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48/2009. (III. 6.) Korm. rendelet

A pályakezdõ fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint
a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követõen
munkát keresõk foglalkoztatásának elõsegítésérõl, továbbá az
ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény
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alkalmassága és megfelelõsége feltételeirõl, az üzemképesség
vizsgálatáról és tanúsításáról szóló 13/2001. (IV. 10.) KöViM
rendelet módosításáról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5086
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II. Törvények
2009. évi II.
törvény
a Magyar Köztársaság és Bosznia és Hercegovina
között a társadalombiztosításról és a szociális
biztonságról szóló Egyezmény kihirdetésérõl*
1. § Az Országgyûlés e törvénnyel felhatalmazást ad a
Magyar Köztársaság és Bosznia és Hercegovina között a
társadalombiztosításról és a szociális biztonságról szóló
Egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) kötelezõ hatályának elismerésére.
2. § Az Országgyûlés az Egyezményt e törvénnyel kihirdeti.
3. § Az Egyezmény hiteles magyar nyelvû szövege a következõ:
„Egyezmény a Magyar Köztársaság és Bosznia
és Hercegovina között a társadalombiztosításról
és a szociális biztonságról
A Magyar Köztársaság és Bosznia és Hercegovina
azon kívánságuktól vezérelve, hogy szabályozzák kapcsolataikat a társadalombiztosítás és a szociális biztonság
egyes kérdései területén, az alábbiakban állapodtak meg:

I. RÉSZ
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. cikk
Fogalommeghatározások
(1) A jelen Egyezményben használt fogalmak jelentése
a következõ:
1. ,,felségterület”
– a Magyar Köztársaság tekintetében:
a Magyar Köztársaság felségterülete,
– Bosznia és Hercegovina tekintetében:
Bosznia és Hercegovina felségterülete;
2. ,,jogszabályok”
a jelen Egyezmény tárgyi hatálya (2. cikk) által érintett
területekre vonatkozó törvények, rendeletek és más általánosan kötelezõ érvényû elõírások;
* A törvényt az Országgyûlés a 2009. február 16-i ülésnapján fogadta el.
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3. ,,illetékes hatóság”
– a Magyar Köztársaság tekintetében:
Magyarországon a jelen Egyezmény 2. cikkében meghatározott jogszabályokért felelõs minisztériumok, miniszterek vagy megfelelõ hatóságok,
– Bosznia és Hercegovina tekintetében:
a Boszniában és Hercegovinában mûködõ, a jelen
Egyezmény 2. cikkében meghatározott jogszabályokért
felelõs minisztériumok;
4. ,,teherviselõ”
az az intézmény vagy az a hatóság, amelynek feladata a
jelen Egyezmény 2. cikkében meghatározott jogszabályok
végrehajtása;
5. ,,illetékes teherviselõ”
az a teherviselõ, amelynél az illetõ személy az ellátási
kérelem benyújtásának idõpontjában biztosított, vagy ellátási igényjogosultsággal rendelkezik vagy rendelkezne;
6. ,,összekötõ szerv”
a jelen Egyezmény szerint az Egyezmény hatékony végrehajtása érdekében kijelölt szerv;
7. ,,biztosítási idõk”
a járulékfizetési és ezekkel azonos megítélés alá esõ
idõk;
8. ,,pénzbeli ellátás”
a jelen Egyezmény 2. cikkében megjelölt jogszabályok
szerinti nyugdíj és más pénzbeli ellátás, továbbá ezek valamennyi pótléka, kiegészítése, korrekciója és emelése;
9. ,,természetbeni ellátás”
az a pénzbeli ellátásnak nem minõsülõ, egészségügyi
szolgáltatás, ellátás, amelyet a jelen Egyezmény 2. cikkében megjelölt jogszabályok szerint biztosítanak;
10. ,,lakóhely”
az állandó tartózkodás helye;
11. ,,tartózkodás helye”
az ideiglenes tartózkodás helye, amelynél a tartózkodás
idõtartama rendszerint a tartózkodás céljától függ;
12. ,,biztosított”
az a személy, aki a jelen Egyezmény 2. cikkében meghatározott jogszabályok szerint biztosított vagy biztosított
volt;
13. ,,jogosult”
a jelen Egyezmény 2. cikke által meghatározott jogszabályok alapján jogosultságot szerzett személy;
14. ,,családtag”
a Szerzõdõ Fél által nyújtott juttatások alapjául szolgáló
jogszabályokban családtagnak minõsülõ személy.
(2) A jelen Egyezményben használt más fogalmak jelentése az, amelyet azoknak a Szerzõdõ Felek jogszabályai
tulajdonítanak.
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2. cikk
Tárgyi hatály

(1) Jelen Egyezmény az alábbi jogszabályokra vonatkozik
a Magyar Köztársaság tekintetében:
1. a társadalombiztosítási ellátások keretén belül:
1.1. az egészségbiztosítás természetbeni és pénzbeli ellátásairól,
1.2. a baleseti ellátásról,
1.3. a nyugellátásról,
2. a munkanélküliség esetén járó ellátások keretén belül:
2.1. az álláskeresési járadékról,
2.2. az álláskeresési segélyrõl
és ezek fedezetérõl szóló jogszabályok;
Bosznia és Hercegovina tekintetében:
1. az egészségbiztosításról, egészségvédelemrõl és az
anyaságról,
2. a nyugdíj- és rokkantsági biztosításról,
3. a munkahelyi balesetekrõl és foglalkozási betegségekrõl,
4. a munkanélküliség esetén járó pénzbeli térítésrõl,
5. az anyaság esetén járó pénzbeli térítésrõl
szóló jogszabályok.
(2) Az Egyezmény mindazokra a jogszabályokra is vonatkozik, amelyek összefoglalják, módosítják vagy kiegészítik az (1) bekezdésben felsorolt jogszabályokat.
(3) A jelen Egyezmény hatálya kiterjed az egyik Szerzõdõ Fél azon jogszabályaira is, amelyek a szociális biztonság új rendszereit vagy ágait határozzák meg, feltéve, hogy
ezekrõl a másik Szerzõdõ Fél illetékes hatósága az írásbeli
értesítés napjától számítva három hónapon belül nem fejezi ki ellenvéleményét.
3. cikk
Személyi hatály
A jelen Egyezmény hatálya kiterjed:
a) azokra a személyekre, akikre az egyik vagy mindkét
Szerzõdõ Fél jogszabályai vonatkoznak vagy vonatkoztak,
b) más olyan személyekre, akik jogaikat az a) pontban
említett személyektõl származtatják.
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jogszabályokra, amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik,
2. a Szerzõdõ Fél harmadik államokkal kötött nemzetközi szerzõdésében rögzített biztosítási teherviselési szabályaira,
3. a Szerzõdõ Felek harmadik országbeli hivatalos képviseleténél vagy egy ilyen képviselet tagjainál foglalkoztatott személyek biztosítására vonatkozó jogszabályokra.
5. cikk
Az ellátások átutalása
(1) Ha jelen Egyezmény másként nem rendelkezik, az
egyik Szerzõdõ Fél jogszabályain alapuló pénzbeli ellátások nem csökkenthetõk, nem módosíthatók, nem függeszthetõk fel, nem vonhatók meg vagy vonhatóak el azért,
mert a jogosult a másik Szerzõdõ Fél területén lakik vagy
tartózkodik.
(2) A jelen cikk (1) bekezdésében megállapított ellátások átutalása a másik Szerzõdõ Fél állampolgárai részére a
saját állampolgárokkal azonos feltételek szerint történik,
abban az esetben is, ha harmadik országban tartózkodnak
vagy laknak.
(3) A jelen cikk (1) bekezdése nem vonatkozik a Bosznia és Hercegovinában szerzett ellátások tekintetében a
minimális nyugdíjra, a harmadik személynek nyújtott ápolásra és segítségnyújtásra, valamint a vagyoni helyzettõl
függõen nyújtott egyéb ellátásokra.
6. cikk
Az ellátások halmozódásának tilalma
(1) Amennyiben az egyik Szerzõdõ Fél jogszabályai
szerinti tényállás kihat valamely pénzbeli ellátásra, illetve
jogosultságra, a másik Szerzõdõ Félnél bekövetkezõ azonos tényállást az elsõ Szerzõdõ Fél úgy veszi figyelembe,
mintha a saját területén történt volna.
(2) Ugyanazon jellegû, ugyanazon biztosítási idõbõl
származó több ellátásra vagy jövedelemre szóló igényjogosultságot a jelen Egyezmény alapján sem megszerezni,
sem fenntartani nem lehet, kivéve a rokkantság, öregség,
halál esetén nyújtandó pénzbeli ellátásokat.

II. RÉSZ
4. cikk
Az egyenlõ elbánás elve

AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOKRA
VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

(1) Az egyik Szerzõdõ Fél jogszabályainak alkalmazásakor a másik Szerzõdõ Fél állampolgárai az elsõ Szerzõdõ Fél állampolgáraival azonos elbírálás alá esnek.

Általános rendelkezés

(2) Az (1) bekezdés nem vonatkozik:
1. a biztosítottaknak és a munkáltatóknak a társadalombiztosítási teherviselõk szerveiben való részvételérõl szóló

A biztosítási kötelezettség – ha a jelen Egyezmény 8. és
9. cikk szerinti elõírásai másként nem rendelkeznek – an-

7. cikk
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nak a Szerzõdõ Félnek a jogszabályaihoz igazodik, amelynek területén az illetõ személy a jövedelemszerzõ tevékenységet végzi, abban az esetben is, ha a munkavállaló
lakóhelye vagy a munkáltató székhelye a másik Szerzõdõ
Fél területén található.

8. cikk
Különleges rendelkezések
(1) Azok az állami és közszolgálatban foglalkoztatott,
és más velük egy tekintet alá esõ személyek, akiket a másik Szerzõdõ Fél felségterületére küldenek, továbbra is a
küldõ Szerzõdõ Fél jogszabályai szerint maradnak biztosítva.
(2) Amennyiben az egyik Szerzõdõ Fél területén székhellyel rendelkezõ munkáltató a munkavállalóját a másik
Szerzõdõ Fél területére küldi, akkor a kiküldetést követõen legfeljebb a 24. naptári hónap végéig továbbra is az
elsõ Szerzõdõ Fél jogszabályai alkalmazandók úgy, mintha az illetõ személyt még ennek a területén foglalkoztatnák.
(3) Az önálló vállalkozó, ha ideiglenesen a másik Szerzõdõ Fél területén folytatja önálló vállalkozói tevékenységét, akkor e tevékenység kezdetétõl számított 24. naptári
hónap végéig továbbra is az elsõ Szerzõdõ Fél szabályai
szerint marad biztosítva úgy, mintha az illetõ személy továbbra is ennek a Szerzõdõ Félnek a területén folytatná a
tevékenységét.
(4) Azokra a munkavállalókra, akiket az egyik Szerzõdõ
Fél felségterületén székhellyel rendelkezõ, a légi, a közúti
és a vasúti közlekedéssel (szállítással, szállítmányozással
és fuvarozással) foglalkozó munkáltató a másik Szerzõdõ
Fél területére küld, továbbra is a munkáltató székhelye
szerinti Szerzõdõ Fél jogszabályait kell alkalmazni úgy,
mintha az illetõ személyt még ennek a területén foglalkoztatnák.
(5) A hajókon vagy egyéb vízi jármûveken foglalkoztatottakra azon Szerzõdõ Fél jogszabályai alkalmazandók,
amelynek lobogója alatt az hajózik.
(6) Azon személyek tekintetében, akiket nem a hajón
vagy egyéb vízi jármûveken foglalkoztatnak, de, akiket
annak rakodásával, javításával vagy felügyeletével megbíznak a másik Szerzõdõ Fél kikötõjében, azon Szerzõdõ
Fél jogszabályait kell alkalmazni, amelynek felségterületéhez a kikötõ tartozik.
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velük egy háztartásban élõ családtagjaikra – amennyiben
más módon nem biztosítottak – az õket küldõ Szerzõdõ Fél
jogszabályai vonatkoznak.
(2) A diplomáciai és a konzuli képviseleteken alkalmazott, a másik Szerzõdõ Fél felségterületére küldött magánszemélyzet tagjaira, és a velük egy háztartásban élõ családtagjaikra – amennyiben más módon nem biztosítottak – az õket küldõ Szerzõdõ Fél jogszabályai vonatkoznak.
(3) A diplomáciai és konzuli képviseletek ezen cikk
(2) bekezdésében említett azon alkalmazottaira, akiket
nem kiküldetés keretében foglalkoztatnak, annak a Szerzõdõ Félnek a jogszabályai vonatkoznak, amelynek a felségterületén foglalkoztatják õket; a diplomáciai és konzuli
képviseleteknek, illetve az õket foglalkoztató tagjainak
pedig teljesíteniük kell mindazokat a kötelezettségeket,
amelyeket a fogadó Szerzõdõ Fél jogszabályai a munkáltatókra rónak.
(4) A (3) bekezdéstõl eltérõen azok a foglalkoztatottak,
akik a diplomáciai, illetve konzuli képviselõket küldõ
Szerzõdõ Fél állampolgárai, a szolgálatuk megkezdésének
napjától számított 3 hónapon belül az említett Szerzõdõ
Fél jogszabályainak alkalmazását választhatják.

10. cikk
Kivételek
A Szerzõdõ Felek illetékes hatóságai vagy az általuk
megnevezett szervek a munkáltató és a munkavállaló közös kérelmére – vagy az önálló vállalkozó kérelmére – közös megegyezés alapján a jelen Egyezmény 8–9. cikkei
alóli kivételeket állapíthatnak meg, azzal, hogy ennek során figyelembe kell venni a foglalkoztatás jellegét és körülményeit.

III. RÉSZ
KÜLÖNLEGES RENDELKEZÉSEK
1. Fejezet
BETEGSÉG ÉS ANYASÁG
11. cikk

9. cikk

Biztosítási idõk egybeszámítása

A diplomáciai és konzuli képviseletek

A természetbeni, illetve pénzbeli ellátásokra vonatkozó
igényjogosultságok megszerzéséhez, illetve az ellátások
idõtartamának megállapításához mindkét Szerzõdõ Fél
jogszabályai szerint szerzett biztosítási idõket – amennyi-

(1) A diplomáciai vagy konzuli képviseleteknek a másik
Szerzõdõ Fél felségterületére küldött tagjaira, valamint a
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ben ez szükséges – egybe kell számítani, kivéve, ha ezek
ugyanazon idõre esnek.

felségterületén van, a másik Szerzõdõ Fél felségterületén
való tartózkodása során állapota sürgõsségi egészségügyi
ellátást igényel, e szolgáltatásra a másik Szerzõdõ Fél jogszabályai szerint és annak teherviselõje terhére jogosult.

12. cikk

(4) A jelen cikk (1)–(3) bekezdésének rendelkezései az
ellátást nyújtó teherviselõre vonatkozó jogszabályok szerint megfelelõen alkalmazandóak a nyugdíjas igényjogosult családtagjaira is.

Természetbeni ellátások
(1) Az a személy, aki az egyik Szerzõdõ Fél jogszabályai szerint természetbeni ellátásra jogosult, a másik Szerzõdõ Fél területén való ideiglenes tartózkodása során ott
természetbeni ellátásokra jogosult, ha állapota miatt sürgõsségi egészségügyi ellátásra szorul, és ha az illetõ nem
orvosi kezelés igénybevétele miatt utazott a másik Szerzõdõ Fél felségterületére.
(2) Természetbeni ellátásokra jogosult az a személy is,
aki elõzetesen megszerezte az illetékes teherviselõ hozzájárulását ahhoz, hogy kezelés céljából utazzon be ideiglenesen a másik Szerzõdõ Fél felségterületére.
(3) Azon, az egyik Szerzõdõ Fél joga szerint biztosított
személy családtagjai, akiknek lakóhelye a másik Szerzõdõ
Fél területén van, természetbeni ellátásra a lakóhelyük
szerinti Szerzõdõ Fél joga szerint lesznek jogosultak, úgy
mintha annál lennének biztosítva, az elsõ Szerzõdõ Fél teherviselõje terhére.
(4) Amennyiben a jelen cikk (3) bekezdésében említett
családtagnak, akinek a lakóhelye az egyik Szerzõdõ Fél
felségterületén van, a másik Szerzõdõ Fél felségterületén
való tartózkodása során állapota sürgõsségi egészségügyi
ellátást igényel, e szolgáltatásra a másik Szerzõdõ Fél jogszabályai szerint és annak teherviselõje terhére jogosult.
(5) A jelen cikk (1)–(2) bekezdésének rendelkezései a
családtagokra is megfelelõen irányadók.

(5) A jelen cikk (1)–(4) bekezdésének rendelkezései
mindaddig nem alkalmazhatók, amíg a nyugdíjas vagy
családtagja jövedelemszerzõ tevékenysége alapján az
egészségbiztosítás ellátásaira lakóhelyén – a lakóhely szerinti Szerzõdõ Fél jogszabályai szerint – biztosítva van.

14. cikk
Nagyobb értékû ellátások engedélyezése
A protézisek és más, nagyobb értékû természetbeni ellátások nyújtásakor a 12. cikk (1)–(3) bekezdéseiben meghatározott személyek, illetve a 12. cikk (1) bekezdésében
említett személyek családtagjai esetében szükséges az illetékes teherviselõ hozzájárulása. Amennyiben az ellátás
életveszély elhárítása miatt vagy az illetõ egészsége szempontjából halaszthatatlan, vagy amennyiben ezen ellátások költségeit átalányelszámolás keretében egyenlítik ki a
jelen Egyezmény 15. cikk (2) bekezdése szerint, a hozzájárulás nem szükséges.

15. cikk
Költségek megtérítése

13. cikk
Nyugdíjasok
(1) Az a nyugdíjas, aki mindkét Szerzõdõ Fél joga szerint nyugdíjat kap, az egészségbiztosítás természetbeni ellátásaira a lakóhelye szerinti Szerzõdõ Fél jogszabályai
szerint lesz jogosult. A nyugdíjas a természetbeni ellátásokat a lakóhelye szerinti Szerzõdõ Fél területén, annak teherviselõje terhére veszi igénybe.
(2) Az a nyugdíjas, aki csak az egyik Szerzõdõ Fél joga
szerint kap nyugdíjat és lakóhelye a másik Szerzõdõ Fél
felségterületén van, az egészségbiztosítás természetbeni
ellátásaira a lakóhely szerinti Szerzõdõ Fél jogszabályai
szerint lesz jogosult, úgy mintha a jogosultságát ennél szerezte volna. A természetbeni ellátásokat a nyugdíjas lakóhelye szerinti teherviselõ nyújtja, de az illetékes teherviselõ terhére.
(3) Amennyiben a jelen cikk (2) bekezdésében említett
nyugdíjasnak, akinek a lakóhelye az egyik Szerzõdõ Fél

(1) Az illetékes teherviselõ az igazgatási költségek kivételével megtéríti a másik Szerzõdõ Fél teherviselõjének
a jelen Egyezmény 12., 13. cikke alapján nyújtott természetbeni ellátások teljesítése kapcsán felmerült tényleges
költségeket.
(2) A Szerzõdõ Felek összekötõ szervei megállapodhatnak abban, hogy az elszámolási eljárás egyszerûsítése érdekében a felmerült költségeket a jogosultak bizonyos
csoportjai esetében átalányösszegben számolják el és térítik meg egymásnak.

16. cikk
Pénzbeli ellátások
A betegség vagy anyaság esetén járó pénzbeli ellátásokat az igényjogosultnak az illetékes teherviselõ a rá nézve
hatályos jogszabályok szerint közvetlenül folyósítja.
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2. Fejezet

18. cikk

ÖREGSÉG, ROKKANTSÁG ÉS HALÁL

Önálló nyugdíj

17. cikk
A biztosítási idõk egybeszámítása
(1) Ha az egyik Szerzõdõ Fél jogszabályai szerint valamely nyugdíjra való jogosultság megszerzése, fenntartása
vagy újraéledése biztosítási idõk megszerzésétõl függ, akkor ennek a Szerzõdõ Félnek az illetékes teherviselõje
– amennyiben szükséges – figyelembe veszi a másik Szerzõdõ Félnek a jogszabályai szerint szerzett biztosítási idõket is, mintha azokat az általa alkalmazott jogszabályok
szerint szerezték volna, feltéve, hogy azok nem ugyanazon
idõszakra esnek.
(2) Ha az egyik Szerzõdõ Fél jogszabályai szerint meghatározott nyugdíjak nyújtása olyan foglalkozásban szerzett biztosítási idõ megszerzésétõl függ, amelyre külön
rendszer létezik, vagy a nyugdíjra való jogosultság meghatározott szakmában vagy foglalkozásban töltött idõ függvénye, úgy ezen ellátások nyújtására a másik Szerzõdõ Fél
jogszabályai szerint figyelembe veszi az azonos vagy hasonló szakmában vagy megfelelõ rendszerben szerzett biztosítási idõket is. Ha a biztosítási idõk egybeszámítása
nem alapozza meg az igényjogosultságot az ellátás külön
rendszerében, a biztosítási idõket a biztosítás általános
rendszerében kell egybeszámítani.
(3) Amennyiben jelen cikk (1) és (2) bekezdéseiben felsorolt rendelkezések alkalmazása mellett még mindig nincsenek meg a feltételek a nyugdíjjogosultságra, az illetékes teherviselõnek figyelembe kell vennie azokat a biztosítási idõket is, amelyek olyan harmadik államban teljesültek, amelyhez mindkét Szerzõdõ Fél társadalombiztosítási
egyezménnyel kötõdik, és amelynek rendelkezései kiterjednek a biztosítási idõk egybeszámítására. Amennyiben
harmadik állammal csak az egyik Szerzõdõ Fél rendelkezik egyezménnyel, akkor ez a Szerzõdõ Fél a biztosított által a harmadik országban megvalósított biztosítási idõket
is figyelembe veszi, ha a harmadik állammal való egyezmény másként nem rendelkezik.
(4) A Magyar Köztársaság tekintetében a jelen cikk
(3) bekezdése nem vonatkozik azon beszámítható idõszakokra, amelyet olyan harmadik állam jogszabályai szerint
szereztek, amellyel a Magyar Köztársaság területi elven
alapuló egyezményt kötött.
(5) Ha az egyik Szerzõdõ Fél jogszabályai értelmében a
nyugellátásban töltött idõ meghosszabbítja a biztosítási
idõt, akkor ezt az idõszakot a másik Szerzõdõ Fél jogszabályai szerint folyósított nyugellátásban töltött idõvel meg
kell hosszabbítani.

Amennyiben az egyik Szerzõdõ Fél jogszabályai szerint
a 17. cikk alkalmazása nélkül is fennáll a teljes nyugdíjra
való igényjogosultság, úgy a nyugdíjat ennek a Szerzõdõ
Félnek az illetékes teherviselõje kizárólag a rá vonatkozó
jogszabályok elõírásai szerint figyelembe veendõ biztosítási idõk alapján állapítja meg.

19. cikk
A nyugdíj arányos részének megállapítása
Amennyiben a Szerzõdõ Felek egyikének jogszabályai
értelmében a nyugdíjra való jogosultság csak a jelen
Egyezmény 17. cikkének alkalmazásával áll fenn, e Szerzõdõ Fél illetékes teherviselõje a nyugdíjat kizárólag az általa alkalmazott jogszabályok alapján számított biztosítási
idõk szerint állapítja meg. Amennyiben a nyugdíjat nem
lehetséges az elõzõek szerint megállapítani, a nyugdíj arányos részét az alábbi módon kell megállapítani:
1. az illetékes teherviselõ elõször megállapítja a nyugdíj elméleti összegét, amelyre a biztosított abban az esetben jogosult, ha az összes egybeszámított biztosítási idõk
kizárólag az általa alkalmazott jogszabályok alapján lennének figyelembe véve. Elméleti összegnek számít az az
összeg is, amely nem függ a nyugdíjba beszámító szolgálati évektõl;
2. ezt követõen az illetékes teherviselõ a biztosítottat
megilletõ tényleges nyugdíj összegét határozza meg a jelen cikk 1. pontja alatti elméleti összegbõl, azon aránynak
megfelelõen, amely a saját jogszabályai szerint figyelembe vett biztosítási idõ és az összes biztosítási idõ között
fennáll;
3. amennyiben a jelen Egyezmény 17. cikke szerinti
összes biztosítási idõ egybeszámítva hosszabb az egyik
Szerzõdõ Fél jogszabályai szerinti leghosszabb biztosítási
idõnél, a nyugdíj legmagasabb összegének kiszámításához
az illetékes teherviselõ a jelen cikk 1. és 2. pontja alapján
ezt a leghosszabb biztosítási idõt veszi figyelembe az egybeszámított idõk helyett.

20. cikk
A nyugdíj megállapításának alapja
Ha az egyik Szerzõdõ Fél jogszabályai a nyugdíj összegének kiszámítását a jövedelemre, illetve a biztosítási
alapra alapozzák, az illetékes teherviselõ kizárólag a saját
jogszabályai szerint megszerzett biztosítási idõszakból
származó jövedelmet, illetve biztosítási alapot veszi figyelembe.
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tet vagy foglalkozási betegséget is figyelembe kell venni,
akkor a másik Szerzõdõ Fél jogszabályai szerinti munkahelyi baleseteket és foglalkozási betegségeket is figyelembe kell venni.

(1) Ha a nyugdíj kiszámításakor az egyik Szerzõdõ Fél
jogszabályai szerint megszerzett összes biztosítási idõ
nem éri el a 365 napot – feltéve, hogy csak ezen biztosítási
idõ alapján e jogszabályok értelmében nem áll fenn semmilyen nyugdíjra való igényjogosultság –, ennek a Szerzõdõ Félnek a teherviselõje a 365 napnál rövidebb idõszakra
nem nyújt nyugdíjat.

(4) Ha a munkavégzés helyére történõ odautazás, illetve
a munka végzésének helyérõl történõ visszautazás során
baleset történik, akkor ezt úgy kell tekinteni, mintha annak
a Szerzõdõ Félnek a felségterületén történt volna, ahol a
személy biztosítva van.

(2) Ezen cikk (1) bekezdésében meghatározott biztosítási idõt – amelynek alapján az egyik Szerzõdõ Fél teherviselõje a nyugdíjjogosultságot nem ismeri el – a másik
Szerzõdõ Fél teherviselõje a nyugdíjra való jogosultság
megszerzése, megszûnése és feléledése, valamint összegének megállapítása tekintetében úgy veszi figyelembe,
mintha ezt az õ jogszabályai alapján töltötték volna be.

24. cikk

22. cikk
A nyugdíj kifizetésének csökkentése, felfüggesztése,
illetve megszüntetése
A nyugdíjak átfedése esetén a Szerzõdõ Felek nyugdíjak kifizetésének csökkentésérõl, felfüggesztésérõl, illetve
megszüntetésérõl szóló jogszabályai nem alkalmazandók
az Egyezmény hatálya alá tartozó személyekre.

3. Fejezet
MUNKAHELYI BALESETEK, FOGLALKOZÁSI
BETEGSÉGEK BIZTOSÍTÁSA
23. cikk
Munkahelyi balesetek és foglalkozási betegségek
(1) Az a személy, aki munkahelyi balesetet szenvedett
vagy foglalkozási betegségben szenved, biztosításának
fennállása alatt annak a Szerzõdõ Félnek a jogszabályai
szerint érvényesítheti igényjogosultságát természetbeni
ellátásra, amelynél biztosítva van.
(2) A munkahelyi balesetekkel vagy foglalkozási megbetegedésekkel kapcsolatos természetbeni ellátások nyújtására a jelen Egyezmény megfelelõ cikkében foglalt szabályokat kell alkalmazni. Ezen ellátások költségeit a Szerzõdõ Felek teherviselõi elszámolják egymással a jelen
Egyezmény 15. cikkében foglalt szabályok szerint.
(3) Ha az egyik Szerzõdõ Fél jogszabályai elõírják,
hogy a munkaképességnek a munkahelyi baleset vagy foglalkozási betegség következtében beállt csökkenése vagy
elvesztése fokának vagy az ellátásra való igényjogosultságnak a megállapításánál a megelõzõ munkahelyi balese-

Az egészségre veszélyes foglalkozások
figyelembevétele
(1) A valamely foglalkozási betegség alapján nyújtandó
ellátásra vonatkozó igényjogosultság megállapításakor az
egyik Szerzõdõ Fél teherviselõje azokat az egészségre veszélyes foglalkozásokat is figyelembe veszi, amelyek a
kérdéses foglalkozási megbetegedés okozóiként a másik
Szerzõdõ Fél jogszabályai szerint és jellegük folytán számításba jöhetnek. Ha pénzbeli ellátásra való igényjogosultság foglalkozási megbetegedés esetén mindkét Szerzõdõ Fél jogszabályai szerint fennáll, az ellátást annak a
Szerzõdõ Félnek a jogszabályai szerint kell folyósítani,
amelynek jogszabályai szerint a foglalkozási megbetegedést okozó tevékenység végzése alapján utoljára biztosítva
volt.
(2) Az a személy, aki foglalkozási megbetegedése okán
az egyik Szerzõdõ Fél teherviselõjétõl pénzbeli ellátásban
részesül vagy részesült, amennyiben a másik Szerzõdõ Fél
jogszabályai szerint a foglalkozási megbetegedést kiváltó
tevékenység végzése következtében elõálló állapotrosszabbodása miatt a másik Szerzõdõ Fél teherviselõjéhez ellátás iránti kérelmet nyújt be, a korábban megállapított ellátást továbbra is az elsõ Szerzõdõ Fél teherviselõje
folyósítja az állapotrosszabbodásra tekintet nélkül, a rá vonatkozó jogszabályok szerint. A másik Szerzõdõ Fél teherviselõje az állapotrosszabbodást követõen nyújtandó ellátás és a jogszabályai szerint a foglalkozási megbetegedés
alapján nyújtandó ellátás közötti különbözet összegét folyósítja.

4. Fejezet
MUNKANÉLKÜLISÉG
25. cikk
Munkanélküliség esetén járó ellátásokra vonatkozó
szabályok
(1) Ha az egyik Szerzõdõ Fél jogszabályai egy bizonyos
hosszúságú idõtartam teljesítésétõl teszik függõvé a mun-
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kanélküliség esetén járó ellátás folyósítását vagy az ellátás
idõtartamát, ugyanezen Szerzõdõ Fél illetékes teherviselõje úgy tekinti a másik Szerzõdõ Fél jogszabályai értelmében teljesített idõtartamokat, mintha azok a saját jogszabályai értelmében teljesültek volna, ha a Szerzõdõ Fél jogszabályai értelmében is biztosítási idõtartamoknak minõsülnek és nem esnek egybe.
(2) A Szerzõdõ Felek állampolgárai – feltéve, ha a Szerzõdõ Felek jogszabályai ettõl eltérõen nem rendelkeznek – azon Szerzõdõ Fél területén jogosultak munkanélküliség esetén járó ellátásra, amely Szerzõdõ Félnek állampolgárai, függetlenül attól, hogy melyik Szerzõdõ Fél területén voltak biztosítva munkanélkülivé válásuk elõtt.
(3) A munkanélküliség esetén járó ellátás összegének az
egyik Szerzõdõ Fél jogszabályai szerint történõ megállapításánál a másik Szerzõdõ Félnél szerzett biztosítási idõszak alatt elért kereset helyett az ellátást jóváhagyó Szerzõdõ Félnél ugyanazon vagy ahhoz hasonló munkakörnek
megfelelõ kereset átlagát kell figyelembe venni.
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28. cikk
Kölcsönös együttmûködés

(1) Az illetékes hatóságok, összekötõ szervek és teherviselõk a jelen Egyezmény alkalmazása során kölcsönös
térítésmentes segítséget nyújtanak egymásnak.
(2) Azon személyek esetében, akiknek lakóhelye vagy
tartózkodási helye a másik Szerzõdõ Fél területén van, kizárólag az egyik Szerzõdõ Fél jogszabályainak alkalmazásával összefüggésben elvégzendõ orvosi vizsgálatokat a
lakóhely vagy tartózkodási hely szerinti teherviselõ végzi
a rá vonatkozó díjszabások szerint és az irányadó jogszabályoknak megfelelõen az illetékes teherviselõ kérésére és
terhére. Ha az orvosi vizsgálat mindkét Szerzõdõ Fél teherviselõje érdekében történik, akkor nem kerül sor költségtérítésre.
29. cikk
Átutalások

IV. RÉSZ
VEGYES RENDELKEZÉSEK
26. cikk
Igazgatási megállapodások
(1) A Szerzõdõ Felek kormányai vagy illetékes hatóságai a jelen Egyezmény végrehajtása érdekében igazgatási
megállapodást kötnek és külön megállapodásokat is köthetnek.
(2) Az illetékes hatóságok, összekötõ és egyéb szervek
kölcsönösen tájékoztatják egymást a jelen Egyezmény
végrehajtására vonatkozó valamennyi intézkedésükrõl és
a jelen Egyezmény alkalmazásával kapcsolatos összes
jogszabályváltozásukról.

27. cikk
Összekötõ szervek

(1) A jelen Egyezmény értelmében ellátásra kötelezett
teherviselõk a pénzbeli ellátásokat a saját országuk hivatalos valutájában teljesítik.
(2) Ha az egyik Szerzõdõ Fél teherviselõje a másik Szerzõdõ Fél teherviselõje részére kifizetéseket köteles teljesíteni, úgy ezeket a másik Szerzõdõ Fél hivatalos valutájában kell megtenni, ha a másik Szerzõdõ Fél valutája konvertibilis. Ellenkezõ esetben a kifizetések euróban teljesítendõk.
(3) Ha az egyik Szerzõdõ Fél rendelkezéseket hoz a devizaforgalom korlátozására, a Szerzõdõ Felek mindent
megtesznek annak érdekében, hogy biztosíthassák a jelen
Egyezmény szerint járó átutalásokhoz szükséges pénzeszközöket.
(4) A jelen Egyezmény alapján történõ átutalásokat
azon jogszabályok, valamint a jelen Egyezmény végrehajtási rendelkezései alapján kell végezni, amelyek a Szerzõdõ Felek felségterületén az átutalás idõpontjában érvényesek.

30. cikk

(1) A jelen Egyezmény végrehajtására jogosult összekötõ szerveket az igazgatási megállapodás rögzíti.

Illetékek és hitelesítések alóli mentesítés

(2) Az összekötõ szervek és az illetékes teherviselõk jogosultak arra, hogy az illetékes hatóságok bevonásával
megállapodjanak az Egyezmény hatékony végrehajtásához szükséges intézkedésekben, beleértve a pénzbeli ellátások megtérítésével és folyósításával kapcsolatos eljárást is.

(1) Az egyik Szerzõdõ Fél jogszabályai értelmében az
ezen jogszabályok alkalmazásával összefüggésben bemutatandó ügyiratokra vagy okiratokra vonatkozó illetékmentesség vagy illetékkedvezmény a másik Szerzõdõ Fél
jogszabályai alkalmazásával összefüggésben bemutatandó
megfelelõ ügyiratokra és okiratokra is kiterjed.
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(2) A jelen Egyezmény végrehajtásakor csatolandó ügyiratokat, okiratokat és más beadványokat az illetékes hatóságoknak nem kell felülhitelesíteni.

lenül fordulhatnak a másik Szerzõdõ Fél illetékes hatóságaihoz, összekötõ szerveihez és illetékes teherviselõihez
állampolgáraik érdekvédelme céljából.

31. cikk

34. cikk

Nyelvhasználat

Végrehajtás

(1) A Szerzõdõ Felek hatóságai és illetékes teherviselõi
a jelen Egyezmény és az annak tárgyi hatálya által érintett
jogszabályok végrehajtása során saját országuk hivatalos
nyelvén közvetlenül érintkezhetnek egymással, az érintett
személyekkel és azok képviselõivel.

(1) A bíróságok végrehajtható határozatait, valamint az
illetékes hatóságoknak és teherviselõknek a társadalombiztosítással kapcsolatos járulékokra és egyéb követelésekre vonatkozó végrehajtható döntéseit és okiratait a másik Szerzõdõ Fél elismeri, amennyiben ezek összhangban
állnak saját jogszabályaival, illetve közrendjével.

(2) A Szerzõdõ Felek hatóságai és illetékes teherviselõi
beadványokat és okiratokat nem utasíthatnak vissza azért,
mert azok a másik Szerzõdõ Fél hivatalos nyelvén készültek.
(3) A jelen Egyezmény végrehajtásában közremûködõ
szervek határozataikat és egyéb ügyirataikat közvetlenül
küldik meg a másik Szerzõdõ Fél felségterületén tartózkodó személynek.

32. cikk
A kérelmek azonos elbírálása
(1) Ha az egyik Szerzõdõ Fél jogszabályai szerinti ellátásra vonatkozó kérelmeket, okiratokat és más beadványokat a másik Szerzõdõ Félnek egy olyan szervénél nyújtották be, amely a rá vonatkozó jogszabályok szerint jogosult
ezek átvételére, akkor az úgy tekintendõ, mintha ezt az
illetékes teherviselõnél nyújtották volna be.
(2) Az egyik Szerzõdõ Fél azon illetékes hatóságának
vagy teherviselõjének, amelynél a kérelmet, okiratot és
más beadványt benyújtották, haladéktalanul továbbítania
kell azt a rá vonatkozó jogszabályok szerint a másik Szerzõdõ Fél illetékes teherviselõjéhez.
(3) Az egyik Szerzõdõ Fél jogszabályai szerint benyújtott ellátás iránti kérelem a másik Szerzõdõ Fél jogszabályai szerinti megfelelõ ellátás iránti kérelemnek is minõsül, kivéve, ha a kérelmezõ kifejezetten kéri, hogy a másik
Szerzõdõ Fél jogszabályai szerint megszerzett pénzbeli ellátásra vonatkozó igényjogosultság megállapítását halasszák el.

(2) A jelen cikk (1) bekezdése szerint elismert végrehajtható döntéseket és okiratokat a másik Szerzõdõ Fél felségterületén végre kell hajtani. A végrehajtási eljárás lefolytatására azon Szerzõdõ Félnek a végrehajtásra vonatkozó hatályos jogszabályait kell alkalmazni, amelynek felségterületén a szóban forgó határozatok és okiratok végrehajtására sor kerül. A döntéseken és okiratokon feltüntetendõ a végrehajthatóságot igazoló záradék (végrehajtási
záradék).
(3) A teherviselõk kölcsönös segítségnyújtása a jelen
cikk alkalmazásakor nem foglalja magában a bírósági eljárásban való képviseletet.

35. cikk
Kártérítés
(1) Amennyiben az a személy, aki az egyik Szerzõdõ
Fél jogszabályai szerint a másik Szerzõdõ Fél területén bekövetkezett károsodás miatt részesül ellátásban és ezen állam jogszabályai szerint harmadik személlyel szembeni
kártérítésre jogosult, abban az esetben a kártérítési igényjogosultság az elsõ Szerzõdõ Fél teherviselõjére száll át, a
rá vonatkozó jogszabályok szerint.
(2) Amennyiben egyazon káresetbõl származó, azonos
jellegû ellátásra vonatkozó kártérítési igényjogosultság
mindkét Szerzõdõ Fél teherviselõjét megilleti, a harmadik
személy a teherviselõkre az (1) bekezdés szerint átszállt
kártérítési igényt vagy az egyik, vagy a másik teherviselõ
javára történõ befizetéssel is kiegyenlítheti. A teherviselõk
az általuk folyósított ellátások arányában tartoznak elszámolni egymásnak.

33. cikk
36. cikk
A diplomáciai és konzuli képviseletek
képviseleti joga

Jogalap nélküli ellátások visszatérítése

A Szerzõdõ Felek diplomáciai és konzuli képviseletei
az érdekelt kérésére külön meghatalmazás nélkül közvet-

Ha az egyik Szerzõdõ Fél teherviselõje jogalap nélkül
vagy tévesen folyósított pénzbeli ellátást, az így folyósított
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összeg a másik Szerzõdõ Fél jogszabályai szerint folyósított megfelelõ típusú pénzbeli ellátásból az illetõ teherviselõ javára levonható. A levonás a másik Szerzõdõ Fél jogszabályai szerint történik.

37. cikk
Adatvédelem
(1) Amennyiben a jelen Egyezmény alapján és mindkét
Szerzõdõ Félnél alkalmazott jogszabályok szerint személyes adatok továbbítására kerül sor, úgy a Szerzõdõ Felek
felségterületén hatályos jogszabályok figyelembevétele
mellett az alábbi rendelkezések érvényesek:
a) Az Egyezmény végrehajtása céljából az egyik Szerzõdõ Fél csak olyan személyes adatokat közölhet a másik
Szerzõdõ Fél teherviselõi részére, amely a nyújtandó ellátás teljesítéséhez szükséges. A fogadó fél ezeket az adatokat kizárólag ilyen célra dolgozhatja és használhatja fel.
Minden egyéb esetben az adatok egyéb teherviselõk felé
csak az átadó teherviselõ elõzetes beleegyezésével, valamint az ezen teherviselõkre vonatkozó hazai jogszabályoknak megfelelõen adhatók át.
b) A fogadó teherviselõ egyedi esetekben és megkeresés alapján tájékoztatja az adatszolgáltató teherviselõt az
átadott adatok felhasználásának céljáról és az ezáltal elért
eredményekrõl.
c) Az adatszolgáltató teherviselõ köteles figyelemmel
lenni a közlendõ adatok helyességére, valamint azoknak
az adatszolgáltatással elérni kívánt cél szempontjából való
szükségességére és arányosságára. Ilyen esetben figyelembe kell venni az illetõ Szerzõdõ Fél mindenkori belsõ
jogszabályai szerint érvényes adatszolgáltatási tilalmakat.
Amennyiben kiderül, hogy a közölt adatok hibásak, vagy
hogy olyan adatokat közöltek, amelyeket az adatszolgáltató Szerzõdõ Fél jogszabályai szerint nem lett volna szabad
közölni, úgy errõl haladéktalanul értesíteni kell a fogadó
teherviselõt. A fogadó teherviselõ, amennyiben az helyénvaló, köteles az ilyen adatokat helyesbíteni vagy törölni.
d) A teherviselõ, illetve illetékes szerv azt a személyt,
akire az adatok vonatkoznak, a róla szóló adatokról és
azok felhasználási céljáról, a felhasználás jogalapjáról,
idõtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból
kapják vagy kapták meg az adatokat, kérelmére tájékoztatja. Egyébként az érintett személy jogai a személyérõl meglévõ információkról való tájékozódása tekintetében annak
a Szerzõdõ Félnek a belsõ jogszabályaihoz igazodnak,
amelynek valamely teherviselõjétõl, illetve illetékes szervétõl a tájékoztatást kérik.
e) Ha az egyik Szerzõdõ Fél valamely teherviselõje a
jelen Egyezmény alapján személyes adatokat szolgáltatott,
úgy a másik Szerzõdõ Fél fogadó szerve a rá vonatkozó
belsõ jog által elõírt felelõsségvállalása keretében nem hivatkozhat az érintett személlyel szemben arra, hogy a közölt adatok helytelenek voltak. A helytelen adatszolgálta-
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tás miatt fizetett kártérítésre a jogsértés helye szerinti Szerzõdõ Fél joga az irányadó.
f) Az átadott személyes adatokat haladéktalanul törölni
kell, ha azok már nem szükségesek azon cél érdekében,
amiért közölték õket.
g) A személyes adatok átadását, illetve átvételét az átadó és a fogadó teherviselõ köteles rögzíteni.
h) Az átadó és a fogadó teherviselõ köteles gondoskodni az átadott személyes adatok hatékony védelmérõl az illetéktelen hozzáférés, valamint a jogtalan megváltoztatás
és az illetéktelen nyilvánosságra hozatal ellen.
i) Mind az adatátvevõ, mind az adatátadó Szerzõdõ Fél
köteles – az érintett kérelmére – az általa kezelt helytelen
adatot helyesbíteni, illetõleg a jogellenesen kezelt adatot
törölni. A helyesbítésrõl vagy törlésrõl a másik felet haladéktalanul értesíteni kell.
j) A Szerzõdõ Felek biztosítják, hogy az adatvédelemmel kapcsolatos jogaik megsértése esetén az érintett személyek a jogsértés helye szerinti Szerzõdõ Fél joga alapján
jogorvoslatra, ideértve a bírói jogorvoslatot, jogosultak legyenek.
(2) Az (1) bekezdés rendelkezései megfelelõen alkalmazandóak az üzleti titkokra is, azzal, hogy ez nem járhat
a személyes adatokhoz fûzõdõ jogok korlátozásával.

38. cikk
A vitás kérdések rendezése
(1) A jelen Egyezmény értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatban felmerülõ vitás kérdéseket a Szerzõdõ
Felek illetékes hatóságai közös megegyezéssel oldják
meg.
(2) Amennyiben a fennálló probléma az ezen cikk
(1) bekezdése szerinti módon nem rendezhetõ, akkor azt
diplomáciai úton kell rendezni.

V. RÉSZ
ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
39. cikk
Átmeneti rendelkezések
(1) A jelen Egyezmény nem biztosítja az ellátásra való
jogosultságot a hatálybalépése elõtti idõszakra.
(2) Jelen Egyezmény alkalmazása során figyelembe kell
venni a hatálybalépése elõtt bekövetkezett, a Szerzõdõ Felek jogszabályai szerint jogilag jelentõs körülményeket is.
(3) A jelen Egyezmény hatálybalépése elõtt egyedi esetekben hozott elutasító döntések a jelen Egyezményen alapuló új döntéshozatalt nem akadályozzák.
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(4) A jelen Egyezmény hatálybalépése elõtt megállapított ellátásokat nem kell újra megállapítani.

40. cikk
A Magyar Köztársaság jelen Egyezménnyel
kapcsolatos különleges kötelezettségei
A jelen Egyezmény nem befolyásolja azokat a kötelezettségeket, amelyek Magyarország európai uniós tagságából fakadnak. Következésképpen jelen Egyezmény rendelkezései sem együttesen, sem önmagukban nem idézhetõk vagy értelmezhetõk úgy, mint amelyek érvénytelenítik, módosítják vagy bármilyen más módon befolyásolják
Magyarországnak különösen a Csatlakozási Szerzõdéssel
vállalt, az Európai Közösséget létrehozó Szerzõdésbõl, az
Európai Unióról szóló Szerzõdésbõl, valamint általában
véve az Európai Unió elsõdleges és másodlagos jogából
származó kötelezettségeit.

41. cikk
Hatálybalépés
(1) Jelen Egyezményt meg kell erõsíteni. A Szerzõdõ
Felek diplomáciai úton értesítik egymást a hatálybalépéshez szükséges belsõ eljárások befejezésérõl. Jelen Egyezmény az utolsó értesítés megküldésének hónapját követõ
negyedik hónap elsõ napján lép hatályba.
(2) A jelen Egyezmény hatálybalépésével egyidejûleg a
Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság Kormánya között állampolgáraik
szociális biztonságával kapcsolatos kérdések rendezése
tárgyában Budapesten, az 1957. október 7-én aláírt Egyezmény hatályát veszti a Magyar Köztársaság és Bosznia és
Hercegovina vonatkozásában, kivéve a megszerzett igényjogosultságok vagy a folyamatban lévõ igények elbírálása
tekintetében, ha azok azon idõszakra vonatkoznak, amikor
a jelen Egyezménnyel hatályon kívül helyezett korábbi
egyezmény hatályban volt.
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Ennek hiteléül a Szerzõdõ Felek meghatalmazottai a jelen Egyezményt aláírták és pecsétjükkel látták el.
Készült Szarajevóban, 2008. június 12-én magyar és
Bosznia és Hercegovina hivatalos nyelvein – horvát, bosnyák, szerb nyelven –, két eredeti példányban, azzal, hogy
mind a nyolc szöveg egyaránt hiteles.
(Aláírások)”

4. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott
kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) E törvény 2–3. §-a az Egyezmény 41. cikkében meghatározott idõpontban lép hatálya.
(3) Az Egyezmény, illetve a törvény 2–3. §-a hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelõs miniszter
annak ismertté válását követõen a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.
(4) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekrõl az egészségügyért felelõs miniszter gondoskodik.
Sólyom László s. k.,

Dr. Szili Katalin s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke

III. Kormányrendeletek
A Kormány
48/2009. (III. 6.) Korm.
rendelete

Idõbeli hatály és felmondás

a pályakezdõ fiatalok, az ötven év feletti
munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását,
illetve a családtag ápolását követõen munkát keresõk
foglalkoztatásának elõsegítésérõl, továbbá az
ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló
2004. évi CXXIII. törvény végrehajtása érdekében
a gazdasági, infrastrukturális, társadalmi, szociális
és foglalkoztatási szempontból legkedvezõtlenebb
helyzetû kistérségek, valamint települések
felsorolásáról

(1) A jelen Egyezmény határozatlan idõre kerül megkötésre. Mindkét Szerzõdõ Fél jogosult a jelen Egyezményt – diplomáciai úton – bármely naptári év december
31-ével legalább három hónapos határidõvel írásban felmondani.
(2) A jelen Egyezmény felmondása esetén annak rendelkezéseit a megszerzett jogokra továbbra is alkalmazni
kell.

A pályakezdõ fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag
ápolását követõen munkát keresõk foglalkoztatásának elõsegítésérõl, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló
2004. évi CXXIII. törvény (a továbbiakban: Pftv.) 17. §
(3) bekezdésében, valamint a foglalkoztatás elõsegítésérõl
és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 7. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján,

42. cikk
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az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a Kormány a következõket rendeli el:
1. §
(1) A Pftv. 2. számú mellékletében meghatározott szempontok alapján a gazdasági, infrastrukturális, társadalmi,
szociális, foglalkoztatási szempontból legkedvezõtlenebb
helyzetû kistérségeket a jelen Korm. rendelet 1. számú
melléklete határozza meg.
(2) A Pftv. 2. számú mellékletében meghatározott szempontok alapján a gazdasági, infrastrukturális, társadalmi,
szociális, foglalkoztatási szempontból legkedvezõtlenebb
helyzetû olyan településeket, amelyek nem tartoznak a jelen Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti legkedvezõtlenebb helyzetû kistérségekhez, a jelen Korm. rendelet
2. számú melléklete határozza meg.
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neti szabályokról szóló 355/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe következõ rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdésben meghatározott bejelentés személyazonosításra alkalmatlan módon tartalmazza a foglalkoztatottak számát, életkorát, iskolai végzettségét, állampolgárságát, munkakörének FEOR számát, a foglalkoztatási jogviszony formáját, hozzátartozó esetében a hozzátartozói jogállás megjelölését, a foglalkoztató statisztikai
törzsszámát, továbbá arra vonatkozó adatot, hogy a foglalkoztatási jogviszony létrejött-e vagy megszûnt.”

3. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetést követõ harmadik napon
lép hatályba.
(2) A 2. § e rendelet hatálybalépését követõ napon hatályát veszíti. Ez a bekezdés e rendelet hatálybalépését követõ második napon hatályát veszíti.

2. §
A Magyar Köztársaság által a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ személyek tekintetében alkalmazott, a munkaerõ szabad áramlásával összefüggõ átme-

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

1. számú melléklet a 48/2009. (III. 6.) Korm. rendelethez
Pftv. 2. számú mellékletében meghatározott szempontok alapján gazdasági, infrastrukturális, társadalmi,
szociális és foglalkoztatási szempontból legkedvezõtlenebb helyzetû kistérségek
I.

Észak-Magyarországi Régió
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei kistérségek
Abaúj-Hegyközi
Bodrogközi
Edelényi
Encsi
Mezõcsáti
Ózdi
Sárospataki
Szerencsi
Szikszói
Tokaji
Heves megyei kistérségek
Hevesi
Pétervásárai
Nógrád megyei kistérségek
Bátonyterenyei
Salgótarjáni
Szécsényi
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II.

Észak-Alföldi Régió
Hajdú-Bihar megyei kistérségek
Balmazújvárosi
Berettyóújfalui
Derecske-Létavértesi
Hajdúhadházi
Püspökladányi
Jász-Nagykun-Szolnok megyei kistérségek
Kunszentmártoni
Tiszafüredi
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kistérségek
Baktalórántházai
Csengeri
Fehérgyarmati
Ibrány-Nagyhalászi
Mátészalkai
Nyírbátori
Tiszavasvári
Vásárosnaményi

III.

Dél-Alföldi Régió
Bács-Kiskun megyei kistérségek
Bácsalmási
Jánoshalmai
Békés megyei kistérségek
Békési
Mezõkovácsházai
Sarkadi
Szeghalomi
Csongrád megyei kistérségek
Kisteleki
Mórahalomi

IV.

Dél-Dunántúli Régió
Baranya megyei kistérségek
Sásdi
Sellyei
Szigetvári
Somogy megyei kistérségek
Barcsi
Csurgói
Kadarkúti
Lengyeltóti
Tabi
Tolna megyei kistérségek
Tamási
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2. számú melléklet a 48/2009. (III. 6.) Korm. rendelethez
Pftv. 2. számú mellékletében meghatározott szempontok alapján – az 1. számú mellékletben meghatározott
kistérségekhez nem tartozó – gazdasági, infrastrukturális, társadalmi, szociális, foglalkoztatási szempontból
legkedvezõtlenebb helyzetû települések
I.

Észak-Magyarországi Régió
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei települések
Alsószuha
Alsótelekes
Dédestapolcsány
Dövény
Felsõkelecsény
Felsõtelekes
Filkeháza
Füzérkajata
Füzérradvány
Hejõkürt
Hejõpapi
Hejõszalonta
Imola
Jákfalva
Kánó
Kesznyéten
Kiscsécs
Kovácsvágás
Nagycsécs
Nemesbikk
Nyíri
Oszlár
Pusztafalu
Ragály
Sajóhídvég
Sajókaza
Sály
Szakáld
Szuhafõ
Zádorfalva
Heves megyei települések
Bekölce
Hevesaranyos
Mezõszemere
Nagyfüged
Szúcs
Vécs

II.

Észak-Alföldi Régió
Hajdú-Bihar megyei települések
Folyás
Hajdúszovát
Újszentmargita
Jász-Nagykun-Szolnok megyei települések
Jászladány
Kétpó
Kunmadaras

5032

MAGYAR KÖZLÖNY
Mesterszállás
Mezõhék
Tiszapüspöki
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei települések
Bököny
Lövõpetri
Nagycserkesz
Rétközberencs
Szabolcsveresmart
Tiszamogyorós
Újdombrád

III.

Dél-Alföldi Régió
Bács-Kiskun megyei települések
Bácsszentgyörgy
Csávoly
Dunafalva
Dunaszentbenedek
Dunatetétlen
Géderlak
Öregcsertõ
Rém
Békés megyei települések
Kardos
Csongrád megyei települések
Ambrózfalva
Apátfalva
Árpádhalom
Csanádalberti
Királyhegyes
Kövegy
Magyarcsanád
Nagyér

IV.

Dél-Dunántúli Régió
Baranya megyei települések
Apátvarasd
Babarcszõlõs
Bezedek
Bodolyabér
Bosta
Cún
Cserdi
Dinnyeberki
Drávacsehi
Drávacsepely
Drávapalkonya
Drávapiski
Erdõsmecske
Gordisa
Gyöngyfa
Hegyhátmaróc
Homorúd
Kacsóta
Kásád
Kislippó
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Kovácsszénája
Kölked
Lapáncsa
Liptód
Maráza
Márok
Monyoród
Nagybudmér
Okorvölgy
Old
Regenye
Sárok
Siklósbodony
Siklósnagyfalu
Sumony
Szaporca
Szárász
Szava
Szentkatalin
Tésenfa
Téseny
Tófû
Somogy megyei települések
Bakháza
Beleg
Bolhás
Ecseny
Edde
Felsõmocsolád
Gadány
Gálosfa
Gamás
Görgeteg
Hajmás
Háromfa
Hollád
Kaposkeresztúr
Kazsok
Kercseliget
Kisbajom
Kutas
Nagykorpád
Nagyszakácsi
Nemesdéd
Nikla
Polány
Pusztakovácsi
Rinyabesenyõ
Rinyaszentkirály
Somodor
Somogyfajsz
Somogygeszti
Somogysámson
Somogyszentpál
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Szabás
Szegerdõ
Szentgáloskér
Szenyér
Tarany
Táska
Teleki
Tikos
Újvárfalva
Varászló
Vése
Vörs
Tolna megyei települések
Báta
Bikács
Csibrák
Dalmand
Grábóc
Gyulaj
Jágónak
Kisvejke
Kocsola
Kurd
Lápafõ
Murga
Sárpilis
Sárszentlõrinc
Szakcs
Várong

V.

Közép-Dunántúli Régió
Fejér megyei települések
Cece
Igar
Sáregres
Szabadhídvég
Vajta
Komárom-Esztergom megyei települések
Bakonybánk
Veszprém megyei települések
Bakonypölöske
Bakonyszentiván
Balatonhenye
Borszörcsök
Csögle
Gyepükaján
Hetyefõ
Kisszõlõs
Megyer
Mindszentkálla
Nagydém
Oroszi
Pápasalamon
Pusztamiske
Somlójenõ
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Vid
Vigántpetend
Zalaerdõd
VI.

Nyugat-Magyarországi Régió
Gyõr-Moson-Sopron megyei települések
Cakóháza
Vas megyei települések
Keléd
Kondorfa
Zala megyei települések
Baglad
Bánokszentgyörgy
Bezeréd
Bucsuta
Csertalakos
Csörnyeföld
Dióskál
Döbröce
Esztergályhorváti
Gétye
Hernyék
Iborfia
Kányavár
Kerecseny
Kerkakutas
Kiscsehi
Kistolmács
Kozmadombja
Lasztonya
Lispeszentadorján
Maróc
Murarátka
Nagygörbõ
Nemesrádó
Oltárc
Pat
Pusztaapáti
Pusztamagyaród
Ramocsa
Szentliszló
Szentmargitfalva
Szentpéterúr
Szijártóháza
Vindornyalak
Zajk
Zalaszentjakab
Zebecke
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A Kormány
49/2009. (III. 6.) Korm.
rendelete
az Agrármarketing Centrum és a Földmûvelésügyi
és Vidékfejlesztési Minisztérium Vidékfejlesztési,
Képzési és Szaktanácsadási Intézet mezõgazdasági
és vidékfejlesztési támogatási szervként való
kijelölésérõl

A Kormány a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,
valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007.
évi XVII. törvény 81. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következõ rendeletet
alkotja:
1. §
A Kormány mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervként a jogszabályban meghatározott nemzeti hatáskörbe tartozó, pályázat útján igénybe vehetõ
a) közösségi agrármarketing tevékenységhez kapcsolódó támogatási jogcímek esetén az Agrármarketing
Centrumot,
b) az agrárpolitikáért felelõs miniszter szabályozási körébe tartozó szakképzésekhez és szaktanácsadásokhoz
kapcsolódó támogatási jogcímek esetén a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Vidékfejlesztési,
Képzési és Szaktanácsadási Intézetet
jelöli ki.
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– a külön kormányrendeletben foglalt kivételekkel – jelöli ki.”
(4) A (2) és (3) bekezdés a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti. E bekezdés a hatálybalépését követõ
második napon hatályát veszti.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
50/2009. (III. 6.) Korm.
rendelete
az Európai Közösséget létrehozó Szerzõdés
87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami
támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális
támogatási térképrõl szóló
85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 124. § (2) bekezdésének v) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében a következõket
rendeli:
1. §

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

(1) Az Európai Közösséget létrehozó Szerzõdés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképrõl
szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
R.) 1. §-ának 41. pontja helyébe a következõ rendelkezés
lép:
[E rendelet alkalmazásában:]
„41. Mezõgazdasági termék: a csoportmentességi rendelet 2. cikk 22. pontja szerinti termék.”

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalról szóló 256/2007.
(X. 4.) Korm. rendelet 5. §-ának (6) bekezdése hatályát
veszti.

(2) Az R. 1. §-ának 42. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„42. Mezõgazdasági termék feldolgozása: a csoportmentességi rendelet 2. cikk 23. pontja szerinti mûvelet.”

(3) A rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásáról és mûködésérõl szóló 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
43/A. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A Kormány
a) a nemzeti hatáskörbe tartozó, illetve
b) pályázat útján igénybe vehetõ,
jogszabályban meghatározott mezõgazdasági és agrárvidékfejlesztési támogatási jogcímek esetén mezõgazdasági
és vidékfejlesztési támogatási szervként az MgSzH-t

(3) Az R. 1. §-ának 43. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E rendelet alkalmazásában:]
„43. Mezõgazdasági termék forgalomba hozatala: a
csoportmentességi rendelet 2. cikk 24. pontja szerinti mûvelet.”

2. §

(4) Az R. 1. §-a a következõ 44. ponttal egészül ki:
[E rendelet alkalmazásában:]
„44. Átlátható formában nyújtott támogatás: azok a támogatási formák minõsülnek átláthatónak, amelyek esetében elõzetesen, kockázatelemzés elvégzése nélkül kiszá-
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mítható a pontos támogatástartalom, különösen a csoportmentességi rendelet 5. cikk (1) bekezdés a)–d) pontjaiban
felsorolt támogatási formák.”

2. §
Az R. 2. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) E rendelet hatálya nem terjed ki – a IV/A. Fejezet
kivételével – az Európai Közösséget létrehozó Szerzõdés
I. Mellékletében felsorolt mezõgazdasági termékek elsõdleges termeléséhez, feldolgozásához és forgalomba hozatalához nyújtott, valamint a halászati, erdészeti és
vidékfejlesztési támogatásokkal kapcsolatos eljárásra.”

3. §
Az R. a 23. §-t követõen az alábbi rendelkezésekkel
egészül ki:
„IV/A. Fejezet
A PÉNZÜGYI VÁLSÁG MIATTI ÁTMENETI
SZABÁLYOK
Pénzügyi válság kapcsán nyújtandó átmeneti támogatás
23/A. § (1) A támogatást nyújtó jelen paragrafus rendelkezéseivel összhangban támogatást (a továbbiakban: átmeneti támogatás) nyújthat. Az ezen a jogcímen nyújtott
összes támogatás támogatástartalma vállalkozásonként
nem haladhatja meg az ötszázezer euró értékhatárt, figyelemmel a (6) bekezdésben és a 23/C. § (1)–(2) bekezdésében foglaltakra.
(2) Átmeneti támogatás nem nyújtható
a) a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó,
halászathoz vagy akvakultúrához kapcsolódó tevékenységet végzõ vállalkozásnak;
b) az Európai Közösséget létrehozó Szerzõdés I. Mellékletében felsorolt mezõgazdasági termékek elsõdleges
termelésével foglalkozó vállalkozásoknak;
c) az Európai Közösséget létrehozó Szerzõdés I. Mellékletében felsorolt mezõgazdasági termékek feldolgozásában és forgalmazásában tevékeny vállalkozásoknak:
(i) amennyiben a támogatás összege az elsõdleges termelõktõl beszerzett vagy az érintett vállalkozások által
forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján
kerül rögzítésre,
(ii) amennyiben a támogatás az elsõdleges termelõknek
történõ teljes vagy részleges továbbítástól függ;
d) harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló
exporttal kapcsolatos tevékenységekhez, nevezetesen
amikor a támogatás mértéke az exportált mennyiségekhez
közvetlenül kapcsolódik; illetve értékesítési hálózat kialakításához és mûködtetéséhez vagy exporttevékenységgel
összefüggésben felmerülõ egyéb folyó kiadásokhoz kapcsolódik;
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e) amennyiben az átmeneti támogatás az importáruk
helyett hazai áru használatától függ.
(3) Átmeneti támogatással csak olyan vállalkozás támogatható, amely 2008. július 1-jén nem minõsült nehéz
helyzetben lévõ vállalkozásnak.
(4) Az (1) bekezdés alapján csak átlátható formában
nyújtható támogatás.
(5) A több részletben fizetendõ támogatást az odaítélése
idõpontjában érvényes értékre kell diszkontálni.
(6) Egy vállalkozásnak 2008. január 1-je és 2010. december 31-e között odaítélt, a jelen § hatálya alá tartozó, és
csekély összegû támogatás támogatástartalma együttesen
nem haladhatja meg az ötszázezer eurónak megfelelõ
forintösszeget.
(7) A támogatás nyújtását megelõzõen a vállalkozás
írásban tájékoztatja a támogatást nyújtót az e § alapján, illetve csekély összegû támogatás formájában 2008. január
1-jét követõen neki odaítélt támogatásokról és a még el
nem bírált támogatási kérelmeirõl.
(8) Átmeneti támogatás csak akkor nyújtható, ha a támogatást nyújtó megbizonyosodott arról, hogy a vállalkozásnak odaítélt csekély összegû és az átmeneti támogatás
nem haladja meg a (6) bekezdésben szereplõ mértéket.
(9) A támogatást nyújtó kötelessége, hogy felhívja a
kedvezményezett figyelmét arra, hogy pénzügyi válság
kapcsán nyújtandó átmeneti támogatásban részesült, és
egy vállalkozásnak 2008. január 1-je és 2010. december
31-e között odaítélt, a jelen § hatálya alá tartozó és csekély
összegû támogatás támogatástartalma együttesen nem haladhatja meg az ötszázezer eurónak megfelelõ forintösszeget.
(10) A támogatást nyújtó kötelessége, hogy felhívja a
kedvezményezett figyelmét arra, hogy az átmeneti támogatáshoz kapcsolódó minden iratot az odaítélést követõ
10. évig meg kell õriznie és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén azokat köteles bemutatni.
Kedvezményes egyéni referencia kamatláb
23/B. § (1) E § (2)–(4) bekezdésében foglalt feltételek
teljesülése esetén, a kedvezményes egyéni referencia kamatláb a 4. mellékletben foglaltak szerint határozandó
meg.
(2) A hitelszerzõdést 2010. december 31-ig meg kell
kötni.
(3) A kedvezményes – a 4. melléklet szerint számított –
egyéni referencia kamatlábak a 2012. december 31-ig
megfizetett kamatfizetésekre alkalmazhatók.
(4) Jelen paragrafusban szereplõ módszertan szerint
csak olyan vállalkozás támogatható, amely 2008. július
1-jén nem minõsült nehéz helyzetben lévõnek.
Támogatáshalmozódásra vonatkozó szabályok
23/C. § (1) Azonos elszámolható költségek tekintetében
23/A–B. § hatálya alá tartozó támogatás nem kumulálható
csekély összegû támogatással.
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(2) Azonos elszámolható költségek tekintetében
23/A–B. § hatálya alá tartozó támogatás nem kumulálható
állami támogatással, ha az ilyen jellegû kumuláció olyan
támogatási intenzitást eredményezne, amely túllépi a csoportmentességi rendeletben vagy a Bizottság által elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített támogatási intenzitást.
(3) A 2008. január 1. után odaítélt csekély összegû támogatás támogatástartalmával csökkenteni kell a 23/B. §
hatálya alá tartozó ugyanezen célra odaítélt, összeegyeztethetõ támogatás összegét.
Eljárási szabályok
23/D. § (1) A 23/A–B. § hatálya alá tartozó támogatási
tervezet esetében a pénzügyminiszter a 12–14. §-ok alapján jár el.
(2) A 9. § (1) bekezdése szerint felelõs támogatást nyújtó szerv az elõzõ és az adott évben nyújtott támogatásokról
minden év szeptember 30-ig beszámolót készít a pénzügyminiszter részére.
(3) Az e fejezetben meghatározott támogatási kategóriák esetében az Európai Közösséget létrehozó Szerzõdés
I. Mellékletében felsorolt mezõgazdasági termékek elsõdleges termeléséhez, feldolgozásához és forgalomba hozatalához nyújtott, valamint a halászati, erdészeti és vidékfejlesztési támogatásokkal kapcsolatos eljárásra az agrárés vidékfejlesztési állami támogatások Európai Bizottság
részére történõ bejelentési rendjérõl szóló 4/2009. (I. 10.)
Korm. rendelet eljárási szabályait kell alkalmazni, azzal,
hogy a döntés meghozatala után a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter arról tájékoztatja a Támogatásokat Vizsgáló Irodát.”

4. §
Az R. 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú
melléklete lép.

5. §
Az R. kiegészül az e rendelet 2. számú mellékletével.

6. §
(1) E rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) E rendelet a hatálybalépését követõ napon hatályát
veszti.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet
az 50/2009. (III. 6.) Korm. rendelethez
1. melléklet
a 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelethez
Az egyes támogatási kategóriák
A. Horizontális célok
AA. Kutatás-fejlesztés és innováció
AB. Környezetvédelem
AC. Kockázati tõkebefektetés
AD. Megmentés és szerkezetátalakítás
AE. Kultúra
AF. Filmgyártás
AG. Exporthitel-biztosítás és exporthitel-garancia
AH. Közszolgálati mûsorszolgáltatás
B. Regionális támogatás
BA. Beruházás
BAA. Regionális beruházási támogatás
BAB. Foglalkoztatási támogatás
BB. Regionális hátrány csökkentése érdekében nyújtott, idõben korlátozott, mértékében csökkenõ
mûködési támogatás
BC. Kis- és középvállalkozások beruházással kapcsolatos elõkészítõ tanulmányának és beruházással kapcsolatban igénybe vett tanácsadásának támogatása
BD. Újonnan létrehozott kisvállalkozások számára
nyújtott támogatás
C. Ágazati támogatások
CA. Gépjármûipar
CB. Szénbányászat
CC. Acélipar
CD. Szintetikusszál-ipar
CE. Hajóépítõ-ipar
CF. Szállítás
CFA. Vasúti, közúti és belvízi közlekedés és
szállítás
CFB. Légi közlekedés és szállítás
CFC. Tengeri közlekedés és szállítás
D. Csekély összegû támogatás
E. Az Európai Közösséget létrehozó Szerzõdés 87. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján: magánszemély fogyasztónak nyújtott szociális jellegû támogatás
F. Az Európai Közösséget létrehozó Szerzõdés 87. cikke (2) bekezdésének b) pontja alapján: természeti csapás
és egyéb rendkívüli események kompenzálása
FA. A pénzügyi válság miatti átmeneti szabályok:
Pénzügyi válság kapcsán nyújtandó átmeneti támogatás
FB. A pénzügyi válság miatti átmeneti szabályok: állami kezességvállalás létezõ program módosítása
FC. A pénzügyi válság miatti átmeneti szabályok: állami kezességvállalás, FB-be nem tartozó esetek
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FD. A pénzügyi válság miatti átmeneti szabályok:
kockázati tõkebefektetésre vonatkozó támogatási program
FE. A pénzügyi válság miatti átmeneti szabályok:
kedvezményes egyedi referencia kamatlábból
eredõ támogatás
FF. A pénzügyi válság miatti átmeneti szabályok:
beruházási hitelhez kapcsolódó kamattámogatás
G. Az Európai Közösséget létrehozó Szerzõdés 87. cikke (3) bekezdésének e) pontja alapján történõ mentesítés
H. Az Európai Közösséget létrehozó Szerzõdés 88. cikke (2) bekezdésének 3. albekezdése alapján történõ rendkívüli mentesítés
I. Közszolgáltatásért nyújtott kompenzáció
IA. A közszolgáltatásról szóló határozat hatálya alá
tartozó kompenzáció
IB. A közszolgáltatásról szóló határozat hatálya alá
nem tartozó közszolgáltatásért járó kompenzáció
J. Csoportmentesség alapján nyújtott támogatások
(800/2008/E bizottsági rendelet alapján)
JA. Regionális támogatás
JB. KKV-k részére nyújtott beruházási és foglalkoztatási támogatás
JC. Nõi vállalkozóknak nyújtott támogatás
JD. Környezetvédelmi támogatás
JE. KKV-k részére tanácsadáshoz és a KKV-k vásárokon való részvételéhez nyújtott támogatások
JF. Kockázati tõke formájában nyújtott támogatás
JG. Kutatás-fejlesztési és innovációs támogatás
JH. Képzési támogatás
JI. A hátrányos helyzetû és fogyatékkal élõ munkavállalók foglalkoztatásához nyújtott támogatás
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kázatértékelésén (kockázati besorolás és hitelfedezettség)
alapuló kamatfelár az alábbi táblázat szerint.
Az egynapos bankközi kamat értéke a Magyar Nemzeti
Bank honlapján kerül publikálásra (http://www.mnb.
hu/engine.aspx?page=mnbhu_statisztikak).
Példa: Bizottság által engedélyezett támogatási program keretében a támogatást nyújtó kedvezményes hitelt
nyújt. 2009. január 26-án aláírásra kerül a hitelszerzõdés a
támogatást nyújtó és a hitelfelvevõ között.
Egyéni referencia kamatláb meghatározása:
Referencia alapkamatláb = 10,01%
Kamatfelár az alábbi táblázat szerint = 4,00%
Egyéni referencia kamatláb = 14,01%
Kedvezményes egyéni referencia kamatláb meghatározása:
Egynapos bankközi 2009. január 22-én = 9,12%
Kamatfelár az alábbi táblázat szerint = 4,00%
Kedvezményes egyéni referencia kamatláb =
9,12%+0,26%+4% = 13,38%
Kamatfelár
[a referencia kamatláb és a leszámítolási kamatláb
megállapítási módjának módosításáról szóló bizottsági
közlemény (2008/C 14/02) alapján]
Bázispontban kifejezett kamatfelárak
Hitelminõsítési kategória

Kiváló (AAA-A)
Jó (BBB)
Kielégítõ (BB)
Gyenge (B)
Rossz/Pénzügyi
nehézségek (CCC és ennél
alacsonyabb)

Biztosítékokkal való fedezettség
Magas

Általános

Alacsony

60
75
100
220
400

75
100
220
400
650

100
220
400
650
1000

K. Egyéb
L. Beruházáshoz nyújtott támogatás az 1628/2006/EK
bizottsági rendelet alapján

2. melléklet
az 50/2009. (III. 6.) Korm. rendelethez
4. melléklet
a 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelethez

A Kormány
51/2009. (III. 6.) Korm.
rendelete
a Magyar Köztársaság Kormánya és Japán
Kormánya közötti Japán Kulturális Önkéntes
Programról

Kedvezményes egyéni referencia kamatláb
1. §
A kedvezményes egyéni referencia kamatláb kiszámítása a következõk szerint történik.
Kedvezményes egyéni referencia kamat = az egynapos
bankközi kamat (a hitelszerzõdés aláírását megelõzõ
2. munkanapon) + 26 bázispont + a kedvezményezett koc-

A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyar Köztársaság Kormánya és Japán Kormánya közötti japán kulturális önkéntes programról szóló Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelezõ hatályának elismerésére.
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A Kormány a Megállapodást e rendelettel kihirdeti.

3. §
A Megállapodás hiteles szövege és annak hivatalos magyar nyelvû fordítása a következõ:
(a Japán Fél kezdeményezõ levele)
„Excellency,
I have the honour to refer to the recent discussions held
in Budapest between the representatives of the
Government of Japan and the Government of the Republic
of Hungary concerning the dispatch of volunteers to the
Republic of Hungary under the Japan Culture Volunteers
Program (hereinafter referred to as „the Program”) with a
view to promoting cultural exchange between the two
countries, and to confirm on behalf of the Government of
Japan the following understanding reached between them:
1. The Government of Japan will, in accordance with
the laws and regulations in force in Japan, take necessary
measures to dispatch the volunteers to the Republic of
Hungary for the purpose of contributing to the diffusion of
Japanese language and Japanese culture in the Republic of
Hungary, according to the schedules to be separately
agreed upon between the authorities concerned of the two
Governments. The Government of Japan will, in
accordance with the laws and regulations in force in Japan,
also take necessary measures to dispatch the
coordinator(s) for the Program to the Republic of Hungary
as members of the administrative and technical staff of the
Embassy of Japan in the Republic of Hungary, who will
discharge the functions related to the activities of the
volunteers in the Republic of Hungary.
2. The Government of Japan will, subject to budgetary
appropriations, take necessary measures to bear the cost of
international travel between Japan and the Republic of
Hungary and living allowances in the Republic of Hungary
for the volunteers, and to make available such equipment,
machinery and materials as may be necessary for the
performance of their functions.
3. The Government of the Republic of Hungary shall
permit the volunteers to enter, leave and sojourn in the
Republic of Hungary for the duration of their assignment
therein and offer them the convenience for procedures of
alien registration requirement.
4. The Government of the Republic of Hungary shall
grant the volunteers the following privileges, exemptions
and benefits:
(i) Exemption from customs duties, taxes and charges of
any kind in respect of the temporary importation of the
equipment, machinery and materials mentioned in

2009/27. szám

paragraph 2 above as well as medical supplies for private
use, in accordance with the Council Regulation (EEC) No
918/83 of 28 March 1983 setting up a Community system
of reliefs from customs duty and the Commission
Regulation (EEC) No 2454/93 of 2 July 1993 laying down
provisions for the implementation of Council Regulation
2913/92 establishing the Community Customs Code;
(ii) Exemption from customs duties, taxes and charges
of any kind other than those for storage, cartage and
similar services in respect of the importation of their
personal and household effects, in accordance with the
Council Regulation (EEC) No 918/83 of 28 March 1983
setting up a Community system of reliefs from customs
duty and the Commission Regulation (EEC) No 2454/93
of 2 July 1993 laying down provisions for the
implementation of Council Regulation 2913/92
establishing the Community Customs Code;
(iii) Exemption, in accordance with paragraph 1(a) of
Article 19 of the Convention between Japan and the
Hungarian People’s Republic for the Avoidance of Double
Taxation with respect to Taxes on Income, signed at
Budapest on February 13, 1980, from income taxes and
charges of any kind on any allowances to be remitted to
them from Japan such as the living allowances mentioned
in paragraph 2 above; and
(iv) Issuance of identification cards from the
Government of the Republic of Hungary to the volunteers
to facilitate the performance of their functions.
5. The Government of the Republic of Hungary shall
facilitate the acquisition by the volunteers of housing with
basic furnishings, at no cost to the fullest extent possible,
at places where they are to perform their functions to be
assigned to them.
6. The Government of the Republic of Hungary shall
accord the coordinator(s) the privileges and immunities
enjoyed by members of the administrative and technical
staff pursuant to the Vienna Convention on Diplomatic
Relations of 18 April 1961.
7. The Government of the Republic of Hungary shall
issue identification cards to the coordinator(s) to facilitate
the performance of their functions.
8. The Government of the Republic of Hungary shall
bear claims, if any arises, resulting from, occurring in the
course of, or otherwise connected with any action
performed or omission made in the course of the official
functions by the volunteers in the Republic of Hungary,
except when such claims arise from gross negligence or
willful misconduct on the part of the volunteers.
9. The two Governments will hold consultations from
time to time, for the successful implementation of the
Program in the Republic of Hungary.
10. The understanding set out above may be amended
by an exchange of notes between the two Governments
and terminated by either Government by giving to the
other six months’ written notice of its intention to
terminate it.
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I have further the honour to propose that this Note and
Your Excellency’s Note in reply confirming on behalf of
the Government of the Republic of Hungary the foregoing
understanding shall constitute an agreement between the
two Governments, which shall become effective on the
date of receipt by the Government of Japan of the written
notification from the Government of the Republic of
Hungary of the completion of necessary domestic
procedures for the entry into force of such agreement.
I avail myself of this opportunity to extend to Your
Excellency the assurance of my highest consideration.”
(Signed) Shinichi Nabekura
Ambassador Extraordinary
and Plenipotentiary of Japan
to the Republic of Hungary
Her Excellency
Dr. Kinga GÖNCZ
Minister of Foreign Affairs
of the Republic of Hungary
(a Magyar Fél válaszlevele)
Excellency,
I have the honour to acknowledge the receipt of Your
Excellency’s Note of today’s date, which reads as follows:
„(Japanese Note)”
I have further the honour to confirm on behalf of the
Government of the Republic of Hungary the foregoing
understanding and to agree that Your Excellency’s Note
and this Note shall constitute an agreement between the
two Governments, which shall become effective on the
date of receipt by the Government of Japan of the written
notification from the Government of the Republic of
Hungary of the completion of necessary domestic
procedures for the entry into force of such agreement.
I avail myself of this opportunity to extend to Your
Excellency the assurance of my highest consideration.
(Signed) Kinga GÖNCZ
Minister of Foreign Affairs
of the Republic of Hungary
His Excellency
Mr. Shinichi Nabekura
Ambassador Extraordinary
and Plenipotentiary of Japan
to the Republic of Hungary
(a Japán Fél kezdeményezõ levele)
Nagyméltóságú Asszonyom,
Van szerencsém hivatkozni a magyar és a japán kormány képviselõi között nemrégiben Budapesten lezajlott
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megbeszélésre, melynek témája a Japán Kulturális Önkéntes Programban (a továbbiakban a „Program”) részt vevõ
önkénteseknek a Magyar Köztársaság területére történõ
küldése volt, abban a reményben, hogy ezáltal elõmozdítható a két ország kulturális együttmûködése. Van szerencsém továbbá megerõsíteni a Japán Kormány nevében,
hogy a következõ megállapodás született a felek között:
1. A Japán Kormány a japán hatályos jogszabályi elõírásokkal összhangban megteszi a szükséges intézkedéseket, hogy – a két kormány képviselõi által máskor megállapított ütemezés szerint – az önkénteseket eljuttassa a Magyar Köztársaságba abból a célból, hogy a japán nyelv és
kultúra terjesztését elõsegítse. A Japán Kormány a japán
hatályos jogszabályi elõírásokkal összhangban megteszi a
szükséges intézkedéseket, hogy a program koordinátorát/koordinátorait is eljuttassa a Magyar Köztársaságba,
akik a Magyar Köztársaság Japán Nagykövetségének
igazgatási és mûszaki személyzetének tagjaiként az önkéntesek tevékenységével kapcsolatos teendõket fogják
ellátni a Magyar Köztársaság területén.
2. A Japán Kormány – a költségvetés által biztosított
mértékben – megteszi a szükséges intézkedéseket, és vállalja az önkéntesek Japán és a Magyar Köztársaság közti
utaztatásának és magyarországi tartózkodásának során felmerülõ megélhetési költségeit, és biztosítja a felszereléseket, berendezéseket és anyagokat, melyekre az önkénteseknek tevékenységük során szükségük lehet.
3. Az önkéntesek a Magyar Köztársaság Kormányának
engedélyével beléphetnek az ország területére, ott tartózkodhatnak és elhagyhatják azt a megbízatásuk ideje alatt,
és a magyar hatóságok megkönnyítik számukra az idegenrendészeti nyilvántartással kapcsolatos eljárásokat.
4. A Magyar Köztársaság Kormánya az alábbi kiváltságokat, mentességeket és elõnyöket biztosítja az önkéntesek számára:
(i) A vámok, illetékek és adók alóli mentességet, a
2. pontban említett felszerelések, berendezések és anyagok, valamint a személyes használatú egészségügyi eszközök idõleges behozatalára való tekintettel, a Tanács 1983.
március 28-i, a vámmentességek közösségi rendszerének
létrehozásáról szóló 918/83/EGK rendelete szerint; és a
Bizottság 1993. július 2-i, a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 2454/93/EGK rendelete szerint.
(ii) A vámok, illetékek és adók alóli mentességet, kivéve a fuvarozási, tárolási és egyéb hasonló szolgáltatások
díjait, a személyes és háztartási ingóságok behozatalára
való tekintettel, a Tanács 1983. március 28-i, a vámmentességek közösségi rendszerének létrehozásáról szóló
918/83/EGK rendelete szerint; és a Bizottság 1993. július 2-i, a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló
2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló
2454/93/EGK rendelete szerint.
(iii) A Budapesten, 1980. február 13-án aláírt, Japán és a
Magyar Köztársaság között létrejött, a jövedelemadó területén a kettõs adóztatás elkerülésérõl szóló egyezmény
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19. cikkelyének 1(a) paragrafusa értelmében a jövedelmek
után fizetendõ adók és díjak alóli mentességet, mely kiterjed a Japánból az önkéntesek számára folyósított, a
2. pontban említett bárminemû juttatásokra.
(iv) A személyazonosságot igazoló okmányok kiállítását az önkéntesek számára a Magyar Köztársaság Kormányának részérõl, az önkéntesek tevékenységének elõsegítésére.
5. A Magyar Köztársaság Kormánya megkönnyíti az
önkéntesek beilleszkedését azzal, hogy alapfelszereltséggel rendelkezõ lakásokban a lehetõ legteljesebb mértékben
költségmentes lakhatási lehetõséget biztosít számukra
azokon a helyeken, ahol tevékenységüket végezni fogják.
6. A Magyar Köztársaság Kormánya biztosítja a koordinátoroknak azokat a kiváltságokat és mentességeket,
melyeket az igazgatási és mûszaki személyzet tagjai élveznek a diplomáciai kapcsolatokról szóló, 1961. április
18-án aláírt Bécsi Szerzõdés értelmében.
7. A Magyar Köztársaság Kormánya személyazonosságot igazoló okmányokkal látja el a koordinátort/koordinátorokat, hogy tevékenységüket megkönnyítse.
8. A Magyar Köztársaság Kormányát visel minden
– esetleg fellépõ – jogi következményt, mely az önkéntesek hivatalos tevékenysége során bekövetkezõ, vagy azzal
bármi módon kapcsolatban álló cselekedet vagy mulasztás
következménye a Magyar Köztársaság területén, kivéve
ha e jogi következmények az önkéntesek súlyos gondatlanságából vagy szándékos kötelességszegésébõl fakadnak.
9. A két kormány rendszeres konzultációt fog tartani a
Program sikeres magyarországi végrehatása céljából.
10. A fent ismertetett megállapodás módosítható a két
kormány közötti jegyzékváltás útján, és fölmondható bármely kormány által, amennyiben az hat hónappal korábban írásban közli a másik féllel a megállapodás felmondásának szándékát.
Van szerencsém továbbá indítványozni, hogy e Jegyzék
és Nagyméltóságodnak a fenti megállapodást a Magyar
Köztársaság nevében megerõsítõ Válaszjegyzéke képezzen megállapodást a két ország között, mely azon a napon
lép életbe, amikor a japán kormány megkapja a magyar
kormány írásbeli értesítését arról, hogy az ilyen megállapodások hatálybalépéséhez szükséges belsõ jogi eljárások
megtörténtek.
Megragadom az alkalmat, hogy Nagyméltóságodat ezúton is biztosítsam legmélyebb nagyrabecsülésemrõl.
(Aláírás)
Shinichi Nabekura
Japán magyarországi rendkívüli
és meghatalmazott Nagykövete
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Õexellenciája dr. Göncz Kinga
A Magyar Köztársaság Külügyminisztere
(a Magyar Fél válaszlevele)
Nagyméltóságú Uram,
Van szerencsém visszaigazolni Nagyméltóságod mai
napon kelt Jegyzékének kézhezvételét, amelynek szövege
a következõ:
„Japán Jegyzék”
Van szerencsém továbbá a Magyar Köztársaság Kormányának nevében jóváhagyni a fenti megállapodást, és megerõsíteni azt, hogy Nagyméltóságod Jegyzéke és jelen Válaszjegyzék megállapodást képez a két ország között, mely
azon a napon lép életbe, amikor a Japán Kormány megkapja a Magyar Kormány írásos értesítését arról, hogy Magyarországon az ilyen megállapodások életbe léptetéséhez
szükséges belsõ jogi eljárások megtörténtek.
Megragadom az alkalmat, hogy Nagyméltóságodat ezúton is biztosítsam legmélyebb nagyrabecsülésemrõl.
(Aláírás)
Göncz Kinga
A Magyar Köztársaság
Külügyminisztere

Õexellenciája Shinichi Nabekura Úr,
Japán magyarországi rendkívüli
és meghatalmazott nagykövete”

4. §
(1) E rendelet – a 2–3. § kivételével – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) E rendelet 2–3. §-a a Megállapodás záró rendelkezésében meghatározott idõpontban lép hatályba.
(3) E rendelet 2–3. §-a hatálybalépésének naptári napját
a külügyminiszter annak ismertté válását követõen a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi
határozatával állapítja meg.
(4) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekrõl az oktatási és kulturális miniszter gondoskodik.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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V. A Kormány tagjainak
rendeletei
A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter
15/2009. (III. 6.) FVM
rendelete
a növényvédõ szerek forgalomba hozatalának
és felhasználásának engedélyezésérõl, valamint
a növényvédõ szerek csomagolásáról, jelölésérõl,
tárolásáról és szállításáról szóló
89/2004. (V. 15.) FVM rendelet módosításáról
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló
2008. évi XLVI. törvény 76. §-a (2) bekezdésének 9. pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a földmûvelésügyi és
vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló
162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának c) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket
rendelem el:
1. §
(1) A növényvédõ szerek forgalomba hozatalának és
felhasználásának engedélyezésérõl, valamint a növényvédõ szerek csomagolásáról, jelölésérõl, tárolásáról és szállításáról szóló 89/2004. (V. 15.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) E rendeletet a növényvédõ szer hatóanyagok, valamint a növényvédõ szerek, növényvédõ szernek nem minõsülõ növényvédelmi hatású termékek, növényvédelmi
célú eszközök és anyagok forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezésére, valamint a növényvédõ
szerek csomagolására, jelölésére kell alkalmazni.”
(2) Az R. 1. §-a (2) bekezdésének i) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az engedélyezéssel kapcsolatban]
„i) a növényvédõ szernek nem minõsülõ növényvédelmi hatású termékek, növényvédelmi célú eszközök és
anyagok, makroszervezetek engedélyezéséhez benyújtandó adatokat a 9. számú melléklet,”
[tartalmazza.]

