, 0115, 0116/1, 0116/2, 0117,
0118/1, 0118/2, 0119/1, 0119/2, 0119/3, 0120, 0121,
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0122, 0123/1 hrsz-ból 8,2 ha (0123/1a, 0123/1b, 0123/1c), 
0123/2, 0123/3, 0123/4, 0123/5, 0123/6, 0124, 0125,
0126, 0127, 0128/1, 0128/2, 0128/3, 0128/4, 0128/5,
0129, 0130/1, 0130/2, 0131/1, 0131/2, 0131/3, 0132/1,
0132/2, 0132/3, 0132/4, 0132/5, 0132/6, 0132/7, 0132/8,
0132/9, 0132/10, 0132/11, 0132/12, 0132/13, 0132/14,
0132/15, 0132/16, 0132/17 hrsz-ból 2 ha (0132/17a,
0132/17b), 0132/18 hrsz-ból 1,6 ha (0132/18a, 0132/18b),
0132/19, 0132/20 hrsz-ból 0,7 ha (0132/20a, 0132/20b),
0132/21 hrsz-ból 0,6 ha (0132/21a, 0132/21b), 0132/22,
0132/23, 0132/24, 0132/25, 0132/26, 0132/27, 0132/28,
0132/29, 0132/30, 0132/31, 0132/32, 0132/33, 0132/34,
0132/35, 0132/36, 0132/37, 0132/38, 0132/39, 0132/40,
0132/41, 0132/42, 0132/43, 0132/44, 0132/45, 0132/46,
0132/47, 0132/48 hrsz-ból 0,2 ha (0132/48a, 0132/48b),
0132/49 hrsz-ból 0,2 ha (0132/49a, 0132/49b), 0132/50
hrsz-ból 0,2 ha (0132/50a, 0132/50b), 0132/51 hrsz-ból
0,2 ha (0132/51a, 0132/51b), 0132/52 hrsz-ból 0,2 ha
(0132/52a, 0132/52b), 0132/53 hrsz-ból 0,3 ha (0132/53a,
0132/53b), 0132/54 hrsz-ból 0,7 ha (0132/54a, 0132/54b),
0132/55, 0132/56, 0132/57, 0132/58, 0132/59, 0133/1,
0133/2, 0134/1 hrsz-ból 0,7 ha (0134/1a, 0134/1b), 0134/2 
hrsz-ból 0,8 ha (0134/2a, 0134/2b, 0134/2c), 0134/3
hrsz-ból 1,4 ha (0134/3a, 0134/3b), 0134/4 hrsz-ból 0,8 ha
(0134/4a, 0134/4b), 0136/1, 0136/2 hrsz-ból 17,8 ha
(0136/2a, 0136/2b), 0136/3, 0136/4, 0136/5, 0136/6,
0136/7, 0136/8, 0136/9, 0136/10, 0136/11, 0136/12,
0136/13, 0136/14, 0136/15, 0136/16 hrsz-ból 1,5 ha
(0136/16a, 0136/16b), 0136/17 hrsz-ból 1,3 ha (0136/17a,
0136/17b, 0136/17c), 0136/18 hrsz-ból 0,7 ha (0136/18a,
0136/18b, 0136/18c), 0136/19 hrsz-ból 0,7 ha (0136/19a,
0136/19b, 0136/19c), 0136/20 hrsz-ból 1,7 ha (0136/20a,
0136/20b, 0136/20c), 0136/21, 0136/22, 0136/23,
0136/24, 0136/25, 0136/26, 0136/27, 0136/28, 0136/29,
0136/30, 0136/31, 0136/32, 0136/34, 0136/35, 0136/36,
0136/37 hrsz-ból 3,3 ha (0136/37a, 0136/37b), 0136/38,
0136/39, 0136/40 hrsz-ból 0,5 ha (0136/40a, 0136/40b,
0136/40c), 0136/41, 0136/42, 0136/43 hrsz-ból 1,2 ha
(0136/43a, 0136/43b), 0136/44 hrsz-ból 1 ha (0136/44a,
0136/44b), 0136/45 hrsz-ból 0,6 ha (0136/45a, 0136/45b),
0136/46, 0136/47, 0136/48 hrsz-ból 2,3 ha (0136/48a,
0136/48b), 0136/49 hrsz-ból 2,3 ha (0136/49a, 0136/49b),
0137/1 hrsz-ból 1 ha (0137/1a, 0137/1b, 0137/1c), 0137/2
hrsz-ból 2,4 ha (0137/2a, 0137/2b, 0137/2c), 0137/3
hrsz-ból 1 ha (0137/3a, 0137/3b), 0137/4, 0137/5 hrsz-ból
4,4 ha (0137/5a, 0137/5b), 0137/6, 0139/1, 0139/2
hrsz-ból 0,3 ha (0139/2a, 0139/2b, 0139/2c), 0139/3
hrsz-ból 0,4 ha (0139/3a, 0139/3b, 0139/3c), 0139/4
hrsz-ból 0,3 ha (0139/4a, 0139/4b, 0139/4c), 0139/5
hrsz-ból 0,4 ha (0139/5a, 0139/5b, 0139/5c), 0139/6
hrsz-ból 0,4 ha (0139/6a, 0139/6b, 0139/6c), 0139/7
hrsz-ból 0,4 ha (0139/7a, 0139/7b, 0139/7c), 0139/8
hrsz-ból 0,4 ha (0139/8a, 0139/8b), 0139/9 hrsz-ból 0,4 ha
(0139/9a, 0139/9b), 0139/10 hrsz-ból 0,3 ha (0139/10a,
0139/10b), 0139/11 hrsz-ból 0,3 ha (0139/11a, 0139/11b),
0139/12 hrsz-ból 0,3 ha (0139/12a, 0139/12b, 0139/12c),

0139/13 hrsz-ból 0,3 ha (0139/13a, 0139/13b, 0139/13c),
0139/14 hrsz-ból 0,4 ha (0139/14a, 0139/14b, 0139/14c),
0139/15 hrsz-ból 0,5 ha (0139/15a, 0139/15b, 0139/15c),
0139/16 hrsz-ból 0,4 ha (0139/16a, 0139/16b, 0139/16c),
0139/17, 0139/18, 0139/19 hrsz-ból 0,6 ha (0139/19a,
0139/19b), 0139/20, 0139/21, 0139/22, 0139/23, 0139/24, 
0139/25, 0139/26 hrsz-ból 0,5 ha (0139/26a, 0139/26b),
0139/27 hrsz-ból 1,4 ha (0139/27a, 0139/27b, 0139/27c),
0139/28 hrsz-ból 1,2 ha (0139/28a, 0139/28b, 0139/28c),
0139/29, 0139/30 hrsz-ból 1,7 ha (0139/30a, 0139/30b),
0139/31, 0139/32, 0139/33, 0139/34, 0139/35, 0139/36,
0139/37, 0139/38, 0139/39 hrsz-ból 4,8 ha (0139/39a,
0139/39b), 0139/40, 0139/41 hrsz-ból 4,9 ha (0139/41a,
0139/41b), 0139/42 hrsz-ból 2,3 ha (0139/42a, 0139/42b,
0139/42c), 0139/43 hrsz-ból 0,8 ha (0139/43a, 0139/43b),
0139/44, 0140/1, 0140/2, 0140/3 hrsz-ból 2 ha (0140/3a,
0140/3b), 0142/1, 0142/2, 0142/3, 0142/4 hrsz-ból 1,5 ha
(0142/4a, 0142/4b, 0142/4c), 0142/5, 0142/6, 0142/7,
0142/8, 0142/9, 0142/10, 0142/11, 0142/12, 0142/13,
0142/14, 0142/15, 0142/16, 0142/17, 0142/18, 0142/19,
0142/20, 0142/21 hrsz-ból 17,8 ha (0142/21a, 0142/21b),
0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149/3, 0150, 0151
hrsz-ból 11,8 ha (0151a, 0151b), 0152/1, 0152/2, 0153/1
hrsz-ból 29,9 ha (0153/1a, 0153/1b), 0153/2, 0153/3,
0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161, 0162,
0163/1, 0163/2, 0163/3, 0163/4, 0163/5, 0163/6, 0163/7,
0163/8, 0163/9, 0163/10, 0163/11, 0163/12, 0163/13,
0163/14, 0163/15, 0163/16, 0163/17, 0163/18, 0163/19,
0163/20, 0163/21, 0163/22, 0163/23, 0163/24, 0163/25,
0163/26, 0163/27, 0163/28, 0163/29, 0163/30, 0163/31,
0163/32, 0163/33, 0163/34, 0163/35, 0163/36, 0163/37,
0163/38, 0163/39, 0163/40, 0163/41, 0163/42, 0163/43,
0163/44, 0163/45, 0163/46, 0163/47, 0163/48, 0163/49,
0163/50, 0163/51, 0163/52, 0163/53, 0163/54, 0163/55,
0163/56, 0163/57, 0163/58, 0163/59, 0163/60, 0163/61,
0163/62, 0163/63, 0163/64, 0163/65, 0163/66, 0163/67,
0163/68, 0163/69, 0163/70, 0163/71, 0163/72, 0163/73,
0163/74, 0163/75, 0163/76, 0163/77, 0163/78, 0163/79,
0163/80, 0163/81, 0163/82, 0163/83, 0163/84, 0163/85,
0164, 0165, 0166, 0167 hrsz-ból 41 ha (0167a, 0167b),
0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174 hrsz-ból 113 ha
(0174a, 0174b), 0175, 0176 hrsz-ból 1,6 ha (0176a,
0176b), 0177, 0178, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184,
0185, 0186, 0187, 0188, 0189, 0190, 0191, 0192, 0193,
0194, 0195, 0196, 0197 hrsz-ból 273 ha (0197a, 0197b),
0198

Tel ki bá nya

02/1, 02/2, 02/3, 02/4, 02/5 hrsz-ból 0,8 ha (02/5a,
02/5b), 02/6, 02/7, 02/8, 03, 04/1, 04/2, 04/3, 04/4, 05, 06,
07/2, 07/3, 07/4, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129/1, 0129/2,
0129/3, 0129/4, 0130, 0131, 0132/1, 0132/2, 0133,
0134/1, 0134/2, 0134/3, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139/1,
0139/2, 0143/1, 0143/2, 0143/3, 0144, 0145, 0146, 0147,
0148/1, 0148/2, 0149, 0150, 0151/1, 0151/2, 0152/1,
0152/2, 0152/3, 0153, 0154, 0155 hrsz-ból 172,5 ha
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(0155a, 0155b, 0155c, 0155d), 0156/1, 0156/2, 0157/3,
0157/4, 0157/5, 0157/7, 0157/9 hrsz-ból 9,6 ha (0157/9a,
0157/9b, 0157/9c, 0157/9d, 0157/9f, 0157/9g), 0157/10
hrsz-ból 120,3 ha (0157/10a, 0157/10b, 0157/10c,
0157/10d, 0157/10f), 0158, 0159 hrsz-ból 499,4 ha
(0159a, 0159b), 0160, 0161, 0162, 0163/1, 0163/2,
0163/4, 0163/5, 0163/6, 0163/7, 0164, 0165, 0166, 0167,
0168, 0169/1, 0169/2, 0170, 0171, 0172, 0173/1, 0173/2,
0173/3, 0174, 0175 hrsz-ból 7,2 ha (0175a, 0175b), 0176,
0177, 0178, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185,
0186, 0187, 0188, 0189, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194,
0195 hrsz-ból 72,2 ha (0195a, 0195b, 0195c), 0196/1,
0196/2, 0196/3, 0197 hrsz-ból 9,5 ha (0197a, 0197b,
0197c, 0197d, 0197f), 0198/3, 0198/4, 0198/5, 0198/6
hrsz-ból 23,2 ha (0198/6a, 0198/6b, 0198/6c), 0198/7,
0198/9, 0198/10, 0199, 0200/1 hrsz-ból 5 ha (0200/1a,
0200/1b), 0200/2, 0200/3 hrsz-ból 1,4 ha (0200/3a,
0200/3b, 0200/3c), 0200/4, 0200/5, 0201, 0202/1 hrsz-ból
15,7 ha (0202/1a, 0202/1b), 0202/2, 0231, 0232, 0234,
0236/1, 0236/2, 0237/1, 0237/3, 0237/4

Az alá hú zás sal je lölt hely raj zi szá mú in gat la nok, illetve
al rész le tek te rü le tei az euró pai kö zös sé gi je len tõ sé gû ter -
mé szet vé del mi ren del te té sû te rü le tek kel érin tett föld rész -
le tek rõl szóló 45/2006. (XII. 8.) KvVM ren de let alap ján
Na tu ra 2000 te rü let nek mi nõ sül nek.

2. számú melléklet
a 147/2007. (XII. 27.) KvVM rendelethez

A Zemp lé ni Táj vé del mi Kör zet fo ko zot tan vé dett
te rü le té nek in gat lan-nyil ván tar tá si helyrajzi számai

Bol dog kõ vár al ja

011/3

Fony

0215/10

Fü zér

0161/1, 0161/2 hrsz-ból 15,2 ha (0161/2a), 0165
hrsz-ból 27,8 ha (0165a), 0713

Há rom hu ta

0136, 0137, 0138 hrsz-ból 86,9 ha (0138a, 0138b,
0138c), 0139, 0140/1 hrsz-ból 899,9 ha (0140/1a), 0178,
0180 hrsz-ból 31,5 ha (0180a)

Kis hu ta

02/1, 02/2 hrsz-ból 105 ha (02/2a, 02/2b), 05

Mo gyo rós ka

0164 hrsz-ból 1,5 ha (0164a, 0164b, 0164c), 0165/1,
0165/2, 0165/3, 0166/5, 0166/6, 0166/7

Nagy hu ta

025, 041/1, 042 hrsz-ból 206,3 ha (042a), 045/1
hrsz-ból 381,2 ha (045/1a, 045/1b, 045/1c, 045/1d, 045/1f, 
045/1g, 045/1h, 045/1j, 045/1k, 045/1l, 045/1m, 045/1n,
045/1p, 045/1r), 045/2, 045/3, 045/4, 054, 059, 060, 061,
062, 070, 071/2, 075/1, 075/2 hrsz-ból 4,1 ha (075/2a,
075/2b), 076, 077, 078, 079, 080, 081, 082, 083, 084
hrsz-ból 5,6 ha (084a)

Pusz ta fa lu

012, 015, 017, 018

Re géc

0142/1, 0142/2, 0143, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149/3,
0151a, 0151b, 0152/1, 0152/2, 0153/1a, 0153/1b, 0153/2,
0153/3, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161, 0162,
0163/1, 0163/2, 0163/3, 0163/4, 0163/5, 0163/6, 0163/7,
0163/8, 0163/9, 0163/10, 0163/11, 0163/12, 0163/13,
0163/14, 0163/15, 0163/16, 0163/17, 0163/18, 0163/19,
0163/20, 0163/21, 0163/22, 0163/23, 0163/24, 0163/25,
0163/26, 0163/27, 0163/28, 0163/29, 0163/30, 0163/31,
0163/32, 0163/33, 0163/34, 0163/35, 0163/36, 0163/37,
0163/38, 0163/39, 0163/40, 0163/41, 0163/42, 0163/43,
0163/44, 0163/45, 0163/46, 0163/47, 0163/48, 0163/49,
0163/50, 0163/51, 0163/52, 0163/53, 0163/54, 0163/55,
0163/56, 0163/57, 0163/58, 0163/59, 0163/60, 0163/61,
0163/62, 0163/63, 0163/64, 0163/65, 0163/66, 0163/67,
0163/68, 0163/69, 0163/70, 0163/71, 0163/72, 0163/73,
0163/74, 0163/75, 0163/76, 0163/77, 0163/78, 0163/79,
0163/80, 0163/81, 0163/82, 0163/83, 0163/84, 0163/85,
0164, 0166, 0167 hrsz-ból 41 ha (0167a, 0167b)

Tel ki bá nya

0159 hrsz-ból 492,6 ha (0159a), 0162, 0163/1, 0163/2,
0163/4, 0169/2, 0195 hrsz-ból 72,2 ha (0195a, 0195b,
0195c), 0196/2, 0196/3

Az alá hú zás sal je lölt hely raj zi szá mú in gat la nok, illetve
al rész le tek te rü le tei az euró pai kö zös sé gi je len tõ sé gû ter -
mé szet vé del mi ren del te té sû te rü le tek kel érin tett föld rész -
le tek rõl szóló 45/2006. (XII. 8.) KvVM ren de let alap ján
Na tu ra 2000 te rü let nek mi nõ sül nek.
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A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
148/2007. (XII. 27.) KvVM

rendelete

a Hollókõi Tájvédelmi Körzet védettségének
fenntartásáról

Az egyes jog sza bá lyok és jog sza bá lyi ren del ke zé sek
ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl szó ló 2007. évi LXXXII. tör -
vény 6. § (5) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a 
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö -
ré rõl szó ló 165/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1. §
b) 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. §

Az Or szá gos Ter mé szet vé del mi Hi va tal el nö ké nek
2/1977. OTvH szá mú ha tá ro za tá val vé det té nyil vá ní tott
Hol ló kõi Táj vé del mi Kör zet vé dett sé gét fenn tar tom.

2. §

A Hol ló kõi Táj vé del mi Kör zet ki ter je dé se 149,6 ha, in -
gat lan-nyil ván tar tá si hely raj zi szá ma it a mel lék let tar tal -
maz za.

3. §

A vé dett ség in do ka és cél ja Hol ló kõ köz ség és kör nyé -
ké nek sa já tos ter mé sze ti, táj ké pi és kul túr tör té ne ti ér té ke i -
nek meg õr zé se.

4. §

A te rü let ter mé szet vé del mi ke ze lé sé ért fe le lõs szerv a
Bük ki Nem ze ti Park Igaz ga tó ság.

5. §

Ez a ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

Dr. Fo dor Gá bor s. k.,

kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

Melléklet
a 148/2007. (XII. 27.) KvVM rendelethez

A Hollókõi Tájvédelmi Körzet ingatlan-nyilvántartási 
helyrajzi számai

Hol ló kõ

01, 02, 03, 04, 09, 010, 057/1, 057/8-10, 058, 061, 062,
063, 064, 065, 066, 067/1, 067/3-4, 068/1-2

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
149/2007. (XII. 27.) KvVM

rendelete

az Ipolytarnóci õsmaradványok természetvédelmi
terület védettségének fenntartásáról

Az egyes jog sza bá lyok és jog sza bá lyi ren del ke zé sek
ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl szó ló 2007. évi LXXXII. tör -
vény 6. § (5) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a 
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö -
ré rõl szó ló 165/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1. §
b) 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. §

Az Or szá gos Ter mé szet vé del mi Ta nács 513/1954. szá -
mú ha tá ro za tá val vé det té nyil vá ní tott Ipoly tar nó ci õs ma -
rad vá nyok ter mé szet vé del mi te rü let vé dett sé gét fenn tar -
tom.

2. §

Az Ipoly tar nó ci õs ma rad vá nyok ter mé szet vé del mi te rü -
let ki ter je dé se 512 ha, in gat lan-nyil ván tar tá si hely raj zi
szá ma it a mel lék let tar tal maz za.

3. §

A vé dett ség in do ka és cél ja a te rü let vi lág vi szony lat ban
is egye dül ál ló õs lény ta ni le let együt te sé nek és a fel tá rá sok
ter mé sze ti kör nye ze té nek meg óvá sa, a ter mé szet vé del mi
célú be mu ta tás, va la mint to váb bi fel tá ró ku ta tá sok za var -
ta lan fel té te le i nek biz to sí tá sa.
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4. §

A te rü let ter mé szet vé del mi ke ze lé sé ért fe le lõs szerv a
Bük ki Nem ze ti Park Igaz ga tó ság.

5. §

Ez a ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

Dr. Fo dor Gá bor s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

Melléklet
a 149/2007. (XII. 27.) KvVM rendelethez

Az Ipolytarnóci õsmaradványok természetvédelmi
terület ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai

Ipoly tar nóc
015/1, 015/3-6, 016, 018, 019, 022, 029, 032/3-5, 039,

041/1-2, 043, 048, 049/1-2, 051, 053, 054, 055, 056,
057/2, 058, 059, 060/3, 061, 062, 063, 064/2, 065/2, 066,
067, 068, 069, 070, 071, 077, 080, 081

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
150/2007. (XII. 27.) KvVM

rendelete

a Kelet-cserháti Tájvédelmi Körzet védettségének
fenntartásáról

Az egyes jog sza bá lyok és jog sza bá lyi ren del ke zé sek
ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl szó ló 2007. évi LXXXII. tör -
vény 6. § (5) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a 
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö -
ré rõl szó ló 165/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1. §
b) 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. §

A táj vé del mi kör ze tek lé te sí té sé rõl szó ló 9/1989.
(VIII. 24.) KVM ren de let 1. § (1) be kez dé se ál tal vé det té
nyil vá ní tott Ke let-cser há ti Táj vé del mi Kör zet vé dett sé gét
fenn tar tom.

2. §

A Ke let-cser há ti Táj vé del mi Kör zet ki ter je dé se 7425
ha, in gat lan-nyil ván tar tá si hely raj zi szá ma it az 1. szá mú
mel lék let, fo ko zot tan vé dett te rü le té nek hely raj zi szá ma it
a 2. szá mú mel lék let tar tal maz za.

3. §

A vé dett ség in do ka és cél ja a te rü let ter mé sze ti és táj ké -
pi adott sá ga i nak, a vul ká ni te vé keny ség kö vet kez té ben ki -
ala kult fel szín for mák nak, va la mint az er dõk és gye pek ter -
mé sze tes nö vény- és ál lat vi lá gá nak meg õr zé se, a te rü le ten
található kultúrtörténeti értékek megóvása.

4. §

A te rü let ter mé szet vé del mi ke ze lé sé ért fe le lõs szerv a
Bük ki Nem ze ti Park Igazgatóság.

5. §

Ez a ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

Dr. Fo dor Gá bor s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

1. számú melléklet
a 150/2007. (XII. 27.) KvVM ren de let hez

A Kelet-cserháti Tájvédelmi Körzet
ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai

Al só told
07/1, 07/2, 07/3, 07/6, 07/8, 07/10, 07/11, 08, 09, 010,

011/2, 011/5, 011/6, 011/7, 011/8, 012/1, 012/3, 012/4,
012/5, 012/6, 013, 014, 015, 016, 017, 018/2, 018/4, 018/6, 
018/7, 018/8, 018/9, 018/10, 018/11, 019/1, 019/2, 019/3,
019/4, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026/1, 026/3, 027,
028, 029, 030, 031/5, 031/23, 031/24, 031/25, 031/27,
031/28, 031/29, 031/30, 031/31, 031/32, 031/33, 032, 033, 
034/2, 035, 036, 037/1, 037/2, 037/3, 037/4, 037/5, 037/6,
037/7, 038, 045, 046, 048/1, 048/3, 048/4, 048/5, 053/1,
053/2, 054

Bu ják
014, 016, 017/1, 017/2, 018, 019, 020, 021, 022, 023,

024, 025, 026/3, 026/4, 026/5, 026/6, 026/7, 026/8, 028,
029, 030, 046/7, 046/9, 046/18, 046/20, 046/21, 046/22,
046/23, 046/24
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Cser hát szen ti ván
073, 074, 083/1, 083/2, 084, 085, 086, 087, 088, 089,

090, 091, 092, 093, 094, 095, 097, 098, 099, 0100/3,
0100/4, 0100/5, 0100/6, 0100/7, 0100/8, 0100/9, 0100/10,
0100/11, 0100/12, 0104

Ecseg
02, 03, 09, 023/4, 024, 025/3, 026/1, 026/3, 026/4,

027/5, 028, 029/1, 029/2, 030, 031, 032, 034, 035, 036,
037/2, 037/3, 037/4, 037/5, 039, 040, 041, 042, 043/2, 044, 
045/1, 049/2, 050, 051, 052, 053, 054/3, 054/4, 054/5,
054/6, 054/7, 055/2, 055/3, 055/4, 056, 057/2, 057/19,
057/22, 057/23, 057/25, 057/27, 057/28, 057/29, 066/1,
067, 0178/14

Fel sõ told
02/3, 04/3, 04/4, 04/5, 04/6, 04/7, 04/8, 05, 06/1, 06/2,

06/3, 06/4, 06/6, 06/7, 06/9, 06/10, 09, 012, 013, 014, 015,
016/9, 017/1, 017/3, 017/4, 019, 020/9, 020/12, 020/13,
020/14, 020/15, 020/16, 025/3, 025/4, 025/5, 025/6, 025/7, 
025/8, 025/9, 025/10, 025/11, 029, 031/12, 031/13,
031/14, 0102/2, 0104/1, 0104/2, 0104/4, 0104/5, 0107,
0108/2, 0108/4, 0108/5, 0108/6, 0108/7, 0108/8, 0108/9,
0108/10, 0108/11, 0109/1, 0109/2, 0110/1, 0110/2,
0111/29

Ga ráb
01, 02, 03, 05/1, 05/2, 05/3, 07, 08, 09, 010/1, 010/2,

011/1, 011/2, 012, 013/2, 013/3, 013/4, 013/5, 013/6,
013/7, 013/7, 013/8, 013/9, 013/10, 014/1, 014/3, 014/4,
014/5, 014/6, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022/1,
022/2, 022/3, 023, 024, 025, 026, 027, 028/1, 028/2, 029,
030, 031/1, 031/2, 032, 034, 035/2, 035/3, 035/4, 035/5,
035/6, 035/8, 035/10, 035/11, 036, 037/1, 037/2, 038, 040,
041, 042, 043/1, 043/2, 043/3, 044, 045, 046, 047, 048,
049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056/2, 056/3, 056/4,
060, 061/3, 062, 063, 064, 065, 066, 067, 068, 069/1,
069/2, 070, 071/1, 071/2, 072/1, 072/2, 073, 074/1, 074/2,
075/1, 075/3, 075/4, 079, 080, 081, 082, 083, 084, 085/1,
085/2, 085/3, 085/4, 085/5, 086, 087/1, 087/2, 087/3, 088,
089, 090, 093, 094, 095, 097/1, 097/2, 098, 099, 0100

Kis bár kány
034/1, 034/2, 034/3, 034/4, 034/5, 035, 036, 037, 038/3,

038/4, 038/8, 038/9, 038/11, 038/12, 038/14, 038/15,
038/16, 038/17, 038/18, 038/19, 038/20, 038/21, 038/22,
038/23, 038/24, 038/25, 038/26, 038/27, 038/28, 038/29,
038/30, 038/31, 038/32, 038/33, 039, 040/2, 040/3, 040/4,
040/5, 040/7, 040/8, 042/3, 042/4, 043, 045

Ko zárd
08/9, 08/10, 08/11, 09, 010, 011/2, 012, 014/1, 014/2,

015, 017, 019, 033/2, 033/3, 034/2, 034/3, 034/4, 034/5,
036, 038, 040/1, 040/2, 041, 042/9, 042/10, 042/11, 043,
044, 045, 046, 047, 049/6, 049/8, 049/9, 050/1, 050/3, 064, 
065, 066, 067, 069/1, 069/2, 082, 083, 084, 086, 087, 089

Márk há za

023, 024/3, 024/5, 024/6, 024/7, 024/8, 024/10, 024/11,
024/12, 024/13, 024/16, 024/17, 024/18, 024/19, 024/20,
024/21, 024/22, 024/23, 024/24, 024/25, 024/26, 024/27,
024/28, 024/29, 034/2, 034/3, 034/4, 036, 037/2, 037/4,
037/5, 037/7, 037/8, 037/9, 037/10, 037/11, 037/12,
037/13, 037/14, 037/15, 037/16, 037/17, 037/18, 038, 039, 
040, 041, 042

Mát ra szõ lõs

011/3, 011/4, 011/5, 011/6, 011/7, 011/8, 011/9, 012,
013, 014, 015/1, 015/4, 015/5, 016, 017/1, 017/3, 017/4,
017/5, 017/7, 017/8, 017/9, 017/10, 017/11, 017/13,
017/15, 017/16, 017/17, 017/18, 017/20, 017/21, 018,
019/2, 019/3, 019/4, 019/5, 019/6, 020, 021, 022/1, 022/2,
025, 026/1, 026/2, 026/3, 026/4, 027, 028, 029, 030/2, 035, 
036, 037/2, 037/3, 037/4, 037/5, 037/6, 037/7, 037/8,
037/9, 037/11, 037/12, 037/13, 037/14, 037/15, 037/16,
037/17, 037/18, 037/19, 037/20, 037/21, 037/22, 037/23,
037/24, 037/25, 037/26, 038, 039, 040, 041/3, 041/4,
041/5, 041/6, 041/7, 041/8, 041/9, 041/10, 041/11, 041/13, 
041/15, 041/16, 041/17, 041/18, 041/19, 041/20, 041/22,
041/24, 041/25, 041/26, 041/28, 041/29, 041/30, 041/31,
044, 050, 055, 057, 058/1, 058/2, 058/3, 058/4, 058/5,
058/6, 058/7, 059, 060, 061, 062, 063, 064, 065, 066, 067,
068, 069, 071, 072, 073/1, 073/2, 073/3, 073/4, 074/1,
074/2, 075, 076, 077/1, 077/3, 077/4, 078, 079/1, 079/2,
080/1, 080/2, 081/1, 081/3, 081/4, 081/5, 081/6, 081/7,
081/8, 081/9, 081/10, 081/11, 081/12, 081/13, 081/14,
081/15, 082, 083, 084, 085, 086, 087, 088, 089, 090,
091/2, 091/3, 091/4, 092, 093, 094, 095, 097/1, 097/2, 098, 
099/1, 099/2, 099/3, 099/5, 099/6, 099/7, 099/8, 099/10,
099/11, 099/12, 099/13, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104,
0105, 0106, 0107/1, 0107/2, 0107/3, 0107/4, 0107/5,
0107/6, 0108, 0109, 0110, 0112/2, 0112/4, 0112/5,
0112/6, 0112/8, 0112/9, 0112/10, 0112/11, 0112/12,
0112/13, 0112/14, 0112/15, 0112/16, 0112/17, 0112/18,
0112/19, 0112/20, 0112/21, 0112/22, 0112/23, 0114/1,
0114/3, 0114/4, 0114/6, 0114/7, 0114/8, 0115

Nagy bár kány

03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 010, 011, 012, 015, 016,
017/1, 017/3, 017/5, 017/6, 017/8, 017/9, 017/10, 017/11,
017/12, 017/13, 017/14, 017/15, 017/16, 018, 019, 020,
021, 022, 023, 024/1, 024/2, 025, 026, 027, 028, 028,
066/1, 066/2, 066/3, 066/4, 066/5, 066/6, 066/7, 066/9,
066/10, 066/17, 066/18

Nagy lóc

082, 083, 084/1, 084/3, 084/4, 084/5, 084/6, 085, 086,
087, 088, 089, 090, 091, 092, 094, 095, 098, 0104, 0105,
0106, 0107, 0125/1, 0125/2, 0126, 0127, 0128, 0129,
0130/1, 0130/2, 0130/3, 0130/4, 0130/5, 0130/7, 0130/8
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Pász tó
015, 0209/2, 0209/3, 0209/4, 0210, 0211, 0212, 0213,

0214, 0215, 0216/2, 0216/4, 0216/5, 0216/11, 0217,
0227/1, 0228/2, 0228/3, 0228/4, 0228/5, 0228/7, 0228/8,
0228/10, 0228/11, 0228/12, 0228/13, 0228/14, 0228/15,
0228/16, 0228/17, 0228/18, 0229, 0230/1

Sám son há za
042, 043, 044, 056, 057, 059, 060, 061, 064, 075/1,

075/2, 075/3, 075/4, 075/5, 075/6, 075/7, 075/8, 075/9,
075/10, 079/8, 079/30, 079/34

Az alá hú zás sal je lölt hely raj zi szá mú in gat la nok te rü le -
tei az eu ró pai kö zös sé gi je len tõ sé gû ter mé szet vé del mi
ren del te té sû te rü le tek kel érin tett föld rész le tek rõl szó ló
45/2006. (XII. 8.) KvVM ren de let alap ján Natura 2000
területnek minõsülnek.