2. §
(1) Az R. 2. §-ának 2. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E rendelet alkalmazásában:]
„2. Kiskultúrában, illetve kis területen való növényvédõ
szer felhasználás: a 7. számú mellékletében szereplõ kul-
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túrákban, illetve adott kultúrában kis területen történõ növényvédõ szer felhasználás. A növényvédõ szerek szermaradékainak meghatározásához szükséges adatkövetelmények szempontjából a növényi és állati eredetû élelmiszerekben és takarmányokban, illetve azok felületén található
megengedett növényvédõszer-maradékok határértékérõl,
valamint a 91/414/EGK tanácsi irányelv módosításáról
szóló, 2005. február 23-i 396/2005/EK európai parlamenti
és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 396/2005/EK rendelet) rendelkezéseit kell alkalmazni.”
(2) Az R. 2. §-ának 7. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E rendelet alkalmazásában:]
„7. Párhuzamos behozatal (paralel import): az Európai
Gazdasági Térségrõl szóló Szerzõdéshez Szerzõdõ Államban (a továbbiakban: Szerzõdõ Állam) engedélyezett növényvédõ szernek a Szerzõdõ Államból Magyarországra
történõ behozatala, mely meghatározott feltételek alapján
azonos és közös eredetû egy Magyarországon már engedélyezett növényvédõ szerrel (referencia növényvédõ szer).”
(3) Az R. 2. §-ának 11. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E rendelet alkalmazásában:]
„11. Engedélyköteles termék forgalomba hozatala:
minden, térítés ellenében vagy térítésmentesen történõ átruházás, továbbá növényvédõ szernek forgalmazás céljából Magyarország területére történõ behozatala, kivéve, ha
az a Magyarország területérõl való kiszállítást megelõzõ
tárolás céljából történik.”
(4) Az R. 2. §-a a következõ 14–25. ponttal egészül ki:
[E rendelet alkalmazásában:]
„14. Régi növényvédõszer-hatóanyag: bármely növényvédõszer-hatóanyag, amely forgalomban volt a külön
jogszabályban meghatározott idõpontig.
15. Új növényvédõszer-hatóanyag: bármely növényvédõszer-hatóanyag, amely nem minõsül régi növényvédõszer-hatóanyagnak.
16. Adalékanyag: a növényvédõszer-hatóanyagok elõállításához használt, azok tulajdonságait befolyásoló
anyagok.
17. Hatásjavító (adjuváns): a növényvédõ szerek kijuttatását, hatékonyságát vagy egyéb növényvédelmi tulajdonságait befolyásoló anyagok vagy készítmények.
18. Formulációs segédanyag, illetve segédanyag: növényvédõ szerben vagy hatásjavítóban a gyártás során
használt anyagok, vagy önállóan is forgalomba hozott készítmények, melyek a növényvédõ szerhez keverve annak
hatásosságát vagy egyéb növényvédelmi tulajdonságát befolyásolják, ide nem értve a hatóanyagokat, az antidótumokat (ellenanyagokat, „safener”-eket) és a szinergenseket (kölcsönhatás-fokozókat).
19. Növényvédõszer-maradék: a 396/2005/EK rendelet
3. cikkének c) pontja szerinti fogalom.
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20. Megengedett növényvédõszer-maradék határértéke: a 396/2005/EK rendelet 3. cikkének d) pontja szerinti
fogalom.
21. Engedély: az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban:
Tv.) mellékletének 24. pontjában felsorolt termékek forgalomba hozatalára és felhasználására kiadott hatósági határozat.
22. Jogellenesen forgalmazott termék: forgalomba hozatali és felhasználási engedély nélkül forgalmazott engedélyköteles termék, az engedélyes gyártó nevének, a termék nevének jogosulatlan feltüntetése vagy engedélyre
való jogosulatlan hivatkozás, illetve valótlan adatokat tartalmazó címke, csomagolóanyag, eszközutánzás, jogosulatlan kiszerelési, formulázási tevékenységbõl származó
áru.
23. Munka-egészségügyi várakozási idõ: a kijuttatott
növényvédõ szer teljes beszáradásától kezdõdõ órákban
vagy napokban megadott idõtartam, amelynek lejárta elõtt
az engedélyköteles termékkel kezelt területen bármilyen
munkavégzés csak a felhasználáshoz elõírt védõfelszerelésben végezhetõ.
24. Élelmezés-egészségügyi várakozási idõ: az, az általában napokban megadott idõtartam, amelynek el kell telnie egy adott engedélyköteles termékkel végzett utolsó kezelés és a növény, növényi termék (beleértve a köztes terményt és aljnövényzetet is) betakarítása, a raktárfertõtlenítést követõ betárolása, illetve a termény kitárolása, az áru
felhasználása, forgalomba hozatala, fogyasztása, kereskedelmi feladása között.
25. Környezet: víz, levegõ, föld, a növény- és állatvilág
vadon élõ fajai, és azok közti bármilyen kölcsönös kapcsolat, valamint élõ szervezetekkel való bármilyen kapcsolatuk.”

3. §
Az R. 3. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„3. § A növényvédõ szer hatóanyagok (a továbbiakban:
hatóanyag) közösségi engedélyezésével, valamint a növényvédõ szerek, növényvédelmi hatású termékek, növényvédelmi célú eszközök és anyagok, makroszervezetek engedélyezésével kapcsolatos feladatokat a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központja (a továbbiakban:
engedélyezõ hatóság) látja el.”

4. §
Az R. 4. és 5. §-a, valamint a 4. §-t megelõzõ alcím helyébe a következõ rendelkezés lép:
„Általános rendelkezések a növényvédõ szer
engedélyezésben
4. § (1) Az engedély iránti kérelmet az engedélyezõ hatósághoz kell benyújtani. Kérelmezõ lehet az, aki, illetve
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akinek (amelynek) képviselõje az Európai Gazdasági Térség valamely tagállamában lakóhellyel vagy székhellyel
rendelkezik.
(2) Az engedély iránti kérelemhez mellékelni kell a növényvédõ szer elbírálásához szükséges, e rendeletben
meghatározott adatokat és mintákat.
(3) Az engedélyezõ hatóság egyes adatok benyújtásától
eltekinthet, ha az elbíráláshoz a megfelelõ adatok rendelkezésére állnak. Korábbi engedélyezési eljáráshoz benyújtott adatokat csak az engedélyes írásbeli hozzájárulásával
lehet felhasználni.
(4) A géntechnológiával módosított szervezetet tartalmazó vagy ilyen szervezetekbõl álló növényvédõ szer engedélyezése esetén figyelembe kell venni a külön jogszabályban foglalt elõírásokat is.
(5) A Magyarországon nem engedélyezett, az Európai
Gazdasági Térség más tagállamában a közösségi elõírások
szerint engedéllyel rendelkezõ növényvédõ szer Magyarországon gyártható, tárolható vagy szállítható más tagállamban való felhasználás céljából.
(6) Ha a növényvédõ szer forgalomba hozatala és felhasználása az Európai Gazdasági Térség valamely tagállamában a közösségi elõírások alapján került engedélyezésre, a növényvédõ szer magyarországi engedélyezése e rendelet 14. §-a szerint kezdeményezhetõ.
5. § (1) Az engedélyezõ hatóság a növényvédõ szer forgalomba hozatalának engedélyezésére vonatkozó hatósági
döntését engedélyokiratba (a továbbiakban: okirat) foglalja. Az engedélyezõ hatóság az új megengedett növényvédõszer-maradék határérték megállapítása esetén az Európai Bizottság által meghatározottak alapján adja ki az engedélyt.
(2) Az engedélyezõ hatóság az (1) bekezdés szerinti engedélyben meghatározza a szükséges alkalmazási elõírásokat, különösen az alkalmazási területeket (kultúra,
károsító megjelölésével), az alkalmazható mennyiséget,
valamint az ember és az állat egészségének védelme, továbbá a környezet és a természet védelméhez szükséges
alkalmazási elõírásokat – különös tekintettel a felszín alatti vizek és a vízbázisok védelmét biztosító jogszabályi elõírásokra –, a felhasználásra jogosult személyek körét, illetve a forgalomba hozatal és felhasználás egyéb feltételeit.
(3) Olyan vetõmagot, növényi anyagot és termesztõ közeget, amely nem engedélyezett növényvédõ szert tartalmaz, vagy amelyet nem engedélyezett növényvédõ szerrel
kezeltek, kizárólag az engedélyezõ hatóság engedélyével
lehet forgalomba hozni.
(4) Magyarországon azok a növényvédõ szerek kerülhetnek forgalomba, amelyek hatóanyagai szerepelnek az
1. számú mellékletben szereplõ hatóanyagok jegyzékében,
figyelembe véve a hatóanyagok felülvizsgálatára vonatkozó közösségi rendeletekben, illetve a (10) bekezdésben
foglaltakat.
(5) Az engedélyezõ hatóság a növényvédõ szer forgalomba hozatalát és felhasználását – a következõ feltételek
együttes fennállása esetén – akkor engedélyezi, ha
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a) az engedély iránti kérelem a jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelel;
b) a növényvédõ szer hatóanyaga megfelel a (4) bekezdés, valamint a (11) bekezdés elõírásainak;
c) a növényvédõ szer vizsgálata alapján megállapítható, hogy a növényvédõ szer a tudományos és technikai ismeretek jelenlegi szintje szerint elõírásszerû és szakszerû
felhasználáskor vagy ilyen alkalmazás nyomán egyidejûleg
ca) kellõen hatékony,
cb) nem károsítja a védendõ növényeket és növényi termékeket,
cc) nem okoz szükségtelen szenvedést és fájdalmat
azoknak a gerinceseknek, melyek ellen a védekezés irányul,
cd) nem ártalmas közvetlenül vagy közvetetten (például ivóvízen, élelmiszeren vagy takarmányon keresztül)
az emberek vagy állatok egészségére vagy a felszín alatti
vizekre,
ce) nem befolyásolja elfogadhatatlan módon a környezetet, különös tekintettel a növényvédõ szer sorsára és viselkedésére a környezetben, a vízszennyezésre (beleértve
az ivóvizet és a felszín alatti vizeket) gyakorolt hatására,
valamint a nem célzott fajokra való hatására;
d) megbízhatóan meghatározhatók
da) a növényvédõ szerben a hatóanyagok, valamint a
növényvédõ szerben lévõ, az egészség és a környezet
szempontjából jelentõs egyéb anyagok koncentrációja és
anyagi minõsége,
db) a növényvédõ szerek elõírás szerinti és szakszerû
alkalmazása következtében keletkezõ, az ember és az állat
egészsége, valamint a környezet és a természet szempontjából fontos szermaradékok;
e) a növényvédõ szer megfelelõen tárolható;
f) adott esetben a mezõgazdasági termékekben fellelhetõ, az engedélyben említett használat által befolyásolt
megengedett növényvédõszer-maradék határérték (MRL)
megállapítására, illetve módosítására a 396/2005/EK rendelettel összhangban került sor.
(6) Az engedélyezõ hatóság az engedélyezési eljárás keretében dönt
a) a növényvédõ szerek alkalmazásának feltételeirõl,
b) az ember és az állat egészségének, valamint a környezet és a természet védelmének érdekében szükséges alkalmazási elõírásokról.
(7) Az engedélyezõ hatóság a kérelmezõtõl az engedélyezési eljárás során további adatok, mellékletek, kísérleti
és analitikailag tiszta hatóanyagminták benyújtását kérheti, amennyiben ezek az engedélyezés feltételeinek elbírálásához szükségesek. Ezek teljesítéséig az engedélyezõ hatóság az engedélyezési eljárást felfüggeszti.
(8) A kérelmezõ, illetve az engedélyes az engedélyezõ
hatóságnak köteles azonnal bejelenteni
a) a termékben bekövetkezett, a kérelem benyújtásával
összefüggésben közölt adatokban és a benyújtott dokumentációban foglaltaktól eltérõ változást, és
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b) a növényvédõ szereknek az ember és az állat egészségére, valamint a környezetre és a természetre gyakorolt
veszélyes hatásáról szerzett újabb ismereteket.
(9) A bejelentéshez mellékelni kell azokat az adatokat,
mellékleteket és mintákat, amelyekbõl a változások vagy
az új ismeretek következnek.
(10) Az engedély jogerõs megadásától számított legfeljebb 10 évig érvényes. Ezt követõen az engedély ismételt
megadását lehet kérni.
(11) Az engedélyezõ hatóság legfeljebb 3 évre engedélyezheti olyan növényvédõ szer forgalomba hozatalát és
felhasználását, amelynek hatóanyaga új, és nem szerepel
az engedélyezett hatóanyagok közösségi jegyzékében, de
felülvizsgálat alapján a hatóanyag és növényvédõ szer
dossziéi megfelelnek az engedélyezési követelményeknek
a jelentéstevõ tagállam által készített értékelõ jelentés tervezet (Draft Assessment Report, DAR) figyelembevételével. Amennyiben a hatóanyagnak a közösségi jegyzékre
való felvételérõl nem született döntés, az engedély meghosszabbítható.
(12) Az engedély ismételt megadását legkésõbb az érvényességi ideje lejáratát 18 hónappal megelõzõen lehet kérni az engedély folyamatosságának fenntartása érdekében.
Az engedélyt ismételten meg lehet adni, illetve meg lehet
hosszabbítani, ha a növényvédõ szer megfelel az (5) bekezdés c)–f) pontjában elõírt feltételeknek.
(13) Az engedélyezõ hatóság az engedélyt a kérelem
alapján az ismételt engedély megadására vonatkozó határozat idõpontjáig meghosszabbíthatja, ha az ismételt engedély megadásáról az engedély lejártát megelõzõ 18 hónapon belül nem döntöttek.
(14) Az engedélyesnek az engedély érvényességi idõtartama alatt évenként analitikailag tiszta hatóanyagmintát
kell benyújtania az engedélyezõ hatóságnak.”

5. §
(1) Az R. 6. §-ának (6) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(6) A hatóanyag engedélyezéséhez a 2. számú melléklet követelményeinek megfelelõ, valamint legalább egy,
az adott hatóanyagot tartalmazó növényvédõ szerre a
3. számú melléklet és a Növényvédelmi Módszertani
Gyûjtemény (a továbbiakban: Gyûjtemény) vonatkozó fejezete szerinti részletes és összefoglaló adatokat kell benyújtani angol nyelven – az engedélyezõ hatóság kérésére
magyar nyelven is – az engedélyezõ hatósághoz, nyomtatott és elektronikus formában. A kérelmezõnek a részletes
és összefoglaló adatokat egyidejûleg a többi tagállamnak
és az Európai Bizottsághoz (a továbbiakban: Bizottság) is
meg kell küldenie.”
(2) Az R. 6. §-ának (10) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(10) Az engedélyhez benyújtott adatok védelmére a
Tv. 70. §-ának elõírásait kell alkalmazni.”

5046

MAGYAR KÖZLÖNY
6. §

(1) Az R. 7. § (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Növényvédõ szer Magyarországon akkor engedélyezhetõ, ha]
„b) a kérelmezõ az 5. § (11) bekezdése szerinti hatóanyagot tartalmazó növényvédõ szer engedélyezését kezdeményezi.”
(2) Az R. 7. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) Az engedély iránti kérelemhez – a (10) bekezdés,
illetve a 10. § (1) bekezdésének figyelembevételével –
a 2. és 3. számú melléklet szerinti adatokat, valamint a
Gyûjtemény vonatkozó fejezete szerinti részletes és összefoglaló adatokat magyar vagy angol nyelven kell az engedélyezõ hatósághoz benyújtani. Amennyiben a kérelem
benyújtása angol nyelven történt, az összefoglaló adatokat
– az engedélyezõ hatóság külön kérésére – magyar nyelven is be kell nyújtani. Mind a részletes adatokat tartalmazó dokumentációt, mind az összefoglaló adatokat tartalmazó dokumentációt elektronikus adathordozón kell benyújtani az engedélyezõ hatósághoz.”
(3) Az R. 7. § (3) bekezdésének bevezetõ rendelkezése
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A kérelmezõnek az engedélyezõ hatóság részére az
a) pont esetében évente, külön felszólítás nélkül, míg a
b) és c) pont esetében az engedélyezõ hatóság külön felszólításra kell haladéktalanul a következõ vizsgálati mintákat benyújtania:”
(4) Az R. 7. §-ának (5) és (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Az engedélyezõ hatósághoz benyújtott adatok teljességét, az engedélyezõ hatóság a kérelmezõ által kitöltött, a dokumentáció teljességét igazoló részletes lista
alapján, 60 napon belül felülvizsgálja, és arról a kérelmezõt tájékoztatja.
(6) A kérelmet az engedélyezõ hatóság nyilvántartásba
veszi, amely tartalmazza legalább a kérelem egy példányát, a kérelemmel, az adatokkal és a 2. és 3. számú melléklettel kapcsolatos hatósági döntésekrõl készített határozatok egy-egy példányát, illetve a dokumentációról készített összefoglalót. Az engedélyezõ hatóság a részletes és
összefoglaló adatokat együttesen tárolja, és hozzáférhetõvé teszi a többi Szerzõdõ Állam és a Bizottság számára.
Kérésükre az engedélyezõ hatóság a kérelemmel kapcsolatos szükséges információkat megadja.”
(5) Az R. 7. §-a (8) bekezdésének a)–d) pontjai helyébe
a következõ rendelkezések lépnek:
[Amennyiben a hatóanyag szerepel az 1. számú melléklet A. részében, az engedélyezõ hatóságnak – az 1. számú
melléklet A. részében megadott határidõkön belül – felül
kell vizsgálnia a forgalomban levõ, az adott hatóanyagot
tartalmazó növényvédõ szerek engedélyét annak eldönté-

2009/27. szám

sére, hogy megfelelnek-e az 1. számú melléklet A. részében
szereplõ követelményeknek. Ennek során]
„a) az engedélyesnek az elõírt határidõn belül nyilatkoznia kell, hogy rendelkezik a 2. számú melléklet szerinti
adatokkal, vagy az adat tulajdonosa hozzáférést biztosít az
adatokhoz,
b) igazolni kell, hogy teljesülnek e rendelet 1. számú
mellékletének A. részében a hatóanyagokra megállapított
feltételek és korlátozások, beleértve a hatóanyag egyenértékûségének igazolását, továbbá azt, hogy a hatóanyag
tisztasági fokát és szennyezéseinek jellegét illetõen nem
tér el jelentõsen az engedélyezett hatóanyagok közösségi
jegyzékére való felvétel érdekében benyújtott eredeti kérelemhez csatolt részletes és összefoglaló adatokban megjelölt összetételtõl,
c) amennyiben a kérelem megfelel az a) és b) pontokban foglalt követelményeknek, a növényvédõ szer újraértékelésének elvégzése érdekében a kérelmezõnek be kell
nyújtania az elõírt határidõn belül a 3. számú melléklet
szerinti részletes és összefoglaló adatokat, beleértve a magyarországi felhasználás körülményeit a helyes mezõgazdasági gyakorlatnak megfelelõen,
d) amennyiben az a) pontban meghatározott feltételek
nem teljesülnek, a (2) bekezdésben foglaltak alapján kell
eljárni, beleértve a védett adatokra vonatkozó alternatív,
vagy azokkal egyenértékû vizsgálatok összehasonlító táblázatának benyújtását is.”
(6) Az R. 7. §-ának (9) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(9) Az engedélyezõ hatóság a felülvizsgálat eredményérõl határozatban dönt. Az engedélyezõ hatóság a felülvizsgálat eredményérõl a Bizottságot is tájékoztatja.”

7. §
Az R. 8. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„8. § A 7. §-ban foglaltaktól eltérõen az 1. számú melléklet B. részében felsorolt hatóanyago(ka)t tartalmazó növényvédõ szerek a kiadott engedélyek, illetve engedélymódosítások szerint forgalmazhatók és használhatók fel.
Engedélyük a hatóanyag(ok) 1. számú melléklet A. részében történõ szerepeltetéséig, illetve az erre vonatkozó elõírások figyelembevételével, kérelemre hosszabbítható
meg.”

8. §
Az R. 10. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(4) Növényvédõ szer légi úton való kijuttatásának engedélyezéséhez a kérelmezõnek be kell nyújtania a kijuttatás elõnyeire, indokoltságára, környezeti és egészségi kockázatára vonatkozó adatokat.”
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9. §

Az R. 11. és 12. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„11. § A növényvédõ szernek nem minõsülõ növényvédelmi hatású termékek, növényvédelmi célú eszközök és
anyagok, makroszervezetek engedély iránti kérelméhez a
9. számú melléklet szerinti adatokat kell benyújtani.
12. § Az engedély iránti kérelem benyújtásánál, illetve a
vizsgálatok elvégzésénél a 11. számú melléklet szerinti
kultúracsoportosítást kell figyelembe venni, az engedélyben tételesen fel kell sorolni az egyes növényi kultúrákat.
A szermaradék adatok esetében a 396/2005/EK rendelet
szerinti kultúra listát kell követni.”

10. §
(1) Az R. 13. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(3) A Gyûjteményt a Növényvédelmi Bizottság külön
jogszabály szerint készíti el és teszi közzé.”
(2) Az R. 13. §-ának (6) és (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) Az 5. § (11) bekezdése szerint a növényvédõ szer
akkor engedélyezhetõ, ha a felülvizsgálat alapján megfelel
a 16. § (1) bekezdésének b)–k) pontjai szerinti követelményeknek.
(7) Az engedélyezõ hatóság visszavonja a (6) bekezdés
szerinti engedélyt, ha
a) a növényvédõszer-maradék ártalmas hatással van az
emberek vagy az állatok egészségére, vagy a felszín alatti
vízre, vagy elfogadhatatlan hatása van a környezetre, és a
toxikológiai vagy környezeti szempontból jelentõs maradékok általánosan használt módszerekkel nem mérhetõk,
b) a helyes növényvédelmi gyakorlatnak megfelelõ
használat ellenére ártalmas az emberek vagy állatok egészségére, a környezetre, különös tekintettel az ivó- és felszín
alatti vizekre.”
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rásban megállapította, hogy a 16. § (1) bekezdésében foglalt feltételek teljesülnek, akkor megadja a kérelmezõnek a
címketerv végleges elkészítéséhez szükséges adatokat, és
egyidejûleg felszólítja a végleges, magyar nyelvû címketerv 15 napon belül történõ benyújtására. Ezzel egyidejûleg a 30. § (4) bekezdése szerinti tájékoztatót és a csomagolás mintadarabjait is be kell nyújtani.”

13. §
Az R. 16. §-a (1) bekezdésének i)–k) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:
[Az engedélyezõ hatóság a növényvédõ szer forgalomba
hozatalát és felhasználását akkor engedélyezi, ha]
„i) az engedélyezõ hatóság a kérelemben megjelölt növényi kultúrák esetében a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletével összhangban járt el, vagy
j) az engedélyben a növényvédelmi technológiai utasítások oly módon kerültek meghatározásra, hogy a vonatkozó rendeletben megállapított határérték túllépésére ne
kerüljön sor, valamint
k) ha az 5. § (5)–(8) bekezdésében foglaltaknak eleget
tesz,”

14. §
Az R. 17. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(3) A Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal hivatalos
honlapján közzé kell tenni az engedélyezett növényvédõ
szerek engedélyokiratának a 13. számú melléklet szerinti
adatait, az engedély lejártának idõpontját, az engedély
visszavonását, valamint, ha az intézkedésre egészségügyi
vagy környezetvédelmi okból került sor, az arra okot adó
körülményeket.”

15. §
11. §
Az R. 14. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(5) Növényvédõ szer engedély kölcsönös elfogadására
az (1)–(4) bekezdésben foglaltakon túlmenõen csak akkor
kerülhet sor, ha a Szerzõdõ Államban az engedélyezés az
egységes elvek szerint történt, illetve a növényvédõ szer
hatóanyaga szerepel az 1. számú melléklet A. részében.”
12. §
Az R. 15. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„15. § Ha az engedélyezõ hatóság a növényvédõ szer
forgalomba hozatalát és felhasználását engedélyezõ eljá-

Az R. 18. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a következõ alcímmel és 18/A. §-sal egészül ki:
„18. § (1) Az engedélyezõ hatóság az engedélyt hivatalból vagy kérelemre módosíthatja, ha azt szakmai vagy tudományos szempontok indokolttá teszik.
(2) Az engedély módosítását az (1) bekezdése alapján az
engedélyesen kívül kérheti a felhasználásban érdekelt természetes személy, gazdálkodó szervezet, társadalmi szervezet, köztestület, költségvetési szerv. Az engedélyes hozzájáruló nyilatkozatát az engedély módosítására vonatkozóan az engedélyezõ hatóság szükség szerint beszerzi.
Amennyiben a felhasználásra vonatkozó engedélymódosítást nem az engedélyes kéri, az engedély akkor módosítható, ha a kérelmezõ benyújtotta a módosítást alátámasztó
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dokumentációt és adatokat, továbbá ha azok megfelelnek a
16. §-ban foglaltaknak.
(3) Az engedély módosítására az engedélyezési eljárás
szabályait kell alkalmazni. A már rendelkezésre bocsátott
adatokat nem kell ismételten benyújtani.
(4) Ha a részletes és összefoglaló adatok a korábban elbíráltakhoz képest változnak, az engedélyesnek kezdeményezni kell az engedély felülvizsgálatát. A változást a
szükséges adatokkal alátámasztva az engedélyesnek írásban be kell jelentenie az engedélyezõ hatóságnak. A benyújtott adatok alapján a hatóság dönt a változás engedélyokiratban való megjelenésének szükségességérõl.
(5) A növényvédõ szer engedélye visszavonásra kerül,
amennyiben:
a) nem tesz eleget a 7. § (8) bekezdésében elõírt követelményeknek,
b) a kérelmezõ az értékeléshez felhasznált hamis adatokat nyújtott be,
c) a gyártó ismételten az engedélyokirattól eltérõ
összetételû terméket hoz forgalomba,
d) az engedélyes a visszavonást kéri,
e) új ismeretek alapján szakmai, tudományos szempontok szerint bizonyítható, hogy a növényvédõ szer az elõírás szerinti felhasználás esetén is veszélyezteti az ember
egészségét, illetve a környezetet, ideértve az engedélyben
meghatározott növényi kultúrákat is,
f) külön jogszabály a hatóanyag felhasználását megtiltotta, vagy
g) az engedélyes az elõírt analitikailag tiszta hatóanyagmintát, illetve e rendeletben elõírt más mintát nem
nyújtotta be, vagy
h) amennyiben az 5. § (5) bekezdésében írt feltételek
bármely okból nem teljesülnek.
(6) Az engedély visszavonásáról az engedélyezõ hatóság az engedélyest határozatban értesíti, továbbá a visszavonás okától függõen türelmi idõt biztosíthat a meglévõ
készletek selejtezésére, raktározására, forgalomba hozatalára és felhasználására.
(7) A visszavont engedélyû növényvédõ szerek raktárkészleteinek felhasználása legfeljebb két vegetációs idõszakra kiterjedõen engedélyezhetõ, kivéve, ha a további
felhasználást az engedélyezõ hatóság megtiltotta. Az engedély visszavonására vonatkozó határozatban foglaltakat
a címkén fel kell tüntetni.
(8) Amennyiben az engedélyokirat erre vonatkozó kötelezést tartalmaz, a kereskedelmi forgalomban lévõ, korábban legyártott tételek csomagolóeszközein, illetve címkéjén az engedély módosításáról és visszavonásáról szóló
határozatban foglaltakat kell feltüntetni. Abban az esetben, ha az újracímkézés az adott szezonban nem lehetséges, a határozatban foglalt korlátozások és egyéb elõírások
feltüntetése öntapadó kiegészítõ címkézéssel is teljesíthetõ. A kiegészítõ címkézés esetében az eredeti címke érdemi adatai nem kerülhetnek letakarásra.
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(9) Azon engedélyek esetében, ahol az okirat érvényességi idõt nem tartalmaz, a kiadás idején hatályos jogi szabályozás szerinti lejárati idõt kell figyelembe venni.
(10) Amennyiben a termék engedélyének érvényessége
lejárt, az engedélyes, illetve hazai képviselete az okiratban
szereplõ határnapig értékesítheti a növényvédõ szert és a
növényvédõ szernek nem minõsülõ egyéb engedélyköteles terméket a nagy- és kiskereskedõk, valamint a felhasználók számára. Amennyiben az okirat nem tartalmaz utalást az értékesítési láncnak az engedélyesen, illetve hazai
képviseletén kívüli szereplõinél lévõ készletek forgalomba hozatalának feltételeire vonatkozóan, a termék az engedély érvényességének lejáratától számított 6 hónapig forgalmazható. A felhasználásra legfeljebb további 12 hónapig kerülhet sor. Indokolt esetben, kérelemre, az engedélyezõ hatóság a felhasználást legfeljebb a termék eltarthatósági idejének végéig engedélyezheti.
(11) A növényvédõ szer és a növényvédõ szernek nem
minõsülõ egyéb engedélyköteles termék engedélyének kérelemre történõ visszavonása esetén az engedélyezõ hatóság az alábbi szokásos türelmi idõszakot állapíthatja meg a
forgalomba hozatalra és felhasználásra vonatkozóan. Az
engedélyes, illetve hazai képviselete a visszavonó határozat közlésétõl számított 6 hónapig értékesítheti a terméket
a nagy- és kiskereskedõk számára. A nagy- és kiskereskedõk további 6 hónapig értékesíthetik a terméket. A felhasználás további 12 hónapig engedélyezhetõ. Az elõbbiektõl – kérelemre, illetve a hatóság döntése alapján, indokolt esetben – el lehet térni. Ez esetben a felhasználás
legfeljebb a termék eltarthatósági idejének végéig engedélyezhetõ. A visszavonó határozatban foglaltakat a termék
csomagolásán és címkéjén is fel kell tüntetni. Amennyiben
az engedélyezõ hatóság a termék felhasználását az eltarthatósági idõ végéig engedélyezi, a visszavonó határozatban foglaltakat nem kell a termék csomagolásán és címkéjén feltüntetni.
(12) Az engedély ismételt megadását új eljárásban kell
kezdeményezni lejárt érvényességû, illetve visszavont engedélyû termék esetén.
Lejárt vagy visszavont engedélyû növényvédõ szerek
kezelése
18/A. § (1) Az engedélyezõ hatóság a kártalanítási
igény kizárásával a növényvédõ szer visszaadást elrendeli,
amennyiben a visszavonó határozat a szer készleteinek további felhasználását megtiltja. Az engedélyes, az importõr, illetve képviselõje, vagy az általuk megbízott megfelelõ jogosultsággal és felkészültséggel rendelkezõ fél a növényvédõ szert az országból történõ kivitelre vagy országon belüli ártalmatlanításra köteles visszavenni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti növényvédõ szerek veszélyes hulladéknak minõsülnek, kezelésükre a külön jogszabályok rendelkezései az irányadóak.”
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16. §

(1) Az R. 19. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) A 23. § (1) bekezdés figyelembevételével, a felhasználó felelõsségére az engedélyezõ hatóság külön határozatban engedélyezheti kiskultúrákban, illetve kis területû felhasználásra valamely már engedélyezett növényvédõ
szer felhasználását az engedélyben nem jelölt kultúrákban,
legfeljebb az engedély érvényességi idejéig, amennyiben
az megfelel az 5. § (5) bekezdése c) pontjának 3., 4. és
5. alpontjaiban foglaltaknak, amelyrõl az engedélytulajdonost értesíti. A határozatban szereplõ felhasználás a növényvédõ szer engedélyokiratában, illetve a jóváhagyott
címkéjén nem kerül feltüntetésre. A kiadott határozat alapján a növényvédõ szert meghatározott termelõi kör használhatja.”
(2) Az R. 19. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(4) A címkétõl eltérõ felhasználásra vonatkozó engedély módosítható, vagy a 18. § (5) bekezdés d)–h) pontja
alapján visszavonható, az eredeti engedélyes indokolt kérelmére is.”
(3) Az R. 19. §-ának (6) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(6) Az engedélyezõ hatóság az (1) bekezdés szerinti
határozatot, illetve a határozat módosítását, a határozat
visszavonását az engedélyezõ hatóság hivatalos honlapján
közzéteszi.”

17. §
Az R. 20. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„20. § (1) Növényvédõ szerek párhuzamos behozatalát
annak kell kérelmeznie, aki az adott növényvédõ szert Magyarországon ilyen formában kívánja forgalomba hozni.
(2) A párhuzamos behozatalra vonatkozó kérelemhez a
14. számú melléklet szerinti adatokat kell az engedélyezõ
hatósághoz benyújtani.
(3) Az engedélyezõ hatóság a (7) bekezdés szerint beszerzett és a kérelmezõ által benyújtott dokumentumok,
valamint a referencia növényvédõ szer engedélyezési dokumentumainak összevetése alapján ellenõrzi a referencia
és a behozandó növényvédõ szer (4) bekezdés szerinti azonosságát és közös eredetét.
(4) A behozandó és a referencia növényvédõ szer akkor
tekinthetõ azonosnak és közös eredetûnek, ha
a) a hatóanyag és a készítmény gyártója azonos, vagy a
hatóanyagot és a készítményt a gyártó engedélyével, társult vagy licencia alapján tevékenykedõ vállalkozás gyártotta,
b) szerformájuk megegyezõ,
c) a formulációjuk összetétele megegyezõ,
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d) a hatóanyagok tisztasága, a szennyezések jellege és
maximális mennyisége megegyezõ.
(5) Az alkotórészek jellegére és mennyiségére vonatkozóan, a gyártási folyamat során várható eltérések elfogadásánál a 6. számú mellékletben foglaltakat kell figyelembe
venni.
(6) Az importálandó termék címkéje az osztályozásra és
besorolásra, a kockázatra, veszélyekre utaló jelzésekre, és
a felhasználásra vonatkozóan a referenciatermék címkéjétõl csak jogszabályi rendelkezések figyelembevételével
térhet el. Az osztályozásra és besorolásra vonatkozó esetleges különbségek az azonosság megállapítását nem korlátozzák. Az importõr köteles az importálandó termék címkéjén átvezetni a referenciatermék engedélyének módosításából következõ változásokat.
(7) Az engedélyezõ hatóság a növényvédõ szer gyártójától, illetve annak meghatalmazott képviselõjétõl vagy a
referenciatermék engedélyének birtokosától, illetve a származási ország engedélyezõ hatóságától az azonosság és
közös eredet elbírálásához információkat kérhet.
(8) Az engedély legfeljebb a referencia növényvédõ
szer engedélye érvényességének idejéig adható meg.
Amennyiben a referencia növényvédõ szer engedélye
visszavonásra kerül, a párhuzamos behozatalra vonatkozó
engedély a referencia növényvédõ szer engedélyének
visszavonását követõ további egy évig maradhat érvényben. Ha a referencia növényvédõ szer engedélyének
visszavonása a forgalmazás és felhasználás azonnali megszüntetésével jár, akkor a párhuzamos behozatalra vonatkozó engedélyt is vissza kell vonni.
(9) Az importálandó termék kizárólag magyar nyelvû
címkével ellátva, az eredetitõl eltérõ márkanév esetén, az
új elnevezés mellett az eredeti feltüntetésével kerülhet forgalomba. A csomagolóanyagon fel kell tüntetni az eredeti
gyártási számot, vagy annak azonosítására alkalmas jelzést és az eredeti gyártási idõt. Ezeket az adatokat eredeti
csomagolás esetén a magyar nyelvû címke nem fedheti.
(10) Ha az importálandó termék bármely Szerzõdõ Államban átcsomagolásra kerül, akkor az engedély iránti kérelemhez az átcsomagolást végzõ bérkiszerelõre vonatkozó 14. számú melléklet k) pontja szerinti adatokat meg kell
adni. Mellékelni kell továbbá a kérelmezõ azon jognyilatkozatát, miszerint az általa megadott adatok a valóságnak
megfelelnek. Adatváltozás esetén az engedélyes köteles
annak tényét és az új adatokat 15 napon belül az engedélyezõ hatóságnak bejelenteni.
(11) Az importõrnek az engedély alapján behozott növényvédõ szer mennyiségérõl – a Tv. 17. §-a (5) bekezdésének megfelelõ tartalommal – az engedélyezõ hatóságot
legkésõbb a behozatalt követõ 15. napon tájékoztatnia
kell, amellyel eleget tesz a Tv. 17. §-ának (5) bekezdése
szerinti adatszolgáltatási kötelezettségének.
(12) A termelõ saját célú felhasználására történõ párhuzamos behozatal esetén az e § (1)–(11) bekezdéseiben foglaltakat a következõ eltéréssel kell alkalmazni:
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a) a növényvédõ szer további forgalomba nem hozható,
b) a kérelmezõ termelõnek nem kell az importálandó
termékbõl két termékmintát és magyar nyelvû címketervet
benyújtania,
c) ha a referenciatermék magyarországi felhasználása
képesítéshez kötött, akkor a kérelmezõ termelõnek igazolnia kell a felhasználáshoz szükséges képesítés meglétét,
d) nem kell magyar nyelvû címkével ellátni az importálandó terméket, az a referenciatermék engedélyokirata és
címkeelõírásai alapján használható fel,
e) a kérelmezõ termelõnek nyilatkozatot kell tennie,
hogy a referenciatermék engedélyokiratát és címkeelõírásait ismeri,
f) a növényvédõ szer felhasználásakor a referenciatermék engedélyokiratának a helyszínen kell lennie, a szerrel
folytatott bármilyen tevékenység és annak következményei a felhasználót terhelik, és
g) a növényvédõ szer hatóanyagának latin betûkkel írt
elnevezésének szerepelnie kell a csomagolóeszközön.”

18. §
(1) Az R. 21. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) Magyarországon olyan kísérlet vagy kutatási, illetve fejlesztési célú vizsgálat, amely adott technológiában
nem engedélyezett növényvédõ szer környezetbe való kijutásával jár, csak az engedélyezõ hatóság által kísérleti
célra kiadott engedély (a továbbiakban: kísérleti engedély)
birtokában, ellenõrzött feltételek mellett, korlátozott
mennyiségekkel és korlátozott területen végezhetõ.”
(2) Az R. 21. §-ának (3) és (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti kísérletek és
vizsgálatok esetében nem bizonyítható, hogy nincsenek
káros hatással az emberek vagy állatok egészségére, vagy
nem befolyásolják elfogadhatatlanul ártalmas módon a
környezetet, az engedélyezõ hatóság megtilthatja, vagy
olyan feltételekhez kötheti azokat, amelyeket az esetleges
káros következmények elkerülése érdekében szükségesnek tart (izoláció, megsemmisítés, egyéb biztonsági intézkedések).
(4) Olyan termékkel, amely Magyarországon nem honos életképes szervezetet tartalmaz, csak az engedélyezõ
hatóság által kiadott engedély alapján lehet kísérletet folytatni. Az engedély nem mentesít a természetvédelmi jogszabályok által elõírt behozatali engedély megszerzése
alól.”
(3) Az R. 21. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A még nem engedélyezett készítményekkel folytatott szabadföldi kísérleteket nyilvánosan bemutatni, illetve
a vizsgálati eredményeket ismertetni csak az engedélyezõ
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hatóság elõzetes engedélye alapján lehet. Ez a tevékenység kísérleti célú felhasználásnak minõsül.”

19. §
Az R. a következõ 21/A. §-sal egészül ki:
„21/A. § (1) A kísérleti engedélynek a friss fogyasztásra
szánt, és az élelmiszer-, valamint a takarmány-elõállítás
céljára szolgáló növényekre vonatkozóan tartalmaznia
kell:
a) az engedélyezett kezelésre vonatkozó élelmezésegészségügyi várakozási idõt,
b) a növényvédõszer-maradék elõírást, és
c) a kezelt területrõl származó termés forgalmazhatóságára, korlátozására vonatkozó elõírást.
(2) Az engedélyezõ hatóság a kísérleti engedélyben elõírhatja a kezelt területrõl származó termény forgalomba
hozatala elõtti növényvédõszer-maradék mennyiségének
ellenõrzését az arra kijelölt laboratóriumban.
(3) Amennyiben a növény, növényi termék a megengedettnél nagyobb mennyiségû növényvédõszer-maradékot
tartalmaz, annak további felhasználhatóságáról a külön
jogszabály szerint kell dönteni.”

20. §
Az R. 22. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„22. § (1) Engedélyezési célú, biológiai hatékonysági
vizsgálatot az erre illetékes hatóságon kívül csak a Helyes
Kísérleti Gyakorlatra (Good Experimental Practice,
a továbbiakban: GEP) vonatkozó minõsítéssel (a továbbiakban: GEP-minõsítés) rendelkezõ vizsgálóhely végezhet. A vizsgálóhelyek GEP-minõsítését, illetve a Gyûjteményben meghatározott GEP-követelmények szerinti mûködésének ellenõrzését engedélyezõ hatóság végzi.
(2) A minõsítés iránti kérelmet az engedélyezõ hatósághoz kell benyújtani. A GEP-minõsítés iránti kérelemnek
tartalmaznia kell a kérelmezõ nevét, címét, elérhetõségét,
valamint azon vizsgálóhely nevét, címét, melynek nyilvántartásba vételét kérelmezik, továbbá a (3)–(4) bekezdésekben foglaltakat.
(3) A kérelemben ki kell térni
a) a vizsgálóhely szervezeti felépítésének,
b) a GEP szempontjából lényeges szakterületek és csoportok jelölését tartalmazó szervezeti ábra,
c) a szakemberek, munkakörök, felelõsségi viszonyok,
vizsgálati körülmények,
d) a felszereltség (épület, kísérleti terület, üvegház, gépek, berendezések, mûszerek, mobil adatrögzítéshez használt eszközök),
e) az eszközök kezelésének, karbantartásának,
f) a mûveleti elõírások, valamint azok karbantartásának,
g) a kísérleti terv (témalap) és jelentés típusainak,
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h) az eddig elvégzett, azonos témájú fontosabb munkák, illetve folyamatban lévõ munkáknak,
i) a szakemberek jártasságának, képzettségének a vizsgálóhelyen belüli hovatartozásának,
j) adatkezelés és archiválás, valamint
k) a hely egyéb minõsítésének (GLP, ISO stb.)
ismertetésére.
(4) A kérelemben meg kell jelölni, hogy a minõsítést
mely, az a) pontban felsorolt minõsítési kategóriák, valamint a b) pontban felsorolt mûvelési ágak közül melyekre
kérelmezik:
a) minõsítési kategóriák:
aa) herbicidek (H),
ab) fungicidek és baktericidek (F),
ac) zoocidok (Z),
ad) növekedésszabályozó és termésnövelõ készítmények (R),
ae) adalékanyagok (A);
b) mûvelési ágak:
ba) szántóföld (sz),
bb) zöldség (zd),
bc) gyümölcs, szõlõ (gy),
bd) dísznövény (dn),
be) erdõ, közterület (ekt),
bf) egyéb (e).
(5) Kérelem alapján az engedélyezõ hatóság helyszíni
ellenõrzést folytat le a vizsgálóhelyen, majd határozatban
dönt a vizsgálóhely GEP-minõsítésérõl. A határozatnak ki
kell terjednie arra, hogy a vizsgálóhely milyen kategóriákra, illetve mûvelési ágakra szerezte meg a GEP-minõsítést.
(6) A GEP-minõsítés érvényességi ideje elsõ tanúsítás
esetén 2 év, a tanúsítás megújítását követõen legfeljebb
5 év.
(7) A GEP-minõsítési eljárásért a külön jogszabályban
meghatározott díjat kell fizetni.
(8) A GEP-minõsítéssel rendelkezõ vizsgálóhely minden, a minõsített tevékenységét érintõ jelentõs változásról
15 napon belül köteles értesíteni az engedélyezõ hatóságot.
(9) Az engedélyezõ hatóság szúrópróbaszerûen ellenõrzi a GEP-minõsítéssel rendelkezõ vizsgálóhelyeket.
Amennyiben megállapítást nyer, hogy a vizsgálóhely nem
tartja be a rá vonatkozó GEP-követelményeket, a hatóság a
határozatban feltüntetett minõsített területre vonatkozó tevékenységet legfeljebb 2 hónapra felfüggesztheti, illetve a
kiadott GEP-minõsítést visszavonhatja. Ha az ellenõrzés
során egy adott kísérlettel kapcsolatban hiányosságok kerülnek megállapításra, a kísérletet a hiányosságok mértékétõl függõen az engedélyezõ hatóság kizárhatja az engedélyezésnél elfogadhatók közül.”

21. §
Az R. 23. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az engedély iránti kérelmet az engedélyesen kívül
benyújthatják
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a) azok a földhasználók és termelõk, akik mezõgazdasági, illetve erdõgazdasági tevékenységet folytatnak, továbbá
b) azok, akiknek tevékenysége ezt indokolja.”

22. §
Az R. 24. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) A 7. § (1) bekezdésben foglaltaktól eltérõen az engedélyezõ hatóság engedélyezheti valamely Magyarországon engedéllyel nem rendelkezõ növényvédõ szer forgalomba hozatalát és felhasználását legfeljebb 120 napra, ha
a) a 23. § (1) bekezdése szerinti feltételek fennállnak, és
b) a rendeltetésszerû felhasználás mellett e rendelet
5. §-a (5) bekezdésének c) pontjában foglalt követelmények teljesülnek, vagy
c) a b) pontban foglaltak egyidejû teljesülésével a kezelt növény, növényi termék bértermesztés alapján a Szerzõdõ Államokon kívüli országba kerül kivitelre.”

23. §
(1) Az R. 25. §-át megelõzõ alcím helyébe a következõ
szöveg lép:
„Az engedélyezéshez benyújtott dokumentáció kezelése”
(2) Az R. 25. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) Az engedélyezéshez nyomtatott formában, illetve
elektronikus adathordozón benyújtott részletes és összefoglaló adatok biztonságos kezelésérõl és tárolásáról az
engedélyezõ hatóság gondoskodik.”

24. §
Az R. 26. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az 5. § (3) bekezdése szerinti vetõmagvak, növényi
anyagok (a továbbiakban együtt: szaporítóanyagok), termesztõ közegek behozatalánál a külön jogszabályban foglaltak, valamint a (2) és (3) bekezdés, illetve a 27. §
(1)–(3) bekezdésének elõírásai szerint kell eljárni.
(2) Az engedélyezõ hatóság külön engedélye nélkül behozhatók azok a szaporítóanyagok, amelyeket olyan növényvédõ szerrel kezeltek, amely(ek) hatóanyaga(i) az engedélyezett, illetve a felülvizsgálat alatt álló, engedélyezhetõ hatóanyagok közösségi jegyzékén szerepel(nek) és a
hatóanyago(ka)t tartalmazó legalább egy növényvédõszer-készítmény Magyarországon, illetve legalább egy, az
Európai Unió tagállamában az adott kultúrában csávázásra
engedélyezve van.”
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25. §

Az R. 28. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a „Minõség-ellenõrzés” alcím alatt a következõ
28/A. §-sal egészül ki:
„28. § (1) A növényvédõ szerek engedélyben elõírt minõségét és a címkézését a Mezõgazdasági Szakigazgatási
Hivatal területi szervei rendszeresen ellenõrzik.
(2) Ha a minõség-ellenõrzés alapján a növényvédõ szer
adott tétele eltér az engedélyokiratban meghatározottaktól, vagy bizonyíthatóan nem egyenértékû az engedélyezett növényvédõ szerrel, vagy felhasználásra alkalmatlanná, illetve veszélyessé vált, annak további sorsáról az engedélyezõ hatóság dönt.
(3) Tilos olyan növényvédõ szert forgalomba hozni,
amelynek eltarthatósági ideje lejárt.
(4) Amennyiben a (3) bekezdés szerinti növényvédõ
szerrõl a minõségét bizonyító vizsgálati dokumentáció a
szer megfelelõ minõségét igazolja, – kérelemre – az eltarthatósági idõszakot egy alkalommal legfeljebb egy évre az
engedélyezõ hatóság meghosszabbíthatja. Az eltarthatósági határidõ meghosszabbítását és az erre vonatkozó döntés
határozatszámát a termék csomagolásán és címkéjén is fel
kell tüntetni. A bevizsgált termék felhasználásából eredõ
esetleges káros következményekért az eltarthatósági idõszak meghosszabbítását kérelmezõ a felelõs. A növényvédõ szer minõségét bizonyító vizsgálati dokumentáció, illetve a meghosszabbítási eljárás összes költsége, az eltarthatósági idõszak meghosszabbítását kérelmezõt terheli.
(5) Az eltarthatósági idõszak meghosszabbítása nem
kérhetõ olyan termékre vonatkozóan, melynek forgalomba
hozatali és felhasználási engedélye érvényessége lejárt, illetve az engedélye visszavonásra került.
28/A. § A növényvédõ szereket külön jogszabályok szerint meghatározott
a) fizikai-kémiai, tûz- és robbanásveszélyességi kategóriákba,
b) mérgezõ (toxikológiai),
c) környezeti (ökotoxikológiai) veszélyességi kategóriákba,
d) forgalmi kategóriába
kell besorolni.”

26. §
Az R. 29. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„29. § (1) A növényvédõ szereket a 6. számú melléklet
szerinti értékelés során az embert és a környezetet veszélyeztetõ tulajdonságaik alapján, a veszélyes anyagok és
veszélyes készítmények osztályozásáról szóló külön jogszabályban foglaltak szerint kell besorolni, továbbá a 4. és
5. számú melléklet szerinti kiegészítõ R- és S-mondatokkal kell jellemezni a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével. A besorolásnál az Európai Unióban osztályozott veszélyes anyagok jegyzékérõl szóló külön jogsza-
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bály elõírásait is figyelembe kell venni. Indokolt esetben
az ember és az állat egészségének, továbbá a környezet védelme érdekében a címkén további mondatok feltüntetése
írható elõ, amelyrõl a Szerzõdõ Államokat és a Bizottságot
tájékoztatni kell, a megfelelõ indokolás megadásával. Az
esetleges felülvizsgálatra a Bizottság döntése alapján kerülhet sor.
(2) Az (1) bekezdés szerinti kiegészítõ R- és S-mondatokat azokra a Magyarországon engedélyezett növényvédõ szerekre kell alkalmazni, amelyek hatóanyagai szerepelnek az 1. számú melléklet A. részében. A kiegészítõ Rés S-mondatokat a 15. számú mellékletben megjelölt határidõk alapján kell feltüntetni. Amennyiben a növényvédõ szer több hatóanyagot tartalmaz, akkor a legkésõbbi határidõt kell figyelembe venni.
(3) A növényvédõ szerek:
a) méhekre gyakorolt hatásuk alapján méhekre kifejezetten veszélyes, méhekre mérsékelten veszélyes vagy
méhekre kifejezetten kockázatos, méhekre mérsékelten
kockázatos, illetve méhekre nem jelölésköteles besorolásúak lehetnek. A szükséges óvintézkedések megtételére
alkalmazni kell az 5. számú melléklet jelöléseit. A besorolás részletes szabályait a Gyûjtemény tartalmazza. Külön
jogszabályban foglaltak szerint a növényvédõ szerek méhekre mérgezõ (R57) besorolásúak is lehetnek;
b) vízi szervezetekre R50, R52, R53, R50/53, R51/53
vagy R52/53 besorolásúak lehetnek. A (2) bekezdés hatálya alá nem tartozó növényvédõ szerek esetében vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes, vízi szervezetekre közepesen veszélyes és vízi szervezetekre mérsékelten veszélyes besorolásúak lehetnek;
c) növény- és állatvilágra, talaj szervezetekre, környezetre és ózonrétegre való veszélyesség tekintetében a külön jogszabály szerinti, valamint az 5. számú mellékletnek
megfelelõ besorolásúak lehetnek;
(4) A vízi szervezetekre való veszélyességi kategóriába
sorolás alapján vizek, vízfolyások, illetve az ásványi
nyersanyag külszíni kitermelése során létrejött tavak környezetében – a külön jogszabályokban elõírt korlátozásokon túl – növényvédõ szerekkel az alábbi biztonsági távolságon belül bármely növényvédelmi tevékenység folytatása tilos:
a) az R50, R50/53 besorolású növényvédõ szereknél
200 m, amennyiben kockázatbecslési számítás nem áll
rendelkezésre,
b) az R51/53 besorolású növényvédõ szereknél 50 m,
amennyiben kockázatbecslési számítás nem áll rendelkezésre,
c) az R52, R53, R52/53 növényvédõ szereknél 20 m,
amennyiben kockázatbecslési számítás nem áll rendelkezésre,
d) a kockázatbecslési számítások alapján 5, 10, 15, 20,
25, 30, 35, 40, 45 és 50 méteres biztonsági távolság állapítható meg. 50 méternél nagyobb biztonsági távolság csak
szakértõi döntés alapján állapítható meg.
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e) A biztonsági távolság megállapításának részletes
szabályait a Gyûjtemény tartalmazza. A biztonsági távolságot az 5. számú melléklet szerint a címkén jelölni kell
(Spe 3 különleges S mondat).
(5) Növényvédõ szerek – az élõvizekben való felhasználásra engedélyezettek kivételével – nem használhatóak a
vizek, vízfolyások, illetve az ásványi nyersanyag külszíni
kitermelése során létrejött tavak környezetében mért
5 m-es biztonsági távolságon belül.
(6) A forgalmi kategóriába sorolás feltételeit a Gyûjtemény tartalmazza.”

27. §
Az R. 30. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép és a következõ (4) bekezdéssel egészül ki,
egyidejûleg a jelenlegi (4)–(6) bekezdés számozása
(5)–(7) bekezdésre változik:
„(3) A címkén a jóváhagyott címketervben szereplõ
adatokat, de – a 13. számú melléklet 4. és 18. pontja kivételével – legalább az engedélyokiratban szereplõ elõírásokat, a gyártó által adott gyártási számot vagy annak
azonosítására utaló jelzést, a csomag nettó tartalmát, valamint a gyártás idejét, illetve a használati utasításra vonatkozó utalást kell feltüntetni. A hatóanyag(ok) és egyéb
összetevõk azon elnevezését kell feltüntetni, amelyek az
1. számú mellékletben szerepelnek, vagy ha ott nem találhatóak, akkor az ISO közhasználatú nevet. Ha ez utóbbi
nem áll rendelkezésre, akkor az IUPAC (International
Union of Pure and Applied Chemistry) szabályok szerinti
kémiai megnevezést kell alkalmazni. Tilos a címkén bármilyen növényvédõszer-maradék határértéket feltüntetni.
Kombi csomag esetén valamennyi, a csomagolásban lévõ
növényvédõ szer gyártási idejét vagy a legrégebbi gyártási
idõt kell feltüntetni a külsõ csomagolási egységen. A címkefelirat elkészítésénél a Gyûjtemény címkézésrõl szóló
fejezete szerinti követelményeknek kell eleget tenni. A
címkén fel kell tüntetni annak a személynek a nevét és címét, aki a forgalmazott növényvédõ szer végsõ csomagolásáért és címkézéséért, vagy végsõ címkézéséért felelõs,
amennyiben nem azonos az engedélyessel.
(4) Veszélyjeleket és jelképeket, valamint az R- és
S-mondatokat abban az esetben is fel kell tüntetni a termék
csomagolásán és címkéjén, a külön jogszabály elõírásai
szerinti kötelezõen elkészített biztonsági adatlap alapján,
ha azokat az engedélyokirat még nem tartalmazza. A címke, valamint a biztonsági adatlap tartalmának megfelelõségéért a forgalomba hozatalért felelõs gyártó vagy importõr
a felelõs.”

28. §
(1) Az R. 31. §-ának (6) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(6) A címkén az elõírtakon kívül csak olyan további
adatok, információk tüntethetõk fel, amelyek nem ellenté-
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tesek az engedélyokirat elõírásaival. A címkén nem kötelezõ az összes engedélyezett kultúrát feltüntetni, amennyiben az engedélyezõ hatóság az engedélyokiratban, illetve
korábban engedélyezett készítmények esetén külön határozatában erre elõzetesen engedélyt adott.”
(2) Az R. 31. §-ának (10) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a következõ (11) bekezdéssel egészül ki:
„(10) A címkézésre vonatkozó gyakorlati elõírásokat a
Gyûjtemény részét képezõ Címkézési útmutató tartalmazza.
(11) A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékelésérõl, engedélyezésérõl és korlátozásáról szóló 1907/2006/EK rendelet tájékoztatási kötelezettségre vonatkozó 31. cikkét,
különös tekintettel a forgalmazók és felhasználók biztonsági adatlappal való ellátására, a növényvédõ szerekkel
kapcsolatban is alkalmazni kell.”

29. §
(1) Az R. 32. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) Belföldi kereskedelmi és felhasználási célra – a
20–21. § szerinti készítmények kivételével – kizárólag a
hazai engedélyezési eljárásban engedélyezett növényvédõ
szer gyártható, formálható és szerelhetõ ki.”
(2) Az R. 32. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(3) A 4. § (5) bekezdése szerinti növényvédõ szereket e
rendeletben, illetve a külön jogszabályokban foglaltak
szerint a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi
szerve ellenõrzi.”

30. §
Az R. a következõ 39/A. §-sal és az azt megelõzõ alcímmel egészül ki:
„Adatvédelem és titoktartás
39/A. § (1) Az engedélyezéshez a kérelmezõ által benyújtott saját adatok más fél elõnyére kizárólag a (2) és
(3) bekezdés szerinti védelmi idõ lejártával vagy az adat
tulajdonosának írásbeli hozzájárulásával használhatók fel.
(2) Új hatóanyagok engedélyezéséhez benyújtott adatok
védelmi ideje 10 év, a pótlólag benyújtott új adatok védelmi ideje pedig a kérelemmel egyidejûleg benyújtott adatokra fennmaradó idõ, de legalább 5 év.
(3) A Magyarországon 2004. május 1. elõtt engedélyezett növényvédõszer-hatóanyagokhoz benyújtott adatok
védelmi ideje az engedély megadásától számított 10 év, a
pótlólag benyújtott adatok védelmi ideje pedig az eredeti
védelmi idõbõl fennmaradó idõ, de legalább 5 év.
(4) Ha adott engedélyezésre kért növényvédõ szer hatóanyagának gyártási eljárása eltér a mellékletben meghatá-
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rozott hatóanyag gyártási eljárásától, akkor az engedélyezõ hatóság az Európai Bizottságot errõl értesíti.
(5) Az engedély iránti kérelemben a kérelmezõ által
meghatározott adatokat üzleti, illetve üzemi titokként kell
kezelni, kivéve a Tv. 70. §-ának (2) bekezdése szerinti
nyilvános adatokat.
(6) A kérelmezõ és az engedélyes köteles legkésõbb
15 napon belül az engedélyezõ hatóság tudomására hozni,
ha engedélyezték bármely olyan adat vagy dokumentáció
közzétételét, amely korábban az (5) bekezdés szerint titoktartási kötelezettség alá tartozott.”

31. §
(1) Az R. 45. § (1) bekezdése a) pontjának 1. alpontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:
[a Tanács 1991. július 15-i 91/414/EGK irányelve a növényvédõ szerek forgalomba hozataláról, valamint az ennek módosításáról szóló,]
„1. a Tanács 1997/57/EK, 2004/66/EK és 2005/25/EK,
valamint a Bizottság 1993/71/EGK, 1994/37/EK,
1994/79/EK, 1995/35/EK, 1995/36/EK, 1996/12/EK,
1996/46/EK, 1996/68/EK, 2000/80/EK, 2001/21/EK,
2001/28/EK, 2001/36/EK, 2001/47/EK, 2001/49/EK,
2001/87/EK, 2001/99/EK, 2001/103/EK, 2002/18/EK,
2002/37/EK, 2002/48/EK, 2002/64/EK, 2002/81/EK,
2003/5/EK, 2003/23/EK, 2003/31/EK, 2003/39/EK,
2003/68/EK, 2003/70/EK, 2003/79/EK, 2003/81/EK,
2003/82/EK, 2003/84/EK, 2003/112/EK, 2003/119/EK,
2004/20/EK, 2004/30/EK, 2004/58/EK, 2004/97/EK
irányelvvel módosított 2004/60/EK, 2004/62/EK,
2004/63/EK, 2004/64/EK, 2004/65/EK, 2004/71/EK,
2004/99/EK, 2005/2/EK, 2005/3/EK, 2005/34/EK,
2005/53/EK, 2005/54/EK, 2005/57/EK, 2005/58/EK,
2005/72/EK, 2006/5/EK, 2006/6/EK, 2006/10/EK,
2006/16/EK, 2006/19/EK, 2006/39/EK, 2006/45/EK,
2006/76/EK, 2006/41/EK, 2006/64/EK, 2006/74/EK,
2006/75/EK, 2006/85/EK, 2006/131/EK, 2006/132/EK,
2006/133/EK,
2006/134/EK,
2006/135/EK,
2006/136/EK, 2007/5/EK, 2007/6/EK, 2007/21/EK,
2007/25/EK, 2007/31/EK, 2007/50/EK, 2007/52/EK és
2008/45/EK irányelvei.”
(2) Az R. 45. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) Ez a rendelet a következõ közösségi határozatoknak való megfelelést szolgálja:
1. a Bizottság 2004/248/EK határozata (2004. március 10.) az atrazinnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv
I. mellékletébe történõ fel nem vételérõl, valamint az e hatóanyagot tartalmazó növényvédõ szerek engedélyének
visszavonásáról, valamint az ennek módosításáról szóló a
Bizottság 2004. április 28-i 835/2004/EK rendelete,
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2. a Bizottság 2005/303/EK határozata (2005. március 31.) a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletére vonatkozóan a krezilsav, dichlorophen, imazamethabenz, kasugamycin és polyoxin felvételének kizárásáról és az ezen
anyagokat tartalmazó növényvédõ szerek engedélyezésének visszavonásáról,
3. a Bizottság 2005/487/EK határozata (2005. július 4.)
a triazamatnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történõ felvétele megtagadásáról és az ezt a hatóanyagot tartalmazó növényvédõ szerek engedélyének visszavonásáról,
4. a Bizottság 2005/864/EK határozata (2005. december 2.) az endoszulfánnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv
I. mellékletébe történõ felvétele megtagadásáról és az e
hatóanyagot tartalmazó növényvédõ szerek engedélyének
visszavonásáról,
5. a Bizottság 2006/797/EK határozata (2006. november 22.) az ammónium-szulfamátnak, a hexakonazolnak, a
nátrium-tetratiokarbonátnak és a 8-hidroxikinolinnak a
91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történõ felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagokat tartalmazó növényvédõ szerek engedélyének visszavonásáról,
6. a Bizottság 2006/966/EK határozata (2006. december 18.) az alaklórnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv
I. mellékletébe történõ felvétele megtagadásáról és az e
hatóanyagot tartalmazó növényvédõ szerek engedélyének
visszavonásáról,
7. a Bizottság 2006/1009/EK határozata (2006. december 22.) a dimetenamidnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv
I. mellékletébe történõ felvétele megtagadásáról és az e
hatóanyagot tartalmazó növényvédõ szerek engedélyének
visszavonásáról,
8. a Bizottság 2006/1010/EK határozata (2006. december 22.) a foszalonnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv
I. mellékletébe történõ felvétele megtagadásáról és az e
hatóanyagot tartalmazó növényvédõ szerek engedélyének
visszavonásáról,
9. a Bizottság 2007/322/EK határozata (2007. május 4.) a tolilfluanidot tartalmazó növényvédõ szerek ivóvízszennyezéshez vezetõ felhasználására vonatkozó óvintézkedések megállapításáról,
10. a Bizottság 2007/379/EK határozata (2007. május 25.) a fenitrotionnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv
I. mellékletébe történõ felvétele megtagadásáról és az e
hatóanyagot tartalmazó növényvédõ szerek engedélyének
visszavonásáról,
11. a Bizottság 2007/387/EK határozata (2007. június 6.) a diklórfosznak a 91/414/EGK tanácsi irányelv
I. mellékletébe történõ felvétele megtagadásáról és az e
hatóanyagot tartalmazó növényvédõ szerek engedélyének
visszavonásáról,
12. a Bizottság 2007/389/EK határozata (2007. június 6.) a malationnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv
I. mellékletébe történõ felvétele megtagadásáról és az e
hatóanyagot tartalmazó növényvédõ szerek engedélyének
visszavonásáról,
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13. a Bizottság 2007/392/EK határozata (2007. május 21.) az oxidemeton-metilnek a 91/414/EGK tanácsi
irányelv I. mellékletébe történõ felvétele megtagadásáról
és az e hatóanyagot tartalmazó növényvédõ szerek engedélyének visszavonásáról,
14. a Bizottság 2007/393/EK határozata (2007. június 6.) a diazinonnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv
I. mellékletébe történõ felvétele megtagadásáról és az e
hatóanyagot tartalmazó növényvédõ szerek engedélyének
visszavonásáról,
15. a Bizottság 2007/415/EK határozata (2007. június 13.) a karboszulfánnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történõ felvétele megtagadásáról és az e
hatóanyagot tartalmazó növényvédõ szerek engedélyének
visszavonásáról,
16. a Bizottság 2007/416/EK határozata (2007. június 13.) a karbofuránnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv
I. mellékletébe történõ felvétele megtagadásáról és az e
hatóanyagot tartalmazó növényvédõ szerek engedélyének
visszavonásáról,
17. a Bizottság 2007/417/EK határozata (2007. június 13.) a diuronnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv
I. mellékletébe történõ felvétele megtagadásáról és az e
hatóanyagot tartalmazó növényvédõ szerek engedélyének
visszavonásáról,
18. a Bizottság 2007/437/EK határozata (2007. június 19.) a haloxifop-R-nek a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történõ felvétele megtagadásáról és az e
hatóanyagot tartalmazó növényvédõ szerek engedélyének
visszavonásáról,
19. a Bizottság 2007/452/EK határozata (2007. június 29.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a procimidon
hatóanyagként való felvétele céljából történõ módosításáról szóló 2006/132/EK irányelv helyesbítésérõl,
20. a Bizottság 2007/442/EK határozata (2007. június 21.) az egyes hatóanyagoknak a 91/414/EGK tanácsi
irányelv I. mellékletébe történõ felvétele megtagadásáról
és az e hatóanyagokat tartalmazó növényvédõ szerek engedélyének visszavonásáról,
21. a Bizottság 2007/553/EK határozata (2007.
augusztus 2.) a monokarbamid-dihidrogénszulfátnak és a
dimetipinnek a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történõ felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagokat
tartalmazó növényvédõ szerek engedélyének visszavonásáról,
22. a Bizottság 2007/628/EK határozata (2007. szeptember 19.) a metomilnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv
I. mellékletébe történõ felvétele megtagadásáról és az e
hatóanyagot tartalmazó növényvédõ szerek engedélyének
visszavonásáról,
23. a Bizottság 2007/629/EK határozata (2007. szeptember 20.) a trifluralinnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv
I. mellékletébe történõ felvétele megtagadásáról és az e
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hatóanyagot tartalmazó növényvédõ szerek engedélyének
visszavonásáról,
24. a Bizottság 2008/317/EK határozata (2008. április 10.) a rotenonnak, a zsurlókivonatnak és a kinin-hidrokloridnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe
történõ felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagokat
tartalmazó növényvédõ szerek engedélyének visszavonásáról,
25. a Bizottság 2008/296/EK határozata (2008. április 4.) az azociklotinnak, a cihexatinnak és a tidiazuronnak
a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történõ felvétele megtagadásáról,
26. a Bizottság 2008/742/EK határozata (2008. szeptember 18.) a propaklórnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv
I. mellékletébe történõ felvétele megtagadásáról és az e
hatóanyagot tartalmazó növényvédõ szerek engedélyének
visszavonásáról,
27. a Bizottság 2008/743/EK határozata (2008. szeptember 18.) a dinikonazol-M-nek a 91/414/EGK tanácsi
irányelv I. mellékletébe történõ felvétele megtagadásáról
és az e hatóanyagot tartalmazó növényvédõ szerek engedélyének visszavonásáról,
28. a Bizottság 2008/748/EK határozata (2008. szeptember 18.) a triflumizolnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történõ felvétele megtagadásáról és az e
hatóanyagot tartalmazó növényvédõ szerek engedélyének
visszavonásáról.”

32. §
(1) Az R. 1. számú mellékletének A. része e rendelet
melléklete szerint módosul.
(2) Az R. 9. számú mellékletének címe helyébe a következõ szövegrész lép:
„Növényvédõ szernek nem minõsülõ növényvédelmi
hatású termékek, növényvédelmi célú eszközök
és anyagok, makroszervezetek engedélyezéséhez
benyújtandó adatok”
(3) Az R. 13. számú mellékletének 20. pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:
„20. az alkalmazandó csomagolás leírását (típus, anyagok, méret, befogadóképesség stb.)”
(4) Az R. 14. számú mellékletének h) és j) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a következõ
k) ponttal egészül ki:
„h) az importálandó szer eredeti címkéje és az engedélyezõ hatóság kérése esetén két behozandó termékminta,
j) információk a behozandó készítmény csomagolóanyagáról és az engedélyezõ hatóság kérése esetén csomagolóanyag minta, illetve átcsomagolás esetén a csomagolóanyagra vonatkozó 3. számú melléklet szerinti jellemzõk,
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k) átcsomagolás esetén az átcsomagolást végzõ neve, a
Szerzõdõ Államon belüli állandó címe, telephelyei, kapcsolattartó személy neve, beosztása, telefon- és faxszáma,
továbbá az átcsomagolás helyszíne és idõpontja.”
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egészítõ címkézésnek meg nem felelõ termékek 2009. december 31-ig hozhatóak forgalomba.

34. §
33. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépése után indult ügyekben kell alkalmazni. Ez a rendelet 2010. január 1-jén hatályát veszti.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti az R.
a) felhatalmazó rendelkezésének „(a továbbiakban:
Tv.)” szövegrésze;
b) 1. §-a (2) bekezdésének j) pontja;
c) 7. §-ának (12) bekezdése;
d) 10. §-ának (2) és (3) bekezdése;
e) 13. §-ának (4)–(5) bekezdése;
f) 27. §-a;
g) 34–38. §-a;
h) 39. §-a a) pontjának 6. és 8. alpontja;
i) 1. számú melléklete B. részének 35. (cihexatin),
60. (dinikonazol), 122. (kinin-hidroklorid), 191. (propaklór), 235. (triflumizol) sora;
j) 10. számú melléklete;
k) a 13. számú mellékletben szereplõ címer és az „Az
engedélyokiraton szereplõ címer” szövegrész.
(3) E rendelet hatálybalépésekor engedéllyel rendelkezõ, az R. 20. §-ának (4) bekezdésében foglalt elõírásoknak
nem megfelelõ párhuzamos behozatali engedély alapján
behozott növényvédõ szerek 2009. június 30-ig forgalmazhatók. Ezt követõen a párhuzamos behozatali engedély kizárólag a fenti kritériumoknak való megfelelõség
esetén marad érvényben.
(4) Az R. – e rendelet 27. §-a által megállapított –
30. §-ának (4) bekezdésben elõírt címkézésnek, illetve ki-

Ez a rendelet az Európai Unió következõ jogi aktusainak való megfelelést szolgálja:
a) a Bizottság 2008/45/EK irányelve (2008. április 4.) a
91/414/EGK tanácsi irányelvnek a metkonazol hatóanyag
felhasználásának kiterjesztésére vonatkozó módosításáról;
b) a Bizottság 2008/296/EK határozata (2008. április 4.) az azociklotinnak, a cihexatinnak és a tidiazuronnak
a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történõ felvétele megtagadásáról;
c) a Bizottság 2008/317/EK határozata (2008. április 10.) a rotenonnak, a zsurlókivonatnak és a kinin-hidrokloridnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe
történõ felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagokat
tartalmazó növényvédõ szerek engedélyének visszavonásáról;
d) a Bizottság 2008/748/EK határozata (2008. szeptember 18.) a triflumizolnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történõ felvétele megtagadásáról és az e
hatóanyagot tartalmazó növényvédõ szerek engedélyének
visszavonásáról;
e) a Bizottság 2008/742/EK határozata (2008. szeptember 18.) a propaklórnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv
I. mellékletébe történõ felvétele megtagadásáról és az e
hatóanyagot tartalmazó növényvédõ szerek engedélyének
visszavonásáról;
f) a Bizottság 2008/743/EK határozata (2008. szeptember 18.) a dinikonazol-M-nek a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történõ felvétele megtagadásáról és az e
hatóanyagot tartalmazó növényvédõ szerek engedélyének
visszavonásáról.
Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
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„136.

EU Nr.

[Sorszám

metkonazol

3

Hatóanyag
megnevezése

CAS-szám:
125116-23-6
(megnevezetlen
sztereokémia)
CIPAC-szám: 706

4

Azonosító számok

(1RS,5RS:
1RS,5SR)-5-(4-klórbenzil)-2,2dimetil-1-(1H-1,2,
4-triazol-1-ilmetil)
ciklo-pentanol

5

IUPAC név

³940 g/kg (cisz- és
transzizomerek
összesen)

6

Tisztaság(1)

2007. 06. 01.

7

Hatálybalépés
idõpontja

Az R. 1. számú melléklet A. részének 136. sora helyébe a következõ rendelkezés lép:

Melléklet a 15/2009. (III. 6.) FVM rendelethez

2007. 12. 01.

8

Az alkalmazás kezdõ
idõpontja

2011. 05. 31.

9

A növényvédõ szerek
újraértékelésének
határideje

2017. 05. 31.

10

Lejárat idõpontja

A. RÉSZ
Felhasználása kizárólag gombaölõ
szerként és növényi növekedésszabályozóként engedélyezhetõ.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek végrehajtása
érdekében figyelembe kell venni a
metkonazolról szóló, az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó
Bizottság által 2006. május 23-án véglegesített felülvizsgálati jelentésnek és
különösen annak I. és II. függelékének
a következtetéseit.
Ebben az átfogó értékelésben
– az engedélyezõ hatóságnak különös
figyelmet kell fordítania a vízi élõ
szervezetek, a madarak és az emlõsök
védelmére, az engedélyezés feltételei
között szükség szerint kockázatcsökkentõ intézkedéseknek is szerepelniük
kell,
– az engedélyezõ hatóságnak különös
figyelmet kell fordítania a szerrel foglalkozók biztonságára, az engedélyezés feltételei között szükség szerint
védõintézkedéseknek is szerepelniük
kell.”

11]
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A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter
16/2009. (III. 6.) FVM
rendelete
a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter által
adományozható díjakról és más elismerésekrõl szóló
91/2003. (VII. 31.) FVM rendelet módosításáról
A Magyar Köztársaság kitüntetéseirõl szóló 1991. évi
XXXI. törvény 10. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, valamint a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 162/2006.
(VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:
1. §
A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter által
adományozható díjakról és más elismerésekrõl szóló
91/2003. (VII. 31.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §
(1) bekezdése a következõ j) ponttal egészül ki:
„j) Élelmiszerbiztonságért-díj.”

2. §
Az R. a következõ 2/A. §-sal egészül ki:
„2/A. § Miniszteri elismerések adományozására a miniszter vagy megbízottja által történõ átadással – ünnepélyes keretek között – az alábbi alkalmakkor kerülhet sor:
a) március 15-e;
b) Pedagógusnap (június 6.);
c) Köztisztviselõk napja (július 1.);
d) augusztus 20-a;
e) kiemelkedõ szakmai alkalom, vagy a kitüntetésre javasolt személyével kapcsolatos esemény, évforduló.”

3. §
Az R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A díjakkal járó jutalom összege személyenként a
mindenkori köztisztviselõi illetményalap ötszöröse, intézmény, szervezet esetében tizenötszöröse. Miniszteri Dicséret elismerés esetén a köztisztviselõ a mindenkori köztisztviselõi illetményalap négyszeresének megfelelõ
összegû pénzjutalomban részesíthetõ.”
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rés) adományozására javaslatot a minisztériumi szervezeti
egység vezetõje, a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter felügyelete, irányítása alá tartozó központi hivatalok vezetõi, intézmények, gazdálkodó, szakmai, tudományos és társadalmi szervezetek, egyesületek, kamarák, önkormányzatok és magánszemélyek terjeszthetnek elõ. Az
elõterjesztési határidõket az 1. számú melléklet tartalmazza.”

5. §
Az R. a következõ 3/A. §-sal egészül ki:
„3/A. § Az R. 2. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott díjak adományozására – a beérkezett kezdeményezések alapján – a miniszter által kijelölt, a minisztérium vezetõibõl, vezetõ beosztású köztisztviselõibõl és szükség
szerint az adott szakterület elismert szakembereibõl létrehozott bírálóbizottság tesz javaslatot.”

6. §
Az R. 4. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A miniszteri elismerésben részesültek nevét – érdemeik egyidejû feltüntetésével – a Hivatalos Értesítõben, a
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítõben, valamint a minisztérium honlapján közzé kell tenni.”

7. §
Az R. 5. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Ha az elismerést a miniszter visszavonja, a visszavonást a Hivatalos Értesítõben, a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítõben, valamint a minisztérium honlapján közzé kell tenni.”

8. §
Az R. 6. §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül ki,
egyidejûleg a § eredeti szövegének jelölése (1) bekezdésre
változik:
„(2) Az 1. számú mellékletben meghatározott éves keretszámokon felül csak kivételesen indokolt esetben kerülhet sor díj vagy más elismerés adományozására.”

4. §
Az R. 3. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A 2. § (1) és (2) bekezdésében felsorolt díjak, illetve elismerések (a továbbiakban együtt: miniszteri elisme-

9. §
Az R. 1. és 2. számú mellékletei helyébe e rendelet 1. és
2. számú mellékletei lépnek.