2. számú melléklet
a 150/2007. (XII. 27.) KvVM ren de let hez

A Kelet-cserháti Tájvédelmi Körzet fokozottan védett 
területének ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai

Bu ják
046/22 hrsz-ból 6,8 ha (046/22h)

Cser hát szen ti ván
089 hrsz-ból 1,8 ha (az 5TI er dõ rész let te rü le tén fek võ

rész), 090

Ecseg
031 hrsz-ból 104 ha (a 9A, 9B, 9C, 9H, 9I, 9J, 9TN er dõ -

rész le tek), 035, 036, 039, 050 hrsz-ból  127 ha (a 7A, 8A,
8B, 8C, 8E, 8F, 8TI er dõ rész le tek te rü le tén fek võ rész),
025/3 hrsz-ból 1,2 ha (a 025/3b al rész let te rü le té bõl a 10A
er dõ rész let te rü le tén fek võ rész), 026/3 hrsz-ból 65,7 ha (a
026/3b al rész let te rü le té bõl a 10A er dõ rész let te rü le tén
fek võ rész és a 10TI, 11B, 11C, 11H er dõ rész le tek), 037/4

Ga ráb
026 hrsz-ból 9,9 ha (a 14B er dõ rész let), 022/1 hrsz-ból

18,2 ha (a 9F er dõ rész let)

Ko zárd
045 hrsz-ból 7,1 ha (az 1E er dõ rész let te rü le tén fek võ

rész), 046 hrsz-ból 0,8 ha (az 1E er dõ rész let te rü le tén fek -
võ rész és az 1BA er dõ rész let), 049/6 hrsz-ból 15,8 ha (a
2BA er dõ rész let te rü le tén fek võ rész és a 2B erdõrészlet)

Mát ra szõ lõs
020 hrsz-ból 32,6 ha (a 11A, 11C er dõ rész le tek), 059

hrsz-ból 6,3 ha (a 20E er dõ rész let), 

072 hrsz-ból 8,1 ha (a 21B és 21C er dõ rész le tek te rü le -
té bõl az E695977-N291448, E696117-N291421,
E696220-N291352, E-696295-N291310, E696333-
N291266, E696447-N291201, E696486-N291158,
E696598-N291117 EOV ko or di ná tá jú tö rés pon tok ál tal
meg ha tá ro zott ha tár vo nal tól dél re fek võ rész)

073/2 hrsz-ból 1,1 ha (073/2a), 074/2 hrsz-ból 40,8 ha (a 
19D, 19G er dõ rész le tek), 077/3 hrsz-ból 1,8 ha (a 2G er dõ -
rész let te rü le tén fek võ rész és a 14TI1, 14TI2 er dõ rész le -
tek), 079/1 hrsz-ból 10,7 ha (a 2A er dõ rész let), 079/2
hrsz-ból 14,2 ha (a 2G er dõ rész let te rü le tén fek võ rész és a
2BA, 2H erdõrészletek)

Nagy bár kány

017/14 hrsz-ból 12,5 ha (a 6B, 9A er dõ rész le tek)

Sám son há za

060 hrsz-ból 2,4 ha (060d) 

Az alá hú zás sal je lölt hely raj zi szá mú in gat la nok te rü le -
tei az eu ró pai kö zös sé gi je len tõ sé gû ter mé szet vé del mi
ren del te té sû te rü le tek kel érin tett föld rész le tek rõl szó ló
45/2006. (XII. 8.) KvVM ren de let alap ján Natura 2000
területnek minõsülnek.

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
151/2007. (XII. 27.) KvVM

rendelete

a Kerecsendi-erdõ természetvédelmi terület
védettségének fenntartásáról

Az egyes jog sza bá lyok és jog sza bá lyi ren del ke zé sek
ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl szó ló 2007. évi LXXXII. tör -
vény 6. § (5) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a 
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö -
ré rõl szó ló 165/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1. §
b) 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. §

Az Or szá gos Ter mé szet vé del mi Ta nács 1018/1959.
szá mú ha tá ro za tá val vé det té nyil vá ní tott Ke re csen di-er dõ
ter mé szet vé del mi te rü let vé dett sé gét fenn tar tom.
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2. §

(1) A Ke re csen di-er dõ ter mé szet vé del mi te rü let ki ter je -
dé se 119,6 ha, in gat lan-nyil ván tar tá si hely raj zi szá mai Ke -
re csend 071/3, 071/4.

(2) Az (1) be kez dés ben sze rep lõ 071/3 hely raj zi szá mú
in gat lan te rü le te az eu ró pai kö zös sé gi je len tõ sé gû ter mé -
szet vé del mi ren del te té sû te rü le tek kel érin tett föld rész le -
tek rõl szó ló 45/2006. (XII. 8.) KvVM ren de let alapján
Natura 2000 területnek minõsül.

3. §

A vé dett ség in do ka és cél ja a ter mé sze tes ál la po tú ta tár -
ju ha ros lösz töl gyes ma rad vány er dõ és a ben ne ta lál ha tó
ter mé sze ti értékek megõrzése. 

4. §

A te rü let ter mé szet vé del mi ke ze lé sé ért fe le lõs szerv a
Bük ki Nem ze ti Park Igazgatóság.

5. §

Ez a ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

Dr. Fo dor Gá bor s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
152/2007. (XII. 27.) KvVM

rendelete

a Körmendi-kastélypark természetvédelmi terület
védettségének fenntartásáról

Az egyes jog sza bá lyok és jog sza bá lyi ren del ke zé sek
ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl szó ló 2007. évi LXXXII. tör -
vény 6. § (5) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a 
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö -
ré rõl szó ló 165/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1. §
b) 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. §

Az Or szá gos Ter mé szet vé del mi Ta nács 901/1958. szá -
mú OTT ha tá ro za tá val vé det té nyil vá ní tott Kör men di-kas -
tély park ter mé szet vé del mi te rü let vé dett sé gét fenn tar tom.

2. §

A Kör men di-kas tély park ter mé szet vé del mi te rü let ki -
ter je dé se 36,9 ha, in gat lan-nyil ván tar tá si hely raj zi szá mai
Kör mend 6/2, 0286/13.

3. §

A vé dett ség in do ka és cél ja a kas tély park leg fõbb ér té -
két ké pe zõ nö vény ál lo mány, va la mint a tör té nel mi táj ké pi
park ere de ti épí té si for má ban és jel leg gel történõ
megõrzése.

4. §

A te rü let ter mé szet vé del mi ke ze lé sé ért fe le lõs szerv a
Fer tõ-Han ság és Õr sé gi Nem ze ti Park Igazgatóság.

5. §

Ez a ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

Dr. Fo dor Gá bor s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
153/2007. (XII. 27.) KvVM

rendelete

a Mártélyi Tájvédelmi Körzet védettségének
fenntartásáról

Az egyes jog sza bá lyok és jog sza bá lyi ren del ke zé sek
ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl szó ló 2007. évi LXXXII. tör -
vény 6. § (5) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a 
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö -
ré rõl szó ló 165/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1. §
b) 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:

15360 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/184. szám



1. §

Az Or szá gos Ter mé szet vé del mi Hi va tal 390/1971. szá -
mú ha tá ro za tá val vé det té nyil vá ní tott Már té lyi Táj vé del mi 
Kör zet védettségét fenntartom.

2. §

A Már té lyi Táj vé del mi Kör zet ki ter je dé se 1916,1 ha, in -
gat lan-nyil ván tar tá si hely raj zi szá ma it a mel lék let tar tal -
maz za.

3. §

A vé dett ség in do ka és cél ja a Már té lyi-holt ág, a Kört vé -
lye si-holt ág és a Bar ci-rét ter mé sze ti és táj ké pi ér té ke i nek
meg õr zé se, a hul lám tér te rü le tén élõ gaz dag ma dár vi lág
za var ta lan életfeltételeinek biztosítása.

4. §

A te rü let ter mé szet vé del mi ke ze lé sé ért fe le lõs szerv a
Kis kun sá gi Nem ze ti Park Igazgatóság.

5. §

Ez a ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

Dr. Fo dor Gá bor s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

Melléklet
a 153/2007. (XII. 27.) KvVM rendelethez

A Mártélyi Tájvédelmi Körzet ingatlan-nyilvántartási 
helyrajzi számai

Hód me zõ vá sár hely
01052, 01053/1, 01053/2, 01054, 01055/1, 01055/10,

01055/3, 01055/4, 01055/6, 01055/7, 01055/8, 01055/9,
01056/1, 01056/3, 01056/4, 01057, 01058/1, 01058/2,
01059/1, 01059/2, 01059/3, 01060, 01061/1, 01061/2,
01061/4, 01061/5, 01062, 01063/1, 01063/2, 01063/3,
01063/4, 01064, 01065/1, 01065/2, 01066, 01067/2,
01067/3, 01067/4, 01067/5, 01067/6, 01067/7, 01067/8,
01067/9, 01068, 01069, 01070/1, 01070/2, 01070/3,
01070/4, 01070/5, 01071, 02055, 02056, 02057, 02058,
02059, 02060, 02061, 02063, 02064, 02066, 02067,
02068, 02069, 02070, 02071, 02072, 02073, 02074,
02075, 02077, 02078, 02079, 02080, 02081, 02082,
02083, 02084, 02086, 02088, 02089, 02090, 02091,

02092, 02093, 02094, 02095, 02096, 02097, 02098,
02100, 02101, 02103, 02142, 02143, 02144/1, 02144/2,
02146, 02148/1, 02148/3, 02149, 02150, 02151, 02152,
02153, 02154, 02155, 02156, 02157/1, 02158/1, 02159/1,
02164, 02167, 02168, 02169, 02170, 02171, 02172,
02173, 02175/1, 02176/1, 02179/3, Már tély üdü lõ te rü let

Már tély
0360, 0361, 0362, 0363, 0364, 0365, 0366, 0367, 0368,

0369, 0370, 0371, 0372, 0373, 0374, 0375, 0376, 0377,
0378, 0380, 0381

Mind szent
0152/2

Az alá hú zás sal je lölt hely raj zi szá mú in gat la nok te rü le -
tei az eu ró pai kö zös sé gi je len tõ sé gû ter mé szet vé del mi
ren del te té sû te rü le tek kel érin tett föld rész le tek rõl szó ló
45/2006. (XII. 8.) KvVM ren de let alap ján Natura 2000
területnek minõsülnek.

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
154/2007. (XII. 27.) KvVM

rendelete

a Pannonhalmi arborétum természetvédelmi terület
védettségének fenntartásáról

Az egyes jog sza bá lyok és jog sza bá lyi ren del ke zé sek
ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl szó ló 2007. évi LXXXII. tör -
vény 6. § (5) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a 
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö -
ré rõl szó ló 165/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1. §
b) 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. §

Az Or szá gos Ter mé szet vé del mi Hi va tal 69/1963. szá -
mú OTvH ha tá ro za tá val vé det té nyil vá ní tott Pan non hal mi
ar bo ré tum ter mé szet vé del mi te rü let vé dett sé gét fenn tar -
tom.

2. §

A Pan non hal mi ar bo ré tum ter mé szet vé del mi te rü let ki -
ter je dé se 25,6 ha, in gat lan-nyil ván tar tá si hely raj zi szá mai
Pan non hal ma 2, 1158/1, 1158/2.
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3. §

A vé dett ség in do ka és cél ja a Pan non hal mi Fõ mo nos tort 
öve zõ park, va la mint a Vár he gyen el te rü lõ er dõ te rü let ter -
mé sze ti és táj ké pi értékeinek megõrzése.

4. §

A te rü let ter mé szet vé del mi ke ze lé sé ért fe le lõs szerv a
Fer tõ–Han ság és Õr sé gi Nem ze ti Park Igazgatóság.

5. §

Ez a ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

Dr. Fo dor Gá bor s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
155/2007. (XII. 27.) KvVM

rendelete

a Siroki Nyírjes-tó természetvédelmi terület
védettségének fenntartásáról

Az egyes jog sza bá lyok és jog sza bá lyi ren del ke zé sek
ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl szó ló 2007. évi LXXXII. tör -
vény 6. § (5) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a 
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö -
ré rõl szó ló 165/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1. §
b) 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. §

Az Or szá gos Ter mé szet vé del mi Ta nács 906/1961. szá -
mú ha tá ro za tá val vé det té nyil vá ní tott Si ro ki Nyír jes-tó ter -
mé szet vé del mi te rü let védettségét fenntartom.

2. §

A Si ro ki Nyír jes-tó ter mé szet vé del mi te rü let a Si rok
0135/2 in gat lan-nyil ván tar tá si hely raj zi szám 0135/2d al -
rész le tén és 0135/2a al rész le té nek 16A, 16B, 16C er dõ -
rész le te in fekszik, kiterjedése 21 ha.

3. §

A vé dett ség in do ka és cél ja a Dar nó-hegy ol da lá ban ta -
lál ha tó tó és a raj ta ki ala kult, tõ zeg mo hák ból álló spe ci á -
lis, ún. át me ne ti láp ve ge tá ció tí pus meg õr zé se, va la mint a
te rü let ter mé sze tes növény- és állatvilágának megóvása.

4. §

A te rü let ter mé szet vé del mi ke ze lé sé ért fe le lõs szerv a
Bük ki Nem ze ti Park Igazgatóság.

5. §

Ez a ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

Dr. Fo dor Gá bor s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
156/2007. (XII. 27.) KvVM

rendelete

a Szelidi-tó természetvédelmi terület védettségének
fenntartásáról

Az egyes jog sza bá lyok és jog sza bá lyi ren del ke zé sek
ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl szó ló 2007. évi LXXXII. tör -
vény 6. § (5) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a 
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö -
ré rõl szó ló 165/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1. §
b) 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. §

Az Or szá gos Ter mé szet vé del mi Hi va tal el nö ké nek
2/1976. OTvH szá mú ha tá ro za tá val vé det té nyil vá ní tott
Sze li di-tó ter mé szet vé del mi te rü let védettségét fenn -
tartom.

2. §

A Sze li di-tó ter mé szet vé del mi te rü let ki ter je dé se
408,8 ha, in gat lan-nyil ván tar tá si hely raj zi szá ma it a mel -
lék let tar tal maz za.
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3. §

A vé dett ség in do ka és cél ja a Sze li di-tó és kör nye ze te
jel leg ze tes táj ké pé nek, va la mint a te rü let kü lön le ges élõ vi -
lá gá nak meg õr zé se, a ré gé sze ti szem pont ból je len tõs, te le -
pü lés tör té ne ti emlékekben gazdag Várdomb megóvása.

4. §

A te rü let ter mé szet vé del mi ke ze lé sé ért fe le lõs szerv a
Kis kun sá gi Nem ze ti Park Igazgatóság.

5. §

Ez a ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

Dr. Fo dor Gá bor s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

Melléklet

a 156/2007. (XII. 27.) KvVM rendelethez

A Szelidi-tó természetvédelmi terület
ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai

Du na pa taj

010 hrsz-ból 4,68 ha (az E649714-N143561,
E649734-N143569 EOV ko or di ná tá jú tö rés pon tok ál tal
meg ha tá ro zott ha tár vo nal tól ke let re fekvõ rész),

018/2, 018/3, 018/6, 019, 020/2, 020/4, 020/5, 021, 022,
023/2, 0189, 0193, 0194, 0196, 0197, 0198, 0199,
0201/16, 0201/17, 0201/18, 0201/19, 0201/2, 0201/3,
0201/4, 0201/5, 0201/6, 0201/7, 0202, 

0203 hrsz-ból 0,83 ha (az E652020-N143369,
E652009-N143368 EOV ko or di ná tá jú tö rés pon tok ál tal
meg ha tá ro zott ha tár vo nal tól észak ra fekvõ rész),

0204/1, 0204/2, 0205, 0206/1, 4453/29, 4453/33,
4453/34, 4453/35, 4453/36, 4454/2, 4456, 4458/5

Az alá hú zás sal je lölt hely raj zi szá mú in gat la nok te rü le -
tei az eu ró pai kö zös sé gi je len tõ sé gû ter mé szet vé del mi
ren del te té sû te rü le tek kel érin tett föld rész le tek rõl szó ló
45/2006. (XII. 8.) KvVM ren de let alap ján Natura 2000
területnek minõsülnek.

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
157/2007. (XII. 27.) KvVM

rendelete

a Szomolyai-kaptárkövek természetvédelmi terület
védettségének fenntartásáról

Az egyes jog sza bá lyok és jog sza bá lyi ren del ke zé sek
ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl szó ló 2007. évi LXXXII. tör -
vény 6. § (5) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a 
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö -
ré rõl szó ló 165/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1. §
b) 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. §

Az Or szá gos Ter mé szet vé del mi Ta nács 855/1960. szá -
mú ha tá ro za tá val vé det té nyil vá ní tott Szo mo lyai-kap tár -
kö vek ter mé szet vé del mi te rü let védettségét fenntartom.

2. §

(1) A Szo mo lyai-kap tár kö vek ter mé szet vé del mi te rü let
a Szo mo lya 0140 in gat lan-nyil ván tar tá si hely raj zi szám
0140b al rész le tén és 0140a al rész le té nek 8C er dõ rész le tén
fekszik, kiterjedése 4,6 ha.

(2) Az (1) be kez dés ben sze rep lõ 0140a al rész le tû in gat -
lan te rü le te az eu ró pai kö zös sé gi je len tõ sé gû ter mé szet vé -
del mi ren del te té sû te rü le tek kel érin tett föld rész le tek rõl
szó ló 45/2006. (XII. 8.) KvVM ren de let alapján Natura
2000 területnek minõsül.

3. §

A vé dett ség in do ka és cél ja a Si rok tól Sá lyig hú zó dó öv -
ben el he lyez ke dõ kú pos for má jú, kul túr tör té ne ti je len tõ -
ség gel is bíró ri o lit tu fa szik la alak za tok – az ún. kap tár kö -
vek –, va la mint természeti környezetük megõrzése.

4. §

A te rü let ter mé szet vé del mi ke ze lé sé ért fe le lõs szerv a
Bük ki Nem ze ti Park Igazgatóság.

5. §

Ez a ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

Dr. Fo dor Gá bor s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
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A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
158/2007. (XII. 27.) KvVM

rendelete

a Velencei-tavi madárrezervátum természetvédelmi
terület védettségének fenntartásáról

Az egyes jog sza bá lyok és jog sza bá lyi ren del ke zé sek
ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl szó ló 2007. évi LXXXII. tör -
vény 6. § (5) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a 
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö -
ré rõl szó ló 165/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1. §
b) 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. §

Az Or szá gos Ter mé szet vé del mi Ta nács 165/1958. szá -
mú ha tá ro za tá val vé det té nyil vá ní tott Ve len cei-ta vi ma -
dár re zer vá tum ter mé szet vé del mi te rü let vé dett sé gét fenn -
tar tom.

2. §

A Ve len cei-ta vi ma dár re zer vá tum ter mé szet vé del mi te -
rü let ki ter je dé se 420 ha, in gat lan-nyil ván tar tá si hely raj zi
szá ma it a mel lék let tartalmazza.

3. §

A vé dett ség in do ka és cél ja a te rü le ten ta lál ha tó vízi nö -
vény tár su lá sok meg õr zé se, a vé dett nö vény- és ál lat fa jok
– kü lö nös te kin tet tel a te rü le ten fész ke lõ ví zi ma da rak ra –,
illetve élõhelyük megóvása.

4. §

A te rü let ter mé szet vé del mi ke ze lé sé ért fe le lõs szerv a
Du na–Ipoly Nem ze ti Park Igazgatóság.

5. §

Ez a ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

Dr. Fo dor Gá bor s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

Melléklet
a  158/2007. (XII. 27.) KvVM rendelethez

A Velencei-tavi madárrezervátum természetvédelmi
terület ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai

Pá kozd

096/1 hrsz-ból 68 ha (096/1a al rész let te rü le té bõl az
E612669-N207472, E613632-N207020, E613643-
N206870, E613656-N206681 EOV ko or di ná tá jú tö rés -
pon tok ál tal meg ha tá ro zott ha tár vo nal tól dél-nyu gat ra
fekvõ rész),

096/1 hrsz-ból 31,5 ha (096/1p al rész let te rü le té bõl az
E613632-N207020, E613643-N206870, E613656-
N206681, E613691-N206171, E613716-N205678 EOV
ko or di ná tá jú tö rés pon tok ál tal meg ha tá ro zott ha tár vo nal -
tól nyugatra fekvõ rész),

096/1 hrsz-ból 5,9 ha (096/1v, 096/1x, 096/1z),

0103 hrsz-ból 285,8 ha (0103a, 0103b, 0103c, 0103d),
0103 hrsz-ból 21,5 ha (0103f al rész let te rü le té bõl az
E613716-N205678, E613725-N205456, E613360-
N205387, E613089-N205338, E612996-N205325,
E612959- N205320, E612941-N205317, E612922-
N205312 EOV ko or di ná tá jú tö rés pon tok ál tal meg ha tá ro -
zott ha tár vo nal tól észak-nyu gat ra fekvõ rész),

0103 hrsz-ból 3 ha (0103h al rész let te rü le té bõl az
E613360-N205387, E613089-N205338, E612996-
N205325 EOV ko or di ná tá jú tö rés pon tok ál tal meg ha tá ro -
zott ha tár vo nal tól északra fekvõ rész),

0103 hrsz-ból 4,3 ha (0103l al rész let te rü le té bõl az
E612959-N205320, E612941-N205317, E612922-
N205312, E612395-N205194, E612315-N205205,
612251-N205228, E611854-N205321 EOV ko or di ná tá jú
tö rés pon tok ál tal meg ha tá ro zott ha tár vo nal tól északra
fekvõ rész)

Az alá hú zás sal je lölt hely raj zi szá mú in gat la nok, il let ve
al rész le tek te rü le tei az eu ró pai kö zös sé gi je len tõ sé gû ter -
mé szet vé del mi ren del te té sû te rü le tek kel érin tett föld rész -
le tek rõl szó ló 45/2006. (XII. 8.) KvVM ren de let alap ján
Na tu ra 2000 te rü let nek mi nõ sül nek.
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A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
159/2007. (XII. 27.) KvVM

rendelete

a Nagycenki-hársfasor természetvédelmi terület
védettségének fenntartásáról

Az egyes jog sza bá lyok és jog sza bá lyi ren del ke zé sek
ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl szóló 2007. évi LXXXII. tör -
vé ny 6. § (5) be kez dé sé ben, valamint a ter mé sze t vé del mé -
rõl szóló 1996. évi LIII. tör vé ny 85. § b) pont já ban ka pott
fel ha tal ma zás alap ján, a kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi -
nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl szóló 165/2006. (VII. 28.)
Korm. ren de let 1. § b) 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. §

A Ma gyar Ki rá lyi Föld mí ve lé sü gyi Mi nisz ter
80.855/1942. szá mú ren del ke zé sé vel vé det té nyil vá ní tott
Nagy cen ki-hárs fa sor ter mé szet vé del mi te rü let vé dett sé gét 
fenn tar tom.

2. §

(1) A Nagy cen ki-hárs fa sor ter mé szet vé del mi te rü let ki -
ter je dé se 11,1 ha, in gat lan-nyil ván tar tá si hely raj zi szá mai
Hi deg ség 072, 073/1 hrsz-ból 2,6 ha (073/1a, 073/1b,
073/1c), 073/2, 074, 089-094, Nagy cenk 0159 hrsz-ból
1,7 ha (0159/1a, 0159/1b, 0159/1c), 673.

(2) Az (1) be kez dés ben sze rep lõ Hi deg ség 072, 073/1,
073/2 és 074 hely raj zi szá mú in gat la nok te rü le tei az eu ró -
pai kö zös sé gi je len tõ sé gû ter mé szet vé del mi ren del te té sû
te rü le tek kel érin tett föld rész le tek rõl szó ló 45/2006.
(XII. 8.) KvVM ren de let alap ján Na tu ra 2000 te rü let nek
mi nõ sül nek.

3. §

A vé dett ség in do ka és cél ja a táj ké pi és kul túr tör té ne ti
je len tõ sé gû fa sor fenn ma ra dá sá nak biz to sí tá sa, a fa sor –
je len tõs bo ta ni kai ér té ket kép vi se lõ – idõs fái, va la mint a
te rü le ten élõ ál lat vi lág élet fel té te le i nek meg õr zé se.

4. §

(1) A te rü let ter mé szet vé del mi ke ze lé sé ért fe le lõs szerv
a Fer tõ-Han ság és Õr sé gi Nem ze ti Park Igazgatóság.

(2) A te rü let ter mé szet vé del mi ke ze lé si ter vé ben meg -
ha tá ro zott te vé keny sé ge ket a Fer tõ-Han ság és Õr sé gi
Nem ze ti Park Igaz ga tó ság és – erdõ ese té ben – a kü lön
jog sza bály sze rin ti er dé sze ti ha tó sá gi nyil ván tar tás ban
sze rep lõ er dõ gaz dál ko dó együt te sen lát ja el.

(3) A te rü let ter mé szet vé del mi ke ze lé si ter vét a mel lék -
let tar tal maz za. Az er dõ gaz dál ko dás ra vo nat ko zó to váb bi
rész le tes elõ írá so kat az ér vé nyes kör ze ti er dõ terv tar tal -
maz za.

5. §

(1) Ez a ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(2) A Nagy cen ki hárs fa sor Ter mé szet vé del mi Te rü let
ke ze lé si ter vé rõl szó ló 9/2006. (II. 10.) KvVM ren de let ha -
tá lyát vesz ti. E be kez dés 2008. ja nu ár 2-án ha tá lyát vesz ti.

Dr. Fo dor Gá bor s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

Mel lék let
a  159/2007. (XII. 27.) KvVM ren de let hez

A Nagy cen ki-hárs fa sor ter mé szet vé del mi te rü let
ter mé szet vé del mi ke ze lé si ter ve

1. Ter mé szet vé del mi gya kor la ti cél ki tû zé sek

– A táj ké pi és kul túr tör té ne ti je len tõ sé gû fa sor fenn ma -
ra dá sá nak biz to sí tá sa.

– A fa sor – bo ta ni kai ér té ket je len tõ – idõs fá i nak meg õr zé -
se.

– A fa sor idõs fá i hoz kö tõ dõ ál lat vi lág meg õr zé se.
– A ter mé szet vé del mi célú be mu ta tás elõ se gí té se.

2. Ter mé szet vé del mi stra té gi ák

– A fa sor egy sze ri, tel jes re konst ruk ci ó ja (nö -
vény-egész ség ügyi ke ze lés, be teg és ment he tet len fák el tá -
vo lí tá sa, majd ezek pót lá sa, ment he tõ fák nye sé se).

– A fenn tar tó jel le gû be avat ko zá sok fo lya ma tos biz to sí tá sa.
– Hosszú tá von táj kép vé del mi szem pont ból nem meg fe -

le lõ ob jek tu mok át he lye zé se, el rej té se.
– A ter mé szet vé del mi célú be mu ta tást szol gá ló inf ra -

struk tú ra ki épí té se.

3. Ter mé szet vé del mi ke ze lé si mó dok, kor lá to zá sok és
ti lal mak

3.1. Mû ve lé si ág hoz nem köt he tõ ter mé szet vé del mi ke -
ze lé si mó dok, kor lá to zá sok és ti lal mak

3.1.1. Fa jok vé del me
– A be avat ko zá so kat (fa ki vá gás, ág nye sés) ve ge tá ci ós

idõ sza kon kí vül, de a de ne vér be te le lés és az éne kes ma da -
rak köl té si idõ sza ka elõtt kell el vé gez ni.

– Fo ko zot tan vé dett ma dár faj (pl. ha ris) fész ke lé se ese -
tén a fész ket és a fenn tar tá sá hoz szük sé ges vé del mi te rü le -
tet kell ki je löl ni.

3.1.2. Lá to ga tás
– A ter ve zé si te rü let sza ba don lá to gat ha tó.
– A fenn tar tó be avat ko zá sok ide jén és bal eset ve szély

ese tén a ter mé szet vé del mi ha tó ság idõ sza kos lá to ga tá si
kor lá to zást ren del het el.

3.1.3. Köz le ke dés, ok ta tás és be mu ta tás
– A te rü le ten gép jár mû vel köz le ked ni csak a ter mé szet vé -

del mi célú ke ze lé si te vé keny sé gek, il let ve a ter mé szet vé del -
mi ha tó sá gi en ge déllyel vég zett ku ta tá sok ke re té ben sza bad.

– A lá to ga tás és be mu ta tás cél ját szol gá ló, táj ba illõ lé -
te sít mé nyek összes alap te rü le te nem ha lad hat ja meg a ter -
ve zé si te rü let 0,05%-át.

3.1.4. Te rü let- és föld hasz ná lat
– A te rü le ten min den ipa ri és bá nyá sza ti te vé keny ség ti los.
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– A meg lé võ inf ra struk tú ra és köz mû há ló zat kar ban tar -
tá sa so rán az ere de ti ál la po tot min den eset ben hely re kell
ál lí ta ni.

– A te rü le ten nö vény vé dõ szert és ir tó sze re ket csak a
fák egye di vé del me ér de ké ben sza bad hasz nál ni.

– A te rü le ten vad gaz dál ko dá si lé te sít mény nem he lyez -
he tõ el.

– A fa pót lá sok vad el le ni vé del mét biz to sí ta ni kell.
– A ter ve zé si te rü let a je len le gi tõl el té rõ te rü let fel hasz -

ná lá si egy ség be nem so rol ha tó.

3.1.5. Táj- és kul túr tör té ne ti ér té kek
– A nagy cen ki hárs fa sor táj ké pi jel le gét meg kell õriz ni.
– A fi a tal, el kor cso sult, alá szo rult, a fa sor ban nem meg -

fe le lõ hely re te le pí tett fá kat el kell tá vo lí ta ni.
– A fi a tal, egész sé ges, a fa sor ban nem meg fe le lõ hely re

te le pí tett fá kat el kell tá vo lí ta ni.
– A fa sor ból csak ab ban az eset ben tá vo lít ha tó el fa, ha

ez a ter mé szet vé del mi cé lok meg va ló sí tá sa ér de ké ben
szük sé ges. Az el tá vo lí tott fá kat pó tol ni kell, ki vé ve a ter -
mé szet vé del mi cél lal el tá vo lí tott és ko ráb ban sor köz be ül -
te tett egye de ket.

– A fa pót lá so kat elõ ne velt, föld lab dás sor fa jel le gû su -
hán gok kal kell el vé gez ni ve ge tá ci ós idõn kí vül (el sõ sor -
ban Ti lia cor da ta fa jok kal).

– A fa pót lá so kat a fa sor ban le he tõ leg a fák ere de ti he -
lyén kell el vé gez ni, a fa köz be ül te tés egye di ter mé szet vé -
del mi ha tó sá gi el bí rá lást kö ve tõ en le het sé ges.

– A fa ápo lás so rán meg en ge dett a ko ro na ala kí tás, a sé rült
és be teg ko ro na ré szek el tá vo lí tá sa, a tõ sar jak el tá vo lí tá sa, az
üre gek gon do zá sa, a fa gyöngy fo lya ma tos el tá vo lí tá sa.

– A ta laj boly ga tá sá val járó ter mé szet vé del mi ke ze lé si
te vé keny sé gek meg kez dé se elõtt a ter mé szet vé del mi ke ze -
lõ ki ké ri a Kul tu rá lis Örök ség vé del mi Hi va tal il le té kes re -
gi o ná lis iro dá já nak vé le mé nyét.

Az egy sze ri, tel jes re konst ruk ci ó ra vo nat ko zó ke ze lé si
mó dok az egyes fák ál la po tá nak meg fe le lõ en:

– jó ál la pot ban lévõ, idõs fák: ke ze lést nem igé nyel nek,
eset le ge sen sarj le vá gás;

– jó ál la pot ban lévõ, idõs fák, kis mér ték ben ká ro so dott
ág rend szer rel: a szá raz csú csok le vá gá sa, a fa gyöngy el tá -
vo lí tá sa, sarj le vá gás;

– idõs, je len tõ sen sé rült ko ro na for má jú fák: az idõs ágak 
vissza vá gá sa, a fa gyöngy el tá vo lí tá sa, régi seb he lyek ke -
ze lé se, a ko ráb ban be to no zott üre gek utó ke ze lé se;

– idõs, je len tõ sen kor hadt tör zsû és ága za tú fák: a ma -
dár, il let ve de ne vér vé de lem, va la mint al sóbb ren dû kor -
had ék la kó fa jok mi att meg tar tan dók. Az idõs ágak vissza -
vá gá sa, a fa gyöngy el tá vo lí tá sa, régi seb he lyek ke ze lé se, a
ko ráb ban be to no zott üre gek utó ke ze lé se, a törzs bel sõ ki -
tisz tí tá sa, víz ki ve ze tés meg ol dá sa;

– le rom lott, erõ sen ká ro so dott fák, il let ve de for má ló dott 
ko ro ná jú vagy ko ro na nél kü li fák: el tá vo lí tást, szük ség
ese tén tus kó ki sze dést kö ve tõ en pót lás sor fa jel le gû fák kal;

– kö zép ko rú, szép ko ro ná jú, egész sé ges fák az elsõ pót -
lás ból: ke ze lést nem igé nyel nek, eset le ge sen sarj le vá gás;

– jó ál la pot ban lévõ, kö zép ko rú fák, kis mér ték ben ká ro -
so dott ág rend szer rel, fa gyöngy fer tõ zés sel, erõs szá mú tõ -
sarj jal: a szá raz ág vé gek le vá gá sa, a fa gyöngy el tá vo lí tá sa, 
sarj le vá gás;

– fi a tal, egész sé ges, meg fe le lõ hely re te le pí tett fák: nem 
igé nyel nek ke ze lést.