2009/27. szám

MAGYAR KÖZLÖNY
10. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba, és az azt követõ napon hatályát veszti.
Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

1. számú melléklet
a 16/2009. (III. 6.) FVM rendelethez
A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter által
alapított díjak és más elismerések adományozásának
feltételei és szabályai
1. a) A FASCHING ANTAL-DÍJ a földmérés, a földügy, a térképészet és térinformatika terén kiemelkedõ elméleti, gyakorlati és tudományos tevékenység elismeréséül, március 15-e alkalmából adományozható:
aa) a szakterület jelentõs fejlõdését szolgáló tudományos, kutatási és mûszaki fejlesztési tevékenységért;
ab) kiemelkedõen eredményes irányító vagy operatív
tevékenységért;
ac) szakemberek oktatása, továbbképzése terén végzett
kiemelkedõ munkásságért.
A díjjal emlékplakett, az adományozást igazoló okirat
és jutalom jár. Évente 3 díj kerülhet kiadásra.
b) Az emlékplakett bronzból készül, kör alakú, 105 mm
átmérõjû, 12 mm vastag, az egyik oldalán középen dr. Fasching Antal balra nézõ dombormûvû arcképe
„FASCHING ANTAL emlékérem alapítva 1970-ben”
körirattal, a másik oldalán az adományozott neve és az
adományozás évszáma, vésett felirattal.
c) A felterjesztés helye és ideje:
A javaslatokat az eljáró humánpolitikai szervezeti egységhez megküldve a Fasching Antal-díj Bizottságnak címezve kell benyújtani az adományozást megelõzõ év december 15-ig. A Bizottság a javaslatát január 15-ig adja át
az eljáró humánpolitikai szervezeti egységnek.
2. a) A NAGYVÁTHY JÁNOS-DÍJ a gyakorlati oktatás terén végzett kiemelkedõ szakmai tevékenység elismeréséül, pedagógusnap alkalmából adományozható,
annak a
aa) tangazdaságnak, tanüzemnek, termelõüzemnek,
gyakorló és bemutató gazdaságnak, élelmiszer-ipari társaságnak, magántermelõnek, valamint oktatási intézménynek, amely a gyakorlati oktatáshoz legalább 10 év óta korszerû feltételeket biztosít, és a termelés (oktatás) kiemelten
magas színvonalú;
ab) személynek, aki legalább 5 éve kiemelkedõ munkát
végez a gyakorlati oktatás fejlesztéséért;
ac) pedagógusnak, üzemi gyakorló szakembernek, magánvállalkozónak, aki legalább 5 éve kiemelkedõ munkát
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végez a gyakorlati oktatás területén, tanítványainak gyakorlati ismerete, készsége átlagon felüli.
Évente összesen 6 díj (gazdálkodó szervezeteknek, illetve oktatási intézményeknek 2, személyeknek 4) adományozható.
A díjjal emlékplakett, az adományozást igazoló okirat
és jutalom jár. (A gazdálkodó szervezet, illetve oktatási intézmény a díjat személyi jutalmazásra is felhasználhatja.)
b) Az emlékplakett bronzból készül, négy sarkán lekerekített négyzet alakú, 77×77 mm nagyságú, 4 mm vastag.
Egyik oldalán Nagyváthy János dombormûvû arcképe,
„Nagyváthy János 1755–1819” felirattal, kalásszal és tollal; a másik oldalán a „Szorgalmatos mezei gazda” jelképet kifejezõ két álló férfialak, az egyik kalászokat és könyvet tartva kezében, háttérben mezõgazdasági település látképével.
c) A felterjesztés helye és ideje:
A javaslatokat az eljáró humánpolitikai szervezeti egységhez megküldve a Nagyváthy János-díj Bizottságnak címezve kell benyújtani az adományozás évében március
20-ig. A Bizottság a javaslatát április 15-ig adja át az eljáró
humánpolitikai szervezeti egységnek.
3. a) Az UJHELYI IMRE-DÍJ a mezõgazdaság, az élelmiszeripar, valamint az agrárszakoktatás területén végzett
kiemelkedõ teljesítmény elismeréséül, március 15-e alkalmából adományozható:
aa) az ágazat területén alkalmazott – példa értékû – új
eljárásokat, korszerû módszereket megvalósító termelõknek, illetve az elterjesztésében sikeresen dolgozóknak;
ab) az élelmiszeripar területén a technikai fejlesztésben, a korszerû gyártási eljárások alkalmazásában, új
gyártmányok kidolgozásában és bevezetésében elért kimagasló eredmények elismeréseként.
Évente 12 díj adományozható.
A díjjal emlékplakett, az adományozást igazoló okirat
és jutalom jár.
b) Az emlékplakett bronzból készül, 80 mm átmérõjû,
5 mm vastag. Egyik oldalán középen Ujhelyi Imre dombormûvû profilképe, bal oldalon „UJHELYI IMRE”, jobb
oldalon „1866–1923” dombormûvû felirattal.
c) A felterjesztés helye és ideje:
A javaslatokat az eljáró humánpolitikai szervezeti egységhez megküldve az Ujhelyi Imre-díj Bizottságnak címezve kell benyújtani az adományozást megelõzõ év december 15-ig. A beérkezett javaslatokat az eljáró humánpolitikai szervezeti egység azonnal, de legkésõbb december 17-ig átadja a Bizottság részére.
A Bizottság a javaslatát január 17-ig adja át az eljáró humánpolitikai szervezeti egységnek.
4. a) A FLEISCHMANN RUDOLF-DÍJ a hazai növénynemesítés terén kiemelkedõ értékû gyakorlati és elméleti munkát végzõk tevékenysége elismeréséül, augusztus 20-a alkalmából adományozható.
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A díjjal emlékplakett, az adományozást igazoló okirat
és jutalom jár.
Évente 3 díj adományozható.
b) Az emlékplakett bronzból készül, kerek 80 mm
átmérõjû, 4 mm vastag, egyik oldalán Fleischmann Rudolf
dombormûvû arcképe, alatta „1879–1950”, felette „Fleischmann Rudolf emlékplakett” körirattal, a másik oldalán
mikroszkópon keresztül fektetett búzakalász dombormû
a „Kiváló Magyar Növénynemesítõ Munkáért” körirattal.
c) A felterjesztés helye és ideje:
A javaslatokat az eljáró humánpolitikai szervezeti egységhez megküldve a Fleischmann Rudolf-díj Bizottságnak
címezve kell benyújtani május 15-ig. A Bizottság a javaslatát június 15-ig adja át az eljáró humánpolitikai szervezeti egységnek.
5. a) A TOLNAY SÁNDOR-DÍJ az állategészségügyi
oktatás, kutatás, gyakorlati és operatív tevékenység elismeréséül, augusztus 20-a alkalmából adományozható.
Évente összesen 3 díj (intézménynek 1, személynek 2)
adományozására van mód.
A díjjal emlékplakett, az adományozást igazoló okirat
és jutalom jár.
b) Az emlékplakett bronzból készül, kör alakú, 100 mm
átmérõjû, 10 mm vastag, az egyik oldalán dr. Tolnay
Sándor jobbra nézõ dombormûvû arcképe, ettõl jobbra
„Tolnay Sándor dr.” felirat, balra „1748–1818.” születésének, illetõleg halálának éve szerepel. A másik oldalon
„Tolnay Sándor szakmai díj” felirat és az adományozás
évszámának vésett felirata kerül elhelyezésre.
c) A felterjesztés helye és ideje:
A javaslatokat az eljáró humánpolitikai szervezeti egységhez megküldve a Tolnay Sándor-díj Bizottságnak címezve kell benyújtani május 15-ig. A beérkezett javaslatokat az eljáró humánpolitikai szervezeti egység azonnal, de
legkésõbb május 17-ig átadja a Bizottság részére. A Bizottság javaslatát június 17-ig adja át az eljáró humánpolitikai szervezeti egységnek.
6. a) Az ARANYKOSZORÚS GAZDA-DÍJ, illetve az
ARANYKOSZORÚS GAZDAASSZONY-DÍJ azoknak
az egyéni gazdálkodóknak, vállalkozóknak, valamint a
szakoktatás területén dolgozóknak adományozható, akik a
szántóföldi növénytermesztés, kertészet, állattenyésztés,
erdõgazdálkodás és vadgazdálkodás vagy más agrárágazati tevékenység területén kimagasló eredményeket értek el,
elsõsorban a jövedelmezõség és minõség javítása, új típusú gazdálkodási szerkezet kialakítása és a célszerû vállalkozási formák meghonosítása szempontjából. Az adományozásra augusztus 20-a alkalmából kerül sor, évente
összesen 20 db díj adományozható. A díjjal emlékplakett,
az adományozást igazoló okirat és jutalom jár.
b) Az emlékplakett bronzból készül, kör alakú, felülete
bronzpatinázott-aranyozott, 80 mm átmérõjû, 4 mm vastag. Egyik oldalán „Aranykoszorús Gazda”, illetve
„Aranykoszorús Gazdaasszony” felirat található kör alak-

2009/27. szám

ban. Fölötte nemzetiszín szalaggal átkötött búzakalászkoszorú helyezkedik el az adományozás évének bevésésével. Másik oldalán a Magyar Köztársaság babérkoszorúval
övezett címere a „Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési
Minisztérium” körfelirattal.
c) A felterjesztés helye és ideje:
A javaslatokat a megyei szakigazgatási hivatalokhoz
kell benyújtani április 15-ig. A megyei szakigazgatási hivatalok a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ
humánpolitikai szervezeti egységéhez (a továbbiakban:
Központ) továbbítják javaslatukat április 20-ig. A Központ az összesített javaslatot a Minisztérium eljáró humánpolitikai szervezeti egységéhez az Aranykoszorús Gazda/Gazdaasszony-díj Bizottságnak címezve továbbítja
május 15-ig. A Bizottság a javaslatát június 15-ig adja át a
Minisztérium humánpolitikai szervezeti egységnek.
7. a) A PRO SILVA HUNGARIAE-DÍJ (,,Magyar
Erdõkért díj”) azoknak adományozható, akik az erdõgazdálkodás, vadgazdálkodás és vadászat, az erdészeti természet- és környezetvédelem, az erdészeti alaptevékenységhez csatlakozó elsõdleges fafeldolgozás, valamint a fa- és
fatermékek, az erdei termékek kereskedelme terén huzamos idõn át kiemelkedõ teljesítményt nyújtottak, illetve a
magyar erdõk, a magyar erdõgazdálkodás érdekében kifejtett tevékenységük során kimagasló érdemeket szereztek,
a tudományok mûvelése, a szakoktatás, a szakirodalom és
a szakmai ismeretterjesztés, az államigazgatás, a szakszolgálati felügyeleti, az egyesületi, ellenszolgáltatás nélküli,
szakmai közhasznú, közérdekû munka terén a rendelet
1. §-ában meghatározott szakmai területekre irányulóan
kimagasló, elismerésre méltó tevékenységet fejtettek ki.
Az adományozásra minden év március 15-e és augusztus
20-a alkalmából kerül sor, mindkét alkalommal 3-3 díj
adományozható. A díjjal emlékplakett, az adományozást
igazoló okirat és jutalom jár.
b) Az emlékplakett bronzból készül, kör alakú, felülete
bronzpatinázott, 80 mm átmérõjû, 10 mm vastag. Az egyik
oldalát a Magyar Köztársaság tölgykoszorúval keretezett
állami címere díszíti. A másik oldalon a „Pro Silva Hungariae” felirat olvasható, a szakmai jelleget kifejezõ, sematikus ábrázolású fák között elhelyezve. Az emlékplakett peremére a díjazott neve kerül bevésésre.
c) A felterjesztés helye és ideje a március 15-i adományozáshoz:
ca) A javaslatokat az eljáró humánpolitikai szervezeti
egységhez megküldve a Pro Silva Hungariae-díj Bizottságnak címezve az adományozást megelõzõ év december
15-ig kell benyújtani.
cb) A Bizottság a javaslatát január 15-ig adja át az eljáró humánpolitikai szervezeti egységnek.
d) A felterjesztés helye és ideje az augusztus 20-ai adományozáshoz:
da) A javaslatokat az eljáró humánpolitikai szervezeti
egységhez megküldve a Pro Silva Hungariae-díj Bizottságnak címezve kell benyújtani május 15-ig.
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db) A Bizottság a javaslatát június 15-ig adja át az eljáró humánpolitikai szervezeti egységnek.
8. a) KOVÁCS BÉLA-DÍJ adományozható mindazoknak, akik kiemelkedõ agrárágazati tevékenységük mellett
sokat tettek a tulajdon sérthetetlenségén alapuló korszerû
magángazdasági, illetve a mezõgazdasági termelõk eredményesebb munkáját elõsegítõ szolgáltató típusú szövetkezeti szervezeti formák elterjesztéséért. Évente 4–10 díj
adományozható, augusztus 20-a alkalmából.
b) A díjjal Kovács Béla arcképével díszített oklevél és
jutalom jár.
c) A felterjesztés helye és ideje:
A javaslatokat a megyei szakigazgatási hivatalokhoz
kell benyújtani április 15-ig. A megyei szakigazgatási hivatalok a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ
humánpolitikai szervezeti egységéhez (a továbbiakban:
Központ) továbbítják javaslatukat április 30-ig. A Központ az összesített javaslatot a Kovács Béla-díj Bizottságnak címezve a Minisztérium humánpolitikai szervezeti
egységéhez május 15-ig továbbítja. A Bizottság a javaslatát június 15-ig adja át a Minisztérium humánpolitikai
szervezeti egységének.
9. a) A PRO ALIMENTIS HUNGARIAE-DÍJ (Magyar
Élelmiszerekért díj) az élelmiszeripar terén kiemelkedõ elméleti, gyakorlati és tudományos tevékenység elismeréséül, március 15-e alkalmából – évente 3 díj – adományozható:
aa) a szakterület jelentõs fejlõdését szolgáló tudományos, kutatási és mûszaki fejlesztési tevékenységért;
ab) kiemelkedõen eredményes irányító vagy operatív
tevékenységért;
ac) szakemberek oktatása, továbbképzése terén végzett
kiemelkedõ munkásságért.
A díjjal emlékplakett, az adományozást igazoló okirat
és jutalom jár.
b) Az emlékplakett bronzból készül, kör alakú, 120 mm
átmérõjû, 10 mm vastag. Egyik oldalán csendélet, fölötte
„Pro Alimentis Hungariae” felirattal, másik oldalán felsõ
részen „A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési minisztertõl” felirat alatt a magyar címer található.
c) A felterjesztés helye és ideje:
A javaslatokat az eljáró humánpolitikai szervezeti egységhez megküldve a Pro Alimentis Hungariae-díj Bizottságnak címezve kell benyújtani az adományozást megelõzõ év december 15-ig. A Bizottság a javaslatát január 15-ig
adja át az eljáró humánpolitikai szervezeti egységnek.
10. a) Az ÉLELMISZERBIZTONSÁGÉRT-DÍJ az
élelmiszeripar területén kiemelkedõ elméleti, gyakorlati és
tudományos tevékenység elismeréséül, augusztus 20-a alkalmából – évente – 3 díj adományozható:
aa) a szakterület jelentõs fejlõdését szolgáló tudományos, kutatási, oktatási, fejlesztési, ellenõrzési tevékenységért;
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ab) a szakterület gyakorlati megvalósításában elért kiemelkedõ tevékenységért, az élelmiszerláncban mûködõ
vállalkozásnál történt példaszerû alkalmazásért.
A díjjal emlékplakett, az adományozást igazoló okirat
és jutalom jár.
b) Az emlékplakett bronzból készül, kör alakú, 120 mm
átmérõjû, 10 mm vastag. Egyik oldalán Vas Károly arcképe, fölötte „Élelmiszerbiztonságért” felirattal, másik oldalának felsõ részén „A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
minisztertõl” felirat, alatta a magyar címer található.
c) Felterjesztés helye és ideje:
A javaslatokat az adományozás évében május 15-ig az
eljáró humánpolitikai szervezeti egység címére kell benyújtani, amely továbbítja azokat az Élelmiszerbiztonságért-díj Bizottság számára. A Bizottság a díjazottakra tett
javaslatát június 15-ig adja át az eljáró humánpolitikai
szervezeti egységnek.
11. a) A mezõ- és erdõgazdasági faalapanyag-feldolgozóipar, vadgazdálkodás, élelmiszeripar, földmérés és földügy, mezõgazdasági vízgazdálkodás, a térségi együttmûködés elõsegítése, a társadalom, a gazdaság és környezet
összehangolt fejlesztése, valamint a vidékfejlesztés terén
végzett kiemelkedõ tevékenységért, március 15-e, augusztus 20-a, nyugállományba vonulás, gazdálkodó szervezetek jubileuma alkalmából, évente 150 Miniszteri Elismerõ
Oklevél adományozható.
b) A felterjesztés helye és ideje:
A javaslatokat az adományozás idõpontját megelõzõen
2 hónappal kell a Kitüntetési Bizottsághoz benyújtani az
eljáró humánpolitikai szervezeti egység címére.
c) A kitüntetettnek a munkáltatói döntés alapján e címen külön jutalom adható.
12. a) Miniszteri Dicséret a minisztérium munkatársainak elismeréséül szolgál a hivatali munka kimagasló és
lelkiismeretes ellátásáért. Az elismerés a Köztisztviselõk
Napja, illetve nyugállományba vonulás alkalmából adományozható. Az elismeréssel oklevél és a mindenkori köztisztviselõi illetményalap négyszeresének megfelelõ külön
jutalom adható. Az elismerésben évente 25 fõ részesülhet.
b) A felterjesztés helye és ideje:
A javaslatokat az adományozás idõpontját megelõzõen
2 hónappal kell a Kitüntetési Bizottsághoz benyújtani az
eljáró humánpolitikai szervezeti egység címére.
13. a) Minden év március 15-e, augusztus 20-a alkalmából Életfa emlékplakett adományozható a mezõ- és erdõgazdaság, faalapanyag-feldolgozóipar, vadgazdálkodás, élelmiszeripar, földmérés és földügy, mezõgazdasági
vízgazdálkodás, valamint a vidékfejlesztés területén végzett lelkiismeretes és becsületes munka, életút elismeréséül mindazoknak, akiket két különbözõ helyrõl (pl. volt
munkahely és szakmai kamara, helyi önkormányzat, szakmai egyesület stb.) egybehangzó ajánlással javasolnak. A
javaslatok a születési év kerek évfordulója alkalmából te-
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hetõk, az évfordulót megelõzõ vagy követõ nyolc hónapon
belül.
Az Életfa emlékplakett fokozatai:
aa) bronz: 70 éves korban – évente 30 db;
ab) ezüst: 80 éves korban – évente 15 db;
ac) arany: 90 éves korban évente igény szerint;
ad) gyémánt: 100 éves korban évente igény szerint
adományozható.
b) Az emlékplakett bronzból készül, kör alakú, felülete
patinázott, 100 mm átmérõjû, 10 mm vastag; A plakett szélén a fokozatnak megfelelõ színû körgyûrû található.
Egyik oldalán az életfa stilizált képe, a körgyûrûben „Életfa emlékplakett” és a fokozat megjelölése felirat szerepel.
Másik oldalán a magyar címer, az adományozás éve és az
adományozott neve található, gravírozva. A körgyûrûben
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a felirat: „A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési minisztertõl”. Az emlékplaketthez az adományozást igazoló, a
fokozatnak megfelelõ oklevél jár.
c) A felterjesztés helye és ideje:
A javaslatokat
ca) a március 15-i adományozáshoz január 15-ig;
cb) az augusztus 20-i adományozáshoz június 15-ig
kell benyújtani a Kitüntetési Bizottsághoz az eljáró humánpolitikai szervezeti egység címére.
14. A javaslathoz mellékelni kell a javasolt személy
közokiratba vagy teljes bizonyító erejû magánokiratba
foglalt nyilatkozatát, melyben hozzájárul a személyes adatai kezeléséhez.

2. számú melléklet a 16/2009. (III. 6.) FVM rendelethez
(MINTA 1)
Javaslat
........................................................................................
díj, illetve elismerés adományozására
a 16/2009. (III. 6.) FVM rendelet alapján
természetes személy részére
A javaslatot tevõ (szervezet) neve: .....................................................................................................................................
Címe:...................................................................................................................................................................................
A kapcsolattartó neve, elérhetõsége (telefonszám, e-mail, fax):.........................................................................................
A javasolt személy neve: ...................................................................................................................................................
Lakcíme: ...........................................................................................................................................................................
Értesítési címe, elérhetõsége (telefonszám, e-mail, fax): ..................................................................................................
Születési helye, év, hó, nap: ..............................................................................................................................................
Anyja neve: .......................................................................................................................................................................
Állampolgársága: ..............................................................................................................................................................
Munkahelye (nyugdíj mellett vállalt munka esetén is): ....................................................................................................
Beosztása (foglalkozása): ..................................................................................................................................................
Tudományos fokozata: ......................................................................................................................................................
TAJ szám: .........................................................................................................................................................................
Adóazonosító szám: ..........................................................................................................................................................
Átutalási szám: ..................................................................................................................................................................
Eddigi kitüntetései (évszámmal): ......................................................................................................................................
Az átadásra javasolt idõpont: ................................... év ....................................................... hó .......................... nap.
A díj, illetve elismerés adományozásának alkalma: .........................................................................................................
(A javaslat indokolása, életút bemutatása a túloldalon/külön oldalon.)

........................., 200...... ..................... hó ..... nap.

............................................
a javaslattevõ aláírása
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(MINTA 2)

Javaslat
........................................................................................
díj, illetve elismerés adományozására
a 16/2009. (III. 6.) FVM rendelet alapján
szervezet részére

A javaslatot tevõ (szervezet) neve: .....................................................................................................................................
Címe:...................................................................................................................................................................................
A kapcsolattartó neve, elérhetõsége (telefonszám, e-mail, fax):.........................................................................................
A javasolt szervezet neve: .................................................................................................................................................
Székhelye: .........................................................................................................................................................................
Értesítési címe, elérhetõsége (telefonszám, e-mail, fax): ..................................................................................................
Adószám: ..........................................................................................................................................................................
Átutalási szám: ..................................................................................................................................................................
Eddigi kitüntetései (évszámmal): ......................................................................................................................................
Az átadásra javasolt idõpont: ........................................... év ................................................ hó ........................ nap.
A díj, illetve elismerés adományozásának alkalma: .........................................................................................................
(A javaslat indokolása a túloldalon/külön oldalon.)

........................., 200...... ..................... hó ..... nap.

............................................
a javaslattevõ aláírása
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A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter
17/2009. (III. 6.) FVM
rendelete

FVM rendelet 5. számú melléklete szerinti formanyomtatvány.”

az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
a Natura 2000 gyepterületeken történõ
gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs
támogatás részletes szabályairól szóló
128/2007. (X. 31.) FVM rendelet módosításáról

Az R. 6. §-ának c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E rendelet alapján a támogatást az a mezõgazdasági
termelõ veheti igénybe, aki vállalja, hogy az alábbi feltételek mindegyikét teljesíti:]
„c) részt vesz az Új Magyarország Vidékfejlesztési
Program keretén belül, az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott, a Natura 2000 területen
gazdálkodók részére szervezett képzésen, vagy hitelt érdemlõen igazolja, hogy 3 évnél nem régebben részt vett
ilyen képzésen;”

A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint
halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi
XVII. törvény (a továbbiakban: tv.) 81. §-a (3) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának
a) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következõket rendelem el:
1. §
(1) Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 gyepterületeken történõ gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól szóló 128/2007. (X. 31.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-ának 3. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E rendelet alkalmazásában]
„3. mezõgazdasági parcella: egy földhasználó olyan
összefüggõ földterülete, amelyen egy növénycsoportot
termeszt;”
(2) Az R. 2. §-ának 6. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E rendelet alkalmazásában]
„6. Helyes Mezõgazdasági és Környezeti Állapot fenntartása érdekében alkalmazandó elõírások összessége
(a továbbiakban: HMKÁ elõírásai): az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások
igényléséhez teljesítendõ „Helyes Mezõgazdasági és
Környezeti Állapot” fenntartásához szükséges feltételrendszer, valamint az állatok állategységre való átváltási
arányának meghatározásáról szóló 50/2008. (IV. 24.)
FVM rendelet 1. számú melléklete szerinti elõírások;”
(3) Az R. 2. §-ának 8. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E rendelet alkalmazásában]
„8. gazdálkodási napló: az egyszerûsített területalapú
támogatások és a vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendõ „Helyes Mezõgazdasági és Környezeti
Állapot”, illetve a „Helyes Gazdálkodási Gyakorlat” feltételrendszerének meghatározásáról szóló 4/2004. (I. 13.)

2. §

3. §
Az R. 8. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„8. § A támogatás a kifizetési kérelem keresztellenõrzése, illetve a helyszíni ellenõrzési eredmények kiértékelése
után – figyelemmel a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet
13. § (1) bekezdés alkalmazására – egy összegben kerül
folyósításra.”

4. §
(1) Az R. 10. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) Ha a mezõgazdasági termelõ nem tesz eleget a 6. §
b) pontja szerinti gazdálkodási napló vezetésére vonatkozó kötelezettségnek, akkor
a) az elsõ alkalommal figyelmeztetést kap;
b) a második és minden további alkalommal a támogatás 20%-kal csökkentve kerül kifizetésre.”
(2) Az R. 10. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(3) Ha a mezõgazdasági termelõ nem teljesíti a földhasználati rendeletben elõírt szabályok valamelyikét,
abban az esetben az adott jogsértéssel érintett mezõgazdasági parcellára esõ támogatás
a) a földhasználati rendelet 3. §-ának (1) bekezdésében
elõírt szabályok esetében 100%-kal,
b) a földhasználati rendelet 3. §-ának (2)–(5) bekezdéseiben elõírt szabályok esetében 60%-kal,
c) a földhasználati rendelet 4. § (1)–(4) bekezdéseiben
elõírt szabályok esetében 40%-kal,
d) a földhasználati rendelet 4. § (5) bekezdésében elõírt
szabályok esetében 10%-kal,
e) a földhasználati rendelet 5. §-ában elõírt szabályok
esetében 20%-kal
csökkentve kerül kifizetésre.”
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5. §

1. §

Az R. 2. §-ának 8. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E rendelet alkalmazásában]
„8. gazdálkodási napló: az Európai Mezõgazdasági
Vidékfejlesztési Alap agrár-környezetgazdálkodási intézkedéseihez külön jogszabályban elõírt formanyomtatvány.”

(1) A rendelet célja a monitoring adatok egységes rendszer alapján történõ adatszolgáltatási kereteinek meghatározása.

6. §
Az R. 7. §-ának (4) bekezdése hatályát veszti.

7. §
(1) E rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a kihirdetését követõ nyolcadik napon lép hatályba.
(2) Az 5. § 2009. szeptember 1-jén lép hatályba.
(3) Az R. e rendelettel megállapított rendelkezéseit a
folyamatban lévõ ügyekben is alkalmazni kell. Az R.
– 5. és 6. §-sal megállapított – 2. §-ának 8. pontját és a 7. §
(4) bekezdését a hatálybalépését követõen indult ügyekben kell alkalmazni.

(2) A rendelet hatálya a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló
2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 10. §-ának
(1) és (2) bekezdéseiben meghatározott ügyfelekre terjed ki.
(3) A rendelet hatálya kiterjed
a) az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap
(a továbbiakban: Alap) által társfinanszírozott Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (a továbbiakban: Program) keretében igénybe vett támogatások felhasználására
vonatkozó monitoring adatszolgáltatásra;
b) az Alapból finanszírozott Nemzeti Vidékfejlesztési
Terv azon intézkedései keretében igénybe vett támogatások felhasználására vonatkozó monitoring adatszolgáltatásra, amelyek az 1698/2005/EK tanácsi rendeletben elõírt
vidékfejlesztési támogatásra történõ átmenet szabályainak
megállapításáról szóló 1320/2006/EK bizottsági rendelet
(2006. szeptember 5.) szerinti áthúzódó tételeknek minõsülnek.

(4) E rendelet 2010. december 31-én hatályát veszti.
Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter
18/2009. (III. 6.) FVM
rendelete
az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
támogatott intézkedések monitoring adatszolgáltatási
rendjére vonatkozó részletes szabályokról
A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdésének a) és g) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 162/2006.
(VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

2. §
E rendelet alkalmazásában:
1. adatszolgáltatás: a Program célkitûzéseihez viszonyított elõrehaladás, hatékonyság és eredményesség mérése érdekében az ügyfelek általános gazdálkodási adatainak, illetve az általuk megvalósított mûveletek pénzügyi
és fizikai megvalósítására vonatkozó monitoring indikátor
adatok meghatározott rendszerességgel történõ jelentése;
2. indikátor: a Program keretében támogatott mûvelettel elérendõ célkitûzések, illetve a célkitûzésekhez viszonyított elõrehaladás, hatékonyság és eredményesség mérésére szolgáló pénzügyi, fizikai, logikai mutatók és szöveges értékelés;
3. mûködtetési kötelezettség: a támogatott mûvelet, a
mûvelet támogatása igénybevételének feltételeire irányadó egyéb jogszabályok, illetõleg rendelkezések által,
meghatározott idõtartamra elõírt rendeltetésszerû használat, üzemeltetési kötelezettség;
4. fenntartási kötelezettség: a támogatott mûvelet, a
mûvelet támogatása igénybevételének feltételeire irányadó egyéb jogszabályok, illetõleg rendelkezések által,
meghatározott idõtartamra elõírt fenntartási, megtartási
kötelezettség;
5. mûvelet: az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásokról szóló 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi
rendelet 2 cikk e) pontjában meghatározott fogalom;

5066

MAGYAR KÖZLÖNY

6. támogatási határozat: a támogatási kérelemnek
helyt adó, illetve részben helyt adó határozat.

3. §
(1) Az ügyfél rendszeres monitoring adatszolgáltatásra
köteles. Az ügyfélnek az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló
23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 11. §-ában meghatározott
adatszolgáltatási kötelezettségének e rendeletben foglaltak szerint kell eleget tennie.
(2) Az adatszolgáltatási kötelezettség kiterjed minden, a
Program alapján meghirdetett jogcím keretében támogatott, illetve az 1. § (3) bekezdés b) pontja alapján finanszírozott mûveletre, amelyre vonatkozóan a támogatási határozat meghozatalra vagy szerzõdés megkötésre került.
(3) Az ügyfél adatszolgáltatása akkor tekinthetõ teljeskörûnek, ha minden olyan jogcím esetében eleget tett e
rendelet szerinti monitoring adatszolgáltatási kötelezettségének, amelyre vonatkozóan a támogatási határozat meghozatalra vagy a szerzõdés megkötésre került.
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(1) Az ügyfél köteles
a) a támogatási határozat meghozatalát vagy a szerzõdés megkötését követõ év február 1. és március 1. közötti
idõszakában az általános gazdálkodási bázisadatokra, illetve a mûvelet megvalósításának végére a támogatásnak
köszönhetõen elérni kívánt eredmények adataira, valamint
b) a mûvelet megvalósításának idõszakában, minden
év február 1. és március 1. között a mûvelet megvalósításának hatására, annak egyes fázisaiban elért eredményekre,
illetve azok változására vonatkozó éves adatokra, továbbá
c) a mûvelet befejezését követõen az utolsó kifizetési
döntés meghozatalát követõ év február 1. és március 1. közötti idõszakában a mûvelet keretében igénybe vett támogatásnak köszönhetõen ténylegesen elért eredményekre
vonatkozó záró adatokra, illetve
d) jogszabályban elõírt fenntartási illetõleg mûködtetési kötelezettség ideje alatt, minden év február 1. és március 1. közötti idõszakában fenntartási adatokra
vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettséget teljesíteni.
(2) Az ügyfél minden évben csak az adatszolgáltatás
évét megelõzõ évre vonatkozóan köteles adatot szolgáltatni.

(4) Az ügyfél adatszolgáltatási kötelezettsége a támogatási határozat meghozatalát vagy a szerzõdés megkötését
követõ évtõl kezdõdõen áll fenn, a határozat meghozatalát
vagy a szerzõdés megkötését követõ nappal kezdõdõ idõszakra vonatkozóan.

(3) A számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény szerinti
beszámolóban szereplõ adatokat az adatszolgáltatás idõpontjában már elérhetõ beszámolóból kell szolgáltatni.

(5) Az ügyfél által monitoring célú felhasználásra szolgáltatandó indikátor adatok körét meghirdetett jogcímenként a melléklet tartalmazza.

5. §

(6) A mellékletben felsorolt egyes indikátor adatok forrását egyrészt a támogatási és kifizetési kérelem, másrészt
a (7) bekezdés szerinti, ügyfél által kitöltött elektronikus
ûrlap képezi.
(7) Az ügyfélnek az e rendelet szerinti adatszolgáltatási
kötelezettségét elektronikus úton kell teljesítenie a Tv.
12. § (6) bekezdése alapján. Az elektronikus adatszolgáltatás technikai feltételeit az egyes mezõgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén az
elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló
80/2008. (IV. 4.) Korm. rendelet 2. § (1)–(5) bekezdései és
3. §-a szabályozzák.
(8) Az ügyfél az adatszolgáltatási kötelezettségének
meghatalmazott útján is eleget tehet, ebben az esetben a
meghatalmazást az MVH által rendszeresített formanyomtatványon kell bejelenteni.

Az MVH a monitoring adatokra vonatkozóan a 3. §-ban
meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését
ellenõrzi, valamint jogosult adminisztratív és helyszíni ellenõrzés keretében is az adatszolgáltatás pontosságát vizsgálni.

6. §
Amennyiben az ügyfél teljeskörû – minden támogatási
határozattal vagy szerzõdéssel rendelkezõ mûveletre vonatkozó – adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz
eleget, vagy azt késedelmesen, hibásan, valótlan adattartalommal, hiányosan, vagy nem az elõírt módon teljesíti, a
Tv. 71. §-a alapján mulasztási bírsággal sújtható.

Záró rendelkezések

(9) Az MVH a monitoring adatszolgáltatás teljesítéséhez Útmutatót készít és azt a www.mvh.gov.hu internetes
portálon közleményként közzéteszi.

7. §

(10) Az ügyfél a saját, illetve a mûvelet helyzetének
megfelelõ, valós adatokat köteles szolgáltatni.

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 3. napon lép hatályba.
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(2) Az ügyfélnek 2007. évre vonatkozóan nem áll fenn
adatszolgáltatási kötelezettsége.
(3) A 4. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérõen, az e
rendelet hatálybalépését megelõzõ évben meghozott támogatási határozatok vagy megkötött szerzõdések tekintetében az ügyfél köteles
a) az e rendelet hatálybalépését követõ 30 napon belül
az általános gazdálkodási bázisadatokra, illetve a mûvelet
megvalósításának végére a támogatásnak köszönhetõen
elérni kívánt eredmények adatait (tervadat), valamint
b) a mûvelet megvalósításának idõszakában, e rendelet
hatálybalépését követõ 30 napon belül a mûvelet megvalósításának hatására, annak egyes fázisaiban elért eredményekre, illetve azok változására vonatkozó éves adatokat,
továbbá
c) a mûvelet befejezését követõen, e rendelet hatálybalépését követõ 30 napon belül a mûvelet keretében igénybe vett támogatásnak köszönhetõen ténylegesen elért eredményekre vonatkozó záró adatokat, illetve
d) jogszabályban elõírt fenntartási illetõleg mûködtetési kötelezettség ideje alatt, e rendelet hatálybalépését követõ 30 napon belül fenntartási adatokat
szolgáltatni.

8. §
Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusok végrehajtását szolgálja:
a) a Tanács 1698/2005/EK rendelete (2005. szeptember 20.) az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról;
b) a Bizottság 1974/2006/EK rendelete (2006. december 15.) az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról
szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási
szabályainak megállapításáról;
c) a Bizottság 1320/2006/EK rendelete (2006. szeptember 5.) az 1698/2005/EK tanácsi rendeletben elõírt vidékfejlesztési támogatásra történõ átmenet részletes szabályainak megállapításáról.
Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

Melléklet
a 18/2009. (III. 6.) FVM rendelethez
1. Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból közbeszerzési eljárás keretében kötött szerzõdés alapján a komplex tájékoztatási tevékenység: gazdálkodói információs szolgálat fenntartására igénybevett támogatásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás
– egyedi irodai/kihelyezett tanácsadás idõtartamára és
az igénybevevõkre (nem, kor) vonatkozó adatok;
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– csoportos tanácsadás idõtartamára és az igénybevevõkre (nem, kor) vonatkozó adatok;
– a támogatás pénzügyi adatai (igényelt, illetve jóváhagyott támogatási összeg).
2. Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezõgazdasági termelõk számára nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló 67/2007. (VII. 26.)
FVM rendelet keretében igénybevett támogatásokhoz
kapcsolódó adatszolgáltatás
– a támogatásban részesülõ ügyfél személyes adatai
(neme, kora korcsoportonként);
– a mûvelt mezõgazdasági terület kapcsolódása a Gazdaságátadás intézkedéshez;
– az intézkedés keretében átvett mezõgazdasági terület
legjellemzõbb ágazat/alágazat szerinti besorolása;
– a támogatási jogcím keretében átvett mezõgazdasági
területen folytatott termelési mód besorolása (hagyományos; ökológiai);
– a támogatott gazdaság pénzügyi gazdálkodási adatai
(fedezeti összeg; nettó árbevétel);
– a támogatás pénzügyi adatai (összes kiadás; igényelt,
illetve jóváhagyott támogatási összeg);
– a gazdaság mérete (EUME);
– az ügyfél által hasznosított terület mérete saját, illetve
bérelt terület szerinti bontásban;
– a projekt összes kiadásának megbontása a megvalósított beruházás típusa szerint.
3. Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezõgazdasági termelõk gazdaságátadásához nyújtandó támogatás részletes feltételeirõl szóló 83/2007.
(VIII. 10.) FVM rendelet keretében igénybevett támogatásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás
– a támogatásban részesülõ ügyfél jogi státusza (mezõgazdasági munkavállaló, illetve gazdálkodó);
– a támogatásban részesülõ ügyfél személyes adatai
(neme, kora korcsoportonként);
– a támogatásban részesülõ ügyfél átadott gazdaságára
vonatkozó foglalkoztatási adatok – foglalkoztatottak száma (teljes és részmunkaidõs), illetve az általuk ledolgozott
munkaórák száma – nem, kor, illetve esélyegyenlõségi
szempontok (roma, megváltozott munkaképességû) szerinti bontásban;
– a támogatott gazdaság gazdálkodási pénzügyi adatai
(fedezeti összeg; nettó árbevétel) tevékenységi ágazatonkénti bontásban;
– a támogatás pénzügyi adatai (összes kiadás; igényelt,
illetve jóváhagyott támogatási összeg);
– a támogatási jogcím keretében átadott terület nagysága;
– a támogatásban részesülõ ügyfél jogi státusza (õstermelõ; egyéni vállalkozó);
– az átadandó/átadott gazdaság méretére, típusára; az
átadandó állatokra vonatkozó adatok;
– az átvevõ adatai (életkor; nem; végzettség).
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4. Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez
nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló
52/2007. (VI. 28.) FVM rendelet keretében igénybevett támogatásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás
– a támogatásban részesülõ ügyfél személyes adatai
(neme, kora korcsoportonként);
– a támogatásban részesülõ ügyfél tevékenységi ágazata (mezõgazdaság-kertészet; erdészet);
– az igénybevett tanácsadás típusa mezõgazdasági-kertészeti, illetve erdészeti szak-témakörönkénti bontásban;
– a támogatásban részesülõ ügyfél évenként kapott
közvetlen kifizetések összegének nagyságrendi besorolása;
– a támogatásban részesülõ gazdaság pénzügyi gazdálkodási adatai (fedezeti összeg; nettó árbevétel) tevékenységi ágazatonkénti bontásban;
– a támogatás pénzügyi adatai (összes kiadás; igényelt,
illetve jóváhagyott támogatási összeg).
5. Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az önálló, építéssel nem járó gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló 26/2007. (IV. 17.) FVM rendelet keretében igénybevett támogatásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás
– a támogatásban részesülõ vállalkozás besorolása vállalkozás méret kategóriákba;
– a támogatásban részesülõ ügyfél jogi státusza (természetes személy – jogi személy);
– a támogatásban részesülõ termelõi csoport (a továbbiakban: TCS);
– a támogatásban részesülõ ügyfél személyes adatai
(neme, kora korcsoportonként);
– a támogatásban részesülõ ügyfél vállalkozására vonatkozó foglalkoztatási adatok – foglalkoztatottak száma
(teljes és részmunkaidõs), illetve az általuk ledolgozott
munkaórák száma – nem, kor, illetve esélyegyenlõségi
szempontok (roma, megváltozott munkaképességû) szerinti bontásban;
– a támogatásnak köszönhetõen létrehozott új munkahelyek száma, illetve az ezen munkahelyeken a foglalkoztatottak által ledolgozott munkaórák száma nem, kor, illetve esélyegyenlõségi szempontok (roma, megváltozott
munkaképességû) szerinti bontásban;
– a támogatott vállalkozás pénzügyi gazdálkodási adatai (fedezeti összeg; nettó árbevétel) tevékenységi ágazatonkénti bontásban;
– a támogatásnak köszönhetõen bevezetett új termékre,
új technológiára vonatkozó adatok;
– a támogatási jogcím keretében megvalósított mûvelet
beruházás-típus szerinti besorolása;
– a GAZDANET programban való részvételi szándékra vonatkozó adat;
– a támogatott beruházás pénzügyi adatai (összes kiadás; igényelt, illetve jóváhagyott támogatási összeg);
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– a támogatott gazdaság/vállalkozás termelési mód
szerinti besorolása (hagyományos/ökológiai);
– a támogatott gazdaság/vállalkozás legjellemzõbb tevékenységi ágazat, illetve alágazat szerinti besorolása;
– a támogatásnak köszönhetõen megvalósított projekt
megvalósítási helyének besorolása beavatkozási terület
szerint (KAT-Natura 2000-2000/60/EK irányelv);
– a támogatásnak köszönhetõen létrehozásra kerülõ új
technológia bevezetéséhez kapcsolódó pénzügyi adatok
(összes kiadás; igényelt, illetve jóváhagyott támogatási
összeg);
– a támogatott gazdaság/vállalkozás üzemmérete;
– a támogatott beruházás megvalósítási helyére vonatkozó adatok (település, helyrajzi szám);
– az ügyfél által hasznosított terület mérete saját, illetve
bérelt terület szerinti bontásban;
– a támogatott gazdaság/vállalkozás meglévõ, illetve új
összes gépkapacitása;
– a támogatott beszerzés környezetvédelmi minõsítésére vonatkozó adat;
– a megújuló energiaforrások alkalmazása a szárítási
folyamat során;
– állattenyésztésre gyakorolt hatás.
6. Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a növénytermesztés létesítményeinek korszerûsítéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes feltételeirõl szóló 35/2008. (III. 27.) FVM rendelet keretében
igénybevett támogatásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás
Alap indikátorok
– a támogatásban részesülõ vállalkozás besorolása vállalkozás méret kategóriákba;
– a támogatásban részesülõ ügyfél jogi státusza (természetes személy – jogi személy – TCS);
– a támogatásban részesülõ ügyfél személyes adatai
(neme, kora korcsoportonként);
– a támogatásban részesülõ ügyfél vállalkozására vonatkozó foglalkoztatási adatok – foglalkoztatottak száma
(teljes és részmunkaidõs), illetve az általuk ledolgozott
munkaórák száma – nem, kor, illetve esélyegyenlõségi
szempontok (roma, megváltozott munkaképességû) szerinti bontásban;
– a támogatásnak köszönhetõen létrehozott új munkahelyek száma, illetve az ezen munkahelyeken a foglalkoztatottak által ledolgozott munkaórák száma nem, kor, illetve esélyegyenlõségi szempontok (roma, megváltozott
munkaképességû) szerinti bontásban;
– a támogatott vállalkozás pénzügyi gazdálkodási adatai (fedezeti összeg; nettó árbevétel) tevékenységi ágazatonkénti bontásban;
– a támogatásnak köszönhetõen bevezetett új termékre,
új technológiára vonatkozó adatok;
– a támogatott gazdaság/vállalkozás jellege (mezõgazdasági, erdészeti üzem, élelmiszeripari vállalkozás);
– a támogatott gazdaság/vállalkozás legjellemzõbb tevékenységi szektor szerinti besorolása;
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– a támogatott gazdaság/vállalkozás legjellemzõbb tevékenységi ágazat, illetve alágazat szerinti besorolása;
– a támogatott mezõgazdasági gazdaság/vállalkozás
ágazati típusa (hagyományos/ökológiai);
– a támogatási jogcím keretében megvalósított mûvelet
beruházás-típus szerinti besorolása (gép, épület, technológia);
– a támogatásnak köszönhetõen megvalósított projekt
megvalósítási helyének besorolása beavatkozási terület
besorolása (KAT; Natura 2000; 2000/60 irányelv alá tartozó terület; egyéb);
– GAZDANET programban való részvételi szándékra
vonatkozó adat;
– a támogatott beruházás pénzügyi adatai (összes, illetve elszámolható kiadás; igényelt, illetve jóváhagyott támogatási összeg);
– a támogatott beruházás megvalósítási helyére vonatkozó adatok (település, helyrajzi szám);
– a támogatott gazdaság/vállalkozás üzemmérete;
– az ügyfél által hasznosított terület mérete saját, illetve
bérelt terület szerinti bontásban;
– a támogatott beruházás technikai adatai (típus, teljesítmény, fajlagos energiafelhasználás);
– beruházás típusa (felújított, új, fejlesztéssel nem érintett);
– új, felújított kapacitásra vonatkozó adatok;
– fejlesztéssel elért költségmegtakarítás;
– bérmunka igénylésre vonatkozó adatok.
7. Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás
mezõgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl
szóló 34/2008. (III. 27.) FVM rendelet keretében igénybevett támogatásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás
ÜZEMI
– a támogatásban részesülõ vállalkozás besorolása vállalkozás méret kategóriákba;
– a támogatásban részesülõ ügyfél jogi státusza/tevékenységi formája (pl. önkormányzat, vízgazdálkodási társulat, TCS, TÉSZ);
– a támogatásban részesülõ ügyfél személyes adatai
(neme, kora korcsoportonként);
– a támogatásban részesülõ ügyfél vállalkozására vonatkozó foglalkoztatási adatok – foglalkoztatottak száma
(teljes és részmunkaidõs), illetve az általuk ledolgozott
munkaórák száma – nem, kor, illetve esélyegyenlõségi
szempontok (roma, megváltozott munkaképességû) szerinti bontásban;
– a támogatásnak köszönhetõen létrehozott új munkahelyek száma, illetve az ezen munkahelyeken a foglalkoztatottak által ledolgozott munkaórák száma nem, kor, illetve esélyegyenlõségi szempontok (roma, megváltozott
munkaképességû) szerinti bontásban;
– a támogatott gazdaság pénzügyi adatai (fedezeti
összeg; nettó árbevétel) tevékenységi ágazatonkénti bontásban;
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– a támogatásnak köszönhetõen bevezetett új termékre,
új technológiára vonatkozó adatok;
– a GAZDANET programban való részvételi szándékra vonatkozó adat;
– a támogatott gazdaság legjellemzõbb tevékenységi
ágazat, illetve alágazat szerinti besorolása;
– a támogatott gazdaság jellege és legjellemzõbb tevékenységi szektor szerinti besorolása (ágazati bontás szerint);
– termelési terület nagysága termelési mód szerinti besorolása (hagyományos/ökológiai);
– a beruházás típusa (gépbeszerzés, épület, technológia);
– a támogatott beruházás pénzügyi adatai (összes kiadás; igényelt, illetve jóváhagyott támogatási összeg);
– a támogatásnak köszönhetõen megvalósított projekt
megvalósítási helyének besorolása beavatkozási terület
szerint (KAT, Natura 2000, 2000/60/EK rendelet irányelv
– a beruházás megvalósításának helye).
KÖZÖSSÉGI
– a támogatásban részesülõ vállalkozás besorolása vállalkozás méret kategóriákba;
– a támogatásban részesülõ ügyfél jogi státusza/tevékenységi formája (pl. önkormányzat, vízgazdálkodási társulat, TCS, TÉSZ);
– a támogatásban részesülõ ügyfél személyes adatai
(neme, kora korcsoportonként);
– a támogatásban részesülõ ügyfél vállalkozására vonatkozó foglalkoztatási adatok – foglalkoztatottak száma
(teljes és részmunkaidõs), illetve az általuk ledolgozott
munkaórák száma – nem, kor, illetve esélyegyenlõségi
szempontok (roma, megváltozott munkaképességû) szerinti bontásban;
– a támogatásnak köszönhetõen létrehozott új munkahelyek száma, illetve az ezen munkahelyeken a foglalkoztatottak által ledolgozott munkaórák száma nem, kor, illetve esélyegyenlõségi szempontok (roma, megváltozott
munkaképességû) szerinti bontásban;
– a támogatott gazdaság pénzügyi adatai (fedezeti
összeg; nettó árbevétel) tevékenységi ágazatonkénti bontásban;
– a támogatott gazdaság legjellemzõbb tevékenységi
ágazat, illetve alágazat szerinti besorolása;
– a támogatott gazdaság jellege és szektora legjellemzõbb tevékenységi szektor szerinti besorolása (ágazati
bontás szerint);
– a támogatás alapjául szolgáló földterület nagysága
(gazdálkodást szolgáló terület – erdõterület szerinti bontásban);
– a támogatási jogcím keretében megvalósított beruházás beruházás-típus szerinti besorolása;
– a támogatott beruházás pénzügyi adatai (összes kiadás; igényelt, illetve jóváhagyott támogatási összeg);
– a támogatásnak köszönhetõen megvalósított projekt
megvalósítási helyének besorolása beavatkozási terület
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szerint (KAT, Natura 2000, 2000/60/EK rendelet irányelv
– a beruházás megvalósításának helye).
ÜZEMI + KÖZÖSSÉGI
– a támogatott gazdaság/vállalkozás üzemmérete;
– a támogatott beruházás megvalósítási helyére vonatkozó adatok (település, helyrajzi szám);
– az ügyfél által hasznosított terület mérete saját, illetve
bérelt terület szerinti bontásban;
– a támogatott beszerzés környezetvédelmi minõsítésére vonatkozó adat.
Öntözést érintõ indikátorok:
– a támogatott beruházással érintett gazdaságok száma;
– a támogatásnak köszönhetõen öntözõvízzel ellátott
terület nagysága, az öntözésre szolgáltatott vízmennyiség;
– a beruházás által érintett víztározók (száma, területe,
befogadóképessége);
– az öntözés technológiájára vonatkozó adatok;
– öntözött kultúrák besorolása.
Meliorációt érintõ indikátorok
– technikai paraméterek (új – felújított csatornák
hossza; meliorált út hossza; tereprendezés; talajcsövezés;
víztározók adatai; teraszépítés).
Területi vízgazdálkodást érintõ indikátorok
– technikai paraméterek (új – felújított bel- és öntözõvíz-csatornák hossza; víztározók adatai; belvíztõl mentesített terület nagysága; új/felújított szivattyútelepek száma).

– a támogatott beruházás pénzügyi adatai tevékenységi
szektor szerinti bontásban;
– a támogatási jogcím keretében megvalósított mûvelet
beruházás-típus szerinti besorolása;
– a támogatott gazdaság/vállalkozás legjellemzõbb tevékenységi ágazat, illetve alágazat szerinti besorolás;
– a támogatott gazdaság/vállalkozás termelési mód
szerinti besorolása (hagyományos/ökológiai);
– a támogatott beruházás keretében a biomassza kazán
pénzügyi adatai (összes kiadás; igényelt, illetve jóváhagyott támogatási összeg);
– a támogatásnak köszönhetõen megvalósított projekt
megvalósítási helyének besorolása beavatkozási terület
szerint (KAT, Natura 2000, 2000/60/EK irányelv szerint –
a beruházás megvalósításának helye);
– a támogatott beruházás pénzügyi adatai (összes kiadás; igényelt, illetve jóváhagyott támogatási összeg);
– GAZDANET programban való részvételi szándékra
vonatkozó adat;
– az ügyfél által hasznosított terület mérete saját, illetve
bérelt terület szerinti bontásban;
– az elõállított megújuló energia mennyisége;
– energiafelhasználás célterülete ágazatonként;
– biomassza felhasználására vonatkozó adatok;
– a támogatott intézkedés keretében beépített összteljesítmény.

8. Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezõgazdasági energiafelhasználás megújuló energiaforrásokból történõ elõállításhoz nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló 78/2007. (VII. 30.) FVM
rendelet keretében igénybevett támogatásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás
– a támogatásban részesülõ ügyfél jogi státusza (természetes személy – jogi személy);
– a támogatásban részesülõ ügyfél személyes adatai
(neme, kora korcsoportonként);
– a támogatásban részesülõ vállalkozás besorolása vállalkozás méret kategóriákba;
– a támogatásban részesülõ ügyfél vállalkozására vonatkozó foglalkoztatási adatok – foglalkoztatottak száma
(teljes és részmunkaidõs), illetve az általuk ledolgozott
munkaórák száma – nem, kor, illetve esélyegyenlõségi
szempontok (roma, megváltozott munkaképességû) szerinti bontásban;
– a támogatásnak köszönhetõen létrehozott új munkahelyek száma, illetve az ezen munkahelyeken a foglalkoztatottak által ledolgozott munkaórák száma nem, kor, illetve esélyegyenlõségi szempontok (roma, megváltozott
munkaképességû) szerinti bontásban;
– a támogatott vállalkozás pénzügyi gazdálkodási adatai (fedezeti összeg; nettó árbevétel) tevékenységi ágazatonkénti bontásban;
– a támogatásnak köszönhetõen bevezetett új termékre,
új technológiára vonatkozó adatok;
– a támogatott gazdaság legjellemzõbb tevékenységi
szektor szerinti besorolása;

9. Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl
szóló 26/2008. (III. 7.) FVM rendelet keretében igénybevett támogatásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás
– a támogatásban részesülõ vállalkozás besorolása vállalkozás méret kategóriákba;
– a támogatásban részesülõ ügyfél jogi státusza (természetes személy – jogi személy);
– a támogatásban részesülõ TCS, illetve Termelõ és Értékesítõ Szövetkezet (a továbbiakban: TÉSZ) szerinti besorolása;
– a támogatásban részesülõ ügyfél személyes adatai
(neme, kora korcsoportonként);
– a támogatásban részesülõ ügyfél vállalkozására vonatkozó foglalkoztatási adatok – foglalkoztatottak száma
(teljes és részmunkaidõs), illetve az általuk ledolgozott
munkaórák száma – nem, kor, illetve esélyegyenlõségi
szempontok (roma, megváltozott munkaképességû) szerinti bontásban;
– a támogatásnak köszönhetõen létrehozott új munkahelyek száma, illetve az ezen munkahelyeken a foglalkoztatottak által ledolgozott munkaórák száma – nem, kor, illetve esélyegyenlõségi szempontok (roma, megváltozott
munkaképességû) szerinti bontásban;
– a támogatott vállalkozás pénzügyi gazdálkodási adatai (fedezeti összeg; nettó árbevétel);
– a támogatásnak köszönhetõen bevezetett új termékre,
új technológiára vonatkozó adatok;
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– a támogatásnak köszönhetõen létrehozásra kerülõ új
technológia bevezetéséhez kapcsolódó pénzügyi adatok
(összes kiadás; igényelt, illetve jóváhagyott támogatási
összeg);
– a támogatási jogcím keretében megvalósított mûvelet
beruházás-típus szerinti besorolása;
– a GAZDANET programban való részvételi szándékra vonatkozó adat;
– a támogatott gazdaság/vállalkozás legjellemzõbb tevékenységi szektor szerinti besorolása;
– a támogatott beruházás pénzügyi adatai (összes kiadás; igényelt, illetve jóváhagyott támogatási összeg);
– a támogatott gazdaság/vállalkozás termelési mód
szerinti besorolása (hagyományos/ökológiai);
– a támogatott gazdaság/vállalkozás legjellemzõbb tevékenységi ágazat, illetve alágazat szerinti besorolása;
– a támogatásnak köszönhetõen megvalósított projekt
megvalósítási helyének besorolása beavatkozási terület
szerint (KAT-Natura 2000-2000/60/EK irányelv);
– a támogatott gazdaság/vállalkozás üzemmérete;
– a támogatott beruházás megvalósítási helyére vonatkozó adatok (település, helyrajzi szám);
– az ügyfél által hasznosított terület mérete saját, illetve
bérelt terület szerinti bontásban;
– a támogatott gazdaság/vállalkozás meglévõ, illetve új
összes gépkapacitása;
– a támogatott beszerzés környezetvédelmi minõsítésére vonatkozó adat.
10. Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészet korszerûsítéséhez nyújtandó támogatások
részletes feltételeirõl szóló 25/2008. (III. 7.) FVM rendelet
keretében igénybevett támogatásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás
– a támogatásban részesülõ vállalkozás besorolása vállalkozás méret kategóriákba;
– a támogatásban részesülõ ügyfél jogi státusza (természetes személy – jogi személy);
– a támogatásban részesülõ TCS, illetve TÉSZ, valamint annak leányvállalata szerinti besorolása;
– a támogatásban részesülõ ügyfél személyes adatai
(neme, kora korcsoportonként);
– a támogatásban részesülõ ügyfél vállalkozására vonatkozó foglalkoztatási adatok – foglalkoztatottak száma
(teljes és részmunkaidõs), illetve az általuk ledolgozott
munkaórák száma – nem, kor, illetve esélyegyenlõségi
szempontok (roma, megváltozott munkaképességû) szerinti bontásban;
– a támogatásnak köszönhetõen létrehozott új munkahelyek száma, illetve az ezen munkahelyeken a foglalkoztatottak által ledolgozott munkaórák száma nem, kor, illetve esélyegyenlõségi szempontok (roma, megváltozott
munkaképességû) szerinti bontásban;
– a támogatott vállalkozás pénzügyi gazdálkodási adatai (fedezeti összeg; nettó árbevétel);
– a támogatott gazdaság/vállalkozás legjellemzõbb tevékenységi ágazat, illetve alágazat szerinti besorolása;
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– a támogatott gazdaság/vállalkozás legjellemzõbb tevékenységi szektor szerinti besorolása;
– a támogatott mezõgazdasági ágazat típusa – ökológiai/hagyományos – szerinti besorolás;
– a támogatásnak köszönhetõen megvalósított projekt
megvalósítási helyének besorolása beavatkozási terület
szerint (KAT, Natura 2000, 2000/60/EK irányelv);
– a támogatási jogcím keretében megvalósított beruházás, beruházás típus szerinti besorolása;
– a támogatott beruházás pénzügyi adatai (összes kiadás; igényelt, illetve jóváhagyott támogatási összeg);
– a támogatásnak köszönhetõen létrehozásra kerülõ új
technológia bevezetéséhez kapcsolódó pénzügyi adatok
(összes kiadás; igényelt, illetve jóváhagyott támogatási
összeg);
– a támogatásnak köszönhetõen bevezetett új termékre,
új technológiára vonatkozó adatok;
– az új/felújított/kibõvített tároló-létesítményekre, illetve új/felújított/kibõvített egyéb létesítmények létrehozásához kapcsolódó pénzügyi adatok (összes kiadás; igényelt, illetve jóváhagyott támogatási összeg);
– a GAZDANET programban való részvételi szándékra vonatkozó adat;
– a támogatott gazdaság/vállalkozás üzemmérete;
– a támogatott beruházás megvalósítási helyére vonatkozó adatok (település, helyrajzi szám);
– az ügyfél által hasznosított terület mérete saját, illetve
bérelt terület szerinti bontásban;
– az ügyfél által a kérelemmel érintett létesítmény üzemeltetéséhez megújuló energiaforrás használata.
11. Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerûsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló 27/2007. (IV. 17.)
FVM rendelet keretében igénybevett támogatásokhoz
kapcsolódó adatszolgáltatás
– a támogatásban részesülõ vállalkozás besorolása vállalkozás méret kategóriákba;
– a támogatásban részesülõ ügyfél jogi státusza (természetes személy – jogi személy – TCS);
– a támogatásban részesülõ ügyfél személyes adatai
(neme, kora korcsoportonként);
– a támogatásban részesülõ ügyfél vállalkozására vonatkozó foglalkoztatási adatok – foglalkoztatottak száma
(teljes és részmunkaidõs), illetve az általuk ledolgozott
munkaórák száma – nem, kor, illetve esélyegyenlõségi
szempontok (roma, megváltozott munkaképességû) szerinti bontásban;
– a támogatásnak köszönhetõen létrehozott új munkahelyek száma, illetve az ezen munkahelyeken a foglalkoztatottak által ledolgozott munkaórák száma nem, kor, illetve esélyegyenlõségi szempontok (roma, megváltozott
munkaképességû) szerinti bontásban;
– a támogatott vállalkozás pénzügyi gazdálkodási adatai (fedezeti összeg; nettó árbevétel) tevékenységi ágazatonkénti bontásban;
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– a támogatásnak köszönhetõen bevezetett új termékre,
új technológiára vonatkozó adatok;
– a támogatási jogcím keretében megvalósított beruházás beruházás-típus szerinti besorolása;
– a GAZDANET programban való részvételi szándékra vonatkozó adat;
– a támogatott beruházás pénzügyi adatai (összes kiadás; igényelt, illetve jóváhagyott támogatási összeg);
– a támogatott gazdaság/vállalkozás termelési mód
szerinti besorolása (hagyományos/ökológiai);
– a támogatott gazdaság/vállalkozás legjellemzõbb tevékenységi ágazat, illetve alágazat szerinti besorolása;
– a támogatásnak köszönhetõen megvalósított projekt
megvalósítási helyének besorolása beavatkozási terület
szerint (KAT, Natura 2000, 2000/60/EK irányelv);
– az állattartó telepre/biogáz telepre/trágyatárolásra/felújított állatférõhelyre/új állatférõhelyre/állatjóléti higiéniai beruházásra fordított összes kiadás; igényelt, illetve jóváhagyott támogatási összeg;
– a támogatott gazdaság/vállalkozás üzemmérete;
– a támogatott beruházás megvalósítási helyére vonatkozó adatok (település, helyrajzi szám, fizikai blokkazonosító);
– az ügyfél által hasznosított terület mérete saját, illetve
bérelt terület szerinti bontásban;
– az állattartó telep átlagos állatlétszáma, kapacitása a
támogatott beruházás; megvalósítása elõtt, illetve után;
– saját és bérelt területbõl nitrátérzékeny területrészre
vonatkozó adat;
– a támogatott beruházás környezetvédelmi minõsítésére vonatkozó adat.
12. Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból ültetvények korszerûsítéséhez, telepítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló 75/2007.
(VII. 27.) FVM rendelet keretében igénybevett támogatásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás
– a támogatásban részesülõ vállalkozás besorolása vállalkozás méret kategóriákba;
– a támogatásban részesülõ ügyfél jogi státusza (természetes személy – jogi személy);
– a támogatásban részesülõ ügyfél személyes adatai
(neme, kora korcsoportonként);
– a támogatásban részesülõ ügyfél vállalkozására vonatkozó foglalkoztatási adatok – foglalkoztatottak száma
(teljes és részmunkaidõs), illetve az általuk ledolgozott
munkaórák száma – nem, kor, illetve esélyegyenlõségi
szempontok (roma, megváltozott munkaképességû) szerinti bontásban;
– a támogatásnak köszönhetõen létrehozott új munkahelyek száma, illetve az ezen munkahelyeken a foglalkoztatottak által ledolgozott munkaórák száma nem, kor, illetve esélyegyenlõségi szempontok (roma, megváltozott
munkaképességû) szerinti bontásban;
– a támogatott vállalkozás pénzügyi gazdálkodási adatai (fedezeti összeg; nettó árbevétel);
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– a támogatásnak köszönhetõen bevezetett új termékre,
új technológiára vonatkozó adatok;
– a támogatott gazdaság/vállalkozás legjellemzõbb tevékenységi szektor szerinti besorolása;
– a támogatási jogcím keretében megvalósított mûvelet
beruházás-típus szerinti besorolása;
– a támogatott gazdaság/vállalkozás mezõgazdasági
ágazat típus szerinti besorolása (hagyományos) ökológiai);
– a támogatott gazdaság/vállalkozás legjellemzõbb tevékenységi ágazat, illetve alágazat szerinti besorolása;
– a támogatott ültetvény telepítésre, korszerûsítésre vonatkozó pénzügyi adatok (összes kiadás; igényelt, illetve
jóváhagyott támogatási összeg);
– a támogatásnak köszönhetõen megvalósított projekt
megvalósítási helyének besorolása beavatkozási terület
szerint (KAT-Natura 2000-2000/60/EK irányelv);
– GAZDANET programban való részvételi szándékra
vonatkozó adat;
– ültetvény mérete faj szerinti bontásban;
– az ügyfél által hasznosított terület mérete saját, illetve
bérelt terület szerinti bontásban.
13. Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a rövid vágásfordulójú fás szárú energiaültetvények telepítéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes
feltételeirõl szóló 72/2007. (VII. 27.) FVM rendelet keretében igénybevett támogatásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás
– a támogatásban részesülõ vállalkozás besorolása vállalkozás méret kategóriákba;
– a támogatásban részesülõ ügyfél jogi státusza (állami, természetes személy, jogi személy);
– a támogatásban részesülõ ügyfél személyes adatai
(neme, kora korcsoportonként);
– a támogatásban részesülõ ügyfél vállalkozására vonatkozó foglalkoztatási adatok – foglalkoztatottak száma
(teljes és részmunkaidõs), illetve az általuk ledolgozott
munkaórák száma – nem, kor, illetve esélyegyenlõségi
szempontok (roma, megváltozott munkaképességû) szerinti bontásban;
– a támogatásnak köszönhetõen létrehozott új munkahelyek száma, illetve az ezen munkahelyeken a foglalkoztatottak által ledolgozott munkaórák száma nem, kor, illetve esélyegyenlõségi szempontok (roma, megváltozott
munkaképességû) szerinti bontásban;
– a támogatott vállalkozás pénzügyi gazdálkodási adatai (fedezeti összeg; nettó árbevétel) tevékenységi ágazatonkénti bontásban;
– a támogatásnak köszönhetõen bevezetett új termékre,
új technológiára vonatkozó adatok;
– a támogatott ügyfél birtok jellegére vonatkozó adat;
– a támogatott gazdaság jellege és szektora legjellemzõbb tevékenységi szektor szerinti besorolása;
– a támogatott gazdaság legjellemzõbb tevékenységi
ágazat, illetve alágazat szerinti besorolása;
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– a támogatás pénzügyi adatai (összes kiadás; igényelt,
illetve jóváhagyott támogatási összeg);
– a támogatási jogcím keretében megvalósított beruházás beruházás-típus szerinti besorolása;
– a támogatott gazdaság/vállalkozás mezõgazdasági
ágazat típusa (ökológiai/egyéb);
– a támogatott gazdaság/vállalkozás termelési mód
szerinti besorolása (hagyományos/ökológiai);
– a GAZDANET programban való részvételi szándékra vonatkozó adat;
– a támogatásnak köszönhetõen megvalósított projekt
megvalósítási helyének besorolása beavatkozási terület
szerint (KAT, Natura 2000; 2000/60 irányelv – a beruházás megvalósításának helye);
– az ügyfél által hasznosított terület mérete saját, illetve
bérelt terület szerinti bontásban;
– az elõállított biomassza mennyiségére/felhasználási
módjára vonatkozó adatok fajonkénti bontásban;
– az ültetvény mérete fajonkénti bontásban.
14. Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az évelõ, lágy szárú energiaültetvények telepítéséhez
nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló
71/2007. (VII. 27.) FVM rendelet keretében igénybevett
támogatásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás
– a támogatásban részesülõ vállalkozás besorolása vállalkozás méret kategóriákba;
– a támogatásban részesülõ ügyfél jogi státusza (természetes személy, jogi személy);
– a támogatásban részesülõ ügyfél személyes adatai
(neme, kora korcsoportonként);
– a támogatásban részesülõ ügyfél vállalkozására vonatkozó foglalkoztatási adatok – foglalkoztatottak száma
(teljes és részmunkaidõs), illetve az általuk ledolgozott
munkaórák száma – nem, kor, illetve esélyegyenlõségi
szempontok (roma, megváltozott munkaképességû) szerinti bontásban;
– a támogatásnak köszönhetõen létrehozott új munkahelyek száma, illetve az ezen munkahelyeken a foglalkoztatottak által ledolgozott munkaórák száma nem, kor, illetve esélyegyenlõségi szempontok (roma, megváltozott
munkaképességû) szerinti bontásban;
– a támogatott vállalkozás pénzügyi gazdálkodási adatai (fedezeti összeg; nettó árbevétel) tevékenységi ágazatonkénti bontásban;
– a támogatásnak köszönhetõen bevezetett új termékre,
új technológiára vonatkozó adatok;
– a támogatott gazdaság/vállalkozás jellege (mezõgazdasági, erdészeti üzem, élelmiszeripari vállalkozás);
– a támogatott gazdaság/vállalkozás legjellemzõbb tevékenységi szektor szerinti besorolása;
– a támogatott gazdaság legjellemzõbb tevékenységi
ágazat, illetve alágazat szerinti besorolása;
– a beruházás pénzügyi adatai (összes kiadás; igényelt,
illetve jóváhagyott támogatási összeg);
– a támogatási jogcím keretében megvalósított mûvelet
beruházás-típus szerinti besorolása;
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– a támogatott gazdaság/vállalkozás mezõgazdasági
ágazat típusa szerinti besorolása (ökológiai/hagyományos);
– a támogatásnak köszönhetõen megvalósított projekt
megvalósítási helyének besorolása beavatkozási terület
szerint (KAT, Natura 2000; 2000/60 irányelv);
– GAZDANET programban való részvételi szándékra
vonatkozó adat;
– a beruházás típusa (ültetvénytelepítés; kerítés, térburkolat, ápolás);
– az ügyfél által hasznosított terület mérete saját, illetve
bérelt terület szerinti bontásban;
– az elõállított biomassza mennyisége, illetve felhasználási módjára vonatkozó adatok fajonkénti bontásban;
– az ültetvény mérete fajonkénti bontásban.
15. Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezõgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló 47/2008.
(IV. 17.) FVM rendelet keretében igénybevett támogatásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás
– a támogatásban részesülõ ügyfél jogi státusza (jogi
személy, egyéni vállalkozó, egyéni cég, szövetkezet, TCS,
TÉSZ, TÉSZ leányvállalata, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság);
– a támogatásban részesülõ vállalkozás besorolása vállalkozás méret kategóriákba;
– a támogatott gazdaság/vállalkozás legjellemzõbb tevékenységi ágazat, illetve alágazat szerinti besorolása;
– a támogatott gazdaság/vállalkozás termelési mód
szerinti besorolása (hagyományos/ökológiai);
– a támogatott gazdaság/vállalkozás legjellemzõbb tevékenységi típus szerinti besorolása (termelés, feldolgozás, értékesítés, fejlesztés) ágazatonkénti/alágazatonkénti
besorolása;
– a támogatás pénzügyi adatai (összes kiadás; igényelt,
illetve jóváhagyott támogatási összeg) ágazat/alágazat,
termelési mód, tevékenységi típus, mód (hagyományos/ökológiai) szerinti bontásban;
– a támogatásban részesülõ ügyfél vállalkozására vonatkozó foglalkoztatási adatok – foglalkoztatottak száma
(teljes és részmunkaidõs), illetve az általuk ledolgozott
munkaórák száma – nem, kor, illetve esélyegyenlõségi
szempontok (roma, megváltozott munkaképességû) szerinti bontásban;
– a támogatásnak köszönhetõen létrehozott új munkahelyek száma, illetve az ezen munkahelyeken a foglalkoztatottak által ledolgozott munkaórák száma nem, kor, illetve esélyegyenlõségi szempontok (roma, megváltozott
munkaképességû) szerinti bontásban;
– a támogatott vállalkozás pénzügyi gazdálkodási adatai (fedezeti összeg; nettó árbevétel) tevékenységi ágazatonkénti bontásban;
– a támogatásnak köszönhetõen bevezetett új termékre,
új technológiára vonatkozó adatok;
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– a támogatott termékek és tevékenységek besorolása
termék/tevékenység típusonként, tevékenységi ágazatonként, célterületenként.
16. Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a termelõi csoportok létrehozásához és mûködéséhez
nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló
59/2007. (VII. 10.) FVM rendelet keretében igénybevett
támogatásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás
– a támogatott TCS elismerésének éve;
– a támogatott TCS tevékenységi köre, illetve összes
forgalma legjellemzõbb tevékenységi ágazat, illetve alágazat szerinti besorolása (TF 8, a 2003/369/EK alapján,
ágazati bontásban);
– a támogatás pénzügyi adatai (igényelt, illetve jóváhagyott támogatási összeg);
– a támogatott TCS pénzügyi gazdálkodási adatai (fedezeti összeg; nettó árbevétel) tevékenységi ágazatonkénti
bontásban;
– tagok száma és a támogatásnak köszönhetõen piacra
lépett gazdaságok száma a TCS-ben;
– a támogatásban részesülõ TCS gazdaságára vonatkozó foglalkoztatási adatok – foglalkoztatottak száma (teljes
és részmunkaidõs), illetve az általuk ledolgozott munkaórák száma – nem, kor, illetve esélyegyenlõségi szempontok (roma, megváltozott munkaképességû) szerinti bontásban;
– a támogatásnak köszönhetõen létrehozott új munkahelyek száma, illetve az ezen munkahelyeken a foglalkoztatottak által ledolgozott munkaórák száma nem, kor, illetve esélyegyenlõségi szempontok (roma, megváltozott
munkaképességû) szerinti bontásban.
17. Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kedvezõtlen adottságú területeken történõ gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatások részletes
szabályairól szóló 25/2007. (IV. 17.) FVM rendelet keretében igénybevett támogatásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás
– a támogatott ügyfél jogi státusza (természetes személy, jogi személy);
– a támogatásban részesülõ vállalkozás besorolása vállalkozás méret kategóriákba;
– a támogatásban részesülõ ügyfél személyes adatai
(neme, kora korcsoportonként);
– a támogatott gazdaság/vállalkozás legjellemzõbb tevékenységi ágazat, illetve alágazat szerinti besorolása;
– a támogatásra jogosult terület nagyságára vonatkozó
adatok (19. cikk szerinti egyéb kedvezõtlen helyzetû térségek, 20. cikk szerinti egyedi hátrányok által érintett térségek);
– a kedvezõtlen adottságú terület nagysága (rossz éghajlati viszonyok – egyéb hátrányos helyzet; Natura 2000
terület – egyéb terület bontásokban);
– a KAT területen érintett állatállomány átlagos nagysága (ÁE);
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– a kompenzációs kifizetések alá bevont hasznosított
mezõgazdasági terület hozzájárulása a mûvelés felhagyásának elkerüléséhez;
– a támogatás pénzügyi adatai (igényelt, illetve jóváhagyott támogatási összeg) 19. és 20. cikkek szerinti bontásban;
– nitrogén felhasználás által érintett terület nagyság;
– a KAT terület hasznosítása (19. és 20. cikk szerinti
szántó-gyep);
– az AKG támogatásban is részesülõ terület nagysága;
– a KAT terület hasznosításának módja (kaszált-legeltetett);
– a degresszivitás számításának alapjául szolgáló terület nagyságának, nagyságrendi besorolása;
– a KAT területen belüli nitrát-érzékeny és nem-nitrát-érzékeny terület nagysága;
– a támogatott gazdaság teljes területe;
– az SPS támogatás igénybevétele.
18. Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 gyepterületeken történõ gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól szóló 128/2007. (X. 13.) FVM rendelet keretében
igénybevett támogatásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás
– a támogatásban részesülõ ügyfél jogi státusza (természetes személy, jogi személy);
– a támogatásban részesülõ vállalkozás besorolása vállalkozás méret kategóriákba;
– a támogatásban részesülõ ügyfél személyes adatai
(neme, kora korcsoportonként);
– a támogatott gazdaság legjellemzõbb tevékenységi
ágazat, illetve alágazat szerinti besorolása;
– a támogatott hasznosított mezõgazdasági terület
nagysága Natura 2000 területen;
– az effektív mezõgazdasági hozzájárulás típus szerinti
besorolása;
– a támogatás pénzügyi adatai (igényelt, illetve jóváhagyott támogatási összeg);
– az ügyfél által hasznosított terület mérete saját, illetve
bérelt terület szerinti, illetve Natura 2000 és egyéb terület
szerinti bontásban;
– a támogatott terület hasznosítására és mûvelésére vonatkozó adatok (hasznosítás: kaszálás/legeltetés; kaszálások és legeltetés technikai adatai; legeltetett állatok fajára
vonatkozó adatok, belvízi elöntések száma; nádirtásra vonatkozó adatok, területen található védett madár fészkek,
illetve idõs fák száma; a területre vonatkozó EK irányelv
megjelölése, védekezésre vonatkozó adatok);
– szaktanácsadás igénybevételére vonatkozó adatok;
– adatok arra vonatkozóan, hogy részesül-e egyéb
ÚMVP támogatásban (AKG, KAT).
19. Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nem termelõ mezõgazdasági beruházásokhoz nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló 33/2008.
(III. 27.) FVM rendelet keretében igénybevett támogatásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás
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– a támogatásban részesülõ ügyfél jogi státusza (természetes személy, jogi személy);
– a támogatásban részesülõ vállalkozás besorolása vállalkozás méret kategóriákba;
– a támogatásban részesülõ ügyfél személyes adatai
(neme, kora korcsoportonként);
– a támogatott gazdaság legjellemzõbb tevékenységi
ágazat, illetve alágazat szerinti besorolása;
– a támogatott mûvelet beruházás-típus szerinti besorolása;
– a támogatott beruházás pénzügyi adatai (összes kiadás; igényelt, illetve jóváhagyott támogatási összeg);
– az ügyfél által hasznosított terület mérete saját, illetve
bérelt terület szerinti bontásban;
– a támogatott földhasználati intézkedésekre vonatkozó technikai adatok (elsõ kivitel; gyeptelepítés; bakhát létrehozása), illetve a támogatási összeg ebben a bontásban;
– a támogatott eszközbeszerzés technikai adatai;
– a beruházás egyéb technikai adatai (gyeptelepítés során alkalmazott fajok; madárvédelmi berendezések; a beruházással érintett terület jellemzõi).
20. Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezõgazdasági területek erdõsítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló
88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet keretében igénybevett
támogatásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás
– a támogatásban részesülõ ügyfél jogi státusza (természetes személy, jogi személy);
– a támogatásban részesülõ vállalkozás besorolása vállalkozás méret kategóriákba;
– a támogatásban részesülõ ügyfél személyes adatai
(neme, kora korcsoportonként);
– a támogatott gazdaság/vállalkozás legjellemzõbb tevékenységi ágazat, illetve alágazat szerinti besorolása;
– a támogatásnak köszönhetõen beültetett erdõterület
nagysága (tulajdonos, illetve faj, illetve elõzõ programozási idõszakról áthúzódó és új támogatás szerinti bontásban);
– a támogatás környezetvédelmi hatására vonatkozó
adatok;
– támogatás pénzügyi adatai (összes kiadás; igényelt,
illetve jóváhagyott támogatási összeg) a következõ bontás
szerint: tulajdonos, hátrány, tevékenység típusa;
– a tervezett, illetve sikeresen erdõsített terület nagysága faj szerinti bontásban;
– az erdõsített terület nagysága (KAT/Natura
2000/egyéb besorolás szerint, illetve fajonként);
– az erdõsítésre vonatkozó technikai adatok (elegyesség; õshonosság; célállomány besorolása; a terület eredeti
rendeltetése, speciális besorolása; lejtés);
– a telepítés megkezdésének idõpontjára vonatkozó
adatok;
– az ügyfél erdõterületére vonatkozó adatok (erdõterülettel rendelkezõ vagy új erdõgazdálkodó, illetve korábbi
AKG támogatásra vonatkozó adatok);
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– részesül-e az ügyfél kiemelt jövedelempótló, illetve
jövedelempótló támogatásban;
– a megvalósított létesítményekre vonatkozó adatok
(bakhát, padka, villanypásztor, kerítés);
– az erdõsítés során használt géppark tulajdonosa (saját – bérelt);
– a telepítés idõszaka.
21. Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti potenciál helyreállítására nyújtandó támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló
32/2008. (III. 27.) FVM rendelet keretében igénybevett támogatásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás
– a támogatott ügyfél jogi státusza (állami, természetes
személy, jogi személy);
– a támogatásban részesülõ vállalkozás besorolása vállalkozás méret kategóriákba;
– a támogatásban részesülõ ügyfél személyes adatai
(neme, kora korcsoportonként);
– a támogatott gazdaság/vállalkozás legjellemzõbb tevékenységi ágazat, illetve alágazat szerinti besorolása;
– a helyreállított erdõterület nagysága (kár szerinti, illetve tulajdonosi bontásban: magán – köztulajdon);
– az újratelepített erdõterület nagysága (tulajdonosi
bontásban);
– támogatás pénzügyi adatai (összes kiadás; igényelt,
illetve jóváhagyott támogatási összeg) helyreállítás (kártípus és tulajdonos szerinti bontásban) – újratelepítés (tulajdonos szerinti bontásban) szerinti bontásban;
– a támogatott erdõterület mérete saját, illetve bérelt terület szerinti bontásban;
– a károsodott állomány nagysága (faj; elegyesség szerinti bontásban);
– erdõkár típusa és bekövetkezésnek idõpontja;
– az összes károsodott terület nagysága, illetve a legnagyobb egybefüggõ károsodott terület nagysága;
– a kár által érintett erdészeti tájra vonatkozó adat;
– felújítás technikai adatai [felújítás módja; alkalmazott állomány jellemzõi (faj; elegyesség); terület rendeltetése];
– károsodott terület elsõdleges rendeltetésére vonatkozó adatok;
– károsodott terület besorolása (Natura 2000 terület;
védett terület);
– a károsodott terület egyéb ÚMVP támogatásban történõ részvételére vonatkozó adat.
22. Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára
nyújtott alapszolgáltatások körében a kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztésére igénybe vehetõ támogatások részletes feltételeirõl szóló 9/2008. (I. 24.) FVM rendelet keretében igénybevett támogatásokhoz kapcsolódó
adatszolgáltatás
– a támogatásban részesülõ szervezeti besorolása (önkormányzat; önkormányzati társulás, illetve nonprofit
szervezet);
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– a támogatott tevékenységek számára vonatkozó adat;
– a támogatás pénzügyi adatai (összes kiadás; igényelt,
illetve jóváhagyott támogatási összeg);
– a támogatásnak köszönhetõen létrehozott új munkahelyek nettó száma, illetve az ezen munkahelyeken a foglalkoztatottak által ledolgozott munkaórák száma nem,
kor, illetve esélyegyenlõségi szempontok (roma, megváltozott munkaképességû) szerinti bontásban;
– a támogatott szolgáltatást hasznosító/szolgáltatással
érintett lakosság száma;
– a beruházás technikai adatai (futásteljesítmény; akadálymentesítés; férõhely, saját vagy kiszervezett mûködtetés);
– a fejlesztéssel érintett települések száma (különös tekintettel a hátrányos helyzetû területekre);
– a feladat saját, illetve átadással történõ megvalósítására vonatkozó adat;
– az ellátandó területen belül tanyás térségben élõk száma.
23. Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló
1698/2005/EK tanácsi rendelet 59. cikke szerinti készségek elsajátítására, ösztönzésére és végrehajtására igénybe
vehetõ támogatás részletes feltételeirõl szóló 79/2007.
(VII. 30.) FVM rendelet keretében igénybevett támogatásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás
– a vidékfejlesztési források felhasználására vonatkozó
adatok;
– a helyi közösségek igazgatásának fejlesztésére vonatkozó adatok;
– a támogatásnak köszönhetõen megtartott, illetve létrehozott új munkahelyek száma, illetve az ezen munkahelyeken a foglalkoztatottak által ledolgozott munkaórák
száma – nem, kor, illetve esélyegyenlõségi szempontok
(roma, megváltozott munkaképességû) szerinti bontásban;
– a helyi vidéki közösségek számára vonatkozó adat;
– a helyi vidékfejlesztési stratégiák számára vonatkozó
adat;
– egy Címbirtokoshoz tartozó Helyi Vidékfejlesztési
Irodák (HVI) száma;
– támogatási konstrukció által érintett helyi vidékfejlesztési stratégiák száma;
– a támogatási konstrukció pénzügyi adatai (összes kiadás; igényelt, illetve jóváhagyott támogatási összeg
HVI-nként);
– készségek elsajátítására irányuló ösztönzési akciók
száma akció típus szerinti bontásban;
– a támogatott köz- és magánszféra kapcsolatok száma;
– az akciókon résztvevõk összesen száma kor, nem,
esélyegyenlõségi szempontok (roma, megváltozott munkaképességû) szerinti bontásban, illetve akció típus szerinti bontásban;
– a képzést sikeresen befejezõ (bizonyítványt, oklevelet
szerzett, illetve a megszerzett tudást a gyakorlatban alkalmazza) résztvevõk száma kor, nem, esélyegyenlõségi
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szempontok (roma, megváltozott munkaképességû) szerinti bontásban;
– a támogatási konstrukció keretében az akciók által
generált projektek száma;
– képzések idõtartama összesen (óra);
– a képzést elkezdõ résztvevõk száma kor, nem, esélyegyenlõségi szempontok (roma, megváltozott munkaképességû) szerinti bontásban.

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter
19/2009. (III. 6.) FVM
rendelete
az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására,
ellenõrzésére és megfigyelésére irányuló nemzeti
programok finanszírozásának szabályairól szóló
95/2008. (VII. 25.) FVM rendelet módosításáról
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló
2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 20. pontjában,
a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény
81. § (3) bekezdése a) pontjában kapott felhatalmazás
alapján – a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
feladat- és hatáskörérõl szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm.
rendelet 1. § a) és c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következõket rendelem el:
1. §
Az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, ellenõrzésére és megfigyelésére irányuló nemzeti programok finanszírozásának szabályairól szóló 95/2008.
(VII. 25.) FVM rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A pénzügyi hozzájárulás igénybevételére az
MgSzH
a) a hatósági mintavétel és hatósági laboratóriumi vizsgálatok (bakteriológiai és szerotipizálási) költségei tekintetében 50 000 EUR keretösszegig,
b) az állattartónak az állategészségügyi hatóság által
jóváhagyott járványügyi intézkedési terve szerinti immunizáláshoz szükséges oltóanyagok beszerzési költségeinek
részleges megtérítéséhez 700 000 EUR keretösszegig,
c) az állattartónak az állategészségügyi hatóság által
elrendelt, a fertõzött állomány felszámolása, illetve zárt
vágása miatt keletkezett kára enyhítéséhez 50 000 EUR
keretösszegig
jogosult.”
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2. §

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba
azzal, hogy rendelkezéseit a folyamatban lévõ ügyekben is
alkalmazni kell.

Az R. a következõ 3/A. §-sal egészül ki:
„3/A. § Az 5. számú mellékletben felsorolt 22082029,
22082089, 22089033, 22089038, 22089048, 22089071
KN kódú termékekkel (a továbbiakban: pálinkatermékek)
kapcsolatos beruházásokkal kapcsolatban az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programra meghatározott elõirányzatok felhasználásának állami támogatási szempontú
szabályairól szóló 77/2007. (VII. 30.) FVM rendelet
(a továbbiakban: állami támogatásokról szóló r.) elõírásait
is alkalmazni kell. Amennyiben az állami támogatásokról
szóló r. szabályai eltérõen rendelkeznek a Vhr.-tõl, vagy
e rendelet elõírásaitól, akkor az állami támogatásokról
szóló r. szabályai irányadók.”

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter
20/2009. (III. 6.) FVM
rendelete
az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
a mezõgazdasági termékek értéknöveléséhez
nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló
47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet módosításáról
A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 162/2006. (VII. 28.)
Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

3. §
Az R. 4. §-a a következõ (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) Ha az ügyfél pálinkatermékekkel kapcsolatos beruházásra nyújt be kérelmet, akkor – függetlenül attól, hogy
az (1) bekezdés a) vagy b) pontjának hatálya alá tartozik –
a támogatás mértéke az állami támogatásokról szóló r. 9. §
(2) és (3) bekezdésében foglalt mérték azzal, hogy a támogatás intenzitása nem lehet magasabb, mint az Európai
Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet mellékletében
a 26. és 28. cikkekhez rendelt maximális támogatás intenzitás.”

4. §
1. §
Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a
mezõgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó
támogatások részletes feltételeirõl szóló 47/2008. (IV. 17.)
FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 3. §-ának (3)–(4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Támogatás az 1. célterületen kizárólag az 5. számú
melléklet szerinti termékekkel kapcsolatos mûveletre
vehetõ igénybe. Támogatás csak abban az esetben adható,
ha az ügyfélnek a beruházással érintett termékek esetében
az 5. számú mellékletben szereplõ támogatható termékek
értékesítésébõl származó árbevételének a beruházással
érintett termékek értékesítésébõl származó árbevételéhez
viszonyított aránya a beruházás befejezését követõ elsõ lezárt, teljes gazdasági évtõl kezdõdõen 50%-nál nagyobb.
(4) Támogatás a 2. célterületen kizárólag a 3. számú
mellékletben felsorolt TEÁOR’08 számok szerinti tevékenységek valamelyikét fõtevékenységként végzõ ügyfél
számára nyújtható, amennyiben a Szerzõdés I. mellékletében szereplõ termékek – kivéve halászat – és a pálinkatermékek értékesítésébõl származó árbevételének aránya
a vállalkozás összárbevételének 50%-át meghaladja.”

Az R. 6. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A pálinkatermékekkel kapcsolatos beruházások
tekintetében az elszámolható költségek az (1) bekezdés
a)–c) pontja szerinti kiadások, az állami támogatásokról
szóló r.-ben szabályozott korlátozásokkal.”

5. §
Az R. 7. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A támogatási kérelmet 2010-ben és ezt követõen
évente május 5-tõl június 16-ig lehet benyújtani a megvalósítás helye szerint illetékes MVH kirendeltséghez, több
megvalósítási hely esetén az ügyfél székhelye szerint illetékes MVH kirendeltséghez.”
6. §
Az R. 5. számú mellékletének a 22. árucsoport alcím alá
tartozó táblázat 48. sorában a „22082029” kódszám helyébe a „22082089” kódszám lép.
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7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba
azzal, hogy rendelkezéseit a 2008. május 5. után benyújtott
támogatási kérelmek esetében is alkalmazni kell.
Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter
21/2009. (III. 6.) FVM
rendelete
az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programra
meghatározott elõirányzatok felhasználásának állami
támogatási szempontú szabályairól szóló
77/2007. (VII. 30.) FVM rendelet módosításáról
A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 162/2006. (VII. 28.)
Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:
1. §
Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programra meghatározott elõirányzatok felhasználásának állami támogatási szempontú szabályairól szóló 77/2007. (VII. 30.)
FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A rendelet hatálya az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (a továbbiakban: ÚMVP) állami támogatási szabályok alá esõ egyes intézkedései, illetve árintézkedései tekintetében, az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap (a továbbiakban: EMVA) társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet
(a továbbiakban: Vhr.) 4. § (1) bekezdésében meghatározott elõirányzatok felhasználására terjed ki.”

2. §
(1) Az R. 2. §-ának e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
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[E rendelet alkalmazásában]
„e) nagyberuházás: az az induló beruházás, amelyhez
kapcsolódóan az elszámolható kiadás jelenértéken legalább 50 millió eurónak – a 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 31. § (3) bekezdése alapján – megfelelõ forintösszeg;
ennek meghatározásakor több beruházást egyetlen beruházásnak kell tekinteni, ha azok egy vagy több vállalat által
egy hároméves idõszakon belül kivitelezett induló beruházás gazdaságilag oszthatatlan módon kombinált állóeszközeire vonatkoznak. Annak megállapításakor, hogy az induló beruházás gazdaságilag oszthatatlan-e, a technikai,
funkcionális és stratégiai kapcsolatokat, valamint a közvetlen földrajzi közelséget kell figyelembe venni. A gazdasági oszthatatlanságot a tulajdonviszonyoktól függetlenül kell értékelni. Az euróra való átszámításra a támogatás
odaítélésének idõpontjakor érvényes árak és árfolyam,
illetve azon nagyberuházások esetében, amelyek – a
85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet szerinti – egyedi bejelentése szükséges, a bejelentés idõpontjakor érvényes árak
és árfolyam alkalmazandó;”
(2) Az R. 2. §-ának g) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E rendelet alkalmazásában]
„g) referencia ráta: a támogatástartalom és az elszámolható kiadás jelenértékének kiszámításához használt mutatószám, amelyet a 659/1999/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 794/2004/EK bizottsági rendelet 9. cikke határoz meg;”
(3) Az R. 2. §-ának k) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E rendelet alkalmazásában]
„k) támogatási intenzitás: a támogatás összege – a
vissza nem térítendõ támogatástól eltérõ formában nyújtott támogatás esetén a támogatástartalom – a támogatható
elszámolható kiadások százalékában kifejezve;”
3. §
Az R. 7. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„7. § (1) A 4. § a)–g) pontjaiban megjelölt jogcímek
alapján regionális beruházási támogatás (a továbbiakban:
beruházási támogatás) nyújtható, amely tekintetében a
Szerzõdés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások
bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetõnek
nyilvánításáról szóló 800/2008/EK bizottsági rendeletben
(általános csoportmentességi rendelet) (HL L sorozat 214.
2008. augusztus 9.) foglaltak, valamint e rendelet
8–15. §-ában foglaltak az irányadók. E rendelet alapján,
amennyiben a nagyberuházásoknak nyújtott – az összes
forrásból származó – támogatás teljes összege meghaladja
azt az összeget, amelyet az adott régióban egy 100 millió
euró elszámolható kiadással rendelkezõ beruházás az érvényes regionális beruházási térkép alapján kaphatna, úgy
az EK Szerzõdés 88. cikk (3) bekezdésében meghatározott
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eljárás, valamint a 2007–2013 közötti idõszakra vonatkozó nemzeti regionális támogatásokról szóló iránymutatás
(HL C sorozat 2006/C 54/08) szerint kell eljárni.”
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9. §

Az R. 14–16. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
4. §
Az R. 8. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) E rendelet alapján beruházási támogatás csak akkor
ítélhetõ oda, ha az ügyfél még a beruházás megkezdése
elõtt a támogatás iránti kérelmét (pályázatát) benyújtja.”

5. §
Az R. 9. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az egyes (azonos elszámolható kiadásokkal rendelkezõ) beruházásokhoz nyújtható, bármely támogatás
intenzitása nem haladhatja meg a (2)–(4) bekezdésekben
meghatározott mértékeket. A támogatás összege a tárgyi
vagy immateriális beruházási költségek alapján kiszámított támogatásnak a bérköltségek alapján kiszámított támogatással történõ kombinálása esetén sem haladhatja
meg a régió számára megállapított felsõ határból eredõ
legkedvezõbb összeget.”

6. §
Az R. 10. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) A támogatás akkor vehetõ igénybe, ha az ügyfél az
elszámolható kiadások legalább 25%-át saját forrásból
biztosítja.”

7. §
Az R. 13. §-ának h) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Nem nyújtható támogatás:]
„h) azon beruházáshoz, amelyek esetében e program a
8. § (3) bekezdése szerint, a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium honlapján való közzététel elõtt merültek fel elszámolható kiadások;”

„14. § (1) A támogatás iránti kérelem benyújtását követõen az alábbi kiadások számolhatóak el:
a) a beruházás célját szolgáló
aa) tárgyi eszköznek a számvitelrõl szóló 2000. évi
C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 47–48. §-a, 51. §-a szerinti bekerülési értéke,
ab) tárgyi eszköz vételára létesítmény felvásárlásakor,
ac) immateriális javak közül a találmány, a szabadalom, a licenc és a know-how Sztv. 47–48. §-a, 51. §-a szerinti bekerülési értéke, nagyvállalkozásnál legfeljebb az
elszámolható kiadás 50 százalékáig (a továbbiakban: támogatható immateriális javak);
vagy
b) a beruházás üzembe helyezését követõ harmadik év
végéig újonnan létrehozott munkakörökben foglalkoztatott munkavállalók – az Sztv. 79. §-a szerint elszámolható – személyi jellegû ráfordításának 24 havi összege, a
munkakör létrehozásának napjától számítva.
(2) Az (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott elszámolható kiadások részletes felsorolását a támogatási
rendelet és kapcsolódó egyéb jogszabályok tartalmazzák.
A támogatási rendelet az elszámolható kiadások körét az
(1) bekezdésben meghatározottaktól szûkebben is meghatározhatja.
15. § (1) Az elszámolható kiadást szokásos piaci áron
kell figyelembe venni abban az esetben is, ha az az ügyfél
és a vele kapcsolt vállalkozási viszonyban lévõ személy
között a szokásos piaci ártól eltérõ áron kötött szerzõdés
alapján merült fel.
(2) A földterület és az épületek kivételével az eszközök
bérletével kapcsolatos kiadásokat csak akkor lehet figyelembe venni, ha az zártvégû pénzügyi lízing formájában
valósul meg, és a szerzõdés tartalmazza az eszköznek a
bérleti idõtartam lejárta utáni megvásárlására vonatkozó
kötelezettséget. Földterület és épületek bérlése esetén a
beruházás befejezésének várható idõpontját követõen a
bérletnek nagyvállalatok esetében még legalább öt évig,
míg kis- és középvállalatok esetében három évig kell folytatódnia.
16. § Nem nyújtható támogatás az alábbi kiadásokra:

8. §

a) a szinten tartást szolgáló tárgyi eszközök bekerülési
értéke, illetve vételára létesítmény felvásárlásakor;

Az R. 14. §-át megelõzõ alcím helyébe a következõ alcím lép:
„A támogatott beruházás elszámolható kiadásai”

b) a korábban már használatba vett olyan tárgyi eszköz
bekerülési értéke, amelynek alapján az ügyfél, más társaság vagy egyéni vállalkozó állami támogatást vett
igénybe;

5080

MAGYAR KÖZLÖNY

c) szállítási ágazatban a szállító berendezések (gördülõ
eszközök) bekerülési értéke;
d) a 8. § (3) bekezdésében foglaltakat kivéve, a kifizetõ
ügynökség (MVH) által a 8. § (2) bekezdése alapján kiadott írásos megerõsítést tartalmazó okirat kelte elõtt felmerült kiadás, valamint ráfordítás;
e) személygépkocsi bekerülési értéke;
f) a 14. § (1) bekezdésének ac) alpontja szerinti immateriális javak bekerülési értéke, ha azt az ügyfél nem kizárólag a támogatásban részesülõ létesítményben használja;
g) nagyvállalkozásnál a korábban már bárki által használatba vett eszköz bekerülési értéke, kivéve létesítmény
felvásárlásakor beszerzett tárgyi eszköz vételárát, valamint a földterület, telek bekerülési értékét.”