3.2. Mû ve lé si ág hoz köt he tõ ter mé szet vé del mi ke ze lé si
mó dok, kor lá to zá sok és ti lal mak

3.2.1. Gye pek ke ze lé se
– A gye pe ken ki zá ró lag ex ten zív rét gaz dál ko dás al kal -

maz ha tó.
– A te rü let éven te leg fel jebb két szer ka szál ha tó, a ka -

szá lá so kat a nyár elsõ fe lé ben (jú ni us), il let ve a nyár vé -
gén, kora õsszel (au gusz tus-szep tem ber) le het el vé gez ni.

– A ke let ke zett szé nát a ka szá lást kö ve tõ en egy hó na -
pon be lül le kell hor da ni a te rü let rõl.

– A gye pe ken bár mi lyen faj ta táp anyag-után pót lás, fe -
lül ve tés, dré ne zés ti los.

3.2.2. Er dõk ke ze lé se
– A Hi deg ség 3E jelû er dõ rész let te kin te té ben a ter ve zés

idõ pont já ban ér vé nyes kör ze ti er dõ terv elõ írá sai a ter mé szet -
vé del mi igé nye ket ki elé gí tik, és a kö vet ke zõk ben is az ab ban
meg ha tá ro zott er dõ gaz dál ko dá si gya kor lat a kí vá na tos.

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
160/2007. (XII. 27.) KvVM

rendelete

a Soproni botanikus kert természetvédelmi terület
védettségének fenntartásáról

Az egyes jog sza bá lyok és jog sza bá lyi ren del ke zé sek
ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl szó ló 2007. évi LXXXII. tör -
vény 6. § (5) be kez dé sé ben, va la mint a ter mé szet vé del mé -
rõl szó ló 1996. évi LIII. tör vény 85. § b) pont já ban ka pott
fel ha tal ma zás alap ján, a kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi -
nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl szó ló 165/2006. (VII. 28.)
Korm. ren de let 1. § b) 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. §

Az Or szá gos Kör nye zet- és Ter mé szet vé del mi Hi va tal
el nö ké nek 15/1978. szá mú OKTH ha tá ro za tá val vé det té
nyil vá ní tott Sop ro ni bo ta ni kus kert ter mé szet vé del mi te rü -
let vé dett sé gét fenn tar tom.

2. §

A Sop ro ni bo ta ni kus kert ter mé szet vé del mi te rü let ki -
ter je dé se 17,2 ha, in gat lan-nyil ván tar tá si hely raj zi szá mai
Sop ron 7183, 7192.

3. §

A vé dett ség in do ka és cél ja a te rü le ten elõ for du ló, az
ere de ti ter mõ hely re jel lem zõ vé dett nö vény- és ál lat fa jok

15366 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/184. szám



meg õr zé se, ve szé lyez te tett ha zai nö vény fa jok ex situ meg -
õr zé sé nek biz to sí tá sa, va la mint a te rü le ten fész ke lõ és
vonuló madárállomány életfeltételeinek védelme.

4. §

(1) A te rü let ter mé szet vé del mi ke ze lé sé ért fe le lõs szerv
a Fer tõ-Han ság és Õr sé gi Nem ze ti Park Igazgatóság.

(2) A te rü let ter mé szet vé del mi ke ze lé si ter vét a mel lék -
let tar tal maz za.

5. §

(1) Ez a ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.
(2) A Sop ro ni Bo ta ni kus Kert ter mé szet vé del mi ke ze lé -

sé rõl szó ló 34/2006. (VIII. 1.) KvVM ren de let ha tá lyát
vesz ti. E be kez dés 2008. ja nu ár 2-án hatályát veszti.

Dr. Fo dor Gá bor s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

Melléklet
a 160/2007. (XII. 27.) KvVM rendelethez

A Soproni botanikus kert természetvédelmi terület
természetvédelmi kezelési terve

1. Ter mé szet vé del mi gya kor la ti cél ki tû zé sek
– a te rü le ten elõ for du ló, az ere de ti ter mõ hely re jel lem zõ 

vé dett nö vény- és ál lat fa jok meg õr zé se,
– a ve szé lyez te tett ha zai nö vény fa jok ex situ meg õr zé se,
– a te rü le ten fész ke lõ és vo nu ló ma dár ál lo mány vé del -

mé nek biztosítása,
– az ok ta tá si, ku ta tá si fel ada tok el lá tá sá hoz meg fe le lõ

ke re tek biztosítása.

2. Ter mé szet vé del mi stra té gi ák
– A meg lé võ és a ter ve zett nö vény ál lo mány nak meg fe -

le lõ ter mõ he lyi adott sá gú te rü le tek fenntartása.
– Szik la ker tek fel újí tá sa, a víz ked ve lõ mo csá ri nö vé -

nyek élõ he lyé nek (me den cék) fel újí tá sa, fejlesztése.
– A kü lön le ges ér té ket je len tõ egyes öreg fák (pl.   Se gu -

o i a dend ron, Gink go stb.) ki emelt védelme.
– Ag resszív fa jok ter jesz ke dé sé nek meg aka dá lyo zá sa.
– A ká ros em be ri ha tá sok csök ken té se, kor lá to zá sa.
– A te rü let táj- és kul túr tör té ne ti ér té ke it je len tõ szob -

rok, épü le tek, uszo da kar ban tar tá sa, eset le ges felújítása.
– A Ma gyar or szá gon ve szé lyez te tett, rit ku ló nö vé nyek bõl

törzs te le pek nek al kal mas nö vény ál lo má nyok lé te sí té se.
– A ter mõ hely jel zõ nö vé nyek gyûj te mé nye i nek bõ ví té -

se, fej lesz té se.
– A hagy más, gu mós nö vé nyek gyûj te mé nyé nek fej -

lesz té se.

– Eu rá zsia jel leg ze tes, alap ve tõ fái, cser jéi, éve lõ lágy -
szá rú gyûj te mé nye i nek fejlesztése.

– A bo ta ni kus ker ti gyûj te mény ok ta tó kert té fej lesz té se.
– Ok ta tá si te vé keny ség meg szer ve zé se az is ko lai kor -

cso port szá má ra, va la mint szak kép zé si gya kor la ti be mu ta -
tó hely ként való mû kö dés (te re pi nö vény tár) a kö zép- és
felsõfokú szakképzés számára.

– A te rü let lá to gat ha tó sá gá nak meg szer ve zé se.

3. Ter mé szet vé del mi ke ze lé si mó dok, kor lá to zá sok és
tilalmak

A ter mé szet vé del mi ke ze lé si mó dok ra, kor lá to zá sok ra,
ti lal mak ra vo nat ko zó elõ írá so kat – a ter mé szet vé del mi ke -
ze lé si ter vek ké szí té sé re, ké szí tõ jé re és tar tal má ra vo nat -
ko zó sza bá lyok ról szó ló 30/2001. (XII. 28.) KöM ren de let
2. § (2) be kez dés c) pont já ban, il let ve a ren de let mel lék le -
té nek 7. pont já ban meghatározottak szerint – a 3.1–3.6.
fejezet tartalmazza.

3.1. Élõ he lyek ke ze lé se, fenn tar tá sa
– Fo lya ma to san biz to sí ta ni kell a mo csá ri nö vény zet

élõ he lye ként fenn tar tott me den ce víz el lá tá sát meg fe le lõ
minõségû vízzel.

– Biz to sí ta ni kell a gyep te rü le tek éven te leg alább egy -
sze ri ka szá lá sát.

– Ti los a gally ége tés és a gyep te rü le tek ége té se. A gally -
hul la dé kot ap rí tás sal kell a ter mõ hely re visszajuttatni.

– A bo ta ni kus kert te rü le tén ti los nö vény vé dõ sze rek al -
kal ma zá sa.

– A gyep te rü let re mû trá gya és híg trá gya ki jut ta tá sa
tilos.

– A fás te rü le tek ke ze lé sé vel kap cso la tos mun ká la tok
(fa ki vá gás, gyé rí tés, szál al ás stb.) ki zá ró lag szep tem ber 1.
és feb ru ár 28. között végezhetõk.

– A fás te rü le tek ke ze lé sét a gyep szint ben elõ for du ló ér -
té kes lágy szá rú nö vény zet mi nél na gyobb fokú kí mé le té -
vel kell elvégezni.

– A bo ta ni kus kert te rü le tén el kell vé gez ni az idõs fák
ápo lá sát, a bal eset ve szé lyes (szá raz, kor hadt) ágak le vá gá -
sát és a sebek kezelését.

3.2. Fa jok vé del me
– Biz to sí ta ni kell a tel jes te rü le ten az ad vent ív és ag resszí -

ven ter je dõ nö vény fa jok ter je dé sé nek meg aka dá lyo zá sát.

3.3. Ok ta tás, be mu ta tás
– A bo ta ni kus kert – nyit va tar tá si ide jé ben – sza ba don

lá to gat ha tó.

3.4. Köz le ke dés
– A te rü le ten ti los az át me nõ köz úti for ga lom.
– A meg lé võ sé ta uta kon gép jár mû vel köz le ked ni ki zá -

ró lag a Fer tõ-Han ság és Õr sé gi Nem ze ti Park Igaz ga tó ság
vagy a Nyu gat-Ma gyar or szá gi Egye tem hoz zá já ru lá sá val,
a te rü le ten ta lál ha tó inf ra struk tú ra, kul tu rá lis és ter mé sze ti
értékek fenntartása érdekében szabad.

– Gya lo gos köz le ke dés csak az asz fal to zott uta kon és a
sé tá nyo kon meg en ge dett. Ke rék pá ros köz le ke dés csak az
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asz fal to zott uta kon meg en ge dett, a gya lo gos jár dá kon, sé -
ta uta kon, par cel lá kon kerékpárral közlekedni tilos.

3.5. Te rü let- és föld hasz ná lat

– A te rü let to váb bi be épí té se ti los, ki vé ve, ha ez a vé dett 
ter mé sze ti ér té kek fenn ma ra dá sá nak biz to sí tá sá hoz
elengedhetetlen.

– Csak a bo ta ni kus kert fenn tar tá sá hoz szük sé ges, il let -
ve a ter mé szet vé del mi cél ki tû zé sek meg va ló su lá sát elõ se -
gí tõ épít mé nyek lé te sí té se engedélyezhetõ területen.

– Újabb asz fal to zott út és sé tány épí té se ti los. Amennyi -
ben a sé tá nyok bõ ví té se in do kolt, ak kor ki zá ró lag ka -
viccsal, kõ zú za lék kal, tér kõ vel, il let ve más táj ba illõ, ter -
mé sze tes anyag gal bur kolt sétányok létesítése
megengedett.

– Új lég ve ze ték a te rü le ten nem lé te sít he tõ, az egye te mi
épü le tek mû kö dé sé hez szük sé ges köz mû vek ki zá ró lag a
földben vezethetõk.

– A te rü le ten ipa ri jel le gû te vé keny sé get ki zá ró lag a
Nyu gat-Ma gyar or szá gi Egye tem Fa ipa ri Tan mû he lyé ben
le het foly tat ni, az ok ta tá si te vé keny ség ke re tei kö zött. Az
üzem te rü le te nem bõ vít he tõ a terület termõhelyeinek
rovására.

3.6. Táj- és kul túr tör té ne ti ér té kek

– A te rü let je len le gi táj ké pi ka rak te rét meg kell õriz ni, a
kul túr tör té ne ti ér té kek, ob jek tu mok meg ma ra dá sá ért min -
den szük sé ges intézkedést meg kell tenni.

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
161/2007. (XII. 27.) KvVM

rendelete

a Borsodi-Mezõség Tájvédelmi Körzet védettségének
fenntartásáról

Az egyes jog sza bá lyok és jog sza bá lyi ren del ke zé sek
ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl szó ló 2007. évi LXXXII. tör -
vény 6. § (5) be kez dé sé ben, va la mint a ter mé szet vé del mé -
rõl szó ló 1996. évi LIII. tör vény 85. § b) pont já ban ka pott
fel ha tal ma zás alap ján, a kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi -
nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl szó ló 165/2006. (VII. 28.)
Korm. ren de let 1. § b) 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. §

A táj vé del mi kör ze tek lé te sí té sé rõl szó ló 9/1989.
(VIII. 24.) KVM ren de let 5. §-a ál tal vé det té nyil vá ní tott
Bor so di-Me zõ ség Táj vé del mi Kör zet védettségét fenn -
tartom.

2. §

A Bor so di-Me zõ ség Táj vé del mi Kör zet ki ter je dé se
17932,2 ha, in gat lan-nyil ván tar tá si hely raj zi szá ma it a
mel lék let tar tal maz za.

3. §

A vé dett ség in do ka és cél ja a te rü let táj ké pi és kul túr tör -
té ne ti ér té ke i nek meg óvá sa, a még há bo rí tat lan sztyepp ré -
tek vál to za tos nö vény- és ál lat vi lá gá nak meg õr zé se, a ter -
mé sze tes pusz tai kör nye zet ben élõ tú zok (Otis tar da) fész -
ke lõ- és táp lál ko zó he lyé nek biz to sí tá sa.

4. §

A te rü let ter mé szet vé del mi ke ze lé sé ért fe le lõs szerv a
Bük ki Nem ze ti Park Igazgatóság.

5. §

(1) Ez a ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.
(2) A Bor so di Me zõ ség Táj vé del mi Kör zet bõ ví té sé rõl

szó ló 14/1993. (IV. 7.) KTM ren de let ha tá lyát vesz ti. E be -
kez dés 2008. ja nu ár 2-án hatályát veszti.

Dr. Fo dor Gá bor s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

Melléklet
a 161/2007. (XII. 27.) KvVM rendelethez

A Borsodi-Mezõség Tájvédelmi Körzet
ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai

Árok tõ
0110/1, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117,

0118, 0119, 0120, 0122, 0123, 0128, 0129, 0130, 0131,
0132, 0133, 0134, 0135, 0136/2, 0136/3, 0136/5, 0136/6,
0136/7, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143/5,
0143/6, 0143/7, 0409

Ge lej
092/1, 092/2, 0122/1, 0122/2, 0123/4, 0123/7, 0123/8,

0123/9, 0123/10, 0123/11, 0123/12, 0123/13, 0123/14,
0124, 0125/1, 0125/2, 0126/1, 0126/2, 0128/4, 0128/5,
0128/6, 0128/7, 0128/8, 0128/9, 0130/1, 0130/2, 0133,
0134/1, 0134/2, 0135, 0136/1, 0136/2, 0137/1, 0137/2,
0137/3, 0139/1, 0139/2, 0140, 0141/1, 0142/2, 0142/3,
0142/4, 0143/1, 0143/2, 0144/3, 0144/4, 0144/6, 0144/7,
0146/1, 0146/2, 0147, 0148/1, 0148/2, 0149, 0150/1,
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0150/3, 0150/4, 0151, 0152, 0153, 0154/1, 0154/2,
0154/3, 0155, 0156, 0157, 0160, 0161, 0162/1, 0162/3

Me zõ csát
0158/1, 0172, 0173/2, 0173/3, 0173/5, 0173/7, 0173/9,

0173/10, 0173/11, 0173/12, 0173/13, 0173/14, 0174/1,
0174/2, 0174/3, 0175, 0176, 0177/2, 0177/3, 0177/4,
0177/5, 0177/6, 0177/7, 0177/8, 0177/10, 0177/11,
0177/12, 0177/13, 0178, 0179/2, 0179/4, 0179/5, 0179/6,
0179/7, 0179/8, 0179/9, 0179/10, 0179/11, 0179/12,
0179/13, 0179/14, 0179/15, 0180, 0181/2, 0181/3, 0181/4, 
0181/5, 0181/6, 0181/8, 0181/9, 0181/10, 0182, 0183,
0191/1, 0191/2, 0191/3, 0202, 0231, 0233, 0243, 0244,
0245, 0246, 0247, 0248, 0249, 0250/2, 0250/3, 0250/4,
0251/1, 0251/2, 0252/1, 0252/2, 0253, 0254, 0255,
0257/1, 0258/1, 0258/2, 0258/3, 0258/4, 0258/5, 0258/6,
0258/7, 0258/8, 0258/9, 0258/10, 0258/11, 0258/12,
0258/13, 0263, 0264/2, 0264/4, 0264/5, 0264/6, 0264/8,
0264/9, 0264/10, 0264/11, 0264/12, 0264/13, 0265,
0266/1, 0266/2, 0266/3, 0266/4, 0266/5, 0266/6, 0266/8,
0266/9, 0266/10, 0266/11, 0266/12, 0266/13, 0267,
0268/1, 0268/2, 0268/3, 0268/4, 0268/6, 0268/7, 0268/8,
0268/9, 0269, 0270/1, 0270/2, 0270/3, 0271, 0272/1,
0272/2, 0272/3, 0273, 0274, 0275/1, 0275/2, 0275/3,
0275/4, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281/1, 0281/2,
0281/3, 0281/4, 0282, 0283, 0284, 0285, 0286, 0287,
0288, 0289, 0290, 0291, 0292, 0293/1, 0293/3, 0293/4,
0294, 0295/1, 0295/2, 0295/3, 0295/4, 0295/6, 0295/7,
0295/8, 0295/9, 0295/10, 0296, 0297, 0298, 0299, 0300,
0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0309,
0310, 0311, 0316, 0317/1, 0317/2, 0318, 0319, 0320,
0321, 0322, 0323/1, 0323/3, 0323/4, 0324, 0325/1,
0325/2, 0325/3, 0325/5, 0325/6, 0325/7, 0325/8, 0325/12,
0325/13, 0325/14, 0325/15, 0325/16, 0325/17, 0325/18,
0325/19, 0325/20, 0325/21, 0325/22, 0325/23, 0326/1,
0326/2, 0327, 0328, 0329, 0330, 0331, 0332, 0333, 0334,
0335, 0336/1, 0336/2, 0337, 0338, 0339/1, 0339/2,
0339/3, 0344, 0345, 0346, 0347, 0348, 0395/2, 0395/4,
0395/5, 0395/7, 0395/8, 0395/9, 0395/10, 0395/11,
0395/12, 0395/13, 0395/14

Me zõ ke resz tes
0330, 0331, 0332, 0333, 0334, 0335, 0336, 0337/1,

0337/2, 0338, 0339, 0340/1, 0340/2, 0341, 0342, 0343,
0344, 0345, 0346, 0347, 0348, 0349, 0350, 0351/1, 0352,
0353, 0354, 0355, 0356, 0357, 0358, 0359/1, 0359/2,
0359/3, 0359/4, 0359/5, 0359/6, 0359/7, 0359/8, 0359/9,
0359/10, 0360, 0361, 0362, 0363, 0364, 0365, 0366/1,
0366/2, 0367, 0368, 0369/1, 0369/2, 0370, 0371, 0372,
0373, 0374

Me zõ nagy mi hály
095, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0119, 0120,

0121, 0122, 0123, 0124, 0126, 0128, 0129, 0130, 0131,
0132, 0133/1, 0133/2, 0133/3, 0133/4, 0133/5, 0133/6,
0133/7, 0133/8, 0136, 0137/1, 0137/2, 0137/3, 0137/4,
0137/5, 0140, 0141, 0144, 0145, 0146, 0147/1, 0147/2,

0149, 0150, 0151, 0152/3, 0152/4, 0152/5, 0152/6,
0152/7, 0152/8, 0152/9, 0152/10, 0152/11, 0152/12,
0152/13, 0152/14, 0152/15, 0152/16, 0152/17, 0152/18,
0152/19, 0152/20, 0152/21, 0152/22, 0152/23, 0152/24,
0152/25, 0153/1, 0153/2, 0153/3, 0153/4, 0154/2, 0154/4,
0157, 0158, 0159/1, 0159/2, 0159/3, 0162, 0163, 0164,
0165, 0166, 0167/1, 0167/2, 0169, 0175, 0176/1, 0176/2,
0177, 0178, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184/2, 0184/4,
0184/5, 0184/6, 0185, 0186, 0187/1, 0187/2, 0190, 0193,
0194, 0196/2, 0196/3, 0196/4, 0196/6, 0196/7, 0197/1,
0198/1, 0198/2, 0198/4, 0199/2, 0199/4, 0199/5, 0199/8,
0199/9, 0199/11, 0199/12, 0199/13, 0199/14, 0199/15,
0200, 0201, 0202, 0203/1, 0203/2, 0204/1, 0205/1,
0205/2, 0206, 0207/1, 0207/2, 0207/3, 0207/4, 0208,
0209/1, 0209/2, 0209/3, 0210/1, 0210/2, 0210/3, 0211,
0212, 0213, 0214, 0215, 0216, 0217, 0218, 0220, 0221,
0222/2, 0222/3, 0222/4, 0222/7, 0222/8, 0222/9, 0222/10,
0222/11, 0222/12, 0222/13, 0222/14, 0222/15, 0222/16,
0222/17, 0222/18, 0222/19, 0222/20, 0222/21, 0222/22,
0222/23, 0222/24, 0222/25, 0222/26, 0222/27, 0222/28,
0222/29, 0222/30, 0222/31, 0222/32, 0222/33, 0222/34,
0222/35, 0222/36, 0222/37, 0222/38, 0222/39, 0222/40,
0222/41, 0222/42, 0222/43, 0223, 0224/1, 0224/2, 0224/3, 
0224/4, 0224/6, 0224/7, 0224/8, 0224/9, 0224/10,
0224/11, 0224/12, 0224/13, 0224/15, 0224/16, 0224/17,
0224/18, 0224/19, 0224/20, 0224/21, 0224/22, 0224/23,
0224/24, 0224/25, 0224/26, 0224/27, 0224/28, 0224/29,
0224/31, 0224/32, 0224/33, 0224/34, 0225, 0226/4,
0226/5, 0226/6, 0226/7, 0226/8, 0226/9, 0226/10,
0226/11, 0226/12, 0226/13, 0227, 0228/2, 0228/3, 0228/4, 
0228/5, 0228/6, 0228/7, 0228/8, 0228/9, 0228/10,
0228/11, 0229, 0230, 0231, 0232, 0233, 0234, 0235, 0236, 
0237, 0238, 0239, 0240, 0241, 0242, 0243, 0244, 0245/1,
0245/2, 0245/3, 0245/4, 0245/5, 0246, 0247, 0248/2,
0248/3, 0248/4, 0248/5, 0248/6, 0248/7, 0248/8, 0248/9,
0248/10, 0248/11, 0248/12, 0248/13, 0248/14, 0249/1,
0249/2, 0250, 0251/1, 0251/2, 0251/3, 0252/1, 0252/2,
0253, 0254, 0255, 0256, 0257, 0258, 0259, 0260, 0261,
0264, 0265, 0266, 0267, 0268, 0269, 0270, 0271, 0272,
0273, 0274, 0275, 0276, 0277, 0278, 0280/2, 0281, 0282,
0283, 0284, 0285, 0286, 0287/1, 0287/2, 0287/3, 0287/4,
0288, 0289, 0290, 0291, 0292/1, 0292/2, 0293, 0294,
0295, 0296, 0297/1, 0297/2, 0298, 0299, 0300, 0301/1,
0301/2, 0303, 0304, 0305, 0306/1, 0306/2, 0307, 0308,
0310, 0311/1, 0311/2, 0311/3, 0311/4, 0312, 0313, 0314,
0315, 0316, 0317, 0318, 0319, 0320, 0321, 0322, 0323,
0324, 0326, 0327, 0328/1, 0328/2, 0328/3, 0328/4, 0329,
0330, 0331, 0332/2, 0332/3, 0332/4, 0333/1, 0333/2,
0333/3, 0333/4, 0334/1, 0334/2, 0335, 0336, 0337/1,
0337/2, 0338, 0339, 0340, 0341/2, 0341/3, 0341/5,
0341/6, 0341/7, 0342, 0343, 0344, 0345, 0346, 0347,
0348, 0349/4, 0350, 0351, 0352, 0353, 0354/1, 0354/2,
0354/3, 0354/4, 0355, 0356, 0357, 0358, 0359, 0360,
0361, 0362, 0363, 0364, 0365, 0366, 0368/2, 0368/3,
0368/4, 0368/5, 0369, 0370/1, 0370/2, 0371, 0372/2,
0372/3, 0372/4, 0372/5, 0373, 0376, 0377, 0378, 0379,
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0380, 0381, 0382, 0384/1, 0384/2, 0385, 0386, 0387/1,
0387/2, 0387/3, 0387/4, 0387/5, 0387/6, 0387/7, 0387/8,
0387/9, 0387/10, 0387/11, 0387/12, 0387/13, 0388, 0389,
0390/1, 0390/2, 0391, 0392/1, 0392/2, 0392/3, 0392/4,
0392/5, 0392/6, 0392/7, 0392/8, 0392/9, 0395, 0396/1,
0396/2, 0398/2, 0399, 0400/1, 0400/3, 0400/4, 0400/5,
0400/6, 0400/7, 0400/8, 0400/9, 0400/10, 0400/11,
0400/12, 0400/13, 0400/14, 0400/15, 0400/16, 0400/17,
0400/18, 0400/19, 0400/20, 0400/21, 0400/22, 0400/23,
0400/24, 0400/25, 0402, 0403, 0404/1, 0404/2, 0404/3,
0404/4, 0404/5, 0404/6, 0404/7, 0404/8, 0404/9, 0404/10,
0404/11, 0404/12, 0404/13, 0404/14, 0404/15, 0404/16,
0404/17, 0404/18, 0404/19, 0404/20, 0404/21, 0404/22,
0404/23, 0404/24, 0404/25, 0404/26, 0404/27, 0404/28,
0404/29, 0405, 0406/1, 0406/2, 0406/3, 0406/4, 0406/5,
0406/6, 0406/7, 0406/8, 0406/9, 0406/10, 0406/11,
0406/12, 0406/13, 0406/14, 0406/15, 0406/16, 0407,
0408/1, 0408/2, 0408/3, 0408/4, 0408/5, 0408/6, 0408/7,
0408/8, 0408/9, 0408/10, 0408/11, 0408/12, 0408/13,
0408/14, 0408/15, 0408/16, 0408/17, 0408/18, 0408/19,
0409, 0410

Szen tist ván

0147, 0149, 0153, 0154/1, 0154/2, 0154/3, 0154/4,
0154/5, 0154/7, 0154/8, 0156/2, 0156/3, 0156/4, 0156/5,
0156/6, 0156/7, 0156/8, 0156/9, 0156/10, 0156/11,
0156/12, 0156/13, 0156/14, 0156/15, 0157, 0158, 0161,
0168/2, 0168/4, 0169, 0171, 0177, 0178, 0179, 0180/1,
0180/3, 0180/4, 0181/1, 0181/2, 0185, 0186, 0187/1,
0187/2, 0189/3, 0189/4, 0189/5, 0189/6, 0189/7, 0189/8,
0189/9, 0189/10, 0189/11, 0192/1, 0201, 0202, 0203/1,
0203/2, 0203/4, 0203/5, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208/1,
0208/2, 0209/2, 0209/3, 0209/4, 0209/5, 0209/6, 0210/1,
0210/2, 0211, 0212, 0213, 0214/1, 0214/2, 0217/1,
0217/2, 0218, 0219, 0220/1, 0220/2, 0220/3, 0220/4,
0221/1, 0221/2, 0221/3, 0221/4, 0221/5, 0222, 0223,
0224, 0225, 0226, 0227, 0229, 0230, 0231/2, 0231/3,
0231/6, 0232, 0233/1, 0233/2, 0233/3, 0234/1, 0234/2,
0234/3, 0234/4, 0234/5, 0234/6, 0234/7, 0234/8, 0234/9,
0235/1, 0235/2, 0235/3, 0236, 0237, 0238, 0239, 0240/1,
0240/2, 0240/3, 0241/2, 0242/1, 0242/2, 0244, 0246,
0249, 0250/1, 0251/2, 0251/3, 0251/4, 0251/5, 0251/6,
0251/7, 0251/8, 0251/9, 0251/10, 0251/11, 0251/12,
0251/13, 0251/14, 0251/15, 0251/16, 0251/17, 0251/18,
0251/19, 0252/1, 0252/2, 0252/3, 0252/4, 0252/5, 0252/6,
0252/7, 0252/8, 0252/9, 0252/10, 0252/11, 0252/12,
0252/13, 0252/14, 0252/15, 0252/16, 0252/17, 0252/18,
0252/19, 0252/20, 0252/21, 0252/22, 0252/23, 0252/24,
0252/25, 0252/26, 0252/27, 0252/28, 0253, 0254/1,
0254/4, 0254/5, 0254/13, 0254/14, 0254/15, 0254/16,
0254/17, 0254/18, 0254/19, 0254/22, 0254/23, 0254/24,
0254/25, 0254/26, 0254/27, 0254/28, 0254/29, 0254/30,
0254/31, 0254/32, 0254/33, 0254/34, 0254/35, 0254/36,
0254/37, 0254/38, 0254/39, 0254/40, 0254/41, 0254/42,
0254/43, 0254/44, 0254/45, 0254/46, 0254/47, 0254/48,

0254/49, 0254/50, 0254/51, 0254/52, 0254/53, 0254/54,
0254/55, 0254/56, 0254/57, 0254/58, 0254/59, 0254/60,
0254/61, 0254/62, 0254/63, 0254/64, 0254/65, 0254/66,
0256, 0257, 0258/1, 0258/2, 0259, 0260/1, 0260/2, 0261,
0262/10, 0262/11, 0263/2, 0263/3, 0263/6, 0263/7,
0263/8, 0263/9, 0263/10, 0263/11, 0263/12, 0263/13,
0263/14, 0263/15, 0263/16, 0263/17, 0263/18, 0263/19,
0263/20, 0263/21, 0263/22, 0263/23, 0263/24, 0263/25,
0263/26, 0263/27, 0263/28, 0263/29, 0263/30, 0263/31,
0263/32, 0263/33, 0263/34, 0264

Ti sza bá bol na

02, 027, 030/2, 030/3, 030/4, 031/1, 031/2, 031/3,
032/1, 032/2, 035, 041/2, 041/3, 041/4, 041/5, 041/6,
041/7, 041/8, 041/9, 042, 061/1, 061/2, 0107/1, 0107/2,
0109/1, 0109/3, 0109/4, 0111/1, 0111/2, 0113/2, 0114,
0115/2, 0115/4, 0115/5, 0115/7, 0115/8, 0115/9, 0115/10,
0116, 0117, 0118/1, 0118/2, 0118/3, 0118/4, 0118/5,
0121, 0122, 0123/1, 0123/2, 0124, 0125/2, 0125/3,
0125/4, 0125/5, 0127, 0145/2, 0147/3, 0147/4, 0150/2,
0150/3, 0151/1, 0151/2, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157,
0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0168,
0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177,
0178, 0186, 0187, 0189/4, 0189/6, 0189/8, 0189/10,
0189/11, 0189/12, 0189/13, 0189/15, 0189/16, 0189/17,
0189/18, 0189/19, 0189/20, 0189/22, 0189/23

Ti sza do rog ma

010, 011/1, 011/2, 011/3, 011/4, 011/5, 011/6, 011/7,
011/22, 011/23, 011/24, 011/25, 011/26, 011/27, 012, 014, 
015/1, 015/2, 015/3, 016/1, 016/2, 016/3, 017, 018/1,
018/2, 019/1, 019/2, 019/3, 020, 021/1, 021/2, 022, 023,
024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 033, 034, 035, 
036, 037/1, 037/2, 038, 039, 040, 041, 042, 043/1, 043/15,
044, 045, 046, 047, 048, 087/1, 087/4, 088, 090, 092,
093/1, 093/3, 093/4, 093/5, 093/6, 093/7, 093/8, 093/9,
093/10, 093/11, 093/12, 094, 095, 096, 097, 098, 099,
0100, 0101/1, 0101/2, 0101/3, 0102, 0103/1, 0103/2,
0103/3, 0104, 0105, 0106, 0108, 0110, 0111, 0112, 0113,
0114/1, 0114/2, 0115/1, 0115/2, 0116/1, 0116/2, 0116/3,
0116/4, 0116/5, 0116/6, 0116/7, 0116/8, 0116/9, 0116/10,
0117/1, 0117/2, 0118/2, 0119/2, 0120/2, 0121/2, 0122/1,
0122/3, 0122/4, 0122/5, 0122/6, 0122/7, 0125, 0126,
0127, 0137, 0138/2, 0139/1, 0139/2, 0151/2, 0153/1,
0153/1, 0153/3, 0153/5, 0153/6, 0153/7, 0153/8, 0153/9,
0153/10, 0153/11, 0154/1, 0155, 0156, 0157, 0158/2,
0159/3, 0159/4, 0160/1, 0160/2, 0160/3, 0161/1, 0162,
0163, 0164, 0189/1, 0189/2, 0189/3, 0189/4

Ti sza ke szi

078/1, 078/2, 079, 080, 081, 083, 084, 085, 086/1,
086/3, 086/4, 086/5
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Az alá hú zás sal je lölt hely raj zi szá mú in gat la nok te rü le -
tei az eu ró pai kö zös sé gi je len tõ sé gû ter mé szet vé del mi
ren del te té sû te rü le tek kel érin tett föld rész le tek rõl szó ló
45/2006. (XII. 8.) KvVM ren de let alap ján Na tu ra 2000 te -
rü let nek mi nõ sül nek.

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
162/2007. (XII. 27.) KvVM

rendelete

a Kámoni arborétum természetvédelmi terület
védettségének fenntartásáról

Az egyes jog sza bá lyok és jog sza bá lyi ren del ke zé sek
ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl szó ló 2007. évi LXXXII. tör -
vény 6. § (5) be kez dé sé ben, va la mint a ter mé szet vé del mé -
rõl szó ló 1996. évi LIII. tör vény ben ka pott fel ha tal ma zás
alap ján, a kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter fel adat-
és ha tás kö ré rõl szó ló 165/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let
1. § b) 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. §

Az Or szá gos Ter mé szet vé del mi Ta nács 115.010/1950
OTT ha tá ro za tá val vé det té nyil vá ní tott Ká mo ni ar bo ré tum 
ter mé szet vé del mi te rü let vé dett sé gét fenn tar tom.

2. §

A Ká mo ni ar bo ré tum ter mé szet vé del mi te rü let ki ter je -
dé se 25,0 ha, in gat lan-nyil ván tar tá si hely raj zi szá mai
Szom bat hely 817, 825/1, 828/7 hrsz-ból 1,1 ha (828/7a,
828/7b), 891, 974/2, 1002, 1003.

3. §

A vé dett ség in do ka és cél ja az ar bo ré tum leg fõbb ér té -
két ké pe zõ kül ho nos és örök zöld nö vé nyek, va la mint az
ar bo ré tum ki emel ke dõ esz té ti kai és táj ké pi értékeinek
megõrzése.

4. §

(1) A te rü let ter mé szet vé del mi ke ze lé sé ért fe le lõs szerv
a Fer tõ-Han ság és Õr sé gi Nem ze ti Park Igazgatóság.

(2) A te rü let ter mé szet vé del mi ke ze lé si ter vét a mel lék -
let tar tal maz za. 

5. §

(1) Ez a ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(2) A Ká mo ni ar bo ré tum ter mé szet vé del mi te rü let bõ ví -
té sé rõl és ha tá ra i nak mó do sí tá sá ról szó ló 20/2003.
(XII. 16.) KvVM ren de let, va la mint a Ká mo ni ar bo ré tum
ter mé szet vé del mi te rü let bõ ví té sé rõl és ha tá ra i nak mó do -
sí tá sá ról szó ló 20/2003. (XII. 16.) KvVM ren de let mó do sí -
tá sá ról szó ló 43/2006. (XI. 13) KvVM ren de let hatályát
veszti. E bekezdés 2008. január 2-án hatályát veszti.

Dr. Fo dor Gá bor s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

Melléklet
a 162/2007. (XII. 27.) KvVM rendelethez

A Kámoni arborétum természetvédelmi terület
természetvédelmi kezelési terve

1. Ter mé szet vé del mi gya kor la ti cél ki tû zé sek

– A dend ro ló gi ai, bo ta ni kai gyûj te mény fenn tar tá sa,
meg õr zé se és védelme,

– a fe nyõ faj ta fenn tar tó te lep fenn tar tá sa,
– a gén gyûj te mény meg õr zé se,
– a ter mé sze tes nö vény tár su lá sok ma rad vá nya i nak

megõrzése,
– a vé dett ál lat fa jok lét fel té te le i nek biz to sí tá sa,
– az ar bo ré tum mint kul túr tör té ne ti ér ték meg õr zé se,
– a köz mû ve lõ dés, a sza bad idõ kul tu rált eltöltésének, a

ter mé szet ben tör té nõ él mény szer zés nek és fel üdü lés nek az 
elõ se gí té se el sõ sor ban a fe nyõ- és han ga fé lék, va la mint
egyéb bo ta ni kai ér té kek ok ta tá si és is me ret ter jesz té si
célokat szolgáló bemutatásával,

– a ter mé sze ti, táj épí té sze ti és kul túr tör té ne ti ér té kek
meg is me ré sé re irá nyu ló ide gen for ga lom, va la mint a
rekreáció elõsegítése.

2. Ter mé szet vé del mi stra té gi ák

– Az ar bo ré tum er dé sze ti, ker té sze ti, táj épí té sze ti és bo -
ta ni kai ku ta tá sok re gi o ná lis köz pont já vá fej lõ dé sé nek elõ -
se gí té se, el sõ sor ban a nö vény ne me sí té si ku ta tá sok, a gén -
meg õr zé si tevékenység feltételeinek biztosításával,

– az ar bo ré tum ban fo lyó ku ta tá sok ered mé nyei táj- és
ter mé szet vé del mi célú hasz no sí tá sá nak elõsegítése,

– a ter mé sze tes tõl tá vol álló, sa já tos szem pon tok sze rint
ki ala kí tott mes ter sé ges élõ he lyek gon do zá sa, ápo lá sa,
meg fe le lõ ál la po tuk fenn tar tá sa az ál ta luk nyúj tott esz té ti -
kai élmény biztosítása érdekében,

– a mes ter sé ges élõ hely-komp le xum ál lat vi lá gá nak vé -
del me, kü lö nös te kin tet tel a tavi, fo lyó ví zi, fás tár su lá sok -
hoz kö tõ dõ, il let ve az odúlakó fajokra,
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– a nö vény fa jok, -faj ták, ker té sze ti vál to za tok fenn ma -
ra dá sá nak biz to sí tá sa a mes ter sé ges bi o tó pok fenntartása
érdekében,

– a po ten ci á lis nö vény tár su lá sok fenn ma radt képvise -
lõinek, egye de i nek (így kü lö nö sen a Gyön gyös-part ve ge -
tá ci ó ja, az idõs tanúfák) védelme.

3. Ter mé szet vé del mi ke ze lé si mó dok, kor lá to zá sok és
tilalmak

A ter mé szet vé del mi ke ze lé si mó dok ra, kor lá to zá sok ra,
ti lal mak ra vo nat ko zó elõ írá so kat – a ter mé szet vé del mi ke -
ze lé si ter vek ké szí té sé re, ké szí tõ jé re és tar tal má ra vo nat -
ko zó sza bá lyok ról szó ló 30/2001. (XII. 28.) KöM ren de let
2. § (2) be kez dé sé nek c) pont já ban, il let ve mel lék le té nek
7. pont já ban meghatározottak szerint – a 3.1.1–3.1.6.
fejezet tartalmazza.

3.1.1. Élõ he lyek ke ze lé se, fenn tar tá sa
– Az ar bo ré tum fü ves te rü le te it – me lyek el sõ sor ban a

rá lá tá sok sze re pét hi va tot tak be töl te ni – éven te leg alább
egy szer kézi vagy gépi úton ka szál ni szük sé ges, és gon -
dos kod ni kell a szé na for ga tá sá ról, begyûjtésérõl és
elszállításáról.

– A fá val és cser jék kel bo rí tott te rü le te ken az oda nem
illõ, fel ve rõ dõ, nem kí vánt cser je-, il let ve gyom fa jo kat ta -
laj fel szí ni me cha ni kus gyom ir tás sal kell el tá vo lí ta ni. A
meg fe le lõ ál la po tot (zá ró dás, nö võ tér) a gyûj te mény nö -
vény egye de i nek nye sé sé vel, egész ség ügyi cél za tú ápo lá -
sá val, a kiszáradt egyedek eltávolításával kell biztosítani.

– A mes ter sé ges ta vak, árok rend sze rek, a Gyön -
gyös-holt ág mû tár gya it, part vé del mi be ren de zé se it fo lya -
ma to san kar ban kell tar ta ni, nö vény ze tü ket ápol ni, vé de ni
szük sé ges. A ta va kat tíz éven te leg alább egy szer ki kell ko -
tor ni a feliszapolódás megakadályozása érdekében.

– A Gyön gyös-pa tak par ti sáv já nak nö vény ze tét – az
egész ség ügyi ter me lé sen kí vül – be avat ko zás sal nem
szabad érinteni.

– A zsi li pe ken ke resz tül annyi vi zet kell jut tat ni a te rü le ten 
ta lál ha tó víz fo lyá sok med re i be, hogy a Gyön gyös-pa tak víz -
szint jé hez ké pest lé nye ges kü lönb ség ne ala kul jon ki.

3.1.2. Fa jok vé del me
– Az odú la kó ál la tok ré szé re mes ter sé ges odú kat kell ki -

he lyez ni.
– Gon dos kod ni kell az idõs ta nú fák, te kin té lyes korú

nö vény kü lön le ges sé gek vé del mé rõl, ápolásáról.

3.1.3. Lá to ga tás
– A Fer tõ-Han ság és Õr sé gi Nem ze ti Park Igaz ga tó ság

(a to váb bi ak ban: igaz ga tó ság) a lá to ga tók moz gá sát idõ -
ben és tér ben korlátozhatja.

3.1.4. Ok ta tás és be mu ta tás
– A ter mé szet vé del mi ok ta tás, ne ve lés elõ moz dí tá sa ér -

de ké ben újabb is mer te tõ, tá jé koz ta tó és nö vény név táb lá -
kat kell ki he lyez ni, va la mint – a már meg lé võk kel együt te -
sen – gon dos kod ni kell fenn tar tá suk ról, folyamatos
karbantartásukról.

– Ok ta tás, be mu ta tás cél já val ál lan dó és idõ sza ki tár la -
to kat, gyûj te mé nyes, in ter ak tív ki ál lí tást, ren dez vé nye ket,
ter mé szet vé del mi táborokat kell szervezni.

3.1.5. Ku ta tás, vizs gá la tok
– Biz to sí ta ni kell a fel té te le ket az er dé sze ti célú ku ta tás,

faj ta ne me sí tés, va la mint a ter mé szet vé de lem hez köt he tõ
tu do má nyos vizsgálatok elvégzéséhez.

– En ge dé lye zett ku ta tást csak ku ta tá si terv alap ján, az
igaz ga tó ság gal egyez te tett mó don le het vé gez ni. A ku ta tás 
ered mé nye i rõl ku ta tá si je len tést kell le ad ni az igazgatóság
részére.

3.1.6. Ter mé szet vé del mi inf ra struk tú ra
– A lá to ga tók kul tu rált fo ga dá sa ér de ké ben új be já ra tot,

fo ga dó épü le tet, szo ci á lis lé te sít mé nye ket és au tó par ko ló -
kat szükséges létesíteni.

– A Gyön gyös-pa tak ra hi dat kell épí te ni.
– A sé ta út-há ló za tot új utak kal kell bõ ví te ni.
– A ter mé szet vé del mi ok ta tás-ne ve lés elõ moz dí tá sa ér -

de ké ben a te rü le ten tan ös vényt kell létesíteni.
– Az épü le tek, be ren de zé si tár gyak és a lá to ga tást, be -

mu ta tást, ku ta tást le he tõ vé tévõ inf ra struk tú ra meg fe le lõ
mû sza ki ál la po tát fenn kell tartani.

– Az ar bo ré tum te rü le tén csak olyan mély- és ma gas épí -
té si te vé keny ség foly hat, amely a meg lé võ épü le tek, épít -
mé nyek fenn tar tá sa, va la mint a ter mé szet vé del mi ke ze lés
ér de ké ben tör té nik. Egyéb célú épí té si munka nem
végezhetõ a területen.

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
163/2007. (XII. 27.) KvVM

ren de le te

a Kiskõrösi-turjános természetvédelmi terület
védettségének fenntartásáról

Az egyes jog sza bá lyok és jog sza bá lyi ren del ke zé sek
ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl szó ló 2007. évi LXXXII. tör -
vény 6. § (5) be kez dé sé ben, va la mint a ter mé szet vé del mé -
rõl szó ló 1996. évi LIII. tör vény 85. § b) pont já ban ka pott
fel ha tal ma zás alap ján, a kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi -
nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl szó ló 165/2006. (VII. 28.)
Korm. ren de let 1. § b) 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. §

A Bács-Kis kun Me gyei Ta nács Vég re haj tó Bi zott sá -
gá nak 45064/1974. és 45064-2/1974. szá mú ha tá ro za ta -
i val vé det té nyil vá ní tott és az egyes ter mé sze ti te rü le tek
vé det té, va la mint he lyi je len tõ sé gû ter mé szet vé del mi
te rü le tek or szá gos je len tõ sé gû vé nyil vá ní tá sá ról, to váb -
bá ter mé szet vé del mi te rü le tek ha tá rá nak mó do sí tá sá ról
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szó ló 7/1990. (IV. 23.) KVM ren de let 5. §-a ál tal or szá -
gos je len tõ sé gû vé dett ter mé sze ti te rü let té mi nõ sí tett
Kis kõ rö si-tur já nos ter mé szet vé del mi te rü let vé dett sé -
gét fenntartom.

2. §

A Kis kõ rö si-tur já nos ter mé szet vé del mi te rü let ki ter je -
dé se 642 ha, in gat lan-nyil ván tar tá si hely raj zi szá ma it a
mel lék let tar tal maz za.

3. §

A vé dett ség in do ka és cél ja a Kis kun ság nyu ga ti pe re -
mén fek võ, jó víz el lá tott sá gú te rü let mo csá ri és lápi nö -
vény tár su lá sa i nak, faj gaz dag ál lat vi lá gá nak, va la mint a te -
rü let tájképi adottságainak a megóvása.

4. §

A te rü let ter mé szet vé del mi ke ze lé sé ért fe le lõs szerv a
Kis kun sá gi Nem ze ti Park Igazgatóság.

5. §

(1) Ez a ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(2) Az egyes ter mé sze ti te rü le tek vé det té, va la mint he -
lyi je len tõ sé gû ter mé szet vé del mi te rü le tek or szá gos je len -
tõ sé gû vé nyil vá ní tá sá ról, to váb bá ter mé szet vé del mi te rü -
le tek ha tá rá nak mó do sí tá sá ról szó ló 7/1990. (IV. 23.)
KVM ren de let 5. §-a és 7. szá mú mel lék le te ha tá lyát
veszti. E bekezdés 2008. január 2-án hatályát veszti

Dr. Fo dor Gá bor s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

Melléklet
a 163/2007. (XII. 27.) KvVM rendelethez

A Kiskõrösi-turjános természetvédelmi terület
ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai

Csen gõd
014/15, 0426/5, 0427, 0428/13

Kis kõ rös
011, 012/10-11, 012/13-34

Tab di
0220/1-3, 0221/1, 0236, 0237/1, 0237/10, 0237/6-8,

0238, 0239/1, 0239/2, 0246, 0255/5-6, 0256, 0258,
0259/12, 0264, 0265/11, 0267/11, 0267/14-15, 0267/3,

0267/6, 0269/17, 0269/26, 0269/43, 0269/53, 0269/55,
0269/64, 0271/2, 0273/10, 0273/13, 0273/3, 0275/12,
0275/14-15, 0275/17-18, 

0276 hrsz-ból 4,48 ha (az E665831-N148303,
E665840-N148317 EOV ko or di ná tá jú tö rés pon tok ál tal
meg ha tá ro zott ha tár vo nal tól ke let re fekvõ rész),

0277/10, 0277/7, 0277/9, 0279/6, 

0280/1 hrsz-ból 1,42 ha (az E667904-N148869,
E667882-N148875 EOV ko or di ná tá jú tö rés pon tok ál tal
meg ha tá ro zott ha tár vo nal tól észak ra fekvõ rész),

Az alá hú zás sal je lölt hely raj zi szá mú in gat la nok te rü le -
tei az eu ró pai kö zös sé gi je len tõ sé gû ter mé szet vé del mi
ren del te té sû te rü le tek kel érin tett föld rész le tek rõl szó ló
45/2006. (XII. 8.) KvVM ren de let alap ján Natura 2000
területnek minõsülnek.

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
164/2007. (XII. 27.) KvVM

rendelete

a Kõszegi Tájvédelmi Körzet védettségének
fenntartásáról

Az egyes jog sza bá lyok és jog sza bá lyi ren del ke zé sek
ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl szó ló 2007. évi LXXXII. tör -
vény 6. § (5) be kez dé sé ben, va la mint a ter mé szet vé del mé -
rõl szó ló 1996. évi LIII. tör vény 85. § b) pont já ban ka pott
fel ha tal ma zás alap ján, a kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi -
nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl szó ló 165/2006. (VII. 28.)
Korm. ren de let 1. § b) 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. §

Az Or szá gos Kör nye zet- és Ter mé szet vé del mi Hi va tal
2/1980. (V. 14.) OKTH ren del ke zé sé vel vé det té nyil vá ní -
tott Kõ sze gi Táj vé del mi Kör zet vé dett sé gét fenn tar tom.

2. §

A Kõ sze gi Táj vé del mi Kör zet ki ter je dé se 4350,8 ha, in -
gat lan-nyil ván tar tá si hely raj zi szá ma it az 1. szá mú mel lék -
let, fo ko zot tan vé dett te rü le té nek in gat lan-nyil ván tar tá si
hely raj zi szá ma it a 2. szá mú mel lék let tar tal maz za.

2007/184. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 15373



3. §

A vé dett ség in do ka és cél ja a te rü let táj ké pi és ter mé sze -
ti adott sá ga i nak, ér té ke i nek, a szu bal pin klí ma sa já tos sá -
ga i val jel le mez he tõ élõ he lyek ter mé sze tes nö vény tár su lá -
sa i nak, vé dett nö vény fa ja i nak, il let ve a hoz zá juk kap cso -
ló dó állatközösségek életfeltételeinek megõrzése.

4. §

A te rü let ter mé szet vé del mi ke ze lé sé ért fe le lõs szerv a
Fer tõ-Han ság és Õr sé gi Nem ze ti Park Igazgatóság.

5. §

(1) Ez a ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(2) A Kõ sze gi Táj vé del mi Kör zet bõ ví té sé rõl szó ló
26/1993. (XI. 23.) KTM ren de let ha tá lyát vesz ti. E be kez -
dés 2008. ja nu ár 2-án hatályát veszti.

Dr. Fo dor Gá bor s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

1. számú melléklet
a 164/2007. (XII. 27.) KvVM rendelethez

A Kõszegi Tájvédelmi Körzet ingatlan-nyilvántartási
helyrajzi számai

Bo zsok
2, 4, 011/1, 011/5-13, 012/33, 012/35, 012/43, 012/44,

012/45, 012/48, 012/50-58, 012/61-79, 0195/1, 0195/2,
0195/4, 0195/8, 0195/9, 0195/11, 0195/12, 0195/14-45,
0209, 0213/2, 0213/3, 0213/4, 0213/5, 0213/6, 0215,
0216/1, 0216/2, 0216/3, 0218, 0219/1, 0219/2, 0222,
0228/2, 0229, 0230/1, 0230/2, 0230/4, 0230/5, 0231,
1001/1, 1001/2, 1014-1019, 1020, 1022/1, 1022/2, 1034,
1037, 1044, 1045, 1047, 1050, 1051/2-15, 1083/1, 1083/2, 
1084/1, 1084/3, 1084/5, 1084/6, 1084/7, 1084/9,
1084/12-16, 1095/1, 1095/2, 1096, 1099, 1101, 1113/1,
1113/2, 1122, 1123, 1126, 1127/1, 1127/3, 1127/4,
1127/5, 1158, 1162, 1163, 1170, 1171/2, 1171/4,
1171/7-10, 1181, 1187, 1188, 1190, 1191, 1193, 1194,
1195, 1196-1200, 1202/1, 1202/2, 1203, 1204, 1205,
1206, 1207/2, 1207/3, 1208, 1214, 1215, 1220, 1221,
1222, 1223, 1226, 1227/1, 1227/2, 1227/3, 1227/4,
1227/5, 1227/6, 1254, 1255/2-18, 1272-1275, 1277, 1278,
1296, 1297, 1298/2-6, 1318, 1319, 1320/1-4, 1321, 1322,
1325, 1327, 1330, 1334, 1339, 1341, 1344, 1345, 1348/1,
1348/2, 1355, 1359, 1360, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366,
1368, 1369, 1372, 1373, 1375, 1376, 1377/1, 1377/3,
1377/4, 1377/5, 1377/8, 1378, 1379, 1380, 1383/2,
1383/4, 1383/5, 1383/6, 1383/7, 1383/8, 1387/1, 1387/2,

1403, 1407, 1408, 1412, 1413, 1414, 1421, 1422/1,
1422/2, 1423, 1424, 1425, 1429, 1435/1, 1435/2, 1442,
1443, 1444/1, 1444/2, 1445, 1446, 1466, 1468, 1469,
1470, 1471, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1484, 1485,
1486-1489, 1491, 1492, 1493, 1495, 1499/1, 1499/2,
1500/1, 1500/3, 1500/4, 1508, 1509, 1510, 1513, 1515,
1516, 1518, 1520/1, 1520/2, 1521, 1523, 1525, 1526,
1527, 1528, 1531, 1532, 1534, 1536, 1537, 1538, 1539,
1543, 1544, 1545, 1548, 1549, 1551, 1552, 1553, 1554,
1557, 1558, 1559/1, 1559/2, 1569, 1575, 1577, 1579,
1583/3, 1587, 1589, 1590, 1591, 1592, 1593, 1594, 1595,
1599, 1600, 1601, 1602, 1607, 1614, 1615/1, 1615/2,
1622, 1623/1, 1623/2, 1624, 1625, 1626, 1629, 1630,
1631, 1632, 1633, 1634/1, 1634/2, 1638, 1653, 1654,
1655, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661/1, 1661/2, 1662,
1664, 1665, 1666, 1667/1, 1667/2, 1667/4, 1667/5,
1667/6, 1667/7, 1667/8, 1674, 1675, 1676, 1690, 1696,
1698, 1699, 1700, 1704, 1705, 1706, 1707, 1718, 1719,
1731, 1738, 1739, 1763, 1764/1, 1764/2, 1765, 1768,
1769, 1770, 1772, 1773, 1774, 1778, 1782, 1783, 1784,
1786, 1787, 1788, 1789, 1790, 1791, 1792, 1793, 1794,
1795, 1796/1, 1796/2, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801,
1804, 1805, 1806, 1807, 1810, 1811, 1813/1, 1813/2,
1813/3, 1813/4, 1813/5, 1813/6, 1813/7, 1813/8, 1813/9,
1813/10, 1813/11, 1813/12, 1813/13, 1813/14, 1813/15,
1813/16, 1813/17, 1813/19, 1813/20, 1813/22, 1813/23,
1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1819, 1820, 1821, 1822,
1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831,
1832, 1833, 1834, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840,
1841, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849,
1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858,
1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867,
1868/1, 1868/2, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875,
1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884,
1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893,
1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902,
1903, 1904, 1905, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912,
1913, 1914, 1915/1, 1915/2, 1916, 1917, 1918, 1919,
1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928,
1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935

Cák

053/1, 053/2, 053/2, 053/2, 054, 055/1, 055/2, 055/4,
055/6, 055/7, 056/1, 056/3, 056/4, 056/5, 057, 075, 076,
081, 093/3, 093/4, 093/5, 093/6, 099/2, 099/2, 099/2,
099/2, 0106, 0107, 0109, 0110, 0111, 0112, 0115, 0116,
0117, 0118, 0121, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128,
0129, 0130, 0131, 0132, 0134, 0135, 0136, 0137, 0139,
0140, 0141, 0142/1, 0142/2, 0143, 0144, 0145, 0146,
0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154/1,
0154/2, 0155, 0156, 0157/1, 0157/2, 0158, 0159, 0160,
0169, 0170/2, 0170/4, 0171, 0173, 0178/1, 0178/2,
0179/1, 0179/2, 0179/3, 0179/4, 0179/5, 0180/1, 0180/2,
0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0189/1,
0189/2, 0190/1, 0190/2, 0190/3, 0191/1, 0191/3, 0191/4,
0192, 0193, 0194/1, 0194/2, 0195/1, 0195/2, 0196/3,
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0196/4, 0197, 0198, 0201/1, 0201/3, 0201/4, 0204, 0205,
0206/1, 0206/2, 0208/1, 0208/2, 0208/3, 1001, 1005,
1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013/4,
1013/5, 1015/1, 1015/2, 1016, 1017/1, 1017/2, 1017/3,
1018, 1019, 1020/1, 1020/2, 1020/3, 1020/4, 1021, 1022,
1023, 1024, 1025, 1026/1, 1026/2, 1026/3, 1026/4, 1027,
1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036,
1038,  1040, 1041, 1042, 1043, 1045, 1046, 1047, 1048,
1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057,
1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067,
1068, 1069, 1070, 1072, 1073, 1074/2, 1074/3, 1074/4,
1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1082, 1083, 1087,
1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096,
1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105,
1106, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115,
1116, 1117, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126,
1127, 1128, 1202, 1203, 1204, 1206, 1209, 1210/1,
1210/2, 1210/3, 1212, 1213, 1214, 1215, 1218, 1219,
1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228,
1231, 1234, 1237, 1238, 1239, 1241, 1242, 1245, 1246,
1249, 1250, 1252, 1254, 1255/1, 1255/2, 1256/1, 1256/2,
1256/3, 1256/4, 1256/5, 1256/6, 1256/7, 1256/8, 1256/9,
1256/10, 1256/11, 1256/12, 1256/13, 1256/14, 1256/15,
1256/16, 1256/17, 1256/18, 1256/19, 1256/20, 1256/21,
1256/22, 1256/23, 1256/24, 1256/25, 1256/26, 1256/27,
1256/28, 1256/29, 1256/30, 1257, 1258/2, 1258/3, 1258/4, 
1258/5, 1258/6, 1258/7, 1258/8, 1258/9, 1258/10,
1258/11, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1265, 1266, 1267, 
1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276,
1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1283, 1284, 1285, 1286,
1287, 1288/1, 1288/2, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293,
1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302,
1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309/1, 1309/2,
1309/3, 1309/4, 1309/5, 1309/6, 1309/7, 1309/8, 1309/9,
1309/10, 1309/11, 1309/12, 1310, 1311/1, 1311/2, 1311/4, 
1312, 1313/1, 1313/2, 1313/3, 1313/4, 1313/5

Kõ szeg

04, 05, 0174/1, 0175/6, 0175/7, 0176/1, 0176/2, 0176/3, 
0176/4, 0176/5, 0179/1, 0179/2, 0179/3, 0179/4, 0179/5,
0179/6, 0179/7, 0179/8, 0179/10, 0179/11, 0179/14,
0179/16, 0179/17, 0179/18, 0179/19, 0180, 0183/82,
0183/83, 0183/84, 0183/85, 0183/86, 0183/87, 0183/88,
0183/89, 0183/90, 0183/91, 0183/92, 0183/136,
0183/137, 0185/1, 0185/3, 0186/99, 0186/100, 0186/101,
0186/104, 0186/154, 0186/166, 0186/167, 0186/168,
0186/169, 0188/1, 0188/2, 0188/3, 0188/4, 0188/5,
0188/7, 0188/9, 0188/10, 0188/11, 0195/7, 0195/8,
0195/9, 0195/10, 0195/11, 0195/12, 0195/13, 0195/14,
0195/15, 0195/16, 0195/17, 0195/18, 0195/19, 0195/20,
0195/21, 0195/22, 0195/23, 0195/24, 0195/25, 0195/26,
0195/27, 0195/28, 0195/29, 0195/30, 0195/31, 0197/1,
0197/3, 0197/4, 0197/6, 0197/9, 0197/10, 0197/11,
0197/12, 0197/13, 0197/14, 0197/15, 0197/16, 0197/17,
0197/18, 0197/19, 0197/20, 0197/21, 0197/22, 0197/23,
0197/24, 0197/25, 0197/26, 0197/27, 0197/28, 0197/29,

0197/30, 0197/31, 0197/32, 0197/33, 0197/35, 0197/36,
0197/37, 0197/38, 0197/39, 0197/40, 0197/41, 0197/42,
0197/43, 0197/44, 0197/45, 0197/45, 0197/46, 0197/47,
0197/48, 0197/49, 0342/4, 0342/5, 0342/6, 0342/8,
0342/12, 0342/14, 0342/17, 0342/22, 0342/23, 0342/24,
0342/25, 0342/26, 0342/27, 0342/28, 0342/29, 0342/31,
0342/32, 0342/33, 0342/38, 0342/39, 0342/41, 0342/42,
0342/43, 0343, 0344, 0345, 0346/1, 0346/2, 0347/1,
0347/2, 0347/3, 0348/2, 0348/3, 0348/4, 0348/6, 0348/7,
0348/8, 0348/9, 0349

Kõ szeg do rosz ló

013/3, 013/4, 013/5, 013/6, 013/7, 013/8, 013/9, 013/10, 
013/11, 013/12, 013/13, 013/14, 013/15, 013/16, 013/17,
013/18, 013/19, 014/2, 080/8, 080/9, 080/10, 081/1, 081/2, 
082/1, 082/2, 084, 085, 088/1, 088/2, 089/1, 089/2, 090,
091, 092, 093/2, 093/3, 093/4, 093/5, 093/6, 093/7

Kõ szeg szer da hely

060, 064/4, 064/5, 0165/4, 0168/1, 0168/2, 0169,
0170/2, 0170/3, 0170/4, 0172/1, 0172/2, 0173, 0174,
0175, 0176/3, 0176/4, 0178/2, 301, 302, 303, 304, 305,
307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314/1, 315, 316, 318,
319, 320/1, 320/2, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328,
329, 330, 331, 332, 333, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 
345, 346, 347, 348/1, 348/2, 349/1, 349/2, 349/3, 349/4,
350, 352, 353, 355, 356, 358, 359, 360, 362, 363, 364, 365, 
366, 368, 369, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378/1,
378/2, 378/3, 380, 383, 384, 385, 386, 387, 390, 391, 392,
393/1, 393/2, 394, 396, 397, 398, 399, 402, 403, 405, 406,
407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 415, 416, 417, 418, 420, 
422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 
435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 
447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 456, 457, 458, 459, 460, 
461, 462, 463/2, 463/3, 463/4, 463/5, 464, 465, 466, 467,
468, 469, 470/1, 470/2, 470/3, 470/4, 470/5, 470/6, 471,
472, 473, 474, 475, 476, 477, 480, 481, 482, 483, 484,
485/1, 485/2, 488, 490, 491, 494, 495, 496, 497, 498, 499,
500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 513, 
514, 517, 518, 519, 520, 521, 522/1, 522/2, 524, 525/1,
525/2, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 534, 537, 538,
542, 543, 544, 545, 546, 547, 549, 550, 551/1, 551/2, 552,
553, 554, 555, 556/1, 556/2, 557/1, 557/2, 558, 559, 560,
562, 566, 567, 568, 569, 570, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 
579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 601, 602, 
603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 
615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 
627, 629, 630, 631/2, 632/1, 632/2, 633/2, 634, 635, 636,
637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 
649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 
661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 
673/1, 673/2, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681,
682/1, 682/2, 682/3, 683, 684, 685, 686, 687, 689/1, 689/2, 
690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697/1, 697/2, 698/1,
698/2, 699/1, 699/2, 700, 701/1, 701/2, 702, 703, 704
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Lu kács há za

069/2, 069/4, 069/5, 069/6, 069/7, 069/8, 069/9, 069/10, 
069/11, 069/12, 076/1, 076/2, 076/3, 076/4, 076/5, 076/6,
076/7, 076/8, 076/9 

Ve lem

03/1, 04/1, 04/2, 04/4, 04/7, 04/8, 04/9, 04/10, 04/11,
04/12, 04/13, 04/14, 04/15, 04/16, 04/17, 04/18, 04/19,
04/20, 04/21, 04/22, 04/23, 04/24, 04/25, 04/26, 04/27,
04/28, 06, 07, 08, 09, 011, 012, 013, 014/1, 014/3, 014/4,
014/5, 014/6, 015, 016/1, 016/2, 016/3, 016/4, 016/5,
016/6, 016/7, 016/8, 016/9, 016/10, 016/11, 016/12, 019,
020, 021, 022/1, 022/2, 022/3, 022/8, 022/9, 022/10,
022/11, 022/12, 022/13, 022/14, 022/15, 022/18, 022/19,
022/20, 022/21, 022/22, 022/23, 022/24, 022/25, 022/26,
022/27, 022/28, 022/29, 022/30, 022/31, 022/32, 023,
024/3, 024/4, 024/5, 024/6, 024/7, 024/8, 024/9, 024/10,
024/11, 024/12, 024/13, 024/14, 024/15, 024/16, 024/17,
024/18, 024/19, 024/20, 024/21, 024/22, 024/23, 024/24,
024/25, 024/26, 024/27, 024/28, 024/29, 024/30, 024/31,
024/32, 024/33, 025, 026, 027/2, 027/5, 027/6, 027/8,
027/10, 027/11, 027/12, 027/13, 027/14, 027/15, 027/16,
027/17, 027/18, 027/19, 028/1, 028/2, 029, 030/1, 030/2,
030/3, 030/4, 030/5, 030/6, 030/7, 030/8, 030/9, 030/10,
031, 036/1, 036/2, 037/2, 037/5, 037/6, 037/7, 037/8,
037/9, 037/10, 037/11, 037/12, 037/13, 037/14, 037/15,
037/16, 037/17, 037/18, 037/19, 037/20, 037/21, 037/22,
037/23, 037/24, 037/25, 037/26, 037/27, 037/28, 037/29,
037/30, 038/1, 038/2, 039/1, 039/2, 039/3, 039/4, 039/5,
039/6, 039/7, 044/1, 044/2, 045, 049/1, 049/2, 050, 051/1,
051/3, 051/4, 051/5, 051/6, 051/7, 051/8, 051/9, 051/10,
051/11, 051/12, 051/14, 051/16, 051/17, 051/18, 051/20,
051/21, 052, 056/1, 056/2, 057, 085, 086, 090, 0123/3,
0123/4, 0123/5, 0123/8, 0123/9, 0123/10, 0123/11,
0123/12, 0123/13, 0123/14, 0123/15, 0123/17, 0123/18,
0123/19, 0123/20, 0123/21, 0123/22, 0123/23, 0124/1,
0124/3, 0124/5, 0124/6, 0126/1, 0126/2, 0127/1, 0128/1,
0128/2, 0129/1, 0129/2, 0129/4, 0129/5, 0131, 0132,
0136/1, 0136/2, 0136/3, 0137, 0138/2, 0138/4, 0138/5,
0139/1, 0139/2, 0140/3, 0140/5, 0140/6, 0140/7, 0141,
0142/1, 0142/2, 0142/3, 0143/1, 0143/2, 0144, 0145,
0146, 0147, 0148/1, 0148/3, 0148/4, 0148/5, 0148/6,
0148/7, 0148/8, 0150/1, 0150/2, 0151, 0153, 0155/1,
0155/2, 0155/3, 0155/4, 0155/5, 0155/6, 0155/7, 0156,
0157, 0158/1, 0158/2, 0159/1, 0159/2, 0159/3, 0161/1,
0161/2, 0161/4, 0161/5, 0164/1, 0165, 0167, 0168,
0169/1, 0169/2, 0169/3, 0169/4, 0170/1, 0170/2, 0175/1,
0175/2, 0175/3, 0175/4, 0175/6, 0175/10, 0175/11,
0175/12, 0175/13, 0175/14, 0175/15, 0175/16, 0175/17,
0175/18, 0175/19, 0175/20, 0175/21, 0175/22, 0175/23,
0175/24, 0175/25, 0175/26, 0175/27, 0175/28, 0175/29,
0175/30, 0175/31, 0175/32, 0175/33, 0175/34, 0175/35,
0175/36, 0175/37, 0175/38, 0175/39, 0175/40, 0175/41,
0175/42, 0175/43, 0175/44, 0175/45, 0175/46, 0175/47,
0175/48, 0175/49, 0176/1, 0176/2, 0176/3, 0178, 0179/1,
0179/2, 0179/4, 0179/5, 0179/6, 0180, 0181, 0182, 0183,

0184, 0185/2, 0185/3, 0185/4, 0185/5, 0185/6, 0185/7,
0185/8, 0185/9, 0185/10, 0185/11, 0186, 0188, 0189/1,
0189/2, 0195, 0196/1, 0196/2, 0197/1, 0197/2, 0198,
0200, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0210, 0213, 0214,
0215, 0216, 0217/1, 0217/2, 0218, 0219, 0220, 0221,
0222, 0231, 0232, 0234, 0235/1, 0235/2, 0236, 0237,
0238, 0239, 0240 

Az alá hú zás sal je lölt hely raj zi szá mú in gat la nok te rü le -
tei az eu ró pai kö zös sé gi je len tõ sé gû ter mé szet vé del mi
ren del te té sû te rü le tek kel érin tett föld rész le tek rõl szó ló
45/2006. (XII. 8.) KvVM ren de let alap ján Natura 2000
területnek minõsülnek.