10. §
Az R. 22. §-ának a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Ez a rendelet az alábbi uniós jogi aktusok hatálya alá
tartozó támogatásokkal kapcsolatos szabályozást tartalmaz:]
„a) a Bizottság 800/2008/EK rendelete (2008. augusztus 6.) a Szerzõdés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetõnek nyilvánításáról (általános csoportmentességi
rendelet) (HL L 214., 2008.08.09., 3–47. o.)”

11. §
E rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévõ ügyekben is alkalmazni
kell a Szerzõdés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetõnek nyilvánításáról szóló 800/2008/EK rendelet
(2008. augusztus 6.) 43., 44., 45. cikkei rendelkezéseinek
figyelembevételével.
Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

Az igazságügyi és rendészeti miniszter
4/2009. (III. 6.) IRM
rendelete
a Végrendeletek Országos Nyilvántartásáról
A közjegyzõkrõl szóló 1991. évi XLI. törvény 183. §
d)–g) pontjaiban foglalt felhatalmazás alapján, az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló
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164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § h) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a 24. § (5) bekezdés
tekintetében a pénzügyminiszter feladat- és hatáskörérõl
szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben a következõket rendelem el:
1. §
(1) A Végrendeletek Országos Nyilvántartása (a továbbiakban: nyilvántartás) az okiratba foglalt, és a letétbe helyezett végintézkedéseknek a közjegyzõkrõl szóló törvényben meghatározott adatainak és a központi, számítógépes program használatával történõ kezelésük során keletkezett adatainak összessége.
(2) E rendeletet kell alkalmazni a végintézkedés okiratba foglalása vagy letétbe helyezése tényének nyilvántartásba történõ bevezetésére (a továbbiakban: bejegyzés a
nyilvántartásba), a nyilvántartás tudakozódás céljából történõ megkeresésére (a továbbiakban: lekérdezés a nyilvántartásból) és a nyilvántartásban szereplõ adat törlésére.

2. §
E rendelet alkalmazásában végintézkedésnek kell
tekinteni
a) a végrendeletet, annak módosítását, visszavonását
vagy visszavételét,
b) az öröklési szerzõdést, a halál esetére szóló ajándékozást és az öröklésrõl való lemondást, valamint ezek módosítását, megszüntetését vagy felbontását.

3. §
A nyilvántartást
a) a végintézkedést okiratba foglaló vagy letétbe vevõ
közjegyzõ,
b) a hagyatéki eljárást lefolytató közjegyzõ,
c) a nyilvántartás-vezetési feladatok elmulasztása esetén a területi kamara által a közjegyzõkrõl szóló 1991. évi
XLI. törvény 170. §-a alapján a hiányosság pótlására
kijelölt közjegyzõ,
d) a Magyar Országos Közjegyzõi Kamara
(a továbbiakban együtt: közjegyzõ) e rendeletben meghatározott technikai szabályok szerint vezeti.

4. §
(1) A Magyar Országos Közjegyzõi Kamara (a továbbiakban: országos kamara) mûködteti az adatok nyilvántartásba való rögzítésére, tárolására és törlésére, valamint a
lekérdezések teljesítésére szolgáló, folyamatosan a felhasználók rendelkezésére álló informatikai alkalmazást.
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(2) Az országos kamara az informatikai alkalmazás mûködtetésére szerzõdést köthet.

5. §
(1) Az adatvédelemre vonatkozó jogszabályok betartásán túl az informatikai alkalmazás mûködtetésével megbízott személyek az e tevékenységük végzése során tudomásukra jutott, az informatikai alkalmazással kapcsolatos
adatok tekintetében titoktartásra is kötelesek. A titoktartási kötelezettség a munkaviszony, illetve a munkavégzésre
irányuló egyéb jogviszony megszûnését követõen is
fennmarad.
(2) Az informatikai alkalmazás mûködtetõje biztosítja a
nyilvántartásban szereplõ adatok védelmét szolgáló személyi feltételeket és technikai eszközöket.
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a) az általa készített vagy letétbe vett végintézkedéshez
kapcsolódó új végintézkedés készítésének vagy letétbe vételének tényét a 6–7. §-ban foglaltaknak megfelelõen,
b) a nyilvántartásba bejegyzett végintézkedés kihirdetésének idõpontját, vagy
c) a nyilvántartásba bejegyzett végintézkedés felhasználásával lefolytatott hagyatéki eljárás ügyszámát és jogerõs befejezésének idõpontját.

9. §
(1) A nyilvántartásba adat bejegyzése az erre szolgáló
elektronikus adatlap kitöltésével történik.
(2) Az informatikai alkalmazást úgy kell kialakítani,
hogy az (1) bekezdés szerinti adatlap kitöltõjének nevét és
székhelyét, valamint a bejegyzés idõpontját a nyilvántartásban automatikusan rögzítse.

6. §
A közjegyzõ a végintézkedést tartalmazó okirat készítése vagy letétbe vétele alapján a közjegyzõkrõl szóló törvényben meghatározott adatokat a következõ sorrendben
jegyzi be a nyilvántartásba:
a) a végintézkedõ
aa) családi és utóneve(i),
ab) születési családi és utóneve(i),
ac) születési helye és ideje, valamint
ad) anyja születési családi és utóneve(i),
b) az okiratot készítõ vagy letétbe vevõ közjegyzõ neve
és székhelye,
c) annak ténye, hogy az okiratot õ készítette vagy azt
nála helyezték letétbe.

7. §
A közjegyzõ a nyilvántartásba az intézkedésnek megfelelõen jegyzi be
a) az általa készített, végintézkedést tartalmazó közokirat keltét és ügyszámát,
b) a nála nyíltan letétbe helyezett, végintézkedést tartalmazó magánokirat keltét és a letétbe vételi jegyzõkönyv
ügyszámát, vagy
c) a nála borítékba zárva letétbe helyezett, végintézkedést tartalmazó magánokirat letételének idõpontját és a letétbe vételi jegyzõkönyv ügyszámát.

10. §
A közjegyzõ adategyeztetés céljából a bejegyzés elõtt a
17–18. §-ban foglalt szabályok alkalmazásával elõzetes
lekérdezéssel köteles meggyõzõdni arról, hogy a végintézkedõre vonatkozó adat szerepel-e már a nyilvántartásban.

11. §
Az informatikai alkalmazást úgy kell kialakítani, hogy
a) ha a bejegyzésre szolgáló elektronikus adatlap tartalmazza
aa) a 6. §-ban foglalt valamennyi adatot és a 7. §-ban
foglaltak közül legalább valamelyik adatot, akkor azokat a
nyilvántartásban automatikusan rögzítse,
ab) a 6. § a) pontjában megjelölt valamennyi adatot és a
8. §-ban foglalt valamelyik adatot, akkor ezen utóbbi adatot a végintézkedõnek a nyilvántartásban már szereplõ
adatai mellett rögzítse,
b) hiányosan kitöltött adatlap alapján ne rögzítsen adatot a nyilvántartásban; errõl a hiányosság megjelölésével
hibaüzenetet küldjön a közjegyzõ részére,
c) az adat rögzítését követõen annak megtörténtérõl és
tartalmáról szóló rendszerüzenet képernyõn való megjelenítésével értesítse a közjegyzõt.

12. §
8. §
A közjegyzõ a nyilvántartásba az intézkedésnek megfelelõen jegyzi be továbbá

Több végintézkedõ adatait tartalmazó okirat esetén a
nyilvántartásba valamennyi végintézkedõ adataival külön-külön be kell jegyezni a végintézkedést.
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13. §

(1) Ha a végintézkedõre vonatkozóan már tartalmaz
adatot a nyilvántartás, a közjegyzõ az új adatot a bejegyzésre irányadó eljárás szerint jegyzi be a nyilvántartásba.
(2) Az informatikai alkalmazást úgy kell kialakítani,
hogy az új adatot a korábban bejegyzett adatok mellett
automatikusan rögzítse a nyilvántartásban.

14. §
Ha a hagyatéki ügyben eljáró közjegyzõ annak a végintézkedõnek, akire vonatkozó adatot a nyilvántartás tartalmaz, a végintézkedését kihirdette és a hagyatéki eljárását
jogerõsen befejezte, a kihirdetés és a jogerõs befejezés
nyilvántartásba történõ bejegyzése iránt 72 órán belül
intézkedik.
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(2) Az informatikai alkalmazást úgy kell kialakítani,
hogy
a) az (1) bekezdés szerinti adatlap kitöltõjének nevét és
székhelyét, valamint a lekérdezés idõpontját a nyilvántartásban automatikusan rögzítse,
b) a lekérdezést ne teljesítse, ha az (1) bekezdés szerinti
adatlap hiányos; errõl a hiányosság megjelölésével hibaüzenetet küldjön a lekérdezõ részére,
c) ha a lekérdezés során kitöltött adatokkal megegyezõen a végintézkedõ adatai szerepelnek a nyilvántartásban, errõl a 6–8. §-ban szereplõ adatoknak, az adatokat
bejegyzõ nevének és székhelyének, valamint a bejegyzés
idõpontjának a képernyõn való megjelenítésével értesítse
a lekérdezõt,
d) ha a lekérdezés során kitöltött adatokkal nem szerepel a nyilvántartásban végintézkedõ, ennek közlésével teljesítse a lekérdezést.

19. §
15. §
(1) Ha a közjegyzõ észleli, hogy a nyilvántartásba bejegyzett adatot elírás, vagy a 6. § a) vagy b) pontjában
meghatározott adatok megváltozása miatt ki kell javítani,
az iránt a bejegyzésre irányadó eljárás szerint intézkedik.
(2) Az informatikai alkalmazást úgy kell kialakítani,
hogy a javított adatot a korábban bejegyzett adat mellett
automatikusan rögzítse a nyilvántartásban.

16. §
Az informatikai alkalmazást úgy kell kialakítani, hogy
automatikusan törölje a nyilvántartásból a végintézkedõre
vonatkozó valamennyi adatot, ha a végintézkedõre vonatkozó legkorábbi bejegyzés idõpontja óta 150 év eltelt.

17. §
A nyilvántartásba bejegyzett adatok lekérdezésére a 3. §
b) és c) pontjában, valamint a 10. §-ban meghatározott
közjegyzõ jogosult.

(1) Az informatikai alkalmazás mûködtetõje naplót
készít
a) az informatikai alkalmazás üzemben tartási idejérõl,
b) a nyilvántartásba történõ bejegyzésrõl és törlésrõl a
bejegyzett vagy törölt adat, a bejegyzés vagy törlés idõpontja, valamint a bejegyzést vagy törlést végzõ feltüntetésével,
c) a nyilvántartásból történõ lekérdezés teljesítésének
tényérõl, a lekérdezés idõpontjáról a lekérdezett és szolgáltatott adatok körének megjelölésével,
d) a naplóból szolgáltatott adatok körérõl és az adatszolgáltatás idõpontjáról.
(2) A napló adatait és azok megismeréséhez szükséges
technikai eszközöket az adat keletkezésétõl számított
10 évig kell megõrizni.
(3) A napló adatairól az országos kamara
a) az országos kamara feletti törvényességi felügyeletet ellátó szerv,
b) a bíróság,
c) a nemzetbiztonsági szolgálatok és a büntetõügyben
eljáró hatóság,
d) az adatvédelmi biztos és
e) a saját végintézkedésére vonatkozó adatok tekintetében a végintézkedõ
megkeresésére nyújt tájékoztatást.

18. §
20. §
(1) A lekérdezés az erre szolgáló elektronikus adatlapnak a végintézkedõ 6. § a) pontjában foglalt adataival való
kitöltésével történik.

(1) A közjegyzõ köteles irodájának megnyitásától kezdve a nyilvántartásba való bejegyzést és a nyilvántartásból
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való lekérdezést biztosító elektronikus adatátvitel lehetõségét irodájában biztosítani.

24. §

(2) Az országos kamara a közjegyzõ számára az (1) bekezdés szerinti kötelezettség teljesítéséhez az informatikai
alkalmazást és az adattárolást biztosítja, valamint az informatikai alkalmazás használatához szükséges ismereteket
elérhetõvé teszi.

(1) Hatályát veszti a közjegyzõkrõl szóló 1991. évi
XLI. törvény végrehajtásáról szóló 13/1991. (XI. 26.)
IM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 28. § (11) bekezdése.

21. §

(3) A Vhr. 28. §-a a következõ (10) bekezdéssel egészül
ki:
„(10) A tartós helyettes a helyettesítés idõtartamában a
helyettesített közjegyzõ ügyszámát használva a helyettesített közjegyzõ nyilvántartását köteles folyamatosan vezetni. A nyilvántartás megjegyzés rovatában a helyettesítés
tényét az ügyszámnál fel kell tüntetni.”

Bíróság vagy ügyvéd által készített végintézkedés, és a
végintézkedés bíróságon, ügyvédnél, a Magyar Ügyvédi
Kamara Országos Levéltárában vagy a Magyar Országos
Közjegyzõi Kamara Levéltárában történõ letétbe helyezésének ténye e rendelet szerint bejegyezhetõ a nyilvántartásba, ha ahhoz a végintézkedõ írásban hozzájárult. A hozzájárulásnak ki kell terjednie a 6. § a) pontjában foglalt
adatok bejegyzésére is.

22. §
(1) A 21. §-ban meghatározott szervek és a magyar konzuli tisztviselõ az általuk készített vagy a náluk letétbe helyezett végintézkedés adatait e rendelet melléklete szerinti
nyomtatványon küldik meg az országos kamara részére.
(2) A magyar konzuli tisztviselõ által megküldött nyomtatványon a végintézkedõ aláírását nem kell szerepeltetni.
(3) A nyomtatványon szereplõ adatokat a beérkezésüket
követõ 72 órán belül az országos kamara – a 6–8. §-ban
foglalt, az okirat készítõjére vagy letétbe vevõjére vonatkozó rendelkezéseket az adat megküldõjére megfelelõen
alkalmazva – e rendelet szerint bejegyzi a nyilvántartásba,
amelyrõl a bejegyzést követõ 8 napon belül az adatok megküldõje részére igazolást küld.

23. §

(2) A közjegyzõi ügyvitelrõl szóló egyes IM rendeletek
módosításáról szóló 33/2008. (XII. 31.) IRM rendelet
4. §-ával megállapított Vhr. 28. § (10) bekezdése nem lép
hatályba.

(4) A Vhr. 28. §-a a következõ (11) bekezdéssel egészül ki:
„(11) A közjegyzõ a nyilvántartást elektronizált formában vezeti.”
(5) A közjegyzõi díjszabásról szóló 14/1991. (XI. 26.)
IM rendelet 29. §-a a következõ c) ponttal egészül ki:
[A közjegyzõt a hagyatéki és az egyéb nemperes eljárás
lefolytatásáért]
„c) elõzetes bizonyítás és igazságügyi szakértõ kirendelése esetén a jogi jelentõségû tény tanúsításáért járó munkadíjjal azonos mértékû munkadíj illeti meg.”

25. §
Az országos kamara e rendelet hatálybalépését követõ
30. napig gondoskodik arról, hogy a Végintézkedések
Központi Nyilvántartásába az országos kamara iránymutatása alapján bejegyzett adatok e rendeletnek megfelelõen a
nyilvántartásból lekérdezésre, az abban való javításra és
kiegészítésre alkalmasak legyenek.

26. §

(1) E rendelet – a (2)–(4) bekezdésben meghatározott
kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

(1) A 23. § (3) és (4) bekezdése, a 24. § (1) és (3)–(5) bekezdése, valamint a 25. § 2009. július 2. napján hatályát
veszti.

(2) Az 1–22. § a rendelet kihirdetését követõ 30. napon
lép hatályba.

(2) A 24. § (2) bekezdése 2010. január 1. napján hatályát
veszti.

(3) A 24. § (5) bekezdése a rendelet kihirdetését követõ
45. napon lép hatályba.
(4) A 24. § (4) bekezdése 2009. július 1-jén lép hatályba.

(3) Ez a § 2010. január 2. napján hatályát veszti.
Dr. Draskovics Tibor s. k.,
igazságügyi és rendészeti miniszter
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Melléklet a 4/2009. (III. 6.) IRM rendelethez
Végintézkedés bejelentésérõl szóló nyomtatvány
A nyomtatvány a Végrendeletek Országos Nyilvántartásába bejegyzésre csak akkor alkalmas, ha a kipontozott terület
nyomtatott nagybetûvel, illetve számmal jól olvashatóan van kitöltve!
Alulírott

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

(családi neve és utóneve(i))
(születési neve)
(születési helye és ideje)
(anyja születési neve)

mint végintézkedõ ezúton önkéntesen és határozottan hozzájárulok ahhoz, hogy a fenti adataimat a Végrendeletek
Országos Nyilvántartásába továbbítsák, ott kezeljék és abból lekérdezést teljesítsenek. Hozzájárulásom a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 6. §-ának is megfelelõ tájékoztatáson alapul.
Kelt, ....................., ..........................
...........................
végintézkedõ
Alulírott

........................................................................................................ (megnevezés)
........................................................................................................ (cím)

ezúton nyilvántartásba vétel céljából megküldöm a fenti adatokat és nyilatkozom arról, hogy a végintézkedõ fenti adatait
a jogszabályoknak megfelelõen ellenõriztem, az adatok nyilvántartásba vételérõl és kezelésérõl a végintézkedõt tájékoztattam és a végintézkedést
– okiratba foglaltam.
– letétbe vettem.

Az okirat kelte:
Az okirat ügyszáma:
A letét idõpontja:
A letét ügyszáma:

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

Kelt, ......................, ..........................
P. H.
............................
megküldõ
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A közlekedési, hírközlési és energiaügyi
miniszter
8/2009. (III. 6.) KHEM
rendelete
az egyes fejezeti kezelésû elõirányzatokkal
kapcsolatos eljárási rendrõl szóló
21/2008. (VIII. 22.) KHEM rendelet módosításáról
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
124. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az
államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. rendelet 2. § 2. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva – a pénzügyminiszter feladatés hatáskörérõl szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet
1. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró
pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következõket rendelem el:
1. §
Az egyes fejezeti kezelésû elõirányzatokkal kapcsolatos
eljárási rendrõl szóló 21/2008. (VIII. 22.) KHEM rendelet
(a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:
„(1) Az 1. § a)–g) pontjaiban felsorolt fejezeti kezelésû
elõirányzatok forrása a Magyar Köztársaság 2009. évi
költségvetésérõl szóló 2008. évi CII. törvényben (a továbbiakban: költségvetési törvény) e célra jóváhagyott elõirányzat.”

2. §
A Rendelet „A közösségi közlekedés összehangolt fejlesztése” címe a következõ 6/A. §-sal egészül ki:
„6/A. § (1) Az elõirányzat felhasználható a hajózásra
alkalmas, illetõleg hajózásra alkalmassá tehetõ természetes és mesterséges felszíni vizek víziúttá nyilvánításáról
szóló 17/2002. (III. 7.) KöViM rendeletben meghatározott, a Tisza és a Bodrog folyókon a köteles kompok közlekedésbiztonságot fokozó átalakítására.
(2) Az (1) bekezdés szerinti fejlesztési feladatok finanszírozása pályázati úton történik. A pályázati dokumentációt az elõirányzat kezelõje készíti el. A kezelõ egyezteti
a pályázati felhívást a Pénzügyminisztérium Támogatásokat Vizsgáló Irodájával, valamint az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Ámr.) 8/a. melléklete szerinti ismertetést
is tartalmazó pályázati dokumentációt a Magyar Államkincstárral. A pályázat meghirdetésérõl – a pályázati dokumentáció jóváhagyásával – a miniszter dönt.
(3) A pályázati felhívás kivonatát (a pályázati konstrukció címét, a lehetséges pályázók körét, a támogatandó
tevékenységeket, a támogatás formáját és mértékét) a minisztérium a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenõ
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Hivatalos Értesítõben teszi közzé. A teljes pályázati dokumentációt a minisztérium honlapján kell közzétenni.
(4) A támogatásra vonatkozó döntési javaslatot pályázati bíráló bizottság alakítja ki. A pályázati bíráló bizottság
összetételérõl az elõirányzat kezelõjének javaslata alapján
a miniszter dönt. A támogatásról a bíráló bizottság döntési
javaslatának ismeretében a miniszter dönt.
(5) A támogató döntésrõl szóló értesítéssel a minisztérium a támogatást elnyert pályázónak (a továbbiakban:
kedvezményezett) megküldi a támogatási szerzõdés tervezetét és a kapcsolódó dokumentációt. A támogatási szerzõdés kedvezményezett általi aláírására megfelelõ határidõt
kell megállapítani, amely határidõ a támogatási szerzõdéstervezet kézhezvételétõl számított legfeljebb 30 nap lehet.
Az értesítésben megállapított határidõig a támogatási döntésre az ajánlati kötöttség szabályai az irányadók. Ha a
támogatási szerzõdés aláírására az értesítésben megállapított határidõ utolsó napjától számított 30 napon belül a
kedvezményezettnek felróható okból nem kerül sor, a
támogatási döntés érvényét veszti, amely tényrõl az elõirányzat kezelõje köteles a pályázót értesíteni.
(6) A támogatás kedvezményezettje köteles a fejlesztés
megvalósításáról – és a támogatási szerzõdés tartalmától
függõen a fenntartásról – adatokat szolgáltatni. A támogatás feltétele, hogy a kedvezményezett a minisztérium által
meghatározott adatszolgáltatás módját, gyakoriságát és
tartalmát a szerzõdésben vállalja.
(7) A minisztérium és a külön jogszabályban erre feljogosított egyéb szervek jogosultak a támogatásra való jogosultság feltételeinek, a pályázatban szereplõ információk
valóságtartalmának, valamint a támogatási szerzõdés szerzõdésszerû teljesítésének ellenõrzésére.
(8) A pályázati eljárással kapcsolatos egyéb kérdésekre
az Áht., az Ámr. rendelkezései, továbbá a pályázati felhívásban foglaltak irányadók.”

3. §
A Rendelet 9. § (5) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(5) A közlekedtetett vonatokról, a vonatonként felhasznált támogatásról, az összesen elszállított tehergépkocsikról, valamint a tehergépkocsikra megállapított, kedvezményként továbbadott támogatásról a támogatáskezelõ
és az azt igénybe vevõ társaság – a támogatáskezelési szerzõdésben meghatározott ütemezés szerint – havi bontásban köteles elszámolni.”

4. §
Ez a rendelet a kihirdetését követõ 5. napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.
Dr. Molnár Csaba s. k.,
közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter
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A közlekedési, hírközlési és energiaügyi
miniszter
9/2009. (III. 6.) KHEM
rendelete
a hajózási képesítésekrõl szóló
15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet,
valamint a belvízi utakon közlekedõ
úszólétesítmények hajózásra alkalmassága
és megfelelõsége feltételeirõl, az üzemképesség
vizsgálatáról és tanúsításáról szóló
13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet
módosításáról
A víziközlekedésrõl szóló 2000. évi XLII. törvény 88. §
(2) bekezdés b) és s) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 133/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a hajózási képesítések megszerzése
feltételeinek és rendjének, valamint a kiadandó okmányok
(bizonyítványok) formai és tartalmi követelményeinek
meghatározása tekintetében az oktatási és kulturális miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 167/2006. (VII. 28.)
Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró oktatási és kulturális miniszterrel egyetértésben – a következõket rendelem el:
1. §
(1) A hajózási képesítésekrõl szóló 15/2001. (IV. 27.)
KöViM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § l) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E rendelet alkalmazásában]
„l) vonalvizsga: a víziút vonalvizsga bizonyítványban
megjelölt szakaszának ismeretébõl tett, a 2. számú mellékletében elõírt szintû vizsga;”
(2) Az R. 2. §-a a következõ w) ponttal egészül ki:
[E rendelet alkalmazásában]
„w) a Duna és vízrendszere: a Duna fõága, a Duna Magyar Köztársaság területén lévõ mellékágai és mellékfolyói, valamint a nemzetközi forgalom számára megnyitott
külföldi mellékágai, továbbá a Magyar Köztársaság területén lévõ, külön jogszabályban víziúttá nyilvánított egyéb
felszíni vizek;”
(3) Az R. 2. §-a a következõ x) ponttal egészül ki:
[E rendelet alkalmazásában]
„x) tengeri szakasz: 1. hajózási zónába sorolt, nemzetközi szerzõdéssel vagy a parti állam jogszabályával tengerinek nyilvánított folyamszakasz és a torkolathoz csatlakozó tengeri hajózási körzet;”
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(4) Az R. 2. §-a a következõ y) ponttal egészül ki:
[E rendelet alkalmazásában]
„y) elsõsegélynyújtó: belvízi személyhajó személyzetének az Országos Képzési Jegyzékben nem szereplõ képzés keretében laikus elsõsegélynyújtásra kiképzett tagja.”

2. §
(1) Az R. 5. § (1) bekezdés felvezetõ szövegrésze helyébe a következõ rendelkezés lép:
„A hatósági vizsgára bocsátást a 6. § (1) bekezdése alapján a vizsgabizottságot megbízó hajózási hatóságtól írásban kell kérni. A kérelemhez csatolni kell:”
(2) Az R. 5. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
[A hatósági vizsgára bocsátást a 6. § (1) bekezdése
alapján a vizsgabizottságot megbízó hajózási hatóságtól
írásban kell kérni. A kérelemhez csatolni kell:]
„f) 2 darab színes igazolványképet papír alapú bizonyítvány kiállítása esetén.”

3. §
(1) Az R. 6. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A hatósági vizsgát a hajózási hatóság által megbízott vizsgabizottság elõtt kell letenni.”
(2) Az R. 6. § (2) bekezdése a következõ harmadik mondattal egészül ki:
„Képzõ szervnél történõ (nem hatósági) vizsga esetén a
képzés jóváhagyásáról szóló határozatban foglalt oktatók
lehetnek a vizsgabizottság tagjai.”

4. §
Az R. 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

5. §
Az R. 2. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

6. §
Az R. 5. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
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7. §

Az R. 6. számú melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
8. §
Az R. 7. számú melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
9. §
A belvízi utakon közlekedõ úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelõsége feltételeirõl, az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról szóló 13/2001.
(IV. 10.) KöViM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2.
melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
10. §
(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel –
a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.
(2) A 10. § (5)–(15) bekezdése, valamint a 4. melléklet
a) és b) pontja 2009. május 1-jén lép hatályba.
(3) E rendelet 1–9. §-a, 10. § (17) bekezdése, valamint
1–6. melléklete 2009. május 2. napján hatályát veszti.
(4) Ez a rendelet 2014. január 2-án hatályát veszti.
(5) A 2009. május 1. napja elõtt kiállított hajóskapitány
képesítéssel rendelkezõk számára a hajózási hatóság kérelemre
a) ,,B” kategóriájú hajóvezetõi képesítést állít ki,
b) ,,A” kategóriájú hajóvezetõi képesítést állít ki eredményes tengeri vonalismereti (navigációs) különbözeti
vizsga letételének igazolását követõen. A különbözeti
vizsgát a tengeren való összeütközések megelõzésére vonatkozó nemzetközi szabályokból (COLREG) és partmenti navigációs ismeretekbõl kell tenni.
(6) Az új képesítéssel együtt kiadott vonalvizsga bizonyítványba a hajózási hatóság a hajóskapitányi képesítésben szereplõ vonalkiterjesztésnek megfelelõ bejegyzést
tesz.
(7) A 2009. május 1. napja elõtt kiállított hajóskapitány
képesítés a Dunán és vízrendszerén a 2009. május 1. napját
megelõzõen hatályos korlátozásokkal legfeljebb 2010. december 31. napjáig érvényes, és a vonalvizsgának megfelelõ vízterületen való hajóvezetésre jogosít.
(8) A 2009. május 1. napja elõtt kiállított hajóvezetõ
„A” képesítéssel rendelkezõk számára a hajózási hatóság
kérelemre
a) ,,B” kategóriájú hajóvezetõi képesítést állít ki a „B”
kategóriájú hajóvezetõi vizsga gyakorlati részébõl tett
eredményes vizsga letételének igazolását követõen,
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b) ,,A” kategóriájú hajóvezetõi képesítést állít ki a tengeri szakasz vonalismeretét tanúsító vonalvizsga bizonyítvány tulajdonosának eredményes különbözeti tengeri vonalismereti vizsga letételének igazolását követõen. Különbözeti vizsgát a tengeren való összeütközések megelõzésére vonatkozó nemzetközi szabályokból (COLREG) és
partmenti navigációs ismeretekbõl kell tenni.
(9) A 2009. május 1. napja elõtt kiállított hajóvezetõ
„A” képesítés a Dunán és vízrendszerén a 2009. május 1.
napját megelõzõen hatályos korlátozásokkal legfeljebb
2010. december 31. napjáig érvényes, és a vonalvizsgának
megfelelõ vízterületen való hajóvezetésre jogosít.
(10) A 2009. május 1. napja elõtt kiállított hajóvezetõ
„B” képesítés helyett a hajózási hatóság kérelemre
a) a hajóvezetõ „B” képesítésben megjelölt, valamint
az arra vonatkozó jogszabályi méretkorlátozásokat tartalmazó, „C” kategóriájú hajóvezetõi képesítést állít ki, és a
korábban kiállított képesítést bevonja. Az új képesítéssel
együtt kiadott vonalvizsga bizonyítványba a bevont képesítésben szereplõ vonalkiterjesztésnek megfelelõ bejegyzést tesz a hajózási hatóság;
b) az új rendelkezéseknek megfelelõ „B” kategóriájú
hajóvezetõi képesítést állít ki, ha a „B” képesítéssel rendelkezõ hajóvezetõ igazolja, hogy hajóvezetõ „B” képesítés birtokában
ba) ilyen képesítéssel vezethetõ hajón 12 havi hajóparancsnoki szolgálatot látott el,
bb) hajóskapitányi képesítéssel vezethetõ hajón/köteléken 12 havi I. tiszti szolgálatot látott el, vagy
bc) legalább 6 havi hajóparancsnoki szolgálatot látott
el és a „B” kategóriájú hajóvezetõi vizsga gyakorlati részébõl eredményes vizsgát tett.
(11) A (10) bekezdés ba) és bc) pontjában megjelölt
szolgálatok részidõi összevonhatók.
(12) A 2009. május 1. napja elõtt kiállított hajóvezetõ
„B” képesítés a Dunán és vízrendszerén a 2009. május 1.
napját megelõzõen hatályos korlátozásokkal legfeljebb
2010. december 31. napjáig érvényes, és a vonalvizsgának
megfelelõ vízterületen való következõ hajóvezetésre jogosít:
a) hajóparancsnoki szolgálat ellátására, legfeljebb
60 méter hosszú és 17 méter széles hajón és tolt, vontatott
vagy mellévett köteléken, kivéve a 600 fõnél nagyobb befogadóképességû személyszállító hajón,
b) géphajó kormányosi szolgálat ellátására, továbbá
c) vitorlás hajóra tett vizsga esetén vitorlás hajó vezetésére.
(13) A 2009. május 1. napja elõtt kiállított hajóskapitányi és hajóvezetõ „A” képesítés 2010. december 1. napja
után a Duna vízrendszerén kívüli vízterületre vonatkozó
hajóvezetõi képesítés kiadásához igazolásként nem szolgál.
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(14) A 2009. május 1. napja elõtt hatályos rendelkezéseknek megfelelõ hajóskapitányi, hajóvezetõ „A” és hajóvezetõ „B” képesítés kiállítása, kiterjesztése, cseréje, pótlása 2009. május 1. napját követõen kizárólag a 10. § (7),
(9) és (12) bekezdésében foglalt rendelkezések alkalmazásával történhet és azok a 10. § (7), (9) és (12) bekezdésében megjelölt határidõt követõen érvényüket veszítik.
(15) A szolgálati célú nagyhajóra kiállított képesítés a
vonalvizsgának megfelelõen, de kizárólag a Magyar Köztársaság területére és az Európai Unió más tagállamával
közös határvizekre érvényes.
(16) Személyhajón, utasok szállítása esetén az utasok
biztonságát szolgáló intézkedések végrehajtása érdekében
a hajószemélyzet vagy a kiszolgáló személyzet tagjaként
szolgálatot teljesítõ személyhajózási szakértõ, elsõsegélynyújtó és légzõkészülék-kezelõ személyeknek a hajón
való tartózkodására és a szolgálat ellátásra vonatkozóan a
Rendelet 2. mellékletében foglalt rendelkezéseket
a) a nemzetközi forgalomban résztvevõ hajókra
2012. január 1-jétõl,
b) a csak belföldi forgalomban résztvevõ hajókra
2014. január 1-jétõl
kell alkalmazni.
(17) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg
a) az R. 4. § (6) bekezdésében, 6. § (4) bekezdésében,
1. számú melléklet IV. fejezet 6. pontjában, 2. számú
melléklet A. rész IV. fejezet 2. pontjában a „minisztérium
hivatalos lapjában” szövegrész helyébe a „Magyar Közlöny mellékleteként megjelenõ Hivatalos Értesítõben”
szöveg,
b) az R. 14. §-át megelõzõ alcímében az „Az Európai
Közösség jogszabályaihoz való közelítés” szövegrész
helyébe az „Az Európai Unió jogának való megfelelés”
szöveg,
c) a Rendelet 14. §-ában a „Közlekedési Értesítõben”
szövegrész helyébe a „Magyar Közlöny mellékleteként
megjelenõ Hivatalos Értesítõben” szöveg
lép.

11. §
Ez a rendelet a Közösségen belüli belvízi árufuvarozásra és személyszállításra vonatkozó nemzeti hajóvezetõi bizonyítvány megszerzési feltételeinek összehangolásáról
szóló, 1996. július 23-i 96/50/EK tanácsi irányelv 1. cikkének és I. mellékletének való megfelelést szolgálja.
Dr. Molnár Csaba s. k.,
közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter
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1. melléklet
a 9/2009. (III. 6.) KHEM rendelethez
Az R. 1. számú mellékletének módosítása
Az R. 1. számú melléklet I. fejezet a „Képzések és oktatók jóváhagyása” címû része a következõ 3. ponttal egészül ki:
„3. A hajózási hatóság egy vagy több vizsgatárgy elméleti vagy gyakorlati oktatására részképzést is engedélyezhet. Ilyen esetben a vizsgatárgy szintjét a kérelemben és az
engedélyben meg kell jelölni.”

2. melléklet
a 9/2009. (III. 6.) KHEM rendelethez
Az R. 2. számú mellékletének módosítása
1. Az R. 2. számú melléklet A. Rész I. fejezete a következõ 13–15. ponttal egészül ki:
„13. személyhajózási szakértõ,
14. elsõsegélynyújtó,
15. légzõkészülék-kezelõ.”
2. Az R. 2. számú melléklet A. Rész II. fejezet 1–5.
pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„1. A hajóskapitány, a hajóvezetõ „A” és a hajóvezetõ
„B” képesítés a Dunán és vízrendszerén 2010. december
31. napjáig a képesítés birtokában ellátható szolgálatra jogosít. Azon a vízterületen, amelyen az illetékes hatóságok
vonalvizsga bizonyítvány megszerzéséhez kötik a hajó vezetését, a képesítés vonalvizsga bizonyítvánnyal együtt jogosít hajó vagy kötelék vezetésére.
2. Az „A” kategóriájú hajóvezetõi képesítés belvízen
és annak tengeri szakaszán hajóparancsnoki szolgálat ellátására jogosít. Azon a szakaszon, ahol az illetékes hatóságok vonalvizsga bizonyítvány megszerzéséhez kötik a
hajó vezetését, a képesítés e bizonyítvánnyal együtt jogosít hajó vagy kötelék vezetésére. Az „A” kategóriájú hajóvezetõi képesítés 15 évig érvényes, az érvényességi idõ lejártával – ha jogszabály eltérõen nem rendelkezik – a hajózási hatóság a lejárt képesítõ okmány helyett külön vizsga
nélkül újat állít ki. Az új képesítõ okmány kiállítását az érvényességi idõ lejárta elõtt legalább három hónappal kell
igényelni.
3. A „B” kategóriájú hajóvezetõi képesítés belvízen hajóparancsnoki szolgálat ellátására jogosít. Azon a szakaszon, ahol az illetékes hatóságok vonalvizsga bizonyítvány megszerzéséhez kötik a hajó vezetését, a képesítés e
bizonyítvánnyal együtt jogosít hajó vagy kötelék vezetésére. A „B” kategóriájú hajóvezetõi képesítés 15 évig érvényes, az érvényességi idõ lejártával – ha jogszabály eltérõen nem rendelkezik – a hajózási hatóság a lejárt képesítõ
okmány helyett külön vizsga nélkül újat állít ki. Az új képesítõ okmány kiállítását az érvényességi idõ lejárta elõtt
legalább három hónappal kell igényelni.
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4. A „C” kategóriájú hajóvezetõi képesítés jogosít:
a) hajóparancsnoki szolgálat ellátására magányosan
közlekedõ hajón [kivéve a belvízi utakon közlekedõ úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelõsége
feltételeirõl, az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról szóló 13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet mellékleteként kiadott Szemleszabályzat (a továbbiakban: Szemleszabályzat) 23.12.1 cikkében meghatározott 4. vagy annál
nagyobb sorszámmal jelzett termes személyhajón és a 2.
vagy annál nagyobb sorszámmal jelzett kabinos személyhajón], valamint a Szemleszabályzat 23.11 cikk 3. pontjában meghatározott köteléken, amelyet a hajózási hatóság a
képesítõ okmányba jegyez. A kötelék gépnélküli hajói
közé kell számítani azt a kötelékben továbbított géphajót
is, amelyen a gépi hajtás nem üzemel és a kormányzásban
sem vesz részt; vontatott kötelék esetében a vontatható hajók száma megegyezik a tolt kötelék gépnélküli hajóinak
számával;
b) géphajókormányosi szolgálat ellátására;
c) vitorlás hajó vezetésére (vitorlás hajó vezetésére jogosító hatósági bejegyzés esetén);
d) a Dunán és vízrendszerén. Azokon a szakaszokon,
ahol az illetékes hatóságok vonalvizsga bizonyítvány
megszerzéséhez kötik a hajó vezetését, a képesítés e bizonyítvánnyal együtt jogosít hajó vagy kötelék vezetésére.
A „C” kategóriájú hajóvezetõ bizonyítvány a Duna vízrendszerén kívüli vízterületre hajóvezetõi képesítés kiadásához igazolásként nem alkalmazható.
5. Szolgálati célú hajóvezetõi képesítés hajóparancsnoki szolgálat ellátására, legfeljebb 60 méter hosszú és
17 méter széles szolgálati hajón és köteléken jogosít. Azon
a vízterületen, amelyen az illetékes hatóságok vonalvizsga
bizonyítvány megszerzéséhez kötik a hajó vezetését, a képesítés vonalvizsga bizonyítvánnyal együtt jogosít hajó
vagy kötelék vezetésére.”
3. Az R. 2. számú melléklet A. Rész II. fejezete a következõ 16–18. ponttal egészül ki:
„16. Személyhajózási szakértõ képesítés személyhajón
személyhajózási szakértõi szolgálat ellátására jogosít.
17. Elsõsegélynyújtó képesítés utasszállító hajón laikus elsõsegélynyújtásra jogosít.
18. Légzõkészülék-kezelõ képesítés úszólétesítményen légzõkészülék-kezelõ szolgálatban a tûz elleni védekezéssel kapcsolatos feladatok ellátására jogosít.”
4. Az R. 2. számú melléklet A. Rész III. fejezet 1–2.
pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„1. Az „A” és „B” kategóriájú hajóvezetõi vizsgára bocsátás feltételei:
a) betöltött 21. életév;
b) fedélzeti szolgálatban szerzett négy év gyakorlat
ba) amelybõl legalább két évet matróz vagy magasabb
szintû szolgálatban kell megszerezni,
bb) amely a legalább kormányosként szerzett gyakorlat
idõtartamával csökken, amely csökkenés azonban összességében nem haladhatja meg az egy évet,
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bc) amely a képzés idõtartamával csökken, ha a teljes
gyakorlatot jóváhagyott képzés részeként szerezték, amely
csökkenés azonban nem haladhatja meg a két évet,
bd) amely a megszerzett gyakorlati idõ felével, de legfeljebb egy évvel csökken, ha a gyakorlatot részben tengeri hajón fedélzeti szolgálatban vagy belvízi hajón gépész
munkakörben szerezték,
be) amelynek 30%-át 12 fõnél több utas szállítására engedélyezett vitorlás hajón kell megszerezni, ha a vizsga vitorlás hajó vezetésére is kiterjed.
Az idõalap kiszámításánál a ba)–bd) alpontokban meghatározott kedvezményeket figyelembe kell venni.
A bb)–bd) alpontokban meghatározott gyakorlati idõ
kedvezmények nem vonhatók össze.
c) jóváhagyott hajóvezetõi képzésben történt eredményes részvétel igazolása;
d) ,,B” kategóriájú hajóvezetõi vizsga esetében II. szintû vonalvizsga-bizonyítvány, amely a belvizek bármely
vízterületére vonatkozóan került kiállításra; „A” kategóriájú hajóvezetõi vizsga esetében III. szintû vonalvizsga-bizonyítvány. A vonalvizsga a hajóvezetõi vizsga részeként is letehetõ, de annak eredményes befejezése feltétele a hajóvezetõi vizsga egyes tárgyaiból teendõ vizsgák
megkezdésének;
e) belvízi hajózási rádiótelefon kezelõi képesítés.
2. A „C” kategóriájú hajóvezetõi vizsgára bocsátás feltételei:
a) betöltött 21. életév;
ba) jóváhagyott hajóvezetõi képzésben történt igazolt
részvétel, valamint legalább matróz szolgálatban eltöltött
két év fedélzeti gyakorlat, vagy
bb) hajózási képzést nyújtó felsõoktatási intézményben
szerzett oklevél, valamint legalább matróz szolgálatban eltöltött 18 havi fedélzeti gyakorlat, vagy
bc) érettségi bizonyítvány és hajózási szakképzésben
szerzett képesítõ bizonyítvány, valamint legalább matróz
szolgálatban eltöltött 21 havi fedélzeti gyakorlat;
c) belvízi hajózási rádiótelefon kezelõi képesítés;
d) II. szintû vonalvizsga-bizonyítvány, amely a Duna
és vízrendszere valamely vízterületére vonatkozóan került
kiállításra. A vonalvizsga a hajóvezetõi vizsga részeként is
letehetõ, de annak eredményes befejezése feltétele a hajóvezetõi vizsga egyes tárgyaiból teendõ vizsgák megkezdésének;
e) vitorlás hajó vezetésére jogosító képesítés megszerzéséhez vitorlás kishajó-vezetõi (hivatásos) képesítés és
12 havi fedélzeti szolgálatban szerzett gyakorlat szükséges
olyan vitorlás nagyhajón vagy vitorlás kishajón, amelyen
12 fõnél több utas szállítását engedélyezték;
f) szolgálati célú hajóvezetõi vizsga további feltétele:
szolgálati célú kisgéphajó-vezetõi bizonyítvány és annak
birtokában szerzett, gépi meghajtású kereskedelmi vagy
szolgálati nagyhajón teljesített, 12 havi kormányosi gyakorlat.”
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5. Az R. 2. számú melléklet A. Rész III. fejezet
3. b) pontja a következõ bd) alponttal egészül ki:
[szolgálati kisgéphajóvezetõi vizsga feltételei:]
„bd) I. szintû vonalvizsga;”
6. Az R. 2. számú melléklet A. Rész III. fejezet
3. c) pontjában a „6 havi” szövegrész helyébe az „I. szintû
vonalvizsga, továbbá 6 havi” szöveg lép.
7. Az R. 2. számú melléklet A. Rész III. fejezet
13. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„13. Vonalvizsga
a) víziútnak nyilvánított vízterületre
aa) a Dunára és vízrendszerére,
ab) kishajóra I., nagyhajóra II. szinten, tengeri partmenti hajózási körzetre vonatkozó szabályokra is kiterjedõen III. szinten
tehetõ;
b) a víziútnak nem minõsített valamennyi magyarországi vízterületre érvényes;
c) vizsgára bocsátást arra a vízterületre lehet kérni,
amelyen – a Balaton, a Velencei-tó és a Fertõ-tó kivételével – 8 hegy- és 8 völgymeneti út megtételét a jelölt igazolta. A Balatonon 60 nap, a Velencei-tavon és a Fertõ-tavon
30 nap kormányosi vagy annál magasabb szintû fedélzeti
szolgálatot kell igazolni;
d) feltétele német vagy orosz nyelvbõl a hajózási hatóság által megbízott szakmai vizsgabizottság elõtt tett szakmai nyelvismeretet tanúsító vizsga, ha a jelölt nemzetközi
forgalom számára megnyitott víziútra kíván vonalismereti
vizsgát tenni;
e) II. és III. szinten a vonalismeretet a vonalvizsga bizonyítvány igazolja. Az I. szintû vonalvizsga eredményét
a hajózási hatóság a képesítõ okmányba jegyzi be;
f) a hajózási hatóság illetékességi területén kívüli vízterületre, más EGT állam vagy Duna bizottsági tagállam hatóságánál tett vonalvizsga alapján szerzett bizonyítványt a
hajózási hatóság – a területileg illetékes hajózási hatóság által kibocsátott bizonyítvány vagy igazolás alapján – kérelemre honosítja (a vonalvizsga bizonyítványba bejegyzi).”
8. Az R. 2. számú melléklet A. Rész III. fejezete a következõ 17–21. ponttal egészül ki:
„17. A személyhajózási szakértõi képesítés megszerzésének és megtartásának feltételei:
a) betöltött 21. életév,
b) személyhajón töltött fedélzeti szolgálatban megszerzett kellõ gyakorlat,
c) igazolt részvétel jóváhagyott képzõ szerv személyhajózási szakértõ képzésén,
d) a jóváhagyott képzõ szervnél tett eredményes vizsgáról szóló igazolás, és
e) öt évenként ismeretfelújító képzésben történõ részvétel és eredményes vizsgáról szóló igazolás.
18. Az elsõsegélynyújtó képesítés megszerzésének és
megtartásának feltételei:
a) betöltött 17. életév,
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b) igazolt részvétel jóváhagyott képzõ szerv elsõsegélynyújtó képzésén,
c) a jóváhagyott képzõ szervnél tett eredményes vizsgáról szóló igazolás, és
d) három évenként ismeretfelújító képzésben történõ
részvétel és eredményes vizsgáról szóló igazolás.
19. A légzõkészülék-kezelõi képesítés megszerzésének
és megtartásnak feltételei:
a) betöltött 18. életév,
b) igazolt részvétel jóváhagyott képzõ szerv légzõkészülék-kezelõi képzésén,
c) a jóváhagyott képzõ szervnél tett eredményes vizsgáról szóló igazolás, és
d) két évenként ismeretfelújító képzésben történõ részvétel és eredményes vizsgáról szóló igazolás.
20. A személyhajózási szakértõi, az elsõsegélynyújtó
és a légzõkészülék-kezelõi képesítõ vizsgát az e képesítésekhez szükséges ismeretek oktatására jóváhagyott képzõ
szerv vizsgabizottsága elõtt kell tenni. A képzõ szerv köteles vizsgálni és dokumentálni a 17–19. pontban foglaltaknak való megfelelést.
21. A 17–19. pontban meghatározott képesítések kiállításának feltétele a fedélzeti szolgálatra való egészségi alkalmasság igazolása. A képesítéseket a képzõ szerv által
kiállított igazolás alapján a hajózási hatóság illetékes szerve állítja ki.”
9. Az R. 2. számú melléklet A. Rész IV. fejezet 5. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„5. Vonalvizsga:
a) vaktérkép kitöltése (csak II. és III. szinten);
b) helyi víziközlekedési szabályok ismerete;
c) gázlók és vízmércék, hajózási akadályok, hajó méreteinek meghatározása;
d) a szakasz meghajózásának ismertetése;
e) csak III. szinten:
ea) a tengeren való összeütközések megelõzésére vonatkozó nemzetközi szabályok ismerete – beleértve a navigációs jeleket (a kitûzést és bójázást) –, valamint a tengeri
szakasz közlekedési szabályzata,
eb) parti navigáció (útvonal meghatározása, a pozícióvonalak és a hajó helyzetének meghatározása, hajózási
nyomtatványok és kiadványok, tengerészeti térképek
használata, navigációs jelek és bójázási rendszerek, tájoló
használata, az ár-apály ingadozás alapjai);
f) egyszerûsített teszt-vizsga: egy több helyes válasz kiválasztására alkalmas, kettõ vagy több (legfeljebb öt) válaszlehetõséget tartalmazó teszt kérdéssor, amely szöveges, képi, térképi elemeket tartalmazhat.”
10. Az R. 2. számú melléklet A. Rész IV. fejezete a következõ 8–10. ponttal egészül ki és az eredeti 8–10. pont
számozása 11–13. pontra változik:
„8. Személyhajózási szakértõi vizsga témái:
a) Elméleti elemek:
aa) a személyhajó rendeltetésnek megfelelõ berendezése és felszerelése,
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ab) a megfelelõ segítségnyújtásra vonatkozó elõírások
és bevezetésük,
ac) a személyzet és a hajón dolgozó személyek feladatai a biztonsági szerepeknek megfelelõen,
ad) a személyhajó stabilitásának alapfogalmai havaria
esetén,
ae) tûzmegelõzés és elhárítás, a tûzoltó berendezések
használata (nagynyomású vízporlasztásos tûzoltó rendszer
és beépített tûzoltó berendezések használata),
af) a biztonsági berendezések és felszerelések vizsgálati okmányai,
ag) a konfliktusmegoldás alapjai,
ah) a pánikmegelõzés alapelvei,
b) Gyakorlati elemek:
ba) a személyhajók biztonsági felszerelése használatának és kezelésének ismeretei (például mentõmellény felvétele, felúszó testek kezelése, mentõcsónak és egyéb
mentõeszközök kezelése, hordozható tûzoltó eszközök kezelése),
bb) a biztonsági elõírások és a megfelelõ segítségnyújtás gyakorlati átültetésének ismeretei (például utasok evakuálása a füsttel teli térbõl biztonságos területre, tûz eloltása, vízzáró és tûzgátló kapuk kezelése).
9. Elsõsegélynyújtó vizsga témái:
a) az elsõsegély-nyújtás általános szabályai,
b) az eszméletlenség fogalma, tünetei, ellátása,
c) a vérzések fajtái, ellátása,
d) a shock fogalma ellátása,
e) termikus traumák,
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f) az ízületi sérülések,
g) csontsérülések,
h) hasi sérülés,
i) kimentés,
j) mérgezések,
k) belgyógyászati balesetek és kórképek,
l) teendõk tömeges baleset helyszínén,
m) drogok, gyógyszerek hatása a vezetésre,
n) az újraélesztés (BLS, ALS),
o) a légzés,
p) a keringés,
q) az újraélesztés ABC-je, a tevékenység algoritmusa,
r) az újraélesztés kimenetelének megítélése,
s) az újraélesztés rendkívüli körülmények között,
t) félautomata defibrillátor használata.
10. Légzõkészülék-kezelõ vizsga témái:
a) a tûzháromszög,
b) az égés és szakaszai,
c) az oltás (ajtók, ablakok és nyitásuk), oltás veszélyei,
d) az oltóanyagok és berendezések (tûzoltótömlõ, oltótakaró, hordozható oltóeszközök),
e) a legfontosabb oltóanyagok alkalmazása,
f) a mérõeszközök,
g) a veszélyes anyagok,
h) a légzõkészülék alkalmazása és kezelése.”
11. Az R. 2. számú melléklet A. Rész IV. fejezet
2/IV/1. táblázata helyébe a következõ táblázat lép:
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„2/IV/1. táblázat
Az „A” rész IV. fejezet 1. pontjában megjelölt képesítõvizsgák vizsgatárgyai
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Megjegyzések:
a) magányosan és kötelékben haladó hajó gyakorlati
vezetése (csak géphajóra szóló képesítés esetében), vitorlás hajó gyakorlati vezetése (csak vitorlás hajó vezetésére
jogosító képesítés esetén),
b) csak vitorlás kishajóvezetõ vizsga esetén,
c) vitorlás kishajóvezetõ képesítés esetén vitorlás kishajó gyakorlati vezetése,
d) csak a hajózási képesítésekrõl szóló rendelet általános részébõl, a 2. számú melléklet A. Részébõl és az 5. számú mellékletbõl,
e) a gyakorlati vizsga során teljesítendõ feltételeket és
feladatokat a vizsgaszabályzat (7. számú melléklet) állapítja meg,
f) az egyes tantárgyaknál bejegyzett római számok a
vizsga szintjét jelölik meg (I–VI.).”

3. melléklet
a 9/2009. (III. 6.) KHEM rendelethez
Az R. 5. számú mellékletének módosítása
Az R. 5. számú melléklet A. Része helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„A.
Belvízi hajózás
1. Belvízi géphajó-vezetõi képesítések:
1.1 hajóskapitány 2010. december 31. napjáig,
1.2 ,,A” kategóriájú hajóvezetõ és 2010. december 31.
napjáig hajóvezetõ „A”,
1.3 ,,B” kategóriájú hajóvezetõ és 2010. december 31.
napjáig hajóvezetõ „B”,
1.4 ,,C” kategóriájú hajóvezetõ,
1.5 szolgálati hajóvezetõ,
1.6 hivatásos kisgéphajó-vezetõ „A”,
1.7 hivatásos kisgéphajó-vezetõ,
1.8 szolgálati kisgéphajó-vezetõ,
1.9 kedvtelési célú kisgéphajó-vezetõ.
Az egyes hajókra elõírt, az egyes hajók vezetésére jogosító képesítések az alacsonyabb sorszámú képesítésekkel
helyettesíthetõk, kivéve a szolgálati hajóvezetõt, amellyel
a hivatásos szolgálatok nem helyettesíthetõk.
2. Az 1. pont 1.1–1.4 alpontban felsorolt képesítésekkel:
2.1 a második fedélzeti tiszt,
2.2 az úszómunkagép-vezetõ,
2.3 a gépnélküli hajóvezetõ,
2.4 a révész,
2.5 az „A” kategóriájú révész és
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2.6 a vonalvizsgának megfelelõ vízterületen a géphajó-kormányos képesítéshez kötött szolgálatok elláthatók.
3. Az 1. pont 1.1–1.8 alpontban, továbbá a 2. pont
2.1–2.6 alpontban meghatározott képesítésekkel:
3.1 a kormányos,
3.2 a fedélzetmester,
3.3 a matróz-gépkezelõ,
továbbá ezekkel és az 1. pont 1.5 alpontban meghatározott
képesítéssel
3.4 a matróz
3.5 a tanulómatróz
3.5.1 a gyakornok II.
3.5.2 a gyakornok I.
szolgálatok elláthatók, valamint a 3. pont 3.1–3.5 alpontban meghatározott sorszámú képesítésekkel ellátható szolgálatok közül az alacsonyabb sorszámú képesítésekkel a
magasabb sorszámú szolgálatok elláthatók.
4. A gépkezelõ, a II. osztályú géptiszt és az I. osztályú
géptiszt képesítésekkel a 3. pont 3.3–3.5 alpontban meghatározott sorszámú szolgálatok (egészségi alkalmasság
igazolása esetén) elláthatók.
5. Belvízi vitorlás képesítések:
5.1 a hajóskapitányi 2010. december 31. napjáig,
5.2 az „A” kategóriájú hajóvezetõi és 2010. december 31. napjáig hajóvezetõ „A” (vitorlás hajóra),
5.3 a „B” kategóriájú hajóvezetõi és 2010. december 31. napjáig hajóvezetõ „B” (vitorlás hajóra),
5.4 a „C” kategóriájú hajóvezetõi (vitorlás hajóra),
5.5 a hivatásos kishajó-vezetõi „A” (vitorlás hajóra),
5.6 a hivatásos vitorlás kishajó-vezetõi,
5.7 a kedvtelési célú vitorlás kishajó-vezetõi képesítés.
Az egyes hajókra elõírt, az egyes hajók vezetésére jogosító képesítések az alacsonyabb sorszámú képesítésekkel
helyettesíthetõk.”

4. melléklet
a 9/2009. (III. 6.) KHEM rendelethez
Az R. 6. számú mellékletének módosítása
Az R. 6. számú melléklet 1. pontja az e mellékletben
foglalt
a) 1.5 számú „A” kategóriájú belvízi hajóvezetõi bizonyítvány,
b) 1.6 számú „B” kategóriájú belvízi hajóvezetõi bizonyítvány,
c) 1.7 számú személyhajózási szakértõi bizonyítvány,
d) 1.8 számú elsõsegélynyújtó bizonyítvány,
e) 1.9 számú légzõkészülék-kezelõi bizonyítvány
mintájával egészül ki.
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1.5
„A” kategóriájú belvízi hajóvezetõi bizonyítvány
Mérete: 85 mm × 54 mm
A háttér színe: világoskék
(az ISO 78.10. szabvány szerint)

elsõ oldal

hátoldal
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1.6
„B” kategóriájú belvízi hajóvezetõi bizonyítvány
Mérete: 85 mm × 54 mm
A háttér színe: világoskék
(az ISO 78.10. szabvány szerint)

elsõ oldal

hátoldal
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1.7
Személyhajózási szakértõi bizonyítvány
Oldalmérete: 102 mm × 72 mm
A háttér színe:
Anyagának jellemzõi: 120 grammos NKH biztonsági papír

(4. oldal és 1. oldal)

(3. oldal és 2. oldal)
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1.8
Elsõsegélynyújtó bizonyítvány
Oldalmérete: 102 mm × 72 mm
A háttér színe:
Anyagának jellemzõi: 120 grammos NKH biztonsági papír

(4. oldal és 1. oldal)

(3. és 2. oldal)
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1.9
Légzõkészülék-kezelõ bizonyítvány
Oldalmérete: 102 mm × 72 mm
A háttér színe:
Anyagának jellemzõi: 120 grammos NKH biztonsági papír

(4. oldal és 1. oldal)

(3. oldal és 2. oldal)
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5. melléklet
a 9/2009. (III. 6.) KHEM rendelethez

6. melléklet
a 9/2009. (III. 6.) KHEM rendelethez

Az R. 7. számú mellékletének módosítása

A Rendelet 2. mellékletének módosítása

1. Az R. 7. számú melléklet 1.3.1. pont e) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Belvízi hajózásban:]
„e) Szolgálat csak munkaviszony, megbízási szerzõdés
alapján vagy vállalkozóként, üzemelõ úszólétesítményen
ellátott tényleges szolgálat alapján igazolható. Minden
szolgálati bejegyzésnek tartalmaznia kell azt, hogy az
úszólétesítményre elõírt mely szolgálatot látta el a jelentkezõ.”
2. Az R. 7. számú melléklet 1.3.2. pontjának harmadik
mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Tengeri hajózásban:]
„Szolgálat csak munkaviszony, megbízási szerzõdés
alapján vagy vállalkozóként, üzemelõ úszólétesítményen
ellátott tényleges szolgálat alapján igazolható.”
3. Az R. 7. számú melléklet 1.5. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„1.5. Belvízi kedvtelési célú vizsga esetén a vizsgázó a
vizsgakövetelményeket elméleti és gyakorlati részre bontva teljesítheti. Erre a lehetõségre a hajózási hatóság adatlapján a vizsgázó figyelmét fel kell hívni valamennyi hatáskörrel rendelkezõ hajózási hatóság megjelölésével.
Ezek közül egynek a megjelölése nélkül a jelentkezési lapot elfogadni nem szabad, továbbá fel kell szólítani a vizsgázót ennek pótlására.”
4. Az R. 7. számú melléklet Függelékének „Hivatásos
és szolgálati képesítések” címû b) pontjában
a) a „Hajóvezetõ „A” vizsga” szövegrész helyébe az
„ „A” és „B” kategóriájú hajóvezetõ vizsga”,
b) a „Hajóvezetõ „B” vizsga” szövegrész helyébe a
„ „C” kategóriájú hajóvezetõ vizsga”
szöveg lép.
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A Rendelet 2. melléklet 23. fejezete a következõ
23.12.1 cikkel egészül ki:
„23.12.1 cikk
Személyhajók képesített biztonsági személyzetére
vonatkozó elõírások
Személyhajón, utasok szállítása esetén az utasok biztonságát szolgáló intézkedések végrehajtása érdekében a
hajószemélyzet vagy a kiszolgáló személyzet tagjaként
szolgálatot teljesítõ következõ képesítésû biztonsági személyeknek kell a hajón tartózkodnia:
(a) termes személyhajón menetben utasok szállítása
közben
(aa) 250 fõ utasbefogadó képességig 1 fõ személyhajózási szakértõ és 1 fõ elsõsegélynyújtó;
(ab) 250-nél magasabb utasbefogadó képesség
esetén 1 fõ személyhajózási szakértõ és 2 fõ
elsõsegélynyújtó;
(ac) 75 fõt meg nem haladó utasbefogadó képességû hajón a személyhajózási szakértõi és az elsõsegélynyújtó szolgálatot összevontan egy
személy is elláthatja;
(b) kabinos személyhajón menetben utasok szállítása
közben
(ba) 100 db fekhelyig 1 fõ személyhajózási szakértõ, 1 fõ elsõsegélynyújtó, 2 fõ légzõkészülék-kezelõ;
(bb) 100-nál több fekhely esetén 1 fõ személyhajózási szakértõ, 2 fõ elsõsegélynyújtó, 2 fõ légzõkészülék-kezelõ;
(c) vesztegléskor – ha a hajón utasok tartózkodnak – a
hajó biztonsági személyzetének összetétele az 1. a) (aa), illetve az 1. b) (ba) alpontban foglaltaknak feleljen meg úgy,
hogy a személyhajózási szakértõi és az elsõsegélynyújtó
szolgálatot egy és ugyanazon személy is elláthatja. A személyhajózási szakértõi, az elsõsegélynyújtó, és a légzõkészülék-kezelõi szolgálatot nem láthatja el egy és ugyanazon személy.”
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Az oktatási és kulturális miniszter
9/2009. (III. 6.) OKM
rendelete
egyes ingatlanok mûemlékké, valamint mûemléki
jelentõségû területté nyilvánításáról, illetve mûemléki
védettségének megszüntetésérõl
Az oktatási és kulturális miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 167/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának
d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a
kulturális örökség védelmérõl szóló 2001. évi LXIV. törvény 32. §-a alapján a következõket rendelem el:
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(2) Mûemléki környezetnek a 881, 883, 885, 886, 888/2,
906/2, 1237, 1238, 1239/1, 1239/2 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 892, 901, 902/1, 902/2, 902/3, 903,
905, 907, 908, 909 helyrajzi számú közterület fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket I. kategóriába sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az 1884–1913 között
épült Fiúnevelõ Intézet épületegyüttese – fõépület, mûhelysor, kórház, víztorony, pékség, szolgálati épület – beépítésének, egységes kialakításának, építészeti értékeinek,
valamint parkjának megõrzése.

1. §
4. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Heves megyei Abasár,
Aba tér, 922, 959 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a 937, 938, 939, 940, 941,
942, 943, 944/1, 944/2, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951,
952, 953/1, 953/2, 953/3, 956, 957, 958, 960, 961, 962,
963, 964, 965/1, 965/2, 966, 967, 968, 969/1, 969/2, 969/3,
970, 971, 972 helyrajzi számú ingatlanokat jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az Abasár településközpontjában található középkori régészeti és épületmaradványok megõrzése.

2. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Pest megyei Abony,
János u. 11. szám alatti, 4842 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a 4835/7, 4835/8, 4838/2,
4841/1, 4841/2, 4843, 4844/1, 4844/2, 4849/1, 4851,
4852/2 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 4833
helyrajzi számú közterület fenti ingatlanok által határolt
szakaszát jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket III. kategóriába sorolom.

(1) Mûemlékké nyilvánítom a Komárom-Esztergom
megyei Bábolna, 2, 4, 6/15, 7, 8, 9/6, 15, 16, 102/2, 103,
105/1, 105/4, 109, 118/2, 126/3, 126/4, 126/5, 126/6,
137/2, 023/1, 0319/1, 0319/2 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 0187/2 és 0187/4 helyrajzi számú ingatlanon álló lakóházak és istálló épületét, továbbá a Komárom-Esztergom megyei Tárkány, 0546/1 helyrajzi számú
ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a Bábolna, 6/2, 6/3, 6/9,
6/12, 6/13, 6/14, 6/16, 6/17, 6/18, 6/19, 6/20, 6/21, 6/22,
6/23, 9/3, 9/5, 14/1, 14/3, 14/4, 17, 18, 105/3, 110, 111,
112, 113, 114, 115, 116, 132, 133, 135/2, 136, 138, 139,
140, 141/6, 141/7 helyrajzi számú ingatlanokat, a 9/2, 9/4,
104, 119, 122, 126/9 helyrajzi számú közterületeket, a 19,
106, 128 helyrajzi számú közterületek fenti ingatlanok által határolt szakaszait, a 0187/2 és 0187/4 helyrajzi számú
ingatlanok fennmaradó területét, valamint a Tárkány,
02/1, 0535/35, 0535/36, 0535/37, 0546/2, 0547, 0548/1,
0548/2, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0576, 0583 helyrajzi számú ingatlanokat, továbbá a 0581 helyrajzi számú
ingatlannak és a 030 helyrajzi számú közterületnek a
0546/1 helyrajzi számú ingatlannal érintkezõ szakaszát jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja a népi épület építészeti
értékeinek megõrzése.

(4) A védetté nyilvánítás célja a Bábolnai Ménesbirtok
történeti központjának épületegyüttese, továbbá Csikóudvar, Farkaskút, Csemerház és Ölbõpuszta majorok építészeti értékeinek megõrzése.

3. §

5. §

(1) Mûemlékké nyilvánítom a Pest megyei Aszód, Baross tér 2. szám alatti, 882, 884, 887, 893, 894, 895, 896,
897, 898, 899, 900 helyrajzi számú ingatlanokat.

(1) Mûemlékké nyilvánítom a Somogy megyei Balatonlelle, Kossuth Lajos u. 81. szám alatti, 4662/2 helyrajzi
számú ingatlant.
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(2) Mûemléki környezetnek a 4124, 4127, 4128, 4130,
4659/17, 4659/19, 4661/1, 4661/2, 4662/4, 4663/3, 4663/4
helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 4659/18, 4662/9,
4723/1, 4723/2, 4723/4 helyrajzi számú közterületek fenti
ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket I. kategóriába sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az Árkay Bertalan tervei
alapján 1943 és 1947 között épült modern stílusú római
katolikus templom és 1972-ben készült tornya építészeti
és képzõmûvészeti értékeinek, valamint berendezésének
megõrzése.
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1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1171, 1172, 1173, 1174,
1175, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190 helyrajzi számú
belterületi és a 2650/1, 2650/2 helyrajzi számú zártkerti ingatlanokat, az 1170 helyrajzi számú közterületet, valamint
az 5366 helyrajzi számú zártkerti ingatlan fenti ingatlanok
által határolt szakaszát jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja a Lechner Lóránt tervei
szerint 1938–1939-ben épült neoromán stílusú Szent
Vér-templom építészeti értékeinek megõrzése.

9. §
6. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Somogy megyei Balatonszabadi, Kossuth utca, 261 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a 263, 265, 266, 267, 268,
328, 329, 382, 384/1, 384/2, 385, 386, 387 helyrajzi számú
ingatlanokat, a 264 helyrajzi számú közterületet, valamint
a 259/4, 261, 262, 266, 288, 289, 290, 351 helyrajzi számú
közterületek fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket III. kategóriába sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az 1894-ben Kiss György
tervei alapján állított elsõ magyarországi köztéri Kossuth-szobor eredeti környezetében történõ megõrzése.

7. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Veszprém megyei Balatonudvari, 05 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetet nem jelölök ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába sorolom.

(1) Mûemlékké nyilvánítom a Tolna megyei Bátaapáti,
209 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek az 1, 155, 159, 208, 210,
294, 295, 297 helyrajzi számú ingatlanokat, a 157, 296
helyrajzi számú közterületeket, valamint a 156, 160/1,
264/1, 264/2 és 299 helyrajzi számú közterületek fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az 1787–1789 között
épült késõ barokk stílusú evangélikus templom építészeti
értékeinek és eredeti, egységes berendezésének megõrzése.

10. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Tolna megyei Bátaszék,
Szabadság u. 1. szám alatti, 845 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a 768, 841, 843/4, 846/1,
874, 950, 955 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a
767/2, 844, 875 és 951 helyrajzi számú közterületek fenti
ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.

(4) A védetté nyilvánítás célja az itt található római kori
villagazdaság két épülete építészeti értékeinek megõrzése.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába sorolom.

8. §

(4) A védetté nyilvánítás célja az 1908–1909-ben épült
szecessziós stílusú római katolikus plébánia építészeti értékeinek és településképi szerepének megõrzése.

(1) Mûemlékké nyilvánítom a Tolna megyei Báta, 1169
helyrajzi számú ingatlant.

11. §

(2) Mûemléki környezetnek az 1133, 1134, 1135, 1136,
1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145,
1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154,
1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163,

(1) Mûemlékké nyilvánítom a Tolna megyei Bátaszék,
Szabadság u. 15. szám alatti, 852 helyrajzi számú ingatlant.
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(2) Mûemléki környezetnek a 833, 834, 835, 851, 853
helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 844 helyrajzi számú közterület fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába sorolom.
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a 3113/14 helyrajzi számú ingatlan fennmaradó részét jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket I. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja a részben a 19. század közepén, részben a 20. század elején épült historizáló népi lakóház építészeti értékeinek és településképi szerepének
megõrzése.

(4) A védetté nyilvánítás célja az 1930-ban Goszleth
Béla tervei szerint neobarokk stílusban épült vasútállomás
épületének, homlokzatainak és reprezentatív központi
csarnokának, valamint az amellett álló, az 1900-as évek
elején épült vasúti raktárépület és víztorony építészeti értékeinek megõrzése.

12. §

15. §

(1) Mûemlékké nyilvánítom a Tolna megyei Bátaszék,
külterület, 0852/1 helyrajzi számú ingatlant.

(1) Mûemlékké nyilvánítom a Zala megyei Bezeréd,
külterület, 02194 helyrajzi számú ingatlant.

(2) Mûemléki környezetnek a 0268/1, 0268/2, 0268/8,
0268/9, 0268/15, 0268/16, 0268/17, 0268/18, 0268/19,
0268/20, 0268/21, 0268/42, 0268/43, 0268/44, 0272/2
helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 0268/10 és
0268/22 helyrajzi számú közterületet jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket III. kategóriába sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja a 18. század közepén
emelt Szent Orbán kápolna építészeti értékeinek és tájképi
szerepének megõrzése.

13. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Békés megyei Békéscsaba, Széchenyi park, 810 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a 811, 812 helyrajzi számú
ingatlanokat, valamint a 809 helyrajzi számú közterületet
jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az 1896-ban Ádám Gusztáv tervei szerint épült nyári pavilon és zenepavilon építészeti értékeinek megõrzése.

(2) Mûemléki környezetet nem jelölök ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az 1776-ban épült Szent
Vendel kápolna építészeti és képzõmûvészeti értékeinek
megõrzése.

16. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Borsod-Abaúj-Zemplén
megyei Boldva, Monostor tér, 355, 356, 357 helyrajzi számú ingatlanokat.
(2) Mûemléki környezetnek a 195, 196, 306/9, 306/17,
347/1, 347/2, 348/2, 349, 353, 354, 358, 359, 360, 361/1,
381/6 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 150, 222,
306/10 és 380 helyrajzi számú közterületek fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket I. kategóriába sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja a 12. század utolsó negyedében épült bencés apátság bemutatott falmaradványainak, építészeti értékeinek megõrzése.

17. §
14. §

(1) Mûemlékké nyilvánítom a Baranya megyei Bóly,
Hõsök tere, 739 helyrajzi számú ingatlant.

(1) Mûemlékké nyilvánítom a Békés megyei Békéscsaba, 3113/14 helyrajzi számú ingatlanon álló felvételi és
raktárépületet, valamint víztornyot.

(2) Mûemléki környezetnek az 1, 2, 598/1, 598/2,
726/1–5, 726/8, 726/10–15, 727, 731, 964, 965, 967, 968
helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 416, 417, 418,
724/6, 738, 740, 741, 1171, 1172 helyrajzi számú közterületek fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.

(2) Mûemléki környezetnek a 3112/6, 3112/7, 3113/7,
3113/8 és 3113/12 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint
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(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja a barokk templom építészeti értékeinek és 19. századi bútorzatának, valamint barokk falfestményeinek megõrzése.
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5866 és 7223 helyrajzi számú közterületek fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket I. kategóriába sorolom.

18. §

(4) A védetté nyilvánítás célja a Schmidt Lajos tervei
alapján 1964-ben épült, modern stílusú épület építészeti és
a Maczon Frigyes által készített fókaszobor képzõmûvészeti értékeinek megõrzése.

(1) Mûemlékké nyilvánítom a Tolna megyei Bonyhád,
1248 helyrajzi számú ingatlant.

21. §

(2) Mûemléki környezetnek az 1168/1, 1269, 1270/1,
1271, 1272, 1274, 1275, 1276, 1277, 1622, 1625, 1626,
1629, 1630 helyrajzi számú ingatlanokat, az 1168/2 és
1169 helyrajzi számú ingatlanok fenti ingatlanok által határolt szakaszát, valamint az 1351 helyrajzi számú közterület fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az 1893-ban Kallina
Móra tervei szerint épült tornacsarnok, az 1908-ban
Baumgarten Sándor tervei alapján épült szecessziós stílusú evangélikus gimnázium, valamint az 1935-ben Wihart
Ferenc tervei szerint épült diákotthon építészeti és iparmûvészeti értékeinek megõrzése.

19. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Budapest I. kerület, Döbrentei tér 9. szám alatti, 5539, 5540, 5541 helyrajzi számú
ingatlanokat.
(2) Mûemléki környezetet nem jelölök ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket I. kategóriába sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja a Budapest kiemelt fontosságú területén, a Duna-parton fekvõ, középkori hagyományokkal rendelkezõ Rudas fürdõ historizáló épületegyüttesének megõrzése.

(1) Mûemlékké nyilvánítom a Budapest I. kerület, Hunyadi János út 3. szám alatti, 14335 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetet nem jelölök ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket I. kategóriába sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az 1887-ben Hauszmann
Alajos tervei alapján épült historizáló épület építészeti értékeinek megõrzése.

22. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Budapest II. kerület,
Eszter u. 7/b. szám alatti, 12915/1 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a 12811, 12815, 12914,
12915/2, 12915/3 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a
12929/2 helyrajzi számú közterület fenti ingatlanok által
határolt szakaszát jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az 1933-ban Sós Aladár
tervei szerint épült modern stílusú Deszberg-villa építészeti értékeinek megõrzése.

23. §
20. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Budapest I. kerület, Gellérthegy u. 33. szám alatti, 7246/2 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a 6097, 7203, 7204/2,
7241/2, 7244, 7247, 7303/9 helyrajzi számú ingatlanokat,
a 7202, 7246/3 helyrajzi számú közterületeket, illetve az

(1) Mûemlékké nyilvánítom a Budapest II. kerület,
Hidegkúti út 176. szám alatti, 54300/1 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetet nem jelölök ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába sorolom.

5104

MAGYAR KÖZLÖNY

2009/27. szám

(4) A védetté nyilvánítás célja a 19. század elsõ felében
épült Forgách-Walla-kúria, valamint a telkén álló iskolaépület és kútház építészeti értékeinek megõrzése.

16185, 16210/1, 16222, 16236 helyrajzi számú közterületet, valamint a 16181 helyrajzi számú közterület fenti ingatlanokkal határolt szakaszát.

24. §

(3) Mûemléki környezetnek a 16155/4, 16155/17,
16216/1, 16230/1, 16230/2, 16230/4, 16230/5, 16230/6,
16385/2, 16391/7 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a
16155/6, 16155/7, 16155/16 helyrajzi számú közterületeket jelölöm ki.

(1) Mûemlékké nyilvánítom a Budapest II. kerület,
Keleti Károly u. 37. szám alatti, 12859/2 helyrajzi számú
ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a 12859/1, 12859/3, 12856,
12857, 13235/4, 13235/7, 13235/28, 13235/29, 13235/55,
13235/56, 13235/57 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 13293 helyrajzi számú közterület fenti ingatlanokkal érintkezõ szakaszát jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az Árkay Aladár tervei
alapján 1924 és 1926 között épült Krisztus Király templom
építészeti értékeinek, képzõmûvészeti díszítésének, berendezésének megõrzése.

25. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Budapest II. kerület,
Szépvölgyi út 88/b. szám alatti, 15295/7 helyrajzi számú
ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a 15295/4, 15295/5,
15295/6, 15295/8, 15295/9 helyrajzi számú ingatlanokat
jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába sorolom.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott mûemléki ingatlanra vonatkozóan a Magyar Államot elõvásárlási jog illeti
meg.
(5) A védetté nyilvánítás célja az 1933-ban Fischer
József tervei alapján modern stílusban épült Hoffmann-villa építészeti értékeinek megõrzése.

(4) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket I. kategóriába sorolom.
(5) A védetté nyilvánítás célja az 1912 és 1935 között
Schmidt Miksa tervei szerint kialakított kertben álló egykori vendégfogadó és kertészlak építészeti értékeinek, valamint a kert kerttörténeti, képzõmûvészeti, iparmûvészeti
értékeinek megõrzése.

27. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Budapest III. kerület,
Szépvölgyi út 3/b. szám alatti, 14615/5 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a 14615/2, 14615/3,
14615/4, 14615/6 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a
14614 helyrajzi számú közterület fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja a Szrogh György által
1958-ban tervezett többlakásos lakóépület építészeti és
mûvészettörténeti értékeinek megõrzése.

28. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Budapest V. kerület,
Arany János u. 18. szám alatti, 24754 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetet nem jelölök ki.

26. §

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába sorolom.

(1) Mûemlékké nyilvánítom a Budapest III. kerület,
16155/8 és 16218/6 helyrajzi számú ingatlanokat.

(4) A védetté nyilvánítás célja a 19. század második felében épült historizáló lakóház építészeti és iparmûvészeti
értékeinek megõrzése.

(2) Történeti kertként mûemlékké nyilvánítom a Budapest III. kerület, 14726/4, 16155/8, 16155/18, 16155/21,
16190/1, 16190/2, 16218/5, 16218/6, 16218/7, 16218/8,
16218/9, 16218/10, 16218/11, 16218/12, 16218/13,
16218/14, 16221, 16235/1, 16235/3, 16237/2, 16245/2,
16246 helyrajzi számú ingatlanokat, a 16183/1, 16183/2,

29. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Budapest, V. kerület,
Hold u. 9–13. szám alatti, 24807 helyrajzi számú ingatlant.
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(2) Mûemléki környezetet nem jelölök ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket I. kategóriába sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja a Czigler Gyõzõ által tervezett, 1893–1896 között épült, historizáló stílusú Hold
utcai vásárcsarnok és lakóház építészeti értékeinek megõrzése.

30. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Budapest V. kerület,
Kossuth Lajos u. 10. szám alatti, 24255 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetet nem jelölök ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket I. kategóriába sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja a Korb Flóris és Giergl
Kálmán által tervezett, historizáló és szecessziós elemeket
ötvözõ, vasszerkezetes lakóépület eredeti kialakításának
és a földszinti „Neruda Drogéria” építészeti és iparmûvészeti értékeinek megõrzése.

31. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Budapest V. kerület,
Régiposta u. 16. szám alatti, 24375 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetet nem jelölök ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket I. kategóriába sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az 1885-ben épült historizáló lakóház és az 1924-ben kialakított földszinti szövetüzlet építészeti és iparmûvészeti értékeinek megõrzése.

32. §
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33. §

(1) Mûemlékké nyilvánítom a Budapest VI. kerület,
Andrássy út 83–85. szám alatti, 29586 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetet nem jelölök ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket I. kategóriába sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az 1882–83 között
Kauser József tervei alapján historizáló stílusban épült
MÁV nyugdíjintézeti bérház építészeti értékeinek megõrzése.

34. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Budapest VI. kerület,
Andrássy út 87–89. szám alatti, 29627 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetet nem jelölök ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az 1883–85 között Bukovics Gyula tervei szerint épült „Hübner udvar”, neoreneszánsz stílusú épület építészeti értékeinek megõrzése.

35. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Budapest VI. kerület,
Andrássy út 101. szám alatti, 29634 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetet nem jelölök ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket I. kategóriába sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja a Spiegel Frigyes tervei
szerint 1907–1908 között épült historizáló Schanzer-villa
építészeti értékeinek megõrzése.

(1) Mûemlékké nyilvánítom a Budapest V. kerület,
Sas u. 9. szám alatti, 24537 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetet nem jelölök ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az 1871–72 között Lechner Ödön által tervezett, korai historizáló stílusú lakóház
építészeti értékeinek, homlokzatainak, lépcsõházainak és
függõfolyosóinak megõrzése.

36. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Budapest VI. kerület,
Bajza u. 44. szám alatti, 28411 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetet nem jelölök ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket I. kategóriába sorolom.
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(4) A védetté nyilvánítás célja a Bálint Zoltán és Jámbor
Lajos tervei szerint 1898-ban épült szecessziós palota építészeti, képzõ- és iparmûvészeti értékeinek megõrzése.

37. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Budapest VI. kerület,
Eötvös u. 26/d. szám alatti, 28859 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetet nem jelölök ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az 1884-ben Jahn József
tervei szerint épült historizáló palota építészeti és képzõmûvészeti értékeinek megõrzése.
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(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az 1870-ben korábbi épület átalakításával épült és 1895-ben bõvített lakóház építészeti és iparmûvészeti értékeinek megõrzése.

41. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Budapest VI. kerület,
Király u. 84. szám alatti, 29472 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetet nem jelölök ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az 1872-ben épült historizáló lakóház építészeti és iparmûvészeti értékeinek megõrzése.

38. §
42. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Budapest VI. kerület, Hunyadi tér 4–5. szám alatti, 29451 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetet nem jelölök ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket I. kategóriába sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja a Czigler Gyõzõ által tervezett, 1896-ban historizáló stílusban épült Hunyadi téri
vásárcsarnok építészeti értékeinek megõrzése.

(1) Mûemlékké nyilvánítom a Budapest VI. kerület,
Lendvay u. 24. szám alatti, 28258 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetet nem jelölök ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az 1893-ban Quittner
Zsigmond tervei alapján épült, majd 1923–1924-ben
Fellner Sándor tervei szerint átalakított historizáló villa
építészeti, képzõ- és iparmûvészeti értékeinek megõrzése.

39. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Budapest VI. kerület,
Jókai u. 10. szám alatti, 29016 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetet nem jelölök ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja a Senger János tervei
alapján 1869-ben épült historizáló lakóház építészeti és
történeti értékeinek megõrzése.

43. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Budapest VI. kerület,
Ó u. 48. szám alatti, 29035 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetet nem jelölök ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az 1863-ban Wechselmann Ignác tervei szerint két periódusban épült, 1873-ban
Pucher József tervei alapján bõvített historizáló lakóház
építészeti és iparmûvészeti értékeinek megõrzése.

40. §
44. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Budapest VI. kerület,
Király u. 78. szám alatti, 29445 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetet nem jelölök ki.

(1) Mûemlékké nyilvánítom a Budapest VI. kerület,
Podmaniczky u. 16. szám alatti, 28924 helyrajzi számú ingatlant.

2009/27. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

(2) Mûemléki környezetet nem jelölök ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket I. kategóriába sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az 1889–90-ben épült
historizáló stílusú lakóépület külsõ és belsõ építészeti,
képzõmûvészeti és iparmûvészeti értékeinek megõrzése.

45. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Budapest VI. kerület, Városligeti fasor 4. szám alatti, 29605 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetet nem jelölök ki.
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(4) A védetté nyilvánítás célja az 1907–1908-ban Bálint
Zoltán és Jámbor Lajos tervei szerint épült lakóház építészeti és iparmûvészeti értékeinek megõrzése.

48. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Budapest VII. kerület,
Akácfa u. 38. szám alatti, 34320 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a 34308, 34309, 34310,
34319, 34321, 34330, 34331, 34332 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 34325 helyrajzi számú közterület
fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába sorolom.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket I. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja az 1893-ban Moravetz
József tervei alapján épült historizáló lakóház építészeti
értékeinek megõrzése.

(4) A védetté nyilvánítás célja az 1895-ben épült historizáló stílusú egykori Spitz-villa építészeti és iparmûvészeti
értékeinek megõrzése.

49. §

46. §

(1) Mûemlékké nyilvánítom a Budapest VII. kerület,
Akácfa u. 43. szám alatti, 34331 helyrajzi számú ingatlant.

(1) Mûemlékké nyilvánítom a Budapest VI. kerület,
Vasvári Pál u. 5. szám alatti, 29346 helyrajzi számú ingatlant.

(2) Mûemléki környezetnek a 34319, 34320, 34321,
34330, 34332 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a
34325 helyrajzi számú közterület fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.

(2) Mûemléki környezetet nem jelölök ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja a Fellner Sándor tervei
szerint 1885-ben épült historizáló zsinagóga, valamint a
Schweiger Gyula tervei szerint 1899-ben átépített historizáló lakóház építészeti és iparmûvészeti értékeinek megõrzése.

47. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Budapest VII. kerület,
Akácfa u. 30. szám alatti, 34316 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a 34315, 34317, 34334,
34385, 34410 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a
34325, 34362, 34399 helyrajzi számú közterületek fenti
ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába sorolom.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja a 1914-ben Dümmerling
Ödön tervei alapján épült lakóház építészeti és iparmûvészeti értékeinek megõrzése.

50. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Budapest VII. kerület,
Akácfa u. 61. szám alatti, 34089 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a 34084, 34085, 34088,
34090, 34098, 34099 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 34094 helyrajzi számú közterület fenti ingatlanok
által határolt szakaszát jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába sorolom.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott mûemléki ingatlanra vonatkozóan a Magyar Államot elõvásárlási jog illeti
meg.
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(5) A védetté nyilvánítás célja a Pollack Mihály által
tervezett klasszicista lakóház építészeti értékeinek megõrzése.
51. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Budapest VII. kerület,
Csányi u. 5. szám alatti, 34105 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a 34098, 34104, 34106
helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 34108 helyrajzi
számú közterület fenti ingatlanok által határolt szakaszát
jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába sorolom.
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(2) Mûemléki környezetnek a 33461, 33466, 33467,
33469 helyrajzi számú ingatlanokat jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket I. kategóriába sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja a historizáló stílusú
Káry-villa építészeti értékeinek megõrzése.

55. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Budapest VII. kerület,
Károly krt. 1. szám alatti, 34524 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a 34522, 34523/1, 34523/2,
34525 helyrajzi számú ingatlanokat jelölöm ki.

(4) A védetté nyilvánítás célja az 1887-ben Phillip János
tervei szerint épült historizáló lakóház építészeti értékeinek megõrzése.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket I. kategóriába sorolom.