2. számú melléklet
a 164/2007. (XII. 27.) KvVM rendelethez

A Kõszegi Tájvédelmi Körzet fokozottan védett
területének ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai

Bo zsok 
2, 4, 0209/c hrsz-ból 3,3 ha (a 17B, 17D er dõ rész le tek

te rü le tén fek võ rész), 0216/3 hrsz-ból 4,3 ha (a 17C, 17G
er dõ rész le tek te rü le tén fek võ rész), 0219/2a hrsz-ból 93,2
ha (a 5D, 9A, 9B, 9C, 10A, 10B, 11A, 11D, 12A, 12B,
12C, 13A, 13B, 13C, 13D er dõ rész le tek te rü le tén fek võ
rész), 0219/2f hrsz-ból 8,1 ha (a 11B, 11C er dõ rész le tek
te rü le tén fek võ rész), 0230/5a hrsz-ból 80,5 ha (a 3C, 4B,
4C, 5A, 5B, 5C, 6B, 7C, 8A, 8C, 14I er dõ rész le tek te rü le -
tén fek võ rész), 0230/5l hrsz-ból 1,4 ha (a 17A erdõrészlet
területén fekvõ rész)

Kõ szeg
0342/8a hrsz-ból 3,7 ha (a 68C er dõ rész let te rü le tén fek -

võ rész), 0342/12 hrsz-ból 54,8 ha (a 36C, 37C, 39B, 39C,
39D, 40D, 43B er dõ rész le tek te rü le tén fek võ rész),
0342/24 hrsz-ból 2,0 ha (a 67A er dõ rész let te rü le tén fek võ
rész), 0342/29a hrsz-ból 2,0 ha (a 122A er dõ rész let te rü le -
tén fek võ rész), 0342/38a hrsz-ból 18,9 ha (a 32D, 34D,
34E, 35A, 35E 43C, 43E, 43F, 44D, 44E er dõ rész le tek te -
rü le tén fek võ rész), 0342/43a hrsz-ból 4,1 ha (a 58A er dõ -
rész let te rü le tén fek võ rész), 0342/43d hrsz-ból 4,5 ha
(a 58B er dõ rész let te rü le tén fek võ rész), 0348/6a hrsz-ból
8,2 ha (a 1B, 6D, 7F, 12B erdõrészletek területén fekvõ
rész)

Ve lem
0204 hrsz-ból 34,1 ha (a 11C, 11D, 17A er dõ rész le tek

te rü le tén fek võ rész), 0213 hrsz-ból 26,7 ha (Ve lem 13A,
13B, 13E, 14B er dõ rész let te rü le tén fek võ rész), 0217/1
hrsz-ból 5,2 ha (a 14C er dõ rész let te rü le tén fek võ rész),
0231 hrsz-ból 26,1 ha (a 11B, 13C, 13D, 16A, 16B er dõ -
rész le tek te rü le tén fek võ rész), 0235/1 hrsz-ból 1,9 ha
(a 2A er dõ rész let te rü le tén fek võ rész)
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Az alá hú zás sal je lölt hely raj zi szá mú in gat la nok, il let ve
al rész le tek te rü le tei az eu ró pai kö zös sé gi je len tõ sé gû ter -
mé szet vé del mi ren del te té sû te rü le tek kel érin tett föld rész -
le tek rõl szó ló 45/2006. (XII. 8.) KvVM ren de let alap ján
Na tu ra 2000 te rü let nek mi nõ sül nek.

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
165/2007. (XII. 27.) KvVM

rendelete

a Tokaj–Bodrogzug Tájvédelmi Körzet védettségének 
fenntartásáról

Az egyes jog sza bá lyok és jog sza bá lyi ren del ke zé sek
ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl szó ló 2007. évi LXXXII. tör -
vény 6. § (5) be kez dé sé ben, va la mint a ter mé szet vé del mé -
rõl szó ló 1996. évi LIII. tör vény 85. § b) pont já ban ka pott
fel ha tal ma zás alap ján, a kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi -
nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl szó ló 165/2006. (VII. 28.)
Korm. ren de let 1. § b) 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. §

Az Or szá gos Kör nye zet- és Ter mé szet vé del mi Hi va tal el -
nö ké nek 7/1986. (VIII. 21.) OKTH szá mú ren del ke zé sé vel
lé te sí tett To kaj–Bod rog zug Táj vé del mi Kör zet vé dett sé gét
fenn tar tom.

2. §

A To kaj–Bod rog zug Táj vé del mi Kör zet ki ter je dé se
5318,5 ha, in gat lan-nyil ván tar tá si hely raj zi szá ma it az
I. szá mú mel lék let, fo ko zot tan vé dett te rü le té nek in gat -
lan-nyil ván tar tá si hely raj zi szá ma it a 2. szá mú mel lék let
tar tal maz za.

3. §

A vé dett ség in do ka és cél ja a Nagy-Ko pasz vul ka ni kus
szi get hegy és a Bod rog zug jel leg ze tes táj szer ke ze té nek és
táj ké pi adott sá ga i nak, az itt ta lál ha tó élõ he lyek ter mé sze -
tes nö vény- és ál lat vi lá gá nak meg õr zé se, va la mint a vé dett 
ma da rak há bo rí tat lan fész ke lõ- és táplálkozóhelyének,
vonulásának biztosítása.

4. §

A te rü let ter mé szet vé del mi ke ze lé sé ért fe le lõs szerv az
Agg te le ki Nem ze ti Park Igazgatóság.

5. §

(1) Ez a ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(2) A To kaj–Bod rog zug Táj vé del mi Kör zet bõ ví té sé rõl
szó ló 27/1993. (XI. 23.) KTM ren de let ha tá lyát vesz ti.
E be kez dés 2008. ja nu ár 2-án hatályát veszti.

Dr. Fo dor Gá bor s. k.,
kör nye zet vé del mi és  víz ügyi mi nisz ter

1. számú melléklet
a 165/2007. (XII. 27.) KvVM rendelethez

A Tokaj–Bodrogzug Tájvédelmi Körzet
ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai

Bod rog ke resz túr
010, 011, 012, 013 hrsz-ból 15,6 ha (013a, 013b, 013c),

014, 015, 016, 017/1, 017/2, 018, 019, 020, 022, 023, 024
hrsz-ból 49,9 ha (024a, 024b, 024c), 025, 026, 027
hrsz-ból 52 ha (027a, 027b, 027c, 027d, 027f), 028, 029
hrsz-ból 88,6 ha (029a, 029b, 029c, 029d, 029f, 029g),
039/1 hrsz-ból 6,6 ha (039/1a, 039/1b), 039/10, 039/11,
039/12, 039/13, 039/14, 039/15, 039/16, 039/17, 039/18,
039/19, 039/2, 039/20, 039/21, 039/22, 039/23, 039/3,
039/4, 039/5, 039/6, 039/7, 039/8, 039/9, 078 hrsz-ból
26,5 ha (078a, 078b), 079, 080, 081, 082, 0105, 021, 03,
030, 031 hrsz-ból 12,2 ha (031/1a, 031/1b, 031/1c, 031/1d, 
031/1f), 031/2, 032, 033/1, 033/2, 033/3, 033/4, 033/5, 034 
hrsz-ból 18,7 ha (034a, 034b), 035, 036/1, 036/2, 037/1,
037/2, 037/3, 037/4, 037/5, 038/1, 038/10, 038/11, 038/12, 
038/13, 038/14, 038/15, 038/16, 038/17, 038/2, 038/3,
038/4, 038/5, 038/6, 038/7, 038/8, 038/9, 04, 040 hrsz-ból
7,7 ha (040a, 040b, 040c), 041 hrsz-ból 68,9 ha (041a,
041b, 041c, 041d, 041f, 041g, 041h, 041j), 042, 043, 044,
045/1, 045/2, 045/3, 045/4, 046 hrsz-ból 19,8 ha (046a,
046b, 046c, 046d), 047, 048/1 hrsz-ból 5,6 ha (048/1a,
048/1b, 048/1c), 048/10 hrsz-ból 0,6 ha (048/10a,
048/10b, 048/10c), 048/11 hrsz-ból 0,2 ha (048/11a,
048/11b, 048/11c), 048/12 hrsz-ból 0,2 ha (048/12a,
048/12b, 048/12c), 048/13 hrsz-ból 0,2 ha (048/13a,
048/13b, 048/13c), 048/14 hrsz-ból 0,2 ha (048/14a,
048/14b, 048/14c), 048/15 hrsz-ból 0,2 ha (048/15a,
048/15b, 048/15c), 048/16 hrsz-ból 0,2 ha (048/16a,
048/16b, 048/16c), 048/17 hrsz-ból 0,2 ha (048/17a,
048/17b, 048/17c), 048/18 hrsz-ból 0,2 ha (048/18a,
048/18b, 048/18c), 048/19 hrsz-ból 0,9 ha (048/19a,
048/19b, 048/19c), 048/2, 048/20 hrsz-ból 1,1 ha
(048/20a, 048/20b, 048/20c), 048/21, 048/22, 048/23,
048/24, 048/25, 048/26, 048/27, 048/28, 048/29, 048/3
hrsz-ból 1,4 ha (048/3a, 048/3b, 048/3c), 048/30, 048/31,
048/32, 048/33, 048/34, 048/35, 048/36, 048/37, 048/38,
048/39, 048/4 hrsz-ból 1,4 ha (048/4a, 048/4b, 048/4c),
048/40, 048/41, 048/42, 048/43, 048/44, 048/45, 048/46,
048/47, 048/48, 048/49, 048/5 hrsz-ból 1,7 ha (048/5a,
048/5b, 048/5c), 048/50, 048/51, 048/52, 048/53, 048/54,
048/55, 048/56, 048/57, 048/58, 048/59, 048/6 hrsz-ból
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1,1 ha (048/6a, 048/6b, 048/6c), 048/60, 048/61 hrsz-ból
3,5 ha (048/61a, 048/61b, 048/61c), 048/7 hrsz-ból 1,1 ha
(048/7a, 048/7b, 048/7c), 048/8 hrsz-ból 1,1 ha (048/8a,
048/8b, 048/8c), 048/9 hrsz-ból 1,1 ha (048/9a, 048/9b,
048/9c), 049, 05, 050/1 hrsz-ból 1,1 ha (050/1a, 050/1b),
050/10 hrsz-ból 0,4 ha (050/10a, 050/10b), 050/11
hrsz-ból 0,4 ha (050/11a, 050/11b), 050/12 hrsz-ból 0,4 ha
(050/12a, 050/12b), 050/13 hrsz-ból 0,4 ha (050/13a,
050/13b), 050/14 hrsz-ból 0,4 ha (050/14a, 050/14b),
050/15 hrsz-ból 0,4 ha (050/15a, 050/15b), 050/16
hrsz-ból 0,4 ha (050/16a, 050/16b), 050/17 hrsz-ból 0,4 ha
(050/17a, 050/17b), 050/18 hrsz-ból 0,5 ha (050/18a,
050/18b), 050/19 hrsz-ból 0,5 ha (050/19a, 050/19b),
050/2, 050/20 hrsz-ból 0,5 ha (050/20a, 050/20b), 050/21,
050/22, 050/23, 050/24, 050/25, 050/26, 050/27, 050/28,
050/29, 050/3 hrsz-ból 0,7 ha (050/3a, 050/3b), 050/30,
050/31, 050/32, 050/33, 050/34, 050/35, 050/36, 050/37,
050/38, 050/39, 050/4 hrsz-ból 0,3 ha (050/4a, 050/4b),
050/40, 050/41, 050/42, 050/43, 050/44, 050/5 hrsz-ból
0,3 ha (050/5a, 050/5b), 050/6 hrsz-ból 0,4 ha (050/6a,
050/6b), 050/7 hrsz-ból 0,4 ha (050/7a, 050/7b), 050/8
hrsz-ból 0,4 ha (050/8a, 050/8b), 050/9 hrsz-ból 0,4 ha
(050/9a, 050/9b), 051 hrsz-ból 10,3 ha (051a, 051b), 052,
053/1, 053/10, 053/11, 053/12, 053/13, 053/14, 053/15,
053/16, 053/2, 053/3, 053/4 hrsz-ból 13,2 ha (053/4a,
053/4b, 053/4c), 053/5, 053/6, 053/7, 053/8, 053/9, 054
hrsz-ból 23,8 ha (054a, 054b, 054c, 054d), 055 hrsz-ból
11,5 ha (055a, 055b, 055c, 055d, 055f, 055g), 056, 057
hrsz-ból 34,5 ha (057a, 057b, 057c, 057d, 057f), 058, 059,
06, 060, 061, 062, 063 hrsz-ból 56,5 ha (063a, 063b, 063c,
063d, 063f), 064/1 hrsz-ból 6,3 ha (064/1a, 064/1b,
064/1c), 064/2 hrsz-ból 7,6 ha (064/2a, 064/2b), 065, 066,
067 hrsz-ból 65,9 ha (067a, 067b, 067c), 068, 069, 07, 070
hrsz-ból 39,2 ha (070a, 070b, 070c), 071 hrsz-ból 97,3 ha
(071a, 071b, 071c, 071d, 071f), 072, 073, 074, 075, 076,
077, 078 hrsz-ból 26,5 ha (078a, 078b) 08 hrsz-ból 8,4 ha
(08a, 08b, 08c), 083, 084/10, 084/11, 084/12, 084/13,
084/14, 084/15, 084/16, 084/17, 084/18, 084/19, 084/2,
084/20, 084/21, 084/22, 084/23, 084/24, 084/25, 084/26,
084/27, 084/28, 084/29, 084/3, 084/30, 084/31, 084/32,
084/33, 084/34, 084/35, 084/36, 084/37, 084/38, 084/39,
084/4, 084/40, 084/41, 084/42, 084/43, 084/44, 084/45,
084/46, 084/47, 084/48, 084/49, 084/5, 084/50, 084/51,
084/52, 084/53, 084/54, 084/55, 084/56, 084/57, 084/6,
084/7, 084/8, 084/9, 085, 086, 087, 088 hrsz-ból 2,7 ha
(088a, 088b), 089, 09, 090, 091, 092, 093 hrsz-ból 47,1 ha
(093a, 093b, 093c, 093d, 093f, 093g), 094, 095, 096
hrsz-ból 20,6 ha (096a, 096b, 096c, 096d, 096f), 097, 098,
2001/1, 2001/2 hrsz-ból 0,3 ha (2001/2a, 2001/2b), 2005,
2006, 2007/1, 2007/2, 2007/3, 2007/4, 2009/1, 2009/2,
2010/6, 2011/1, 2011/2, 2012 hrsz-ból 0,3 ha (2012a,
2012b, 2012c, 2012d), 2014 hrsz-ból 0,1 ha (2014a,
2014b), 2015 hrsz-ból 0,3 ha (2015a, 2015b), 2016
hrsz-ból 0,2 ha (2016a, 2016b, 2016c), 2017 hrsz-ból 0,2
ha (2017a, 2017b), 2018 hrsz-ból 0,3 ha (2018a, 2018b),
2020 hrsz-ból 0,5 ha (2020a, 2020b, 2020c), 2021/1,
2021/2 hrsz-ból 0,2 ha (2021/2a, 2021/2b), 2021/3,
2021/4, 2022/1, 2022/2, 2022/3, 2022/4, 2024/2, 2024/4,
2024/5, 2024/6, 2024/7, 2025, 2026, 2027, 2028/1,

2028/2, 2029/1, 2029/2, 2030/1, 2030/2, 2031/1 hrsz-ból
0,4 ha (2031/1a, 2031/1b, 2031/1c), 2031 hrsz-ból 0,4 ha
(2031/2a, 2031/2b)

Bod rog kis fa lud

0100, 0101/10 hrsz-ból 1,3 ha (0101/10a, 0101/10b,
0101/10c), 0101/11 hrsz-ból 0,9 ha (0101/11a, 0101/11b,
0101/11c), 0101/12, 0101/13 hrsz-ból 1,1 ha (0101/13a,
0101/13b, 0101/13c), 0101/14 hrsz-ból 0,7 ha (0101/14a,
0101/14b), 0101/15, 0101/16, 0101/17, 0101/18, 0101/19
hrsz-ból 0,4 ha (0101/19a, 0101/19b), 0101/2 hrsz-ból 2,5
ha (0101/2a, 0101/2b), 0101/20 hrsz-ból 0,5 ha (0101/20a, 
0101/20b), 0101/21 hrsz-ból 0,5 ha (0101/21a, 0101/21b),
0101/22 hrsz-ból 0,5 ha (0101/22a, 0101/22b), 0101/23
hrsz-ból 0,5 ha (0101/23a, 0101/23b), 0101/24 hrsz-ból
0,5 ha (0101/24a, 0101/24b), 0101/25 hrsz-ból 1,4 ha
(0101/25a, 0101/25b), 0101/26 hrsz-ból 0,4 ha (0101/26a,
0101/26b), 0101/27 hrsz-ból 0,5 ha (0101/27a, 0101/27b),
0101/28 hrsz-ból 0,5 ha (0101/28a, 0101/28b), 0101/29
hrsz-ból 0,5 ha (0101/29a, 0101/29b), 0101/3, 0101/30
hrsz-ból 1,9 ha (0101/30a, 0101/30b), 0101/31 hrsz-ból
1,5 ha (0101/31a, 0101/31b), 0101/32 hrsz-ból 0,5 ha
(0101/32a, 0101/32b), 0101/33 hrsz-ból 0,7 ha (0101/33a,
0101/33b), 0101/34, 0101/35, 0101/36 hrsz-ból 3,2 ha
(0101/36a, 0101/36b), 0101/37 hrsz-ból 0,6 ha (0101/37a,
0101/37b), 0101/38, 0101/39, 0101/4, 0101/40, 0101/41
hrsz-ból 3,2 ha (0101/41a, 0101/41b), 0101/42, 0101/43,
0101/44, 0101/45, 0101/46, 0101/47, 0101/48, 0101/49,
0101/5, 0101/50 hrsz-ból 0,6 ha (0101/50a, 0101/50b,
0101/50c), 0101/51 hrsz-ból 0,6 ha (0101/51a, 0101/51b),
0101/52 hrsz-ból 0,5 ha (0101/52a, 0101/52b), 0101/53
hrsz-ból 0,5 ha (0101/53a, 0101/53b), 0101/54, 0101/55,
0101/56, 0101/57 hrsz-ból 16,1 ha (0101/57a, 0101/57b,
0101/57c, 0101/57d, 0101/57f), 0101/6, 0101/7, 0101/8,
0101/9 hrsz-ból 0,8 ha (0101/9a, 0101/9b), 0102, 0103,
0104/1, 0104/2, 0105/2, 0109/2, 0110/2, 0111/10 hrsz-ból
9,7 ha (0111/10a, 0111/10b), 0111/2, 0111/6 hrsz-ból 52,1 
ha (0111/6a, 0111/6b, 0111/6c, 0111/6d, 0111/6f,
0111/6g, 0111/6h), 0112, 0113/10, 0113/11 hrsz-ból 10,5
ha (0113/11a, 0113/11b), 0113/2 hrsz-ból 4,1 ha (0113/2a, 
0113/2b, 0113/2c), 0113/3, 0113/4, 0113/5, 0113/6,
0113/7, 0113/8, 0113/9, 0114, 0115/1 hrsz-ból 78,3 ha
(0115/1a, 0115/1b, 0115/1c, 0115/1d), 0115/2, 0115/3,
0115/4, 0115/5, 0115/6, 0116, 0117, 0118 hrsz-ból 64,1 ha 
(0118a, 0118b, 0118c, 0118d), 0119, 0120, 0121, 0122,
0123, 089/105, 089/106, 090/3, 090/4, 090/6, 091/2
hrsz-ból 12,4 ha (091/2a, 091/2b, 091/2c, 091/2d, 091/2f),
092/1 hrsz-ból 19,2 ha (092/1a, 092/1b, 092/1c, 092/1d),
092/10, 092/11 hrsz-ból 1,9 ha (092/11a, 092/11b), 092/12 
hrsz-ból 1,4 ha (092/12a, 092/12b, 092/12c), 092/13
hrsz-ból 2,1 ha (092/13a, 092/13b, 092/13c), 092/14
hrsz-ból 1,4 ha (092/14a, 092/14b), 092/15, 092/2, 092/3,
092/4, 092/5, 092/6, 092/7, 092/8, 092/9, 093/2, 093/3,
093/4, 093/6, 094, 095, 096/1, 096/2 hrsz-ból 0,7 ha
(096/2a, 096/2b), 096/3 hrsz-ból 1,1 ha (096/3a, 096/3b),
097, 098/10, 098/11, 098/12, 098/13 hrsz-ból 1,7 ha
(098/13a, 098/13b), 098/14, 098/15 hrsz-ból 0,5 ha
(098/15a, 098/15b), 098/16 hrsz-ból 1,1 ha (098/16a,
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098/16b), 098/17 hrsz-ból 0,9 ha (098/17a, 098/17b),
098/18 hrsz-ból 0,7 ha (098/18a, 098/18b), 098/19
hrsz-ból 0,7 ha (098/19a, 098/19b), 098/2, 098/20 hrsz-ból 
0,8 ha (098/20a, 098/20b), 098/21 hrsz-ból 1,3 ha
(098/21a, 098/21b), 098/22 hrsz-ból 0,5 ha (098/22a,
098/22b), 098/23, 098/24, 098/25, 098/26, 098/27, 098/3,
098/4, 098/5, 098/6, 098/7, 098/8, 098/9, 099/1 hrsz-ból
36,3 ha (099/1a, 099/1b, 099/1c, 099/1d), 099/10, 099/11,
099/12, 099/13, 099/14, 099/15, 099/16, 099/17, 099/18,
099/19, 099/2, 099/20, 099/21, 099/22, 099/23, 099/24,
099/25, 099/26, 099/27, 099/28, 099/29 hrsz-ból 0,8 ha
(099/29a, 099/29b, 099/29c), 099/3, 099/30 hrsz-ból 0,5
ha (099/30a, 099/30b, 099/30c), 099/31 hrsz-ból 0,6 ha
(099/31a, 099/31b, 099/31c), 099/32 hrsz-ból 0,5 ha
(099/32a, 099/32b, 099/32c), 099/33 hrsz-ból 0,8 ha
(099/33a, 099/33b, 099/33c), 099/34 hrsz-ból 0,7 ha
(099/34a, 099/34b, 099/34c), 099/35 hrsz-ból 0,7 ha
(099/35a, 099/35b, 099/35c), 099/36, 099/37, 099/38,
099/39, 099/4, 099/40, 099/41 hrsz-ból 0,6 ha (099/41a,
099/41b), 099/42, 099/43, 099/44, 099/45, 099/46,
099/47, 099/48, 099/49, 099/5, 099/50, 099/51, 099/52,
099/53, 099/54, 099/55, 099/56, 099/57, 099/58, 099/59,
099/6, 099/60, 099/61, 099/62 hrsz-ból 2,1 ha (099/62a,
099/62b, 099/62c), 099/63, 099/64, 099/65, 099/66,
099/67 hrsz-ból 1,7 ha (099/67a, 099/67b), 099/68,
099/69, 099/7, 099/70, 099/71, 099/72, 099/73, 099/8,
099/9

Olasz lisz ka
016/1, 016/2, 017, 018, 019 hrsz-ból 94,2 ha (019a,

019b, 019c, 019d, 019f, 019g, 019h, 019j, 019k, 019l,
019m, 019n), 020, 021 hrsz-ból 47,9 ha (021a, 021b, 021c, 
021d), 022, 023, 024 hrsz-ból 179,5 ha (024a, 024b, 024c,
024d), 027, 041, 042, 043, 044 hrsz-ból 163,9 ha (044a,
044b, 044c, 044d, 044f, 044g, 044h, 044j, 044k, 044l,
044m, 044n, 044p, 044r, 044s, 044t), 045, 046 hrsz-ból
124,9 ha (046a, 046b, 046c, 046d, 046f, 046g, 046h, 046j,
046k, 046l, 046m, 046n, 046p, 046r, 046s, 046t, 046v,
046x, 046y), 047, 054 hrsz-ból 37,7 ha (054a, 054b, 054c,
054d, 054f, 054g, 054h, 054j, 054k), 057/1, 057/2, 058/10, 
058/11, 058/13, 058/14, 058/16, 058/17, 058/18, 058/19,
058/20, 058/21, 058/22, 058/23, 058/24, 058/25, 058/26
hrsz-ból 8,2 ha (058/26a, 058/26b, 058/26c), 058/27,
058/28 hrsz-ból 1,2 ha (058/28a, 058/28b), 058/29,
058/30, 058/6, 058/7, 058/8, 058/9, 059, 060, 061, 062,
063

Sze gi
036/1 hrsz-ból 23 ha (036/1a, 036/1b), 036/2 hrsz-ból 6

ha (036/2a, 036/2b), 037, 038, 039, 040/2, 040/5, 041/1
hrsz-ból 21,5 ha (041/1a, 041/1b, 041/1c, 041/1d), 042/10, 
042/100, 042/101, 042/102, 042/103, 042/104, 042/11,
042/12, 042/13, 042/14, 042/15, 042/16, 042/17, 042/18,
042/19, 042/2, 042/20, 042/21, 042/22, 042/23, 042/24,
042/25, 042/26 hrsz-ból 1,7 ha (042/26a, 042/26b,
042/26c), 042/27 hrsz-ból 0,8 ha (042/27a, 042/27b),
042/28 hrsz-ból 0,9 ha (042/28a, 042/28b), 042/29
hrsz-ból 0,5 ha (042/29a, 042/29b), 042/3, 042/30 hrsz-ból 

0,8 ha (042/30a, 042/30b), 042/31, 042/32 hrsz-ból 0,6 ha
(042/32a, 042/32b), 042/33 hrsz-ból 1,1 ha (042/33a,
042/33b, 042/33c), 042/34, 042/35, 042/36, 042/37,
042/38, 042/39, 042/4, 042/40, 042/41, 042/42, 042/43,
042/44, 042/45, 042/46, 042/47, 042/48, 042/49, 042/5,
042/50, 042/51, 042/52, 042/53, 042/54, 042/55, 042/56,
042/57, 042/58, 042/59, 042/6, 042/60, 042/61, 042/62,
042/63, 042/64, 042/65, 042/66, 042/67, 042/68, 042/69,
042/7, 042/70, 042/71, 042/72, 042/73, 042/74, 042/75,
042/76, 042/77, 042/78, 042/79, 042/8, 042/80, 042/81,
042/82, 042/83, 042/84, 042/85, 042/86, 042/87, 042/88,
042/89, 042/9, 042/90, 042/91, 042/92, 042/93, 042/94,
042/95, 042/96, 042/97, 042/98, 042/99, 043/1, 044/1,
044/2, 045, 046/1, 046/2, 047 hrsz-ból 100,8 ha (047a,
047b, 047c, 047d, 047f, 047g, 047h, 047j, 047k), 048, 049,
050/3 hrsz-ból 49,2 ha (050/3a, 050/3b, 050/3c, 050/3d)

Tar cal
035, 036 hrsz-ból 16,1 ha (036a, 036b, 036c), 042

hrsz-ból 54,6 ha (042a, 042b, 042c, 042d, 042g), 037/2,
041/1 hrsz-ból 0,2 ha (041/1b), 041/2 hrsz-ból 2,2 ha
(041/2a, 041/2b, 041/2c), 041/3 hrsz-ból 17,6 ha (041/3a,
041/3b, 041/3c, 041/3d), 042 hrsz-ból 54,6 ha (042a-d,
042f-g), 043, 044, 045, 046/1, 046/2, 046/3, 046/4, 047,
048, 049, 050, 051, 052, 053/1, 053/2, 054, 055, 056,
057/1, 057/2, 058, 059, 060, 061, 062, 063/1, 063/2, 064,
065, 066/1, 066/2, 066/3, 067, 068, 069, 070, 071/1, 071/2, 
071/3, 072, 073, 074, 075, 076, 077/1 hrsz-ból 0,3 ha
(077/1a, 077/1b), 077/2, 078, 079/1, 079/2, 079/3, 079/4,
079/5, 080, 081, 082, 084/1, 084/2, 090/3, 091/1, 092, 093, 
094, 095, 096, 0105, 0106/1, 0106/2, 0107/1, 0107/2,
0108, 0109/1, 0109/2, 0109/3, 0109/4, 0110, 0111, 0112,
0113, 0114, 0115, 0116 hrsz-ból 2,5 ha (0116a, 0116b,
0116c), 0117, 0118/1, 0118/2, 0118/3, 0118/4, 0118/5,
0119, 0120, 0121 hrsz-ból 16,5 ha (0121a, 0121b, 0121c),
0122, 0123 hrsz-ból 2,2 ha (0123a, 0123b), 0124 hrsz-ból
0,6 ha (0124a, 0124b), 0125, 0126, 0127, 0128, 0129,
0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136 hrsz-ból 1,9 ha
(0136a, 0136b), 0137, 0138, 0139, 0140/1, 0140/10,
0140/11, 0140/12, 0140/2, 0140/3, 0140/4, 0140/5,
0140/6, 0140/7, 0140/8, 0140/9, 0141, 0142, 0143/1,
0143/2, 0143/3, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149/1,
0149/2, 0149/3, 0150, 0151, 0152/1, 0152/2, 0153, 0154,
0155 hrsz-ból 14,9 ha (0155a, 0155b, 0155c), 0156, 0170,
0174/1, 0174/2, 0175, 0176, 0177, 0275, 0279/18,
0279/25, 0336, 172, 173, 2434, 2441 hrsz-ból 1,4 ha
(2441a, 2441b), 2531, 2535, 2536/1, 2536/2, 2537, 2538,
2539, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549,
2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555