52. §

(4) A védetté nyilvánítás célja a dr. Hültl Dezsõ tervei
alapján 1939-ben épült modern stílusú épület építészeti értékeinek megõrzése.

(1) Mûemlékké nyilvánítom a Budapest VII. kerület,
Dob u. 18. szám alatti, 34192 helyrajzi számú ingatlant.

56. §

(2) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába sorolom.
(3) Mûemléki környezetet nem jelölök ki.

(1) Mûemlékké nyilvánítom a Budapest VII. kerület,
Kertész u. 24–28. szám alatti, 34338 helyrajzi számú ingatlant.

(4) A védetté nyilvánítás célja a 19. század elsõ felében
épült és többször bõvített, 1907-ben átépített homlokzatú
lakóház építészeti és iparmûvészeti értékeinek megõrzése.

(2) Mûemléki környezetnek a 34330, 34331, 34332,
34333, 34334, 34335, 34336, 34340, 34347, 34348,
34349, 34350/1 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a
34346 helyrajzi számú közterületek fenti ingatlanok által
határolt szakaszát jelölöm ki.

53. §

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket I. kategóriába sorolom.

(1) Mûemlékké nyilvánítom a Budapest VII. kerület,
Dob u. 55. szám alatti, 34345/3 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a 34078, 34092, 34093,
34342, 34345/2 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a
34303 helyrajzi számú közterület fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja a historizáló lakóház építészeti értékeinek megõrzése.

54. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Budapest VII. kerület,
Dózsa György út 74. szám alatti, 33468 helyrajzi számú
ingatlant.

(4) A védetté nyilvánítás célja a Löffler Béla tervei szerint 1924-ben épült, 1928-ban átalakított Cyclop-garázs és
irodaház építészeti értékeinek megõrzése.

57. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Budapest VII. kerület,
Klauzál tér 13. szám alatti, 34304 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a 34107/1, 34107/2, 34305,
34322, 34323 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a
34303 helyrajzi számú közterület fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket I. kategóriába sorolom.
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(4) A védetté nyilvánítás célja a klasszicista lakóház
építészeti értékeinek megõrzése.
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58. §

(1) Mûemlékké nyilvánítom a Budapest VII. kerület,
Wesselényi u. 74. szám alatti, 33819 helyrajzi számú ingatlant.

(1) Mûemlékké nyilvánítom a Budapest VII. kerület,
Klauzál u. 21. szám alatti, 34413 helyrajzi számú ingatlant.

(2) Mûemléki környezetnek a 33812, 33813, 33818,
33820 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 33816
helyrajzi számú közterület fenti ingatlanok által határolt
szakaszát jelölöm ki.

(2) Mûemléki környezetnek a 34407, 34408, 34409,
34412, 34414 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a
34424/1 helyrajzi számú közterület fenti ingatlanok által
határolt szakaszát jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába sorolom.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja a 19. század második felében épült historizáló lakóház építészeti értékeinek megõrzése.

59. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Budapest VII. kerület,
Rákóczi út 4. szám alatti, 34525 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a 34522, 34523/1, 34523/2,
34524, 34526 helyrajzi számú ingatlanokat jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket I. kategóriába sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja a dr. Barát Béla és Novák
Ede tervei alapján épült modern stílusú épület egyedi építészeti értékeinek és városképi szerepének megõrzése.

(4) A védetté nyilvánítás célja az 1872-ben épült historizáló lakóház építészeti, iparmûvészeti és városképi értékeinek megõrzése.

62. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Budapest VIII. kerület,
Gutenberg tér 4. szám alatti, 36479 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a 36420, 36468, 36476,
36478, 36481, 36655, 36657, 36683, 36685, 36686 helyrajzi számú ingatlanokat, a 36480, 36682, 36684 helyrajzi
számú közterületeket, valamint a 36429, 36473, 36474,
36559/11, 36656, 36681 helyrajzi számú közterületek fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket I. kategóriába sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja a Vágó József és Vágó
László tervei szerint 1906–1912 között szecessziós stílusban épült Gutenberg Otthon építészeti, képzõ- és iparmûvészeti értékeinek megõrzése.

60. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Budapest VII. kerület,
Wesselényi u. 55. szám alatti, 33698 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a 33697, 33699, 33700,
33702, 33884, 33899 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 33900 helyrajzi számú közterület fenti ingatlanok
által határolt szakaszát jelölöm ki.

63. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Budapest VIII. kerület,
36638, 36639, 36642, 36644 helyrajzi számú ingatlanokat.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába sorolom.

(2) Mûemléki környezetnek a 36609, 36610, 36611,
36612, 36613, 36637, 36640, 36641, 36643, 36646,
36665, 36666, 36667, 36668, 36700, 36717, 36718 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 36628, 36656, 36696,
36710, 36711 helyrajzi számú közterületek fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.

(4) A védetté nyilvánítás célja az 1880–1890-es években épült historizáló lakóház építészeti és festészeti értékeinek megõrzése.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket I. kategóriába sorolom.
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(4) A védetté nyilvánítás célja az egykori jezsuita templom és rendház építészeti, képzõ- és iparmûvészeti értékeinek megõrzése.

64. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Budapest VIII. kerület,
Lõrinc pap tér 2. szám alatti, 36700 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a 36641, 36642, 36668,
36699, 36701, 36718, 36717 helyrajzi számú ingatlanokat,
a 36710 helyrajzi számú közterületet, valamint a 36656,
36696, 36709 és 36711 helyrajzi számú közterületek fenti
ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az 1897-ben épült historizáló, neobarokk stílusú Zichy-palota építészeti és képzõmûvészeti értékeinek megõrzése.

65. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Budapest VIII. kerület,
Mária u. 4. szám alatti, 36659 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a 36351, 36652, 36654,
36658, 36660, 36661, 36680 helyrajzi számú ingatlanokat,
valamint a 36656 helyrajzi számú közterület fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az 1884-ben Tutkovits
István építõmester által épített lakóház építészeti és iparmûvészeti értékeinek megõrzése.
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Magyar Tisztviselõk Országos Egyesülete székháza építészeti értékeinek megõrzése.

67. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Budapest VIII. kerület,
Salétrom u. 5. szám alatti, 34890/2 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a 34881, 34883, 34884,
34890/1, 34894, 34895, 34896, 34897/1 helyrajzi számú
ingatlanokat, a 34882 helyrajzi számú körterületet, valamint a 34891 helyrajzi számú körterület fenti ingatlanok
által határolt szakaszát jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja a 19. századi Kölber-kocsigyár falainak felhasználásával 1927-ben épített református templom építészeti értékeinek és berendezésének
megõrzése.

68. §
(1) Budapest VIII. kerületében
a) mûemléki jelentõségû területté nyilvánítom az
1. számú mellékletben leírt határon belül az ott felsorolt és
a térképmellékleten feltüntetett határvonalon belül esõ ingatlanokat,
b) mûemléki környezetet nem jelölök ki.
(2) A védetté nyilvánított közterületeken a védelem nem
korlátozza az illetékes közúti hatóságoknak és kezelõ szerveknek a fenntartással, üzemeltetéssel kapcsolatos tevékenységét.
(3) A mûemléki jelentõségû terület kijelölésének célja a
19. század végén kiépült Tisztviselõtelep településképi és
egyedi építészeti értékeinek megõrzése.

66. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Budapest VIII. kerület,
Puskin u. 4. szám alatti, 36548 helyrajzi számú ingatlant.

69. §

(2) Mûemléki környezetnek a 36545, 36546, 36547,
36549, 36554, 36558/5 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 36553 helyrajzi számú közterület fenti ingatlanok
által határolt szakaszát jelölöm ki.

(1) Mûemlékké nyilvánítom a Budapest IX. kerület,
Boráros tér 3. szám alatti, 36932 helyrajzi számú ingatlant.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket I. kategóriába sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az 1898–1905 között
Steinhardt Antal tervei szerint historizáló stílusban épült

(2) Mûemléki környezetnek a 36899, 36933, 37100/4
helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 36931, 37018
helyrajzi számú közterület fenti ingatlanok által határolt
szakaszát jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket I. kategóriába sorolom.
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(4) A védetté nyilvánítás célja az 1905-ben Vágó József
és Vágó László tervei alapján szecessziós stílusban épült
lakóház építészeti értékeinek megõrzése.

(4) A védetté nyilvánítás célja az Árkay Bertalan tervei
szerint 1931-ben épült modern stílusú villaépület építészeti, iparmûvészeti értékeinek és kertjének megõrzése.

70. §

73. §

(1) Mûemlékké nyilvánítom a Budapest IX. kerület,
Mester u. 29. szám alatti, 37861 helyrajzi számú ingatlant.

(1) Mûemlékké nyilvánítom a Budapest XII. kerület,
Béla király út 26. szám alatti, 9552 helyrajzi számú ingatlant.

(2) Mûemléki környezetnek a 37862/1, 37862/2, 37863,
37864, 37865 helyrajzi számú ingatlanokat jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába sorolom.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott mûemléki ingatlanra vonatkozóan a Magyar Államot elõvásárlási jog illeti
meg.
(5) A védetté nyilvánítás célja az egykori Brauch hentesüzlet és húsüzem építészeti és iparmûvészeti értékeinek
megõrzése.

(2) Mûemléki környezetet nem jelölök ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja a 19. század közepén
épült klasszicista eredetû és 1892-ben Weinréb Fülöp tervei szerint átépített Leipziger-villa építészeti értékeinek
megõrzése.

74. §
71. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Budapest IX. kerület,
Vámház körút 15. szám alatti, 37020 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a 37016, 37019, 37021
helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 37017 és 37018
helyrajzi számú közterületek fenti ingatlanok által határolt
szakaszát jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket I. kategóriába sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az 1863–64-ben Ybl
Miklós tervei szerint épült historizáló Dlauchy-ház építészeti és képzõmûvészeti értékeinek megõrzése.

72. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Budapest XI. kerület,
Gombocz Zoltán u. 13. szám alatti, 5159 helyrajzi számú
ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek az 5142, 5152/2, 5154/1,
5158, 5160 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint az
5139 helyrajzi számú közterület fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába sorolom.

(1) Mûemlékké nyilvánítom a Budapest XII. kerület,
Diana köz 14. szám alatti, 9716/21 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetet nem jelölök ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az 1922-ben Sasvári
Géza tervei szerint épült historizáló villa építészeti értékeinek megõrzése.

75. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Budapest XII. kerület,
Istenhegyi út 8. szám alatti, 8338 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a 8332, 8334, 8337/1,
8337/2, 8339, 10009/2, 10009/8 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 9814/1 helyrajzi számú közterület fenti
ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja a Györgyi Dénes tervei
alapján 1923–24-ben épült neobarokk stílusú villaépület
építészeti és iparmûvészeti értékeinek megõrzése.
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76. §

(1) Történeti kertként mûemlékké nyilvánítom a Budapest XII. kerület, Költõ utca, 9597/1, 9597/2, 9598/2,
9598/4, 9599 helyrajzi számú ingatlanokat.
(2) Mûemléki környezetet nem jelölök ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket I. kategóriába sorolom.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott mûemléki ingatlanra vonatkozóan a Magyar Államot elõvásárlási jog illeti
meg.
(5) A védetté nyilvánítás célja a Jókai-kert, az 1854-tõl
kialakított egykori Jókai- és Steindl-villák kertjei növényállományának, kerttörténeti értékeinek, 19. századi építményeinek és Róna József Anakreón c. szobrának megõrzése.
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(4) A védetté nyilvánítás célja a 19. század közepén
épült klasszicista stílusú egykori Szigligeti-villa megõrzése.

79. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Budapest XII. kerület,
Sasfiók u. 8. szám alatti, 8070/3 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a 8067/4, 8067/5, 8070/1,
8070/4, 8070/13, 8070/16, 8070/17, 8070/21 helyrajzi
számú ingatlanokat, valamint a 8070/20 helyrajzi számú
közterület fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja a Major Máté tervei alapján 1934-ben épült modern stílusú villaépület építészeti és
iparmûvészeti értékeinek megõrzése.

77. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Budapest XII. kerület,
Krisztina körút 6–8. szám alatti, 6801/1 helyrajzi számú
ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a 6717, 6718, 6719, 6797,
6808, 6809, 6810, 6811, 6894, 6895, 6896, 6897, 6898,
6899, 6900, 6901, 6902, 6903, 13973 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 6721/2, 6721/3, 6722, 6723,
6801/2, 6801/3, 6807/2, 6835/11, 6892, 7071/5, 13978
helyrajzi számú közterületek fenti ingatlanok által határolt
szakaszát jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket I. kategóriába sorolom.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott mûemléki ingatlanra vonatkozóan a Magyar Államot elõvásárlási jog illeti
meg.
(5) A védetté nyilvánítás célja a Sándy Gyula által tervezett, 1923–1926 között historizáló stílusban épült Postapalota építészeti értékeinek megõrzése.

80. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Budapest XII. kerület,
Tündérkert u. 2. (Tündér u. 16.) szám alatti, 8475/32 helyrajzi számú, valamint a Tündérkert u. 4. szám alatti,
8475/33 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a 8470/2, 8471/2, 8471/3,
8471/4, 8474, 8475/22, 8475/23, 8475/34, 8475/35,
8476/17, 8476/18 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a
8473/1, 8475/9 és 8475/21 helyrajzi számú közterületek
fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket I. kategóriába sorolom.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott mûemléki ingatlanokra vonatkozóan a Magyar Államot elõvásárlási jog illeti meg.
(5) A védetté nyilvánítás célja az 1938-ban épült modern villa építészeti értékeinek, valamint modern történeti
kertjének megõrzése.

78. §

81. §

(1) Mûemlékké nyilvánítom a Budapest XII. kerület,
Lóránt u. 7. szám alatti, 9657/5 helyrajzi számú ingatlant.

(1) Mûemlékké nyilvánítom a Budapest XIV. kerület,
29732/9 helyrajzi számú ingatlant.

(2) Mûemléki környezetet nem jelölök ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába sorolom.

(2) Mûemléki környezetet nem jelölök ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket I. kategóriába sorolom.
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(4) A védetté nyilvánítás célja a 1865–66-ban létesített,
1909–12-ben Kós Károly, Zrumeczky Dezsõ, Neuschloss
Kornél, Raede Károly, Ilsemann Keresztély, Végh Gyula
és Benke Gyula tervei szerint szecessziós stílusban átalakított Fõvárosi Állat- és Növénykert építészeti, iparmûvészeti, kertmûvészeti értékeinek védelme.

82. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Budapest XIV. kerület,
Gyarmat u. 92. szám alatti, 30812 helyrajzi számú ingatlant.
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(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az 1824-ben épült
klasszicista Rickl-ház, valamint az ún. Lábasház építészeti
és történeti értékeinek megõrzése.

85. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Borsod-Abaúj-Zemplén
megyei Dédestapolcsány, Bem u. 1. szám alatti, 492 helyrajzi számú ingatlant.

(2) Mûemléki környezetnek a 30811, 30813, 30814,
30816, 30817, 30818, 30819, 31079/3, 31079/4, 31080,
31083/1, 31084 helyrajzi számú ingatlanokat, a 31078/2
helyrajzi számú közterületet, valamint a 30803 és 30815
helyrajzi számú közterületek fenti ingatlanok által határolt
szakaszát jelölöm ki.

(2) Mûemléki környezetnek a 489, 490, 491, 494/4,
494/5, 527, 528, 529, 530/2, 531/1, 532, 533, 534 helyrajzi
számú ingatlanokat, valamint a 493, 495, 498 helyrajzi
számú közterület fenti ingatlanok által határolt szakaszát
jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába sorolom.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja a Neuschloss Kornél tervei szerint 1910–1912 között épült, az egykori Postás
Tisztviselõtelephez tartozó villaépület építészeti értékeinek megõrzése.

(4) A védetté nyilvánítás célja a 18. században épült
késõ barokk stílusú református templom építészeti és mûvészettörténeti értékeinek, valamint a 17–18. századból
származó berendezésének megõrzése.

83. §

86. §

(1) Mûemlékké nyilvánítom a Borsod-Abaúj-Zemplén
megyei Cserépváralja, Felszabadítók u. 2. szám alatti, 114
helyrajzi számú ingatlant.

(1) Mûemlékké nyilvánítom a Borsod-Abaúj-Zemplén
megyei Dédestapolcsány, Hunyadi utca, 86 helyrajzi számú ingatlant.

(2) Mûemléki környezetnek a 97, 98, 99, 101, 113, 115,
116, 117, 154 helyrajzi számú ingatlanokat, a 111 helyrajzi számú közterületet, valamint a 112 helyrajzi számú közterület fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.

(2) Mûemléki környezetnek a 84, 85, 88/1, 88/2, 89
helyrajzi számú ingatlanokat, a 65 helyrajzi számú ingatlan 84 helyrajzi számú ingatlannal és a 64/1 helyrajzi számú közterülettel határos szakaszát, valamint a 87 és 90
helyrajzi számú közterületeket jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja a Csaba László tervei
szerint 1961-ben épült modern stílusú templom építészeti
és képzõmûvészeti értékeinek megõrzése.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az 1820-ban épült
klasszicizáló késõ barokk stílusú római katolikus templom
építészeti és mûvészettörténeti értékeinek, valamint berendezésének megõrzése.

84. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Hajdú-Bihar megyei
Debrecen, Piac u. 39. szám alatti, 9067 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a 9013, 9014, 9016, 9066,
9069, 9070, 9071, 9074 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 9061 helyrajzi számú közterület fenti ingatlanok
által határolt szakaszát jelölöm ki.

87. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Borsod-Abaúj-Zemplén
megyei Dédestapolcsány, Hunyadi utca, 88/1 helyrajzi
számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a 49/1, 49/2, 50, 51, 86,
88/2 helyrajzi számú ingatlanokat, a 65 helyrajzi számú in-
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gatlan fenti ingatlanok által határolt szakaszát, valamint a
64/1 és 87 helyrajzi számú közterületek fenti ingatlanok
által határolt szakaszát jelölöm ki.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott mûemléki ingatlanokra vonatkozóan a Magyar Államot elõvásárlási jog illeti meg.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába sorolom.

(5) A védetté nyilvánítás célja a L’Huillier-Coburg-kastély történeti kertjének megõrzése.

(4) A védetté nyilvánítás célja a 18. század végén épült
késõ barokk stílusú magtár építészeti és történeti értékeinek megõrzése.

90. §

88. §

(1) Mûemlékké nyilvánítom a Komárom-Esztergom
megyei Esztergom, 0959/7 helyrajzi számú ingatlanon, a
Duna medrében az 1721,5 fkm-nél álló szénrakodótornyot.
(2) Mûemléki környezetet nem jelölök ki.

(1) Mûemlékké nyilvánítom a Tolna megyei Dombóvár,
Deák Ferenc u. 12. szám alatti, 201 helyrajzi számú ingatlant.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába sorolom.

(2) Mûemléki környezetnek a 184/2, 196/3, 198/1,
198/2, 198/3, 199, 200/1, 200/2, 200/3, 200/4, 200/5,
200/6, 200/7, 200/9, 200/10, 202, 221 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 213 helyrajzi számú közterület fenti
ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.

(4) A védetté nyilvánítás célja az 1927-ben épült szénrakodótorony építészeti és ipartörténeti értékeinek megõrzése.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az 1885-ben épült dombóvári zsinagóga historizáló stílusú épületének megõrzése.

89. §
(1) Történeti kertként mûemlékké nyilvánítom a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Edelény, Borsodi út 7. szám
alatti, 45/1, 45/2, 48, 51, 89, 90, 93, 94 helyrajzi számú ingatlanokat.
(2) Mûemléki környezetnek a 0345/30, 0345/31, 0350,
0353/7, 1/128, 3/2, 3/3, 16, 29, 30/1, 30/2, 31, 32/1, 32/2,
33, 34, 35, 36, 37, 38/1, 38/2, 38/3, 39/1, 39/2, 40, 41/1,
43/1, 43/2, 44, 53, 54, 55, 56/2, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63,
64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76/1, 76/2, 77,
78, 80, 82/1, 82/2, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 95, 96, 97,
98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105/1, 105/2, 106, 107,
108, 1169, 1174/1, 1174/10, 1174/12, 1174/14, 1185,
1186 helyrajzi számú ingatlanokat, az 52, 79, 1174/16,
1174/17 helyrajzi számú közterületeket, valamint a 0349,
0357, 7, 10/2, 17, 42, 670, 1174/3 és 1184/2 helyrajzi számú közterületek fenti ingatlanok által határolt szakaszát
jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket I. kategóriába sorolom.

91. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Komárom-Esztergom
megyei Esztergom, Lõrinc u. 17. szám alatti, 19762/2
helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a 17420, 17421, 17422,
19762/1, 19763 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a
17423/1, 17423/2 és 17423/3 helyrajzi számú közterületek
fenti ingatlanokkal határolt szakaszát jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja a Wälder Gyula tervei
szerint 1928-ban épült historizáló stílusú megyei tisztviselõ bérház építészeti és városképi értékeinek megõrzése.

92. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Komárom-Esztergom
megyei Esztergom, Szent István tér 5. szám alatti, 15956
helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetet nem jelölök ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az 1898-ban Feigler
Gusztáv tervei szerint épült historizáló stílusú kanonoki
ház építészeti, képzõ- és iparmûvészeti értékeinek megõrzése.
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93. §

(1) Mûemlékké nyilvánítom a Borsod-Abaúj-Zemplén
megyei Felsõdobsza, Deák Ferenc utca, 579/2, 579/3 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 39 helyrajzi számú ingatlanon álló vízerõmûvet, az iroda- és mûhelyépületet,
valamint lakóházat.
(2) Mûemléki környezetnek a 36, 37, 38, 40, 579/1 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 39 helyrajzi számú ingatlan fennmaradó részét jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket I. kategóriába sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az 1906-ban épített malomnak és az 1912-ben üzembe helyezett, üzemvízcsatornás vízerõmûnek és létesítményeinek – duzzasztómû, árapasztó-surrantó, zsilip, üzemvízcsatorna és gépház –, valamint gépi berendezéseinek a megõrzése.

94. §
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(4) A védetté nyilvánítás célja a 19. század közepén
épült, majd 1900-ban átépített evangélikus templom építészeti és képzõmûvészeti értékeinek, valamint településképi szerepének megõrzése.

96. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Tolna megyei Grábóc,
83, 84, 85, 86, 87/1 helyrajzi számú ingatlanokat.
(2) Mûemléki környezetnek a 71, 72, 73, 74, 75, 80, 82,
94 és 97 helyrajzi számú ingatlanokat, a 79 helyrajzi számú közterületet, valamint a 87/2, 89/1, 89/4 és 96 helyrajzi
számú közterületek fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az 1765-ben épült,
1795-ben bõvített grábóci római katolikus templom, a
18. századi barokk plébániaház, a 19. századi kálvária, a
stációk és a kõkereszt építészeti, képzõmûvészeti és településképi értékeinek megõrzése.

(1) Mûemlékké nyilvánítom a Pest megyei Fót, 1554/1
helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek az 1554/2 helyrajzi számú
ingatlant jelölöm ki.

97. §

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába sorolom.

(1) Mûemlékké nyilvánítom a Heves megyei Gyöngyös,
külterület, 0126 helyrajzi számú ingatlanon található középkori várromot.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott mûemléki ingatlanra vonatkozóan a Magyar Államot elõvásárlási jog illeti
meg.
(5) A védetté nyilvánítás célja a Károlyi-kastélyhoz tartozó, 1840-es években épült „kiskastély”, uradalmi ház és
magtár építészeti értékeinek, jellegzetes épületplasztikai
díszítéseinek megõrzése.

(2) Mûemléki környezetet nem jelölök ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket III. kategóriába sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja Benevár 13–15. századi
romjai építészeti értékeinek megõrzése.

98. §
95. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Somogy megyei Gadács,
Fõ utca, 1/1 helyrajzi számú ingatlant.

(1) Mûemlékké nyilvánítom a Gyõr-Moson-Sopron megyei Gyõr, Csipkegyári utca, 7671 helyrajzi számú ingatlanon álló selyemfonoda épületét.

(2) Mûemléki környezetnek az 1/2, 2, 45, 118/2 helyrajzi számú belterületi, 117, 119 helyrajzi számú zártkert ingatlanokat, valamint a 81, 82 és 83 helyrajzi számú közterület fenti ingatlanok által közrefogott szakaszát jelölöm
ki.

(2) Mûemléki környezetnek a 7671 helyrajzi számú ingatlan fennmaradó részét jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja az 1900-ban épült selyemfonoda, valamint cérnázó és szövöde épülete építészeti és ipartörténeti értékeinek megõrzése.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket I. kategóriába sorolom.
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99. §

(1) Mûemlékké nyilvánítom a Gyõr-Moson-Sopron megyei Gyõr, Gyárváros, Mártírok útja 13–15. szám alatti,
5755 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetet nem jelölök ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába sorolom.
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(2) Mûemléki környezetnek a 01398/2, 01398/3 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 01390 helyrajzi számú ingatlan fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket III. kategóriába sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az 1809-es gyõri csata
1897-ben emelt emlékmûvének megõrzése.

(4) A védetté nyilvánítás célja az 1950 és 1953 között
Rimanóczy Gyula tervei szerint épült Ipari Tanulóiskola
építészeti, ipar- és képzõmûvészeti értékeinek megõrzése.

103. §

100. §

(1) Mûemlékké nyilvánítom a Békés megyei Gyula,
6660/3 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetet nem jelölök ki.

(1) A Gyõr-Moson-Sopron megyei Gyõr város területén
a) mûemléki jelentõségû területté nyilvánítom a 2. számú mellékletben leírt határon belül az ott felsorolt és a térképmellékleten feltüntetett határvonalon belül esõ ingatlanokat,
b) mûemléki környezetet nem jelölök ki.
(2) A védetté nyilvánított közterületeken a védelem nem
korlátozza az illetékes közúti hatóságoknak és kezelõ szerveknek a fenntartással, üzemeltetéssel kapcsolatos tevékenységét.
(3) A mûemléki jelentõségû terület kijelölésének célja
Gyõr Gyárváros 1902–1930 között, fõként Fiala Géza tervei szerint épült munkáslakótelepe településszerkezetének, városképének, épületeinek megõrzése.

101. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Gyõr-Moson-Sopron megyei Gyõr, Kismegyer, 2221/4 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a 2219/8, 2219/11,
2219/12, 2219/13, 2219/14, 2219/15, 2221/2, 2221/3,
2223/2, 01388/10 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a
2222 helyrajzi számú ingatlan fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az 1892-ben ifj. Szabados
József tervei szerint épült téglaarchitektúrás vágóhíd-együttes (istálló, vágócsarnok, felügyelõi lakás) építészeti és településképi értékeinek megõrzése.

104. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Hajdú-Bihar megyei Hajdúböszörmény, Kassa u. 11. szám alatti, 1888 helyrajzi
számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek az 1877, 1879, 1887, 1889,
1899, 1902, 1903, 1904, 1908 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint az 1891 helyrajzi számú közterület fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az 1863-ban épült romantikus stílusú zsinagóga építészeti, képzõ- és iparmûvészeti
értékeinek megõrzése.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába sorolom.

105. §

(4) A védetté nyilvánítás célja a 18. században emelt
kismegyeri major magtárépülete építészeti értékeinek
megõrzése.

(1) Mûemlékké nyilvánítom a Csongrád megyei Hódmezõvásárhely, 0556/3 helyrajzi számú ingatlant.

102. §

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába sorolom.

(1) Mûemlékké nyilvánítom a Gyõr-Moson-Sopron megyei Gyõr, Kismegyer, 01398/1 helyrajzi számú ingatlant.

(4) A védetté nyilvánítás célja az 1909-ben épült egykori tanyasi iskola építészeti értékeinek megõrzése.

(2) Mûemléki környezetet nem jelölök ki.
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106. §

(1) Mûemlékké nyilvánítom a Csongrád megyei Hódmezõvásárhely, Dr. Rapcsák András út 1. szám alatti, 5208
helyrajzi számú, a Kossuth tér 5. szám alatti, 5209 helyrajzi számú és a Hódi Pál u. 2. szám alatti, 5210 helyrajzi számú ingatlanokat.
(2) Mûemléki környezetnek az 5199/1, 5199/4, 5200,
5202/2, 5202/3, 5202/4, 5203, 5204, 5205, 5206, 5207
helyrajzi számú ingatlanokat, valamint az 5201 helyrajzi
számú közterület fenti ingatlanok által határolt szakaszát
jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket I. kategóriába sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja a Müller Miksa tervei
szerint 1906 és 1910 között épült, három épületbõl álló
egységes együttes építészeti és iparmûvészeti értékeinek
megõrzése.

107. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Csongrád megyei Hódmezõvásárhely, Dr. Rapcsák András út 7. szám alatti, 5203
helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek az 5199/1, 5199/4, 5200,
5202/2, 5202/3, 5202/4, 5204, 5205, 12819/2, 12821 helyrajzi számú ingatlanokat, az 5201 helyrajzi számú közterületet, valamint az 5227, 5229/2, 5231, 12820 helyrajzi számú közterületek fenti ingatlanok által határolt szakaszát
jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az id. Janáky István tervei
alapján 1948 és 1953 között épült Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ építészeti, képzõ- és iparmûvészeti értékeinek megõrzése.

108. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Csongrád megyei Hódmezõvásárhely, Vörösmarty u. 28. szám alatti, 6940/1
helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a 6707, 6708, 6773,
6940/2, 6940/3, 7001, 7002, 7003 helyrajzi számú ingatlanokat, a 6939 helyrajzi számú közterületet, valamint a
6736, 6774, 7008 helyrajzi számú közterület fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.
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(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja a Sándy Gyula tervei szerint 1898–1899-ben épült historizáló stílusú református
templom és lelkészlak építészeti, képzõ- és iparmûvészeti
értékeinek megõrzése.

109. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Csongrád megyei Hódmezõvásárhely, külterület, 0372/15 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a 0372/72, 0372/73,
0372/77, 0380/11, 0451/17, 0461/19, 0451/34 helyrajzi
számú ingatlanokat, valamint a 0379/1 és 0470 helyrajzi
számú közterületek fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az 1901–1902-ben épült
egykori mátyáshalmi tanyasi iskola építészeti értékeinek
megõrzése.

110. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Veszprém megyei Kapolcs, Kossuth Lajos u. 35. szám alatti, 275 helyrajzi számú ingatlant, valamint a 276 helyrajzi számú ingatlannak a
274 és 275 helyrajzi számú ingatlanokkal érintkezõ szakaszát.
(2) Mûemléki környezetnek a 83, 85/3, 86, 87/2, 105/1,
274, 279, 281, 282, 283, 450, 452 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 84, 104, 161/1, 161/4, 161/7, 261, 280,
378, 451 helyrajzi számú közterületek fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az 1825–1828 között
épült malom építészeti értékeinek, mûszaki berendezéseinek, valamint a molnárlakás és a kiépített malomárok építészeti értékeinek megõrzése.

111. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Somogy megyei Kaposvár, Noszlopy Gáspár u. 5–7. szám alatti, 82/5 helyrajzi
számú ingatlant.
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(2) Mûemléki környezetnek a 82/3, 82/6 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 80/5 helyrajzi számú közterület fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába sorolom.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja a Balaton-parti fürdõegyüttes, a Hullám és Balaton Szállodák építészeti és településképi értékeinek megõrzése.

(4) A védetté nyilvánítás célja az 1927–28-ban
Lamping József tervei szerint épült historizáló filmszínház
építészeti és iparmûvészeti értékeinek megõrzése.

112. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Veszprém megyei Kemenesszentpéter, 0116/13 és 0116/14 helyrajzi számú ingatlanokat.
(2) Mûemléki környezetet nem jelölök ki.

115. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Baranya megyei Kisasszonyfa, Petõfi Sándor u. 61. szám alatti, 76 helyrajzi
számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a 35, 39, 40, 44, 75, 77, 78
helyrajzi számú ingatlanokat, a 36 és 41 helyrajzi számú
közterületeket, valamint az 57, 58, 59 helyrajzi számú közterületek fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm
ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába sorolom.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja a római kori elõfolyosós
sírkamra építészeti értékeinek megõrzése.

(4) A védetté nyilvánítás célja a 19. század elsõ harmadában klasszicista stílusban épült, a Batthyány-uradalom
részét képezõ magtár építészeti értékeinek megõrzése.

113. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Zala megyei Kerkafalva,
96 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a 6, 9/2, 9/3, 9/4, 11, 91, 92,
94 helyrajzi számú ingatlanokat, a 97 helyrajzi számú közterületet, valamint az 54 helyrajzi számú közterület fenti
ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az 1912–1913 között
épült neogótikus református templom és az 1932-ben épült
parókia építészeti értékeinek és berendezésének megõrzése.

114. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Zala megyei Keszthely,
Balaton part 1. szám alatti, 3820 helyrajzi számú, valamint
a Balaton part 2. szám alatti, 3821 helyrajzi számú ingatlanokat.
(2) Mûemléki környezetnek a 3817/2, 3817/4, 3817/5,
3817/6, 3817/7, 3818, 3819, 3822, 3823 helyrajzi számú
ingatlanokat, valamint a 3817/1 helyrajzi számú közterület
fenti ingatlanok és a 0486/73 helyrajzi számú Balaton által
határolt szakaszát jelölöm ki.

116. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Bács-Kiskun megyei
Kiskunfélegyháza, Kossuth utca, 5060/1 és 5060/2 helyrajzi számú ingatlanokat.
(2) Mûemléki környezetnek a 327, 328/1, 329, 5001/1,
5004, 5038, 5056, 5057, 5061 helyrajzi számú ingatlanokat, az 5059 helyrajzi számú közterületet, valamint a 4/1,
5005, 5039 helyrajzi számú közterületek fenti ingatlanok
által határolt szakaszát jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket I. kategóriába sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja a Pártos Gyula tervei szerint 1872–1880 között épült, Szent István király tiszteletére szentelt templom építészeti, képzõ- és iparmûvészeti értékeinek, valamint kertje és kerti szobrai értékeinek megõrzése.

117. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Veszprém megyei Kisszõlõs, 64 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a 63, 65, 67 helyrajzi számú
ingatlanokat, valamint a 62 helyrajzi számú közterületet
jelölöm ki.
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(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket III. kategóriába sorolom.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja az 1762-ben épült barokk
stílusú Szent István-kápolna építészeti értékeinek megõrzése.

(4) A védetté nyilvánítás célja az 1742–1791 között
épült barokk stílusú református templom építészeti értékeinek megõrzése.

118. §

121. §

(1) Mûemlékké nyilvánítom a Tolna megyei Koppányszántó, 232 helyrajzi számú ingatlant.

(1) Mûemlékké nyilvánítom a Vas megyei Kõszeg, Kálvária u. 16. szám alatti, 1398/1 helyrajzi számú ingatlant.

(2) Mûemléki környezetnek a 181, 182, 183, 184, 225,
228, 229, 230, 233, 234, 235, 236, 243/1, 243/2 helyrajzi
számú ingatlanokat, a 231 helyrajzi számú közterületet és
a 205 helyrajzi számú közterület fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.

(2) Mûemléki környezetnek az 1395, 1397/1, 1398/3,
1398/4, 1399, 1400 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint az 1435 helyrajzi számú közterület fenti ingatlanok
által határolt szakaszát jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az 1753-ban épült,
1908-ban átépített barokk-klasszicizáló stílusú római katolikus templom építészeti és képzõmûvészeti értékeinek,
valamint településképi szerepének megõrzése.

119. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Vas megyei Körmend,
Nádaljai u. 22. szám alatti, 3181 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a 3180 és a 3182 helyrajzi
számú ingatlanokat jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az 1745-ben épült barokk
stílusú római katolikus templom építészeti és képzõmûvészeti értékeinek, valamint a templomkertben álló sírkeresztek és Immaculata-szobor értékeinek megõrzése.

120. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Hajdú-Bihar megyei
Körösszegapáti, Kossuth Lajos u. 1. szám alatti, 1 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a 2, 3, 4, 306/1, 306/2,
308/1, 309/12, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583,
584, 585, 586 helyrajzi számú ingatlanokat, az 587 helyrajzi számú közterületet, valamint az 588/1, 588/2, 588/3
helyrajzi számú közterületek fenti ingatlanok által határolt
szakaszát jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja a historizáló Eitner-villa
építészeti értékeinek megõrzése.

122. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Veszprém megyei Kõvágóörs, 1476/1 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek az 1474, 1476/2, 1476/3,
1477/1, 1477/2, 1478/1, 1478/4 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint az 1475 helyrajzi számú közterületet jelölöm
ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az 1937-ben épült népies
lakóépület építészeti értékeinek megõrzése.

123. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Baranya megyei Kõvágószõlõs, 0222/15 helyrajzi számú ingatlanon álló aknatornyot.
(2) Mûemléki környezetnek a 0222/15 helyrajzi számú
ingatlan fennmaradó részét jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az 1956-ban épült Halimba-devecseri típusú uránbánya aknatorony építészeti és
ipartörténeti értékeinek megõrzése.
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124. §

127. §

(1) Mûemlékké nyilvánítom a Pest megyei Leányfalu,
Petõfi Sándor utca, 1564 és 1565/2 helyrajzi számú ingatlanokat.

(1) Mûemlékké nyilvánítom a Fejér megyei Mezõszilas,
Fõ utca, 44/13 helyrajzi számú ingatlant.

(2) Mûemléki környezetnek az 1430, 1431, 1432, 1563,
1566, 1567, 1570, 1571, 1572, 1573, 1620, 1621, 1622,
1624, 1625 helyrajzi számú ingatlanokat, az 1565/1 helyrajzi számú közterületet, valamint az 1433 és 1562 helyrajzi számú közterületek fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az 1892-ben épült historizáló stílusú római katolikus Szent Anna kápolna építészeti
és képzõmûvészeti értékeinek megõrzése.

(2) Mûemléki környezetnek a 41, 42/2, 42/3, 42/4,
44/12, 44/14, 484, 485/1, 485/2, 485/3, 486/1 helyrajzi
számú ingatlanokat, valamint a 494/1, 494/2, 494/3 helyrajzi számú közterületek fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja a 19. század elején épült
klasszicizáló Zsembery-kúria és melléképülete építészeti
értékeinek megõrzése.

128. §
125. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Baranya megyei Merenye, Kossuth Lajos u. 35. szám alatti, 43 helyrajzi számú
ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a 39, 40, 41, 44, 46, 47, 89,
90, 91, 92, 93/1, 93/2, 94, 95 helyrajzi számú ingatlanokat,
valamint a 70/1, 70/2, 70/3 helyrajzi számú közterület fenti
ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.

(1) Mûemlékké nyilvánítom a Borsod-Abaúj-Zemplén
megyei Miskolc, 32532/3, 32633, 32818/1, 32818/2,
32820, 32823/2, 32824, 32825, 32826, 32827/1, 32828,
32829, 32830, 32831, 32832, 32833, 32834, 32835,
32836, 32837/2, 32837/3, 32838, 33265/1, 33334 helyrajzi számú ingatlanokat.
(2) Mûemléki környezetnek a 32822, 32823/1, 32839,
32840/1, 32840/2, 32843, 32844 helyrajzi számú ingatlanokat jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába sorolom.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket I. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja az 1849-ben épült késõ
klasszicista, korai historizáló stílusú református lelkészlak
építészeti értékeinek megõrzése.

(4) A védetté nyilvánítás célja a diósgyõri középkori
vár, az ahhoz tartozó külsõ várárok fal és Huszárvár újabb
régészeti kutatások során feltárt építészeti emlékeinek
megõrzése.

126. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Fejér megyei Mezõszilas,
Fõ utca, 44/4, 44/7, 44/8, 44/9, 44/10, 44/11, 44/14 helyrajzi számú ingatlanokat.
(2) Mûemléki környezetnek a 43, 44/1, 44/13, 482, 483,
484 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 494/1, 494/2,
494/3 helyrajzi számú közterületek fenti ingatlanok által
határolt szakaszát jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az 1800 körül épített,
1912-ben szecessziós stílusban átépített Droppa-kastély,
valamint egykori parkja, gazdasági melléképülete, víztornya és magtára építészeti értékeinek megõrzése.

129. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Borsod-Abaúj-Zemplén
megyei Miskolc, Ady Endre u. 5. szám alatti, 3581 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a 3580, 3582, 3583, 3584,
4184, 4189 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 3719
helyrajzi számú közterület fenti ingatlanok által határolt
szakaszát jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja a 19. század elsõ felében
épült egykori kereskedõ- és lakóház építészeti és iparmûvészeti értékeinek megõrzése.
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(1) Mûemlékké nyilvánítom a Borsod-Abaúj-Zemplén
megyei Miskolc, Hunyadi János u. 7. szám alatti, 1802
helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a 11/1, 14/1, 15, 16,
1803/2, 1805, 2083, 2084, 2091, 2424 helyrajzi számú ingatlanokat, az 1799, 1800, 1801 helyrajzi számú közterületeket, valamint az 1798, 1811, 1812/3, 1812/4 helyrajzi
számú közterületek fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket I. kategóriába sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az 1926–1927-ben Wälder Gyula tervei szerint épült neobarokk stílusú zenepalota
építészeti és iparmûvészeti értékeinek megõrzése.

131. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Borsod-Abaúj-Zemplén
megyei Miskolc, Széchenyi u. 29. szám alatti, 2492 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a 2476, 2477, 2491, 2493
helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 2481 helyrajzi
számú közterület fenti ingatlanok által határolt szakaszát
jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába sorolom.
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(4) A védetté nyilvánítás célja az 1877–78-ban épült
Három Rózsa Szálló és az épületben mûködõ szecessziós
bútorzatú Fehér Kígyó gyógyszertár építészeti és iparmûvészeti értékeinek megõrzése.

133. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Borsod-Abaúj-Zemplén
megyei Miskolc, Széchenyi u. 52. szám alatti, 3693 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a 3648, 3655, 3656, 3657,
3658/2, 3667, 3692, 3694 helyrajzi számú ingatlanokat, a
3653, 3663 helyrajzi számú közterületeket, valamint a
3688 helyrajzi számú közterület fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az 1860–80-as években
épült lakó- és üzletház építészeti értékeinek megõrzése.

134. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Borsod-Abaúj-Zemplén
megyei Miskolc, Szemere u. 22. szám alatti, 8493 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a 8491, 8492, 8494, 8495,
8496 helyrajzi számú ingatlanokat jelölöm ki.

(4) A védetté nyilvánítás célja az 1913-ban Hajós Alfréd és Villányi János tervei szerint épült historizáló-szecesszós lakóház, valamint az udvarában álló, 1904-ben
épült fényképészeti mûterem építészeti értékeinek megõrzése.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába sorolom.

132. §

135. §

(1) Mûemlékké nyilvánítom a Borsod-Abaúj-Zemplén
megyei Miskolc, Széchenyi u. 33. szám alatti, 2490 helyrajzi számú ingatlant.

(1) Mûemlékké nyilvánítom a Borsod-Abaúj-Zemplén
megyei Miskolc, Szemere u. 24. szám alatti, 8494 helyrajzi számú ingatlant.

(2) Mûemléki környezetnek a 2474, 2475, 2476, 2488,
2489, 2491, 2492, 2493, 2497, 2503, 3686, 3687 helyrajzi
számú ingatlanokat, valamint a 2481, 2482, 3688 helyrajzi
számú közterületek fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.

(2) Mûemléki környezetnek a 8493, 8495 helyrajzi számú ingatlanokat jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket I. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja a historizáló lakóház
egyedi építészeti és iparmûvészeti értékeinek megõrzése.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja a historizáló lakóház építészeti és iparmûvészeti értékeinek megõrzése.
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szálló építészeti, képzõ- és iparmûvészeti értékeinek
megõrzése.

(1) Mûemlékké nyilvánítom a Borsod-Abaúj-Zemplén
megyei Miskolc, Zsolcai kapu 7. szám alatti, 4111 helyrajzi számú ingatlant.

139. §

(2) Mûemléki környezetnek a 4109/2, 4110/1, 4110/2
helyrajzi számú ingatlanokat és a 4183 helyrajzi számú
közterület fenti ingatlanokkal érintkezõ szakaszát jelölöm ki.

(1) Mûemlékké nyilvánítom a Borsod-Abaúj-Zemplén
megyei Miskolc, Erzsébet sétány 71. szám alatti, 38505
helyrajzi számú ingatlant.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket I. kategóriába sorolom.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott mûemléki ingatlanra vonatkozóan a Magyar Államot elõvásárlási jog illeti
meg.
(5) A védetté nyilvánítás célja az 1909-ben Korach
Miksa tervei szerint épült lakóház építészeti és iparmûvészeti értékeinek megõrzése.

137. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Borsod-Abaúj-Zemplén
megyei Miskolc, Vár u. 7. szám alatti, 32838 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a 32502, 32503, 32530,
32531/3, 32532/3, 32539, 32837/2, 32837/3, 32840/1,
32840/2, 32843, 32844, 33221, 33223, 33224 helyrajzi
számú ingatlanokat, a 33837/1 helyrajzi számú közterületet, valamint a 32820, 32839, 33222 helyrajzi számú közterületek fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja a historizáló stílusú evangélikus templom külsõ homlokzatainak és belsõ terének,
képzõ- és iparmûvészeti értékeinek, valamint a lelkészlak
és az általános iskola épületének megõrzése.

(2) Mûemléki környezetnek a 38491, 38492, 38494,
38495, 38503, 38506/3 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 38493, 38504 és 38506/1 helyrajzi számú közterületeket és a 38450 helyrajzi számú közterület fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az ún. svájci típusú villa
építészeti és iparmûvészeti értékeinek, különösen tornyos
homlokzatának és kovácsoltvas díszítményeinek megõrzése.

140. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Borsod-Abaúj-Zemplén
megyei Múcsony, Hunyadi út 2. szám alatti, 599/4 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a 303/2, 303/3, 304, 595,
598, 599/2, 599/3 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a
254 és 601 helyrajzi számú közterület fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az 1954–1956 között
épült szocialista realista stílusú mûvelõdési ház építészeti
és történeti értékeinek megõrzése.

138. §

141. §

(1) Mûemlékké nyilvánítom a Borsod-Abaúj-Zemplén
megyei Miskolc-Lillafüred, 38389, 38390, 38391,
38396/1, 38396/3, 38396/4 helyrajzi számú ingatlanokat.

(1) Mûemlékké nyilvánítom a Tolna megyei Murga,
429 helyrajzi számú ingatlant.

(2) Mûemléki környezetnek a 38348, 38349 és 38396/2
helyrajzi számú ingatlanokat jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket I. kategóriába sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja a Lux Kálmán által tervezett, 1927–1930 között épült historizáló stílusú Palota-

(2) Mûemléki környezetnek a 375, 376/1, 377, 378, 379,
427, 428, 430, 431, 432 helyrajzi számú ingatlanokat, a
376/2 helyrajzi számú közterületet és a 388 helyrajzi számú közterület fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket I. kategóriába sorolom.
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(4) A védetté nyilvánítás célja az 1780-as évektõl emelt,
majd 1854-ben átépített evangélikus templom építészeti
értékeinek, településképi szerepének és belsõ berendezésének megõrzése.

142. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Baranya megyei Nagyharsány, 0176 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetet nem jelölök ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az 1968–1994 között létrehozott Villányi Szoborpark képzõmûvészeti értékeinek
és egységes kialakításának megõrzése.

143. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Pest megyei Nagykõrös,
Derkovits u. 3. szám alatti, 4637 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a 4629, 4634, 4636 és 4638
helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 4635 helyrajzi
számú közterület fenti ingatlanok által határolt szakaszát
jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket III. kategóriába sorolom.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott mûemléki ingatlanra vonatkozóan a Magyar Államot elõvásárlási jog illeti
meg.
(5) A védetté nyilvánítás célja a 19. század elsõ felében
klasszicista stílusban épült, 1907 körül szecessziós stílusban átalakított lakóház építészeti és iparmûvészeti értékeinek megõrzése.

144. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Pest megyei Nagykõrös,
Kölcsey u. 6. szám alatti, 4034 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a 3940/1, 3940/2, 4029,
4030, 4031, 4032, 4033, 4035, 4036/1, 4036/2 helyrajzi
számú ingatlanokat, valamint a 4028 helyrajzi számú közterület fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.
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(1) Mûemlékké nyilvánítom a Tolna megyei Nagymányok, Táncsics u. 9. szám alatti, 390/1 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a 336, 337, 338, 348, 387,
388, 390/2 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 335 és
347/1 helyrajzi számú közterületek fenti ingatlanok által
határolt szakaszát jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az 1781–1783 között
épült, késõ barokk stílusú római katolikus templom épületének és berendezésének megõrzése.

146. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Veszprém megyei Olaszfalu, Gárdonyi Géza u. 6. szám alatti, 149 helyrajzi számú
ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a 136, 137, 145, 148, 166
helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 140, 146 és 150
helyrajzi számú közterületek fenti ingatlanok által határolt
szakaszát jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja a népi lakóház építészeti
értékeinek megõrzése.

147. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Borsod-Abaúj-Zemplén
megyei Ónod, 16, 0151 és 0158/2 helyrajzi számú ingatlanokat.
(2) Mûemléki környezetnek a 12, 13, 14, 17, 833, 834,
835, 836, 837 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 28,
899 helyrajzi számú közterületek fenti ingatlanokkal határolt szakaszát jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába sorolom.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket I. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja az 1810 körül épült,
klasszicizáló stílusú Gubody-kúria építészeti értékeinek
megõrzése.

(4) A védetté nyilvánítás célja a 14. századi eredetû, a
16–17. században védmûvekkel megerõsített várkastély
építészeti értékeinek megõrzése.
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148. §

(1) Mûemlékké nyilvánítom a Baranya megyei Pécs,
18868 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a 18776, 18785, 18786,
18787, 18865/4, 18865/7, 18866/1 helyrajzi számú ingatlanokat, a 18788, 18866/2, 18867 helyrajzi számú közterületeket, valamint a 19157/13 helyrajzi számú ingatlan és a
18777, 18795/2, 18869/2, 18911/4, 18912, 18913/6 helyrajzi számú közterületek fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket I. kategóriába sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja a Pécsi Vasútigazgatóság
szecessziós épülete építészeti és iparmûvészeti értékeinek
megõrzése.
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Vasút ideiglenes felvételi épülete, a vízház és az üzemi
szertár építészeti, képzõmûvészeti és ipartörténeti értékeinek megõrzése.

151. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Pest megyei Pomáz, Kossuth Lajos u. 48. szám alatti, 30 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek az 1, 28, 29, 31, 32, 33, 34,
425, 426 helyrajzi számú ingatlanokat, a 2 helyrajzi számú
közterületet, valamint a 3 és 668 helyrajzi számú közterületek fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja a 19. század elején épült
népi lakóépület építészeti értékeinek megõrzése.

149. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Baranya megyei Pécs,
Király u. 15. szám alatti, 17534 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetet nem jelölök ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja a török kori derviskolostor falainak felhasználásával 1790 körül épült, a 19. század
utolsó negyedében kissé átalakított lakóház, volt vendégfogadó építészeti, képzõ- és iparmûvészeti értékeinek
megõrzése.

150. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Baranya megyei Pécs,
19157/2 helyrajzi számú ingatlant, a 19157/4 helyrajzi
számú ingatlanon álló üzemi szertárat, istállót és egykori
felvételi épületet, valamint a 19157/13 helyrajzi számú ingatlanon álló felvételi épületet és vízházat.
(2) Mûemléki környezetnek a 18788, 18868, 18911/3
helyrajzi számú ingatlanokat, a 19157/4, 19157/5 és
19157/13 helyrajzi számú ingatlanok fenti ingatlanok által
határolt részét, a 18912 helyrajzi számú közterületet, valamint a 18911/4 helyrajzi számú közterület fenti ingatlanokkal határolt szakaszát jelölöm ki.

152. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Pest megyei Pomáz, Orgona u. 11/b. szám alatti, 1610/1 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek az 1546, 1583, 1584, 1586,
1609/1, 1609/7, 1609/39, 1609/40, 1611/1 helyrajzi számú
ingatlanokat, valamint az 1547, 1585 és 1592 helyrajzi
számú közterület fenti ingatlanok által határolt szakaszát
jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az 1910-ben Marschalkó
Béla által tervezett és épített szecessziós stílusú családi
ház építészeti értékeinek megõrzése.

153. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Zala megyei Pölöskefõ,
Széchenyi u. 7. szám alatti, 193 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a 175, 176, 192, 194, 195,
196 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 183 helyrajzi
számú közterület fenti ingatlanok által határolt szakaszát
jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába sorolom.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja a pécsi vasútállomás historizáló stílusú felvételi épülete, valamint az egykori
Pécs–Mohács szakasz felvételi épülete, az egykori Déli

(4) A védetté nyilvánítás célja a népi lakóház és melléképületei egyedi építészeti értékeinek és településképi szerepének megõrzése.
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154. §

(1) Mûemlékké nyilvánítom a Veszprém megyei Pula,
069/6 helyrajzi számú ingatlanon álló Szent Ilona kápolna
romjait.
(2) Mûemléki környezetnek a 069/6 helyrajzi számú ingatlan fennmaradó részét jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja a török korban elpusztult
Tálod falu 12–13. században épült Szent Ilona-temploma
maradványainak megõrzése.

155. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Hajdú-Bihar megyei Püspökladány, 3284 helyrajzi számú ingatlannak a 3. számú
mellékletben szereplõ helyszínrajzon jelölt területét.
(2) Mûemléki környezetet nem jelölök ki.
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(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket III. kategóriába sorolom.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott mûemléki ingatlanra vonatkozóan a Magyar Államot elõvásárlási jog illeti
meg.
(5) A védetté nyilvánítás célja a sárbogárdi zsinagóga
építészeti értékeinek megõrzése.

158. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Baranya megyei Siklós,
1213/1 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek az 1158, 1159, 1160, 1163,
1164, 1165, 1428, 1429, 1430, 1431/1, 1433/6, 1434/3,
1435, 1436, 1437, 1438 helyrajzi számú ingatlanokat, az
1212/3, 1214/1, 1214/2, 1214/3, 1162 helyrajzi számú
közterületek fenti ingatlanok által határolt szakaszát, valamint az 1213/2 és az 1433/2 helyrajzi számú közterületeket jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket I. kategóriába sorolom.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja a MÁV kiemelkedõ ipartörténeti értékkel bíró fatelítõ üzeme épületeinek és teljes
gépi berendezésének megõrzése.

(4) A védetté nyilvánítás célja a Hidegkúti Andor tervei
szerint 1943–1947 között épült postaépület építészeti és
képzõmûvészeti értékeinek megõrzése.

156. §

159. §

(1) Mûemlékké nyilvánítom a Somogy megyei Rinyaszentkirály, Fõ utca, 20 helyrajzi számú ingatlant.

(1) A Gyõr-Moson-Sopron megyei Sopron város területén
a) mûemléki jelentõségû területté nyilvánítom a 4. számú mellékletben leírt határon belül az ott felsorolt és a térképmellékleten feltüntetett határvonalon belül esõ ingatlanokat,
b) mûemléki környezetet nem jelölök ki.

(2) Mûemléki környezetnek a 21 helyrajzi számú közterületet jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az 1837–1842 között
épült klasszicista stílusú református templom építészeti értékeinek, berendezésének és településképi szerepének
megõrzése.

(2) A védetté nyilvánított közterületeken a védelem nem
korlátozza az illetékes közúti hatóságoknak és kezelõ szerveknek a fenntartással, üzemeltetéssel kapcsolatos tevékenységét.

157. §

(3) A mûemléki jelentõségû terület kijelölésének célja
Sopron város külsõ várfalakon belüli történeti városmagjának, településszerkezetének és építészeti arculatának,
valamint egyedi építészeti értékeinek megõrzése.

(1) Mûemlékké nyilvánítom a Fejér megyei Sárbogárd,
Bercsényi utca, 533 helyrajzi számú ingatlant.

160. §

(2) Mûemléki környezetnek az 530, 531, 532, 534,
611/1 és 611/2 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint az
535 helyrajzi számú közterület fenti ingatlanokkal határos
szakaszát jelölöm ki.

(1) Mûemlékké nyilvánítom a Gyõr-Moson-Sopron megyei Sopron, Csengery u. 106. szám alatti, 5961 helyrajzi
számú ingatlant.
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(2) Mûemléki környezetet nem jelölök ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja a Trebitsch-selyemgyár
munkáslakóháza Füredi Oszkár tervei szerint 1930-ban
épült modern épülete építészeti értékeinek megõrzése.

161. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Gyõr-Moson-Sopron megyei Sopron, Deák tér 4. szám alatti, 2995 helyrajzi számú
ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a 2991, 2993, 2994, 2996,
2997/1, 2997/2, 2997/3 helyrajzi számú ingatlanokat jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja a Schiller János tervei
szerint 1902-ben épült historizáló Trinkl-ház építészeti értékeinek megõrzése.

162. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Gyõr-Moson-Sopron megyei Sopron, Deák tér 25. szám alatti, 3051 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a 3049, 3050/1, 3053,
3054, 3068 helyrajzi számú ingatlanokat jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja a Handler Nándor tervei
szerint 1880-ban épült historizáló stílusú Mayer-ház építészeti és településképi értékeinek megõrzése.

163. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Gyõr-Moson-Sopron megyei Sopron, Deák tér 32. szám alatti, 2964 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a 2947/2, 2951, 2952,
2953, 2954, 2965, 2966, 2967, 2968 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 2852, 2931, 2955, 2963, 3031, 3032
helyrajzi számú közterületek fenti ingatlanok által határolt
szakaszát jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába sorolom.
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(4) A védetté nyilvánítás célja az 1884–1886 között,
Hauszmann Alajos tervei szerint, historizáló stílusban
épült Magyar Királyi Állami Felsõbb Leányiskola építészeti értékeinek megõrzése.

164. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Gyõr-Moson-Sopron megyei Sopron, Deák tér 78. szám alatti, 2576/10 helyrajzi
számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a 2576/7, 2576/8 és 2576/9
helyrajzi számú ingatlanokat jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja a Pécsi Tudományegyetem Evangélikus Teológiai Fakultása Sándy Gyula tervei
szerint 1930-ban épült neoreneszánsz stílusú épületének
megõrzése.

165. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Gyõr-Moson-Sopron megyei Sopron, Kis János u. 4. szám alatti, 2844 helyrajzi
számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a 2819/5, 2819/6, 2820/6,
2821/2, 2828, 2842, 2845, 2846, 2850 helyrajzi számú ingatlanokat, a 2820/1 helyrajzi számú közterületet, valamint a 2843 helyrajzi számú közterület fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az Országos Társadalombiztosító Intézet Árkay Bertalan tervei alapján 1940-ben
épült modern stílusú székháza építészeti értékeinek megõrzése.

166. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Gyõr-Moson-Sopron megyei Sopron, Petõfi tér 1. szám alatti, 167 helyrajzi számú
ingatlant.
(2) Mûemléki környezetet nem jelölök ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket I. kategóriába sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja a klasszicista eredetû,
1909-ben Medgyaszay István által szecessziós stílusban
átalakított Petõfi Színház építészeti értékeinek megõrzése.
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167. §

170. §

(1) Mûemlékké nyilvánítom a Gyõr-Moson-Sopron megyei Sopron, Tûzoltó köz 2. szám alatti, 2133/4 helyrajzi
számú ingatlant.

(1) Mûemlékké nyilvánítom a Csongrád megyei Szeged, Kálvin tér 2. szám alatti, 2985 helyrajzi számú ingatlant.

(2) Mûemléki környezetnek a 2110, 2111, 2112, 2113,
2114, 2130, 2132/2, 2133/3, 2135, 2136, 2138/1 helyrajzi
számú ingatlanokat, valamint a 2120, 2121, 2122 helyrajzi
számú közterületek fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.

(2) Mûemléki környezetnek a 2984 helyrajzi számú ingatlant jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja az 1910–1912 között Magyar Ede tervei alapján historizáló-szecessziós stílusban
épült református palota építészeti, képzõ- és iparmûvészeti
értékeinek megõrzése.

(4) A védetté nyilvánítás célja a Tûzoltólaktanya településtörténeti és építészeti értékeinek megõrzése.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába sorolom.

171. §
168. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Csongrád megyei Szeged, Gutenberg János u. 20. szám alatti, 3215 helyrajzi
számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a 3212, 3213, 3214, 3216,
3222/1, 3258, 3268, 3269, 3270/1, 3271 helyrajzi számú
ingatlanokat, valamint a 3220, 3231 helyrajzi számú közterület fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket I. kategóriába sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az 1901–1902-ben
Baumhorn Lipót tervei szerint épült Izraelita Hitközség
Székháza építészeti értékeinek, különösen szecessziós utcai és udvari homlokzatainak, valamint díszterme iparmûvészeti értékeinek megõrzése.

(1) Mûemlékké nyilvánítom a Szeged, 2287/2 helyrajzi
számú Tisza folyó medrében a 173,680 fkm-nél és a
2287/1 helyrajzi számú rakparton álló Vízitorony falmaradványát.
(2) Mûemléki környezetnek a 2287/1 helyrajzi számú
ingatlant jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja a Szeged középkori várához tartozó Vízitorony föld felett található falmaradványainak megõrzése.
172. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Csongrád megyei Szeged, Tisza Lajos körút 109. szám alatti, 3724 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetet nem jelölök ki.

169. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Csongrád megyei Szeged, Kálvin tér 1. szám alatti, 2977/1 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetet nem jelölök ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja a Schulek Frigyes által
tervezett, 1882–1884 között épült református templom
építészeti értékeinek, valamint egységes belsõ terének és
berendezésének megõrzése.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja a Tóbiás László és Pick
Móric tervei szerint 1911-ben épült Márer-ház építészeti
és iparmûvészeti értékeinek, különösen szecessziós homlokzatának és a lépcsõház változatos formáinak megõrzése.
173. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Fejér megyei Székesfehérvár, Várkörút 19. szám alatti, 402 helyrajzi számú ingatlant.
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(2) Mûemléki környezetet nem jelölök ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába sorolom.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott mûemléki ingatlanra vonatkozóan a Magyar Államot elõvásárlási jog illeti
meg.
(5) A védetté nyilvánítás célja az izraelita hitközségi
ház építészeti és történeti értékeinek megõrzése.

174. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Csongrád megyei Szentes, 3975/4 és 3975/11 helyrajzi számú ingatlanon álló téglaégetõ kemencét és lakóépületet.
(2) Mûemléki környezetnek a 3975/4 és 3975/11 helyrajzi számú ingatlanok fennmaradó részét, valamint a
3975/6 és 3975/8 helyrajzi számú ingatlanokat jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az 1882-ben épült Hoffmann-féle téglaégetõ kemence és a 19. század végén épült
telepvezetõi lakóház építészeti értékeinek megõrzése.

175. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Vas megyei Szombathely, Lovas utca – 11-es huszár út, 2164/9 helyrajzi számú
ingatlant.
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(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja a 19. század elején épült
egykori intézõi lak és melléképületei építészeti és iparmûvészeti értékeinek megõrzése.

177. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Veszprém megyei
Taliándörögd, Kossuth u. 8. szám alatti, 49/2 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a 49/1, 49/3, 52/2, 467,
471, 472 és 473 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a
318/1, 318/2 és 318/3 helyrajzi számú közterületek fenti
ingatlanokkal érintkezõ szakaszát jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja a 19. század elején épült
egykori Lõke-kúria és melléképületei építészeti és iparmûvészeti értékeinek megõrzése.

178. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Veszprém megyei
Taliándörögd, Táncsics Mihály u. 1. szám alatti, 319 helyrajzi számú ingatlant.

(2) Mûemléki környezetnek a 2164/10, 2165, 2211/1
helyrajzi számú ingatlanokat jelölöm ki.

(2) Mûemléki környezetnek a 95, 96, 98, 302, 303, 320,
324 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 317 és 318/1,
318/2, 318/3 helyrajzi számú közterületek fenti ingatlanok
által határolt szakaszát jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket I. kategóriába sorolom.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja az egykori szombathelyi
lovassági laktanyához tartozó raktár- és börtönépület építészeti értékeinek megõrzése.

(4) A védetté nyilvánítás célja az 1792-ben épült református tanítói lak, valamint a mellette álló, 1793-ban épült
református templom építészeti értékeinek megõrzése.

176. §

179. §

(1) Mûemlékké nyilvánítom a Veszprém megyei
Taliándörögd, Kossuth u. 5. szám alatti, 467 helyrajzi számú ingatlant.

(1) Mûemlékké nyilvánítom a Gyõr-Moson-Sopron megyei Táp, Gyõri út 126. szám alatti, 304 helyrajzi számú
ingatlant.

(2) Mûemléki környezetnek a 49/2, 52/2, 65, 466 és 471
helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 318/1, 318/2 és
318/3 helyrajzi számú közterületek fenti ingatlanokkal
érintkezõ szakaszát jelölöm ki.

(2) Mûemléki környezetnek a 28, 29/1, 29/2, 303, 305
helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 146/1, 146/2,
146/3 helyrajzi számú közterületek fenti ingatlanok által
határolt szakaszát jelölöm ki.
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(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába sorolom.
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építészeti és képzõmûvészeti értékeinek, valamint az épületeket körülvevõ park kerttörténeti értékeinek megõrzése.

(4) A védetté nyilvánítás célja a 19. század elején épült
népi lakóház építészeti értékeinek megõrzése.

183. §

180. §

(1) Mûemlékké nyilvánítom a Tolna megyei Tolna, Alkotmány út, 2788/1 helyrajzi számú ingatlanon álló selyemgubóraktár és szín épületeit.

(1) Mûemlékké nyilvánítom a Komárom-Esztergom
megyei Tardos, Rákóczi utca, 934/1 helyrajzi számú ingatlant.

(2) Mûemléki környezetnek a 2788/1 helyrajzi számú
ingatlan fennmaradó részét jelölöm ki.

(2) Mûemléki környezetet nem jelölök ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket III. kategóriába sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az 1900 körül historizáló
stílusban épült Rózsafüzér királynõje-kápolna építészeti
és képzõmûvészeti értékeinek megõrzése.

181. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Komárom-Esztergom
megyei Tatabánya, Népház u. 7. – Tóth Bucsoki u. 6–1.
szám alatti, 2138 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a 2137, 2139/3, 2139/35,
2140/2, 2153/3, 2154, 2155 helyrajzi számú ingatlanokat,
valamint a 2141, 2148/1 helyrajzi számú közterület fenti
ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába sorolom.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja a selyemgubóraktár épületei építészeti értékének megõrzése.

184. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Borsod-Abaúj-Zemplén
megyei Tornabarakony, Petõfi Sándor u. 2–6. szám alatti,
13/2, 13/3, 13/4, 13/5, 13/6 helyrajzi számú ingatlanokat.
(2) Mûemléki környezetnek a 10, 11, 12, 13/1, 13/7,
13/8, 15, 16, 17, 19, 20, 23, 24, 25 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 22 helyrajzi számú közterület fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja a népi lakóház építészeti
értékeinek megõrzése.

(4) A védetté nyilvánítás célja a Toroczkai Wigand Ede
és Jánszky Béla tervei alapján 1922 és 1924 között szecessziós stílusban épült Kaszinó építészeti és iparmûvészeti értékeinek megõrzése.

185. §

182. §

(1) Mûemlékké nyilvánítom a Pest megyei Vác, Vám
utca, 4429/16 helyrajzi számú ingatlanon álló irodaépületet, 4429/18 helyrajzi számú ingatlanon álló barit öntõt, a
4429/21 és 4429/25 helyrajzi számú ingatlanon álló víztornyot, valamint a 4429/25 helyrajzi számú ingatlanon álló
kazánház, kémény és iroda (faház) épületét.

(1) Mûemlékké nyilvánítom a Veszprém megyei Tihany, Fürdõtelep 56. szám alatti, 571/1 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek az 570/5, 571/2, 572, 603,
604, 606 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint az 569/1,
569/3, 569/4 és 573 helyrajzi számú közterületek fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket I. kategóriába sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézet neoreneszánsz stílusú épületegyüttese

(2) Mûemléki környezetnek a 4429/16, 4429/18,
4429/25 helyrajzi számú ingatlanok fennmaradó részét,
valamint a 4429/21 helyrajzi számú közterület fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az 1910-ben létesített
egykori KODAK, majd FORTE Gyár történeti épületegyüttese építészeti, valamint Kulcs Béla 1966-ban ké-
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szült Hajnal c. szobra képzõmûvészeti értékeinek megõrzése.
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189. §

(1) Mûemlékké nyilvánítom a Veszprém megyei Várpalota, 0200/1 és 0200/3 helyrajzi számú ingatlanokat.
186. §

(2) Mûemléki környezetnek a 0200/8 és 0200/9 helyrajzi számú ingatlanokat jelölöm ki.

(1) Mûemlékké nyilvánítom a Fejér megyei Vajta,
540/2 helyrajzi számú ingatlant.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába sorolom.

(2) Mûemléki környezetnek az 537, 538, 539, 540/1,
541, 542 helyrajzi számú ingatlanokat jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja a 18. századi eredetû barokk belsõ terét õrzõ, 1864-ben historizáló stílusban átépített római katolikus templom építészeti, képzõ- és iparmûvészeti értékeinek megõrzése.

187. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Veszprém megyei Városlõd, 219 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a 0196/27 helyrajzi számú
ingatlant, valamint a 0196/3 és 0196/16 helyrajzi számú
ingatlanok fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az 1859–1860-ban épült
klasszicista kálvária építészeti és iparmûvészeti értékeinek
megõrzése.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott mûemléki ingatlanokra vonatkozóan a Magyar Államot elõvásárlási jog illeti meg.
(5) A védetté nyilvánítás célja a római kori rekonstruált
halomsírok építészeti értékeinek megõrzése.

190. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Vas megyei Vasvár, Ady
Endre u. 5. szám alatti, 1261 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek az 1250, 1251/1, 1251/2,
1253, 1254, 1255, 1257, 1258, 1259, 1260 helyrajzi számú
ingatlanokat jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja a 19. század második felében épült prépostsági magtár építészeti értékeinek megõrzése.

191. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Baranya megyei Vejti,
Táncsics Mihály utca, 101 helyrajzi számú ingatlanon álló
magtárat.

188. §

(2) Mûemléki környezetnek a 101 helyrajzi számú ingatlan fennmaradó részét jelölöm ki.

(1) Mûemlékké nyilvánítom a Veszprém megyei Várpalota, Erõmû u. 1. szám alatti, 4134/6 helyrajzi számú ingatlant.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába sorolom.

(2) Mûemléki környezetnek a 4140/2, 4140/3, 4140/4
helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 4141 és a 4143
helyrajzi számú ingatlanok fenti ingatlanokkal határos
szakaszát jelölöm ki.

(4) A védetté nyilvánítás célja az 1860 körül épült magtár építészettörténeti értékeinek megõrzése.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába sorolom.

192. §

(4) A védetté nyilvánítás célja az 1955 és 1958 között
emelt, szocreál elemekkel díszített modern stílusú mûvelõdési ház építészeti és képzõmûvészeti értékeinek, berendezésének megõrzése.

(1) Mûemlékké nyilvánítom a Veszprém megyei Veszprém, Fenyves u. 39. szám alatti, 2327/1 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a 2321, 2322, 2323, 2324,
2325, 2326, 2327/2, 2330/4 helyrajzi számú ingatlanokat,
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a 2355/2 helyrajzi számú közterület fenti ingatlanok által
határolt szakaszát, illetve a 2370/1 helyrajzi számú ingatlan fenti ingatlanokkal határolt, 50 méter széles szakaszát
jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az 1841–1845 között
klasszicista stílusban épült vízimalom építészeti értékeinek és gépészeti berendezésének megõrzése.

193. §
(1) A Pest megyei Visegrád város területén
a) mûemléki jelentõségû területté nyilvánítom az
5. számú mellékletben leírt határon belül az ott felsorolt és
a térképmellékleten feltüntetett határvonalon belül esõ ingatlanokat,
b) mûemléki környezetnek nyilvánítom a 6. számú mellékletben leírt határon belül az ott felsorolt és az 5. számú
mellékletben szereplõ térképmellékleten feltüntetett határvonalon belül esõ ingatlanokat.
(2) A védetté nyilvánított közterületeken a védelem nem
korlátozza az illetékes közúti hatóságoknak és kezelõ szerveknek a fenntartással, üzemeltetéssel kapcsolatos tevékenységét.
(3) A mûemléki jelentõségû terület kijelölésének célja
Visegrád történelmi településmagjának, a várnak és erõdítésrendszerének, pincesorainak, a településmaggal kapcsolatban álló régészeti értékeknek, valamint a településkép szempontjából jelentõs területeknek az egységes védelme, illetve ezek történeti, építészeti, mûvészettörténeti
és régészeti értékeinek megõrzése.

194. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Zala megyei Zalaszántó,
Fõ u. 83–85. szám alatti, 221 és 222 helyrajzi számú ingatlanokat.
(2) Mûemléki környezetnek a 120, 135, 136, 137, 220,
223 és 224 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint az 1/1,
1/4, 1/6, 134/1 és 225 helyrajzi számú közterületek fenti
ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.
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(5) A védetté nyilvánítás célja a 17–19. századi barokk,
illetve historizáló stílusú Pethõ-kúria építészeti értékeinek, eredeti kialakításának megõrzése.

195. §
(1) Történeti kertként mûemlékké nyilvánítom a Pest
megyei Zsámbék, 887, 888, 889 helyrajzi számú ingatlanokat.
(2) Mûemléki környezetnek a 853, 854, 855, 857, 866,
885, 886, 890/3, 890/4, 890/5, 895/1, 897, 898, 899, 900,
901, 902, 903, 904, 905, 906 helyrajzi számú ingatlanokat,
valamint a 867 és 884 helyrajzi számú közterület fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket I. kategóriába sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az egykori Tanítóképzõ
historizáló parkja, az ún. Zárdakert tájépítészeti értékeinek
megõrzése.

196. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Budapest XI. kerület, Budafoki út 209–215. szám alatti, 3995/5 helyrajzi számú ingatlant, egyben megszüntetem a 3995 helyrajzi számú ingatlan 15687 törzsszámú mûemléki védettségét, mert az
ingatlan telekosztása következtében hat önálló ingatlan
jött létre, amelyek közül a 3995/1, 3995/2, 3995/3, 3995/4,
3995/6 helyrajzi számú ingatlan mûemléki értéket nem
hordoz.
(2) Mûemléki környezetnek a 3995/2, 3995/3, 3995/4
helyrajzi számú ingatlanokat jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja a 18. század végén épült
barokk stílusú lõporraktár építészeti értékeinek megõrzése.

197. §

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket III. kategóriába sorolom.

(1) Mûemlékké nyilvánítom a Pest megyei Göd,
1827/94 helyrajzi számú ingatlant, egyben megszüntetem
az 1927/11 és 1927/12 helyrajzi számú ingatlanoknak az
50041/1958. ÉM sz. határozat alapján fennálló 7352 törzsszámú mûemléki védettségét.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott mûemléki ingatlanokra vonatkozóan a Magyar Államot elõvásárlási jog illeti meg.

(2) Mûemléki környezetnek az 1827/28, 1827/47,
1827/80, 1827/81 és 1827/95 helyrajzi számú ingatlanokat
jelölöm ki.
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(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába sorolom.
(4) Az 1927/11 és az 1927/12 helyrajzi számú ingatlanok telekalakítása következtében hat önálló ingatlan jött
létre, amelyek közül az 1827/28, 1827/47, 1827/80,
1827/81, 1827/95 helyrajzi számú ingatlan mûemléki értéket nem hordoz, ezért mûemléki védelme a továbbiakban
nem indokolt. A telekalakítás következtében létrejött
1827/94 helyrajzi számú ingatlanon helyezkedik el a
Nemeskéri-Kiss-kúria. A védetté nyilvánításának célja az
1820 körül klasszicista stílusban épült épület és kertje építészeti, kertmûvészeti értékeinek megõrzése.

198. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Gyõr-Moson-Sopron megyei Mosonmagyaróvár, Városkapu tér 9. szám alatti,
387/3 helyrajzi számú ingatlant, egyben megszüntetem a
387 helyrajzi számú ingatlannak az 5730/1965. OMF sz.
határozat alapján fennálló 3082 törzsszámú mûemléki védettségét, mert az ingatlan telekalakítása következtében
két önálló ingatlan jött létre, amelyek közül a 387/4 helyrajzi számú ingatlan mûemléki értéket nem hordoz.
(2) Mûemléki környezetnek a 387/4, 388/1, 388/2 helyrajzi számú ingatlanokat jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket III. kategóriába sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az 1860 körül épült és a
20. században átalakított romantikus stílusú lakóépület
építészeti értékeinek megõrzése.

199. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Veszprém megyei Örvényes, 027/5 helyrajzi számú ingatlant, egyben megszüntetem a 027 helyrajzi számú ingatlannak az 1311/1964.
OMF sz. határozattal kimondott 5539 törzsszámú mûemléki védettségét, mert az ingatlan telekalakítása következtében három önálló ingatlan jött létre, amelyek közül a
027/6 és 027/7 helyrajzi számú ingatlan mûemléki értéket
nem hordoz.
(2) Mûemléki környezetet nem jelölök ki.
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(1) Megszüntetem a Vas megyei Csehi, 1327 helyrajzi
számú zártkerti ingatlannak a 16721/1974. OMF sz. határozattal kimondott 9950 törzsszámú mûemléki védettségét.
(2) A mûemléki védelem alatt álló boronapince megsemmisült, mûemléki értékeit helyreállíthatatlanul elvesztette.

201. §
(1) Megszüntetem a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei
Emõd, Rákóczi u. 16. szám alatti, 1302 helyrajzi számú ingatlannak a 12313/1977. OMF sz. határozattal kimondott
8873 törzsszámú mûemléki védettségét.
(2) A mûemléki védelem alatt álló népi lakóépület megsemmisült, mûemléki értékeit helyreállíthatatlanul elvesztette.

202. §
(1) Megszüntetem a Heves megyei Eger, Szvorényi József u. 27. szám alatti, 7109 helyrajzi számú ingatlannak a
22509/1958. ÉM sz. határozattal kimondott 2047 törzsszámú mûemléki védettségét.
(2) A mûemléki védelem alatt álló lakóépület megsemmisült.

203. §
(1) Megszüntetem a Nógrád megyei Érsekvadkert,
Szentlõrincpuszta, 081 helyrajzi számú ingatlannak az
50041/1958. ÉM sz. határozattal kimondott 5697 törzsszámú mûemléki védettségét.
(2) A mûemléki védelem alatt álló egykori klasszicista
intézõi lak mûemléki értékeit helyreállíthatatlanul elvesztette.

204. §

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába sorolom.

(1) Megszüntetem a Veszprém megyei Nyirád, Dózsa
György u. 29. szám alatti, 33/1 és 33/2 helyrajzi számú ingatlanoknak az 50041/1958. ÉM sz. határozattal kimondott 4957 törzsszámú mûemléki védettségét.

(4) A védetté nyilvánítás célja az itt található római kori
villagazdaság épületei építészeti értékeinek megõrzése.

(2) A mûemléki védelem alatt álló népi lakóépület mûemléki értékeit helyreállíthatatlanul elvesztette.
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(1) Megszüntetem a Vas megyei Sárvár, 108/2 helyrajzi
számú ingatlannak az 50041/1958. ÉM sz. határozattal kimondott 8038 törzsszámú mûemléki védettségét.
(2) A mûemléki védelem alatt álló lakóépület megsemmisült, mûemléki értékeit helyreállíthatatlanul elvesztette.

206. §
(1) Megszüntetem a Veszprém megyei Sümeg, Deák F.
u. 13. szám alatti, 400 helyrajzi számú ingatlannak a
22509/1958 ÉM sz. határozattal kimondott 5265 törzsszámú mûemléki védettségét.
(2) A mûemléki védelem alatt álló lakóépület megsemmisült.

207. §
(1) Megszüntetem a Veszprém megyei Sümeg, Deák F.
u. 19. szám alatti, 406 helyrajzi számú ingatlannak az
50041/1958. ÉM sz. határozattal kimondott 5266 törzsszámú mûemléki védettségét.
(2) A mûemléki védelem alatt álló lakóépület megsemmisült, mûemléki értékeit helyreállíthatatlanul elvesztette.

208. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az egyes
ingatlanok mûemlékké, valamint mûemléki jelentõségû
területté nyilvánításáról, illetõleg mûemléki védettségének megszüntetésérõl szóló 21/2004. (X. 12.) NKÖM rendelet 9. §-ának (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) Mûemlékké nyilvánítom a Budapest XIV. kerület,
Olof Palme sétány 5. szám alatti, 29732/1 helyrajzi számú
ingatlanon álló korcsolyacsarnok épületét. A mûemléki
védelem csak az e rendelet 2. számú mellékletében feltüntetett helyszínrajzon meghatározott épületre terjed ki.”
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(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az egyes
ingatlanok mûemlékké, valamint mûemléki jelentõségû
területté nyilvánításáról, illetõleg mûemléki védettségének megszüntetésérõl szóló 21/2004. (X. 12.) NKÖM rendelet 9. §-ának (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(4) A védetté nyilvánítás célja az 1894-ben id. Francsek Imre tervei alapján emelt neobarokk stílusú korcsolyacsarnok építészeti, iparmûvészeti értékeinek megõrzése.”
(4) E rendelet hatálybalépésével az egyes ingatlanok
mûemlékké, valamint mûemléki jelentõségû területté nyilvánításáról, illetõleg mûemléki védettségének megszüntetésérõl szóló 14/2005. (IV. 5.) NKÖM rendelet 5. §-ának
(2) bekezdésében a „7740” szövegrész helyébe a „7440”
szövegrész, a 25/2005. (IX. 16.) NKÖM rendelet
15. §-ának (2) bekezdésében az „5232/2” szövegrész helyébe az „5232” szövegrész lép.
(5) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az egyes
ingatlanok mûemlékké nyilvánításáról, illetve mûemléki
védettségének megszüntetésérõl szóló 1/2006. (I. 13.)
NKÖM rendelet 15. §-ának (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(2) Mûemléki környezetnek a 34401, 34402, 34419,
34421, 34422, 34423, 34425, 34426, 34427 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 34424/1 helyrajzi számú közterület fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.”
(6) E rendelet hatálybalépésével az egyes ingatlanok
mûemlékké nyilvánításáról, illetve mûemléki védettségének megszüntetésérõl szóló 11/2006. (V. 9.) NKÖM rendelet 14. §-ának (4) bekezdése hatályát veszti.
(7) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az egyes
mûemlékek védetté nyilvánításáról szóló 9/1997. (II. 18.)
KTM–MKM együttes rendelet hatályát veszti.
(8) E rendelet hatálybalépésével az egyes ingatlanok
mûemlékké, valamint mûemléki jelentõségû területté nyilvánításáról, illetõleg mûemléki védettségének megszüntetésérõl szóló 21/2004. (X. 12.) NKÖM rendelet 9. §-ának
(3) bekezdése hatályát veszti.

Dr. Hiller István s. k.,
oktatási és kulturális miniszter
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1. számú melléklet a 9/2009. (III. 6.) OKM rendelethez
Budapest VIII. kerület, Tisztviselõtelep

A mûemléki jelentõségû terület határa a 38458/2 helyrajzi számú ingatlan (Könyves Kálmán körút 62–64.)
északkeleti sarkától indul, majd délnyugat felé halad a
Könyves Kálmán körút páros (északnyugati) oldala mentén, majd északnyugatnak fordul a Gyõrffy István utca
(38504 helyrajzi számú közterület) páratlan (délnyugati)
oldala mentén, majd délnyugatnak fordul a Bláthy Ottó
utca (38688, 38689/4 helyrajzi számú közterületek) páratlan (délkeleti) oldala mentén, innen északnyugatnak fordul az Üllõi út (38816 helyrajzi számú közterület) páros
(északkeleti) oldala mentén, majd északkeletnek fordul a
Delej utca (38690 helyrajzi számú közterület) páros
(északnyugati) oldala mentén, végighalad a 38689/6 hely-

rajzi számú közterület északnyugati oldala mentén, északnyugatnak fordul az Elnök utca (38722 helyrajzi számú
közterület) páratlan (délnyugati) oldala mentén, melynek
folytatásában metszi az Orczy utat, ahol észak felé halad
az Orczy út (35929/2 helyrajzi számú közterület) páratlan
(nyugati) oldala mentén, majd metszve az Orczy utat délkeletnek fordul a Vajda Péter utca (38811, 38602, 38591
helyrajzi számú közterületek) páros (északkeleti) oldala
mentén, miközben metszi a Delej utcát (38715 helyrajzi
számú közterület) és a Bláthy Ottó utcát (38598 helyrajzi
számú közterület), majd a 38444 helyrajzi számú közterület határvonala mentén délkelet felé haladva eléri a kiindulási pontot.
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38458/1
38458/2
38462
38466–38469
38475
38480
38481
38482/1
38482/2
38484
38489–38491
38493
38506/1
38506/2
38506/4
38506/5
38506/6
38506/7
38506/8
38506/9
38506/10
38506/11
38506/12
38507/1
38507/2
38508
38513
38514
38515/1
38515/2
38516–38522
38523/1
38523/2
38524–38528
38530–38537
38538/1
38538/2
38539–38544
38546–38566
38568
38569/1
38569/2
38570
38579
38580–38585
38586/1
38586/2
38589
38603/1
38603/2
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38606/1
38606/3
38606/4
38606/5
38607–38612
38621–38624
38626–38647
38648/1
38648/2
38650–38668
38669/1
38669/2
38671/1
38671/2
38672
38673/1
38673/2
38674–38687
38689/1
38691
38692
38693/1
38693/2
38693/3
38703/8
38703/10
38710
38712
38723–38727
38728/1
38728/3
38728/4
38729/1
38729/2
38730–38734
38736
38738–38744
38745/1
38745/2
38746/1
38746/2
38747–38758
38760–38762
38763/1
38763/2
38764–38778
38779/1
38779/2
38780
38781
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38782/1
38782/2
38783–38785
38786/1
38786/2
38788
38789/2
38790
38791
38792
38793/7
38794/1
38794/2
38798/1
38798/2
38799–38807
helyrajzi számú ingatlanok,
38461
38474
38483
38492
38503
38504
38529
38545
38567
38591
38602
38625
38649
38670
38688
38689/3
38689/4
38689/5
38689/6
38689/7
38690
38702
38722
38735
38759
38787
38811
helyrajzi számú közterületek, valamint a 35929/2, 38598, 38715 helyrajzi számú közterületek fenti ingatlanok által határolt szakaszai.
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2. számú melléklet a 9/2009. (III. 6.) OKM rendelethez
Gyõr, Gyárváros mûemléki jelentõségû területe

A mûemléki jelentõségû terület határának kiindulópontja a 6082 helyrajzi számú ingatlan délnyugati sarka.
A határ innen északnyugat felé indul a fenti ingatlan délnyugati határa mentén, majd a 6145, 6146/1, 6146/2 helyrajzi számú ingatlan délnyugati határa mentén, metszi a
6175 helyrajzi számú közterületet, majd továbbhalad
északnyugat felé a 6176, 6218, 6219, 6227, 6228 helyrajzi számú ingatlanok délnyugati határa mentén, majd
északkeletnek fordul a 6228, 6229, 6230, 6287, 6288,
6289, 6290, 6291, 6292, 6293, 6294/2, 6295, 6297, 6298,
6300, 6301, 6302, 6303, 6306 helyrajzi számú ingatlanok
északnyugati határa mentén, majd délkeletnek fordul a
6306 helyrajzi számú ingatlan északkeleti határa mentén,
majd északkeletnek fordul a 6307/1, 6308/1, 6309/1,
6310/1, 6311/1, 6312, 6313 helyrajzi számú ingatlanok
északi határa mentén, innen délkeletnek fordul a 6313,
6286, 6259, 6258, 6218, 6217/2, 6217/1, 6216 helyrajzi

számú ingatlanok északkeltei határa mentén, majd nyugatnak fordul a 6216, 6217/1, 6214/3, 6214/4, 6213/2,
6212/2, 6211, 6210/1 helyrajzi számú ingatlanok déli határa mentén, majd metszve a 6205 helyrajzi számú ingatlant, délkeletnek fordul a 6197, 6198, 6010, 6013, 6020,
6025, 6026/1, 6026/2, 6030, 6035, 6043, 6042, 6041
helyrajzi számú ingatlanok északkeleti határa mentén,
miközben sorban metszi a 6173, 6018, 6028, 6036 helyrajzi számú ingatlanokat, innen délnyugatnak fordul
6041, 6040, 6039 helyrajzi számú ingatlanok délkeleti
határa mentén, majd a 6144 helyrajzi számú ingatlan
északkeleti határa mentén északnyugat felé halad, majd
nyugatra fordul, s 6134/2, 6134/1, 6133, 6132, 6131,
6130, 6108, 6107/2, 6107/1, 6106, 6084, 6083, 6082 ingatlanok déli határa mentén halad, s metszve a 6144,
6119, 6099 helyrajzi számú ingatlanokat, eléri a mûemléki jelentõségû terület kiindulási pontját.
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6010–13,
6019,
6020,
6025,
6026/1–2,
6027,
6029/1–2,
6030,
6035,
6037–39,
6041–43,
6082–84,
6106,
6107/1–2,
6108,
6130–33,
6134/1–2,
6176–6178,
6180,
6181/1–3,
6183–85,
6187–93,
6195–98,
6206,
6209,
6210/1–2,
6211,
6212/2,
6213/2,
6214/1–4,
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6216,
6217/1–2,
6146/1–2,
6147–49,
6151–55,
6157–59,
6161,
6162,
6163/1–2,
6164–66,
6168–70,
6172,
6219–6227,
6231–6256,
6257/1–2,
6258–6266,
6268–6285,
6287–6293,
6294/1–2,
6295–6297,
6298–6305,
6307/1,
6308/1,
6309/1,
6310/1,
6311/1,
6312,
6313
helyrajzi számú ingatlanok,
6040,
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6144,
6145,
6150,
6156,
6160,
6167,
6174,
6179,
6186,
6194,
6208,
6218,
6228–6230,
6267,
6286,
6306
helyrajzi számú közterületek,
6018,
6028,
6036,
6099,
6119,
6173,
6175,
6205 helyrajzi számú közterület
fenti ingatlanokkal határos szakasza.
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A mûemléki jelentõségû terület határának kiindulópontja északnyugaton az 1452/14 helyrajzi számú ingatlan keleti sarka, az MJT határa innen délkelet felé végighalad az
1452/15 helyrajzi számú ingatlan északkeleti határán,
majd az 1398 helyrajzi számú ingatlan északkeleti határán
halad tovább. Innen délnyugat irányba fordulva az
1452/15, 1452/11, 1452/7 helyrajzi számú közterületeket
keresztezve eléri az 1389/2 helyrajzi számú ingatlan határát, aminek határát követve továbbhalad délkeleti, majd
délnyugati irányba, így elérve az 1389/1 helyrajzi számú
ingatlan határát, aminek délkeleti határa mentén halad tovább délnyugati irányba. Innen az 1452/6 helyrajzi számú
közterület délkeleti határa mentén délnyugat felé haladva
eléri az 1359 helyrajzi számú ingatlan északkeleti határát,
melynek határvonalát követve délkeleti irányba halad tovább. Ugyanezt az irányt tartva halad tovább az 1360/1,
1360/2, 1361, 1362, 1363/, 1363/2, majd fordul azok
északkeleti-keleti határát követve dél felé, ahol ismét az
1359 helyrajzi számú ingatlan határát követi, majd annak
mentén északnyugati irányban halad tovább. Az 1267-es
helyrajzi számú ingatlan határát elérve annak délkeleti-keleti határa mentén dél-délnyugati irányban halad tovább,
keresztezve az 1133 helyrajzi számú közterületet eléri az
1228 helyrajzi számú ingatlan határát, melyek keleti-délkeleti határa mentén halad tovább dél-délnyugat felé, majd
a telek dél-délnyugati határa mentén nyugat-északnyugati
irányba fordulva halad tovább elhaladva az 1227 helyrajzi
számú ingatlan déli-délnyugati határa mentén. Az 1224
helyrajzi számú ingatlan határát elérve annak határát követve északi irányba fordul, tovább követi észak felé az
1223 helyrajzi számú ingatlan keleti határán, majd annak
határát követve nyugat-északnyugati irányba fordulva halad tovább. Innen az 1220 helyrajzi számú közterület délkeleti határa mentén halad végig délnyugati irányba, ahonnan az 1225 helyrajzi számú közterület délnyugati határát
elérve annak mentén keleti-délkeleti irányban halad tovább az 1689 helyrajzi számú ingatlan keleti határáig, ahol
annak mentén déli irányban halad tovább elhaladva az
1690, 1692, 1693, 1687, 1695, 1696, 1698 helyrajzi számú
ingatlanok keleti határa mentén. Az 1710 helyrajzi számú
közterület határát elérve röviden kelet-délkeleti irányban
halad annak határán, majd a közterületet keresztezve az
1712 helyrajzi számú ingatlan keleti-délkeleti határán halad nyugat-délnyugat felé, ahonnan az 1711, majd az 1724
helyrajzi számú ingatlan keleti határát elérve annak vonalát követve déli irányban halad tovább. Elhalad az 1724,
1728, 1729, 1740, 1741/2, 1741/1, 1742, 1748, 1766 helyrajzi számú ingatlanok, majd az 1862 helyrajzi számú közterület keleti határa mentén déli irányban. Innen a 2359
helyrajzi számú közterület déli-délnyugati határán halad
tovább keleti-délkeleti irányban, ahonnan a 2358 helyrajzi
számú közterület kelet-délkeleti határát követve dél-délnyugati irányban halad tovább, majd az Ikva-patakot keresztezve tovább halad a 2357 helyrajzi számú közterület
kelet-délkeleti határán dél-délnyugat felé. A 2448/1 helyrajzi számú ingatlan határát elérve annak határát követve
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délkeleti irányba fordul, majd a 2448/1, 2447, 2446, 2445,
2444 helyrajzi számú ingatlanok északnyugati határán halad tovább délkeletre. A 2444 helyrajzi számú ingatlan
délkeleti határa mentén délnyugati irányba fordul, majd a
2455/5 helyrajzi számú ingatlan északkeleti határán halad
délkelet felé, majd az ingatlan délkeleti határát követve
délnyugat felé halad tovább. A 2455/6 helyrajzi számú ingatlan délkeleti határát elérve délnyugati irányban végighalad annak, majd a 2455/3 helyrajzi számú közterület délkeleti határán, majd a 2455/3 helyrajzi számú közterület
dél-délnyugati határán halad tovább nyugat-északnyugat
felé. A 2457/2 helyrajzi számú közterület északkeleti határán északnyugat, majd az ingatlan északnyugati határa
mentén délnyugati irányban halad tovább. A 2477 helyrajzi számú ingatlan határát elérve annak délnyugati határa
mentén északnyugati irányba fordul, majd az ingatlan
északnyugati határát követve északkeleti irányba fordulva
éri el a 2475 helyrajzi számú ingatlant. Innen a 2475, 2474,
2473, 2472, 2471, 2470, 2469, 2468, 2467, 2466, 2464
helyrajzi számú ingatlanok délnyugati határa mentén halad tovább, ahonnan nyugati irányba fordulva a 2495 helyrajzi számú ingatlan déli határát követve éri el a 2459 helyrajzi számú közterület délkeleti határát. Ezen a határon
délnyugatnak haladva eléri a 2498 helyrajzi számú közterület határát, ahol annak északkeleti határa mentén délkeleti irányba halad, majd a közterületet keresztezve a
2496/7, 2496/18 helyrajzi számú ingatlanok délkeleti határa mentén halad délnyugati irányba, majd a 2496/18
helyrajzi számú ingatlan délnyugati határa mentén északnyugati irányban halad tovább. A 2459 helyrajzi számú ingatlan határát ismét elérve délnyugati irányban halad tovább annak határán, majd egyenes vonalban a 2522 helyrajzi számú közterület keresztezésével a 2576/81 helyrajzi
számú közterület határáig halad tovább, ahonnan a 2522
helyrajzi számú közterület délnyugati határa mentén
északnyugati irányban halad tovább. Innen a 2576/81
helyrajzi számú közterület keresztezésével éri el a 2588
helyrajzi számot, melynek elérése után délnyugati irányba
fordulva elhalad a 2588, 2587, 2585 helyrajzi számú ingatlanok délkeleti határa mentén. A 2585 helyrajzi számú ingatlant dél-délnyugati és nyugat-északnyugati határa mentén megkerülve továbbhalad a 2587, 2588 helyrajzi számú
közterületek északnyugati határa mentén északkeleti
irányba fordulva eléri a 2576/87 helyrajzi számú ingatlan
határát elérve északnyugati irányba fordul, majd a 2736
helyrajzi számú ingatlan törtvonalú határát követve északi, majd északnyugati irányban halad tovább. Innen nyugatra haladva a 2576/39 helyrajzi számú ingatlant keresztezve eléri annak nyugati határát, s azon halad tovább északi, majd északnyugati irányban. A 2576/27, 2576/26 helyrajzi számú ingatlanok íves vonalú nyugati-északnyugati
határát követve eléri a 2576/25 helyrajzi számú ingatlan
határát, melynek északnyugati határát követve északkeleti
irányba halad tovább, majd folytatólagosan a 2576/24,
2760 helyrajzi számú ingatlanok határán. A 2763/1 helyrajzi számot elérve nyugatra fordul, s fenti ingatlan határa
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mentén eléri a 2576/2 helyrajzi számú ingatlan délkeleti
határát, melynek mentén dél-délnyugati, majd délnyugati
határa mentén nyugat-északnyugati irányban halad tovább. A 2576/3 helyrajzi számú ingatlan délkeleti határát
elérve azon haladva délnyugati irányba fordul, 2793/2,
2793/9 helyrajzi számú ingatlanok északkeleti határa mentén délkeleti irányba halad, majd a 2576/6 helyrajzi számú
közterület határát elérve annak északnyugati határán halad
tovább délnyugati irányban. A 2576/11 helyrajzi számú
közterület vonalát elérve délkeleti irányba fordul, s a
2576/11 helyrajzi számú közterület északkeleti határán
folytatódik délkeleti irányban. A 2576/11, majd a 2576/8
helyrajzi számú ingatlanok délkeleti határa mentén délnyugati irányban halad tovább, majd délrõl-délnyugatról a
2576/8 helyrajzi számú ingatlan határa mentén azt megkerülve a 2576/7 helyrajzi számú közterület délnyugati határán halad tovább nyugat-északnyugati irányban. A 2576/6
helyrajzi számú közterület délnyugati határán elhaladva
eléri a 2855 helyrajzi számú ingatlant, ahonnan röviden
északkeletre fordul, majd a 2854/4 helyrajzi számú ingatlan elérése után a 2854/4, 2854/3, 2854/2, 2854/1, 2867,
2868/2 helyrajzi számú ingatlanok délnyugati telekhatárain halad így elérve a 2869 helyrajzi számú ingatlant. A
2869 helyrajzi számú ingatlan határát követve délnyugati,
majd északnyugati irányban megkerüli azt, a 2903 helyrajzi számú közterület keresztezésével eléri a 2940 helyrajzi
számú ingatlan határát. Innen a 2940 helyrajzi számú ingatlan határán a telket megkerülve halad tovább délnyugati, északnyugati, majd északkeleti irányban, ahonnan a
2944 helyrajzi számú ingatlan határa mentén halad tovább
északnyugatra. A határvonal északnyugati irányban a
2945, 2946, 2947/1, 2947/2 helyrajzi számú ingatlanok
hátsó telekhatárának vonalát követve, majd a 2952 helyrajzi számú ingatlant megkerülve, annak határvonala mentén eljut a 2955 helyrajzi számú közterülethez. Ezt keresztezve eléri a 2964 helyrajzi számú ingatlant. Melynek határát elõször délnyugati, északnyugati, majd északkeleti
irányba fordulva követi, innen továbbhalad a 2968, 2969,
2972, 2974, 2977, 2978/2 helyrajzi számú ingatlanok délnyugati határvonalán, keresztezi a 2982 helyrajzi számú
közterületet, majd továbbhalad a 2984, 2985, 2988, 2989,
2991, 2994, 2995, 2997/3, 2997/2 helyrajzi számú ingatlanok délnyugati telekhatárait követve. A 2998 helyrajzi
számú közterületet keresztezve eléri annak nyugat-északnyugati határát, majd annak mentén észak-északkelet
irányban halad a 3239 helyrajzi számú ingatlan határvonaláig, melynek határát követve nyugati irányba fordul. Innen a 3234, 3233, 3229, 3224, 3223, 3222, 3221, 3220,
3219, 3218, 3216, 3215 helyrajzi számú ingatlanok délkeleti határvonalai mentén tart nyugat-délnyugati irányba,
majd a 3215 helyrajzi számú ingatlan határát követve északi irányba fordulva keresztezi a 3030/1 helyrajzi számú
közterületet. A 3180/1 helyrajzi számú ingatlan határvonalát elérve végighalad annak nyugat-délnyugati határvo-
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nalán észak-északnyugati irányban, ahonnan a 3175 helyrajzi számú ingatlan nyugati határát követve eléri a 3650
helyrajzi számú közterületet, majd azt merõlegesen keresztezve elhalad annak északi határán a 3647 helyrajzi
számú ingatlan határáig. Innen a 3647, 3646 helyrajzi számú ingatlanok nyugati határán észak felé, majd a 3645
helyrajzi számú ingatlanok északnyugati határán északkelet felé halad tovább. A (Táncsics Mihály utca) helyrajzi
számú közterületet keresztezve eléri a 3846 helyrajzi számú ingatlant, melynek északnyugati határát követve továbbhalad északkeleti irányba. A 3847 helyrajzi számú ingatlan határán továbbhaladva, délkelet, majd délnyugat
felé fordulva megkerüli azt. Az 557 helyrajzi számú közterületet keresztezve eléri a 3851 helyrajzi számú ingatlant,
melynek határán délkeleti, majd délnyugati irányba fordul.
A 3850 helyrajzi számú ingatlan határán továbbhaladva
eléri a 3650 helyrajzi számú közterületet, melynek
észak-északkeleti határán halad tovább kelet-délkelet felé.
Az 556 helyrajzi számú közterület keleti határán északnak
fordulva halad tovább, innen az 555 helyrajzi számú ingatlan északi határa mentén halad keletre, innen a 417, 418/4,
419, 424, 420, 428/1, 429, 430, 431, 432 helyrajzi számú
ingatlanok északnyugati határán halad északkelet felé,
merõlegesen keresztezi 418/2 helyrajzi számú ingatlant,
majd északkeleti irányban továbbhalad a 436, 438/2, 440,
441/2, 442, 444, 445, 452, 451, 457, 467, 469, 470, 471,
473, 474, 476 helyrajzi számú ingatlanok határa mentén.
Elérve a 477/1 helyrajzi számú ingatlan határát azt követve
északnyugati, majd északkeleti irányba halad tovább, keresztezi a 486/2 helyrajzi számú közterületet, majd az 583
helyrajzi számú közterület délkeleti határa mentén halad
északkeleti irányban, majd az Ikva-patak keresztezése
után a 820 helyrajzi számú közterület délnyugati határa
mentén halad északkelet felé. A 4142/18 helyrajzi számú
közterület elérése után azt délnyugatról megkerülve a
4086 helyrajzi számú ingatlan északnyugati határa mentén
halad északkeleti irányba, majd a 4085 helyrajzi számú ingatlan és a 822 helyrajzi számú közterület északkeleti határa mentén eléri a 824 helyrajzi számú ingatlant. A 824,
825 helyrajzi számú ingatlant megkerülve eléri a 832 helyrajzi számú ingatlant, innen délkeleti irányba fordulva elhalad a 832, 835 836, 839, 840, 844/1, 845/1, 847, 848,
851, 852, 857, 863, 841/6, 867 helyrajzi számú ingatlanok
északkeleti határán, majd a 868/3 helyrajzi számú ingatlan
határát elérve annak mentén északkeleti irányba fordul. A
4785/2 helyrajzi számú közterület határát elérve annak
mentén halad keleti irányban, majd az 1452/11 helyrajzi
számú közterület határát elérve északi irányba fordul és elhalad az 1452/11 helyrajzi számú közterület nyugati, az
1452/4, 1410/1 helyrajzi számú közterület északnyugati
határán, majd délkeleti irányba fordulva keresztezi azt, s
eléri a kiindulópontot, az 1452/14 helyrajzi számú ingatlan
sarokpontját.
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1086
1088
1091
1093–1094
1096–1099
1100/1–2
1101
1104
1105/1
1108
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1110–1112
1116–1117
1119–1124
1126–1130
1133
1135–1136
1137/2–4
1138
1139–1149
1150/1–3
1154–1180
1182–1205
1208–1210
1218–1222
1227–1228
1267–1270
1278–1280
1293/1–2
1294
1296–1315
1316/1–4
1320–1324
1326–1336
1338–1339
1340/1–2
1341–1343
1345–1359
1360/1–2
1361–1362
1363/1–2
1389/1–2
1398
1410/1
1410/3
1412
1452/4–6
1452/12
1452/14
1687
1689–1690
1692–1693
1695–1696
1698
1710–1712
1724
1725/3
1725/5
1726
1728–1734
1737
1738/1–2
1739–1740
1741/1–2
1742–1752
1753/1–2
1754
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1756
1757/1–2
1758
1760–1761
1763
1765–1766
1774–1785
1786/1–2
1787–1788
1789/1–2
1790/1–2
1791/1–2
1792–1795
1796/1–2
1797–1804
1806–1807
1808/1–3
1809–1822
1823/2–3
1823/5
1823/7–10
1824
1827
1830–1839
1840/1–2
1841–1843
1844/1–2
1845–1856
1857/1–2
1858–1866
1867/1–2
1870–1883
1885/1
1885/3
1886–1890
1895–1896
1897/1–3
1898/1–2
1908
1909/1–2
1911–1926
1928–1932
1933/1
1934–1935
1939–1940
1942–1944
1946–1955
1956/1–2
1956/4
1956/6–9
1957–1959
1962/4–6
1963/1–3
1976–1986
1987/1–3
1988–1990
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1991/1–2
1991/4–7
1992–1999
2001
2002/1–4
2005–2037
2038/1–2
2039–2057
2058/1–3
2059
2060/2–4
2061
2063–2089
2092–2097
2098/1
2099–2117
2118/1
2119–2122
2125–2127
2130
2132/1–2
2133/1–4
2134–2137
2138/1–2
2139–2142
2146–2150
2156/1–4
2158
2161–2164
2165/1–2
2165/5–10
2166
2170/1–2
2171–2172
2173/1–2
2174/1–2
2175–2178
2180–2182
2186–2191
2192/1–2
2193
2194/3–4
2195
2196/1–2
2197/1
2198/3–4
2200–2203
2204/1–2
2205
2206/1
2208–2211
2212/1–2
2213–2220
2221/1–2
2222–2226
2227/1–2
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2228–2232
2233/1–2
2334/1–2
2235/1–2
2236
2238
2240–2241
2244
2246
2247/1–3
2249–2251
2253/1–2
2254
2255–2257
2258/1–2
2259/1
2259/3
2260–2064
2265/1–2
2266–2267
2274
2275/1
2276
2295–2296
2299
2301
2303–2308
2310–2311
2315–2316
2321
2327–2328
2333
2335
2337–2340
2343–2346
2347/1–3
2348–2358
2443–2447
2448/1–2
2449
2450/2–4
2451–2454
2455/1–6
2456
2457/4–8
2459
2460/1–3
2461
2462–2464
2465/1–2
2466–2477
2495
2496/7
2496/17–18
2498
2522
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2576/1–3
2576/6–11
2576/24–29
2576/33–36
2576/38–47
2576/87
2585
2587–2591
2592/2–4
2593–2595
2598–2602
2603/1
2603/3–4
2604–2606
2607/1–2
2608/1–2
2609–2611
2612/1–2
2613
2614/1–3
2615–2618
2619/1
2619/3–4
2620–2622
2624–2631
2633–2638
2639/1–3
2640–2646
2647/1–2
2648–2659
2660/2–4
2661–2662
2663/1
2663/3–4
2664/1–2
2665–2678
2680
2681/1–2
2682–2697
2699–2707
2709
2711
2712/2–3
2713–2722
2723/1–2
2724–2725
2726/2–4
2727–2732
2736
2739–2741
2743–2744
2752–2753
2755–2756
2759–2760
2763/1
2788
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2792/1–5
2793/2–9
2794
2795/1
2795/3
2795/7–8
2796/1–2
2797–2805
2806/1–2
2807–2809
2810/1–2
2811–2818
2819/1–3
2819/5–9
2820/1
2820/5–6
2821/1–3
2822–2823
2826/1–2
2828–2832
2833/1–3
2834
2835/1–2
2836–2852
2853/1
2854/1–4
2867
2868/2
2869
2903
2940–2946
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2947/1–2
2951–2952
2964–2965
2968–2969
2972–2974
2977
2978/1–2
2984–2985
2988–2989
2991
2994–2995
2997/2–3
2998
3030/1
3031–3035
3036/1–2
3037–3038
3039/3–4
3040–3046
3047/1–2
3048/2
3049
3050/1–2
3051–3066
3068–3071
3072/1–2
3073
3076–3081
3083–3092
3094–3097
3098/1–2
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3099/2–5
3106–3121
3122/1–3
3123–3127
3128/1–2
3129–3134
3135/3–5
3136/2
3137
3144/1–2
3145–3146
3147/1–2
3148–3162
3164
3167/1
3168
3170–3175
3177–3179
3180/1
3215–3224
3226–3229
3232–3234
3236–3238
3645–3650
3846–3847
3850
4085–4086
6106/2
helyrajzi számú ingatlanok.
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5. számú melléklet a 9/2009. (III. 6.) OKM rendelethez
Visegrádi mûemléki jelentõségû terület

A mûemléki jelentõségû terület határának kiindulópontja a 087/9 helyrajzi számú ingatlan északi sarka. A határ
innen délkelet felé indul a fenti ingatlan északi határa mentén, majd déli irányban követi a fenti ingatlan határát. A
091/2 helyrajzi számú ingatlanhoz érve annak keleti, majd
déli határán halad tovább, ezután délre fordul a 092 helyrajzi számú ingatlan keleti határa mentén, tovább halad dél
felé a 095/12 és 1084 helyrajzi számú ingatlanok, valamint
a 1083 helyrajzi számú közterület keleti határán, majd innen dél felé haladva metszi a 0125/20 helyrajzi számú ingatlant, majd tovább haladva dél felé metszi a 0132 helyrajzi számú közterületet, a 0135/2 helyrajzi számú ingat-

lant, a 0135/1 helyrajzi számú ingatlan északkeleti csücskéig halad, majd az ingatlan keleti határán tovább halad
dél felé, metszi a 0133 helyrajzi számú közterületet. Elérkezve a 0134 helyrajzi számú ingatlan északi határához,
nyugat felé a telekhatáron haladva megkerüli azt, majd a
rajta álló épület sarkához érve délre fordul, ismét metszi a
0135/1 helyrajzi számú ingatlant, majd a 0136/6 helyrajzi
számú ingatlan keleti határán dél felé továbbhalad, metszi
a 0136/14 helyrajzi számú közterületet, majd továbbhalad
dél felé a 0136/15, ezután a 0136/16 helyrajzi számú ingatlanok keleti határán. Innen dél felé haladva metszi a 0131
helyrajzi számú közterületet és a 0128/1 helyrajzi számú

5146

MAGYAR KÖZLÖNY

ingatlan, a 0128/49 helyrajzi számú közterület, a 0130, az
1806, 1807, 729/2, 730/1, 732, 733/1, 733/2 helyrajzi számú ingatlanok, a 736 helyrajzi számú közterület, a 742 és
0318 helyrajzi számú ingatlanok keleti határán délnyugat,
dél felé halad tovább. Innen délkelet felé fordul a 0319
helyrajzi számú ingatlan, a 0323 helyrajzi számú közterület, a 0328 és 0329 helyrajzi számú ingatlanok északkeleti
határán, majd a 0329 helyrajzi számú ingatlan telekhatárát
követve délnyugat felé fordul. Elérve a 0331 helyrajzi számú ingatlant, annak határát követve elõbb délkelet, majd
délnyugat felé fordul, ezt követõen a 457 helyrajzi számú
ingatlan keleti határa mentén halad tovább elõbb déli,
majd visszafordulva északnyugati irányban, továbbhalad a
458, 459, 460 helyrajzi számú ingatlanok délnyugati határvonalán, majd a 425 helyrajzi számú közterület keleti határán dél felé fordulva az ingatlan határát követve halad dél
felé. A 444/2 helyrajzi számú ingatlan nyugati telekhatárát
követi, majd innen egyenes vonalban délnyugat felé haladva metszi a 425 és a 378/4 helyrajzi számú közterületeket,
és ez utóbbi ingatlan déli határát követve nyugat felé fordul. A 378/4 helyrajzi számú közterület határát hosszan
követve elérkezik a 333 helyrajzi számú ingatlanhoz, ahol
dél, majd délnyugat és északnyugat felé haladva, annak telekhatárát követi. Innen a 332/2, 331/1, 331/2, 325, 323,
322, 321 helyrajzi számú ingatlanok, a 320 helyrajzi számú közterület, a 316, 315/2, 314, 312, 311, 310, 307/2,
305, 304, 303, 302 helyrajzi számú ingatlanok keleti határán dél felé haladva eléri az MJT legdélebbi pontját. Innen
1/1
1/3–5
2–9
11–26
27/1–2
28
29/1–3
30
31
32/1–2
34
35
36/1–2
36/4–6
38
39/1–2
40–42
43/1–2
44/1–2
45/1–2
46
47/1–2
48/1
49/1
49/3–4
50

51
52/1–2
53/1–2
54
56–61
63
64/14–15
65
66
67/1
67/3–4
68
69/1–2
70/1–2
71/1–2
72
73/1–2
74/1–2
75–80
81/1–2
83/2–4
84/1
84/3–4
85–88
89/1–2
90/1–2
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nyugat felé fordul és a 301/1 helyrajzi számú közterület, a
281, 282 helyrajzi számú ingatlanok déli telekhatárán halad tovább nyugat felé, metszi a 243 helyrajzi számú közterületet, majd a 157/4 helyrajzi számú ingatlan határait
követve nyugati és északi irányban halad tovább, amíg el
nem éri a 155/2 helyrajzi számú ingatlant, melynek délnyugati határán északnyugat felé fordul, és a 155/2, 152,
151, 150/2, 144/2, 142/3, 142/2, 139/2, 138, 134/1, 133,
132, 131 helyrajzi számú ingatlanok, a 130/2 helyrajzi számú közterület, a 130/1, 129 helyrajzi számú ingatlanok
nyugati telekhatárait követve halad észak felé, a 128/1
helyrajzi számú ingatlan határához érve nyugat felé fordul,
majd az ingatlan határát követve észak felé fordul, elhalad
a 127, 126/7, és 125/3 helyrajzi számú ingatlanok déli és
nyugati határain, majd a 124 helyrajzi számú ingatlan, ezt
követõen pedig a 120 helyrajzi számú közterület déli határain halad nyugat felé. A 169/5 helyrajzi számú közterülethez érve észak felé fordul, majd nyugati irányba fordulva
metszi azt és egyenes vonalban a 122/2 helyrajzi számú ingatlan déli határán halad nyugat felé. A 122/2 helyrajzi
számú ingatlan telekhatárát követve észak felé fordul,
megkerüli a 121/1 helyrajzi számú ingatlant, és a Duna folyam keleti határán, a 169/6 helyrajzi számú közterület, a
121/2 helyrajzi számú ingatlan, a 169/5, 65, ismét a 169/5,
majd a 169/2, 56, 65 helyrajzi számú közterületek északnyugati határán halad észak, északkelet felé. A 087/9 helyrajzi számú ingatlan északi sarka elé érve metszi a 65 helyrajzi számú közterületet, és eléri a kiindulópontot.
91/1–2
92
95–100
101/1
102–109
110/2
110/3–7
111/1
112/2–7
113/1–2
113/4
113/6–7
114
115/1–2
116
117
119
121/1–2
122/2
123
124
125/3
126/7
127
128/1
129
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130/1
131–133
134/1
138
139/2
142/2–3
144/2
150/2
151
152
155/2
157/4
169/4
281–283
284/2–3
285
286
287/1–2
288/1–2
289–291
292/1–2
293
294/1–2
295
296/1–2
297
298
300
301/2–3
302–305
306/1–2
307/1–2
308–314
315/1–2
316–317
318/1–2
319
321–323
324/2
325–328
330/2
331/1–2
332/1–4
333
334
335/1–2
335/4–5
336/1–2
337–340
341/1–2
342–344
345/1–2
346
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348
349/1–2
350
351
352/1–2
353–356
357/1–3
359/1–2
360
361/1–2
362
363/3–7
366–369
370/2
370/4–8
370/10–11
371
373–375
377
457–462
464–467
468/1–2
469–472
474–478
481/1
482–486
488–497
498/1–3
499
500
501/1–2
502/1–2
503
505
506
508
509
510/1–2
511–524
526–530
533–546
547/2
548
549/1–2
551
552
553/1–2
554–567
570/2
571–575
576/1–2
577–580
582–584
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586–598
599/1–2
600–610
612–613
614/1–2
615–625
626/1–2
627
629–634
635/1–3
636
637
638/1–2
639/1–2
640
641/1–2
642
643
644/1–2
645–656
702
704
705/1–2
706/1–2
707/1–2
708/2–5
720/1–2
721
722/1–4
723/1–2
729/1–2
730/1–2
731
732
733/1–2
734
735/1–2
737–739
740/1–4
741/1–3
742
747/1
748
749
751
753/1
754
755
756/1–2
1079
1081
1082/2–4
1083
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1084
1085
1086
1089
1090
1804
1805
1806
1807
helyrajzi számú belterületi ingatlanok,
10,
55,
82,
94,
130/2,
169/2,
169/6,
243,
301/1,
320,
347,
365,
376,
378/3–4,
463,
473,
479,
480,
487,
525,
550,
585,
611/1–2,
628,
701,
703,
719,
724,
736,
757,
1080,
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1087,
1088
helyrajzi számú belterületi közterületek,
120,
169/5,
425
helyrajzi számú belterületi közterületek fenti ingatlanok által határolt szakaszai,
087/8–10
091/2
092
094
095/1–21
096
097
098/1–2
099
0100/1–2
0102/1–8
0102/10–12
0103
0104/1–2
0105
0106/1–3
0106/10–11
0106/13–20
0107
0108/2–5
0108/8–14
0125/5
0125/8
0125/12
0127
0128/1–15
0128/17–26
0128/28–36
0128/38–48
0128/50–54
0128/56–62
0129
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0130
0131/1
0136/6
0136/8
0136/10–12
0136/15–16
0301–0313
0318–0322
0324
0326–0329
0331
helyrajzi számú külterületi ingatlanok,
065,
0101,
0102/9,
0106/21,
0126,
0128/27,
0128/37,
0128/49,
0136/13,
0323,
0325
helyrajzi számú külterületi közterületek,
valamint a
0125/20
helyrajzi számú külterületi ingatlan
és a
0131/2,
0132,
0133,
0135/1–2,
0136/14
helyrajzi számú külterületi közterületek fenti ingatlanok által határolt szakaszai.
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6. számú melléklet
a 9/2009. (III. 6.) OKM rendelethez
Visegrádi mûemléki jelentõségû terület mûemléki
környezete
A visegrádi MJT magterületéhez kelet felõl tartozó mûemléki környezet kiindulópontja az MJT és a 0135/2 helyrajzi számú ingatlan metszéspontja, ahonnan az ingatlan
északi határát követi, amíg a 0134 helyrajzi számú ingatlan északkeleti sarkának vonalába nem ér, ahol dél felé
fordulva metszi a 0135/2, 0133 helyrajzi számú közterületeket és a 0134 helyrajzi számú ingatlan északkeleti sarkához ér. Az ingatlant kelet felé megkerülve, majd a 0135/1
helyrajzi számú közterület, a 0136/1 és 0136/22 helyrajzi
számú közterületek délkeleti határait követve dél felé halad tovább. A 0136/22 helyrajzi számú ingatlan déli csücskén visszafordul, és a 0136/20, 0136/18 ingatlanok déli
határát követve ér vissza az MJT magterületéhez.
A visegrádi MJT magterületéhez nyugat felõl csatlakozó mûemléki környezet kiindulópontja a 122/1 helyrajzi
számú ingatlan északnyugati sarka, ahonnan a határvonal
dél, majd délkelet felé halad a 122/1 helyrajzi számú ingatlan déli csücskéig. E csúcspontnál kelet felé fordulva metszi a 169/5 helyrajzi számú közterületet, és annak keleti
határán észak felé halad a 154/1 helyrajzi számú ingatlanig, melynek déli oldalán kelet felé haladva eléri a 157/4
helyrajzi számú ingatlan délnyugati sarkát, az MJT határát.

122/1
125/1–2
125/4
126/2
126/4–6
128/2–4
128/6–8
134/2
135
136
137/6
140/1–2
141
142/1
143
144/1
146–148
150/1
153
154/1–2
155/1
helyrajzi számú belterületi ingatlanok,
128/9 helyrajzi számú belterületi közterület,
120 és 169/5 helyrajzi számú belterületi közterületek
fenti ingatlanok által határolt szakaszai,
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0134
0136/1
0136/5
0136/18–22
helyrajzi számú külterületi ingatlanok,
0135/1–2 és 0136/14 helyrajzi számú külterületi ingatlanok fenti ingatlanok által határolt szakaszai, 0131/2,
0133 helyrajzi számú külterületi közterületek fenti ingatlanok által határolt szakaszai.

Az oktatási és kulturális miniszter
10/2009. (III. 6.) OKM
rendelete
a nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz nyújtott
kiegészítõ támogatás igénylésének, döntési
rendszerének, folyósításának, elszámolásának
és ellenõrzésének részletes szabályairól
A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésérõl szóló
2008. évi CII. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 5. számú mellékletének 6. pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az oktatási és kulturális miniszter feladatés hatáskörérõl szóló 167/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet
1. §-ának a) pontja szerinti feladatkörömben eljárva – az
önkormányzati miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló
132/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró önkormányzati miniszter
egyetértésével – a következõket rendelem el:

Nemzetiségi óvodák és iskolák fenntartásához
igényelhetõ kiegészítõ támogatás
1. §
(1) A fenntartói támogatást a költségvetési törvény
5. számú mellékletének 6. a) pontjában meghatározott,
nemzetiségi nyelvû vagy nemzetiségi kétnyelvû iskolákat
fenntartó helyi, települési kisebbségi önkormányzatok,
többcélú kistérségi társulások, intézményi társulások
(a továbbiakban: helyi önkormányzat), a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmények, illetve a központi
költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmények mint gyakorlóiskolák fenntartói (a továbbiakban
együtt: fenntartó) igényelhetik, amelyek a nevelési-oktatási feladatokat ellátó iskola fenntartását bevételi forrásaik
hiánya miatt nem tudják a jogszabályokban meghatározott
feltételeknek megfelelõen biztosítani.
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(2) A támogatást a szlovén nyelvoktató iskolák fenntartói és azok a fenntartók is igényelhetik, amelyek a
2008/2009. tanévig az általuk fenntartott nemzetiségi
nyelvoktató iskolában a nemzetiségi kétnyelvû oktatást
felmenõ rendszerben legalább a 2. évfolyamig bevezették,
feltéve, ha az 1. és 2. évfolyam tanulóinak legalább 90%-a
részt vesz a nemzetiségi kétnyelvû oktatásban.
(3) A támogatást igényelhetik a költségvetési törvény
5. számú mellékletének 6. b) pontjában meghatározott,
1100 fõ lakosságszám alatti településen mûködõ nemzetiségi nyelvû vagy nemzetiségi kétnyelvû nevelést biztosító
óvodák, illetve nemzetiségi nyelvoktató iskolák fenntartói
is, amelyek az óvoda, iskola fenntartását bevételi forrásaik
hiánya miatt nem tudják a jogszabályokban meghatározott
feltételeknek megfelelõen biztosítani.
(4) Az (1)–(3) bekezdés szerinti fenntartói támogatás kizárólag az intézmény, továbbá többcélú kistérségi társulás,
valamint intézményi társulás esetén a kisebbségi nevelést,
oktatást biztosító székhely település intézménye, illetve
annak tagintézménye mûködési feladatainak megvalósítását (személyi juttatásokat és azok járulékait, az intézmény
mûködését szolgáló dologi kiadásokat) szolgálja. Az intézmény költségvetésében tervezett felhalmozási kiadásokra a támogatás nem használható fel. Az (1)–(3) bekezdés szerinti támogatás gyermekenként, tanulónként csak
az egyik jogcímen igényelhetõ.
(5) Az (1)–(3) bekezdés alapján támogatás akkor igényelhetõ, ha az intézmény kisebbségi nevelést, oktatást
biztosító feladatellátási helyén a programban részt vevõ tanulók aránya legalább kilencven százalék. Több oktatási
forma esetén, 1100 fõ lakosságszám fölötti településen
csak a nemzetiségi nyelvû vagy a nemzetiségi kétnyelvû
nevelésben-oktatásban részt vevõ tanulók arányában nyerhetõ el támogatás, 1100 fõ lakosságszám alatti településen
a nemzetiségi nyelvoktató oktatásban részt vevõ tanulók
után is elnyerhetõ a támogatás. Óvodák esetében további
feltétel, hogy a kisebbségi programban részt vevõ csoportokban az óvodai nevelés teljes idõtartamában biztosított
legyen a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
(a továbbiakban: közoktatási törvény) 17. §-ának (3) bekezdésében, illetve a 128. § (3) bekezdés d) pontjában
meghatározott végzettséggel rendelkezõ fõállású óvodapedagógus.
(6) A támogatás mértéke az (1) bekezdés szerinti feltételek fennállása esetén:
a) a kettõ vagy több iskolát, és ezek között egy vagy
több nemzetiségi nyelvû vagy nemzetiségi két tanítási
nyelvû oktatást megvalósító iskolák fenntartóinál az intézmény – mûködési bevételekkel és felhalmozási kiadásokkal csökkentett – tárgyévi költségvetésében a központi
költségvetési támogatás arányának legfeljebb száz százalékra történõ kiegészítése,
b) az egy nemzetiségi nyelvû vagy az egy nemzetiségi
kétnyelvû iskolák fenntartóinál az intézmény – mûködési
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bevételekkel és felhalmozási kiadásokkal csökkentett – tárgyévi költségvetésében a központi költségvetési
támogatás arányának legfeljebb kilencven százalékra történõ kiegészítése.
(7) A támogatás mértéke a (2) bekezdés szerinti iskolák
fenntartóinál az intézmény – mûködési bevételekkel és felhalmozási kiadásokkal csökkentett – tárgyévi költségvetésében a központi költségvetési támogatás arányának legfeljebb nyolcvan százalékra történõ kiegészítése.
(8) A támogatás mértéke a (3) bekezdés szerinti feltételek fennállása esetén, ha az intézmény – mûködési bevételekkel és felhalmozási kiadásokkal csökkentett – költségvetésében a központi támogatások aránya nem éri el a hatvan százalékot, gyermekenként, tanulónként legfeljebb
45 ezer forint.
(9) A támogatás mértéke önálló intézményenként, illetve a kisebbségi nevelést, oktatást biztosító tagintézményenként legfeljebb 30 millió forint lehet.
(10) A támogatás megállapítása az intézmény 13. havi
bérköltséggel csökkentett 2008. évi költségvetési beszámolóban szereplõ adatai alapján történik.

A nemzetiségi nyelv és irodalom, a kisebbségi
népismeret, valamint a kisebbségi nyelvû közismereti
tankönyvek beszerzésének térítése
2. §
(1) A térítést a költségvetési törvény 5. számú mellékletének 6. c) pontjában meghatározott intézmények fenntartói igényelhetik a nemzetiségi nyelv és irodalom, a kisebbségi népismeret, valamint a kisebbségi nyelvû közismereti
tankönyvek és munkafüzetek beszerzéséhez.
(2) A fenntartók a tankönyvjegyzéken szereplõ nemzetiségi nyelv és irodalom, kisebbségi népismereti, illetve kisebbségi nyelvû közismereti tankönyveknek a beszerzéséhez kérhetnek támogatást. Igényelhetik továbbá a tankönyvvé nyilvánítás, tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjérõl szóló 23/2004. (VIII. 27.)
OM rendelet 24. §-ának (5) bekezdése alapján kiadott
nemzetiségi tankönyvek beszerzésének a támogatását, e
tankönyvek térítési díját az oktatási és kulturális miniszter
(a továbbiakban: miniszter) – az Oktatási és Kulturális Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) honlapján közzétett – döntésével (a továbbiakban: tájékoztató) állapítja
meg. A tankönyveket – a munkatankönyvek és munkafüzetek kivételével – az elkövetkezendõ négy év tanulólétszámának alakulását figyelembe véve, azonban az érintett
tanulólétszámot legfeljebb tíz százalékkal, vagy öt darabbal meghaladó példányszámban lehet megrendelni. A középiskolai tankönyvekbõl és szöveggyûjteményekbõl a
tankönyvpiac rendjérõl szóló 2001. évi XXXVII. törvény
(a továbbiakban: tankönyvpiaci törvény) 8. §-ának (8) bekezdésében foglaltakra tekintettel olyan példányszám ren-
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delhetõ, amely biztosítja a végzõs tanulók érettségi vizsgára való felkészülését. E tankönyveket a tankönyvpiaci törvény 8/E. §-ának rendelkezései szerint az iskolai könyvtár
állományába kell venni, és kölcsönzés útján jut a tanulókhoz. Támogatásként e tankönyvek beszerzési ára megigényelhetõ.
(3) A tankönyveket legalább négy évig az iskolai
könyvtár állományában kell tartani, azok beszerzéséhez
ezen idõ alatt újabb térítés nem igényelhetõ, kivéve, ha
ezen idõ alatt azok tartalmilag átdolgozásra kerültek. A
nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz nyújtott kiegészítõ támogatás igénylésének, folyósításának és elszámolásának rendjérõl szóló 8/2007. (II. 15.) OKM rendelet
2. §-ának (2) bekezdése és a nemzetiségi nevelési, oktatási
feladatokhoz nyújtott kiegészítõ támogatás igénylésének,
döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának
rendjérõl szóló 4/2008. (II. 19.) OKM rendelet 2. §-ának
(2) bekezdése alapján teljes áron támogatott tankönyvek
újabb beszerzéséhez csak akkor igényelhetõ támogatás, ha
a tanulólétszám növekedése ezt indokolja. A támogatás
mértéke ebben az esetben a létszámnövekedés miatt szükséges tankönyvek beszerzési ára.
(4) A munkatankönyveket és munkafüzeteket a tanulók
a tájékoztatóban megállapított térítési díjért megvásárolják. Munkatankönyveknél és munkafüzeteknél a támogatás mértéke a 2009/2010. tanévi tankönyvjegyzéken, illetve a tájékoztatóban szereplõ beszerzési árnak a tájékoztatóban megállapított térítési díjjal csökkentett összege. A
tankönyvjegyzéken jelenleg nem szereplõ munkatankönyveknél és munkafüzeteknél a támogatás mértéke a tájékoztatóban meghatározott fogyasztói árnak a térítési díjjal
csökkentett összege.
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országos kisebbségi önkormányzat által javasolt szakember végezheti.
(3) A támogatás mértéke maximum a szolgáltató által
benyújtott árajánlat összege, legfeljebb a nemzetiségi nevelésben, oktatásban részt vevõ tanulónként 800 Ft, de
intézményenként legkevesebb 70 ezer forint és legfeljebb
200 ezer forint lehet.

Kisebbségi vegyes bizottságok ajánlásaiban szereplõ
közoktatási feladatok támogatása
4. §
(1) A támogatást a költségvetési törvény 5. számú mellékletének 6. d) pontjában meghatározott intézmények
fenntartói vehetik igénybe a magyar–szlovák kisebbségi
vegyes bizottság ajánlásában meghatározott feladat megvalósításához. A támogatás az oktató-nevelõ munkához
szükséges elemi tárgyi feltételek biztosítására (így különösen a cél szerinti mûködésnek nem megfelelõ, egészségtelen épületrészek átalakítása, rekonstrukciója, fûtés és világítás korszerûsítése, vizesedések, beázások megszüntetése) igényelhetõ. Támogatás csak részletesen kidolgozott
megvalósítási terv alapján, a 2009-ben megvalósuló feladatokra nyerhetõ el. Különösen indokolt esetben lehetséges a kötelezettségvállalással terhelt maradvány 2010. május 31-ig történõ felhasználása, ezen összeg elszámolása a
2010. évi költségvetési beszámolóval egyidejûleg történik. A feladat megvalósítása a döntés kézhezvételét követõen megkezdhetõ.

Nemzetiségi nevelést, oktatást segítõ
pedagógiai-szakmai szolgáltatások támogatása

(2) A fenntartó az adott helyzetben általában elvárható
gondossággal eljárva köteles megkövetelni a teljesítések
jó minõségben történõ átadását; továbbá köteles érvényesíteni a rendelkezésére álló szavatossági és jótállási jogosítványait, valamint a szerzõdéseit biztosító mellékkötelezettségeit.

3. §

(3) Az (1) bekezdés szerint igényelhetõ támogatás mértéke intézményenként legfeljebb 60 millió forint.

(1) A közoktatási törvény 36. §-a (5)–(6) bekezdésének
figyelembevételével a támogatást a költségvetési törvény
5. számú mellékletének 6. c) pontjában meghatározott intézmények fenntartói igényelhetik a nemzetiségi nyelv,
nemzetiségi nyelv és irodalom, kisebbségi népismeret és a
kisebbségi nyelven folyó oktató-nevelõ munkával összefüggésben a közoktatási törvény 36. §-a (2) bekezdésének
a) és d) pontjaiban meghatározott feladatokra.
(2) A szolgáltatást olyan pedagógiai intézetek végezhetik, amelyeket az országos kisebbségi önkormányzatok
tartanak fenn, vagy az igénylés benyújtásáig az érintett országos kisebbségi önkormányzattal együttmûködési megállapodást kötöttek, illetve amelyeket az adott országos kisebbségi önkormányzat javasol. E tevékenységet az adott
kisebbségi nevelésben, oktatásban gyakorlattal rendelkezõ, az országos szakértõi névjegyzéken szereplõ, vagy az

Anyaországi kapcsolattartás feladatainak
támogatása
5. §
(1) A támogatást a költségvetési törvény 5. számú mellékletének 6. d) pontjában meghatározott intézmények
fenntartói vehetik igénybe az általuk fenntartott nemzetiségi iskolák tanulóinak anyaországi anyanyelvi programjainak megvalósításához.
(2) A támogatás az anyaországban, anyaországi partnerintézménnyel, testvériskolával kötött megállapodás alapján megvalósuló – többek között anyanyelvi, népismereti,
mûvészeti, hagyományõrzõ – táborok utazási, szállás- és
étkezési költségeinek kiegészítésére igényelhetõ. Az
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igénylés feltétele, hogy a programon legalább tizenöt
gyermek vegyen részt, és idõtartama legalább hétnapos legyen.
(3) A támogatás mértéke legfeljebb a program költségének ötven százaléka, a programban részt vevõ tanulónként legfeljebb 10 ezer forint, de intézményenként legfeljebb 300 ezer forint lehet.

A támogatások igénylése és folyósítása
6. §
(1) A támogatási igények benyújtásának határideje
(postára adás és elektronikus igénylés dátuma): 2009. március 30., a határidõ elmulasztása jogvesztõ.
(2) A támogatás igénylését az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.)
64/B. §-ának (3) bekezdése alapján a helyi önkormányzatok a Magyar Államkincstár területileg illetékes szervéhez
(a továbbiakban: Igazgatóság) nyújthatják be egy eredeti
és két másolati példányban, a nem állami intézmények
fenntartói és a központi költségvetési szervként mûködõ
felsõoktatási intézmények az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelõ Igazgatóságához (a továbbiakban: OKM Támogatáskezelõ) nyújthatják be egy eredeti és egy másolati példányban. Az (1) bekezdésben foglalt határidõig a fenntartónak az igénylését az OKM Támogatáskezelõ honlapján található elektronikus adatlap kitöltésével online is be kell nyújtania azzal, hogy a támogatások odaítélésére a papíralapon benyújtott igénylés alapján
kerül sor.
(3) Az igénylést az 1. számú melléklet és a jogcímnek
megfelelõ adatlap kitöltésével kell benyújtani úgy, hogy
az 1. számú mellékletet több intézmény, illetve jogcím
esetén csak egyszer szükséges kitölteni. A fenntartónak az
adatlap minden rá vonatkozó mezõjét kötelezõ kitölteni.
Az 1. számú melléklethez csatolni kell:
a) nyilatkozatot arról, hogy a pályázónak nincs esedékessé vált meg nem fizetett köztartozása, valamint hozzájárulását ahhoz, hogy a támogatás folyósítója e nyilatkozat
valóságtartalmának igazolását kérje az állami, önkormányzati adóhatóságtól és vámhatóságtól,
b) nyilatkozatot arról, hogy az Áht. 15. § (7) bekezdésében foglaltak alapján rendezett munkaügyi kapcsolatokkal rendelkezik,
c) az e rendelet 7. számú melléklete szerinti nyilatkozatot arról, hogy rendelkezik a közoktatási törvény
105. §-ában meghatározott közoktatási esélyegyenlõségi
intézkedési tervvel.
(4) Az 1. § (1)–(3) bekezdése szerinti fenntartói támogatásnál e rendelet 2. számú mellékletéhez csatolni kell:
a) az érintett óvoda, iskola pedagógiai programjának a
kisebbségi nevelésre, oktatásra (cigány kisebbségi nyelvû
nevelés, oktatás esetén a cigány nyelv oktatására) vonatkozó részének fenntartó által hitelesített másolatát,
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b) az igénylõ önkormányzat adott (önállóan gazdálkodó) intézményére vonatkozó 80. sz. Önkormányzati költségvetési jelentés ûrlap, részben önálló intézmények (beleértve az önálló többcélú kistérségi társulások, intézményi
társulások intézményeit is) esetén a 21–22-es, a kiadásokat, bevételeket tevékenységenként részletezõ ûrlapok
fenntartó által hitelesített másolatát [2008. évi beszámoló
és 2009. évi költségvetési (terv)információ],
c) a nem állami intézmények és a központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmények esetén a
fenntartó által elfogadott és hitelesített 2008. évi költségvetési beszámoló adatait és a 2009. évi költségvetési terv
fenntartó által hitelesített másolatát; az elfogadott 2008.
évi költségvetési beszámoló fenntartó által hitelesített másolatát annak elfogadását követõ 15 napon belül, de legkésõbb 2009. április 20-áig meg kell küldeni az OKM Támogatáskezelõ részére,
d) nem országos kisebbségi önkormányzati fenntartó
esetén az országos kisebbségi önkormányzat ajánlását.
(5) A 2. § szerinti nemzetiségi tankönyvtámogatásnál
e rendelet 3. számú mellékletéhez csatolni kell:
a) az érintett iskola nemzetiségi nyelv és irodalom, kisebbségi népismeret és kisebbségi nyelvû közismereti tankönyvei, munkafüzetei rendelésének a fenntartó által hitelesített másolatát,
b) e rendelet 2. §-ának (3) bekezdésében meghatározott
rendelés esetén részletes indokolást.
(6) A 3. § szerinti támogatásnál e rendelet 4. számú mellékletéhez csatolni kell:
a) a pedagógiai szakmai szolgáltatás árajánlatkérésének fenntartó által hitelesített másolatát, amely tartalmazza a feladat részletes leírását,
b) a szolgáltató árajánlatának fenntartó által hitelesített
másolatát,
c) a szolgáltató érintett országos kisebbségi önkormányzattal kötött megállapodásának vagy javaslatának
fenntartó által hitelesített másolatát a szolgáltatás biztosítására.
(7) A 4. § szerinti támogatásnál e rendelet 5. számú mellékletéhez csatolni kell:
a) a feladat leírását,
b) részletes költségvetést, amely tételesen tartalmazza
a pénzfelhasználás ütemezését,
c) 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap fenntartó által
hitelesített másolatát a jelzett ingatlanról,
d) az engedélyek fenntartó által hitelesített másolatát,
amennyiben szükségesek,
e) az átvett, és egyéb saját forrásról, amennyiben van
ilyen, a finanszírozási kötelezettségvállaló nyilatkozatokat,
f) amennyiben a feladatellátás 2010-re áthúzódik, ennek
részletes indokolását.
(8) Az 5. § szerinti támogatásnál e rendelet 6. számú
mellékletéhez csatolni kell:
a) a feladat leírását,
b) részletes költségvetést,
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c) az anyaországi partnerintézménnyel kötött megállapodás fenntartó által hitelesített másolatát,
d) a szolgáltató árajánlatának fenntartó által hitelesített
másolatát,
e) a c)–d) pontban megjelölt megállapodás és árajánlat
nemzetiségi nyelven írott dokumentumainak magyar nyelvû fordítását.
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(9) Az Igazgatóság a támogatási igények egy eredeti és
egy másolati példányát véleményével 2009. április 30-áig
megküldi az OKM Támogatáskezelõnek.

(16) A nem állami intézmények fenntartói és a gyakorlóiskolát fenntartó nem állami felsõoktatási intézmények
esetében az utalás további feltétele, hogy a döntésrõl szóló
értesítés kézhezvételét követõ húsz napon belül a minisztérium részére megküldjék az alábbi dokumentumokat:
a) a fenntartó létezését igazoló, harminc napnál nem régebbi bírósági bejegyzés vagy cégkivonat (a kisebbségi
önkormányzatoknak és egyházi fenntartóknak nem kell
megküldeniük),
b) a fenntartó képviselõjének aláírási címpéldánya,
c) azonnali beszedési megbízás.

(10) A támogatásról a miniszter, az önkormányzati miniszter, a pénzügyminiszter és a Miniszterelnöki Hivatalt
vezetõ miniszter delegáltjaiból álló 5 tagú bíráló bizottság
2009. június 15-éig tesz javaslatot a miniszternek. A bíráló
bizottságba két tagot a miniszter, egy-egy tagot a többi tárca vezetõje jelöl.

(17) Az 1. § szerinti támogatás esetén a megítélt összeg
hatvan százaléka júliusban, a fennmaradó összeg ezt követõen öt egyenlõ részletben, havonta, a 2–5. § szerinti támogatás folyósítása egy összegben, a július havi – önkormányzatok esetében nettó – finanszírozás keretében történik.

(11) A miniszter 2009. június 30-áig dönt a támogatások
odaítélésérõl. A döntés eredményérõl az OKM Támogatáskezelõ minden igénylõt levélben értesít, illetve a támogatottakra vonatkozó információkat a minisztérium honlapján közzé kell tenni.

Közös rendelkezések

(12) A minisztérium a támogatásra jogosult helyi önkormányzati fenntartókról, illetve többcélú kistérségi társulásokról a település, társulás nevének, KSH azonosítójának
és a támogatás összegének megjelölésével 2009. július
3-áig értesíti az Önkormányzati Minisztériumot (a továbbiakban: ÖM).
(13) A tankönyvtámogatás negyven százalékát a fenntartók kötelesek haladéktalanul a kiadók részére elõlegként átutalni. A tankönyvek árát a tankönyvek leszállítása
után, a fenntartó vagy az intézmény nevére kiállított számla kézhezvételét követõ harminc napon belül ki kell egyenlíteni.
(14) A támogatások folyósításáról a helyi önkormányzatok esetében a költségvetési törvény IX. fejezet 5. cím
(5. számú melléklet 6. pontja) alatti forrás terhére a július
havi nettó finanszírozás keretében az ÖM utalványozása
alapján a Magyar Államkincstár intézkedik a (17) bekezdésben meghatározott ütemezés szerint.
(15) A támogatások folyósításáról a nem állami intézmények fenntartói esetén a költségvetési törvény XX. fejezet 11. cím 2. alcím 3. jogcímcsoport 2. Egyházi és kisebbségi közoktatási intézmények kiegészítõ támogatása jogcím elõirányzat terhére, illetve a gyakorló iskolát fenntartó
felsõoktatási intézmények esetében pedig a XX. fejezet
11. cím 2. alcím 17. jogcímcsoport Gyakorlóiskolák normatív támogatása elõirányzat terhére, a Magyar Államkincstáron keresztül a minisztérium intézkedik a (17) bekezdésben meghatározott ütemezés figyelembevételével,
a (16) bekezdésben meghatározott dokumentumok megküldését követõ 20 napon belül.

7. §
(1) E rendelet alkalmazásában a nem állami intézmények fenntartója alatt a költségvetési törvény 30. §-ának
(1) bekezdésében meghatározott fenntartókat kell érteni.
(2) A helyi önkormányzatok igénylésével kapcsolatban
az Igazgatóság az Áht. 64/B. §-ának (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen jár el.
(3) A helyi önkormányzatok esetén az Igazgatóság, a
nem állami intézmények fenntartói és a gyakorlóiskolát
fenntartó felsõoktatási intézmények esetén az OKM Támogatáskezelõ a fenntartók számára a támogatás igénylése
során a hiányok pótlására és az esetleges módosításra egyszeri nyolcnapos határidõt ad. Ezt követõen nincs lehetõség hiánypótlásra.
(4) A támogatásokról a helyi önkormányzatok a 2009.
évi költségvetésrõl szóló beszámolójukban a központosított elõirányzatok elszámolásait tartalmazó ûrlapon számolnak el. Az itt kimutatott adatok valódiságát az egyes
önkormányzatoknál, illetve intézményeknél megfelelõ
analitikus nyilvántartásokkal, szakmai dokumentációval
kell alátámasztani.
(5) A támogatások elszámolása a nem állami, nem önkormányzati intézmények esetén a fenntartók 2009. évi támogatásairól történõ elszámolása keretében, a kötött felhasználású támogatások elszámolásait tartalmazó adatlapon történik. A központi költségvetési szervként mûködõ
felsõoktatási intézmények a 2008. évi költségvetésrõl
szóló beszámolójukban a központosított elõirányzatok elszámolásait tartalmazó ûrlapon számolnak el. Az itt kimutatott adatok valódiságát az egyes fenntartóknál, illetve intézményeknél a tanulók és a vizsgák azonosítására alkal-

5154

MAGYAR KÖZLÖNY

mas analitikus nyilvántartásokkal, szakmai dokumentációval kell alátámasztani.
(6) A rendelet hatálya alá tartozó szervezeteknek – az
OKM Támogatáskezelõ által végzendõ monitoring tevékenységhez szükséges – személyes adatnak nem minõsülõ
adatot érintõ adatszolgáltatási kötelezettségük van a támogatás folyósítását követõ 3 évben. Az adatszolgáltatási kötelezettség – az OKM Támogatáskezelõ által meghatározott módon történõ teljesítésének – elmulasztása a folyósított támogatás visszafizetési kötelezettségét vonja maga
után. A támogatás céljának szakmai megvalósulását az
OKM Támogatáskezelõ a helyszínen is jogosult ellenõrizni. Az OKM Támogatáskezelõ az adatszolgáltatást és a
helyszíni ellenõrzést írásban kezdeményezi. A fenntartó az
OKM Támogatáskezelõ honlapján (www.okmt.hu) 2010.
év elejétõl megtalálható monitoring adatszolgáltatáshoz
szükséges indikátor táblázatot köteles az ott megadott határidõig online formában kitölteni.
(7) Az 1. § (1)–(3) bekezdései alapján igényelt támogatás esetén az elszámoláshoz az iskola pedagógiai programjának a kisebbségi oktató-nevelõ munkára vonatkozó feladatainak végrehajtásáról szóló értékelést kell mellékelni,
amelyet vagy a 3. § (3) bekezdése szerinti támogatás
igénybevételével, vagy az ott meghatározott feltételeknek
megfelelõ szakemberrel szükséges elvégeztetni.
(8) A 4. § alapján igénybe vett támogatás esetén az elszámoláshoz, amennyiben kiadására vagy az átadás-átvételre sor került, csatolni szükséges a használatbavételi engedély vagy mûszaki átadás-átvétel jegyzõkönyvének
fenntartó által hitelesített másolatát.
(9) Az 5. § alapján igénybe vett támogatás esetén az elszámoláshoz szöveges beszámolót szükséges csatolni,
amely tartalmazza a résztvevõk létszámát, a program megvalósulásának idõpontját, helyszínét és hasznosulásának
értékelését.
(10) A (7) bekezdés szerinti szakmai összegzésnek, a
3. § és az 5. § szerinti támogatások kifizetéseinek, a tankönyvi számlának és az annak teljesítését igazoló bizonylatnak, valamint a (9) bekezdésben meghatározott beszámolónak a fenntartó által hitelesített másolatait az elkészültüket, illetve a teljesítésüket követõ harminc napon belül, de legkésõbb 2010. január 31-ig a fenntartónak az
OKM Támogatáskezelõ részére, és ezzel egy idõben e dokumentumok fenntartó által hitelesített egy másolati példányát az Igazgatóság részére meg kell küldenie.
(11) Az Áht. 64/B. § (1) és (2) bekezdése szerint, ha a támogatást vagy annak egy részét a fenntartó önkormányzat
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jogtalanul vette igénybe, azt nem a megjelölt feladatra
használta fel, illetve a jogszabályban rögzített arányt meghaladó mértékû támogatást vett igénybe, vagy a támogatás
igényléséhez valótlan adatot szolgáltatott, az OKM Támogatáskezelõ egyidejû értesítése mellett
a) év közben az Igazgatóságon keresztül az ÖM-nél haladéktalanul köteles lemondani a jogtalanul igénybe vett
összegrõl, amely esetben a már átutalt összeg visszavonásra kerül a következõ havi (de még tárgyévi) nettósításban,
és a lemondásnak megfelelõen módosításra kerül az elõirányzat,
b) év végi elszámolás esetén befizetéssel történik a
többlet igénybevétel elszámolása.
(12) Ha a támogatást vagy annak egy részét a nem állami fenntartó, illetve a gyakorló iskolát fenntartó felsõoktatási intézmény jogtalanul vette igénybe, azt nem a megjelölt feladatra használta fel, illetve a jogszabályban rögzített arányt meghaladó mértékû támogatást vett igénybe,
vagy a támogatás igényléséhez valótlan adatot szolgáltatott, köteles a nem állami fenntartó a közoktatási törvény
végrehajtásáról szóló 20/1997. (II. 13.) Korm. rendeletnek
(a továbbiakban: Korm. rendelet) a nem állami intézményfenntartók állami hozzájárulásának és támogatásának
elszámolására, ellenõrzésére, a gyakorló iskolát fenntartó
állami felsõoktatási intézmény pedig a Korm. rendelet
17/C. §-ának vonatkozó rendelkezéseit alkalmazni.
(13) A támogatásokat – a 4. § (1) bekezdése szerint engedélyezett áthúzódó kötelezettségvállalással terhelt maradvány kivételével – 2009. december 31-éig lehet felhasználni. A támogatás maradvány összegét legkésõbb a
beszámoló benyújtását követõ 15. napig a központi költségvetésbe vissza kell fizetni. Az 1–5. § szerint különbözõ
jogcímen elnyert támogatások az elszámolásnál nem vonhatók össze.

Záró rendelkezések
8. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.
(2) A nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz nyújtott kiegészítõ támogatás igénylésének, folyósításának és
elszámolásának rendjérõl szóló 4/2008. (II. 19.) OKM rendelet 2009. július 1. napján hatályát veszti.
Dr. Hiller István s. k.,
oktatási és kulturális miniszter
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1. számú melléklet a 10/2009. (III. 6.) OKM rendelethez
ADATLAP
A nemzetiségi feladatok támogatásának igényléséhez
A fenntartóra vonatkozó adatok:
Megye:
Fenntartó neve:
Címe:
Polgármester/képviselõ neve:
Lakosságszám1:
KSH kód:
A fenntartott iskolák száma2:
Adószáma:
Bank:
Számlaszám:
Kapcsolattartó neve3:
e-mail címe:
telefonszáma:
Nem állami intézményfenntartókra, valamint a központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézményekre vonatkozó
további adatok:
PIR törzsszám:
ÁHT azonosító:
Nyilvántartási száma (cégkivonat száma, vagy a cégbírósági végzés száma)4:

A nemzeti vagy etnikai kisebbségi nevelést, oktatást megvalósító óvodára/iskolára vonatkozó adatok
Az intézmény neve:
Oktatási forma5:
OM azonosító száma:
Kapcsolattartó neve3:
Az igénylés jogcímei5
Fenntartói
támogatás
1. §

Érintett kisebbség:
Az intézmény címe:
e-mail címe:
Tankönyvtámogatás
2. §

Pedagógiai-szakmai
szolgáltatás
3. §

telefonszáma:
Kisebbségi vegyes bizottsági
ajánlásokban szereplõ közoktatási
feladatok
4. §

Anyaországi
kapcsolattartás
5. §

Az intézmény neve:
Oktatási forma5:

Érintett kisebbség:

OM azonosító száma:

Az intézmény címe:

3

Kapcsolattartó neve :

e-mail címe:

telefonszáma:

Az igénylés jogcímei6
Fenntartói
támogatás
1. §

Tankönyvtámogatás
2. §

Pedagógiai-szakmai
szolgáltatás
3. §

Kisebbségi vegyes bizottsági
ajánlásokban szereplõ közoktatási
feladatok
4. §

Anyaországi
kapcsolattartás
5. §
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Az intézmény neve:
Oktatási forma5:

Érintett kisebbség:

OM azonosító száma:

Az intézmény címe:

Kapcsolattartó neve3:
Az igénylés jogcímei
Fenntartói
támogatás
1. §

e-mail címe:

telefonszáma:

6

Tankönyvtámogatás
2. §

Pedagógiai-szakmai
szolgáltatás
3. §

Kisebbségi vegyes bizottsági
ajánlásokban szereplõ közoktatási
feladatok
4. §

Anyaországi
kapcsolattartás
5. §

Dátum:
P. H.
......................................................
fenntartó képviselõje
1

2008 január 1-jei állapot. Csak a helyi önkormányzati fenntartó tölti ki.
A fenntartó által fenntartott önálló iskolák száma mindösszesen.
3
Az adatokat kötelezõ megadni, a kapcsolattartás az itt megadott hivatalos (nem magán) elektronikus levelezési címen telefonszámon történik, amelyet a támogatottnak napi rendszerességgel figyelemmel kell kísérnie.
4
Az országos kisebbségi önkormányzatoknak és az egyházi fenntartóknak nem kell kitölteniük.
5
A nemzetiségi anyanyelvû, nemzetiségi kétnyelvû, nemzetiségi nyelvoktató, cigány kisebbségi oktatást biztosító iskola, illetve kiegészítõ kisebbségi iskola.
Több intézményegység vagy oktatási forma esetén mindegyiket fel kell sorolni!
6
Azon jogcímek rovatában kell X-et helyezni, amely tekintetében a fenntartó igénylést nyújt be.
2

Beküldendõ 1 eredeti és 2 másolati példányban postai úton.
A kitöltött adatlaphoz mellékelni kell:
a) nyilatkozatot arról, hogy a pályázónak nincs esedékessé vált meg nem fizetett köztartozása, valamint hozzájárulását ahhoz, hogy a támogatás folyósítója e nyilatkozat valóságtartalmának igazolását kérje az állami, önkormányzati adóhatóságtól és vámhatóságtól,
b) nyilatkozatot arról, hogy az Áht. 15. § (7) bekezdésében foglaltak alapján rendezett munkaügyi kapcsolatokkal
rendelkezik,
c) az e rendelet 7. számú melléklete szerinti nyilatkozatot arról, hogy rendelkezik a közoktatási törvény 105. §-ában
meghatározott közoktatási esélyegyenlõségi intézkedési tervvel. A nyilatkozatnak ki kell terjednie arra is, hogy az esélyegyenlõséget szolgáló intézkedések az óvodai nevelési programba, illetve iskolai, kollégiumi pedagógiai programba történõ beépítését azok jóváhagyásával kapcsolatos eljárás során vizsgálták és elfogadták. Amennyiben a fenntartó a nyilatkozatot megfelelõ döntés hiányában nem vagy nem a meghatározott tartalommal tudja kiadni, a pályázathoz csatolni kell
a nyilatkozatot arról, hogy 2009. szeptember 1-jéig azt elkészítik.
Beküldendõ:
a) a helyi önkormányzatok esetén a Magyar Államkincstár területileg illetékes szervéhez 1 eredeti és 2 másolati példányban postai úton,
b) nem állami intézmények fenntartói és a gyakorló iskolát fenntartó felsõoktatási intézmények esetén 1 eredeti és
1 másolati példányban postai úton az OKM Támogatáskezelõ Pályázatkezelési Önálló Osztálya részére, cím: 1055
Budapest, Bihari János u. 5.
Borítékra írják rá: „Kiegészítõ támogatás nemzetiségi feladatokhoz”
Kitöltendõ az elektronikus igénylés az a) és b) fenntartók esetén
Az adatlap elérhetõ: http://www.okmt.hu/elektronikus_igenyles
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2. számú melléklet a 10/2009. (III. 6.) OKM rendelethez
ADATLAP
A nemzetiségi fenntartói támogatás igényléséhez
A fenntartó neve:
Az intézmény neve:
Sorszám1
Megnevezés
2008

2008. évi tény

2009. évi terv

2009

64 (55)
70 (60)
72 (62)
X

Felhalmozási kiadások (E Ft)
Kiadások mindösszesen (E Ft)
Egyéb saját bevétel (ÁFA nélkül) (E Ft)
Bérköltség
13. havi bérköltség
A közoktatási célú normatív hozzájárulás és kiegészítõ támogatások (Ft)2
Óvodai csoportok száma
Kisebbségi program szerint mûködõ óvodai csoportok száma
Iskolai tanulócsoportok száma
Kisebbségi program szerint mûködõ iskolai tanulócsoportok száma
Az óvodai nevelésben részt vevõ gyermekek száma5
Az iskolai oktatásban részt vevõ tanulók száma3
A kisebbségi óvodai nevelési programban részt vevõ gyermekek
száma4
A nyelvoktató kisebbségi oktatási programban részt vevõ iskolai
tanulók száma5
Az anyanyelvû, kétnyelvû kisebbségi oktatási programban részt
vevõ iskolai tanulók száma5
Nemzetiségi óvónõ végzettséggel rendelkezõ fõállású
óvodapedagógusok száma6

X

Az intézményfenntartó feladatellátását befolyásoló egyéb körülmény leírása:
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
Dátum:
P. H.
.....................................................
fenntartó képviselõje

1
Helyi önkormányzati fenntartók esetén a 80. sz. Önkormányzati költségvetési jelentés ûrlap, központi költségvetési szerv esetén pedig az elõirányzatokkal és azok teljesítésével kapcsolatos adatszolgáltatásra szolgáló 98. sz. Központi költségvetési jelentés ûrlap megfelelõ sorszámai. (Zárójelben a 98. sz. adatlap sorszámai). Nem önállóan gazdálkodó költségvetési szerveknél a szakfeladat szintjén elkülönített bevételek és kiadások megjelenítését kérjük! A nem állami fenntartók esetében az elfogadott 2008. évi költségvetési beszámoló és a 2009. évi költségvetési terv adatai alapján töltendõ ki.
2
Az intézményi feladat mutatók alapján a költségvetési törvény 30. § (3) bekezdése, ill. a 3. és 8. számú mellékletei szerinti – beleértve a 8. számú melléklet alapján a többcélú kistérségi társulások által közoktatási intézményi feladatokra –, a fenntartó részére biztosított (több iskola esetén az érintett intézmény tanulólétszáma alapján számított) támogatások mindösszesen.
3
2008-ban a 2008/2009. tanévi nyitó létszámadat, 2009-ben a 2009/2010. tanévre becsült létszámadat, a nem állami fenntartó esetében a februári létszámadat. Egységes intézmény (óvoda, iskola, középiskola) vagy több oktatási forma (nyelvoktató, kétnyelvû) esetén intézménytípusonként, oktatási
formánként kell megadni az adatokat.
4
Egységes intézmény (óvoda, iskola, középiskola) vagy több oktatási forma (nyelvoktató, kétnyelvû) esetén intézménytípusonként, oktatási formánként
kell megadni az adatokat.
5
Egy intézményben tanuló nemzetiségi anyanyelvû és kétnyelvû, illetve nemzetiségi nyelvoktató oktatási formában tanulók számát kell megadni.
6
Csak az óvodai pályázatok esetében kell kitölteni!
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A kitöltött adatlaphoz mellékelni kell:
a) az érintett óvoda, iskola pedagógiai programjának a kisebbségi nevelésre, oktatásra (cigány kisebbségi nyelvû nevelés, oktatás esetén a cigány nyelvû nevelésre, ill. nyelvoktatásra) vonatkozó részének fenntartó által hitelesített másolatát,
b) az igénylõ önkormányzat adott intézményére vonatkozó 80. sz. Önkormányzati költségvetési jelentés ûrlap, részben önálló intézmények (beleértve a önálló többcélú kistérségi társulások, intézményi társulások intézményeit is) esetén
a 21–22-es, a kiadásokat, bevételeket tevékenységenként részletezõ ûrlapok fenntartó által hitelesített másolatát [2008.
évi beszámoló és 2009. évi költségvetési (terv)információ],
c) a nem állami intézmények és a központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmények esetén a fenntartó
által elfogadott és hitelesített 2008. évi költségvetési beszámoló adatait és a 2009. évi költségvetési terv fenntartó által hitelesített másolatát. Az elfogadott 2008. évi költségvetési beszámoló fenntartó által hitelesített másolatát annak elfogadását követõ
15 napon belül, de legkésõbb 2009. április 20-áig meg kell küldeni az OKM Támogatáskezelõ részére,
d) nem országos kisebbségi önkormányzati fenntartó esetén az országos kisebbségi önkormányzat ajánlását.
Beküldendõ:
a) a helyi önkormányzatok esetén a Magyar Államkincstár területileg illetékes szervéhez 1 eredeti és 2 másolati példányban postai úton,
b) nem állami intézmények fenntartói és a gyakorló iskolát fenntartó felsõoktatási intézmények esetén 1 eredeti és
1 másolati példányban postai úton az OKM Támogatáskezelõ Pályázatkezelési Önálló Osztálya részére, cím: 1055 Budapest, Bihari János u. 5.
Borítékra írják rá: „Kiegészítõ támogatás nemzetiségi feladatokhoz”
Kitöltendõ az elektronikus igénylés az a) és b) fenntartók esetén
Az adatlap elérhetõ: http://www.okmt.hu/elektronikus_igenyles

3. számú melléklet a 10/2009. (III. 6.) OKM rendelethez
Adatlap
a nemzetiségi tankönyvbeszerzésre igényelhetõ támogatáshoz
A fenntartó neve:
Az intézmény neve:
A tankönyv
kiadói kódja

A tankönyv címe

1

Besorolása

A
tankönyvigényt
megalapozó
tanulók száma
(fõ)

Megrendelt
példányszám
(db)

Ára2
(Ft)

Tanuló által
fizetendõ
térítési díj3
(Ft)

Támogatás4
(Ft)
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A tankönyv
kiadói kódja
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A tankönyv címe

1

Besorolása

A
tankönyvigényt
megalapozó
tanulók száma
(fõ)

Megrendelt
példányszám
(db)
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Ára2
(Ft)

Tanuló által
fizetendõ
térítési díj3
(Ft)

Támogatás4
(Ft)

Igényelt támogatás mindösszesen:
Dátum:
P. H.
.....................................................
fenntartó képviselõje
1
2
3
4

Tankönyv, munkatankönyv vagy munkafüzet.
A tankönyvjegyzéken vagy miniszteri tájékoztatóban közzétett fogyasztói ár.
Tankönyv esetén 0 Ft, munkatankönyv és munkafüzet esetén a miniszteri tájékoztatóban szereplõ tanulói ár.
A fogyasztói ár és a tanulói ár különbözete szorozva a megrendelt példányszámmal.

A kitöltött adatlaphoz mellékelni kell:
a) az érintett iskola nemzetiségi nyelv és irodalom, kisebbségi népismeret és kisebbségi nyelvû közismereti tankönyvei, munkafüzetei rendelésének a fenntartó által hitelesített másolatát,
b) e rendelet 2. §-ának (3) bekezdésében meghatározott rendelés esetén részletes indokolást.
Beküldendõ:
a) a helyi önkormányzatok esetén a Magyar Államkincstár területileg illetékes szervéhez 1 eredeti és 2 másolati példányban postai úton,
b) nem állami intézmények fenntartói és a gyakorló iskolát fenntartó felsõoktatási intézmények esetén 1 eredeti és
1 másolati példányban postai úton az OKM Támogatáskezelõ Pályázatkezelési Önálló Osztálya részére, cím: 1055 Budapest, Bihari János u. 5.
Borítékra írják rá: „Kiegészítõ támogatás nemzetiségi feladatokhoz”
Kitöltendõ az elektronikus igénylés az a) és b) fenntartók esetén
Az adatlap elérhetõ: http://www.okmt.hu/elektronikus_igenyles
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4. számú melléklet a 10/2009. (III. 6.) OKM rendelethez
Adatlap
a nemzetiségi nevelést, oktatást segítõ pedagógiai-szakmai szolgáltatások támogatásához
A fenntartó neve:
Az intézmény neve:
A támogatást megalapozó kisebbségi tanulók száma1: ........... fõ
Feladat megnevezése

Szolgáltató árajánlata
(Ft)

Szolgáltató neve

Kért támogatás összege
(Ft)

Igényelt támogatás mindösszesen:
Dátum:
P. H.
.....................................................
fenntartó képviselõje

1

A normatív támogatás igénylésére benyújtott létszámadat, a nem állami fenntartó esetében a februári létszámadat.

A kitöltött adatlaphoz mellékelni kell:
a) a pedagógiai szakmai szolgáltatás árajánlatkérésének fenntartó által hitelesített másolatát, amely tartalmazza a feladat részletes leírását,
b) a szolgáltató árajánlatának fenntartó által hitelesített másolatát,
c) a szolgáltató érintett országos kisebbségi önkormányzattal kötött megállapodásának vagy javaslatának fenntartó
által hitelesített másolatát a szolgáltatás biztosítására.
Beküldendõ:
a) a helyi önkormányzatok esetén a Magyar Államkincstár területileg illetékes szervéhez 1 eredeti és 2 másolati példányban postai úton,
b) nem állami intézmények fenntartói és a gyakorló iskolát fenntartó felsõoktatási intézmények esetén 1 eredeti és
1 másolati példányban postai úton az OKM Támogatáskezelõ Pályázatkezelési Önálló Osztálya részére, cím: 1055 Budapest, Bihari János u. 5.
Borítékra írják rá: „Kiegészítõ támogatás nemzetiségi feladatokhoz”
Kitöltendõ az elektronikus igénylés az a) és b) fenntartók esetén
Az adatlap elérhetõ: http://www.okmt.hu/elektronikus_igenyles
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5. számú melléklet a 10/2009. (III. 6.) OKM rendelethez
Adatlap
a kisebbségi vegyes bizottsági ajánlásokban szereplõ közoktatási feladatok támogatáshoz
A fenntartó neve:
Az intézmény neve:
A feladat rövid leírása:
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
Teljes költségigénye: ...................................................................................................................................................
Saját forrás összege: ....................................................................................................................................................
Más forrásból igényelt támogatás (igénylés helye, összege): .....................................................................................
A kért támogatás összege: ...........................................................................................................................................

Ft
Ft
Ft
Ft

Dátum:
P. H.
.....................................................
fenntartó képviselõje

A kitöltött adatlaphoz mellékelni kell:
a) a feladat leírását,
b) részletes költségvetést, amely tételesen tartalmazza a pénzfelhasználás ütemezését,
c) 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap fenntartó által hitelesített másolatát a jelzett ingatlanról,
d) az engedélyek fenntartó által hitelesített másolatát, amennyiben szükségesek,
e) az átvett, és egyéb saját forrásról, amennyiben van ilyen, a finanszírozási kötelezettségvállaló nyilatkozatokat,
f) amennyiben a feladatellátás 2010-re áthúzódik, ennek részletes indokolását.
Beküldendõ:
a) a helyi önkormányzatok esetén a Magyar Államkincstár területileg illetékes szervéhez 1 eredeti és 2 másolati példányban postai úton,
b) nem állami intézmények fenntartói és a gyakorló iskolát fenntartó felsõoktatási intézmények esetén 1 eredeti és
1 másolati példányban postai úton az OKM Támogatáskezelõ Pályázatkezelési Önálló Osztálya részére, cím: 1055 Budapest, Bihari János u. 5.
Borítékra írják rá: „Kiegészítõ támogatás nemzetiségi feladatokhoz”
Kitöltendõ az elektronikus igénylés az a) és b) fenntartók esetén
Az adatlap elérhetõ: http://www.okmt.hu/elektronikus_igenyles
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6. számú melléklet a 10/2009. (III. 6.) OKM rendelethez
Adatlap
anyaországi kapcsolattartás feladatainak támogatásához
A fenntartó neve:
Az intézmény neve:
A programban résztvevõ tanulók száma: .....................................................................................................................fõ.
A program megvalósításának idõpontja: .......................................................-tól ......................................................-ig.
Feladat megnevezése

Szolgáltató neve

Szolgáltató árajánlata (Ft)

Utazás
Szállás
Étkezés
A program bekerülési költsége: ........................................................................................................................................
Saját forrás összege: ..........................................................................................................................................................
Az igényelt támogatás összege: ........................................................................................................................................
Dátum:
P. H.
.....................................................
fenntartó képviselõje
A kitöltött adatlaphoz mellékelni kell:
a) a feladat leírását,
b) részletes költségvetést,
c) az anyaországi partnerintézménnyel kötött megállapodás fenntartó által hitelesített másolatát,
d) a szolgáltató árajánlatának fenntartó által hitelesített másolatát,
e) A c)–d) pontban megjelölt megállapodás és árajánlat nemzetiségi nyelven írott dokumentumainak magyar nyelvû
fordítását.
Beküldendõ:
a) a helyi önkormányzatok esetén a Magyar Államkincstár területileg illetékes szervéhez 1 eredeti és 2 másolati példányban postai úton,
b) nem állami intézmények fenntartói és a gyakorló iskolát fenntartó felsõoktatási intézmények esetén 1 eredeti és
1 másolati példányban postai úton az OKM Támogatáskezelõ Pályázatkezelési Önálló Osztálya részére, cím: 1055 Budapest, Bihari János u. 5.
Borítékra írják rá: „Kiegészítõ támogatás nemzetiségi feladatokhoz”
Kitöltendõ az elektronikus igénylés az a) és b) fenntartók esetén
Az adatlap elérhetõ: http://www.okmt.hu/elektronikus_igenyles
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7. számú melléklet a 10/2009. (III. 6.) OKM rendelethez
Nyilatkozat
Alulírott ................................................. (fenntartó képviselõje) nyilatkozom arról, hogy a képviselõ-testület/közgyûlés/társulási tanács/döntéshozó szerv (a nem kívánt rész törlendõ)
a) ............ számú határozatával elfogadta a Kt. 85. §-ának (4) bekezdésében meghatározott önkormányzati intézkedési tervet/a Kt. 88. §-ának (1) bekezdésében meghatározott megyei fejlesztési tervet, amely tartalmazza az esélyegyenlõséget szolgáló intézkedéseket, és az esélyegyenlõséget szolgáló intézkedések beépítését az óvodai nevelési programba,
illetve iskolai, kollégiumi pedagógiai programba a jogszabályban meghatározottak szerinti beépülését a fenntartó vizsgálta.
b) A gyermekek, tanulók esélyegyenlõségét szolgáló intézkedések az önkormányzati intézkedési tervbe/megyei fejlesztési tervbe, illetve a nevelési, pedagógiai programba legkésõbb 2009. szeptember 1-jéig beépítésre kerülnek.
(A nem kívánt rész törlendõ.)
Kelt, .....................................................................

.....................................................
fenntartó képviselõje

A nem állami intézmények fenntartói e nyilatkozatot kiválthatják az intézmény székhelye szerinti helyi önkormányzattal annak esélyegyenlõségi intézkedési tervében való közremûködésrõl kötött megállapodás másolatával.
Beküldendõ:
a) a helyi önkormányzatok esetén a Magyar Államkincstár területileg illetékes szervéhez 1 eredeti és 2 másolati példányban postai úton,
b) nem állami intézmények fenntartói és a gyakorló iskolát fenntartó felsõoktatási intézmények esetén 1 eredeti és
1 másolati példányban postai úton az OKM Támogatáskezelõ Pályázatkezelési Önálló Osztálya részére, cím: 1055 Budapest, Bihari János u. 5.
Borítékra írják rá: „Kiegészítõ támogatás nemzetiségi feladatokhoz”
Kitöltendõ az elektronikus igénylés az a) és b) fenntartók esetén
Az adatlap elérhetõ: http://www.okmt.hu/elektronikus_igenyles
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Az oktatási és kulturális miniszter
11/2009. (III. 6.) OKM
rendelete

tosságairól szóló külön jogszabályban foglaltakat kell alkalmazni.

az elõadó-mûvészeti szervezetek nyilvántartásba
vételi és besorolási eljárásáért fizetendõ igazgatási
szolgáltatási díjról

4. §

Az elõadó-mûvészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX.
törvény 47. §-a (2) bekezdésének f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az oktatási és kulturális miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 167/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a pénzügyminiszter feladat- és hatáskörérõl
szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának
b) pontjában foglalt feladatkörben eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következõket rendelem el:
1. §
(1) Az elõadó-mûvészeti szervezetek támogatásáról és
sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX.
törvény (a továbbiakban: Tv.) szerinti nyilvántartásba vételi és besorolási eljárásért a kérelmezõnek igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetnie.
(2) Az elõadó-mûvészeti szervezet nyilvántartásba vételi és besorolási eljárásának díja az elsõfokú eljárásban
– elõadó-mûvészeti szervezetenként – 15 000 forint, a másodfokú eljárás díja 7000 forint.
(3) A Tv. 4. §-ának d) pontjában meghatározott elõadó-mûvészeti szervezet elsõfokú nyilvántartásba vételi
eljárásának díja – elõadó-mûvészeti szervezetenként –
8000 forint, a másodfokú eljárás díja 4000 forint.

2. §
A kérelmezõnek a nyilvántartásba vétel, illetve a besorolás alapjául szolgáló adataiban, valamint a nyilvántartott
adataiban bekövetkezõ változások nyilvántartásban történõ átvezetéséért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetnie,
amelynek mértéke az elsõfokú eljárás díjának 50%-a.

3. §
(1) Az igazgatási szolgáltatási díj az elõadó-mûvészeti
szervezet nyilvántartásba vétele és besorolása során eljáró
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal (a továbbiakban: hatóság) bevétele.
(2) A díj nyilvántartására és elszámolására az államháztartás szervezeteinek beszámolási és könyvvezetési sajá-

(1) A hatóság eljárásaiért a díjakat a hatóság Magyar
Államkincstárnál vezetett 10032000-01461769-00000000
számú elõirányzat-felhasználási keretszámlájára kell befizetni. A díj megfizetését a nyilvántartásba vételi és besorolási eljárás megindításakor a banki átutalási bizonylat másolati példányának kérelemhez csatolásával kell igazolni.
Az eljárási díjak befizetése során a „Film- és Elõadómûvészeti Iroda” megjelölést, továbbá az elõadó-mûvészeti szervezet nevét, és ha már ismert, a nyilvántartási
számát is fel kell tüntetni.
(2) A díjfizetési kötelezettség keletkezésére az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban:
Itv.) 3. §-ának (4) bekezdését, a díjfizetés tárgyára az Itv.
28. §-ának (2)–(3) bekezdését, a díjfizetés alapjára az Itv.
30. §-ának (2)–(3) bekezdését, a díjfizetésre kötelezettek
körének megállapítására az Itv. 31. §-át, a jogorvoslati eljárás díjának visszatérítésére az Itv. 32. §-át, a díjfizetés
módjára az Itv. 73/A. §-át, a díjfizetés törlésére és visszatérítésére az Itv. 79. §-ának (1)–(2) bekezdéseit és az Itv.
80. §-a (1) bekezdésének f), g) pontjait, az Itv.-ben nem
szabályozott eljárási kérdésekre – a behajtásra vonatkozó
szabályok kivételével – az Itv. 88. §-ának (1) bekezdését
kell megfelelõen alkalmazni azzal, hogy illeték helyett díjat, állami adóhatóság helyett a hatóságot, lelet helyett pedig jegyzõkönyvet kell érteni.