Ti sza la dány
010, 011 hrsz-ból 13,5 ha (011a, 011b), 0122, 0126,

0128/10, 0128/11, 0128/12, 0128/13, 0128/14, 0128/2,
0128/3, 0128/4, 0128/5, 0128/6, 0128/7, 0128/8, 0128/9,
0133, 0135, 0147, 019 hrsz-ból 85,1 ha (019a, 019b, 019c,
019d, 019f), 021 hrsz-ból 1,9 ha (021a, 021b), 022, 033/1,
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033/2, 042 hrsz-ból 13,5 ha (042a, 042b, 042c, 042d,
042f), 08 hrsz-ból 28,5 ha (08a, 08b, 08c), 09/2-4

To kaj
0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105/1, 0105/2, 0106,

0107, 0108, 0109/1, 0109/2, 0109/3, 0109/4, 0109/5,
0109/6, 0109/7, 0109/8, 0110, 0111/1, 0111/2, 0111/3,
0112/1, 0112/2, 0112/3, 0112/4, 0112/5, 0112/6, 0113,
0114/2 hrsz-ból 12,6 ha (0114/2a, 0114/2b, 0114/2c,
0114/2d, 0114/2f, 0114/2g, 0114/2h), 0123 hrsz-ból 0,1 ha 
(0123a), 0125, 014, 015/1, 015/2, 015/3, 015/4, 015/5,
016/1 hrsz-ból 198,9 ha (016/1a, 016/1b), 016/2, 016/3,
016/4, 017/1, 017/2, 018/1 hrsz-ból 64,8 ha (018/1a,
018/1b, 018/1c, 018/1d, 018/1f), 018/2 hrsz-ból 41 ha
(018/2a, 018/2b, 018/2c), 019 hrsz-ból 3,6 ha (019a, 019b,
019c), 020, 021, 0211/2, 0211/3, 0211/4, 0214/3, 022,
023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032/10,
032/11, 032/12, 032/13, 032/14, 032/15, 032/3, 032/4,
032/5, 032/6, 032/7, 032/8, 032/9, 033/1, 033/2, 034, 04/1
hrsz-ból 37,5 ha (04/1a, 04/1b, 04/1c), 04/2, 04/3 hrsz-ból
3,8 ha (04/3a, 04/3b), 042, 045/1, 045/2, 046 hrsz-ból 4,9
ha (046a, 046b, 046c), 047/1, 047/10, 047/11, 047/12,
047/13, 047/14, 047/4, 047/5, 047/6, 047/7, 047/8, 047/9,
049/1, 049/2 hrsz-ból 2,1 ha (049/2a, 049/2b), 049/3,
049/4, 049/5, 049/6 hrsz-ból 0,6 ha (049/6a, 049/6b),
049/7 hrsz-ból 0,5 ha (049/7a, 049/7b), 05, 06 hrsz-ból
29,2 ha (06a, 06b, 06c, 06d), 061 hrsz-ból 59 ha (061a,
061b, 061c, 061d, 061f, 061g, 061h, 061j), 062/1, 062/2,
063/1, 063/2, 063/3, 063/4, 063/5, 063/6, 063/7, 063/8,
063/9, 064, 065/1, 065/2, 065/3, 065/4, 066, 067/1, 067/2,
067/3, 067/4, 068 hrsz-ból 13,3 ha (068a, 068b, 068c,
068d, 068f, 068g, 068h, 068j, 068k, 068l, 068m), 069, 07,
070, 071, 072, 073, 074, 075/1 hrsz-ból 1,4 ha (075/1a,
075/1b), 075/2, 076, 077, 078, 079/1, 079/2, 08, 080,
081/1, 081/2, 086, 088, 089/1 hrsz-ból 0,7 ha (089/1a,
089/1b), 089/2, 090, 091 hrsz-ból 4 ha (091a, 091b), 092
hrsz-ból 1,4 ha (092a, 092b), 093, 094 hrsz-ból 0,6 ha
(094a, 094b), 095, 096, 097 hrsz-ból 0,8 ha (097a, 097b),
098/1, 098/2, 099, 2258 hrsz-ból 0,4 ha (2258a, 2258b),
2260 hrsz-ból 0,3 ha (2260a, 2260b), 2261 hrsz-ból 0,4 ha
(2261a, 2261b), 2262, 2263 hrsz-ból 1,6 ha (2263a,
2263b), 2269, 2270, 2271 hrsz-ból 0,3 ha (2271a, 2271b),
2272 hrsz-ból 0,6 ha (2272a, 2272b), 2287/1, 2287/2,
2313 hrsz-ból 1,2 ha (2313a, 2313b, 2313c), 2314, 2315,
2316 hrsz-ból 0,5 ha (2316a, 2316b), 2317 hrsz-ból 1,3 ha
(2317a, 2317b), 2318 hrsz-ból 0,8 ha (2318a, 2318b)

Zal kod
072, 073, 074/1, 074/10, 074/11, 074/12, 074/2, 074/3,

074/4, 074/5, 074/6, 074/7, 074/8, 074/9, 075/1, 075/2,
075/3, 075/4, 076, 077, 078/1, 078/2, 078/3, 080, 081

Az alá hú zás sal je lölt hely raj zi szá mú in gat la nok, il let ve
al rész le tek te rü le tei az eu ró pai kö zös sé gi je len tõ sé gû ter -

mé szet vé del mi ren del te té sû te rü le tek kel érin tett föld rész -
le tek rõl szó ló 45/2006. (XII. 8.) KvVM ren de let alap ján
Na tu ra 2000 te rü let nek mi nõ sül nek.

2. számú melléklet

a 165/2007. (XII. 27.) KvVM rendelethez

A Tokaj–Bodrogzug Tájvédelmi Körzet fokozottan
védett területének ingatlan-nyilvántartási helyrajzi

számai

Bod rog ke resz túr

011, 012, 013 hrsz-ból 15,6 ha (013a, 013b, 013c), 014,
015, 016, 017/1, 017/2, 018, 019, 020, 022, 023, 024
hrsz-ból 49,9 ha (024a, 024b, 024c), 025, 026, 027
hrsz-ból 52 ha (027a, 027b, 027c, 027d, 027f), 028, 029
hrsz-ból 88,6 ha (029a, 029b, 029c, 029d, 029f, 029g),
039/1 hrsz-ból 6,6 ha (039/1a, 039/1b), 039/10, 039/11,
039/12, 039/13, 039/14, 039/15, 039/16, 039/17, 039/18,
039/19, 039/2, 039/20, 039/21, 039/22, 039/23, 039/3,
039/4, 039/5, 039/6, 039/7, 039/8, 039/9, 078 hrsz-ból
26,5 ha (078a, 078b), 079, 080, 081, 082

Tar cal

035, 036 hrsz-ból 16,1 ha (036a, 036b, 036c), 042
hrsz-ból 54,6 ha (042a, 042b, 042c, 042d, 042g), 043, 044,
045, 046/1, 046/2, 046/3, 046/4, 047, 048, 049, 050, 051,
052, 054, 055, 058, 059, 060, 061, 062, 063/1, 063/2, 064,
065, 066/1, 066/2, 066/3, 067, 068, 069, 070, 071/1, 071/2, 
071/3, 072, 073, 074, 0123 hrsz-ból 2,2 ha (0123a, 0123b), 
0124 hrsz-ból 0,6 ha (0124a, 0124b), 0125, 0126, 0127,
0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136
hrsz-ból 1,9 ha (0136a, 0136b), 0137, 0138, 0139, 0140/1,
0140/10, 0140/11, 0140/12, 0140/2, 0140/3, 0140/4,
0140/5, 0140/6, 0140/7, 0140/8, 0140/9, 0141, 0142,
0143/1, 0143/2, 0143/3, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149/1,
0149/2, 0149/3, 0150, 0152/1, 0152/2, 0153, 0154

To kaj

0102, 0103, 0104, 0105/1, 0106, 0107, 0108, 0113,
049/1, 049/2 hrsz-ból 2,1 ha (049/2a, 049/2b), 049/3,
049/4, 049/5, 049/6 hrsz-ból 0,6 ha (049/6a, 049/6b),
049/7 hrsz-ból 0,5 ha (049/7a, 049/7b), 061 hrsz-ból 0,9 ha 
(061j)

Az alá hú zás sal je lölt hely raj zi szá mú in gat la nok, il let ve
al rész le tek te rü le tei az eu ró pai kö zös sé gi je len tõ sé gû ter -
mé szet vé del mi ren del te té sû te rü le tek kel érin tett föld rész -
le tek rõl szó ló 45/2006. (XII. 8.) KvVM ren de let alap ján
Na tu ra 2000 te rü let nek mi nõ sül nek.
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 III. rész HATÁROZATOK

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány
1105/2007. (XII. 27.) Korm.

határozata

a Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai
Tervhez kapcsolódó, a 2008–2009. évekre  szóló

kormányzati intézkedési tervrõl

A Kor mány a Roma In teg rá ció Év ti ze de Prog ram Stra -
té gi ai Terv rõl (a továb biak ban: Stra té gi ai Terv)  szóló
68/2007. (VI. 28.) OGY ha tá ro zat ban fog lalt cél ki tû zé sek
meg va ló sí tá sa ér de ké ben szük sé ges, a 2008–2009. évek re
 szóló kor mány za ti in téz ke dé sek rõl – a Roma In teg rá ci ós
Ta náccsal egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ ha tá ro za tot hoz za:

I. Az oktatás területét érintõ feladatok

1. A „Biz to s Kez det Prog ram” ke re té ben leg alább öt
prog ra mot kell in dí ta ni a leg hát rá nyo sabb hely ze tû kis tér -
sé gek ben, te le pü lé se ken élõ, is ko lás kor elõt ti, ki e mel ten a
0–5 éves korú gyer me kek és csa lád ja ik tá mo ga tá sá ra, a
dep ri vá ci ós cik lus meg tö ré sé re és a ko rai ké pes ség fej lesz -
tés meg va ló sí tá sá ra. A prog ra mok ered mé nye i nek figye -
lembe véte lével gon dos kod ni kell annak or szá gos ki ter -
jesz té sé rõl.

Fe le lõs: szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter

Ha tár idõ: a prog ra mok in dí tá sá ra: 2008. de cem ber 31.
For rás: az Új Ma gyar or szág Fej lesz té si Terv vo nat -

ko zó Ope ra tív Prog ram já nak Ak ci ót er ve
sze rint

2. Az ok ta tá si rend sze ren kí vü li pre ven ci ós és integ -
rációs prog ra mo kat kell in dí ta ni az is ko lai le mor zso ló dás
csök ken té sé re, a si ke res élet kez dés fel té te le i nek meg te -
rem té sé re leg alább öt ezer roma és hát rá nyos hely ze tû is -
ko lás ko rú gyer mek és fi a tal ré szé re.

Fe le lõs: szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter

Ha tár idõ: a prog ra mok in dí tá sá ra: 2008. jú ni us 30.
For rás: az Új Ma gyar or szág Fej lesz té si Terv vo nat -

ko zó Ope ra tív Prog ram já nak Ak ci ót er ve
sze rint

3. Meg kell te rem te ni az ál ta lá nos is ko la fel sõ ta go za -
tán rend sze res gyer mek vé del mi ked vez mény ben ré sze sü lõ 
gyer me kek szá má ra az in gye nes ét kez te tést.

Fe le lõs: szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
pénz ügy mi nisz ter

Ha tár idõ: a fel sõ ta go zat 5. osz tá lya ese té ben – 2008.
ja nu ár 1-jé tõl

a fel sõ ta go zat 6. osz tá lya ese té ben – 2009.
ja nu ár 1-jé tõl

a fel sõ ta go zat 7–8. osz tá lya ese té ben –
2010. ja nu ár 1-jé tõl

For rás: az éves köz pon ti költ ség ve té sek

4. Száz het ven köz ok ta tá si-esély egyen lõ sé gi in téz ke -
dé si terv vég re haj tá sá nak tá mo ga tá sa ke re té ben, mint egy
öt száz köz ok ta tá si in téz ményt érin tõ esély te rem tõ (így
 kiemelten de szeg re gá ci ós, óvo dáz ta tá si, in teg rá ci ós-mód -
szer ta ni, fo gya té kos ság-fe lül vizs gá la ti, to vább ta nu lást
 segítõ) prog ra mo kat kell in dí ta ni.

Fe le lõs: ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter

Ha tár idõ: a prog ra mok in dí tá sá ra: 2008. de cem ber 31.
For rás: az Új Ma gyar or szág Fej lesz té si Terv vo nat -

ko zó Ope ra tív Prog ram já nak Ak ci ót er ve
sze rint

5. A ma gas mi nõ sé gû in teg rá ló is ko lai mo dell ki ala kí -
tá sa és a mo dern pe da gó gi ai mód sze re ket al kal ma zó is ko -
lák szak mai együtt mû kö dé sé nek meg te rem té se ér de ké ben
leg alább har minc öt in teg rá ci ós gya kor la tot foly ta tó is ko la
mód szer ta ni, hos pi tá ci ós szol gál ta tó köz pont tá fejlesz -
tésének tá mo ga tá sá ra prog ra mot kell in dí ta ni.

Fe le lõs: ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter

Ha tár idõ: a prog ram in dí tá sá ra: 2008. de cem ber 31.
For rás: az Új Ma gyar or szág Fej lesz té si Terv vo nat -

ko zó Ope ra tív Prog ram já nak Ak ci ót er ve
sze rint

6. Éven te ezer há rom száz roma és hal mo zot tan hát rá -
nyos hely ze tû kö zép is ko lás diák ide gen nyelv-tu dá sá nak
fej lesz té sé re és nyelv vizs ga szer zé sük tá mo ga tá sá ra prog -
ra mot kell in dí ta ni.

Fe le lõs: ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter

Ha tár idõ: a prog ram in dí tá sa: 2008. de cem ber 31.
For rás: az Új Ma gyar or szág Fej lesz té si Terv vo nat -

ko zó Ope ra tív Prog ram já nak Ak ci ót er ve
sze rint

7. Éven te ezer há rom száz roma és hal mo zot tan hát rá -
nyos hely ze tû ta nu ló nor mál, vagy emelt szin tû érettsé gire
való fel ké szü lé sét cél zó tan fo lya mot kell mû köd tet ni.

Fe le lõs: ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter

Ha tár idõ: a prog ram in dí tá sá ra: 2008. de cem ber 31.
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For rás: az Új Ma gyar or szág Fej lesz té si Terv vo nat -
ko zó Ope ra tív Prog ram já nak Ak ci ót er ve
sze rint

8. A fel sõ ok ta tás ban ta nu ló roma fi a ta lok ta nul má nyi
si ke res sé gé nek fenn tar tá sá ra, erõ sí té sé re, valamint vá lasz -
tott szak te rü le tük ma gas szin tû el sa já tí tá sá nak tá mo ga tá -
sá ra négy ún. „Lát ha tat lan kol lé gi u mot” kell mû köd tet ni.

Fe le lõs: ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter

Ha tár idõ: a prog ra mok in dí tá sá ra: 2008. de cem ber 31.
For rás: az Új Ma gyar or szág Fej lesz té si Terv vo nat -

ko zó Ope ra tív Prog ram já nak Ak ci ót er ve
sze rint

9. A roma és hal mo zot tan hát rá nyos hely ze tû ál ta lá nos
is ko lai ta nu lók ta nul má nyi si ke res sé gé nek tá mo ga tá sa cél -
já ból leg alább öt ven ta no da mû kö dé sét kell tá mo gat ni.

Fe le lõs: ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter

Ha tár idõ: 2009. de cem ber 31.
For rás: az Új Ma gyar or szág Fej lesz té si Terv vo nat -

ko zó Ope ra tív Prog ram já nak Ak ci ót er ve
sze rint

10. A kö zép is ko lai le mor zso ló dás ke ze lé se ér de ké ben
a „Má so dik Esély” Gim ná zi u mok prog ram meg va ló sí tá sa
so rán leg alább nyolc pro jek tet kell vég re haj ta ni, amely ben 
ki emelt fi gyel met kell for dí ta ni a kis gyer me kes anyák
szem pont ja i ra.

Fe le lõs: ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter

Ha tár idõ: a pro jek tek in dí tá sa: 2008. de cem ber 31.
For rás: az Új Ma gyar or szág Fej lesz té si Terv vo nat -

ko zó Ope ra tív Prog ram já nak Ak ci ót er ve
sze rint

11. A köz ok ta tá si in téz mény rend szer ke re tén be lül a
ro má kat és hal mo zot tan hát rá nyos hely ze tû e ket ki e mel ten
súj tó tér sé gi, te le pü lé si hát rá nyo kat csök ken tõ tá mo ga tá si
és fi nan szí ro zá si rend szert kell ki ala kí ta ni.

Fe le lõs: ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
pénz ügy mi nisz ter
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter

Ha tár idõ: a 2009. évi köz pon ti költ ség ve tés tervezé -
sével egy ide jû leg

For rás: szá mot te võ for rást ne m igé nyel

12. Meg kell te rem te ni a roma és hát rá nyos, illetve hal -
mo zot tan hát rá nyos hely ze tû ta nu lók is ko lai si ke res sé gét
elõ moz dí tó ösz tön díj- és te het ség gon do zó prog ra mok
össz hang ját.

Fe le lõs: ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter

Ha tár idõ: 2008. jú ni us 30.
For rás: szá mot te võ for rást ne m igé nyel

13. Meg kell te rem te ni, ille tõ leg fej lesz te ni kell a köz -
ok ta tá si in téz mé nyek ben fo lyó ro ma ni és beás nyelv ok ta -
tás szak mai fel té te le it. Tá mo gat ni kell a ro ma ni és beás
nyel vek ok ta tá sá hoz szük sé ges tan anyag fej lesz té sét és az
ah hoz kap cso ló dó ku ta tá so kat, fel mé ré se ket. Ko or di nál ni
és tá mo gat ni kell a ro ma ni és beás nyelv ta ná ri és tol mács -
kép zés sel kap cso la tos szak mai fel ada to kat, meg kell vizs -
gál ni, hogy ezen kép zé sek akk re di tá ci ó ja mi lyen esz kö -
zök kel ösz tö nöz he tõ.

Fe le lõs: ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter

Ha tár idõ: 2009. de cem ber 31.
For rás: az éves köz pon ti költ ség ve té sek MeH és

OKM fe je ze te

14. A leg hát rá nyo sabb hely ze tû kis tér ség ben élõ óvo -
dás és is ko lás ko rú gyer me kek kör nye zet tu da tos gon dol ko -
dás- és élet mód já nak ki ala kí tá sa ér de ké ben bõ ví te ni kell
az er dei óvo da- és is ko la-há ló za tot.

Fe le lõs: kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter

Ha tár idõ: min den év de cem ber 31.
For rás: az Új Ma gyar or szág Fej lesz té si Terv vo nat -

ko zó Ope ra tív Prog ram já nak Ak ci ót er ve
sze rint

15. In for ma ti kai kép zé si és fej lesz té si prog ra mot kell
in dí ta ni a Ci gány Ki sebb sé gi Ön kor mány za tok ré szé re.

Fe le lõs: gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter

Ha tár idõ: prog ram in dí tá sá ra 2008. de cem ber 31.
For rás: éves köz pon ti költ ség ve té sek

Mun ka erõ-pi a ci Alap Fel nõtt kép zé si Alap -
rész

II. A foglalkoztatással, vállalkozásfejlesztéssel
összefüggõ feladatok

1. A fog lal koz ta tás po li ti kai irány el vek ben meg kell
 jeleníteni a ro mák fog lal koz ta tá si hely ze té nek ja ví tá sá ra
irá nyuló fel ada to kat, in téz ke dé se ket. Az irány el vek tar tal -
maz zák a fel ada tok vég re haj tá sá ra irá nyuló üte me zést,
 valamint a vég re haj tá sért fe le lõs szer vek meg ne ve zé sét.

Fe le lõs: szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter
Ha tár idõ: min den év ja nu ár 31.
For rás: szá mot te võ for rást ne m igé nyel

2. Roma és hát rá nyos hely ze tû mun ka vál lalók mun ka -
erõ-pi ac ra tör té nõ be lé pé sé nek, pi ac ké pes szak kép zett ség
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meg szer zé sé nek, valamint a nyílt mun ka erõ-pi a con való
tar tós rész vé te lé nek tá mo ga tá sá ra

– mint egy ti zen ki lenc ezer fõ be vo ná sá val de cent ra li -
zált fog lal koz ta tá si prog ra mo kat,

– a Mun ka erõ-pi a ci Alap ál tal tá mo ga tott mun ka erõ-
pi a ci prog ra mo kat,

– mint egy há rom ezer-két száz fõ be vo ná sá val al ter na tív 
mun ka erõ-pi a ci prog ra mo kat kell in dí ta ni, to váb bá prog -
ra mo kat kell in dí ta ni a te le pe ken, te lep sze rû la kó kör nye -
zet ben élõk fog lal koz tat ha tó sá gá nak elõ se gí té sé re.

Fe le lõs: szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter

Ha tár idõ: a prog ra mok in dí tá sá ra: éven te jú ni us 30.

For rás: az Új Ma gyar or szág Fej lesz té si Terv vo nat -
ko zó Ope ra tív Prog ram já nak Ak ci ót er ve
sze rint, ille tõ leg a Mun ka erõ-pi a ci Alap
de cent ra li zált Fog lal koz ta tá si Alap ré sze

3. Szak mai és szak mai jel le gû kép zés sel egy be kö tött
köz mun ka prog ra mo kat kell in dí ta ni a hát rá nyos hely ze tû,
tar tós mun ka nél kü li ek el sõd le ges mun ka erõ-pi ac ra tör té -
nõ re in teg rá ci ó já ra.

Fe le lõs: szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter
érin tett mi nisz te rek

Ha tár idõ: a köz mun ka prog ra mok in dí tá sá ra: éven te
 június 30.

For rás: éves köz pon ti költ ség ve té sek SZMM fe je ze te

4. A leg hát rá nyo sabb hely ze tû kis tér sé gek ben, te le pü -
lé se ken élõk – köz tük nagy arány ban ro mák – já ru lék ked -
vez ményt biz to sí tó (START Plusz és START Ext ra), ille -
tõ leg a pi a ci igé nyek hez iga zo dó szak kép zett ség meg szer -
zé sét elõ se gí tõ (,,Lépj egyet elõ re” prog ram) köz pon ti
prog ra mok hoz, valamint a mun ka vég zés hez szük sé ges
kom pe ten ci ák, kész sé gek fej lesz té sét biz to sí tó prog ra -
mok hoz való hoz zá fé ré sé nek elõ se gí té sé re leg alább tíz
 fõvel bõ ví te ni kell a roma fog lal koz ta tás-szer ve zõi háló -
zatot.

Fe le lõs: szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter

Ha tár idõ: 2009. de cem ber 31.

For rás: az Új Ma gyar or szág Fej lesz té si Terv vo nat -
ko zó Ope ra tív Prog ram já nak Ak ci ót er ve
sze rint

5. Fog lal koz ta tás sal egy be kö tött (érett sé git, illetve
OKJ-s szak kép zett sé get nyúj tó) kép zé si prog ra mot kell in -
dí ta ni leg alább há rom száz nyolc van roma mun ka vál laló
köz ok ta tá si és köz mû ve lõ dé si in téz mé nyek ben tör té nõ
fog lal koz ta tá sá ra. Az egész ség ügyi, szo ciá lis, gyer mek jó -
lé ti és gyer mek vé del mi szol gál ta tá sok te rü le tén, valamint
a rend vé del mi szer vek nél meg kell te rem te ni a prog ram in -
dí tá sá nak fel té te le it.

Fe le lõs: ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
egész ség ügyi mi nisz ter
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter

Ha tár idõ: a köz ok ta tá si, köz mû ve lõ dé si te rü let te kin te -
té ben a prog ram in dí tá sá ra: 2008. de cem -
ber 31.

a to váb bi te rü le tek te kin te té ben a prog ram in -
dí tás fel té te le i nek meg te rem té sé re: 2009.
jú ni us 30.

For rás: az Új Ma gyar or szág Fej lesz té si Terv vo nat -
ko zó Ope ra tív Prog ram já nak Ak ci ót er ve
sze rint

6. Ki kell dol goz ni a hát rá nyos hely ze tû kis tér sé gek -
ben, te le pü lé se ken élõ hát rá nyos hely ze tû mun ka vál lalók
mun ka erõ-pi a ci mo bi li tá sát (tér sé ge ken át íve lõ mun ka vál -
la lá si fo lya ma to kat) elõ se gí tõ esz köz rend szert.

Fe le lõs: szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter
Ha tár idõ: a mo dell prog ram in dí tá sá ra: 2009. ja nu ár 31.
For rás: az éves köz pon ti költ ség ve té sek SZMM

 fejezete

7. A roma szak em be rek bõl álló vál lal ko zás fej lesz té si
re fe ren si há ló zat leg alább öt fõ vel tör té nõ bõ ví té sé vel,
 valamint pá lyá za tok út ján éven te leg alább het ven roma
mik ro-, kis- és kö zép vál lal ko zás meg erõ sí té sét és fej lesz -
té sét kell tá mo gat ni. Biz to sí ta ni kell leg alább öt ezer mun -
ka vál laló kép zé sét az ad mi niszt rá ci ós ka pa ci tá sok kal nem
ren del ke zõ mik ro- és kis vál lal ko zá sok ban.

Fe le lõs: gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter

Ha tár idõ: a pá lyá za ti fel hí vá sok köz zé té te lé re: éven te
de cem ber 31.

a re fe ren si há ló zat bõ ví té sé re: 2009. de cem -
ber 31.

For rás: az Új Ma gyar or szág Fej lesz té si Terv vo nat -
ko zó Ope ra tív Prog ram já nak Ak ci ót er ve
sze rint, ille tõ leg az éves köz pon ti költ ség -
ve té sek GKM fe je ze te

8. Pá lyá za tok út ján tá mo gat ni kell a hát rá nyos hely ze tû 
kis tér sé gek ben lét re jö võ, illetve mû kö dõ, nö ve ke dé si po -
ten ci ál lal ren del ke zõ kis- és kö zép vál lal ko zá sok mun ka le -
he tõ ség-te rem tõ kom plex be ru há zá sa it, illetve kom plex
tech no ló gi ai be ru há zá sa it.

Fe le lõs: gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter

Ha tár idõ: pá lyá za ti fel hí vá sok köz zé té te lé re: éven te
már ci us 31.

For rás: az Új Ma gyar or szág Fej lesz té si Terv vo nat -
ko zó Ope ra tív Prog ram já nak Ak ci ót er ve
sze rint
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9. A fog lal koz ta tá si és vál lal ko zás fej lesz té si prog ra -
mok ter ve zé se és meg va ló sí tá sa so rán – a gyer me kek nap -
köz be ni el he lye zé sét biz to sí tó in téz mé nyek be vo ná sá val,
il let ve al ter na tív szol gál ta tá sok nyúj tá sá val – elõ kell se gí -
te ni a kis gyer me kes anyák e prog ra mok ban való részvé -
telét.

Fe le lõs: szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter

Ha tár idõ: az egyes prog ra mok in dí tá sá val egy ide jû leg
For rás: az Új Ma gyar or szág Fej lesz té si Terv vo nat -

ko zó Ope ra tív Prog ram já nak Ak ci ót er ve
sze rint, ille tõ leg az éves köz pon ti költ ség -
ve té sek SZMM fe je ze te

III. A lakhatással, területfejlesztéssel összefüggõ
feladatok

1. Az épí tés ha tó sá gi en ge dé lye zé si gya kor lat ta pasz ta -
la tai alap ján fe lül kell vizs gál ni az épí tés ügyi jog sza bá lyo -
kat annak ér de ké ben, hogy a bel víz-, ár víz- vagy egyéb
kör nye zet-egész ség ügyi ve szély nek ki tett te rü le te ken ne
le hes sen új épí té si en ge dé lye ket ki ad ni.

Fe le lõs: ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter

Ha tár idõ: 2008. de cem ber 31.

2. Át kell te kin te ni az ön ké nyes la kás fog la lók kal szem -
ben al kal ma zott vég re haj tá si el já rá sok sza bá lyo zá sát és
gya kor la tát, to váb bá a szo ciá lis el lá tó rend szer és a gyer -
mek vé del mi in téz mény rend szer ál tal nyúj tott szol gál ta tá -
so kat annak ér de ké ben, hogy a gyer mek vé del mi tör vény -
ben meg fo gal ma zott elv – mi sze rint gyer me ke ket pusz tán
anya gi ok ból csa lád juk tól el vá lasz ta ni nem le het – ér vé -
nye sül hes sen.

Fe le lõs: szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter

Ha tár idõ: 2008. de cem ber 31.
For rás: szá mot te võ for rást ne m igé nyel

3. A „Nem mon dunk le sen ki rõl!” zász lós ha jó prog ram
ke re té ben a leg hát rá nyo sabb hely ze tû kis tér sé gek re és te -
le pü lé sek re irá nyuló kom plex (ok ta tá si, kul tu rá lis, fog lal -
koz ta tá si, szo ciá lis és egész ség ügyi) tér ség fej lesz tõ prog -
ra mo kat kell in dí ta ni, ki emelt fi gye lem mel a köz ok ta tá si
és lak ha tá si szeg re gá ció vissza szo rí tá sá ra.

Fe le lõs: ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter

Ha tár idõ: a prog ra mok in dí tá sá ra: 2008. jú ni us 30.
For rás: az Új Ma gyar or szág Fej lesz té si Terv vo nat -

ko zó Ope ra tív Prog ram ja i nak Ak ci ót er ve
sze rint

4. A szeg re gá ló dott, inf ra struk tú ra nél kü li vá ro si la kó -
te le pek, te le pü lés ré szek la kás ál lo má nyá nak és la kó kör -
nye ze té nek re ha bi li tá ci ó já ra, az ott élõk fog lal koz ta tá si és
szo ci á lis in teg rá ci ó já nak elõ se gí té sé re prog ra mot kell in -
dí ta ni.

Fe le lõs: ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter

Ha tár idõ: a prog ra mok in dí tá sá ra: 2008. de cem ber 31.
For rás: az Új Ma gyar or szág Fej lesz té si Terv vo nat -

ko zó Ope ra tív Prog ram já nak Ak ci ót er ve
sze rint

5. A te le pe ken, te lep sze rû la kó kör nye zet ben elõfor -
duló kör nye ze ti ár tal mak csök ken té se ér de ké ben a fenn -
tart ha tóbb élet mó dot és fo gyasz tá si le he tõ sé ge ket nép sze -
rû sí tõ, el ter je dé sü ket elõ se gí tõ pi lot prog ra mo kat kell in -
dí ta ni.

Fe le lõs: kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter

Ha tár idõ: 2009. de cem ber 31.
For rás: az Új Ma gyar or szág Fej lesz té si Terv vo nat -

ko zó Ope ra tív Prog ram já nak Ak ci ót er ve
sze rint

6. Ütem ter vet kell ki dol goz ni a te le pü lé si (ci gány te le -
pek) és tér sé gi szeg re gá ció meg szün te té sé re. A ci gány
 telepek fel szá mo lá sá ra in dí tott prog ra mok üte me zé se
 során ki emelt fi gyel met kell for dí ta ni az ár víz vagy bel víz
ál tal ve szé lyez te tett te rü le te ken lévõ te le pek re.

Fe le lõs: szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter

Ha tár idõ: 2008. de cem ber 31.
For rás: szá mot te võ for rást ne m igé nyel

7. Az Új Ma gyar or szág Vi dék fej lesz té si Prog ram ke re -
te in be lül, az or szág vi dé ki te rü le te in, az elõ ze tesen el is -
mert he lyi ak ció cso por tok ál tal ké szí ten dõ He lyi Vi dék fej -
lesz té si Stra té gi ák ki dol go zá sa so rán kon zul tá ci ós le he tõ -
sé get kell biz to sí ta ni az Or szá gos Ci gány Ön kor mány zat -
nak, ille tõ leg a he lyi ci gány ki sebb sé gi ön kor mány za tok -
nak.

Fe le lõs: föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
Ha tár idõ: 2008. de cem ber 31.
For rás: szá mot te võ for rást ne m igé nyel

8. Meg kell vizs gál ni mo dell sze rû (roma) me zõ gaz da -
sá gi szö vet ke ze tek lét re ho zá sá nak le he tõ sé gét há rom – az
Észak-Ma gyar or szá gi, az Észak-Al föl di, valamint a Dél-
Al föl di – ré gi ó ban.