5. §
Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
Dr. Hiller István s. k.,
oktatási és kulturális miniszter

Az önkormányzati miniszter
11/2009. (III. 6.) ÖM
rendelete
a hivatásos katasztrófavédelmi szervek, valamint
a hivatásos önkormányzati tûzoltóság szolgálati
viszonyban álló tagjai szolgálati viszonyának egyes
kérdéseirõl és a személyügyi igazgatás rendjérõl
A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak
szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény
(a továbbiakban: Hszt.) 342. § (2) bekezdés b), c), f), n),
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o) pontjában kapott felhatalmazás alapján az önkormányzati miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 132/2008.
(V. 14.) Korm. rendelet 1. § c) pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:
Általános rendelkezések
(a Hszt. 1. §-ához)
1. §
A rendelet hatálya kiterjed:
a) a miniszter által irányított katasztrófavédelem hivatásos szerveire, továbbá a hivatásos önkormányzati tûzoltóságokra (a továbbiakban: tûzoltóság), valamint e szervek hivatásos szolgálati viszonyban és a szerzõdéses szolgálati viszonyban (a továbbiakban együtt: hivatásos állomány) álló tagjaira,
b) a minisztérium hivatali szervezeti egységeire, valamint e szervhez, továbbá a rendvédelmi oktatási intézményekhez, illetve az uniós intézményekhez vezényelt, berendelt hivatásos állományúakra.

Értelmezõ rendelkezések
2. §
E rendelet alkalmazásában:
a) napidíj: a nemzeti szakértõ részére az uniós intézmény által, annak szabályzata alapján fizetett ellátás;
b) napidíjpótlékra jogosító személy: a nemzeti szakértõvel a foglalkoztatás helye szerinti országban közös háztartásban, életvitelszerûen együtt élõ
ba) házastársa, élettársa (a továbbiakban: házastárs)
valamint,
bb) gyermeke, örökbe fogadott gyermeke, nevelt gyermeke, illetõleg a házastárs gyermeke, örökbe fogadott
gyermeke (a továbbiakban: gyermek);
c) nemzeti szakértõ: az uniós intézményhez vezényelt
és a szervezet által határozott idõre foglalkoztatott hivatásos állományú;
d) rendészeti átképzés: a hivatásos állomány azon felsõfokú végzettséggel rendelkezõ tagjainak iskolarendszeren kívüli képzése, akik a rendészeti alapképzettség mellett nem rendelkeznek az adott rendvédelmi szerv jellegének megfelelõ rendészeti ismeretekkel;
e) rendészeti szakirányú továbbképzés: felsõfokú szakirányú szakképzettségre épülõ akkreditált szakirányú képzés, továbbképzési szakon szerzett új képesítés, amely
speciális rendészeti szakirányú szakképzettséget tanúsító
oklevél kiadásával zárul;
f) rendészeti szakvizsga: az I. besorolási osztály VI. beosztási kategóriájába tartozó és vezetõi beosztások betöltéséhez elõírt (felkészülés) felkészítés és vizsga;
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g) szakképzettség: olyan képesítés, amely meghatározott szakismeretet igénylõ munkakör ellátására jogosít, és
amelyrõl az érintett bizonyítvánnyal, oklevéllel rendelkezik;
h) szakmai továbbképzés: a hivatásos állomány feladatai ellátásához, tudása és személyisége fejlesztéséhez, illetve szinten tartásához szükséges olyan iskolarendszeren
kívüli felkészítés, amely a miniszter által meghatározott
rendészeti oktatási intézményben, a rendvédelmi szerv
központi, területi, helyi szervezeti egységénél vagy felkért
oktatási intézményben az állományilletékes parancsnok
által jóváhagyott éves továbbképzési terv szerint kerül
végrehajtásra;
i) szaktanfolyam: a II. besorolási osztály III. és IV. beosztási kategóriájába tartozó beosztások betöltéséhez a
rendészeti alapképzésen túli speciális szakképesítést biztosító iskolarendszeren kívüli képzés;
j) szolgálati érdek (a szolgálati viszony módosítása
esetén figyelembe veendõ): a rendvédelmi szerv egészének
vagy egyes szervezeti egységeinek jogszabályokban és az
elöljárók által parancsokban, utasításokban, egyéb rendelkezésekben meghatározott szakmai feladatai eredményes
végrehajtását szolgáló együttes (szervezeti, személyi,
egyéb) feltételek biztosítása;
k) uniós intézmény: az Európai Uniót és annak jogelõdjeit alapító nemzetközi szerzõdésekben nevesített intézmény, annak szervei, továbbá az e szerzõdések alapján létrehozott szervek;
l) vezetõ: aki kinevezés vagy megbízás alapján olyan
beosztásban teljesít szolgálatot (hivatásos, szerzõdéses),
amelyben a feladatai ellátása során szervezetileg vagy a
szolgálati tevékenység idejére ideiglenesen alárendelt állomány munkájának irányításáért, ellenõrzéséért vagy a
szervezet mûködéséért is felelõs.

A szolgálati viszony létesítésével összefüggõ szabályok
(a Hszt. 36. §, 269. §-aihoz)
A szolgálati viszony alanyai
3. §
(1) Hivatásos állományba történõ felvétel, kinevezés, a
szolgálati viszony létesítése olyan kétoldalú jognyilatkozaton alapuló sajátos közszolgálat, amelyben a konkrét
feltételeket a személyi állományról szóló parancs vagy határozat (a továbbiakban együtt: parancs) formájában írásba
kell foglalni.
(2) Szerzõdéses szolgálati jogviszony létesítése esetén a
feleket érintõ jogokat és kötelezettségeket külön szerzõdésben is kell meghatározni.
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A felvételi eljárás során végrehajtandó ellenõrzés rendje
(a Hszt. 37. §-ához)

A szolgálati viszony létesítésének eljárási szabályai
(a Hszt. 39–40. §, 268–269. §-aihoz)

4. §

6. §

(1) A ellenõrzés során a személyügyi szerv:
a) a felvételi kérelem és a benyújtott okmányok, valamint az érintettel történõ beszélgetés alapján elõzetesen állást foglal a jelentkezõnek a tervezett beosztásra való alkalmasságáról,
b) intézkedik az egészségi alkalmasság elbírálásához
szükséges, külön rendelkezés alapján rendszeresített
„adatlap” kitöltésérõl, az alkalmassági vizsgálatra történõ
elõjegyzésrõl,
c) a Hszt. 37. § (5) bekezdése szerinti elõírás esetén intézkedik a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995.
évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Nbt.) meghatározott
„biztonsági kérdõív” kitöltésére,
d) az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl
szóló 2007. évi CLII. törvény (a továbbiakban: Vttv.)
3. §-ának (1) bekezdése és a (2) bekezdés a) pontja szerint
érintett beosztásokba felvételre tervezettek esetében értesíti a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségrõl, annak határidejérõl és az érintett nyilatkozattételét követõen intézkedik a vagyonnyilatkozat-tételéhez szükséges megfelelõ
számú nyomtatvány és a hozzá kapcsolódó kitöltési tájékoztató átadására,
e) az alkalmassági ellenõrzés adatainak megismerése
– valamint a vagyonnyilatkozat tételére kötelezettek esetében a vagyonnyilatkozatok megtétele – után, a leendõ
szolgálati elöljáróval értékelik a jelentkezõ megfelelését,
és alkalmazásra vonatkozó döntés esetén elkészíti a kinevezéshez szükséges okmányokat.

(1) A rendvédelmi szervvel történõ szolgálati jogviszony kérelem alapján, felvételi eljárás keretében létesíthetõ. A kérelmet a munkáltatói jogkört gyakorló elöljáróhoz címezve, az illetékes személyügyi szerv útján írásban
kell elõterjeszteni.

(2) A kinevezéssel összefüggésben a személyzeti szervnek elõ kell készíteni:
a) a kinevezési javaslatot,
b) a személyi adatlapot,
c) a kinevezési parancsot,
d) az eskü- (fogadalom-) okmányt.

Szerzõdéses szolgálati viszony létesítése
(a Hszt. 265. §, 270. §-aihoz)
5. §
(1) A szerzõdéses szolgálati viszonyba kerülõt a rendfokozati állománykategóriának megfelelõ kezdõ rendfokozatba kell kinevezni.
(2) A szerzõdéses állománykategória jelölésére a rendfokozat megnevezése elõtt a személyügyi okiratokban az
„sz.” rövidítést kell alkalmazni.

(2) A felvételre vonatkozó kérelemnek tartalmaznia
kell:
a) a jelentkezõ személyi adatait,
b) a kérelmezett szolgálati helyet, beosztást,
c) a hivatásos szolgálattal járó kötelezettségek vállalásáról szóló nyilatkozatot.
(3) A kérelem mellé csatolni kell
a) kézzel írt önéletrajzot,
b) legmagasabb iskolai végzettséget (végzettségeket)
és szakképzettséget (szakképzettségeket) igazoló okiratot
vagy annak hiteles másolatát,
c) saját írásbeli nyilatkozatát a Hszt. 37. §-ban meghatározott ellenõrzésekhez és személyes adatai kezeléséhez
történõ hozzájárulásról (a formanyomtatványt az 1. melléklet tartalmazza),
d) Társadalombiztosítási Azonosító Jelrõl (TAJ) szóló
igazolás másolatát,
e) adóazonosító jelrõl szóló adóigazolvány másolatát,
f) korábbi szolgálati és egyéb foglalkoztatási jogviszonyokról szóló igazolásokat.
(4) Amennyiben a szolgálati viszony létesítésének feltétele, hogy a jelentkezõ személy a nemzetbiztonsági követelményeknek is megfeleljen, az ehhez szükséges adatokat
az Nbt. alapján meghatározott „biztonsági kérdõív” kitöltésével szolgáltatja.
(5) A szolgálati viszony létesítése törvényekben és
egyéb jogszabályokban elõírt feltételeinek meglétét az
állományilletékes parancsnok intézkedése alapján, az illetékes személyügyi szerv köteles ellenõriztetni, illetve ellenõrizni.
(6) Amennyiben a hivatásos önkormányzati tûzoltóparancsnoki beosztásra kiírt pályázat alapján a munkakör
betöltése felvételi eljárás lefolytatását is igényli, az a képviselõ testület (közgyûlés) felkérése alapján a szakmai felügyeletet ellátó megyei katasztrófavédelmi igazgatóság
(Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság) személyügyi szerve közremûködésével végezhetõ el.
(7) A felvételi eljárás során valamely felvételt kizáró ok
felmerülése esetén az eljárást lefolytató személyügyi
szerv, az érintettet köteles írásban tájékoztatni az elutasítás
okáról.
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Próbaidõ
(a Hszt. 41. §-ához)
7. §

(1) Nem kell próbaidõt kikötni a más rendvédelmi
szervtõl áthelyezettek esetében.
(2) A katonai és rendvédelmi oktatásban végzettek próbaidejének kikötésétõl akkor lehet eltekinteni, ha az érintett és a rendvédelmi szerv, a tanulmányok befejezését követõ alkalmazásra megállapodást kötött, illetve tanulmányi ösztöndíj szerzõdés megkötésére került sor.
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végrehajtani, amennyiben nincs elõzõ beosztása, pályakezdõként kell figyelembe venni.
(3) A Hszt. 44. § (1) bekezdés b), e) pontjai alapján megfelelõ beosztás hiánya miatt rendelkezési állományba helyezett részére a munkáltatói jogkört gyakorló elöljáró köteles a szolgálatteljesítés helyét meghatározni, és számára
– képzettségének, felkészültségének, illetve egészségi,
pszichikai, fizikai állapotának megfelelõ – szolgálati feladatot biztosítani.

A pályázat kiírásával kapcsolatos szabályok
és az elbírálás rendje
(a Hszt. 45. §, 269. §-aihoz)

8. §
12. §
(1) A hivatásos állomány tagjává az adott beosztásra,
munkakörre jogszabályban meghatározott, államilag elismert iskolai végzettséggel rendelkezõ személy nevezhetõ ki.
(2) Az adott rendvédelmi szerv jellegének megfelelõ
szakképesítéssel nem rendelkezõk esetében a kinevezési
okmányban a szükséges végzettség megszerzését az oktatási intézmény képzési idejének megfelelõ határidõ figyelembevételével elõ kell írni.

9. §
A próbaidõ alatt az állomány tagja a megfelelõ szakképzésben elõírt eredményes szakmai vizsga letételéig önálló
szolgálati feladat végrehajtására nem osztható be.

10. §
Az állományba kerülõ által aláírt eskü- (fogadalom-)
okmányt a kinevezési parancs mellékleteként, a személyi
anyag részeként kell kezelni.

Rendelkezési állományba helyezés
(a Hszt. 44. §, 248. §-aihoz)
11. §
(1) A Hszt. 44. § (1) bekezdés a) pontja alapján, illetve a
minisztériumba és a miniszter irányításával mûködõ szervezetekhez berendeltek esetében a munkakör, a besorolás
és az illetmény megállapítását a más szerv illetékes vezetõje végzi.
(2) A Hszt. 44. § (1) bekezdés b)–j) pontja szerint rendelkezési állományba helyezettek illetményének megállapítását – a beosztáshoz kapcsolódó pótlékok kivételével –
az elõzõ beosztásának megfelelõ besorolás alapján kell

(1) A rendvédelmi szerv azon speciális szakképzettséget igénylõ beosztásainak betöltése, ahol a szerv jellegének megfelelõ rendvédelmi szakképesítés megszerzése
nem igényel iskolarendszerû képzést, az utánpótlást a
munkáltatói jogkör gyakorlójának elsõsorban nyílt pályázat útján kell biztosítania.
(2) A beosztások betöltésére a munkáltatói jogkört gyakorló elöljáró jogosult pályázatot kiírni.
(3) Amennyiben az adott beosztás ellátására a szervnél
minden feltételnek megfelelõ, alkalmas utánpótlás áll rendelkezésre, úgy a munkáltatói jogkört gyakorló elöljáró jogosult a pályázat kiírását mellõzni.
(4) Sikertelen pályázat esetén a szolgálati elöljáró kezdeményezheti a beosztás kiválasztás útján történõ betöltését. A pályázat útján betölthetõ beosztások esetén a kinevezés határozott idõre is szólhat.
(5) A pályázat feltételeit az adott beosztásra meghatározott követelmények alapján a munkáltatói jogkörrel rendelkezõ elöljáró határozza meg.
(6) A pályázati kiírásnak az alábbiakat kell tartalmaznia:
a) a kiíró szerv megnevezését, székhelyét;
b) a hivatásos szolgálati viszony létesítésének általános
feltételeit;
c) a betöltendõ beosztásba a kinevezés határozott vagy
határozatlan idõre történik;
d) a betöltendõ munkakör, beosztás megnevezését, az
azzal járó díjazás mértékét;
e) a szolgálati hely címét;
f) a beosztással járó feladatok rövid leírását;
g) a beosztás, munkakör betöltéséhez meghatározott
képesítési elõírásokat (iskolai végzettség, szakképesítés,
idegennyelv-ismeret, szakmai gyakorlat stb.);
h) az esetlegesen elõnyt jelentõ körülményeket;
i) a benyújtandó pályázat tartalmára és mellékleteire
vonatkozó követelményeket;
j) a pályázat benyújtásának helyét, határidejét;

5168

MAGYAR KÖZLÖNY

k) az elbírálás várható idõpontját;
l) a pályázattal kapcsolatos felvilágosítás adására jogosult személy nevét, munkahelyi elérhetõségét;
m) a pályázat elbírálásának eredményérõl történõ tájékoztatás rendjét.
(7) A pályázatot oly módon kell nyilvánosan és országos elérhetõséggel közzétenni, hogy a pályázat meghirdetése és a benyújtási határidõ között legalább 15 nap rendelkezésre álljon.
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(3) Az I. besorolási osztály VI. beosztási kategóriába
tartozó és vezetõi beosztásokba történõ kinevezés esetén
legfeljebb egy év határidõ megjelölésével elõ kell írni a
rendészeti szakvizsga letételének kötelezettségét. Mentesül a szakvizsga-kötelezettség alól, aki a kinevezés idõpontjáig részt vett a beosztáshoz elõírt rendészeti szakirányú képzésben.

Más (magasabb) beosztásba történõ kinevezés
[a Hszt. 47. § (1) bekezdéséhez]

13. §
15. §
(1) A munkakör, beosztás ellátására kiírt pályázat elbírálására a munkáltatói jogkört gyakorló elöljáró köteles bírálóbizottságot kijelölni, amelybe be kell vonni
a) a munkáltatói jogkör gyakorlójának megbízottját;
b) a betöltendõ beosztás közvetlen irányítását végzõ
szakmai vezetõt;
c) az illetékes személyügyi szerv megbízottját;
d) a tûzoltó-parancsnoki pályázat esetében a szakmai
felügyeletet ellátó szerv vezetõjét.
(2) A bizottság tagjainak felkérését, megbízását írásba
kell foglalni.

(1) Magasabb beosztásnak az minõsül, amely magasabb
beosztási kategóriába tartozik, illetve vezetõi beosztások
esetén magasabb a szervezeti struktúrában elfoglalt helye,
vagy magasabb az adott beosztásban elérhetõ rendfokozat,
illetve mindezek azonossága esetén magasabb a vezetõi illetménypótlék mértéke.
(2) Az állomány tagjának kérelme alapján történõ más
beosztásba helyezés elsõsorban családi, szociális vagy
egyéb méltánylandó indok alapján a szolgálati érdek elsõdlegességének biztosítása mellett engedélyezhetõ.

(3) A bizottság a pályázatok értékelése és a pályázók
személyes meghallgatása alapján tesz javaslatot a kinevezésre vonatkozóan.

(3) A kérelmet írásban a szolgálati elöljáróhoz kell benyújtani, aki köteles azt megvizsgálva a kérelmezõt állásfoglalásáról tájékoztatni, illetve a kérelmet javaslatával
együtt 8 napon belül a munkáltatói jogkört gyakorló elöljáróhoz továbbítani.

A szolgálati viszony módosítása
(a Hszt. 15., 33., 46., 48–50., 60., 102., 248., 250.,
271. §-aihoz)

(4) A vezetõi beosztásból történõ felmentésrõl, valamint a Hszt. 245/D. § (2) bekezdés szerinti beosztás felajánlásáról jegyzõkönyvet kell készíteni, és annak átadását
szóbeli megbeszéléshez kell kötni.

Más beosztásba helyezés, vezénylés, berendelés,
megbízás

(5) A (4) bekezdés szerinti megbeszélésen részt kell
venni az érintettnek, az állományilletékes parancsnoknak
vagy az általa felhatalmazott szolgálati elöljárónak, valamint a személyügyi szerv képviselõjének.

14. §
(1) A szolgálati viszony kinevezési parancsban rögzített, a szolgálati beosztást, a szolgálati helyet vagy egyéb
lényeges körülményt érintõ módosítása a szolgálati elöljáró kezdeményezésére, azonos vagy annak megfelelõ, illetve alacsonyabb beosztás esetén az állomány tagjának kérelmére is történhet. A módosítást parancsban kell rögzíteni.
(2) Más szolgálati ághoz tartozó, illetve vezetõi beosztásokba történõ áthelyezés (kinevezés) esetén ismét meg
kell vizsgálni a hivatásos állomány tagjának alkalmasságát, a képesítési követelményeknek való megfelelését. Vezetõi beosztásba csak az kerülhet kinevezésre, aki a beosztásra meghatározott képesítési követelményeknek megfelel, illetve a speciális rendészeti végzettség megszerzését
– a képzés idõtartamának figyelembevételével – részére
elõírták.

Áthelyezés
[a Hszt. 47. § (2) bekezdéséhez és az 59/A. §-ához]
16. §
(1) Áthelyezés esetén az érintetteknek (az átadó, a fogadó szerv parancsnoka, az állomány tagja) elõzetesen meg
kell állapodniuk az új szolgálati beosztásban, a szolgálati
helyben, az áthelyezés idõpontjában, az illetményben, továbbá az áthelyezéssel kapcsolatosan esetlegesen felmerülõ költségek viselésében.
(2) Az áthelyezését kérõ – indokolt esetben, az
állományilletékes parancsnok javaslata alapján – a szolgálat érdekében, a munkáltatói jogkört gyakorló elöljáró in-
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tézkedésével legfeljebb hat hónapig visszatartható. Ez
esetben a visszatartást írásban kell indokolni.
(3) Nem alkalmazható a visszatartás akkor, ha a hivatásos állomány tagja olyan megalapozott családi ok miatt
kéri az áthelyezést, amely más intézkedéssel nem oldható
meg.
(4) Köztisztviselõi, közalkalmazotti jogviszonyba történõ áthelyezésnél a Hszt. 59/A. §-ában foglaltakat kell alkalmazni.
(5) Abban az esetben, ha az érintett nem rendelkezik a
Hszt. 59/A. § (3) bekezdésében meghatározott feltételekkel, akkor írásban kell rögzíteni, hogy korkedvezményes
szolgálatként milyen idõtartam vehetõ figyelembe, melynek egy példányát a személyi anyaggyûjtõben is el kell helyezni.

Alacsonyabb beosztásba helyezés
(a Hszt. 48. §-ához)
17. §
Az állomány tagjának alacsonyabb beosztásba helyezésére, a kérelem esetét kivéve, az eredeti beosztásra munkáltatói jogkörrel rendelkezõ, vagy amennyiben az alacsonyabb beosztásba helyezés áthelyezéssel valósul meg, az
új szolgálati helyen a kinevezésre vonatkozóan munkáltatói jogkörrel rendelkezõ vezetõ jogosult.

5169

vételével – az elismert szolgálati idõ alapján végrehajtandó köztisztviselõi, közalkalmazotti besorolás alapján, vezetõ esetében a besorolástól független, de a berendelés helyén a szerv munkavállalóira alkalmazott bérrendszer szabályai szerint kell az illetményt megállapítani, biztosítva,
hogy az érintett illetménye megfeleljen a berendelés elrendelésekor – azonos beosztás esetén – a rendfokozati illetmény beszámítása nélkül legalább olyan összegû illetménynek, mint a berendelést megelõzõ illetmény összegének valamint a rendfokozati illetménynek megfelelõ pótléknak.
(5) Köztisztviselõi, közalkalmazotti munkakörbe berendeltek esetében – eltérõ megállapodás hiányában – a berendeltet megilletõ ruházati utánpótlási illetmény, valamint a berendelés ideje alatt esedékessé váló jubileumi jutalom összege és ezek közterhei a rendvédelmi szervet terhelik.
(6) A berendelés megszüntetése történhet az azt kezdeményezõ vezetõ vagy a rendvédelmi szerv állományilletékes parancsnoka, illetve a hivatásos állomány tagjának kérelme alapján.

19. §
A hivatásos állomány tagjának külföldi szolgálatra vezénylése csak a feladat írásos nyilatkozatban történõ önkéntes vállalása esetén rendelhetõ el.

Berendelés, vezénylés
(a Hszt. 46. §, 49. §, 248. §-aihoz)

Vezénylés nemzeti szakértõi feladatok ellátására

18. §

20. §

(1) A miniszter által vezetett minisztérium hivatali szervezeti egységeihez, a rendvédelmi szerv irányításával, felügyeletével és ellenõrzésével összefüggõ feladatok ellátására rendszeresített hivatásos beosztásba, továbbá közalkalmazotti, köztisztviselõi munkakörbe a hivatásos állomány tagja berendelhetõ.

(1) A Magyar Köztársaságnak az Európai Unió mellett
mûködõ állandó képviselete – a külügyminiszter útján – az
uniós intézmény által a rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjainak nemzeti szakértõként történõ foglalkoztatására vonatkozó felhívásáról a tudomásra jutást
követõen haladéktalanul tájékoztatja a minisztert, aki a jelölés érdekében értesíti az adott rendvédelmi szervet.

(2) A berendelést kezdeményezõ hivatali szerv vezetõje
a berendelés kezdõ idõpontjáról, annak várható idõtartamáról a berendelést megelõzõen legalább egy hónappal
írásban köteles tájékoztatni az adott rendvédelmi szerv
állományilletékes parancsnokát.
(3) Hivatásos szolgálati beosztásba történõ berendelés
esetén a hivatásos állomány tagját a berendeléssel betöltendõ beosztásba ki kell nevezni, és illetményét ennek
figyelembevételével a Hszt. 100–103. §, illetve a XIX/A.
fejezet vonatkozó rendelkezései – vezetõk esetében a
245/H. § (2) bekezdés – szerint kell megállapítani.
(4) Köztisztviselõi, közalkalmazotti munkakörbe történõ berendelés esetén – vezetõi munkakörbe berendelt ki-

(2) A jelölésre felhívott Országos Katasztrófavédelmi
Fõigazgatóság fõigazgatója a felhívásban meghatározott
munkakör betöltésére vonatkozó alkalmasság vizsgálata
és az érintett személy írásbeli hozzájárulása alapján kezdeményezheti a jelölést a miniszter útján.
(3) Nemzeti szakértõnek kizárólag az a hivatásos állományú jelölhetõ, aki a felhívásban megjelölt munkakörhöz
az uniós intézmény által elõírt feltételekkel rendelkezik.
(4) Az Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság fõigazgatója által kezdeményezett jelölést a miniszter – a
külügyminiszter útján – az állandó képviseleten keresztül
teszi meg az uniós intézmény felé.
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21. §

(1) A hivatásos állomány tagjának nemzeti szakértõként
történõ foglalkoztatásáról az uniós intézmény és a minisztérium közötti megállapodásban kell rendelkezni.
(2) A megállapodásban a nemzeti szakértõ személyi
adatain és szolgálati helyén túl meg kell határozni
a) a nemzeti szakértõ által ellátandó feladatot, a munkavégzés helyét,
b) a nemzeti szakértõként történõ foglalkoztatás kezdõ
idõpontját és annak idõtartamát,
c) a napidíjra való jogosultságot, a napidíjpótlékra jogosult személyt.
(3) A nemzeti szakértõként történõ foglalkoztatás meghosszabbítása az (1) bekezdés szerinti megállapodásban
rögzíthetõ azzal, hogy a foglalkoztatás teljes idõtartama a
6 évet nem haladhatja meg.

22. §
(1) A hivatásos állomány tagját a nemzeti szakértõként
történõ foglalkoztatás idõtartamára a Hszt. 44. § (1) bekezdésének a) pontja szerint az adott rendvédelmi szerv rendelkezési állományába kell helyezni.
(2) A hivatásos állomány tagjának az uniós intézményhez történõ kihelyezése vezényléssel történik, amelynek
elrendelésére – a Hszt. 43. §-ában foglaltaknak megfelelõen, illetve az uniós intézménnyel kötött megállapodásban rögzített feltételekkel – a miniszter jogosult.

23. §
A hivatásos állomány uniós intézményhez kihelyezett
tagjának a szakértõi feladat ellátásával összefüggésben
utasítás nem adható.

Szolgálati viszony szünetelése
(a Hszt. 51. §-ához)
24. §
(1) Az állomány tagjának az országgyûlési képviselõi,
polgármesteri, helyi vagy kisebbségi önkormányzati képviselõi választáson jelöltként történõ indulását a jelöltkénti nyilvántartásba vételével egyidejûleg írásban be kell jelentenie, melynek alapján az érintett szolgálati viszonyát
szüneteltetni kell.
(2) A hivatásos állomány tagja szolgálati viszonyának a
Hszt. 51. § (1) bekezdés szerinti szünetelése esetén beosztása a választások eredményének közzétételéig csak megbízással tölthetõ be.
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(3) Amennyiben a szolgálati viszony szüneteltetésére a
próbaidõ alatt kerül sor, az a kinevezésben rögzített próbaidõ befejezõ idõpontját is módosítja.

A szolgálati viszony megszûnése
(a Hszt. 53–59. §, 61–63. §-aihoz)
25. §
A szolgálati viszony megszüntetésekor, ha az érintett a
Hszt. 182. § (1)–(2) bekezdése szerinti szolgálati idõvel
rendelkezik, intézkedni kell a szolgálati nyugdíjra jogosultság megállapítására, esetlegesen az általános szabályoktól eltérõ nyugdíjfolyósítás módjára is.

Közös megegyezés
(a Hszt. 54. §-ához)
26. §
(1) A szolgálati viszony megszüntetésére irányuló kezdeményezést egyik félnek sem kell indokolnia. A megegyezést a feltételek rögzítésével a feleknek alá kell írniuk.
(2) A közös megegyezésrõl szóló nyilatkozatot az aláírást követõen a szolgálati elöljáró 8 napon belül a szolgálati viszony megszüntetésére jogosult munkáltatói jogkört
gyakorló elöljáróhoz köteles felterjeszteni.

Felmentés
(a Hszt. 56. §-ához)
27. §
(1) A szolgálati viszony felmentéssel történõ megszüntetése esetén az indoklásból egyértelmûen ki kell tûnni
azon oknak, amely miatt a hivatásos állomány tagjának
szolgálati viszonya nem tartható fenn.
(2) A felmentésrõl szóló értesítést a felmentés kezdõ
idõpontja elõtt az állomány tagjának át kell adni.
(3) Az egészségi, pszichikai, fizikai alkalmatlanság
megállapítása csak az illetékes orvosi felülvizsgáló
(a továbbiakban: FÜV) bizottság jogerõs határozatával
történhet.
(4) Nemzetbiztonsági ellenõrzés során megállapított
kockázati tényezõ felmerülése esetén az állományilletékes
parancsnok köteles mérlegelni az érintettnek az adott beosztásban, illetve a hivatásos szolgálati viszonyban tartásának kérdését, azonban a biztonsági szakvélemény megállapításával szemben benyújtott panasz jogerõs elbírálásáig a beosztás betöltésérõl vagy a szolgálati viszony megszüntetésérõl nem dönthet.
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(5) Akivel szemben a nemzetbiztonsági ellenõrzés során kockázati tényezõ merült fel, illetve az az ellen benyújtott panasz jogerõs elbírálása alapján az állományilletékes
parancsnok a beosztás ellátására, illetve a hivatásos szolgálatra vonatkozó alkalmatlanságot állapít meg, soron kívül intézkedni kell más beosztásba helyezésére, illetve a
szolgálati viszony megszüntetésére.
(6) A hivatásos állomány tagjának a felmentési idõ
csökkentésére irányuló írásbeli kérelme esetén személyi
beszélgetést kell folytatni és az érintettet írásban kell tájékoztatni a várható jogkövetkezményekrõl, amelyet követõen a szolgálati viszony megszüntetésének idõpontját az
állomány tagjának döntése alapján kell meghatározni.

28. §
A Hszt. 56. § (6) bekezdés a)–b) pontjában meghatározott esetekben a hivatásos szolgálatra méltatlanná válás
miatti felmentésre csak a büntetõeljárásban hozott jogerõs
– írásba foglalt – ítélet alapján kerülhet sor. Az ítélet kézhezvételét követõen az állományilletékes parancsnok haladéktalanul köteles intézkedni a szolgálati viszony megszüntetésére.

A szolgálati viszony megszûnése a törvény erejénél fogva
(a Hszt. 59. §-ához)
29. §
(1) A szolgálat felsõ korhatárának elérése miatt a szolgálati viszony megszüntetését a felsõ korhatár elérésének
napjával kell megállapítani, egyben intézkedni kell a
nyugdíjjogosultság idõpontjának meghatározására.
(2) A szolgálati viszonynak a Hszt. 59. § (1) bekezdés
c) vagy e) pontja értelmében történõ megszüntetése esetén
a parancsban rögzíteni kell, hogy a mandátum lejárta után,
az érintett kérelme esetén, a rendvédelmi szervet visszavételi kötelezettség terheli.
(3) A szolgálati viszony meghosszabbítása esetén,
annak lejártakor, illetve az állomány tagjának kérése szerint ugyancsak a Hszt. 59. § (1) bekezdés a) pontja szerint
kell intézkedni a szolgálati viszony megszüntetésére.

A szolgálati viszony megszüntetésével kapcsolatos
általános szabályok
(a Hszt. 61. §-ához)
30. §
(1) A szolgálati viszony megszüntetése elõtt – bármely
okból is kerül arra sor – az érintettel beszélgetést kell folytatni, amelyen az állományilletékes parancsnoknak vagy
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felhatalmazásával vezetõi munkakört betöltõ személynek
és az illetékes személyügyi szerv megbízottjának részt kell
venni. A hivatásos állomány tagjának kérésére biztosítani
kell, hogy a beszélgetésen az érdek-képviseleti szerv tisztségviselõje, képviselõje is részt vehessen.
(2) A beszélgetést a szolgálati viszonynak a rendvédelmi szerv által kezdeményezett megszüntetése esetén – a
közös megegyezés, a próbaidõ alatti azonnali hatályú és
fegyelmi ok miatti megszüntetés, a hivatásos szolgálatra
való egészségi alkalmatlanság kivételével – a szolgálati viszony tervezett megszüntetése, illetve a felmentési idõ
kezdete elõtt kell végrehajtani.
(3) A beszélgetésen tisztázni kell valamennyi személyzeti, munkajogi, illetve anyagi kérdést. A beszélgetésrõl
feljegyzést, a hivatásos állomány tagjának, illetve az érdek-képviseleti szerv képviselõjének kérésére jegyzõkönyvet kell készíteni, amelybõl egy példányt az érintettnek át kell adni, egy példányt pedig a szolgálati viszony
megszüntetését elrendelõ parancs mellékleteként, annak
jóváhagyását követõen a személyi anyag részeként kell kezelni.
(4) A szolgálati viszonynak a Hszt. 53. § b), e)–f) pontja,
valamint az 59. § (1) bekezdés b) vagy d) pontja szerinti
megszüntetése esetén a beszélgetés során külön vizsgálni
kell, hogy az érintettet terheli-e megtérítési kötelezettség.
(5) Megtérítési kötelezettség fennállása esetén annak
összegét az érintettel közölni kell, és a szolgálati viszony
megszüntetését elrendelõ parancsban azt elõ kell írni, és a
szolgálati viszonyról szóló igazoláson is fel kell tüntetni.

31. §
A szolgálati viszony megszüntetésekor
a) az állományilletékes parancsnok
aa) ellenõrizze a szolgálati viszony megszüntetésének
törvényes és okszerû végrehajtását,
ab) ismertesse az érintettel a parancsot,
ac) intézkedjen a beosztással járó szolgálati feladatok
átadására;
b) a személyügyi szerv
ba) gondoskodjon a szükséges okmányok (szolgálati
igazolás, leszerelési lap, Tb-igazolvány stb.) elõkészítésérõl és azoknak az utolsó munkában töltött napon az érintettnek történõ átadásáról, az intézkedésre jogosult szervekhez továbbításáról,
bb) vonja be a szolgálati igazolványt,
bc) nyugállományba helyezés esetén adja ki a nyugdíjasigazolványt;
c) az illetékes anyagi, pénzügyi szerv
ca) vonja be a kiadott fegyver, vegyvédelmi, ruházati
és egyéb felszerelési tárgyakat,
cb) gondoskodjon a törvényben meghatározott, illetve
a szolgálati viszony megszüntetését elrendelõ parancsban
rögzített járandóságok kifizetésérõl,
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cc) eltérõ megállapodás hiányában vonja be a szerv által kiadott okmányokat (BKV bérlet stb.),
cd) a szolgálati igazoláson rögzítse a kifizetett ellátásokat, az esetleges tartozásokat, fizetési meghagyásokat.

Hivatásos állományba való visszavétel
(a Hszt. 64. §-ához)
32. §
(1) A hivatásos állományba történõ visszavétel esetén a
Hszt. 64. § (2) bekezdésben rögzített esetet kivéve, ismételten vizsgálni kell a felvételi követelményeknek való
megfelelést.
(2) Hivatásos állományba történõ visszavétel esetén a
szolgálati idõ számításánál a Hszt. 328. § elõírásait kell
megfelelõen alkalmazni azzal, hogy a korábbi szolgálati
viszony során a Hszt. hatálybalépése elõtt már beszámított
szolgálati idõt tényleges szolgálati viszonyban töltött idõnek kell tekinteni.
(3) Visszavétel esetén a hivatásos állomány tagját legalább a korábbi szolgálati viszonya során elért és legfeljebb a Hszt. 64. § (5) bekezdése szerinti rendfokozatba kell
kinevezni.
(4) A Hszt. 64. § (2) bekezdés értelmében történõ
visszavételre a törvényben meghatározott felsõ korhatárra
vonatkozó megkötöttség nélkül kerülhet sor. A szolgálat
felsõ korhatárát elértek esetében haladéktalanul intézkedni
kell a szolgálati viszony megszüntetésére, nyugállományba helyezésre.
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(3) A hivatásos állomány tagja a munkavégzéssel járó
egyéb jogviszony létesítésére vonatkozó kérelmét a szolgálati elöljáró útján a munkáltatói jogkört gyakorló elöljáróhoz írásban köteles benyújtani.
(4) A kérelemnek tartalmaznia kell
a) a kérelmezõ személyi adatait (név, születési idõ,
anyja neve),
b) szolgálati helyét, beosztását,
c) milyen jogviszony alapján, milyen szervnél, milyen
minõségben, milyen idõtartamban, milyen munkarendben
kíván munkát végezni.
(5) A kérelem alapján az állományilletékes parancsnok
köteles megvizsgálni, hogy az engedélyezni kért tevékenységgel kapcsolatban megállapítható-e valamely, a
Hszt. 65. § (5) bekezdésében rögzített, az engedély megadását kizáró ok. A kérelem elbírálása során bekérhetõ a
hivatásos állomány összeférhetetlenségre vonatkozó nyilatkozata, a szervezet mûködését rögzítõ alapszabály, illetve egyéb okirat. Amennyiben az érintett az iratok becsatolására vonatkozó kérésnek nem tesz eleget, az
állományilletékes parancsnok a rendelkezésre álló iratok
alapján dönt.
(6) Nem engedélyezhetõ munkavégzéssel járó egyéb
jogviszony létesítése – a Hszt. 65. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével – az osztályvezetõ és azzal azonos, illetve magasabb beosztási kategóriába tartozó vezetõk részére.

34. §

(5) A felmentési idõ alatt az állomány tagjával ismételten nem létesíthetõ szolgálati viszony.

(1) A hivatásos állomány tagja a Hszt. 65. § (3) bekezdés szerinti bejelentési kötelezettségét köteles írásban az
állományilletékes parancsnokhoz felterjeszteni.

Összeférhetetlenség
(a Hszt. 65–66. §-aihoz)

(2) Bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén –
amennyiben az az állományilletékes parancsnok tudomására jut – az érintettet írásban kell felszólítani adatközlési
kötelezettsége teljesítésére.

33. §
35. §
(1) Az állomány tagjának méltánylandó okok (közvetlen családtagok elhelyezkedési problémája, családi körülmények miatt nem vállalható utazás stb.) miatti kérelmét
– a közeli hozzátartozójával az alá-fölérendeltségi
viszonyba kerülést – az állományilletékes parancsnok a javaslatával együtt a miniszterhez terjeszti fel engedélyezésre. Az állományilletékes parancsnok részére ilyen engedély nem adható.
(2) A hivatásos önkormányzati tûzoltó-parancsnokságok állománya esetében a közeli hozzátartozóval az
alá-fölérendeltségi viszonyba kerülés engedélyezése a városi (fõvárosi) tûzoltóparancsnok hatáskörébe tartozik.

(1) A munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony engedélyezése a személyállományra vonatkozó parancsban határozott vagy határozatlan idõtartamra történhet.
(2) Kizáró okok fennállása esetén az engedélyezés megtagadásáról határozatban kell rendelkezni.
(3) Az engedély megtagadása esetén a hivatásos állomány tagja a Hszt. vonatkozó szabályainak megfelelõen
jogorvoslattal élhet.
(4) A kiadott engedélyekrõl a szükséges adatokat a személyzeti alapnyilvántartásban is rögzíteni kell.
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A szolgálati viszony tartalma
A szolgálat teljesítésére vonatkozó szabályok
(a Hszt. 67–70. §-aihoz)
36. §
(1) A szolgálati viszony létesítésével – más beosztásba
helyezéssel – egyidejûleg meg kell ismertetni az állomány
tagjával a szolgálati beosztásra meghatározott munkaköri
leírást, melyet az érintettel alá kell íratni és részére az elsõ
példányt át kell adni. A második példányt a parancs részeként a személyi anyagban kell kezelni.
(2) A szolgálatteljesítés megkezdése elõtt az állomány
tagját ki kell oktatni a munkavédelmi és egyéb jogszabályokban meghatározott biztonsági rendszabályokra, melynek megtörténtét a munkaköri leíráson rögzíteni kell.
(3) A szolgálati tevékenységére vonatkozó munkarendet, a szolgálati és pihenõidõ biztosításának rendjét az
elöljáró parancsnok által jóváhagyott elõírásokban (Szervezeti és Mûködési Szabályzat, ügyrend stb.) kell szabályozni.
Iskolai végzettségi (szakképesítési) követelmények
(a Hszt. 72–74. §, 336. §-aihoz)
37. §
(1) Amennyiben a hivatásos állomány tagjának képzésére a szerv kötelezése alapján kerül sor, úgy tanulmányi
szerzõdés nem köthetõ, az elõírt kedvezményeket és a tanulmányok folytatásának valamennyi költségét a rendvédelmi szervnek kell biztosítania és azt az érintettnek írásban tudomásul kell vennie.
(2) A hivatásos állomány tagjának egyéni elhatározáson
alapuló továbbtanulását az állományilletékes parancsnok
köteles biztosítani, ha azonban az nem esik egybe a szolgálat érdekével, akkor az érintett számára csak a Hszt. 98. §-a
szerint a tanulmányok folytatásához szükséges szabadidõ
biztosítása kötelezõ, amelynek tartama illetmény nélküli
igazolt távollétnek minõsül.
(3) A hivatásos állomány tagja részére a szakmai továbbképzésen, illetve a speciális rendészeti végzettséget
biztosító képzéseken történõ részvételét biztosítani kell,
amelyek megvalósítására az állományilletékes parancsnok
évente képzési, továbbképzési tervben intézkedik.
A hivatásos állomány elõmenetele
[a Hszt. 3. § (5) bekezdéséhez és a 71–81. §,
254. §-aihoz]
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a) a beosztásban eltöltött szolgálati idõhöz kötötten a
magasabb fizetési fokozatba sorolással,
b) iskolai végzettséghez, várakozási idõhöz kötötten
magasabb rendfokozatba történõ elõléptetéssel,
c) az adott beosztásban nyújtott szakmai teljesítményhez, képesítési követelményekhez kötötten magasabb
szolgálati beosztásba, vezetõi munkakörbe történõ kinevezéssel.
(2) Az állományilletékes parancsnok, a szolgálati elöljáró és az illetékes személyügyi szerv együttesen kötelesek
biztosítani, hogy a hivatásos állomány tagja megfelelõ tájékoztatást kapjon az elõmenetelhez szükséges követelményekrõl, feltételekrõl.
(3) A hivatásos szolgálati beosztás szolgálati jellegének
megszünése (közszolgálati vagy közalkalmazotti jogviszonyba való átminõsítése) az abban a munkakörben kinevezéssel foglalkoztatottnak a hivatásos jogviszonyba történõ továbbfoglalkoztatását, szolgálati jogviszonyát, a beosztási és rendfokozati elõmenetelét nem érinti.
a) rendfokozatban való elõmenetelnél az általa betöltött hivatásos beosztáshoz a szolgálati jelleg megszûnéséig
meghatározott rendfokozati maximumot kell figyelembe
venni, amennyiben az elõléptetés feltételeivel rendelkezik,
b) a szolgálati jelleg megszüntetésével érintett beosztásban való elõmenetelénél az átminõsítés elõtti beosztási
kategóriát, munkaköri megnevezést kell figyelembe venni, amennyiben az elõmenetelhez szükséges feltételekkel
rendelkezik vagy azt megszerzi.

39. §
(1) A beosztásban történõ elõmenetelt az állományilletékes parancsnok a magasabb beosztásokra, illetve vezetõi
munkakörökre pályázat kiírásával vagy kiválasztással valósíthatja meg.
(2) Magasabb beosztásba kinevezni csak az adott beosztásra elõírt képesítési követelményeknek megfelelõ és
egészségileg alkalmas minõsítéssel, valamint a munkavégzését érintõen készült legalább alkalmas minõsítéssel
rendelkezõ személyt lehet.
(3) A Hszt. 245/H. § (2) bekezdésében meghatározott
vezetõi beosztásba történõ kinevezést megelõzõen készített minõsítésben részletesen elemezni kell a korábbi munkakörében nyújtott teljesítményét, a vezetõi készségét.

Elõmenetel a rendfokozatban
(a Hszt. 77–81. §-aihoz)

38. §
40. §
(1) A hivatásos állomány elõmenetelét – a szükséges
feltételek megléte esetén – az alábbiak szerint kell biztosítani:

(1) Az elsõ és az elsõ tiszti rendfokozatba történt kinevezést követõen a további magasabb rendfokozatokba tör-
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ténõ elõmenetel – a tábornoki rendfokozatok kivételével –
elõléptetéssel történik.
(2) A soron történõ elõléptetés az egyes beosztásokban
elérhetõ – jogszabályban meghatározott – rendfokozati
maximumig valósulhat meg.
(3) A soron történõ elõléptetést a Hszt. 78. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek megléte esetén a várakozási idõ leteltét követõ nappal kell elrendelni.
(4) A Hszt. 44. § (1) bekezdés b)–h) és j) pontja alapján
rendelkezési állományba lévõk – a rendfokozati állománycsoportjukon belül – a beosztáshoz elõírt rendfokozati maximum figyelmen kívül hagyása mellett elõléptethetõk.
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(4) A Hszt. 254. § (1) bekezdése szerinti elõresorolás
csak egy alkalommal történhet és az a beosztás megnevezését nem érinti.

Az állomány minõsítése, jellemzése
(a Hszt. 82–83. § és a 252. §-aihoz)
43. §

41. §

(1) A minõsítés adattartalmát a Hszt. 4. melléklete határozza meg, melynek formanyomtatványát e rendelet
2. melléklete tartalmazza. A tiszthelyettesi és zászlósi állományt érintõen azt szolgálati jellemzés formájában a Hszt.
252. §-ban rögzítettek figyelembevételével rendszeresen
értékelni kell.

(1) Azon rendfokozatoknál, ahol várakozási idõ nincs
meghatározva, az elõléptetés – az egyéb feltételek megléte
esetén is – soron kívülinek minõsül.

(2) A minõsítést, illetve a szolgálati jellemzést minden
esetben írásban, a kötelezõ tartalmi elemeknek megfelelõen kell elkészíteni. Azt a szolgálati elöljáró állítja össze
és az állományilletékes parancsnok hagyja jóvá.

(2) Akit büntetõ- vagy fegyelmi eljárás lezárásakor, az
elõléptetést kizáró ok megszûnése miatt elõléptetnek és
vele szemben nem a Hszt. 123. § (1) bekezdés e) és f) pontja szerinti fenyítést alkalmazták, úgy az új rendfokozathoz
elõírt várakozási idõt az eredeti elõléptetési határidõ figyelembevételével kell megállapítani.
(3) A Hszt. 80. § (2) bekezdése szerinti soron kívüli elõléptetés csak akkor kezdeményezhetõ, ha a hivatásos állomány tagja aktuális minõsítésének legalább „alkalmas”
végkövetkeztetése van.

Besorolás, elõresorolás
(a Hszt. 99–100. §, 102. § és 254. §-aihoz)
42. §
(1) A hivatásos állományba történõ kinevezéssel egy
idõben, illetve beosztási kategória váltással is járó magasabb beosztásba helyezéskor az állomány tagját az adott
beosztási kategória elsõ fizetési fokozatába kell besorolni,
és rendfokozati illetményét a Hszt. 6. melléklete, beosztási
illetményét és az ahhoz kapcsolódó egyéb illetményelemeket a Hszt. 245/H. §-ának és a 6/B. számú mellékletének
figyelembevételével kell megállapítani.
(2) A beosztási kategórián belül a magasabb fizetési fokozatba történõ elõresorolást a beosztásban eltöltött szolgálati idõ alapján az esedékesség hónapjának elsõ napjával
kell végrehajtani.
(3) Beosztás változás esetén – amennyiben az nem jár
beosztási kategória változással, vagy arra átszervezés
miatt kerül sor – a korábbi beosztásban eltöltött idõt folyamatosnak kell tekinteni, amit a fizetési fokozat megállapításakor be kell számítani.

(3) Az elkészült minõsítést a jóváhagyást követõen az
állomány tagjával 30 napon belül ismertetni kell.
(4) Az ismertetésen részt vesz a közvetlen elöljáró és a
személyügyi szerv képviselõje, az érintett kérelme esetén
az érdek-képviseleti szerv megbízottja.
(5) Az ismertetés elõtt biztosítani kell, hogy az érintett a
róla készült minõsítést (szolgálati jellemzést) megismerje.
Az ismertetést követõen a minõsítés egy példányát az érintettnek át kell adni.
(6) A rendvédelmi oktatási intézmények hallgatóiról
(tanulóiról) tanulmányaik befejezésekor tanulmányi jellemzést kell készíteni, melynek fõbb tartalmi elemeit az intézmény vezetõje határozza meg.

Teljesítményértékelés
(a Hszt. 245/F. §-ához)
44. §
(1) A hivatásos állomány szolgálati tevékenységének,
munkateljesítményének évenkénti értékelését az állományilletékes parancsnok által meghatározott célok és teljesítménykövetelmények figyelembevételével a tárgyév
december 10-éig a szolgálati elöljáró két példányban írásban készíti el és felterjeszti az állományilletékes parancsnokhoz, aki azt záradékkal látja el és jóváhagyja.
(2) Az állomány tagjáról készült teljesítményértékelés
egy példányát az érintettnek át kell adni, míg másik példányát a személyi anyagba kell elhelyezni, amelyek megállapításait az állományilletékes parancsnok a soron következõ minõsítés elkészítésekor köteles figyelembe venni.
(3) Az írásbeli értékelés átadására biztosított szóbeli
megbeszélésen részt kell venni a szolgálati elöljárónak, a
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hivatásos önkormányzati tûzoltóparancsnok esetében a
szakmai felügyeletet ellátó szerv vezetõjének és a személyügyi szerv képviselõjének.

A szabadság nyilvántartásának, kiadásának szabályai
(a Hszt. 89–97. §-aihoz)
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gyakorló elöljáróhoz felterjeszteni, aki a kérelem tárgyában 30 napon belül köteles intézkedni.
(2) Az állomány tagja kérelmet vagy panaszt csak a saját
szolgálati viszonyát érintõ ügyben, ezzel összefüggõ döntéssel, intézkedéssel vagy ezek elmulasztásával kapcsolatban nyújthat be.

45. §

Személyügyi igazgatás

(1) Az állomány tagját megilletõ alap- és pótszabadság
mértékét évente, illetve annak változása esetén meg kell
állapítani és azt az érintett tudomására kell hozni.

47. §

(2) A szabadság nyilvántartását és a kiadás tervezését
szervezeti egységenként a szolgálati feladatok függvényében és az állomány igényének figyelembevételével az
állományilletékes parancsnok intézkedése szerint kell
végrehajtani.
(3) A szabadság engedélyezésére vonatkozó munkáltatói jogkört – kivéve a vezetõk esetében – az állományilletékes parancsnok a szolgálati elöljáróra átruházhatja.
(4) A szabadság kiadásánál a hivatali munkarendben
dolgozók számára az ötnapos munkahét munkanapjait kell
szabadságként figyelembe venni. A folyamatos ügyeleti
szolgálatot ellátók és a váltásos munkarendben dolgozók
esetében a szabadság kiadása csak a szolgálati napok
figyelembevételével történik. (A szolgálati napok szabadságkénti átszámítását a 3. melléklet tartalmazza.)
(5) A felsõoktatási intézmények nappali tagozatán tanulókat az oktatási intézmény által meghatározott rend szerint illeti meg a szabadság. A tanulmányaikat év közben
befejezõk a tanulmányok befejezését követõen idõarányosan a szolgálati idejüknek megfelelõ szabadságra jogosultak.
(6) A szolgálati vagy egészségügyi okból az esedékesség évében ki nem vett szabadság utólagos kiadása esetén
is csak az esedékesség évében megállapított mértékû szabadság adható.

(1) A rendvédelmi szerveknél a személyügyi igazgatás
keretébe tartozó feladatok:
a) a hivatásos állományba kerülõk kiválasztásával, pályáztatásával, kinevezésével, képzésével, továbbképzésével, valamint az állományban lévõk szolgálati viszonyát
érintõ munkáltatói intézkedések elõkészítésével, szervezésével kapcsolatos feladatok végrehajtása;
b) a munkáltatói jogkört gyakorló vezetõk személyügyi
feladataival összefüggõ döntés-elõkészítõ, koordináló, valamint a döntések végrehajtását biztosító tevékenységek;
c) a rendvédelmi szerv és szervezeteik mûködtetéséhez, fejlesztéséhez szükséges vezetõi állomány utánpótlásának tervezése, biztosítása;
d) a hivatásos és szerzõdéses állomány elõmenetelének
biztosításával összefüggõ személyügyi feladatok végzése;
e) az állományban lévõk és a hivatásos állományból
nyugállományba helyezettekkel kapcsolatos szociális és
kegyeleti intézkedések végrehajtása.
(2) A személyügyi igazgatás elvei:
a) a személyi döntések meghozatalánál biztosítani kell
az elfogultság, az egyoldalú megítélés kizárását;
b) a döntések elõkészítésébe be kell vonni a közvetlen
elöljárót;
c) a személyügyi intézkedések során biztosítani kell a
személyiségi jogok védelmét;
d) biztosítani kell – a titokvédelmi szabályok betartásával és a személyiségi jogok tiszteletben tartásával – a kinevezésekrõl és a felmentésekrõl szóló személyi döntésekrõl
való nyilvános tájékoztatást.

Szolgálati jogvita, a jogorvoslat rendje
(a Hszt. 193–197. §-aihoz)
46. §
(1) Az állomány tagja által a szolgálati viszonyával
összefüggésben írásban vagy szóban benyújtott kérelem
elbírálásakor a szolgálati elöljáró – a személyügyi szerv
bevonásával – köteles az érintettet meghallgatni, a kérelem kivizsgálásáról feljegyzést készíteni, továbbá intézkedésérõl a kérelmezõt 15 napon belül írásban tájékoztatni,
munkáltatói intézkedést igénylõ ügyekben a keletkezett
iratokat állásfoglalásával együtt a munkáltatói jogkört

A személyügyi igazgatás irányítása, felügyelete
és ellenõrzése
48. §
(1) A katasztrófavédelem hivatásos szerveire és a hivatásos önkormányzati tûzoltóságokra kiterjedõen a személyzeti igazgatás felügyeletét a minisztérium a központi
személyügyi szerve útján, az Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság fõigazgatója a személyügyi szolgálata
útján végzi.
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(2) Az állományilletékes parancsnok a személyügyi
igazgatással kapcsolatos feladatait köteles folyamatosan
személyesen végezni, illetve a személyügyi szerv útján
irányítani és ellenõrizni.
(3) A személyügyi igazgatás ellenõrzése kiterjed
a) a Hszt. és a végrehajtására kiadott jogszabályokban
meghatározottak helyi szintû érvényre juttatásának elemzésére;
b) az alárendelt állományilletékes parancsnokok, személyügyi szervek személyügyi tevékenységének átfogó
megítélésére;
c) az ellenõrzött szervezet mûködéséhez szükséges
személyi feltételek vizsgálatára.
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c) tervezik és elõkészítik az adott rendvédelmi szerv,
szervezeti egység hivatásos állományának elõmenetelét,
utánpótlását, képzését, továbbképzését;
d) együttmûködnek a hivatásos állomány érdek-képviseleti szerveivel;
e) figyelemmel kísérik és rendszeresen elemzik az állomány szociális helyzetét, szükség esetén kezdeményezik a
felmerülõ problémák megoldását;
f) kezelik és naprakész állapotban tartják az adott szervezeti egység állományába tartozók személyi anyagait, a
nyilvántartásokat;
g) a vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettekre vonatkozóan a Vttv. 11. § (3) bekezdése értelmében meghatározzák a vagyonnyilatkozat nyilvántartási számát és biztosítják a nyilvántartását.

49. §
(1) Az állományilletékes parancsnok személyügyi feladatai:
a) gondoskodik az állományba kerülõ hivatásos állomány tagja beilleszkedésének segítésérõl, az elõmenetelhez szükséges feltételek megteremtésérõl, biztosításáról;
b) kezdeményezi a szükséges személyi változtatásokat;
c) gondoskodik a magasabb beosztásra alkalmas vezetõk felkészítésérõl;
d) figyelemmel kíséri a szervezethez tartozó állomány
életminõségének alakulását, szociális helyzetét és intézkedik a szükséges intézkedések megtételére;
e) gondoskodik a hatáskörébe tartozók minõsítésének,
szolgálati jellemzésének elõkészítésérõl, jóváhagyásáról;
f) biztosítja, hogy a személyi döntések elõkészítése a
személyügyi vezetõ útján kerüljön végrehajtásra.
(2) A minisztérium központi személyügyi szerve, a felügyeleti és ellenõrzési hatáskörében
a) kezdeményezi a személyügyi igazgatásra vonatkozó
jogszabályok elõkészítését, szükséges módosítását, és
végrehajtja az ezzel kapcsolatos szakmai tennivalókat;
b) tervezi a miniszteri vagy magasabb személyügyi hatáskörbe tartozók elõmenetelét, és végrehajtja az ezzel
összefüggõ feladatokat;
c) gondoskodik a vezetõképzésre és továbbképzésre
történõ kiválasztás egységes elvek alapján történõ végrehajtásáról;
d) rendszeresen tájékoztatja a minisztert a hivatásos állomány érdek-képviseleti szervei által tett észrevételekrõl,
javaslatokról, kezdeményezi a problémák megoldását;
e) kezeli a miniszter, illetõleg magasabb személyügyi
hatáskörbe tartozók személyi anyagát.
(3) A szervezeti egységeknél mûködõ személyügyi
szervek, személyek feladatai:
a) segítik az állományilletékes parancsnok személyügyi igazgatással kapcsolatos feladatai végrehajtását;
b) tervezik és döntésre elõkészítik a személyügyi vonatkozású döntéseket, elkészítik az ezekhez kapcsolódó
okmányokat;

A személyügyi nyilvántartás rendje
(a Hszt. 199–203. §-aihoz)
50. §
(1) A személyi anyaggyûjtõben kell elhelyezni a keletkezés sorrendjében az alábbi személyi iratokat:
a) a felvételi eljárás során keletkezett okmányok (kérelem és annak mellékletei, alkalmassági ellenõrzések anyagai, az érintett nyilatkozatai, munkaköri leírás stb.);
b) a kinevezési okmány egy, eredeti aláírásokat tartalmazó példánya (szerzõdéses állomány esetén a külön szerzõdés egy példánya);
c) személyi adatlap (a formanyomtatványt a 4. melléklet tartalmazza);
d) a szolgálati viszony során keletkezett okmányok
(elõresorolás, elõléptetés, kinevezés, vezénylés, áthelyezés, egyéb intézkedést tartalmazó okmány, hatályos fenyítési határozat, szolgálati igazolvány nyilvántartás stb.);
e) képzéssel (továbbképzéssel) kapcsolatos okmányok
(beiskolázási javaslat, tanulmányi szerzõdés, végzettséget,
képzettséget igazoló irat);
f) minõsítés (jellemzés) adatlapjai, a teljesítményértékelések;
g) a szolgálati viszonnyal kapcsolatos igazolások,
egyéb nyilatkozatok;
h) a szolgálati viszony megszüntetésével kapcsolatos
okmányok (javaslat, kérelem, szolgálati igazolás stb.).
(2) A személyi anyagba bejegyzést tenni csak okirat, illetve errõl készült írásos vezetõi intézkedés alapján az
érintett egyidejûleg történõ tájékoztatásával lehet.
(3) A személyi anyagból kikerülõ okmányokat az iratkezelési szabályoknak megfelelõen selejtezni kell.
(4) Az állományból kikerülõk személyi anyagait fogyatékanyagként kell kezelni, arról külön nyilvántartást kell
vezetni és külön kell tárolni.
(5) A miniszter által irányított rendvédelmi szervek közötti áthelyezés esetén a személyi anyagot át kell adni a fo-
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gadó szervnek, míg egyéb rendvédelmi szervek kikérése
alapján az érintett írásos hozzájárulása esetén a személyzeti anyag átadható.

51. §
(1) A minisztériumban és Országos Katasztrófavédelmi
Fõigazgatóságon az adott rendvédelmi szervre vonatkozó
központi személyügyi nyilvántartást, a Hszt. 199. § (2) bekezdése szerinti szervezeti egységeknél, valamint a hivatásos önkormányzati tûzoltóságokon pedig személyügyi
alapnyilvántartást kell vezetni.
(2) Az 1. §-ban meghatározott szervek szervezési (állománytáblázat) adatainak és hivatásos állományának a személyügyi nyilvántartás keretében nyilvántartható adatainak számítógépes rendszerben történõ feldolgozását, valamint egyéb nyilvántartásokkal való kapcsolattartását az
egységes számítógépes személyzeti-munkaügyi és szervezési nyilvántartó rendszer (a továbbiakban: SZENYOR)
programmal kell végrehajtani.
(3) A SZENYOR rendszer rendszergazdai feladatait és
országos mûködtetését, valamint a központi személyügyi
nyilvántartási adatok feldolgozását az Önkormányzati Minisztérium Humánerõforrás és Civilkapcsolati Fõosztály
látja el.
(4) A személyügyi nyilvántartási feladatok végrehajtására a SZENYOR rendszert használja:
a) az Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság személyzeti és munkaügyi feladatait ellátó szervezeti egysége
az adott rendvédelmi szerv állományára vonatkozó személyügyi adatok alapnyilvántartására;
b) az állományilletékes parancsnokok, szervezeti egységeinél mûködõ személyzeti és munkaügyi feladatokat
ellátó szerv, illetve személy, a személyügyi alapnyilvántartás vezetésére.
(5) A személyügyi nyilvántartás adatállományának folyamatos karbantartása érdekében minden hónap 5. napjáig a (4) bekezdés a)–b) pontjában meghatározott szervek
a központi személyügyi nyilvántartás adatkörében történt
változásokat az Önkormányzati Minisztérium Humánerõforrás és Civilkapcsolati Fõosztálynak számítástechnikai
módszerrel (hálózaton vagy mágneses adathordozón)
megküldik.

A szolgálati idõ megállapítása, módosítása, igazolása
(a Hszt. 326–329. §-aihoz)
52. §
A hivatásos állomány tagjának szolgálati idejét a munkáltatói jogkör gyakorlója megállapítja, módosítja és nyilvántartja.
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53. §

(1) A Hszt. 329. §-a szerinti kedvezményesen számított
szolgálati idõket folyamatosan nyilván kell tartani, évente,
illetve az erre jogosító szolgálati viszony végén parancsban rögzíteni kell.
(2) Minden év végén a szolgálati viszony kezdõ idõpontjához a kedvezményesen számított szolgálati idõ tartamát hozzá kell adni.
(3) A kedvezményesen számított szolgálati idõket az e
célra rendszeresített „NYILVÁNTARTÓ LAP”-on kell
vezetni (a formanyomtatványt az 5. melléklet tartalmazza)
és azt a személyi anyagba kell elhelyezni.

54. §
(1) A kinevezéskor megállapított szolgálati idõ kezdetének az 53. §-ban meghatározottaktól eltérõ módosítása az
érintett okirattal igazolt kérelme alapján történhet. Ez esetben a szolgálati idõ módosítását a kérelem benyújtását követõ hónap elsõ napjától kell megállapítani.
(2) Amennyiben a szolgálati idõ kezdõ napját a szerv hibájából kell módosítani, úgy a szolgálati idõhöz fûzõdõ járandóságok az elévülési idõn belül visszamenõleg járnak.
(3) Amennyiben a szolgálati idõ módosítása a szolgálati
viszony megszüntetését követõen, nyugállományba helyezettnél történik, akkor az errõl szóló parancs egy példányát
a miniszter által kijelölt Nyugdíjmegállapító Szervnek is
meg kell küldeni.
(4) A Hszt. 115/A. §-ának (3) bekezdése szerinti igazolást a 6. melléklet szerinti adattartalommal és formában,
két példányban kell kiállítani és annak egyik példányát az
érintettrõl készített személyi alapnyilvántartás részeként
kell kezelni.
(5) A (4) bekezdés szerinti igazolásban szolgálati idõként csak a szolgálati nyugdíjra jogosultság szempontjából
elismerhetõ szolgálati idõt lehet figyelembe venni. A szolgálati viszony idõtartamának megállapításakor a több
részletben töltött idõket össze kell számítani.
(6) Az igazolást, illetve a szolgálati idõnek a Hszt.
115/A. §-a (6) bekezdése szerinti megszûnésérõl szóló igazolást az illetékes személyügyi szerv megbízottja készíti el
és azt kizárólag az állományilletékes parancsnok – akadályoztatása esetén az õt helyettesítõ és a személyügyi hatáskör gyakorlásával is megbízott vezetõ – írhatja alá.
(7) A szolgálati viszony megszûnésekor a hivatásos állomány tagja részére szolgálati idõ igazolást kell kiadni
(a formanyomtatványt a 7–8. melléklet tartalmazza).
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A személyi állományra vonatkozó munkáltatói parancsok
kiadásának rendje
55. §
(1) A szolgálati viszony keletkezésével, módosításával,
megszüntetésével kapcsolatos és a szolgálati viszony
fennállása alatt tett munkáltatói intézkedéseket általában
írásban, az Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóságon
parancsban, a minisztériumban, valamint a hivatásos önkormányzati tûzoltóparancsnok esetében a fenntartó hatáskörébe tartozó döntéseket határozatban kell elrendelni.
(2) Az önkormányzat képviselõ-testülete (közgyûlés),
illetve a polgármester által hozott döntéseket tartalmazó
határozat alapján, arra történõ hivatkozással – amennyiben
az indokolt – annak parancsban történõ megjelentetésérõl
a szakmai felügyeletet ellátó fõigazgató, illetve megyei katasztrófavédelmi igazgató gondoskodik.
(3) A hivatásos önkormányzati tûzoltóság állományára
vonatkozó határozatokhoz, parancsokhoz szükséges adatszolgáltatást az érintett szervek a szakmai felügyeletet ellátó megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok útján kötelesek felterjeszteni.
(4) Parancsban kell elrendelni:
a) a szolgálati viszony keletkezését, kinevezést;
b) szolgálati hely, beosztás változását, módosítását;
c) besorolást, elõléptetést, elõresorolást;
d) iskolai végzettség megszerzésére vonatkozó elõírást;
e) kitüntetést, jutalmazást;
f) fegyelmi eljárással kapcsolatos intézkedéseket (pl.
szolgálati beosztásból felfüggesztést);
g) fegyelmi határozat jogerõre emelkedésével a rendfokozatot, beosztást és a szolgálati jogviszonyt érintõ intézkedéseket;
h) illetmény nélküli szabadság engedélyezését;
i) szolgálati viszony szüneteltetését;
j) névváltozás átvezetését;
k) más rendvédelmi szervhez történõ áthelyezést, a vezénylést, megbízást;
l) rendelkezési állományba helyezést, annak megszüntetését;
m) a szolgálati viszony megszüntetését, nyugállományba helyezést;
n) korábbi munkáltatói intézkedés módosítását
és mindazon döntéseket, amelyek az addig hatályos parancs lényeges elemét érintik.
(5) A parancs szakszerû elõkészítéséért az illetékes személyügyi szerv, az abban foglaltak jogszerûségéért az
adott munkáltatói jogkört gyakorló elöljáró a felelõs.
(6) A munkáltató által egyidejûleg hozott valamennyi
intézkedést lehetõség szerint egy parancsban kell elrendelni.
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(7) Az állományra vonatkozó, munkáltatói döntéseket
tartalmazó parancsot úgy kell elkészíteni, hogy az intézkedéssel érintett valamennyi szerv és személy a rá vonatkozó
mértékben a döntésrõl tudomást szerezzen. Ennek megfelelõen szükséges számú másolatot, illetve kivonatot kell
készíteni.
(8) Az állományparancs eredeti irattári példányát a kiadó szerv személyügyi archívumában évenkénti csoportosításban kell tárolni és õrizni az irattári terv elõírásai szerint.
(9) Központi hatáskörben vagy más szerv által kiadott
parancs intézkedésre megküldött példányait ugyancsak
személyi iratként kell kezelni és az általános iratkezelési
szabályoknak megfelelõen az irattári terv elõírásai szerint
kell selejtezni.

Átmeneti, záró rendelkezések
56. §
(1) A rendvédelmi szerv e rendelet hatálybalépésekor
hivatásos szolgálati jogviszonyban álló tagját, aki az elõírt
szakképesítéssel nem rendelkezik, ha részére a rendelet
hatálybalépése elõtt jogszabály nem állapított meg képesítési elõírást, a (2) bekezdésben foglaltak kivételével köteles azt a szakképesítés megszerzéséhez szükséges képzési
idõ alatt a Hszt. 336. § (2) bekezdése szerint megszerezni.
Ezt a kötelezettséget a besorolásában elõ kell írni.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltak nem alkalmazhatók,
ha a hivatásos állomány tagja a rendelet hatálybalépésekor
a 45. életévét betöltötte és a szakképesítés csak iskolarendszerû képzésben szerezhetõ meg. A hivatásos állomány
tagját ez esetben is képesítettnek kell tekinteni.

57. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint az önkormányzati tûzoltóság szolgálati viszonyban álló tagjai
szolgálati viszonyának egyes kérdéseirõl és a személyügyi
igazgatás rendjérõl szóló 9/1997. (II. 12.) BM rendelet hatályát veszti.
(3) A (2) bekezdés és ez a bekezdés a rendelet hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.
Dr. Gyenesei István s. k.,
önkormányzati miniszter
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1. melléklet a 11/2009. (III. 6.) ÖM rendelethez
.......................................................
(szerv megnevezése)
NYILATKOZAT
Alulírott ......................................................................................................szül. idõ: .....................................................
anyja neve: ........................................................................................................................................................................
tudomásul veszem, hogy a ...................................................... hivatásos állományba történõ kinevezésemhez a munkáltató a hivatásos állomány szolgálati viszonyát szabályozó 1996. évi XLIII. törvény 37. § (1) bekezdése személyemre
büntetlen elõéletû követelményt határoz meg, melynek ellenõrzéséhez hozzájárulok.
* Tudomásul veszem, hogy az általam betöltendõ beosztás fontos és bizalmas munkakörnek minõsül és kijelentem,
hogy a Hszt. 37. § (5) bekezdése szerinti nemzetbiztonsági követelményeknek megfelelek, egyben hozzájárulok ennek
az illetékes nemzetbiztonsági szolgálatok által történõ ellenõrzéséhez.
Tudomásul veszem, hogy az ehhez szükséges személyes adataimat a munkáltatóm kezeli, és az alkalmasság meglétét
szolgálati viszonyom fennállása alatt is bármikor ellenõrizheti.
Kelt: ..............................................................
.............................................................
felvételre jelentkezõ
* Csak a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 2. számú mellékletében és a végrehajtására
kiadott 33/2007. (X. 25.) ÖTM rendeletben meghatározott munkakörök esetében, egyébként át kell húzni.
Nemzetbiztonsági ellenõrzés megtörtént: .........................................................................................................................
A következõ ellenõrzés tervezett idõpontja: (5 éven belül) ..........................................................................................ig.
Készült 1 példányban.
Megjegyzés: kitöltés után a személyi anyagba lerakandó!

2. melléklet a 11/2009. (III. 6.) ÖM rendelethez
.......................................................
(szerv megnevezése)
MINÕSÍTÉSI LAP
Név: ............................................................................................................rendfokozat: ...............................................
Születési helye: ................................................... Születési idõ: .............. év ............................... hó ................ nap
Anyja neve: .......................................................................................................................................................................
Beosztása: ...................................................................................................Vezetõi megbízása: ....................................
Az adott pályaszakasz kezdete: .........................................................................................................................................
A minõsítés idõpontja: ......... év ....................................... hó ...... nap
A minõsítés készítésének oka: ..........................................................................................................................................
Az elõírtnál rövidebb vagy hosszabb várakozási idõ indoka: ...........................................................................................
Jogszabályban elõírt és a rendvédelmi szerv által meghatározott feltételek, feladatok: ...................................................
A minõsítés szempontjai
1. Szakmai ismeret jártasság:
(Kiemelkedõ, Átlag feletti, Átlagos, Átlag alatti, Nem kielégítõ)
2. Elemzõkészség:
(Kiemelkedõ, Átlag feletti, Átlagos, Átlag alatti, Nem kielégítõ)
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3. Ítélõképesség:
(Kiemelkedõ, Átlag feletti, Átlagos, Átlag alatti, Nem kielégítõ)
4. Fizikai állóképesség, terhelhetõség:
(Kiemelkedõ, Átlag feletti, Átlagos, Átlag alatti, Nem kielégítõ)
5. Pszichikai állapot, tûrõképesség:
(Kiemelkedõ, Átlag feletti, Átlagos, Átlag alatti, Nem kielégítõ)
7. Felelõsségérzet, hivatástudat:
(Kiemelkedõ, Átlag feletti, Átlagos, Átlag alatti, Nem kielégítõ)
8. Pontosság:
(Kiemelkedõ, Átlag feletti, Átlagos, Átlag alatti, Nem kielégítõ)
9. Írásbeli kifejezõkészség:
(Kiemelkedõ, Átlag feletti, Átlagos, Átlag alatti, Nem kielégítõ)
10. Szóbeli kifejezõkészség:
(Kiemelkedõ, Átlag feletti, Átlagos, Átlag alatti, Nem kielégítõ)
11. Kapcsolatteremtõ, -fenntartó készség:
(Kiemelkedõ, Átlag feletti, Átlagos, Átlag alatti, Nem kielégítõ)
12. Szorgalom, igyekezet:
(Kiemelkedõ, Átlag feletti, Átlagos, Átlag alatti, Nem kielégítõ)

Vezetõ esetében további szempontok
13. A vezetett szervezet munkájának színvonala, hatékonysága:
(Kiemelkedõ, Átlag feletti, Átlagos, Átlag alatti, Nem kielégítõ)
14. A szolgálat szervezettsége:
(Kiemelkedõ, Átlag feletti, Átlagos, Átlag alatti, Nem kielégítõ)
A minõsítõ által lényegesnek tartott egyéb szempontok:
15. A minõsítés indoklása:
16. A minõsített alkalmasságának megítélése:
1. Kiválóan alkalmas
2. Alkalmas
3. Kevésbé alkalmas
4. Alkalmatlan
Kelt: ............................................................
.........................................................................
a minõsítõ neve, szolgálati beosztása
Jóváhagyom!
.......................................................................
állományilletékes parancsnok
A minõsítés tartalmát megismertem:
Észrevételeim:
Az érdek-képviseleti szerv észrevételei:
A minõsítést a minõsítettel ismertettem:
Kelt: ............................................................
.................................................................
minõsítõ

............................................................................
minõsített
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3. melléklet a 11/2009. (III. 6.) ÖM rendelethez
Átszámítási segédlet a hivatali munkarendtõl eltérõ szolgálati idõbeosztás esetén szabadságként kiadandó
szolgálati napok kiszámításához
Általános szabályként a szabadságot valamennyi szolgálatiidõ-rendszerben foglalkoztatott hivatásos állományú részére úgy kell kiadni, hogy a szabadság kezdõ napja a rá érvényes szolgálatszervezés szerint szolgálati napra essen.
a) A hivatali munkarendben dolgozók esetében az ötnapos munkahétnek megfelelõen kell a munkanapokat beszámítani.
b) Váltásos szolgálatiidõ-rendszerben dolgozóknál a szabadságot úgy kell kiadni, hogy annak befejezõ napja után az
állomány tagjának az eredeti szolgálati rend szerint szolgálati napja következzék.
Az alábbiak alkalmazásával a szabadság szolgálati napokra átszámítható.
1. Megállapítjuk a hivatali munkarendben dolgozók évi munkanapjainak számát, majd a váltásos munkarendben dolgozók egy év alatt teljesítendõ szolgálati napjai számát.
2. A váltásos szolgálatiidõ-rendben dolgozók szolgálati napjait osztva a hivatali munkarendben dolgozók munkanapjainak számával megkapjuk a két szolgálati rend szerinti szabadságként számfejthetõ távollétek arányát.

4. melléklet a 11/2009. (III. 6.) ÖM rendelethez
.......................................................
(szerv megnevezése)
SZEMÉLYI ADATLAP
I. SZEMÉLYI ADATOK
.........................................................................................................
(Családi és utóneve, nõknél születési név is)
.........................................................................................................
(Névváltozás esetén az elõzõ neve és a vonatkozó okmány száma)
......................................................................... év .................................... hó ...... nap
Születési helye
Születési ideje
Anyja neve: .......................................................................................................................................................................
Lakcíme: ...........................................................................................................................................................................
Telefonszáma: ...................................................................................................................................................................
Tartózkodási helye: ...........................................................................................................................................................
Telefonszáma: ...................................................................................................................................................................
Családi állapota: ................................................................................................................................................................
Házastárs (élettárs) neve: ..................................................................................................................................................
Gyermekek neve
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................

születési ideje
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................

eltartás kezdete
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................

eltartás vége
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
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II. ISKOLAI VÉGZETTSÉGEK, KÉPESÍTÉSEK

Legmagasabb iskolai végzettsége (több felsõfokú iskola esetén valamennyi)

Az iskola megnevezése (kar, szak)
......................................................................................
......................................................................................

oklevél, bizonyítvány kelte, száma
............................................................................................
............................................................................................

Szakképzettségei:
......................................................................................
......................................................................................

oklevél, bizonyítvány kelte, száma
............................................................................................
............................................................................................

Katonai, rendvédelmi szakmai képesítései:
......................................................................................
......................................................................................

oklevél, bizonyítvány kelte, száma
............................................................................................
............................................................................................

Tudományos fokozata, oktatói címe:
Megnevezése
Kelte
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
Idegennyelv-tudása:
Nyelv megnevezése
...........................................
...........................................
...........................................

Ismeret foka
...........................................
...........................................
...........................................

Okmány száma
.............................................................

Vizsga ideje
...........................................
...........................................
...........................................

Okmány száma
.............................................
.............................................
.............................................

Gépjármûvezetõi engedély megszerzése, annak kategóriája:
vizsga ideje
kategóriája
.......................................................................................... ............................................................................................
.......................................................................................... ............................................................................................
.......................................................................................... ............................................................................................
Képesítési elõírás:
Iskola ............................................................................

határidõ: ............................................................................
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III. KORÁBBI ALKALMAZÁSI (FOGLALKOZTATÁSI) ADATOK
Munkajogi jogviszonyai:
Munkahely
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................

Munkakör
......................................
......................................
......................................
......................................
......................................
......................................
......................................

kezdete
............................
............................
............................
............................
............................
............................
............................

Jogviszony
vége
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................

megszûnés módja
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................

Katonai szolgálat adatai:
Sorkatonai szolgálat ideje
............................................................................................
Szerzõdéses állományban töltött ideje
............................................................................................
Más rendvédelmi szervnél hivatásos
állományban töltött ideje
.........................................................
.........................................................

rendfokozata
..........................................................
rendfokozata
..........................................................

rendfokozata

beosztása

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

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

Tényleges szolgálati viszonyban töltött idejének kezdete: ...... év ........................ hó ...... nap
A nyugdíj mértéke szempontjából beszámítható szolgálati idejének kezdete: ...... év .............................. hó ...... nap
Végkielégítésre jogosultság kezdete: ...... év .............................. hó ...... nap
................................................................. ,,Szolgálati Jel”-re (tûzoltó, polgári védelmi) jogosultság kezdete: ...... év
............................... hó ...... nap
Alkalmazási jogviszony utáni elismerésre jogosultság kezdete: ...... év .................. hó ...... nap

IV. A SZOLGÁLATI BEOSZTÁSRA VONATKOZÓ ADATOK
Eddig betöltött beosztásai:
Beosztás megnevezése
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................

Kezdete (okmány száma)
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................

Vége (okmány száma)
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................

Megszûnés módja
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
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Szolgálati viszonya során elért rendfokozatai:
Rendfokozat megnevezése
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................

Elõléptetés (kinevezés) idõpontja
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................

Okmány száma
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................

Soron történõ elõléptetésének ideje: ...... év .............................. hó ...... nap
A foglalkoztató rendvédelmi szerv megnevezése
.....................................................................................
Beosztás megnevezése
...........................................

Beosztási kategória
...........................................

Statisztikai számjele
.....................................................................................
Fizetési fokozat
...........................................

Kinevezés ideje
...........................................

Beosztásához rendszeresített rendfokozati maximum: ......................................................................................................
Következõ fizetési fokozatba történõ elõresorolásának idõpontja: ...................................................................................
Szolgálati ideje során szerzett címek:
A cím megnevezése
........................................................
........................................................

Adományozás idõpontja
........................................................
........................................................

Okmány száma
........................................................
........................................................

FEOR száma: ....................................................................................................................................................................
TAJ száma: ........................................................................................................................................................................
Ruhanorma: ......................................................................................................................................................................
Szolgálati igazolvány száma: ............................................................................................................................................
Megbízásra vonatkozó adatok:
Helyettesített beosztás
...........................................
...........................................
...........................................

A megbízás ideje
-tól
-ig
........................................... ...........................................
........................................... ...........................................
........................................... ...........................................

Rendelkezési állományba helyezések:
Jogalapja
...........................................
...........................................

A megbízás ideje
-tól
-ig
........................................... ...........................................
........................................... ...........................................

Elrendelõ okmány száma
.............................................
.............................................
.............................................

Elrendelõ okmány száma
.............................................
.............................................
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Berendelés, vezénylés adatai:
Beosztás
...........................................
...........................................
...........................................

Berendelés, vezénylés ideje
-tól
-ig
........................................... ...........................................
........................................... ...........................................
........................................... ...........................................

Elrendelõ okmány száma
.............................................
.............................................
.............................................

Kitüntetések, elismerések:
Az elismerés megnevezése
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................

Adományozás ideje
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................

Okmány száma
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................

Minõsítés, szolgálati jellemzés adatai:
Idõpontja

Jellege

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

Végkövetkeztetése

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

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

Új minõsítés tervezett
idõpontja
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................

Fegyelmi fenyítések adatai:
Fenyítés neme
..........................................................
..........................................................
..........................................................

Hatálya
..........................................................
..........................................................
..........................................................

Mentesítés idõpontja
..........................................................
..........................................................
..........................................................

Szolgálati viszony szünetelésének adatai
A szünetelés indoka
..........................................
..........................................
..........................................

A szünetelés ideje
-tól
........................................
........................................
........................................

-ig
...........................................
...........................................
...........................................

Elrendelõ okmány száma
............................................
............................................
............................................
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Engedélyezett más keresõ foglalkozás:
A foglalkozás megnevezése
...........................................
...........................................

Engedélyezés idõpontja
-tól
-ig
........................................... ...........................................
........................................... ...........................................

Okmány száma
.............................................
.............................................

Szolgálati viszony meghosszabbítása:
visszatartás ideje: ............................. tól .......................... ig, okmány száma: .....................
Szolgálati viszony megszûnése:
Megszûnés jellege
...........................................

Megszûnés oka
...........................................

Megszûnés ideje
...........................................

Okmány száma
.............................................

Kifizetett végkielégítés mértéke, összege: ................................. havi .................................. Ft.
Felelõsségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Kelt: ...................................., 20...... év .................................... hó ...... nap
.....................................................................
adatszolgáltató
Az adatokat ellenõriztem: ...... év .................................... hó ...... nap
.............................................................................
személyzeti ügyintézõ

5. melléklet a 11/2009. (III. 6.) ÖM rendelethez
.......................................................
(szerv megnevezése)

NYILVÁNTARTÁSI LAP
a kedvezményesen számított szolgálati idõrõl
Név: ............................................................................................................rendfokozat: ...............................................
Születési idõ: ............ év ...................................................... hó ...... nap
Anyja neve: ............................................................................................................................... ........................................
Megállapított szolgálati viszony kezdõnapja: ........... év ........................................ hó ...... nap
1996. szeptember 1-jétõl kedvezményesen számított szolgálati idõk:

Év

Szolgálati hely

Szolgálat
kezdete, vége

Szolgálat
idõtartama
napokban

Számítás módja
(2x–1.2)

Kedvezményes
idõ
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6. melléklet a 11/2009. (III. 6.) ÖM rendelethez
.......................................................
(szerv megnevezése)
IGAZOLÁS
Igazolom, hogy ................................................................................................................................................. (név, rf.)
születési helye, ideje: ........................................................................................................................................................
a. n.: ...................................................................................................................................................................................
lakcíme: .............................................................................................................................................................................
20......... év ......................................................................................................................................... hó ......... napjától
a ................................................................................................................................................................ állományában
határozatlan idejû kinevezéssel
– szolgálati viszonyban töltött ideje a három évet meghaladja,
– hivatásos szolgálati viszonyának megszüntetése nincs folyamatban,
– ellene fegyelmi eljárás nem folyik.
Nevezettre a rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény
115/A. §-a rendelkezései értelmében a lakáshitel igénylése esetén az állami készfizetõ kezesség vállalása kiterjed.
Ezen igazolást nevezett kérésére pénzintézeti lakáshitel igényléséhez adtam ki.
Az igazolást kiállító személyügyi szerv megbízottjának neve és telefonszáma: ...............................................................
............................................................................................................................................................................................
Kelt: ................................................
.......................................................
állományilletékes parancsnok
P. H.

7. melléklet a 11/2009. (III. 6.) ÖM rendelethez
Szám:
SZOLGÁLATI IDÕ IGAZOLÁS
............................................................................................................................................................................................
az 1996. évi XLIII. törvény 328. § alapján
................. -tól ............................ -ig
elismert szolgálati idejét
szolgálati viszonyának a hivatkozott törvény ...................... alapján történt megszüntetéséig szolgálati nyugdíjra jogosultság szempontjából tényleges szolgálati idõként igazolom.
A fenti szolgálati idõbõl: ........................-tól ......................... -ig a .......................................... hivatásos állományába
teljesített szolgálatot, amely a vonatkozó társadalombiztosítási jogszabályok alapján korkedvezményre jogosító szolgálati idõnek minõsül.
........................., 20...... ............ ......-n.
............................................................
Személyügyi vezetõ
Készült: 3 példányban
Kapja: 1–2. pld. Címzett
3. pld. szü. ag.
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Igazolom, hogy illetményét jelen igazolás kiállításakor kötelezõen levonandó tartozás nem terhelte.*
Nevezett illetményét ezen igazolás kiállításakor az alábbi jogosultak részére, a következõkben felsorolt kötelezõen levonandó – jogerõs határozat vagy jogszabály alapján megállapított – tartozások terhelik.*
Igazolom, hogy ............ évre járó ............ nap szabadságából ............ napot vett igénybe.
A tizenharmadik havi illetményt teljes összegben, idõarányos összegben felvette, nem vette fel.*
Részére a Hszt. 110. §-a értelmében az alábbi jubileumi jutalom került kifizetésre:
......... éves 20...... ............................................. hó ...... nap
Nevezett részére szolgálati viszonya megszüntetésekor ........................... Ft összegû végkielégítés került kifizetésre.
* A nem kívánt rész törlendô!

............................................, 20...... .............................................
.........................................................
pénzügyi ügyintézõ
Az igazolás két példányát átvettem:
............................................., 20...................................................
.........................................................
FONTOS FIGYELMEZTETÉS AZ ÁLLOMÁNY TAGJA RÉSZÉRE!
Ezen szolgálati igazolást gondosan õrizze meg, mert csak akkor állíthatják ismét munkába, ha ezt az igazolást az új foglalkoztatójának átadja.