Fe le lõs: föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
Ha tár idõ: 2008. de cem ber 31.
For rás: szá mot te võ for rást nem igé nyel
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IV. Az egészségügy területére vonatkozó feladatok

1. Leg alább húsz – a leg hát rá nyo sabb hely ze tû kis tér -
sé gek va la me lyi ké ben lévõ – te le pü lés és leg alább két ezer
hát rá nyos hely ze tû sze mély be vo ná sá val prog ra mo kat kell 
in dí ta ni a nép egész ség ügyi (em lõ- és méh nyak rák) szû ré -
se ken való rész vé tel ösz tön zé sé re, mo bil szû rõ ál lo má sok
igény be vé te lé re, kü lö nös te kin tet tel a szeg re gált la kó kör -
nye zet ben élõk re.

Fe le lõs: egész ség ügyi mi nisz ter
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter

Ha tár idõ: a prog ra mok in dí tá sá ra: 2008. jú li us 31.
For rás: az Új Ma gyar or szág Fej lesz té si Terv vo nat -

ko zó Ope ra tív Prog ram já nak Ak ci ót er ve
sze rint

2. Leg alább húsz – a leg hát rá nyo sabb hely ze tû kis tér -
sé gek va la me lyi ké ben lévõ – te le pü lés és leg alább két ezer
hát rá nyos hely ze tû sze mély be vo ná sá val életminõség-
 javító, egész ség fej lesz tõ prog ra mo kat kell in dí ta ni, mely -
nek so rán ki emelt fi gyel met kell for dí ta ni a hal mo zot tan
hát rá nyos hely ze tû te le pü lé se ken, illetve a szeg re gált
 lakókörnyezetben élõk re.

Fe le lõs: egész ség ügyi mi nisz ter
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter

Ha tár idõ: a prog ra mok in dí tá sá ra: 2008. jú li us 31.
For rás: az Új Ma gyar or szág Fej lesz té si Terv vo nat -

ko zó Ope ra tív Prog ram já nak Ak ci ót er ve
sze rint

3. Tá mo gat ni kell a kis tér sé gi te le pü lé si egész ség ter -
vek el ké szí té sét és azok meg va ló su lá sát, kü lö nös te kin tet -
tel a leg hát rá nyo sabb hely ze tû kis tér sé gek re, hal mo zot tan
hát rá nyos hely ze tû te le pü lé sek re. A prog ra mok kal el kell
érni a hát rá nyos és leg hát rá nyo sabb hely ze tû kis tér ség ben
élõ la kos ság leg alább negy ven szá za lé kát.

Fe le lõs: egész ség ügyi mi nisz ter
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter

Ha tár idõ: a prog ra mok in dí tá sá ra: 2008. jú li us 31.
For rás: az Új Ma gyar or szág Fej lesz té si Terv vo nat -

ko zó Ope ra tív Prog ram já nak Ak ci ót er ve
sze rint

4. A hal mo zot tan hát rá nyos hely ze tû te le pü lé se ken,
kis tér sé gek ben, illetve a szeg re gált la kó kör nye zet ben élõk 
élet vi te li, egész ség-meg õr zé si kom pe ten ci á i nak fej lesz té -
sé re leg alább tíz, hát rá nyos hely ze tû cso por tot kép vi se lõ
ci vil szer ve zet be vo ná sá val prog ra mo kat kell in dí ta ni.

Fe le lõs: egész ség ügyi mi nisz ter
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter

Ha tár idõ: a prog ra mok in dí tá sá ra: 2008. jú li us 31.

For rás: az Új Ma gyar or szág Fej lesz té si Terv vo nat -
ko zó Ope ra tív Prog ram já nak Ak ci ót er ve
sze rint

5. A 0–7 éves korú gye re kek fej lõ dé sé nek kom plex fel -
mé ré sé hez ál la pot fel mé rõ adat la po kat, el já rá si és el lá tá si
pro to kol lo kat – köz tük nyel vi és meg ér té si ne héz sé gek kel
küz dõk szü le it se gí tõ ki ad ványt – kell ki dol goz ni a ko rai
fel is me rés és a se gí tõ szol gál ta tá sok hoz való hoz zá fé rés
elõ se gí té sé re.

Fe le lõs: egész ség ügyi mi nisz ter
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter

Ha tár idõ: 2008. de cem ber 31.
For rás: az Új Ma gyar or szág Fej lesz té si Terv vo nat -

ko zó Ope ra tív Prog ram já nak Ak ci ót er ve
sze rint

6. Az egész ség ügy te rü le tén fog lal koz ta tás-ösz tön zõ
prog ra mo kat kell in dí ta ni, ame lyek tá mo gat ják a roma
szár ma zá sú ak al kal ma zá sát a hi ány szak mák ban. A ro mák
ará nyá nak ezek ben a szak mák ban át la go san el kell ér nie
a 3–5%-ot.

Fe le lõs: egész ség ügyi mi nisz ter
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter

Ha tár idõ: 2009. de cem ber 31.
For rás: az Új Ma gyar or szág Fej lesz té si Terv vo nat -

ko zó Ope ra tív Prog ram já nak Ak ci ót er ve
sze rint

7. A nép egész ség ügyi szer ve zett szû ré se ken részt egy -
ál ta lán nem vevõ vagy csak na gyon ala csony rész vé te li
haj lan dó sá got mu ta tó cél cso por tok meg szó lí tá sá ra, a szû -
ré se ken való rész vé tel ösz tön zé sé re tá mo gat ni kell leg -
alább húsz – a leg hát rá nyo sabb hely ze tû kis tér sé gek va la -
me lyi ké ben lévõ – te le pü lés vé le mény for má ló i nak (ci gány 
ki sebb sé gi ön kor mány za tok kép vi se lõi, roma tár sa dal mi
szer ve ze tek), dön tés ho zó i nak és az egész ség ügyi alap el lá -
tás dol go zó i nak be vo ná sát az or szá gos kom mu ni ká ci ós
kam pány ré sze ként meg va ló su ló ún. ér zé ke nyí tõ tré nin -
gek be.

Fe le lõs: egész ség ügyi mi nisz ter
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter

Ha tár idõ: a prog ra mok in dí tá sá ra: 2008. már ci us 31.
For rás: az Új Ma gyar or szág Fej lesz té si Terv vo nat -

ko zó Ope ra tív Prog ram ja i nak Ak ci ót er ve
sze rint

8. Az egész ség ügyi szol gál ta tá sok hoz való egyen lõ
hoz zá fé rés ja ví tá sa ér de ké ben az egész ség ügyi alap el lá tás
(há zi or vo si szol gá la tok) te rü le tén ösz tön zõ, tá mo ga tó
prog ra mok kal csök ken te ni kell a tar tó san be töl tet len kör -
ze tek szá mát.

Fe le lõs: egész ség ügyi mi nisz ter
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter

Ha tár idõ: a prog ra mok in dí tá sá ra: 2008. jú ni us 30.
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For rás: az Új Ma gyar or szág Fej lesz té si Terv vo nat -
ko zó Ope ra tív Prog ram ja i nak Ak ci ót er ve
sze rint

9. Az egész ség ügyi szak el lá tás te rü le ti egyen lõt len sé -
ge i nek ja ví tá sa – a 20 km-en és/vagy 25 per cen be lül el ér -
he tõ já ró be teg-szak el lá tó köz pon tok meg va ló su lá sa –
 érdekében tá mo gat ni kell a já ró be teg-szak el lá tást azok ban 
a kis tér sé gek ben, ahol je len leg nincs köz fi nan szí ro zott
szak el lá tás, illetve ahol a kis tér ség la kos sá ga az eset le ge -
sen meg lé võ szór vány köz fi nan szí ro zott el lá tá sok
mennyi sé ge és szak mai össze té te le alap ján nem te kint he tõ
el lá tott nak.

Fe le lõs: egész ség ügyi mi nisz ter
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter

Ha tár idõ: a prog ra mok in dí tá sá ra: 2008. ja nu ár 1.
For rás: az Új Ma gyar or szág Fej lesz té si Terv vo nat -

ko zó Ope ra tív Prog ram ja i nak Ak ci ót er ve
sze rint

10. Prog ra mot kell in dí ta ni az 5–7 éves roma, ille tõ leg
hal mo zot tan hát rá nyos hely ze tû gyer me kek szen zo mo to -
ros érett sé gi ál la pot fel mé ré sé re, a ki szûrt gyer me kek fej -
lesz té sé re és a ve lük fog lal ko zó pe da gó gu sok kép zé sé re.

Fe le lõs: egész ség ügyi mi nisz ter
Ha tár idõ: a prog ra mok in dí tá sá ra: 2008. jú ni us
For rás: a Nép egész ség ügyi Prog ram ke re té ben

V. Az egyenlõ bánásmód elve érvényesülésének
elõsegítésével, az antidiszkriminációval kapcsolatos

feladatok

1. A Roma An ti diszk ri mi ná ci ós Ügy fél szol gá la ti Há ló -
zat mun ká já ban köz re mû kö dõ ügy vé dek szak mai to vább -
kép zé sé vel és az ügy fél fo ga dá si he lyek szá má nak leg -
alább öt ven hely ség re tör té nõ nö ve lé sé vel fej lesz te ni kell
a Há ló za tot.

Fe le lõs: igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
Ha tár idõ: 2009. de cem ber 31.
For rás: éves köz pon ti költ ség ve té sek IRM fe je ze te

2. A roma ci vil szer ve ze tek ál tal lét re ho zott jog vé dõ
szer ve ze tek (ki emelt fi gye lem mel a roma nõ ket kép vi se lõ
szer ve ze tek re) és ci gány ki sebb sé gi ön kor mány za tok be -
vo ná sá val ki kell ala kí ta ni, ille tõ leg a meg lé võ kez de mé -
nye zé sek tá mo ga tá sá val to vább kell fej lesz te ni egy a hát -
rá nyos meg kü lön böz te tés ti lal má ba üt kö zõ ese tek fel tá rá -
sá ra al kal mas an ti diszk ri mi ná ci ós jel zõ rend szert annak
 érdekében, hogy azok mi nél na gyobb szám ban az Egyen lõ 
Bá nás mód Ha tó ság tu do má sá ra jus sa nak. Az ok ta tás te rü -
le tén hét re gi o ná lis köz pon tot kell mû köd tet ni a diszk ri mi -
ná ci ós je len sé gek fel tá rá sa és ke ze lé se cél já ból. A roma
 civil szer ve ze tek és ci gány ki sebb sé gi ön kor mány za tok

szá má ra meg kell te rem te ni a fen ti célú mû kö dés hez szük -
sé ges tá mo ga tást.

Fe le lõs: szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
egész ség ügyi mi nisz ter
Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter

Ha tár idõ: 2008. de cem ber 31.
For rás: az Új Ma gyar or szág Fej lesz té si Terv vo nat -

ko zó Ope ra tív Prog ram já nak Ak ci ót er ve
sze rint, valamint az éves köz pon ti költ -
ség ve té sek

3. A roma ci vil szer ve ze tek ál tal lét re ho zott jog vé dõ,
konf lik tus ke ze lõ és vál ság ke ze lõ iro dák an ti diszk ri mi ná -
ci ós te vé keny sé ge i nek tá mo ga tá sát biz to sí ta ni kell.

Fe le lõs: szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter

Ha tár idõ: 2009. de cem ber 31.
For rás: az Új Ma gyar or szág Fej lesz té si Terv vo nat -

ko zó Ope ra tív Prog ram já nak Ak ci ót er ve
sze rint

4. A ro má kat érõ hát rá nyos meg kü lön böz te tés el le ni
ha té ko nyabb fel lé pés, a szé le sebb körû tá jé koz ta tás elõ se -
gí té sé re az Egyen lõ Bá nás mód Ha tó ság az Esé lyek Háza
há ló zat hoz ki he lye zett ügy fél szol gá la to kat mû köd tet.

Fe le lõs: szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter

Ha tár idõ: a mû kö dés meg kez dé sé re: 2008. jú ni us 30.
For rás: az Új Ma gyar or szág Fej lesz té si Terv vo nat -

ko zó Ope ra tív Prog ram já nak Ak ci ót er ve
sze rint

5. Az Egyen lõ Bá nás mód Ha tó ság nak az Euró pai Unió
tag ál la ma i nak an ti diszk ri mi ná ci ós bi zott sá ga it, ha tó sá ga it
tö mö rí tõ szer ve zet, az Equ i net há ló zat ban tör té nõ rész vé -
te lét meg kell erõ sí te ni. Együtt mû kö dést kell ki ala kí ta ni az 
Euró pai Unió Alap jo gi Ügy nök sé gé vel (FRA).

Fe le lõs: szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter

Ha tár idõ: 2008. de cem ber 31.
For rás: az Új Ma gyar or szág Fej lesz té si Terv vo nat -

ko zó Ope ra tív Prog ram já nak Ak ci ót er ve
sze rint

VI. A kultúrával, a médiával és a sporttal kapcsolatos
feladatok

1. Nyolc prog ram meg va ló sí tá sá val leg alább két ezer
hát rá nyos hely ze tû gyer mek és fi a tal rend sze res spor to lá si
le he tõ sé gét kell tá mo gat ni, ki emelt fi gye lem mel a gyer -
mek vé del mi gon dos ko dás ban ré sze sü lõ, ille tõ leg gyer -
mek ott ho nok ban élõ gyer me kek re.
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Fe le lõs: ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter

Ha tár idõ: fo lya ma tos
For rás: az éves köz pon ti költ ség ve té sek ÖTM fe je -

ze te

2. Kor osz tá lyos prog ra mok in dí tá sá val, így kü lö nö sen
a Nem ze ti Után pót lá si In té zet Baj nok és Csil lag Prog -
ramja ke re té ben mi ni mum öt ven te het sé ges roma gyer mek 
és fi a tal él sport ban való rész vé te lét kell elõ se gí te ni.

Fe le lõs: ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
Ha tár idõ: fo lya ma tos
For rás: az éves köz pon ti költ ség ve té sek ÖTM fe je -

ze te

3. Tá mo gat ni kell a ro mák éle tét hi te le sen be mu ta tó,
ille tõ leg an ti diszk ri mi ná ci ós mû so ro kat, kam pá nyo kat,
 továbbá a roma mû sor ké szí tõk, új ság írók kép zé sét és fog -
lal koz ta tá sát.

Fe le lõs: szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter

Ha tár idõ: 2008. I. fél évé tõl fo lya ma tos
For rás: az Új Ma gyar or szág Fej lesz té si Terv vo nat -

ko zó Ope ra tív Prog ram já nak Ak ci ót er ve
sze rint

4. A ha zai és az eu ró pai ci gány kul tú ra mél tó be mu ta tá sa
ér de ké ben elõ kell ké szí te ni a mû vé sze ti és ha gyo mány ápo ló
cso por tok, al ko tó mû he lyek hely szí né nek biz to sí tá sá ra, kép -
zé sek, szín há zi prog ra mok, hang ver se nyek,  ünnepi mû so rok, 
kon cer tek le bo nyo lí tá sá ra, kon fe ren ci ák be fo ga dá sá ra, mú -
ze um és ku ta tó köz pont, va la mint szak mai mû hely ki ala kí tá -
sá ra al kal mas, ál la mi fe le lõs ség vál la lás sal mû kö dõ or szá gos
roma kul tu rá lis köz pont lé te sí té sét és fi nan szí ro zá sát.

Fe le lõs: ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter

Ha tár idõ: 2008. de cem ber 31.
For rás: az éves köz pon ti költ ség ve tés OKM fe je ze te

5. A roma kul tú ra meg õr zé sé re – az Or szá gos Ci gány
Ön kor mány zat tal együtt mû kö dés ben – el kell vé gez ni
a köz mû ve lõ dé si in téz mény rend szer ben fel lel he tõ roma
mû vé sze ti ér té kek di gi ta li zá lá sát és ka ta lo gi zá lá sát.

Fe le lõs: ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter

Ha tár idõ: 2009. de cem ber 31.
For rás: az Új Ma gyar or szág Fej lesz té si Terv vo nat -

ko zó Ope ra tív Prog ram já nak Ak ci ót er ve
sze rint

6. A roma kul tú ra ér té ke i nek or szá go san és he lyi szin -
ten való szé les körû meg is mer te té se ér de ké ben a ha zai és
nem zet kö zi ki ál lí tá sok, kul tu rá lis ren dez vé nyek szerve -
zése, do ku men tum fil mek ké szí té se so rán ki emelt fi gyel -
met kell for dí ta ni a ci gány kul tú ra be mu ta tá sá ra és tá mo -

gat ni kell a ci gány ki sebb sé gi ön kor mány za tok, tár sa dal mi 
szer ve ze tek ezek re irá nyu ló te vé keny sé gét.

Fe le lõs: ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter

Ha tár idõ: 2009. de cem ber 31.
For rás: az Új Ma gyar or szág Fej lesz té si Terv vo nat -

ko zó Ope ra tív Prog ram já nak Ak ci ót er ve
sze rint

7. Biz to sí ta ni kell az Eu ró pa Ta nács Re gi o ná lis vagy
Ki sebb sé gi Nyel vek Eu ró pai Kar tá já nak a ro ma ni és beás
nyel vek re tör té nõ ki ter jesz té sé hez szük sé ges fel té te le ket.

Fe le lõs: Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter

Ha tár idõ: 2008. de cem ber 31.
For rás: szá mot te võ for rást ne m igé nyel

VII. Záró rendelkezések

1. A Kor mány fel hív ja az érin tett mi nisz te re ket, hogy
az ok ta tás, a fog lal koz ta tás, a lak ha tás, az egész ség ügy és
a kul tú ra te rü le tén meg fo gal ma zott fel ada tok megvalósí -
tása so rán ér vé nye sít sék a ho ri zon tá lis és esély egyen lõ -
ség-el vû tá mo ga tás po li ti ka szem pont ja it és eh hez ké szít -
se nek esély egyen lõ sé gi és an ti-szeg re gá ci ós út mu ta tót.

Fe le lõs: érin tett mi nisz te rek
Ha tár idõ: 2008. jú ni us 30.

2. A Kor mány fel hív ja az érin tett mi nisz te re ket, hogy a
két éves in téz ke dé si terv ben fog lalt fel ada tok ak tu á lis ál lá -
sá ról fél éven te szá mol ja nak be a Roma In teg rá ci ós
 Tanácsnak. A be szá mo lók ban ki kell tér ni arra is, hogy az
in téz ke dé si terv ben fog lalt fel ada tok elõ ké szí té sé be, vég -
re haj tá sá ba, ille tõ leg a Stra té gi ai Terv ben meg fo gal ma zott 
mu ta tók men tén el vég zett mo ni to ro zás ba mi lyen mó don
von ták be a roma ci vil szer ve ze te ket és az Or szá gos
 Cigány Ön kor mány za tot.

Fe le lõs: érin tett mi nisz te rek
Ha tár idõ: éven te jú ni us 30. és de cem ber 31.

3. A leg hát rá nyo sabb hely ze tû kis tér sé gek ben mû kö dõ
roma ci vil szer ve ze tek és ci gány ki sebb sé gi ön kor mány za -
tok szá má ra pá lyá za ti ta nács adói kép zé se ket és kom mu ni -
ká ci ós prog ra mot kell in dí ta ni an nak ér de ké ben, hogy
a leg hát rá nyo sabb hely ze tû kis tér sé gek ben mû kö dõ kis-
és kö zép vál lal ko zá sok, ille tõ leg ci vil szer ve ze tek ha té ko -
nyan hoz zá fér je nek az Új Ma gyar or szág Fej lesz té si Prog -
ram ja i hoz.

Fe le lõs: ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz -
ter, az érin tett mi nisz te rek be vo ná sá val

Ha tár idõ: a kép zé sek és a kom mu ni ká ci ós prog ram in -
dí tá sá ra 2008. de cem ber 31.
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For rás: az Új Ma gyar or szág Fej lesz té si Terv vo nat -
ko zó Ope ra tív Prog ram já nak Ak ci ót er ve
sze rint, ille tõ leg az éves köz pon ti költ ség -
ve té sek

4. A Roma In teg rá ci ós Ta nács ke re te in be lül – el sõ sor -
ban a Ta nács ci vil de le gált ja i nak köz re mû kö dé sé vel – lét -
re kell hoz ni az ún. Roma Irá nyí tó és Mo ni tor ing Bi zott sá -
got. A Bi zott ság ügy rend jé rõl, mun ka ter vé rõl, fi nan szí ro -
zá sá ról ja vas la tot kell ké szí te ni.

Fe le lõs: szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter, az érin tett
mi nisz te rek be vo ná sá val

Ha tár idõ: 2008. már ci us 31.

5. A Roma In teg rá ció Év ti ze de Prog ram Stra té gi ai
Terv rõl  szóló 68/2007. (VI. 28.) OGY ha tá ro zat 2. pont já -
ban fog lalt je len tés-té te li kö te le zett ség tel je sí té sé nek elõ -
se gí té sé re – a Stra té gi ai Terv ben meg fo gal ma zott mu ta tók
alap ján, illetve a Roma In teg rá ci ós Ta nács és annak ke re -
te in be lül mû kö dõ Roma Irá nyí tó és Mo ni tor ing Bi zott ság
köz re mû kö dé sé vel – mo ni tor ing rend szert kell ki dol goz ni.

Fe le lõs: szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter, az érin tett
mi nisz te rek be vo ná sá val

Ha tár idõ: a mo ni tor ing rend szer ki dol go zá sá ra: 2008.
de cem ber 31.

6. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba, és
ezzel egy ide jû leg

a) a ro mák tár sa dal mi in teg rá ci ó ját elõ se gí tõ kor mány -
za ti prog ram ról és az az zal össze füg gõ in téz ke dé sek rõl
 szóló 1021/2004. (III. 18.) Korm. ha tá ro zat, valamint az
azt mó do sí tó 1020/2005. (III. 10.) Korm. ha tá ro zat;

b) a Roma In teg rá ció Év ti ze de Prog ram Stra té gi ai
Terv rõl  szóló 68/2007. (VI. 28.) OGY ha tá ro zat ból ere dõ
kor mány za ti te en dõk rõl  szóló 1042/2007. (VI. 28.) Korm.
ha tá ro zat
ha tá lyát vesz ti.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

A Kormány
1106/2007. (XII. 27.) Korm.

határozata

az Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások
Közalapítvány alapító okiratának módosításáról

1. Az Euró pai Össze ha son lí tó Ki sebb ség ku ta tá sok
Köz ala pít vány ala pí tó ok ira tá nak (a továb biak ban: ala pí tó
ok irat) 7.2. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„7.2. A Ku ra tó ri um ter mé sze tes sze mély tag ja it az Ala -
pí tó kéri fel a ma gyar tu do mány és köz élet ki emel ke dõ
sze mé lyi sé gei kö zül 5 évre. A Ku ra tó ri um el nö két az Ala -
pí tó a ta gok kö zül ne ve zi ki 5 évi idõ tar tam ra. A Köz ala -
pít vány ope ra tív te en dõ it a Ku ra tó ri um nak az Ala pí tó ál tal
5 évre ki ne ve zett ügy ve ze tõ al el nö ke lát ja el.

A ku ra tó ri um tag jai: Fá bi án Pé ter
Dr. Kal ten bach Jenõ
Mes ter há zy Szil via
Dr. Nagy Ba lázs
Dr. Ros to vá nyi Zsolt
Dr. Tör zsök Eri ka
Dr. Vá ra dy Ti bor
Dr. Vi tá nyi Iván

A ku ra tó ri um el nö ke: Dr. Tör zsök Eri ka
A ku ra tó ri um ügy ve ze tõ al el nö ke:     Dr. Nagy Ba lázs”

2. Az ala pí tó ok irat 7.7.2. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„7.7.2. A Bi zott ság tag ja it az Ala pí tó 5 évre kéri fel, a
ta gok kü lön nyi lat ko zat tal el fo gad ják a megbízatást.

A Bi zott ság tag jai: Hárs Gá bor
Amb rus Já nos
Ko csis Imre An tal

A Bi zott ság el nö ke: Hárs Gá bor”

3. Az ala pí tó ok irat 9. pont já nak má so dik és har ma dik
mon da ta he lyé be a kö vet ke zõ szö veg lép:

„E kép vi se le ti jo gát aka dá lyoz ta tá sa ese tén a Kurató -
rium ügy ve ze tõ al el nö ke gya ko rol ja. A Köz ala pít vány
bank szám lá ja fö löt t a Ku ra tó ri um el nö ke és a Ku ra tó ri um
ügyvezetõ alelnöke rendelkezik.”

4. A Kor mány fel ha tal maz za a Mi nisz ter el nö ki Hi va -
talt ve ze tõ mi nisz tert, hogy a Köz ala pít vány ala pí tó ok -
irata mó do sí tá sá nak bí ró sá gi nyil ván tar tás ba vé te le so rán
az ala pí tó ne vé ben el jár jon, a mó do sí tás sal egy sé ges szer -
ke zet be fog lalt ala pí tó ok ira tot a Kor mány ne vé ben alá ír ja.

Fe le lõs: Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ miniszter
Ha tár idõ: azon nal

5. A Kor mány el ren de li a Köz ala pít vány mó do sí tott,
egy sé ges szer ke zet be fog lalt ala pí tó ok ira tá nak – a bí ró ság 
nyil ván tar tás ba vé telt köve tõen – a Ma gyar Köz löny ben
történõ közzétételét.

Fe le lõs: Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ miniszter
Ha tár idõ: a bí ró sá gi nyil ván tar tás ba vé telt köve tõen

azon nal

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kiss Pé ter s. k.,
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
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 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

A Magyar Nemzeti Bank
k ö z l e m é n y e

a Magyar Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamlapján nem szereplõ külföldi pénznemek
euróra átszámított árfolyamairól

A Ma gyar Nem ze ti Bank a sze mé lyi jö ve de lem adó ról  szóló 1995. évi CXVII. tör vé ny – 2002. évi XLII. tör vény 28.  §
(1) be kez dé sé vel meg ál la pí tott – 82. §-a (1) be kez dé se alap ján az aláb bi ak ban te szi köz zé a Ma gyar Nem ze ti Bank hi va -
ta los de vi za ár fo lyam lap ján nem sze rep lõ kül föl di pénz ne mek eu ró ban meg adott ár fo lya mát:

Or szág Pénz nem ISO 1 euro =

Af ga nisz tán afg ha ni AFN 71.5015

Al bá nia lek ALL 120.1250

Al gé ria dí nár DZD 97.0285

Ame ri kai Vir gin-szi ge tek USA dol lár USD 1.4436

An dor ra euro EUR 1.0000

An go la kwan za AOA 108.2890

An ti gua ke let-ka ri bi dol lár XCD 3.8976

Ar gen tí na peso ARS 4.5377

Aru ba flo rin AWG 2.5840

Azer baj dzsán új ma nat AZN 1.2248

Azo ri-szi ge tek euro EUR 1.0000

Ba ha ma-szi ge tek ba ha mai dol lár BSD 1.4436

Bah re in bah re i ni dí nár BHD 0.5418

Ba le ár-szi ge tek euro EUR 1.0000

Bang la des taka BDT 99.0131

Bar ba dos bar ba do si dol lár BBD 2.8871

Be li ze be li zei dol lár BZD 2.8438

Be lo russzia be lo rusz ru bel BYR 3113.0200

Be nin CFA frank XOF 655.9570

Ber mu da ber mu dai dol lár BMD 1.4436

Bhu tan ngult rum BTN 56.7965

Bis sau-Gu i nea CFA frank XOF 655.9570

Bo lí via bo li vi a no BOB 11.0288

Bos znia Her ceg ovi na már ka BAM 1.9558

Bots wa na pula BWP 8.7409

Brit-Vir gin-szi ge tek USA dol lár USD 1.4436

Bru nei bru nei dol lár BND 2.0941

Bur ki na Faso CFA frank XOF 655.9570

Bu run di bu run di frank BIF 1644.5400

Chi le chi lei peso CLP 719.9710

Cip rus cip ru si font CYP 0.5852

Co mo re-szi ge tek co mo rei frank KMF 491.9680

Cos ta-Ri ca co lon CRC 720.1370

Csád CFA frank XAF 655.9570

Dél-af ri kai Köz tár sa ság rand ZAR 9.8680
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Do mi ni ka ke let-ka ri bi dol lár XCD 3.8976

Do mi ni kai Köz tár sa ság do mi ni kai peso DOP 48.1785

Dzsi bu ti dzsi bu ti frank DJF 253.3080

Egyen lí tõi Gu i nea CFA frank XAF 655.9570

Egye sült Arab Emi rá tu sok dir ham AED 5.3015

Egyip tom egyip to mi font EGP 7.9955

El Sal va dor co lon SVC 12.6340

Ele fánt csont part CFA frank XOF 655.9570

Ecu a dor USA dol lár USD 1.4436

Erit rea nak fa ERN 19.1133

Eti ó pia eti ó pi ai birr ETB 13.1219

Észak-Ko rea észak-ko re ai won KPW 170.6000

Falk land-szi ge tek falk lan di font FKP 0.7148

Fe rö er-szi ge tek dán ko ro na DKK 7.4621

Fi dzsi-szi ge tek fi dzsi dol lár FJD 2.2388

Fran cia csen des-óce á ni szi ge tek CFP frank XPF 119.2500

Fran cia Gu y a na euro EUR 1.0000

Fü löp-szi ge tek peso PHP 59.4959

Ga bon CFA frank XAF 655.9570

Gam bia da la si GMD 31.7583

Gha na cedi GHS 1.3837

Gib ral tár gib ral tá ri font GIP 0.7148

Gre na da ke let-ka ri bi dol lár XCD 3.8976

Grú zia lari GEL 2.3021

Grön land dán ko ro na DKK 7.4621

Gu a de lo u pe euro EUR 1.0000

Guam USA dol lár USD 1.4436

Gu a te ma la qu et zal GTQ 10.9782

Gu y a na gu y a nai dol lár GYD 294.7830

Gu i nea gu i ne ai frank GNF 6124.5600

Ha i ti go ur de HTG 53.0505

Hol land An til lák a. gul den ANG 2.5840

Hon du ras lem pi ra HNL 27.2759

Hong kong hong kon gi dol lár HKD 11.2590

In dia in di ai rú pia INR 56.7965

In do né zia rú pia IDR 13464.7000

Irak új ira ki dí nár IQD 1756.4300

Irán riál IRR 13471.2000

Iz ra el she kel ILS 5.7583

Ja ma i ca ja ma i cai dol lár JMD 102.9040

Je men riál YER 287.1940

Jor dá nia jor dá ni ai dí nár JOD 1.0228

Kaj mán-szi ge tek kaj mán dol lár KYD 1.1837

Kam bo dzsa riel KHR 5702.2200

Ka me run CFA frank XAF 655.9570

Ka ná ri-szi ge tek euro EUR 1.0000

Ka tar ka ta ri riál QAR 5.2553

Ka zahsz tán ten ge KZT 174.3010
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Ke nya ke nyai schil ling KES 90.8715

Kir giz Köz tár sa ság szom KGS 49.8602

Ki ri ba ti auszt rál dol lár AUD 1.6719

Ko lum bia ko lum bi ai peso COP 2885.0800

Kon gó CFA frank XAF 655.9570

Kon gói Köz tár sa ság kon gói frank CDF 803.3360

Kö zép-af ri kai Köz tár sa ság CFA frank XAF 655.9570

Kuba ku bai peso CUP 1.3281

La osz új kip LAK 13572.0000

Le sot ho ma lo ti LSL 9.8680

Li ba non li ba no ni font LBP 2182.6500

Li bé ria li bé ri ai dol lár LRD 85.3889

Li ech tens te in sváj ci frank CHF 1.6645

Lí bia lí bi ai dí nár LYD 1.7576

Ma da gasz kár ari a ry MGA 2578.1800

Ma de i ra euro EUR 1.0000

Ma kaó pa ta ca MOP 11.5968

Ma ce dó nia dí nár MKD 61.2499

Ma laj zia ring git MYR 4.7912

Ma la wi ma la wi kwa cha MWK 201.2310

Mal dív-szi ge tek rú fia MVR 18.4775

Mali CFA frank XOF 655.9570

Ma rok kó dirham MAD 11.3172

Mar ti ni que euro EUR 1.0000

Ma u ri ti us ma u ri ti u si rú pia MUR 41.5743

Ma u ri tá nia ou gu i ya MRO 364.5620

Mál ta mál tai líra MTL 0.4293

Mol dá via mol dáv lej MDL 16.2320

Mo na co euro EUR 1.0000

Mon gó lia tug rik MNT 1688.0200

Mont ser rat ke let-ka ri bi dol lár XCD 3.8976

Mo zam bik új me ti cal MZN 34.9207

My an mar kyat MMK 9.2679

Na mí bia na mí bi ai dol lár NAD 9.8680

Na u ru auszt rál dol lár AUD 1.6719

Ne pál ne pá li rú pia NPR 90.8744

Ni ger CFA frank XOF 655.9570

Ni gé ria na i ra NGN 170.3970

Ni ca ra gua cor do ba NIO 27.2254

Omán omá ni riál OMR 0.5546

Ör mény or szág dram AMD 434.7040

Pa kisz tán rú pia PKR 882587

Pa na ma bal boa PAB 1.4436

Pá pua Új-Gu i nea kina PGK 3.9834

Pa ra gu ay gu a ra ni PYG 6763.0400

Peru új sol PEN 4.2996

Pit ca irn-szi get új-zé lan di dol lár NZD 1.8745

Pu er to Rico USA dol lár USD 1.4436
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Ré un ion euro EUR 1.0000

Ru an da ru an dai frank RWF 786.7550

Sa int Chris top her ke let-ka ri bi dol lár XCD 3.8976

Sa int Lu cia ke let-ka ri bi dol lár XCD 3.8976

Sa int Pi er re és Mi qu e lon-szi get euro EUR 1.0000

Sa int Vin cent szi get ke let-ka ri bi dol lár XCD 3.8976

Sa la mon-szi ge tek sa la mon-szi ge te ki dol lár SBD 10.2812

Sa moa-szi ge tek tala WST 3.6628

San Ma ri no euro EUR 1.0000

Sao Tomé és Prín ci pe dob ra STD 20356.2000

Se y chel le-szi ge tek se y chel le-i rú pia SCR 11.5880

Si er ra Le o ne le o ne SLL 4315.1700

Spa nyol ki kö tõk Észak Af ri ká ban euro EUR 1.0000

Sri-Lan ka sri-lan ka-i rú pia LKR 157.2750

Su ri nam su ri na mi dol lár SRD 3.9626

Sza úd-Ará bia sza ú di riál SAR 5.4062

Sze ne gál CFA Frank XOF 655.9570

Szent Ilo na-szi get Szent Ilo na-i font SHP 0.7148

Szin ga púr szin ga pú ri dol lár SGD 2.0941

Szí ria szí ri ai font SYP 73.7680

Szo má lia szo má li ai schil ling SOS 2016.7100

Szu dán szu dá ni font SDD 2.9319

Szvá zi föld li lan ge ni SZL 9.8680

Taj van taj va ni dol lár TWD 46.7458

Tan zá nia tan zá ni ai schil ling TZS 1671.6300

Tá dzsi kisz tán tá dzsik szo mo ni TJS 5.0853

Tha i föld baht THB 48.4961

Togo CFA frank XOF 655.9570

Ton ga-szi ge tek pa an ga TOP 2.7188

Tri ni dad és To ba go tri ni dad és to ba gói dol lár TTD 9.0945

Tu né zia tu né zi ai dí nár TND 1.7776

Turks- és Ca i cos-szi ge tek USA dol lár USD 1.4436

Tu va lu auszt rál dol lár AUD 1.6719

Türk mén ma nat TMM 7506.72

Ugan da ugan dai új schil ling UGX 2463.7800

Uru gu ay uru gu ay-i peso UYU 31.3034

Üz be gisz tán üz bég szom UZS 1858.6900

Va nu a tu vatu VUV 144.3550

Va ti kán euro EUR 1.0000

Ve ne zu e la bo li vár VEB 3099.7400

Vi et nam dong VND 23154.5000

Zam bia kwa cha ZMK 5543.2400

Zim bab we zim bab we-i dol lár ZWD 43306.5000

Zöld-fo ki-szi ge tek zöld-fo ki es cu do CVE 108.9920

Ma gyar Nem ze ti Bank

15392 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/184. szám

Or szág Pénz nem ISO 1 euro =



Az Országos Rádió és Televízió Testület

j e l e n t k e z é s i  f e l h í v á s a

a közszolgálati rádiót és a közszolgálati televíziókat
felügyelõ közalapítványi kuratóriumokba történõ
delegálásához szükséges nyilvántartásba vételre

A rá di ó zás ról és te le ví zi ó zás ról  szóló 1996. évi I. tör -
vény (a továb biak ban: Tör vé ny) sze rint a Ma gyar Rá dió
Köz ala pít vány, illetve a Ma gyar Te le ví zió Köz ala pít vány
ku ra tó ri u má ba 21-21 ta got, a Hun gá ria Te le ví zió Köz ala -
pít vány ku ra tó ri u má ba 23 ta got szer ve ze tek de le gál hat -
nak. A de le gált ta gok – az Or szág gyû lés ál tal vá lasz tott
leg alább 8-8 tagú el nök ség gel együt te sen – al kot ják az
adott köz ala pít vány ku ra tó ri u mát, gya ko rol ják a kurató -
rium tag ja it meg il le tõ jo go kat, a Tör vé ny ál tal rész le te sen
meg ha tá ro zot tak sze rint (pl. meg vá laszt ják a mû sor szol -
gál ta tó el nö két).

A de le gált ta gok meg bí za tá sa egy évre szól. Tisz te let díj
nem il le ti meg õket, költ ség té rí tés re jo go sul tak. A de le gált
ta gok ra is vo nat koz nak a Tör vé ny 58.  §-a sze rin ti össze -
fér he tet len sé gi sza bá lyok. A ku ra tó ri u mi tag ság kez de te a
sor so lás idõ pont ja, le jár ta a kö vet ke zõ év már ci us 31.

De le gá lás ra az a szer ve zet jo go sult, ame lyet az Or szá -
gos Rá dió és Te le ví zió Tes tü let (a továb biak ban: Tes tü let)
nyil ván tar tás ba vesz. (De le gá lás ra jo go sul tak még a ha tá -
ron túli ma gyar szer ve ze tek is, õket a Ha tá ron tú li Ma gya -
rok Hi va ta la ja vas la tá ra a Tes tü let ér te sí ti). A nyil ván tar -
tás ba vé tel a csa tolt min ta sze rint sza bály sze rû en ki töl tött
és kel lõ iga zo lá sok kal el lá tott je lent ke zé si lap be nyúj tá sá -
val tör té nik.

Ha egy szer ve zet már élt de le gá lá si jo gá val és a vele
azo nos cso port ba tar to zó más szer ve ze tek kö zül van
olyan, amely még nem de le gált, ezen szer ve zet a kurató -
riumi meg bí za tá sá nak le jár tá tól szá mí tott há rom éven be -
lül nem ve het részt sem a meg ál la po dás ban, sem a sor so -
lás ban.

I.

A Ma gyar Rá dió Köz ala pít vány, illetve a Ma gyar Te le -
ví zió Köz ala pít vány ku ra tó ri u ma i ba tör té nõ de le gá lás ra a
Tör vé ny 56.  §-a (1) be kez dé sé nek a)–p) pont ja i ban meg je -
lölt szer ve ze tek je lent kez het nek az egyes al pon tok sze rint
ki ala ku ló cso port tag jai együt te sen (cso por ton ként) a meg -
je lölt szám ban de le gál hat nak ta got mind két ku ra tó ri um ba:

a) a Ma gyar or szá gon élõ nem ze ti és et ni kai ki sebb sé -
gek or szá gos ön kor mány za tai, en nek hi á nyá ban or szá gos
szö vet sé gei egy fõt,

b) a Ma gyar Ka to li kus Egy ház, a Ma gyar or szá gi Re -
for má tus Egy ház, a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház és 
a Ma gyar or szá gi Zsi dó Hit köz sé gek Szö vet sé ge egy fõt,

c) a b) pont ban nem em lí tett egy há zak egy fõt,

d) az em ber i jogi or szá gos szer ve ze tek egy fõt,

e) az iro da lom, a szín ház-, a film-, az elõ adó-, a ze ne-, a 
tánc-, a kép zõ- és ipar mû vé szet, valamint a kul túr a egyéb
te rü le tén mû kö dõ or szá gos szak mai szer ve ze tek négy fõt,

f) az ok ta tás és a tu do mány te rü le tén mû kö dõ or szá gos
szak mai szer ve ze tek ket tõ fõt,

g) szak szer ve ze tek or szá gos szö vet sé gei egy fõt,

h) a mun ka adók és vál lal ko zó or szá gos szak mai ér dek -
kép vi se le tei szer ve ze tei egy fõt,

i) az új ság írók or szá gos szak mai, ér dek kép vi se le ti
szer ve ze tei egy fõt,

j) a kör nye zet vé dõk, ter mé szet vé dõk, ál lat vé dõk or szá -
gos szer ve ze tei egy fõt,

k) a nõk or szá gos ér dek kép vi se le ti szer ve ze tei egy fõt,

l) a gyer me kek és az if jú ság or szá gos ér dek kép vi se le ti
szer ve ze tei egy fõt,

m) a nyug dí ja sok or szá gos ér dek kép vi se le ti szer ve ze -
tei egy fõt,

n) a tes ti ál la po tuk  miatt sú lyo san hát rá nyos hely zet ben 
lé võk or szá gos ér dek kép vi se le ti szer ve ze tei egy fõt,

o) a sport or szá gos ér dek kép vi se le ti szer ve ze tei egy
fõt,

p) a te le pü lé si ön kor mány za tok or szá gos ér dek kép vi -
se le ti szer ve ze tei egy fõt.

II.

A Hun gá ria Te le ví zió Köz ala pít vány ku ra tó ri u má ba je -
lent ke zés re jo go sul tak és de le gál ha tó lét szám a Tör vé ny
56.  §-a (2) be kez dé sé nek a)–l) pont ja alap ján a kö vet ke zõ:

a) a Ma gyar or szá gon élõ nem ze ti és et ni kai ki sebb sé -
gek or szá gos ön kor mány za tai, en nek hi á nyá ban or szá gos
szö vet sé gei egy fõt,

b) a Ma gyar Ka to li kus Egy ház, a Ma gyar or szá gi Re -
for má tus Egy ház, a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház és 
a Ma gyar or szá gi Zsi dó Hit köz sé gek Szö vet sé ge egy fõt,

c) a b) pont ban nem em lí tett egy há zak egy fõt,

d) az em ber i jogi or szá gos szer ve ze tek egy fõt,

e) az iro da lom, a szín ház-, a film-, az elõ adó-, a ze ne-, a 
tánc-, a kép zõ- és az ipar mû vé szet, valamint a kul túr a
egyéb te rü le tén mû kö dõ or szá gos szak mai szer ve ze tek há -
rom fõt,

f) az ok ta tás és a tu do mány te rü le tén mû kö dõ or szá gos
szak mai szer ve ze tek ket tõ fõt,

g) az új ság írók or szá gos szak mai, ér dek kép vi se le ti
szer ve ze tei egy fõt,

h) a kör nye zet vé dõk, ter mé szet vé dõk, ál lat vé dõk or -
szá gos szer ve ze tei egy fõt,

i) a nõk or szá gos ér dek kép vi se le ti szer ve ze tei egy fõt,

j) a gyer me kek és az if jú ság or szá gos ér dek kép vi se le ti
szer ve ze tei egy fõt,

k) a tes ti ál la po tuk  miatt sú lyo san hát rá nyos hely zet ben 
lé võk or szá gos ér dek kép vi se le ti szer ve ze tei egy fõt,

l) a sport or szá gos ér dek kép vi se le ti szer ve ze tei egy fõt.
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Je lent ke zé si la pot azok a szer ve ze tek ad hat nak be, ame -
lyek bí ró sá gi (ha tó sá gi) nyil ván tar tás ba vé te le leg alább
két év vel a fel hí vás köz zé té te le elõtt meg tör tént.

E sza bály alól ki vé telt je len te nek a nem ze ti és et ni kai
ki sebb sé gek or szá gos ön kor mány za tai [I. a), illetve
II. a) pont elsõ for du lat], ame lyek nek a je lent ke zé si lap hoz 
mel lék le te ket nem kell csa tol ni uk.

Nem nyújt hat be je lent ke zé si la pot párt, ala pít vány és
ka ma ra.

A Tes tü let fel hív ja a je lent ke zõ szer ve ze tek fi gyel mét,
hogy az Rttv. 56.  § (1) és (2) be kez dé se i nek e) és f) pont já -
ban meg ha tá ro zott cso port ba je lent ke zõ szer ve ze tek kö zül 
csak azok nak a je lent ke zé sét fo gad ja el a Tes tü let, ame -
lyek meg fe lel nek a szak ma i ság aláb bi ak ban meg fo gal ma -
zott kri té ri u má nak:

Szak mai szer ve zet nek te kin ti a Tes tü let azo kat a szer ve -
ze te ket, ame lyek nek va la mely – a kul túr a az Rttv. 56.  §
(1) és (2) be kez dé sé nek e) és f) pont já ban fel so rolt te rü le -
te i nek meg fe le lõ – kép zett sé get szer zett, illetve te vé keny -
sé get foly ta tó sze mé lyek vagy eze ket tö mö rí tõ szak mai
szer ve ze tek a tag jai, vagy a szer ve zet va la mely – az em lí -
tett te rü let hez kö tõ dõ – szak ma ér de ké ben fej ti ki te vé -
keny sé gét.

A nyil ván tar tás ba vé tel meg tör tén té rõl, illetve a nyil -
ván tar tás ba vé tel meg ta ga dá sá ról a Tes tü let min den je -
lent ke zõ szer ve ze tet ér te sít. A Tes tü let ezen dön té se ellen
köz igaz ga tá si úton jog or vos lat nak nincs he lye.

A Tes tü let a nem meg fele lõen be nyúj tott je lent ke zé se -
ket nem fo gad ja el. Hi ány pót lás ra nincs le he tõ ség.

A Tes tü let fel hív ja a je lent ke zõ szer ve ze tek fi gyel mét
arra, hogy amennyi ben a je lent ke zé si la pon nem je lö lik
meg a meg fe le lõ cso por tot, mely be je lent kez ni kí ván nak, a 
Tes tü let nek nem áll mód já ban ezt pó tol ni.

Amennyi ben a szer ve zet ko ráb ban már je lent ke zett va -
la mely ka te gó ri á ba, és az ORTT nyil ván tar tás ba vet te, ak -
kor ugyan azon cso por tot kö te les meg je löl ni az idei je lent -
ke zés al kal má val is.

Amennyi ben a ko ráb bi ak ban már az 56.  § (1), (2) e),
f) pont ja sze rint nyil ván tar tás ba vett szer ve ze tek je len fel -
hí vás szak mai szer ve ze te ket de fi ni á ló sza bá lyai  miatt már
nem mi nõ sül nek a ka te gó ri á ba tar to zó szer ve zet nek, ha a
te vé keny sé gük alap ján más ka te gó ri á ba be so rol ha tó ak, a
je lent ke zés al kal má val e má sik cso por tot meg je löl he tik.

A je lent ke zé si lap hoz mel lé ke len dõ ok ira tok kal iga zol -
ni kell a bí ró sá gi be jegy zést és a be jegy zett ada tok fenn ál -
lá sát, a szer ve zet cél ját, illetve a mû kö dé si kör or szá gos
jel le gét.

Mel lé kel ni kell a szer ve zet ala pí tó ok ira tá nak má so la tát
és a bí ró sá gi be jegy zés rõl  szóló ha tá ro za tot vagy bí ró sá gi
ki vo na tot, mind ket tõ nek há rom hó nap nál nem ré geb ben
kelt bí ró sá gi hi te le sí tés sel el lá tott ere de ti pél dá nyát.

(Ezzel iga zo lan dó, hogy a szer ve zet a je lent ke zés ide jén
meg fe lel a fel té te lek nek.)

A je lent ke zé si lap 3. pont já nál egy ér tel mû en meg kell
adni, hogy a je lent ke zõ me lyik ku ra tó ri um ba kí ván be je -
lent kez ni. Egy szer ve zet be je lent kez het egy ide jû leg mind -
há rom ku ra tó ri um ba, ha a fel té te lek nek mind há rom ku ra -
tó ri um te kin te té ben meg fe lel. Az I. g), h), m) és p) pont
alat ti szer ve ze tek ki zá ró lag a Ma gyar Rá dió és a Ma gyar
Te le ví zió köz ala pít vá nyok ku ra tó ri u ma i ba je lent kez het -
nek.

A 4. pont ban az I. a)–p) vagy/és a II. a)–l) pon tok egyi -
két fel kell tün tet ni. Egy szer ve zet egy ide jû leg – mind há -
rom ku ra tó ri um te kin te té ben – csak egya zon cso por tot je -
löl het meg.

A je lent ke zé si la po kat a szer ve zet ala pí tó ok irat sze rin ti
kép vi se lõ je vagy a kép vi se lõ ál tal meg ha tal ma zott sze -
mély ír hat ja alá. Ez utób bi eset ben a je lent ke zés hez csa tol -
ni kell a meg ha tal ma zást. Amennyi ben az ala pí tó ok irat -
ban meg je lölt kép vi se lõ sze mé lyé ben vál to zás tör tént, úgy 
a je lent ke zé si la pot szig ná ló kép vi se lõ kép vi se le ti jo go -
sult sá gát bí ró sá gi be jegy zõ vég zés sel vagy bí ró sá gi ki vo -
nat tal kö te les iga zol ni.

A je lent ke zé si la po kat a Tör vé ny sze rint leg ké sõbb
2008. már ci us 15-én éj fé lig kell pos tá ra adni az Or szá gos
Rá dió és Te le ví zió Tes tü let cí mé re (1088 Bu da pest, Re -
vicz ky u. 5., pos ta cím: 1461 Bu da pest, Pf. 59), illetve
azok, 2008. már ci us 15-én éj fé lig, az Or szá gos Rá dió és
Te le ví zió Tes tü let szék há zá ban az át vé tel iga zo lá sa mel -
lett sze mé lye sen is le ad ha tók.

A Tes tü let a je lent ke zé si ha tár idõ le jár tát köve tõen a
sor so lást meg elõ zõ en az ORTT hon lap ján köz zé te szi a
nyil ván tar tás ba vett szer ve ze tek lis tá ját a há rom kurató -
rium sze rin ti meg osz tás ban, az egyes al pon tok sze rin ti
cso por to sí tás ban, to váb bá tá jé koz ta t a sor so lás idõ pont já -
ról és hely szí né rõl.

A Tes tü let ál ta li nyil ván tar tás ba vé telt, illetve az er rõl
 szóló írás be li ér te sí tést köve tõen a sor so lás meg kez dé sé ig
az azo nos cso por tok ba tar to zó szer ve ze tek egy más kö zött
meg ál la pod hat nak ar ról, hogy 2008-ban me lyi kük él a de -
le gá lás jo gá val. E meg ál la po dás nak azo nos cso por ton be -
lül tel jes kö rû nek kell len nie. A meg ál la po dás ról a sor so lás 
meg kez dé sé ig írás ban kell ér te sí te ni a Tes tü le tet.

Meg álla po dás hi á nyá ban a Tes tü let sor so lás sal dön ti el
a de le gá lás jo gát, a Tör vény ben rész le te sen meg ha tá ro zot -
tak sze rint. A sor so lás he lyé rõl és idõ pont já ról a Tes tü let a
nyil ván tar tás ba vett szer ve ze te ket köz vet le nül is ér te sí ti,
ezen fe lül köz le ményt fog meg je len tet ni.

Fel hív juk a szer ve ze tek fi gyel mét, hogy a Tör vé ny sze -
rint csak az a szer ve zet ve het részt a sor so lá son, amely nek
a kép vi se lõ je je len van. A kép vi se le ti jo go sult sá got a hely -
szí nen iga zol ni kell.
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Jelentkezési lap (minta) – 2008

a Magyar Rádió Közalapítvány, a Magyar Televízió Közalapítvány, 
illetve a Hungária Televízió Közalapítvány kuratóriumába

1. A szer ve zet neve:

  A szer ve zet szék he lye:

  A szer ve zet le ve le zé si címe:

2. A szer ve ze tet nyil ván tar tó bí ró ság neve:

  ügy szá ma:

  a be jegy zés kel te:

A szer ve zet be jegy zett kép vi se lõ jé nek neve:

  címe:

  te le fon/fax:

3. Ku ra tó ri um(ok) meg je lö lé se

  A je lent ke zés

   a Ma gyar Rá dió Köz ala pít vány

   a Ma gyar Te le ví zió Köz ala pít vány

   a Hun gá ria Te le ví zió Köz ala pít vány ku ra tó ri u má ba szól.

Kér jük, te gye nek x je lö lést azon köz ala pít vány(ok) neve elõt ti négy zet(ek)be, amely(ek)nek ku ra tó ri u má ba jelent kezni
kí ván nak.
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4. Cso port meg je lö lés

A Ma gyar Rá dió Köz ala pít vány ku ra tó ri u má ba a rá di ó zás ról és te le ví zi ó zás ról  szóló 1996. évi I. tör vény (to váb bi ak -
ban: Rttv.) 56.  §-a (1) be kez dé sé nek ................. pont ja sze rin ti cso port já ba ké rem a szer ve zet nyil ván tar tás ba vé te lét.

A Ma gyar Te le ví zió Köz ala pít vány ku ra tó ri u má ba az Rttv. 56.  §-a (1) be kez dé sé nek ................. pont ja sze rin ti
 csoportjába ké rem a szer ve zet nyil ván tar tás ba vé te lét.

A Hun gá ria Te le ví zió Köz ala pít vány ku ra tó ri u má ba az Rttv. 56.  §-a (2) be kez dé sé nek ................. pont ja sze rin ti
 csoportjába ké rem a szer ve zet nyil ván tar tás ba vé te lét.

Bu da pest, 2008. ................................................

................................................................
kép vi se lõ

Mel lék le tek:

1. a bí ró sá gi be jegy zés rõl  szóló ha tá ro zat vagy bí ró sá gi ki vo nat

2. ala pí tó ok irat

(mind ket tõ nek há rom hó nap nál nem ré geb ben kelt bí ró sá gi hi te le sí tés sel el lá tott ere de ti pél dá nya)

Kér jük, fi gyel me sen ol vas sák el a je lent ke zé si fel hí vás ban fog lal ta kat!

Fel hív juk a je lent ke zõk fi gyel mét, hogy a nem meg fele lõen be adott je lent ke zé sek ese té ben hi ány pót lás ra nincs mód
és a Tes tü let a ha tár idõn túl be adott je lent ke zé se ket nem ve szi figye lembe!
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ELÕFIZETÉSI  FELHÍVÁS

A Mi nisz ter el nö ki Hi va tal, va la mint az Ön kor mány za ti és Terü let fej lesz té si Minisztérium kö zös szer-
kesz té sé ben ha von ta meg je le nõ

ÖNKORMÁNYZATOK KÖZLÖNYE

az ön kor mány za tok szá má ra mû kö dé sük so rán hasz nos és nél kü löz he tet len tá jé ko zó dá si for rás.
A ki ad vány el sõ há rom ré sze az ön kor mány za to kat érin tõ, új on nan ki hir de tett jog sza bá lyo kat (tör-
vények, ren de le tek – ide ért ve az ön kor mány za ti ren de le te ket is –, al kot mány bí ró sá gi és egyéb
 határozatok) köz li. Ne gye dik fõ ré sze köz le mé nye ket, pá lyá za ti fel hí vá so kat és tá jé koz ta tá so kat (szak-
tár cák köz le mé nyei, az Ál la mi Szám ve võ szék aján lá sai, az ön kor mány za tok ál tal el nyer he tõ támoga-
tások pá lyá za ti fel té te lei, az ön kor mány za tok éves pénz ügyi be szá mo lói, ala pí tó ok ira tok stb.) tar tal-
maz.

Az Ön kor mány za tok Köz lö nye elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó
(1085 Bu da pest, So mogyi Bé la u. 6.) cí mén (pos tacím: 1394 Bu dapest 62., Pf. 357) vagy a 318-6668 fax -
szá mán.
2008. évi éves elõfizetés dí ja: 6552 Ft áfával; fél éves elõ fizetés: 3276 Ft áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. (be já rat a Do hány u. és Nyár u.  sarkán)
szám alat ti Köz löny  Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: kozlonycentrum@mhk.hu), il letve
meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy
a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük az Ön kor mány za tok Köz lö nye címû la pot .................  példányban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...........................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ........................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...........................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ...............................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: .....................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez-
vétele után, 8 na pon be lül a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi
jel zõ szá má ra át utal juk.

Kel te zés: ………………………………………

                         ……………………………………………
                               cég szerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI  FELHÍVÁS
Az

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY

– az egész ség biz to sí tá si ága zat köz pon ti igaz ga tá si szer ve, az Or szá gos Egész ség biz to sí tá si Pénz tár
 hivatalos lap ja – az elõ fi ze tõi ér de ke ket sze m elõtt tart va, ked ve zõ áron kí ván ja az egész ség ügyi
 ágazatban ér de kel tek ren del ke zé sé re bo csá ta ni a jog sza bá lyok szö ve gét, va la mint a mun ká hoz szük-
séges ak tu á lis OEP-köz le mé nye ket, -fel hí vá so kat, -tá jé koz ta tó kat. La punk cím zett jei el sõ sor ban: az alap-
ellátásban részt ve võ há zi or vo sok; fek võ be teg-el lá tó és szak el lá tó in téz mé nyek; gyógy szert, gyó gyá sza ti
se géd esz közt gyár tók, il let ve for gal ma zók; gyógy für dõk; ok ta tá si in téz mé nyek; tár sa da lom biz to sí tá si ki fi-
ze tõ he lyek, foglalkoz tatók; köny ve lõk; adó ta nács adók stb.

Az Egész ség biz to sí tá si Köz löny elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Közlöny kiadó
(1085 Bu da pest, So mogyi Bé la u. 6.) cí mén (pos tacím: 1394 Bu dapest 62., Pf. 357) vagy a 318-6668 fax -
szá mán.

2008. évi éves elõfizetési díj: 25 452 Ft áfá val, fél éves elõ fizetés: 12 726 Ft áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. (be já rat a Do hány u. és Nyár u.  sarkán)
szám alat ti Köz löny  Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: kozlonycentrum@mhk.hu), il letve
meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy
a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük az Egész ség biz to sí tá si Köz löny címû la pot .................  példányban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...........................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ........................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...........................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ...............................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: .....................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez-
vétele után, 8 na pon be lül a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi
jel zõ szá má ra át utal juk.

Kel te zés: ………………………………………

                         ……………………………………………
                               cég szerû aláírás
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A Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó meg je len tet te

a

Mód szer ta ni út mu ta tó a he lyi ön kor mány za ti ren de le tek szer kesz té sé hez
cí mû ki ad ványt.

Az út mu ta tó cél ja, hogy a he lyi ön kor mány za ti ren de le tek al ko tá sa so rán tör té nõ he lyes al kal ma zá -
sá hoz gya kor la ti se gít sé get nyújt son. Az út mu ta tó sor ra ve szi a jog al ko tás ról szó ló 1987. évi XI. tör-
vény és a kap cso ló dó vég re haj tá si ren de le tek azon ren del ke zé se it, ame lye ket a he lyi ön kor mány -
za ti jog al ko tás nál al kal maz ni kell. Ezen ren del ke zé sek hez fûz gya kor la ti út mu ta tást, ki fe je zet ten
ön kor mány za ti ren de le tek bõl me rí tett he lyes és hely te len példákat.
Je len leg igen nagy az el té rés az egyes me gyék ben, il let ve a me gyé ken be lül az egyes te le pü lé se-
ken hasz nált ön kor mány za ti ren de le tek al ko tá sa so rán al kal ma zott mód sze rek ben, szo ká sok ban.
Er re te kin tet tel né hány köz igaz ga tá si hi va tal min ta ren de le tek kel se gí ti az adott me gyé ben mû kö dõ
te le pü lé sek jegy zõ i nek mun ká ját. Egy sé ges, a he lyi ön kor mány za tok ré szé re ké szü lõ jog sza -
bály-szer kesz té si se géd anya got azon ban még sem az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz-
té ri um, sem az Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té ri um nem adott ki. Ezt a hi ányt pró bál ja rész ben
pó tol ni ez a ki ad vány. Egy re na gyobb ugyan is az igény ar ra, hogy a he lyi ön kor mány za ti ren de le te -
ket is egy sé ges szer kesz té si mód szer rel, egy sé ges szer ke zet ben, elekt ro ni zál va min den állam-
polgár el ér hes se, meg is mer hes se és kö vet ke ze te sen alkalmazhassa.
A fen ti ek re te kin tet tel ajánl juk a ki ad ványt az or szág va la mennyi jegy zõ jé nek, kör jegy zõ jé nek,
 fõjegyzõjének, a pol gár mes te rek nek, me gyei köz gyû lé si el nö kök nek, a kép vi se lõ-tes tü le tek tag ja i -
nak, va la mint a he lyi jog al ko tás elõ ké szí té sé ben részt ve võ hi va ta li mun ka tár sak nak.

A 104 ol da las ki ad vány ára: 1155 Ft áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Köz löny ki adó Jo gi Köny ves bolt já ban (1085 Bu da pest, So mo gyi Béla
u. 6. Tel./fax: 318-8411), va lamint a Budapest VII., Rá kóczi út 30. ( bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán)
szám alat ti Közlöny Cent rumban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu),
illetve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu)
vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük a Mód szer ta ni út mu ta tó a he lyi ön kor mány za ti ren de le tek szer kesz té sé hez
cí mû ki ad ványt
(ára: 1155 Ft + pos taköltség), ......................  pél dányban, és kérem jut tassák el az alábbi címre:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ........................................................................................................
Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): .....................................................................................................
Ut ca, ház szám: .........................................................................................................................
Ügy in té zõ ne ve, telefonszá ma: ................................................................................................
A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ..................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele
után, 8 na pon be lül a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi
jel zõ szá má ra át uta lom.

Kel te zés: ………………………………………

                         ………………………………………
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlönyt szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével. A Szerkesztõbizottság
elnöke: Gilyán György. A szerkesztésért felelõs: dr. Tordai Csaba. Budapest V., Kossuth tér 1–3.
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó. Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., www.mhk.hu. Telefon: 266-9290.

Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadónál
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a FÁMA Rt. közremûködésével. Telefon: 266-6567.
Információ: tel.: 317-9999, 266-9290/245, 357 mellék.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
2007. évi éves elõfizetési díj: 99 792 Ft. Egy példány ára: 210 Ft 16 oldal terjedelemig, utána +8 oldalanként +189 Ft.
A kiadó az elõfizetési díj évközbeni emelésének jogát fenntartja.
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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 2008. 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 2008. évi elõfizetési díjak
(Az árak az áfát tartalmazzák.)

Magyar Közlöny 121 212 Ft/év
Határozatok Tára 26 460 Ft/év
Önkormányzatok Közlönye 6 552 Ft/év
Az Alkotmánybíróság Határozatai 22 428 Ft/év
Bányászati Közlöny 5 544 Ft/év
Belügyi Közlöny 29 232 Ft/év
Egészségbiztosítási Közlöny 25 452 Ft/év
Egészségügyi Közlöny 31 752 Ft/év
Ellenõrzési Figyelõ 4 284 Ft/év
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítõ 21 924 Ft/év
Gazdasági Közlöny 26 964 Ft/év
Hírközlési Értesítõ 7 560 Ft/év
Honvédelmi Közlöny 21 420 Ft/év
Igazságügyi Közlöny 18 900 Ft/év
Környezetvédelmi és Vízügyi Értesítõ 17 388 Ft/év

Közigazgatási Szemle 7 400 Ft/év
Közlekedési Értesítõ 28 476 Ft/év
Kulturális Közlöny 21 672 Ft/év
Külgazdasági Értesítõ 23 940 Ft/év
Munkaügyi Közlöny 17 640 Ft/év
Nemzetközi Közlöny 7 400 Ft/év
Oktatási Közlöny 25 200 Ft/év
Pénzügyi Közlöny 35 028 Ft/év
Sportértesítõ 6 048 Ft/év
Statisztikai Közlöny 15 120 Ft/év
Szociális Közlöny 17 892 Ft/év
Turisztikai Értesítõ 14 112 Ft/év
Ügyészségi Közlöny 7 560 Ft/év
Pénzügyi Szemle 22 680 Ft/év
L'udové noviny 5 796 Ft/év
Neue Zeitung 5 544 Ft/év

A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
hatályos jogszabályok hivatalos számítógépes gyûjteményének 2008. évi éves elõfizetési díjai:

(Áraink a 20%-os áfát tartalmazzák.)

Önálló változat 97 200 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 171 600 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 216 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 351 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 459 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 780 000 Ft

Az EU-JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
Az Európai Unió Jogszabályai gyûjteményének 2008. évi éves elõfizetési díja

(Áraink a 20%-os áfát tartalmazzák.)

Önálló változat 86 400 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 156 000 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 192 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 312 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 408 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 708 000 Ft

Facsimile Magyar Közlöny. A hivatalos lap 2007-es évfolyama jelenik meg CD-n az eredeti külalak megõrzésével, de könnyen kezelhetõen. Ára: 18 480 Ft + áfa.