8. melléklet a 11/2009. (III. 6.) ÖM rendelethez
...............................................
(szerv megnevezése)
Szám:
SZOLGÁLATI IDÕ IGAZOLÁS
.......................................................................................................................................
az 1996. évi XLIII. törvény 326. § alapján
.............................................. .-tól ............................................ -ig
elismert szolgálati idejét
szolgálati viszonyának a hivatkozott törvény .............................................................. alapján történt megszüntetéséig
szolgálati nyugdíjra jogosultság szempontjából tényleges szolgálati idõként igazolom, amelynek alapján a Hszt. ...... §-a
szerint .............................. nyugdíjra jogosult, annak ................................. mértékû folyósítása mellett.
A fenti szolgálati idõbõl:
............................................... -tól ............................................. -ig a ....................................................... hivatásos állományába teljesített szolgálatot, amely a vonatkozó társadalombiztosítási jogszabályok alapján korkedvezményre jogosító szolgálati idõnek minõsül.
........................................., 20...... ...................................... ......-n.
.............................................
Személyügyi vezetõ
Készült: 4 példányban
Kapja: 1–2. pld. Címzett
3. pld. szü. ag.
4. pld. IRM Nyugdíjmegállapító O.
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Igazolom, hogy illetményét jelen igazolás kiállításakor kötelezõen levonandó tartozás nem terhelte.*
Nevezett illetményét ezen igazolás kiállításakor az alábbi jogosultak részére, a következõkben felsorolt kötelezõen levonandó – jogerõs határozat vagy jogszabály alapján megállapított – tartozások terhelik.*
Igazolom, hogy ............ évre járó ............ nap szabadságából ............ napot vett igénybe.
A tizenharmadik havi illetményt teljes összegben, idõarányos összegben felvette, nem vette fel.*
Részére a Hszt. 110. §-a értelmében az alábbi jubileumi jutalom került kifizetésre:
......... éves 20...... ............................................. hó ...... nap
Nevezett részére szolgálati viszonya megszüntetésekor ........................... Ft összegû végkielégítés került kifizetésre.
* A nem kíván rész törlendõ!

............................................., 20...... .............................................
.........................................................
pénzügyi ügyintézõ
Az igazolás két példányát átvettem:
............................................., 20...... .............................................
.........................................................

FONTOS FIGYELMEZTETÉS AZ ÁLLOMÁNY TAGJA RÉSZÉRE!
Ezen szolgálati igazolást gondosan õrizze meg, mert csak akkor állíthatják ismét munkába, ha ezt az igazolást az új foglalkoztatójának átadja.
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VI. Az Alkotmánybíróság
határozatai és végzései
Az Alkotmánybíróság
23/2009. (III. 6.) AB
határozata
A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!
Az Alkotmánybíróság jogegységi határozat alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára irányuló indítványok, továbbá alkotmányjogi panaszok, valamint bírói
kezdeményezések tárgyában – dr. Bragyova András,
dr. Holló András, dr. Paczolay Péter és dr. Trócsányi
László alkotmánybírák párhuzamos indokolásával – meghozta az alábbi

2009/27. szám

ságok döntései – elsõsorban egy minisztertanácsi határozat többféle értelmezése miatt – nem voltak egységesek.
A jogegységi határozat összesen két ítéletre tér ki. Az
egyik – a Legfelsõbb Bíróság által hatályában fenntartott –
megyei bírósági ítélet az MT határozatot úgy értelmezte,
hogy az a szakmai képzés rendje és a tanulók jogállása tekintetében a szakmunkástanulókkal azonos társadalombiztosítási jogállást biztosított a szakmunkásképzést folytató szakközépiskolák tanulóinak, s ezért a szolgálati idõbe beszámítani rendelte a szakközépiskolai tanulmányok
folytatásának idejét. A másik – ezzel ellentétes értelmezést
magában foglaló – munkaügyi bírósági ítélet szerint az
MT határozat nem minõsül jogszabálynak, így azt a szolgálati idõ megállapítása szempontjából figyelembe venni
nem lehetett. Az ítélkezési gyakorlat egységessége hiányának bemutatása erre a két ítéletre szorítkozott.

határozatot:

A legfõbb ügyész képviselõje a jogegységi tanács ülésén kifejtette, hogy a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati idejébe a szakmunkásképzést
folytató szakközépiskolában töltött tanulmányi idõt – abban az idõszakban, amikor az MT határozat hatályban volt
– be kell számítani.

1. Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjának szolgálati idejébe a szakmunkásképzést folytató szakközépiskolákban
töltött tanulmányi idõ beszámításáról szóló 4/2007. Közigazgatási-polgári jogegységi határozat alkotmányellenes,
ezért azt a jelen határozat kihirdetése napjával megsemmisíti.

2. A 4/2007. Közigazgatási-polgári jogegységi határozat (a továbbiakban: KPJE) rendelkezõ része kimondja,
hogy a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjának
szolgálati idejébe a szakmunkásképzést folytató szakközépiskolákban töltött tanulmányi idõt az 1019/1976.
(VI. 24.) MT határozat 12. e) pontja alapján szolgálati idõként be kell számítani.

2. Az Alkotmánybíróság a fegyveres szervek hivatásos
állományú tagjának szolgálati idejébe a szakmunkásképzést folytató szakközépiskolákban töltött tanulmányi idõ
beszámításáról szóló 4/2007. Közigazgatási-polgári jogegységi határozat alkotmányellenességének megállapítása
iránt, a Honvédelmi Minisztérium Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség által benyújtott alkotmányjogi panaszokat visszautasítja.
Az Alkotmánybíróság ezt a határozatát a Magyar Közlönyben közzéteszi.

INDOKOLÁS
I.
1. A Legfelsõbb Bíróság Jogegységi Tanácsa a Polgári
Kollégium vezetõje részérõl indítványozott eljárásban
2007. december 17-én jogegységi határozatot hozott a
fegyveres szervek hivatásos állományú tagjának szolgálati
idejébe a szakmunkásképzést folytató szakközépiskolákban töltött tanulmányi idõ beszámításáról. Az indítvány
megtételét az indokolta, hogy az elsõ- és másodfokú bíró-

A szakközépiskolák és a gyakorlati képzésben közremûködõ vállalatok együttmûködésérõl, valamint a szakközépiskolákban folyó szakmunkásképzés egyes kérdéseirõl
szóló 1019/1976. (VI. 24.) MT határozat (a továbbiakban:
MTh.) kihirdetése napján lépett hatályba, de rendelkezéseit 1977. január 1. napjától kellett alkalmazni.
Az egyes minisztertanácsi rendeletek és határozatok hatályon kívül helyezésérõl szóló 44/1990. (III. 13.) MT rendelet 18. § (2) bekezdés e) pontja az MTh.-t és az azt módosító 1023/1981. (VIII. 14.) MT határozatot 1990. március 15. napjával hatályon kívül helyezte.
A középfokú iskoláknak és a vállalatoknak a gyakorlati
oktatási feladatok ellátására irányuló együttmûködésérõl,
valamint a vállalatoknál folyó gyakorlati oktatásról szóló
22/1986. (VI. 20.) MT rendelet 23. § (3) bekezdése viszont
már 1986. szeptember 1. napjával hatályon kívül helyezte
az MTh. 1–11. pontját, 12. pontjának bevezetõ szövegrészét, 12. a) pontját, 12. c) pontjának elsõ és negyedik mondatát, 12. d) pontjának elsõ mondatát, 12 e) pontját, 13–15.
pontját, továbbá az MTh. módosításáról rendelkezõ
1023/1981. (VIII. 14.) MT határozat 1. pontját, 4. pontjának elsõ mondatát, valamint 5. pontját. A hatályon kívül
helyezõ rendelkezés egyúttal elõírta, hogy az MTh.-ban
foglaltakat a már megkezdett tanulmányokra továbbra is
alkalmazni kell.
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3. A KPJE indokolásában a jogegységi tanács rámutatott, hogy a társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény (a továbbiakban: Tbtv.) 54. § (1) bekezdés c) pontja a
szakmunkástanuló-viszonyban töltött idõt szolgálati idõként határozta meg. A Tbtv. 1976. június 24-én hatályban
volt 10. § (2) bekezdése alapján a Minisztertanács a biztosítottak körét kiterjeszthette.
A jogegységi tanács arra hivatkozott, hogy e felhatalmazás alapján jött létre az MTh., amely a Magyar Közlönyben közzétételre került, és amelynek rendelkezéseit
1977. január 1-jétõl kezdve kellett alkalmazni. A KPJE
alapjául szolgáló rendelkezés a következõket tartalmazta:
„A szakmunkásképzést folytató szakközépiskolák tanulóinak társadalombiztosítási jogállása megegyezik a szakmunkástanulókéval”.
A jogegységi tanács – az Alkotmánybíróság idevonatkozó gyakorlatára utalva – kifejtette: formai (jogalkotási)
szempontból nem kifogásolható, hogy a szakmunkástanulók és a szakmunkásképzést nyújtó szakközépiskolai tanulók azonos társadalombiztosítási jogállása a Minisztertanács határozatával valósuljon meg. Álláspontját a jogszabályok kihirdetésérõl és hatálybaléptetésérõl szóló 1974.
évi 24. tvr. (a továbbiakban: kihirdetési tvr.) 2. § (4) bekezdésére alapította, amely szerint a Magyar Közlönyben közzétett MT határozatok kötelezõek az ország egész területén a természetes és jogi személyekre, valamint a külföldön tartózkodó állampolgárokra.
A KPJE indokolása ezen túlmenõen kitér néhány hatályos, illetõleg már hatályon kívül helyezett munkajogi és
társadalombiztosítási rendelkezésre, valamint az MTh.
végrehajtására kiadott miniszteri rendeletekre. Mindezekbõl azt a következtetést vonja le, hogy a szolgálati idõ
megállapítása és kérelemre történõ módosítása a munkáltatói jogkör gyakorlójának, az ezzel kapcsolatos kereset
elbírálása a munkaügyi bíróság hatáskörébe tartozik. A
Legfelsõbb Bíróság kifejti továbbá, hogy a szolgálati idõ
megállapítása a fegyveres szervek hivatásos állományú
tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) személyi hatálya alá tartozók
esetében részben a rájuk irányadó speciális, részben az általános (,,a munkaviszonyban álló dolgozókra irányadó”)
szabályok szerint történik.
A KPJE részletezi és elemzi az MTh. 12. pontjának tartalmát, amelybõl azt a következtetést vonja le, hogy a
12. pont a)–d) alpontjai bizonyos oktatási célok eléréséhez
szükséges elveket határoznak meg, a jogegységi határozat
alapjául szolgáló e) pont viszont ezektõl elkülönülve, tartalma szerint normaként rendelkezik társadalombiztosítási
jogállás meghatározásáról.
Az MTh. 12. pontjának bevezetõ része minisztereket,
más államigazgatási vezetõket, illetõleg szakszervezeti
szerveket hatalmaz fel intézkedések megtételére és együttes miniszteri rendelet kiadásárára. Ezen felhatalmazás
alapján adták ki a szakközépiskolában folyó szakmunkásképzésrõl szóló 14/1976 (XII. 1.) MüM–OM együttes rendeletet (a továbbiakban: Vhr.) A Vhr.-re (közelebbi ren-
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delkezésének megjelölése nélkül) a jogegységi tanács is
hivatkozik, mint olyan jogszabályra, amelynek figyelembevételével határozott úgy, hogy a fegyveres szervek
hivatásos állományú tagja szolgálati idejének megállapításakor a szakmunkásképzést folytató szakközépiskolában
töltött tanulmányi idõt – az MTh. 12. e) pontja alapján –
szolgálati idõként kell elismerni.

II.
Az Alkotmánybírósághoz összesen 147 olyan indítvány
érkezett, amelyek a KPJE alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányultak. Az indítványokból 4 utólagos normakontroll-kérelem (négy különbözõ indítványozótól), 113 alkotmányjogi panasz (valamennyit a Honvédelmi Minisztérium Közgazdasági és
Pénzügyi Ügynökség – jogi képviselõje útján – nyújtotta
be) és 30 bírói kezdeményezés (a Fõvárosi Munkaügyi Bíróság két bírájától). Az Alkotmánybíróság az indítványokat – tárgyi azonosságuk miatt – az Alkotmánybíróság
ideiglenes ügyrendjérõl és annak közzétételérõl szóló, módosított és egységes szerkezetbe foglalt 3/2001. (XII. 3.)
Tü. határozat (ABH 2003, 2065., a továbbiakban: Ügyrend,) 28. § (1) bekezdése alapján egyesítette, és azokat
egy eljárásban bírálta el.
1. Az utólagos normakontroll-kérelmek az alábbiakat
tartalmazzák:
1.1. Az elsõ indítványozó a KPJE visszamenõleges hatályú megsemmisítését kérte, mert szerinte a határozat sérti az Alkotmány 2. § (1) bekezdését (hatalmi ágak elválasztásának elve és a jogbiztonság követelménye), a 47. §
(2) bekezdését (a Legfelsõbb Bíróság jogegységesítõ szerepének elve), a 70/A. §-t (a megkülönböztetési tilalom
elve), valamint a 70/E. §-t (a szociális biztonságra vonatkozó elv).
Az indítvány a releváns jogszabályi háttér ismertetésébõl azt emeli ki, hogy a szakközépiskolai tanuló nem minõsült biztosítottnak [Tbtv. 10. § (1) bekezdése], ezért a
szakközépiskolai tanulóidõ sem munkajogi sem társadalombiztosítási értelemben nem minõsülhet szolgálati idõnek. Ennek megfelelõen a munkáltatói jogkör gyakorlójának a szakközépiskolai idõt érintõ döntése a nyugdíjjogosultságnál figyelembe vehetõ szolgálati idõ szempontjából
egyáltalán nem bír relevanciával.
Az indítványozó ezután részletesen sorra veszi, hogy a
KPJE következtetései az MTh. vonatkozásában az Alkotmány 2. § (1) bekezdésével összefüggésben mely szempontokból aggályosak. Ezek összefoglalóan az alábbiak:
a) Az MTh. meghozatalakor sem volt arra lehetõség,
hogy a már egyszer bizonyos szinten kialakított szabályozást alacsonyabb szintû jogforrás újraszabályozza. Ebbõl
következõen minisztertanácsi határozattal nem lehetett a
Tbtv. szerinti biztosítotti kört kiterjeszteni, vagyis az
MTh.-nak a KPJE szerinti értelmezése egyértelmûen magasabb szintû jogszabállyal való ellentétet eredményez.
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b) A KPJE nincs figyelemmel az MTh. meghozatalakor
hatályos Alkotmánynak a minisztertanács feladatkörével
és a jogszabályi hierarchiával kapcsolatos rendelkezéseire. Az indítványozó szerint jogtechnikailag nehezen kivitelezhetõ és példa nélkül álló megoldás lenne az, hogy a
jogegységi határozat alapjául szolgáló rendelkezés [MTh.
12. e) pont] – a többi hasonló, alapelveket meghatározó
rendelkezéstõl elszakítva – úgymond önálló normatartalommal rendelkezzék.
c) A KPJE szerinti értelmezés tényszerûen is ellentétes
az MTh. megalkotásakor meglévõ és feltárható jogalkotói
akarattal. A minisztertanácsi határozat elõterjesztésébõl az
állapítható meg, hogy a jogalkotó az egészségbiztosítási
szolgáltatásokról kívánt rendelkezni és nem nyugdíjbiztosítási jogosultságokról (szolgálati idõ elismerésérõl).
d) A KPJE rendelkezései a jogbiztonság követelményének azért sem felelnek meg, mert nem értelmezhetõek
egyértelmûen. A jogegységi határozat rendelkezõ része értelmében csak és kizárólag abban az esetben alkalmazandó
(személyi hatály), ha a fegyveres szerv megállapítja a hivatásos állományban álló tagjának a „hivatásos” szolgálati
idejét. A KPJE indokolása viszont kifejti, hogy a „hivatásos” szolgálati idõbe beszámít az az idõtartam is, amelyet
az általános társadalombiztosítási szabályok alapján „általános” szolgálati idõnek minõsül. Ebbõl adódik a KPJE
legjelentõsebb ellentmondása: a rendelkezõ részben foglaltak szerint a fegyveres szervek hivatásos állományú tagja és munkáltatója (a fegyveres szerv) közötti munkajogi
jogviszonyt kívánta rendezni, de a határozat indokolásában a társadalombiztosítási jogvitában irányadó általános
szabályokra hivatkozik oly módon, hogy abba beavatkozván, arra nézve normatív szabályt alkot.
e) A Legfelsõbb Bíróság elmulasztotta azt az elvi kérdést tisztázni, hogy csak a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjának „hivatásos” szolgálati idejébe kell beszámítani a szakközépiskolai idõt, vagy – tekintettel arra,
hogy a beszámítás levezetése éppen az általános társadalombiztosítási szabályok alapulvételével történik – az „általános” munkavállalók „általános” szolgálati idejét is
érinti.
Az indítványozó a jogállamiság elvén és a jogbiztonság
követelményén túlmenõen hivatkozott az Alkotmány 47. §
(2) bekezdésére is. Ezzel kapcsolatban kifejti, hogy a fentiekben összefoglalt jogbizonytalanságot eredményezõ tényezõk éppenséggel akadályozzák a jogalkalmazás egységességét, vagyis a Legfelsõbb Bíróság a KPJE elfogadásával elmulasztotta az Alkotmány hivatkozott rendelkezésében rögzített, a bírósági jogalkalmazás egységének biztosítását elõíró kötelezettség teljesítését.
Az indítványozó álláspontja szerint a KPJE az Alkotmány 70/A. §-ában meghatározott megkülönböztetési tilalom elvébe is ütközik, mert az MTh.-t – nevesített módon –
csak a Hszt. hatálya alá tartozókkal kapcsolatban értelmezi, s ezáltal a többi munkavállalót megfosztja a szakmunkásképzést folytató szakközépiskolában eltöltött tanulmányok szolgálati idõként történõ elismerésétõl.
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A szociális biztonsághoz való joggal összefüggésben az
indítványozó arra hivatkozik, hogy a KPJE alapvetõen
szembehelyezkedik a társadalombiztosítás mûködésének
és mûködtetésének logikájával, mert a szolgálati idõ tipikusan a „vásárolt jog” kategóriájának egyik alapmozzanata. Az Alkotmány 70/E. §-ában írt rendelkezés sérelmét
azzal támasztja alá, hogy az MTh. kihirdetése nem eredményezte a szakközépiskolai tanulmányok szolgálati idõvé minõsítését, mint ahogy nem keletkeztetett járulékfizetési kötelezettséget sem.
Végezetül az indítványozó felhívja az egyik alkotmánybírósági határozathoz fûzött különvéleményt, s ezen belül
is különösen azt emeli ki, hogy a jogegységi eljárásnak
nem feladata a jogalkotói akarat rekonstruálása vagy jogszabályoknak az ettõl eltérõ, új tartalommal való interpretálása.
1.2. Egy másik indítványozó szerint a KPJE sérti az Alkotmány 2. § (1) bekezdésében foglaltakat (jogállamiság
elve), valamint ellentétes a diszkrimináció tilalmát rögzítõ
70/A. § elõírásaival is. E miatt kérte az alkotmányellenesség megállapítását és a jogegységi határozat megsemmisítését.
Az indítványozó a jogbiztonság körében kiemeli, hogy
a jogegységi tanács nem csupán egy jogszabálynak nem
minõsülõ normára alapozva hozta meg döntését, hanem
azt olyan normatartalommal töltötte meg, amely sem a minisztertanácsi határozatból, sem pedig a tárgyidõszakban
hatályos jogszabályi környezetbõl nem következik. A
KPJE tehát egy jogszabályalkotásra való felhatalmazást
(MTh. 12. pont bevezetõ rész), és a jogszabályalkotásra
irányadó elveket [MTh. 12. pont a)–e) alpontjai] tényleges
normaként értelmezi, ezen túlmenõen alkalmazási körét
indokolatlanul kiterjeszti. Ez utóbbi megállapítását az indítványozó arra alapozza, hogy az MTh. 11. pontja szerint
kizárólag az ipari, valamint a mezõgazdasági és élelmezésügyi szakközépiskolákban folyó képzés tekinthetõ a fejezet (12–14. pontok) alkalmazása szempontjából szakmunkásképzést folytató szakközépiskolának.
Az indítványozó szerint ez a fajta kiterjesztõ és egyben
korlátozó (csak a fegyveres szervek hivatásos állományú
tagjaira terjed ki a jogegységi döntés személyi hatálya) értelmezés a diszkrimináció tilalmába ütközik, vagyis sérti
az egyenlõ elbírálás követelményét. Az indítványozó úgy
véli, hogy nem tekinthetõ egyenlõ elbírálásnak az, ha az
ugyanolyan képzésben résztvevõ személyek csupán egyetlen csoportjának biztosított a beszámítási jog.
A KPJE nem tisztázza azt sem, hogy mely idõszakban
létesített tanulmányi jogviszonyt lehet szolgálati idõként
elismerni. Arra ugyanis a jogegységi döntés – mutat rá az
indítványozó – nem tér ki, hogy a szakközépiskolás idõk
csak az MTh. hatályban léte idejére (1976. június 24. vagy
esetleg 1977. január 1. és 1986. szeptember 1. vagy esetleg
1990. március 15. között), illetõleg azt követõen is relevánsak.
Az indítványozó hivatkozik arra is, hogy az MTh. idejében hatályos Alkotmány 54. § (3) bekezdése szerint tör-
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vény állapította meg az állampolgárok alapvetõ jogaira és
kötelezettségeire vonatkozó szabályokat. Ebbe a körbe
tartozott a társadalombiztosítás keretében megvalósuló
anyagi ellátáshoz való jog [58. § (1) és (2) bekezdés]. A kihirdetési tvr. 1. §-ában foglaltak, valamint a tvr. végrehajtásáról szóló 1063/1974. (XII. 30.) MT határozat vonatkozó rendelkezéseivel összevetve, megállapítható, hogy az
állampolgárok biztosítási jogviszonyát illetõen a Minisztertanács határozati formában nem is rendelkezhetett.
Azt is állítja az indítványozó, hogy KPJE ellentétes a
hatályos társadalombiztosítási jogszabályok vonatkozó
rendelkezéseivel. A társadalombiztosítási nyugellátásról
szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.)
37. § (4) bekezdése szerint a biztosítással járó jogviszony
1998. január 1. napját megelõzõ idõtartamát az 1997. december 31-én hatályos jogszabályok alapján kell szolgálati idõként figyelembe venni. A Legfelsõbb Bíróság azonban figyelmen kívül hagyta, hogy a KPJE alapját képezõ
MTh. 1997. december 31-én már részlegesen sem volt hatályban, így az ezen idõpontot meghaladóan benyújtott
igények elbírálásánál alkalmazni sem lehetett.
Végezetül megemlíti az indítványozó, hogy az MTh.
hatályban léte alatt a társadalombiztosítási szervek egy
olyan döntést sem hoztak, amely a szakközépiskolai idõ
szolgálati idõként való elismerésérõl szólt volna.
1.3. A harmadik indítványozó álláspontja szerint a
KPJE ellentétes az Alkotmánynak a jogállamiság elvét tartalmazó 2. § (1) bekezdésével, a jogegységi határozatokról
szóló 47. § (2) bekezdésével, valamint sérti az Alkotmánynak a jogforrási hierarchiáról szóló rendelkezéseit [a következõ rendelkezéseket nevesíti: 25. § (1) bekezdés,
26. §, 35. § (2) bekezdés, 37. § (3) bekezdés, 44/A. §
(2) bekezdés, de ezek közül csak a 37. § (3) bekezdése tekinthetõ relevánsnak az indítvány szempontjából].
Az indítványozó részletesen taglalja, hogy a KPJE rendelkezései miben és milyen összefüggésekben okoznak
jogbizonytalanságot a jogalkalmazásban. Elsõsorban arra
hívja fel a figyelmet, hogy a jogegységi döntés két jogviszonyt érint: foglalkoztatási jogviszonyt, amelyet leszûkít
a Hszt. személyi hatálya alá tartózókra, illetõleg ezzel
összefüggésben társadalombiztosítási jogviszonyt, amelyet tágan, valamennyi jogosult tekintetében lehet értelmezni.
A KPJE-nek az Alkotmány 47. § (2) bekezdésével való
ellentéte körében azt nevesíti az indítványozó, hogy a határozatból annak belsõ ellentmondásos volta miatt nem derül ki a személyi hatály, a szabályozás tárgya, és az sem,
hogy milyen jogviszony rendezését, elbírálását lenne hivatott egységesíteni.
A jogforrási hierarchia sérelmével összefüggésben arra
hivatkozik az indítványozó, hogy a KPJE egy olyan alacsonyabb szintû jogforrás (az MTh.) szabályozásából indul ki, amely nyilvánvalóan ellentétes egy magasabb szintû jogforrás (a Tny.) irányadó rendelkezéseivel.
Az indítványozó álláspontja alátámasztására indítvány-kiegészítést nyújtott be, amelyben bemutatja, hogy a
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KPJE-t az eljáró bírók nem egységesen értelmezik, s ebbõl
fakadóan eltérõen alkalmazzák. Így pl. társadalombiztosítási perekben munkaügyi bíróság alkalmazta a KPJE-t
olyan ügyben, ahol a felperesek nem voltak fegyveres
szervek hivatásos állományú tagjai, míg ugyanaz a bíróság
egy másik ügyben kifejezetten arra hivatkozással utasította el a keresetet, hogy a felperes nem tartozott a Hszt. személyi hatálya alá. Munkajogi perekben alapvetõen abban
nyilvánul meg az eltérõ joggyakorlat, hogy bizonyos esetekben beszámítani rendelik az MTh. hatálybalépése elõtti
idõt, más esetekben viszont nem ismerik el jogszerzõ idõnek az 1977. január 1-je elõtti idõszakra esõ szakközépiskolai tanulmányok idejét.
1.4. A negyedik indítványozó szerint a KPJE sérti a
jogállamiság elvét [Alkotmány 2. § (1) bekezdés], a Legfelsõbb Bíróság jogegységesítõ funkcióját [47. § (2) bekezdés], a bíróságok feladatáról szóló rendelkezést [50. §
(1) bekezdés], valamint a bírósághoz való jogot [57. §
(1) bekezdés].
Indítványában kifejti, hogy a Legfelsõbb Bíróság jogegységi tanácsa elmulasztotta a jogegységi döntés meghozatala elõtt az érintett társadalombiztosítási jogszabályok
áttekintését, amelyek egymással koherens és konzisztens
rendszert alkotva a nyugdíjjogosultság megállapítására
hatáskörrel rendelkezõ szervek egységes jogalkalmazó tevékenységét megfelelõen biztosították. Ezen irányadó szabályok szerint szolgálati idõnek a szakmunkástanuló viszony, majd 1996. január 1-jétõl a tanulószerzõdés alapján
szakképzõ iskolai tanulóként biztosításban töltött idõ számított. Ebbõl következõen hibás és a jogbiztonság követelményét sértõ a KPJE-ben foglalt jogértelmezés, amely a
szakmunkásképzést nyújtó szakközépiskolai tanulmányi
idõt jogszerzõ idõnek ismeri el.
Az Alkotmány 47. § (2) bekezdésének, valamint az
50. § (1) bekezdésének rendelkezéseit az indítványozó
megítélése szerint azért sérti a KPJE, mert a jogegységi tanács jogértelmezési jogkörén túlterjeszkedve normatív
tartalmú döntést hozott, s ezzel quasi jogalkotó szervként
járt el.
Az Alkotmány 57. § (1) bekezdésével összefüggésben
azt kifogásolja az indítványozó, hogy a KPJE csak a Hszt.
személyi hatálya alá tartozó nyugellátást igénylõkre terjeszti ki a bírói jogértelmezés egységét, s ez a törvény elõtti egyenlõség elvének érvényesülését csorbítja. Úgy véli,
hogy mindez egyúttal jogbiztonságot gyengítõ tényezõ is,
mert a más foglalkoztatási jogviszonyban állók tekintetében vitás helyzetet fog teremteni.
Az indítványozó megalapozatlannak és alkotmányellenesnek tartja azt a tényt, hogy a KPJE a teljes tanulmányi
idõt beszámítani rendeli, holott a szakközépiskolások gyakorlati képzése tanulmányaik töredékére terjedt ki. Ezzel
az értelmezéssel szerinte a jogegységi tanács megsértette a
biztosítási védelem objektív alapját adó társadalombiztosítási kockázati közösség elvét is.
2. A 113 alkotmányjogi panaszt a Honvédelmi Minisztérium Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség meghatal-
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mazása alapján eljáró ügyvéd nyújtotta be. Az elõterjesztõ
valamennyi alkotmányjogi panaszban kérte a KPJE alkotmányellenességének megállapítását, s annak meghozatala
idõpontjára visszamenõleges hatályú megsemmisítését.
Egyúttal indítványozta az adott ügyben történõ alkalmazási tilalom kimondását is. Az alkotmányjogi panaszokban
elõterjesztett kérelmeket az alábbiakban kifejtettek szerint
indokolta.
2.1. A jogegységi tanácsnak az MTh.-ra vonatkozó
normaértelmezésérõl, vagyis a KPJE tartalmáról az indítványozó állította, hogy az jogszabályalkotást valósított
meg. Szerinte ez kimeríti a jogállamiság alkotmányos
alapelvének sérelmét, s így különösen sérti az Alkotmány
2. § (1) bekezdését, de ezen túlmenõen ellentétes az alapjog-korlátozás elvi alapját jelentõ 8. § (2) bekezdésével,
valamint a Legfelsõbb Bíróság jogegységesítõ funkcióját
meghatározó 47. § (2) bekezdésével.
Az indítványozó érvelésében hivatkozik az MTh. meghozatalakor hatályos jogszabályi környezetre, s ebbõl azt a
következtetést vonja le, hogy a Minisztertanács csak rendeleti úton, konkrét felhatalmazás alapján élhetett a biztosítottak körének kiterjesztésérõl, illetõleg egyéb idõk szolgálati idõként való beszámításáról. Utal rá, hogy ez a gyakorlatban a Tbtv. végrehajtásáról szóló MT rendelet alkalmankénti módosításával valósult meg. Külön kiemeli,
hogy az MTh.-t a középfokú oktatási intézményekrõl
szóló 1965. évi 24. tvr. felhatalmazása alapján adták ki,
amely semminemû összefüggésben nem állt a biztosítotti
kör kiterjesztésével, hanem egyfajta oktatási reform megvalósítását irányozta elõ. Az MTh. 12. pontja felvezetõjében írt felhatalmazás alapján sem születtek a késõbbiekben
olyan jogszabályok, amelyek a KPJE-ben rögzített igényeket megalapozták volna. Maga a Vhr. sem tartalmaz ilyen
rendelkezést, és még csak nem is utal olyan szabályra, ami
alapján a szakmunkásképzést is folytató szakközépiskolában tanuló szakközépiskolások biztosítotti jogállást nyertek volna, illetve, hogy ennek megfelelõen tanulói jogviszonyuk szolgálati idõnek számítana.
Egy másik indítványozóval megegyezõen [lásd 1.1.
b) pont] vitatja azt, hogy az MTh. 12. e) pontja elkülönült,
önálló normatartalommal rendelkezne. Állítja, hogy az
e) pont, csakúgy mint a többi, a késõbbi jogalkotás során
figyelembeveendõ elvet határoz meg, vagyis normatartalom híján nem alkalmas a Legfelsõbb Bíróság által neki tulajdonított joghatás kiváltására.
Mindezekbõl azt a következtetést vonja le az indítványozó, hogy a jogegységi tanács a hatalommegosztás alkotmányos alapelvét, illetõleg a jogbiztonság követelményét figyelmen kívül hagyva, hatáskörét messze túllépve,
megalapozott indok nélkül hozta meg döntését. A KPJE
nem fogalmaz egyértelmûen, nem világos, hogy milyen
személyi kört érint (lásd még 1.3. pont alatt).
Az indítványozó a jogbiztonsággal, azon belül is különösen a normavilágosság követelményével kapcsolatban
külön kitér a Hszt. és a Magyar Honvédség hivatásos és
szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló
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2001. évi XCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) összefüggéseire. A hivatásos és szerzõdés állományú katonák a Hjt.
hatálybalépése, azaz 2002. január 1-je óta nem tartoznak a
Hszt. személyi hatálya alá, továbbá: a „fegyveres szerv”
kitétel a Magyar Honvédség tekintetében meghaladott. A
KPJE a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjának
szolgálati idejére vonatkozóan kívánt rendelkezni; indokolásában a Hszt.-t nevesíti, miközben említést sem tesz a
Magyar Honvédség állományába tartozó szolgálati viszonyban álló katonákról. Ugyanakkor a Fõvárosi Munkaügyi Bíróság a KPJE kihirdetését követõen sorra helyt ad a
katonák ez irányú – társadalombiztosítási határozat felülvizsgálata iránti – kereseti kérelmének. A jogerõs határozatok megállapítják, hogy a felperesek szakközépiskolai
tanulmányi ideje szolgálati idõnek minõsül.
Hasonlóan más indítványozókkal további jogbizonytalansági tényezõnek minõsíti a jogszerzõ idõ tartamának
meghatározatlanságát. Az indítványozó rámutat, hogy a
Vhr. alapján legkésõbb 1978. szeptember 1-jéig kellett beindítani a szakközépiskolai szakmunkásképzést a kijelölt
szakmákban. Ez a tény lerontja azt az értelmezést, miszerint a beszámítási kötelezettség minden esetben 1977. január 1-jétõl kezdõdne.
A normavilágosság körében kitér még az indítványozó
arra is, hogy a KPJE az ítélkezési gyakorlat bemutatásában
messze nem teljeskörû. Így különösképpen érthetetlennek
gondolja, hogy a jogegységi döntés nem tesz említést arról
a felülvizsgálati eljárás keretében született ítéletrõl, amely
a jogegységi döntés meghozatalát 13 nappal megelõzõen a
KPJE értelmezésével ellentétes indokolás alapján elutasította a felperes szolgálati idõ beszámítására irányuló keresetét.
2.2. A KPJE-rõl az indítványozó úgy véli, hogy diszkriminációt eredményezõ különbséget tesz 1. a Hszt. és a
Hjt. hatálya alá tartozó személyek között 2. a hivatásos és
szerzõdéses szolgálati jogviszonyt létesítõk között 3. a
szakmunkásképzést folytató szakközépiskolában, illetõleg
az ilyen képzést nem folytató szakközépiskolában végzettek között 4. az MTh. hatálybalépése elõtt és annak hatályon kívül helyezését követõen, illetõleg a hatály ideje
alatt folytatott tanulmányok között a jogszerzõ idõ tekintetében. Szerinte az ilyen különbségtétel részben az indokolatlan pozitív diszkrimináció tilalmába ütközik, máskülönben pedig ellentétes a jogegyenlõség alkotmányos alapelvével, vagyis sérti az Alkotmány 70/A. §-át.
A két külön törvény hatálya alá tartozó hivatásos személyi állomány összefüggésében állított pozitív diszkrimináció tekintetében az indítványozó egyrészt utal a 2.1.
pontban kifejtettekre, másrészt állítja, hogy nincs ésszerû
indoka a különbségtételnek. Ennek alátámasztására kifejti,
hogy a Magyar Honvédség állományába tartozó katonák
1996. szeptember 1-jétõl 2001. december 31-ig a Hszt.
személyi hatálya alá tartoztak, azaz társadalombiztosítási
jogállásuk, szolgálati idejük megítélése sem különbözött
pl. a rendõrökétõl. Mivel az MTh. hatályon kívül helyezése a Hszt. hatálybalépését megelõzõ idõpontra esett, a ko-
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rábban ezen törvény hatálya alá tartozókra is ki kellett volna terjeszteni a KPJE hatályát.
Az indítványozó úgy véli, hogy a fegyveres szervek tagjai és a civil szféra munkavállalói (nem a Hszt. személyi
hatálya alá tartozó személyi kör) közötti különbségtételre
mindenfajta ésszerû magyarázat mellõzésével került sor.
A KPJE értelmezése a jogszerzõ idõ elismerésében az általános társadalombiztosítási szabályokra támaszkodik, ekképpen érthetetlen a jogegységi határozat szûkítõ tartalmú
döntése (lásd még 1.1. és 1.3. pontok).
Arra sem talált ésszerû magyarázatot a KPJE indokolásában az indítványozó, hogy a jogszerzõ idõ elismerését
miért szûkítette le a jogegységi tanács a meghatározott
idõszakban szakközépiskolai tanulmányokat folytatókon
belül a tanulmányaikat szakmunkásképzést folytató szakközépiskolában végzõkre.
Más indítványozókhoz hasonlóan azt is diszkriminatívnak tartja, hogy a jogszerzõ idõ csak az MTh. idõbeli hatálya alatti idõszakokra érvényesíthetõ.
2.3. Az indítványozó kifejtette továbbá, hogy a KPJE a
már kialakult, az alkotmányos elveknek, követelményeknek megfelelõen törvényi szinten szabályozott rendszerbe
alkotmányellenesen avatkozott be. Ezzel megsértette az
Alkotmánynak a szociális biztonsághoz való jogról szóló
rendelkezését (70/E. §), a tulajdonhoz való jogot [13. §
(1) bekezdés], valamint a piacgazdaságról szóló rendelkezést [9. § (1) bekezdés].
A szociális biztonsághoz való jog körében az indítványozó – hasonlóan az 1.1. pont utolsó elõtti bekezdésében
már kifejtettekkel – azzal érvel, hogy a KPJE által jogszerzõ idõnek elismert idõszakban járulékfizetésre nem kerül
sor, a szakközépiskolások nem voltak biztosítottak.
A többi felhívott alkotmányi rendelkezéssel is ellentétesnek tartja azt, hogy a KPJE több tízezer jogosult vonatkozásában generál a korábbiakhoz képest új igényeket
anélkül, hogy ennek ellentételezését megteremtené. Ezzel
a társadalombiztosítási rendszer stabilitását, végsõ soron
fennállását veszélyezteti, esetlegesen meghiúsítva a többi
jogosult korábbi színvonalon történõ ellátását. Mivel az alkotmányos tulajdonvédelem kiterjed a társadalombiztosítási igényekre is, az indítványozó úgy gondolja, hogy a
biztosítási jellegû társadalombiztosítási szolgáltatások
csökkentésének vagy megszüntetésének veszélye indokolttá teszi az Alkotmánybíróság beavatkozását.
3. A Fõvárosi Munkaügyi Bíróság két bírája – az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény
(a továbbiakban: Abtv.) 38. § (1) bekezdése alapján –
összesen 30 ügyben kezdeményezte az Alkotmánybíróság
eljárását. Az eljárásokat felfüggesztõ végzéseikben indítványozták a KPJE alkotmányellenességének megállapítását és megsemmisítését. A kezdeményezésekben elõterjesztett kérelmeket az alábbiakban kifejtettek szerint indokolták.
3.1. Az indítványozók mindenekelõtt a jogállamiság
alkotmányos alapelvének sérelmét állították, amellyel
összefüggésben – megegyezõen a 2.1. pontban foglaltak-
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kal – az Alkotmány 2. § (1) bekezdésére, 8. § (2) bekezdésére, valamint a 47. § (2) bekezdésére hivatkoztak.
A jogbiztonság alkotmányos követelményével összeegyeztethetetlennek tartják azt, hogy a Legfelsõbb Bíróság
jogértelmezõ, illetve a jogalkalmazás egységesítését célzó
tevékenysége során jogszabályt alkotott. Megítélésük szerint ugyanis a KPJE egy normatartalommal nem rendelkezõ, csupán elvi iránymutatást meghatározó, a késõbbi jogalkotást befolyásoló kívánalomra [MTh. 12. e) pont] alapul, amelynek figyelembevételével a jogegységi tanács az
irányadó jogszabályokkal ellentétes értelmezésre jutott.
A normavilágosság sérelmét – a 2.1. pontban kifejtettekkel egyezõen – a jogegységi határozattal érintett személyi kör, és az MTh. idõbeli hatálya tekintetében kimutatható számos bizonytalanságra alapítják a bírák, de ezen túlmenõen kitérnek a jogszerzõ idõ alapjául szolgáló képzések jellegére, azok idõtartamára, továbbá részletesen kifejtik a „szolgálati idõ” fogalmi kérdéskörét.
Az indítványozóknak a KPJE meghozatalát követõ idõszak ítélkezési gyakorlatáról szerzett ismeretei arról tanúskodnak, hogy az eljáró bíróságok eltérõen értelmezik a
nyugdíjjogosultság szempontjából beszámítható idõ mértékét. Egyes ítéletek szerint akár egyetlen, 1977. január
1-je utáni féléves – a tanulmányokat lezáró – idõszak elegendõ a teljes szakközépiskolai idõ beszámítására, mások
szerint az ilyen idõ egyáltalán nem számítható be, míg a
harmadik álláspont csak az 1977. január 1.-jét követõ idõre esõ részt engedi beszámítani. A KPJE arra sem tér ki,
hogy a tényleges tanulmányi idõ számít (ami lehet négy
évnél hosszabb), vagy legfeljebb a képesítés megszerzéséhez elõírt idõ (ami nem lehet több, mint négy év). További
bizonytalanságot jelent, hogy az MTh.-ban és a Vhr.-ben
nem nevesített szakmát oktató szakközépiskolákban (lásd
1.2. pont második bekezdés) töltött tanulmányi idõt szolgálati idõnek kell-e minõsíteni.
Az indítványozók idézik a KPJE-ben feltett – a késõbbiekben általuk megválaszolatlannak tekintett – kérdést:
„[...] eldöntendõ, hogy a felvetett kérdésben munkaügyi
jogvita keretében kell-e határozni, avagy a szolgálati idõ
megállapítása kizárólag az erre hatáskörrel felruházott
nyugdíjmegállapító szervek feladata.” Az indítványozók
megítélése szerint félreértésre az adott okot, hogy a vonatkozó jogszabályok [a már nem hatályos, a fegyveres erõk
és a fegyveres testületek hivatásos állományának szolgálati viszonyáról szóló 1971. évi 10. tvr. (a továbbiakban:
szolgálati tvr.), valamint a Hszt. és a Hjt.] fogalomhasználata speciális: a munkajogi aspektusból lényeges, foglalkoztatási jogviszonyban töltött idõt is – egyébként a nyugdíjjogosultság megállapítása tekintetében releváns –
„szolgálati idõ” kifejezéssel illetik.
3.2. A kezdeményezést tevõ bírák a jogegyenlõség alkotmányos alapelvének sérelmét és a pozitív diszkrimináció tilalmát ugyanazokra az érvekre alapítják, amelyek a
2.2. pontban kerültek összefoglalásra. Következtetésük is
megegyezõ az alkotmányjogi panaszt elõterjesztõjével: a
KPJE-ben, a Hszt. személyi hatálya alá tartozók tekinteté-
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ben alkalmazott pozitív diszkrimináció önkényes, ésszerû
indok nélküli megkülönböztetést eredményez, így sérti az
Alkotmány 70/A. §-át.
3.3. A szociális biztonsághoz való jog, a vásárolt jog, a
biztosítotti minõség és a tulajdonjog védelme körében az
indítványozó bírák által kifejtett alkotmányossági aggályok tartalmukban megegyeznek a 2.3. pontban összefoglaltakkal. Ennek alapján azt állítják, hogy a KPJE sérti az
Alkotmány 70/E. §-át, a 13. § (1) bekezdését, valamint a
9. § (1) bekezdését.

III.
1. Az indítványozók által felhívott, illetõleg az ügy elbírálásában releváns alkotmányi rendelkezések a következõk:
„2. § (1) A Magyar Köztársaság független, demokratikus jogállam.”
„8. § (2) A Magyar Köztársaságban az alapvetõ jogokra
és kötelességekre vonatkozó szabályokat törvény állapítja
meg, alapvetõ jog lényeges tartalmát azonban nem korlátozhatja.”
„9. § (1) Magyarország gazdasága olyan piacgazdaság,
amelyben a köztulajdon és a magántulajdon egyenjogú és
egyenlõ védelemben részesül.”
„13. § (1) A Magyar Köztársaság biztosítja a tulajdonhoz való jogot.”
„32/A. § (1) Az Alkotmánybíróság felülvizsgálja a jogszabályok alkotmányosságát, illetõleg ellátja a törvénnyel
hatáskörébe utalt feladatokat.”
„37. § (3) A Kormány tagjai törvényben vagy kormányrendeletben kapott felhatalmazás alapján feladatkörükben
eljárva rendeletet adnak ki, amelyek törvénnyel és kormányrendelettel nem lehetnek ellentétesek. A rendeleteket
a hivatalos lapban ki kell hirdetni.”
„47. § (2) A Legfelsõbb Bíróság biztosítja a bíróságok
jogalkalmazásának egységét, jogegységi határozatai a bíróságokra kötelezõek.”
„50. § (1) A Magyar Köztársaság bíróságai védik és biztosítják az alkotmányos rendet, a természetes személyek, a
jogi személyek és a jogi személyiséggel nem rendelkezõ
szervezetek jogait és törvényes érdekeit, büntetik a bûncselekmények elkövetõit.”
„57. § (1) A Magyar Köztársaságban a bíróság elõtt
mindenki egyenlõ, és mindenkinek joga van ahhoz, hogy
az ellene emelt bármely vádat, vagy valamely perben a jogait és kötelességeit a törvény által felállított független és
pártatlan bíróság igazságos és nyilvános tárgyaláson bírálja el.”
„70/A. § (1) A Magyar Köztársaság biztosítja a területén tartózkodó minden személy számára az emberi, illetve
az állampolgári jogokat, bármely megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín, nem, nyelv, vallás, politikai vagy más
vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni,
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születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül.
(2) Az embereknek az (1) bekezdés szerinti bármilyen
hátrányos megkülönböztetését a törvény szigorúan bünteti.
(3) A Magyar Köztársaság a jogegyenlõség megvalósulását az esélyegyenlõtlenségek kiküszöbölését célzó intézkedésekkel is segíti.”
„70/E. § (1) A Magyar Köztársaság állampolgárainak
joguk van a szociális biztonsághoz; öregség, betegség,
rokkantság, özvegység, árvaság és önhibájukon kívül bekövetkezett munkanélküliség esetén a megélhetésükhöz
szükséges ellátásra jogosultak.
(2) A Magyar Köztársaság az ellátáshoz való jogot a társadalombiztosítás útján és a szociális intézmények rendszerével valósítja meg.”
2. Az Mth.-nak a KPJE által értelmezett rendelkezése:
„12. A Minisztertanács felhatalmazza a mûvelõdési minisztert, hogy a mezõgazdasági és élelmezésügyi miniszterrel, a pénzügyminiszterrel, az Országos Tervhivatal elnökével, a Minisztertanács Tanácsi Hivatala elnökével, a
Szakszervezetek Országos Tanácsával és a Pedagógusok
Szakszervezetével egyetértésben a 11. pontban foglaltak
megvalósítására a szükséges intézkedéseket tegyék meg,
illetõleg a szakmunkásképzést folytató szakközépiskolákban a szakmunkásképzéssel összefüggõ kérdéseket együttes rendeletben szabályozzák.
Ennek során a következõ alapelveket kell érvényre juttatni:
[...]
e) a szakmunkásképzést folytató szakközépiskolák tanulóinak társadalombiztosítási jogállása megegyezik a
szakmunkástanulókéval”.

IV.
Az Alkotmánybíróság elsõként abban foglalt állást,
hogy az indítványok érdemi elbírálásra alkalmasak-e. Ennek során megállapította, hogy az alkotmányjogi panaszok
nem felelnek meg benyújtásuk törvényi feltételeinek, ezért
azokat visszautasította; a többi indítványt érdemi elbírálásra alkalmasnak ítélte.
1. Az Abtv. 48. § (1) bekezdése szerint az Alkotmányban biztosított jogainak megsértése miatt alkotmányjogi
panasszal fordulhat az Alkotmánybírósághoz az, akinek a
jogsérelme az alkotmányellenes jogszabály alkalmazása
folytán következett be, és egyéb jogorvoslati lehetõségeit
már kimerítette, illetõleg más jogorvoslati lehetõség nincs
számára biztosítva.
Az alkotmányjogi panasz – hasonlóan a bírói kezdeményezéshez – konkrét normakontroll, azaz konkrét üggyel
kapcsolatban merül fel a jogi szabályozás alkotmányossága. Az 57/1991. (XI. 8.) AB határozat mondta ki azt az
alapvetõ tételt, hogy az alkotmányjogi panasz jogorvoslat.
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Ez a határozat egyúttal leszögezte: „[e] jogorvoslathoz
való alanyi jogosultság ugyanakkor nem minõsül általános
jogorvoslatnak, mert az csak kivételesen a jogerõ beállta
után, továbbá alkotmányos alapjog sérelme esetén vehetõ
igénybe [...]”. (ABH 1991, 272, 281, 282.)
A törvény és az alkotmánybírósági gyakorlat alapján
megállapítható: ezen különleges és kivételes jogorvoslati
eszköz igénybevételének egyik szükségképpeni feltétele
az alapjogi sérelem bekövetkezése, vagy legalábbis az a
lehetõség, hogy ez a sérelem bekövetkezzék. Az alkotmányjogi panasz tehát az Alkotmányban szabályozott
alapvetõ jogok védelmének egyik eszköze. A 65/1992.
(XII. 17.) AB határozat az alapvetõ jogok rendeltetésével
kapcsolatban hangsúlyozta annak fontosságát, hogy „[...]
az államhatalommal szemben alkotmányos garanciákat teremtsenek az állampolgár, az egyén vagy egy közösség jogainak védelmére, cselekvési autonómiájának biztosítására.” (ABH 1992, 289, 291.)
A fentiekbõl következõen közhatalmi jogosítvánnyal
felruházott állami szervnek nincs az államhatalommal
szemben garanciákat jelentõ olyan alkotmányos alapjoga,
amely feljogosítaná alkotmányjogi panasz elõterjesztésére.
A jelen ügyben – jogi képviselõje útján – az alkotmányjogi panaszokat egy hatósági jogkörrel rendelkezõ állami
szerv, nevezetesen a Honvédelmi Minisztérium Közgazdasági és Pénzügyi Ügynöksége nyújtotta be.
Az Abtv. hivatkozott rendelkezése értelmében csak az
jogosult alkotmányjogi panasz elõterjesztésére, akinek a
jogsérelme bekövetkezett. A KPJE-vel kapcsolatban benyújtott alkotmányjogi panaszok alapul fekvõ eljárásaiban
viszont az indítványozót érintõen nem állapítható meg
alapjogi jogsérelem bekövetkezése.
Mindezek alapján az Alkotmánybíróság azt állapította
meg, hogy az alkotmányjogi panaszokat nem jogosult
nyújtotta be, és azokat – az Ügyrend 29. § c) pontjára is figyelemmel – visszautasította.
2. A többi indítvány (valamennyi absztrakt normakontroll és a bírói kezdeményezések) körében az érdemi elbírálás alapját, annak szempontjait határozta meg az Alkotmánybíróság. Tekintettel arra, hogy az indítványozók jogegységi határozat alkotmányellenességének megállapítását kérik, az Alkotmánybíróság elsõként – a korábbi gyakorlata során kialakított értelmezésnek megfelelõen – saját
hatásköre kérdésében fejtette ki álláspontját.
2.1. Az Alkotmánybíróság az Alkotmány 32/A. §
(1) bekezdésébõl vezette le, hogy utólagos normakontroll
hatáskörében vizsgálat tárgyává teheti a Legfelsõbb Bíróság jogegységi határozatát. Az Alkotmánybíróság precedensnek minõsülõ határozatában leszögezte: az Alkotmánybíróságnak – alkotmányos jogállásából eredõ – azon
gyakorlatából, hogy utólagos normakontroll hatáskörébe
tartozik valamennyi norma alkotmányossági vizsgálata, az
következik, hogy hatáskörébe tartozik a jogegységi határozat alkotmányossági vizsgálata, s ha az – a törvény
egyéb lehetséges értelmezési tartományától eltérõen – al-
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kotmánysértõ, akkor annak megállapítása. [42/2005.
(XI. 14.) AB határozat, ABH 2005, 504, 514.; (a továbbiakban: Abh.).] Az Alkotmánybíróság e döntésében megállapította a 3/2004. BJE jogegységi határozat alkotmányellenességét és határozatának kihirdetése napjával megsemmisítette.
Az Alkotmánybíróság hatáskör-értelmezõ gyakorlatával összefüggésben már korábban hangsúlyozta: „[a]z Alkotmánybíróságnak saját hatáskörét értelmezõ határozatai
éppen úgy mindenkire nézve kötelezõek, mint bármely
más – köztük az ilyen értelmezéssel nyert hatáskörben hozott – határozata. Ebben az értelmezésben az Alkotmánybíróságot egyrészt az vezérli, hogy sajátos feladatának eleget tehessen; másrészt a többi alkotmánybíróság példája,
amelybõl az Alkotmánybíróság azokhoz a megoldásokhoz
csatlakozik, amelyeket szintén az alkotmánybíráskodás
feladatellátásához szükséges fejlõdése követelt meg.”
[4/1997. (I. 22.) AB határozat, ABH 1997, 41, 49.]
2.2. A jelen ügyben a KPJE alkotmányossági vizsgálatát nemcsak absztrakt, hanem konkrét normakontroll hatáskörben is indítványozták.
Az Abtv. 1. §-a sorolja fel részletesen az Alkotmánybíróság hatásköreit. Az Alkotmánybíróság már több döntésében – többek között az Abh.-ban – kifejtette, hogy hatásköreit alkotmányos jogállásával összhangban kell értelmezni (ABH 2005, 504, 511.). Az Abh. ezt az értelmezést
– a jogegységi határozat tekintetében – az Abtv. 1. §
b) pontjába foglalt hatáskörében eljárva végezte el (ABH
2005, 504.), de nem szólt a jogegységi határozat alkotmányossági vizsgálatára irányuló egyéb alkotmánybírósági
hatáskörökrõl.
Az Abtv. 1. § b) pontjába foglalt alkotmányellenesség
utólagos vizsgálatát az Abtv. 37–43. §-aiban foglaltak
részletezik. Ennek keretében az Abtv. nemcsak az absztrakt, hanem a konkrét normakontroll – a bírói kezdeményezés – esetkörét is említi. Az Abtv. 38. § (1) bekezdése
szerint a bíró – a bírósági eljárás felfüggesztése mellett –
az Alkotmánybíróság eljárását kezdeményezi, ha az elõtte
folyamatban levõ ügy elbírálása során olyan jogszabályt
vagy állami irányítás egyéb jogi eszközét kell alkalmazni,
amelynek alkotmányellenességét észleli. A bírói kezdeményezés mellett a konkrét normakontroll másik formája
az Abtv. 1. § d) pontjában és 48. §-ában foglalt alkotmányjogi panasz.
A felhívott rendelkezéseket értékelve, a 4/2003. PJE
jogegységi határozat alkotmányellenességének vizsgálatára irányuló indítványokat és alkotmányjogi panaszokat
érdemben elbíráló 70/2006. (XII. 13.) AB határozatban az
Alkotmánybíróság megállapította: „[a]z Alkotmány
32/A. § (1) bekezdésébõl – a normák absztrakt és konkrét
alkotmányossági felülvizsgálatát egyaránt biztosító hatáskörbõl – az Abtv. idézett szabályaiból, valamint az Alkotmánybíróság gyakorlatában alkalmazott elvbõl, miszerint
az Alkotmánybíróság hatásköreit alkotmányos jogállásával összhangban kell értelmezni, következik, hogy az Alkotmánybíróságnak a jogegységi határozat alkotmányos-
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sági vizsgálatára az Abtv. 1. § b) és d) pontjában meghatározott normakontroll eseteiben (utólagos absztrakt normakontroll, illetve a konkrét normakontroll mindkét formája:
a bírói kezdeményezés és az alkotmányjogi panasz alapján
is) lehetõsége van.” (ABH 2006, 786, 795.)
A fentieket megerõsítette a 679/B/2007. AB határozat,
amely az 1/2007. PJE jogegységi határozat alkotmányellenességének megállapítására irányuló bírói kezdeményezést és alkotmányjogi panaszokat érdemben bírálta el.
(ABK 2008. április, 638, 640.)
3. Az elõzõ pontokban kifejtettekre tekintettel a jelen
ügyben az Alkotmánybíróság a KPJE-t utólagos absztrakt
normakontroll, valamint a konkrét normakontroll egyik
formája (bírói kezdeményezés) alapján vizsgálni kérõ indítványokat érdemben bírálta el.
Az Alkotmánybíróság a KPJE elbírálhatóságáról hozott
döntésével kapcsolatban megerõsíti az Abh.-ban hangsúlyozott megállapítását: „[...] jelen hatáskör-értelmezõ döntése (a jogegységi határozat alkotmányossági felülvizsgálhatósága) ugyanakkor a bírói függetlenséget szélesíti, mivel az eljáró bíró az Abtv. 38. § alapján nemcsak az alkalmazott jogszabály alkotmányossági vizsgálatát kérheti,
hanem a számára kötelezõ valamennyi norma felülvizsgálatát.” (ABH 2005, 514–515.)

V.
Az indítványok megalapozottak.
1. A KPJE olyan alapelvként meghatározott iránymutatás (minisztertanácsi határozat egy pontja) értelmezését
fejti ki, amely már a jogegységi határozat meghozatalakor
sem volt hatályban (lásd részletesen I/2. pont harmadik és
negyedik bekezdés), de a munkaügyi és társadalombiztosítási ügyekben eljáró bíróságok – arra az idõszakra vonatkozó jogszerzõ idõk tekintetében, amikor az MTh. még hatályban volt – alkalmazták. Az MTh. – a kihirdetési tvr.
2. § (4) bekezdése szerint – nem minõsült ugyan jogszabálynak, azonban, mint az államvezetés iránymutatásait
tartalmazó minisztertanácsi határozat, kötelezõ volt az ország egész területén a természetes és a jogi személyekre,
valamint a külföldön tartózkodó magyar állampolgárokra.
A jelen ügyben elõterjesztett indítványok az MTh.-ra, s
ezen belül is különösen annak 12. e) pontjára vonatkozó
indítványi kérelmet nem fogalmaztak meg, határozott kérelmet kizárólag a KPJE-vel kapcsolatban terjesztettek
elõ.
2. Az MTh. 12. e) pontjában foglalt iránymutatás szerint rendeletalkotás révén el kell érni, hogy a szakmunkásképzést folytató szakközépiskolák tanulóinak jogállása
megegyezzék a szakmunkástanulókéval. A KPJE értelmezése ezzel szemben azon alapul, hogy a jövõbeni jogalkotást segítõ, iránymutató alapelv már önmagában norma-
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ként rendelkezett az érintett tanulók társadalombiztosítási
jogállása azonosságáról.
Amint azt az Abh. tartalmazza: a jogértelmezés alapszabálya, hogy az csak a jogszabály tartalmának feltárását célozhatja, nem vezethet a jogszabály tartalmának módosításával új szabály meghatározására. (ABH 2005, 526.) A
KPJE rendelkezõ része viszont egyrészt olyan személyi
kört (fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai) határozott meg, amely az MTh.-ból nem következik, másrészt
tartalmi minõségében is különbözik a minisztertanácsi határozat értelmezett pontjától: bizonyos személyek de lege
ferenda jogállási helyzetébõl kiindulva szolgálati idõ beszámításáról rendelkezik. Ez annyit jelent, hogy a KPJE
olyan normatartalmat alakított ki, amely az egyébként normatartalmat nem hordozó MTh. 12. e) pontban sem közvetlenül, sem értelmezés révén nem ragadható meg. Az önálló, és a bíróságokra nézve kötelezõ erõvel bíró normatartalom megjelenése az indítványokkal érintett jogegységi
határozatban azt eredményezte, hogy a Legfelsõbb Bíróság túllépte a jogalkalmazás egységét biztosító jogértelmezõ jogkörének az Alkotmányban meghatározott kereteit.
3. Az Alkotmánybíróság azt is megállapította, hogy az
MTh. nyomán nem fogadtak el egyetlen olyan jogszabályt
sem, amely a szakmunkásképzést folytató szakközépiskolában töltött idõt akár munkajogi, akár társadalombiztosítási (ezen belül: nyugellátási) szempontból jogszerzõ idõnek ismerte volna el. A KPJE indokolása hivatkozik ugyan
a Vhr.-re, de a hivatkozott jogszabály a szakközépiskolai
tanulók „társadalombiztosítási jogállásának” a szakmunkás tanulókéval való – az MTh.-ban mintegy elõrevetített
– egyezõségét nem mondja ki, továbbá más olyan szabályt
sem tartalmaz, amelybõl a jogszerzõ idõ beszámíthatóságára lehetne következtetni.
Az Alkotmánybíróság a fentiekhez kapcsolódva hangsúlyozza: kizárólag a jogalkotó jogosult arra, hogy – a
nemzetközi kötelezettségeket is figyelembe véve – bizonyos idõtartamokat jogszerzõ idõnek elismerjen. Ezt a jogkört, illetõleg az ebbõl fakadó jogosítványok gyakorlását
nem helyettesítheti sem a bírósági jogalkalmazás, sem a
Legfelsõbb Bíróság jogértelmezõ tevékenysége.
4. A KPJE rendelkezõ része a jogegységi határozat személyi hatályát – törvényre vagy más jogszabályra való hivatkozás nélkül – a fegyveres szervek hivatásos állományú
tagjaira állapítja meg. A határozat indokolása viszont már
kifejti, hogy a foglalkoztatási jogviszonyokat szabályozó
számos törvény közül konkrétan a Hszt. személyi hatályát
tartja irányadónak. A személyi hatály meghatározatlansága és esetlegessége azáltal válik nyilvánvalóvá, hogy a
KPJE jogértelmezése az MTh. megalkotása (1976) és hatályon kívül helyezése (1986 ill. 1990.) közötti idõszakra
nyúlik vissza, amikor mind a munkajogi, mind a társadalombiztosítási jogszabályok a jelenlegitõl eltérõek voltak.
A személyi hatály szempontjából is meghatározó jogszerzési jogcím vonatkozásában a jogegységi tanács a szolgá-
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lati tvr.-nek azt a rendelkezését [33. § (2) bekezdés
d) pont] tekintette irányadónak, amely a szolgálati idõbe
beszámítani rendelte a munkaviszonyban álló dolgozókra
irányadó nyugdíjbiztosítási szabályok szerinti jogszerzõ
idõt is. Ugyanakkor a KPJE nem állapítja meg, hogy a
szakmunkásképzést folytató szakközépiskolában töltött
tanulmányi idõ a más foglalkoztatási jogviszonyban állókra is, mint konkrét nyugellátási jogszerzési jogcím vonatkozna, így különösképpen azt sem fejti ki, hogy a Hjt. személyi hatálya alá tartozók (katonák) akár munkajogi, akár
társadalombiztosítási szempontból érintettek lennének.
Ennek ellenére a KPJE megjelenését követõen a bíróságok
számos perben – annak alapján, hogy a szolgálati tvr. a
fegyveres erõk állományának jogviszonyát is szabályozta
– kiterjesztették a jogegységi határozat személyi hatályát a
katonákra is.
5. A KPJE-ben tisztázatlan továbbá a „szolgálati idõ”
fogalma, ebbõl következõen nem világos, hogy munkajogi
vagy társadalombiztosítási jellegû a jogegységi határozat
normatartalma; esetleg mindkettõ releváns. A már nem hatályos, a hivatásos állományra vonatkozó foglalkoztatási
jogszabályok ugyanis speciális, a jelenleg bevett fogalmi
rendszertõl részben eltérõ jogi kifejezéseket, terminus
technicusokat használtak. A hatályos jogi fogalomrendszerben például már nem ugyanazt jelenti a szolgálati tvr.
címében is megjelenõ „fegyveres erõk” kitétel, mint korábban, és ugyanígy megváltoztak a szolgálati idõ számításáról szóló rendelkezések is. Alapvetõ fogalmi változás,
hogy míg a szolgálati tvr. 33. §-a egységesen szolgálati
idõrõl rendelkezik, addig a Hszt. szabályozása
(326–331. §-ok) differenciál a szolgálati idõ és a szolgálati
viszonyban eltöltött idõ, valamint a szolgálati nyugdíjra
jogosultság szempontjából figyelembe vehetõ idõ között.
6. Az elõzõ pontokban kifejtettek alapján az Alkotmánybíróság megállapította: a KPJE az önálló – jogszabályi hátteret nélkülözõ – normatartalom kialakításával túllépte az Alkotmány 47. § (2) bekezdésében meghatározott,
a bíróságok jogalkalmazásának egységét biztosítani hivatott jogértelmezés kereteit. A KPJE ezen túlmenõen nem
tett eleget az Alkotmány 47. § (2) bekezdésében meghatározott jogegységesítõ funkció alapkövetelményének sem,
ugyanis tartalma többféleképpen értelmezhetõ, s ez a bírósági jogalkalmazásnak – a korábbiakhoz képest is még további – elbizonytalanodását eredményezi.
7. Az Alkotmánybíróság következetes gyakorlata szerint, ha az indítvánnyal támadott jogszabályt vagy annak
egy részét az Alkotmány valamely rendelkezésébe ütközõnek minõsíti, akkor a további alkotmányi rendelkezések
esetleges sérelmét érdemben nem vizsgálja. [44/1995.
(VI. 30.) AB határozat, ABH 1995, 203, 205.; 4/1996.
(II. 23.) AB határozat, ABH 1996, 37, 44.; 61/1997.
(XI. 19.) AB határozat, ABH 1997, 361, 364.; 15/2000.
(V. 24.) AB határozat, ABH 2000, 420, 423.; 16/2000.
(V. 24.) AB határozat, ABH 2000, 425, 429.; 29/2000.
(X. 11.) AB határozat, ABH 2000, 193, 200.]
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Tekintettel arra, hogy az Alkotmánybíróság a KPJE-t az
Alkotmány 47. § (2) bekezdésébe ütközõnek minõsítette,
az indítványozók által felhívott további alkotmányi rendelkezések sérelmét nem vizsgálta.
8. Mivel az Alkotmánybíróság megállapította a KPJE
alkotmányellenességét, azt – az Abtv. 40. §-ának megfelelõen – megsemmisítette. Az Abtv. 42. § (1) bekezdése szerint a megsemmisített KPJE a határozat közzétételének
napján veszti hatályát.
9. A bírák indítványaikban a jogegységi határozat
alkotmányellenességének megállapítását és megsemmisítését kérték. Az alkalmazási tilalom tekintetében kérelmet
nem terjesztettek elõ. Ugyanakkor az Abtv. 38. § szerinti
bírói kezdeményezés hatáskörben eljárva, a jogszabály
vagy az állami irányítás egyéb jogi eszköze alkotmányellenességének megállapításakor, indokolt esetben az Alkotmánybíróságnak a kérelemtõl függetlenül rendelkeznie
kell az alkalmazási tilalomról.
Ha valamely olyan jogszabály vagy jogszabályi rendelkezés alkotmányellenességét állapította volna meg az Alkotmánybíróság, amely a társadalombiztosítási szerv határozathozatalában is releváns, ki kellene mondani az alkalmazási tilalmat, hiszen a szerv határozatának törvényességét felülvizsgáló bírónak a határozathozatal idõpontjában hatályos jogszabályokat kell figyelembe vennie.
A jelen ügy tárgya viszont nem jogszabály, hanem a bíróságokra kötelezõ jogegységi határozat, amely a társadalombiztosítási szervek eljárásában nem bír kötelezõ erõvel. E miatt az alkalmazási tilalom kimondása bírói kezdeményezés esetén jogegységi határozattal összefüggésben
nem szükséges, mert az alkotmánybírósági döntést követõen az eljárás folytatása során a megsemmisített jogegységi döntés az eljáró bírót nem köti.
A határozat Magyar Közlönyben történõ közzététele az
Abtv. 41. §-án alapul.
Dr. Paczolay Péter s. k.,
az Alkotmánybíróság elnöke

Dr. Balogh Elemér s. k.,

Dr. Bragyova András s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Holló András s. k.,

Dr. Kiss László s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Paczolay Péter s. k.,

Dr. Lenkovics Barnabás s. k.,

az Alkotmánybíróság elnöke,
az aláírásban akadályozott
dr. Kovács Péter
alkotmánybíró helyett

alkotmánybíró

Dr. Lévay Miklós s. k.,

Dr. Trócsányi László s. k.,

elõadó alkotmánybíró

alkotmánybíró

Alkotmánybírósági ügyszám: 78/B/2008.
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Dr. Bragyova András alkotmánybíró párhuzamos indokolása
Egyetértek a többségi határozat rendelkezõ részével, de
indokolását nem tudom követni.
1. A többség szerint a KPJE egy, a határozatban
Mth.-val jelölt, 1976-os minisztertanácsi határozat téves
értelmezését adja. Alkotmányellenességének oka az, hogy
az Mth., pontosabban annak 12. § e) pontja, nem tartalmazta azt a szabályt – a szakmunkástanulók és a szakközépiskolákban szakmunkásképzésben résztvevõ tanulók
azonos társadalombiztosítási jogállását –, melyet a KPJE
belõle kiolvasni vél. A korszakban irányadó jogszabályok,
így a jogszabályok kihirdetésérõl és hatálybalépésérõl
szóló 1974. évi 24. tvr. (a továbbiakban: tvr.) 2. §-a szerint
– erre a KPJE indoklása emlékeztet – a Minisztertanács
Magyar Közlönyben közzétett határozatai „kötelezõek az
ország egész területén a természetes és jogi személyekre”
[2. § (4) bekezdés]. A szóban forgó Mth. a Magyar Közlönyben megjelent, így az említett tvr. szerint jogszabálynak (,,természetes és jogi személyekre kötelezõnek”) számított. Ennek alapján jutott arra a következtetésre a jogegységi tanács, hogy a szakközépiskolás szakmunkásképzésben töltött idõ (hasonlóan a „valódi” szakmunkásképzésben töltötthöz) a Hszt. 326. §-a alkalmazása szempontjából szolgálati idõnek számít, jóllehet ezt az Mth. csak az
illetékes miniszternek címzett felhívás alakjában tartalmazta, és végrehajtási jogszabály (nem úgy, mint a szakmunkástanulók esetében) nem jelent meg.
A KPJE azonban, szemben a többségi határozattal, nem
az Mth. és nem is a sok módosítással egészen 1996-ig hatályos 1971. évi 10. tvr. (a továbbiakban: Szolgálati tvr.)
33. § (2) bekezdése a) pontját értelmezte, hanem a ma hatályos Hszt. 326. és következõ §-ait, amelyek a szolgálati
idõ számítását szabályozzák. A Hszt. 326. § (1) bekezdése
szerint a „nyugdíjjogosultság és a nyugdíj mértéke szempontjából a törvény hatálybalépése elõtt [1996] a fegyveres szervek állományában hivatásos szolgálati viszonyban
eltöltött (...) idõt szolgálati viszonyban töltött idõnek kell
tekinteni” [vö. Hszt. 328. § (1) bekezdés]. A KPJE tehát
ennek értelmezése. Mindeközben igaz, hogy a Hszt.-ben
szereplõ a „fegyveres szervek állományában hivatásos
szolgálati viszonyban töltött idõ” jelentése a korábban (a
Hszt. hatálybalépése, 1996 elõtt) hatályban volt jogszabályok, így a Szolgálati tvr. idézett rendelkezése alapján határozható meg. A bírói gyakorlatban vitatott volt, hogy a
szakmunkásképzést nyújtó szakközépiskolában töltött idõ
ugyanúgy szolgálati viszonyban töltött idõnek számít-e –
aminek azért van jelentõsége, mert a Szolgálati tvr. említett 33. § (2) bekezdés a) pontja szerint a hivatásos szolgálati idõbe beszámított a nyugdíjjogosultság szempontjából
minden, „a munkaviszonyban álló dolgozókra irányadó
szabályok szerint” munkaviszonyban töltött idõ, így a
szakmunkástanulóként töltött idõ is.
A többségi határozat ezt az Mth. téves értelmezésének
tartja. Szerintem azonban a KPJE a ma hatályos Hszt. 326.
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és azt követõ §-ait nem értelmezte, hanem alkalmazta,
mégpedig a korábbi jogszabályok ex post értelmezésével.
A szakmunkástanulók és a szakközépiskolások egy csoportjának jogállása közötti különbség kérdése ma, a Hszt.
326–328. §-ai alkalmazásának kérdése, s mint ilyen nem
tartozik az Alkotmánybíróság hatáskörébe. Ezen az alapon
szerintem a KPJE alkotmányellenessége nem állapítható
meg. A KPJE alkotmányellenessége nem alapítható az Alkotmánybíróság szerint téves bírói jogértelmezésre vagy
jogalkalmazásra, hanem egyedül a KPJE bíróságokra kötelezõ tartalmára. E tartalom szerintem is az Alkotmány
70/A. § (1) bekezdésébe ütközik, mert – a jogrendszer idõközben bekövetkezett átalakulása miatt – egyenlõtlenül
kezel hasonló, vagy azonos csoportba tartozókat. A Szolgálati tvr. hatálya még kiterjedt a fegyveres erõk egészére
(így a ma külön szabályozott hivatásos katonai szolgálatra
is); ennek következtében a valaha azonos jogállású és ma
is sokban hasonló szolgálatot ellátók helyzete a nyugdíjjogosultság vagy nyugdíj mértéke tekintetében alkotmányosan igazolhatatlanul különbözik. Az igazolatlanul egyenlõ
kezelés abban is kimutatható, hogy a korabeli
(1970–1980-as évekbeli) jogszabályok, az Mth. ellenére,
jelentõs különbséget tettek társadalombiztosítási szempontból a szakmunkástanulók és a szakközépiskolások között, mivel az utóbbiak tanulói jogviszonyban állva, nem
számítottak „dolgozónak”, míg a szakmunkástanulók
igen.
Ezért a végeredményt tekintve egyetértek a KPJE megsemmisítésével.
2. Két ponton sem értek egyet viszont a többségi határozat érvelésének második részével, amely a KPJE alkotmányellenességét az Alkotmány 47. § (2) bekezdésére alapítja. Ez nem jelenthet mást, mint hogy a KPJE elfogadásával a jogegységi tanács túllépte a Legfelsõbb Bíróság
jogegységi határozatai meghozatalára felhatalmazó alkotmányos hatáskörét és ezért a KPJE (mint ultra vires aktus)
formai okokból alkotmányellenes.
A többségi határozat érvelésében ezzel hallgatólagosan
feltételezi, hogy az Mth.-nak (vagy, mint én gondolom, a
Hszt. 326. és következõ §-ainak) van az Alkotmány által
megkövetelt „objektíve helyes” értelmezése, de a KPJE
más értelmezést választott, és ezért önmagában (tartalmától függetlenül) alkotmányellenes.
2.1. Elõször is, az Mth. ma nem lévén hatályos jog, utólagos kvázi-értelmezése (mint errõl fentebb szó volt) a
Hszt 326. skk. §-ai alkalmazásának kérdése. Ez pedig –
egyébként az Alkotmányt kivéve minden jogi norma esetében – az értelmezéssel együtt egyedül a bíróságok, a bírói
gyakorlat (a joggyakorlat) dolga. Az Alkotmánybíróság
ezt nem korrigálhatja, csak ha a joggyakorlatban kialakult
norma tartalma alkotmányellenes. Formai alkotmányellenesség téves – adott esetben contra legem vagy praeter legem – jogértelmezésre nem alapozható. Ahhoz, hogy az
Alkotmánybíróság megmondhassa, mi a contra vagy preater legem jogértelmezés, elõbb szükségképpen meg kell
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mondania, mi lenne a secundum legem értelmezés – de ez
nem az Alkotmánybíróság hatásköre.
Az Alkotmánybíróság nem mondhatja meg – az alkotmányos követelmény esetét kivéve, ami itt a KPJE miatt
kizárt –, miként kell a bíróságoknak értelmezniük és/vagy
alkalmazniuk az Alkotmány alatti (,,rendes”) jogot. Ha a
jogértelmezésnek és jogalkalmazásnak megszilárdult
(,,egységes”) bírói gyakorlata van, akkor ez, a bírói jogértelmezés szerinti jelentés a norma jogi jelentése – aminek
helyességét az Alkotmánybíróság nem bírálhatja felül. Az
Alkotmánybíróság feladata az Alkotmány értelmezése és
az alkotmányellenes normák megsemmisítése [Alkotmány
32/A. § (1)–(2) bekezdés]. A jogszabályok (jogi normák)
értelmezése és alkalmazása végsõ elemzésben a bíróságok
dolga: az Alkotmánybíróság pedig a norma bírói gyakorlatban kialakított és megszilárdult jelentését vizsgálja, és
ha a norma tartalmát alkotmányellenesnek találja, megsemmisíti, vagy a jogrendszer kímélete céljából, ha lehetséges, meghatározhatja egy jogi norma Alkotmánynak
megfelelõ értelmezését (alkotmányos követelmény). Az
alkotmányos követelmény azonban az alkotmányellenesség miatti megsemmisítés enyhébb változata és nem a
rendes jog értelmezése.
Az Alkotmánybíróság ezért nem teheti meg, hogy a bíróságok gyakorlatában kialakított jogértelmezési gyakorlatot, esetleg horribile dictu a bírói jogot, önmagában formai okokból (és nem alkotmányellenes tartalma miatt)
nyilvánítsa alkotmányellenesnek, mondván a bíró túlment
a jogértelmezésen és jogot alkotott. Ha valóban ez történt – ami szerintem nem alkotmányellenes, sõt, különösen a magánjogban, de nemcsak ott elkerülhetetlen –, akkor a bíró alkotta jogtartalom alkotmányosságát kell vizsgálni. A bírói jogfejlesztés az alkotmányos államban elkerülhetetlen és szükséges jelenség, amit a bírói függetlenség, és a bíró joghoz kötöttsége valamint a bíróságok (,,a
törvény”) elõtti egyenlõség alkotmányos szabályai [Alkotmány 2. § (1) bekezdés, 50. § (3) bekezdés, 57. § (1) bekezdés, 70/A. § (1) bekezdés] együttesen nemcsak szükségszerûvé tesznek, hanem alkotmányosan védenek is.
2.2. A Legfelsõbb Bíróság jogegységi határozata a bírói jogfejlesztés különleges esete, amennyiben a jogegységi határozatok a bíróságokra jogilag kötelezõek. Ugyanakkor e szabály értelmezése nem választható el attól, hogy a
Legfelsõbb Bíróság fõ feladata az Alkotmány szerint a
„joggyakorlat egységének” biztosítása; a jogegységi határozat pedig ennek eszköze, hiszen a jogegységi határozatok az Alkotmány 47. § (2) bekezdése szerint ezt hivatottak biztosítani. Ezért elõször a „joggyakorlat egysége” fogalmát kell meghatározni. A „joggyakorlat egysége” azt
jelenti, hogy minden jogi kérdést minden bíróság azonosan (ugyanúgy) dönt el – ez lenne a joggyakorlat tökéletes
egysége (ami nyilván csak ideál). Ugyanakkor világos,
hogy a joggyakorlat egysége követelményének végsõ
alapja nem az Alkotmány 47. § (2) bekezdése, hanem a törvény elõtti egyenlõség [Alkotmány 57. § (1) bekezdés] és
az általános egyenlõségi szabály [Alkotmány 70/A §
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(1) bekezdés és 54. §]. Ha nem lenne az Alkotmány 47. §
(2) bekezdése, a „joggyakorlat egysége” a fenti értelemben
akkor is alkotmányos követelmény lenne.
Az elõbbi meghatározásból következik, hogy a „joggyakorlat egysége” nem csak a szûkebben vett jogértelmezés egységét jelenti, hanem a jogalkalmazás egységét is.
Az egységes joggyakorlat a bírák szakmai képzettségének
azonossága, a felsõbírói gyakorlat ismerete és meggyõzõ
ereje, a bírák képzése és továbbképzése, és számos egyéb
tényezõ – mint például a jogirodalom – együttes hatására
többnyire minden „mesterséges” beavatkozás nélkül kialakul és megszilárdul. Ez a normális eset, a kivétel, ha ennek megteremtéséhez jogegységi határozat szükséges. A
jogegységi határozat tárgya tehát minden kérdés, amelyben a bírói gyakorlat (,,joggyakorlat”) egyébként, jogegységi határozat hiányában, nem lenne egységes. Ezért a jogegységi határozat minden kérdésrõl szólhat, ami a joggyakorlatban felmerülhet: nemcsak a jogértelmezésrõl, hanem
a jogalkalmazásról is. A jogegységi határozat, azzal, hogy
a bíróságokra kötelezõ, per definitionem létrehozta a joggyakorlat egységét (a jogegységi határozatban eldöntött
kérdésben). Így nehéz elképzelni, hogy bármely jogegységi határozat miként sérthetné az Alkotmány 47. § (2) bekezdését. Másfelõl minden alapot megad arra, hogy az Alkotmánybíróság a jogegységi határozat tartalmát a bírói
gyakorlatban megszilárdult hatályos jogi normának tekintse, amelynek tartalmi alkotmányossági vizsgálatára –
amint ezt a többségi határozatban idézett korábbi határozataiban az Alkotmánybíróság [42/2005. (XI. 14.) ABH
2005, 504, 514.; 70/2006. (XII. 13.) AB határozat, ABH
2006, 786, 818.] kifejtette, az Alkotmány 32/A. § (1) bekezdése alapján van hatásköre.
Dr. Bragyova András s. k.,
alkotmánybíró

Dr. Holló András alkotmánybíró párhuzamos indokolása
Egyetértek a Határozat rendelkezõ részével, miszerint a
4/2007. Közigazgatási – polgári jogegységi határozat alkotmánysértõ és ezért megsemmisítendõ, valamint a rendelkezõ rész 2. pontjában nevesített alkotmányjogi panaszok visszautasításával.
Ugyanakkor vitatom, hogy az indokolás kizárólag formai alkotmánysértés megállapítására [Alkotmány 47. §
(2) bekezdés] szorítkozott. Azt nem vitatom el, hogy az
Alkotmánybíróság „következetes gyakorlata” [inkább általános, ugyanis vannak kivételek: 20/2006. (V. 31.) AB
határozat, ABH 2006. 315.; 2/2007. (I. 24.) AB határozat,
ABH 2007. 65; 1/2008. (I. 11.) AB határozat, ABK 2008.
január 4.] valóban az, amit a Határozat kifejt, nevezetesen:
„... ha az indítvánnyal támadott jogszabályt, vagy annak
egy részét az Alkotmány valamely rendelkezésébe ütközõnek minõsíti, akkor a további alkotmányi rendelkezések
sérelmét érdemben nem vizsgálja.” [Határozat V/7. pont]
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Véleményem szerint a jogegységi határozatok alkotmánybírósági felülvizsgálata esetében e gyakorlat merev
(automatikus) alkalmazása az Alkotmánybíróságot sajátos
„határõr szerepbe” kényszerítené (a jogegységi határozat
túllépte alkotmányos határait, jogszabályi formát öltött...)
indokolatlanul leszûkítené általános alkotmányvédelmi
szerepét, amit az Alkotmánybíróság egyébként hangsúlyozni szokott.
Álláspontom indokolásához szükséges felidézni – a Határozathoz képest részletesebben – az Alkotmánybíróságnak a jogegységi határozat alkotmányossági felülvizsgálatát megalapozó hatásköri önértelmezéseit.
A Határozatban is hivatkozott Abh., a jogegységi határozat alkotmánybírósági felülvizsgálhatóságát, az Alkotmány 32/A. § (1) bekezdésére alapította. Az Alkotmánybíróság az Abh.-ban kifejtette, hogy a jogegységi határozat
által értelmezett pozitív jog a jogegységi határozat Alkotmányban biztosított kötelezõ ereje folytán bírói jogként,
jogi normaként lesz tárgya az alkotmányossági vizsgálatnak: „Jogegységi határozat az Alkotmány 32/A. § (2) bekezdés alapján válik az alkotmányossági vizsgálat tárgyává. Az Alkotmánybíróság tehát az Abtv.-ben nevesített
utólagos normakontroll hatáskörében vizsgálja felül a jogegységi határozat alkotmányosságát.” (ABH 2005, 504,
514.)
Az Abh. alapvetõen az absztrakt utólagos normakontroll hatáskörébe helyezte a jogegységi határozatot, ugyanakkor már kiutalt a konkrét utólagos normakontroll hatáskörének gyakorolhatóságára is, egyben e hatáskör gyakorlását a bírói függetlenség garanciájaként is értelmezve:
„Az Alkotmánybíróság jelen hatáskör-értelmezõ döntése
(a jogegységi határozat alkotmányossági felülvizsgálhatósága) ugyanakkor a bírói függetlenséget szélesíti, mivel az
eljáró bíró az Abtv. 38. §-a alapján nemcsak az alkalmazott
jogszabály alkotmányossági vizsgálatát kérheti, hanem a
számára kötelezõ valamennyi norma felülvizsgálatát.”
(ABH 2005, 504, 514–515.)
Kétségtelen, hogy az Abh. az alkotmányossági felülvizsgálat alkotmánybírósági nézõpontját alapvetõen a formai alkotmányvédelemre helyezte, ún. „eloldódás” mércéjével: „... esetrõl dönthetõ el, hogy a jogegységi határozat
önálló jogszabályi tartalommal eloldódott-e az értelmezett
jogszabálytól vagy sem.” (ABH 2005. 505, 514.) Ki kell
hangsúlyozni: az Alkotmánybíróság e kifejezéssel csak a
formai alkotmánysértés megállapíthatóságára utalt, s nem
a jogegységi határozat felülvizsgálatának alkotmányossági feltételére, amint ezt a 70/2006. (XII. 13.) AB határozathoz fûzött különvélemények fejtegetik. (ABH 2007. 786,
804–816.)
A Határozatban hivatkozott 70/2006. (XII. 13.) AB határozat tette egyértelmûvé, hogy az Alkotmány 32/A. §
(1) bekezdésébõl levezett utólagos normakontroll hatáskörébõl az Abtv. 1. § b) és d) pontjában meghatározott absztrakt és konkrét normakontroll keretében a jogegységi határozat alkotmányossági felülvizsgálata ugyanúgy, mint a
jogszabályok (az állami irányítás egyéb jogi eszközei) al-
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kotmányossági felülvizsgálata nemcsak formai, hanem
tartalmi felülvizsgálatot is jelent. „Az Alkotmánybíróság
mindenek elõtt leszögezi: nem feladata annak eldöntése,
hogy a Legfelsõbb Bíróság a jogegységi határozat meghozatala során helyesen mérlegelt-e a különbözõ jogértelmezések között... Az alkotmánybírósági ellenõrzés kizárólag
azon alapulhat, hogy a jogegységi határozat sérti az Alkotmány valamely rendelkezését.” (ABH 2007. 786, 796.) A
hivatkozott határozat (V. pontjában) az Alkotmánybíróság
a 4/2003. PJE határozat tartalmi alkotmányossági felülvizsgálatát az Alkotmány 2. § (1) bekezdése, az Alkotmány 50. § (3) bekezdése, az Alkotmány 57. § (1) bekezdése alapján elvégezte és megállapította az alkotmánysértés hiányát.
Itt kívánom megjegyezni, hogy a jogegységi határozat
rendelkezõ részében adott (normatív) értelmezés az alkotmánybírósági felülvizsgálat tárgya. Amennyiben az Alkotmánybíróság ezt az értelmezést akár csak formai, akár
csak tartalmi, vagy mindkét okból alkotmánysértõnek találja, nemcsak a jogegységi határozat rendelkezõ részét,
hanem annak indokolását is megsemmisíti. Az alkotmányossági vizsgálat a jogegységi határozat rendelkezõ részére irányul, de a (kötelezõ) értelmezést alátámasztó indokolás, ha nem is önállóan, de a rendelkezõ résszel összefüggésben része az alkotmánybírósági felülvizsgálatnak.
A jogegységi határozat alkotmánybírósági felülvizsgálata tehát az Alkotmány 47. § (2) bekezdése mellett – az indítvány(ok) függvényében – a felhívott alkotmányi rendelkezésekre tekintettel vagy csak formai vagy formai és tartalmi, vagy csak tartalmi vizsgálatot egyaránt eredményezhet. Amennyiben az indítványozó kizárólag az Alkotmány 47. § (2) bekezdésére alapította a vizsgálni kért jogegységi határozat alkotmánysértõ voltát, az Alkotmánybíróság nyilvánvalóan nem terjeszkedhet túl az indítványon.
Amennyiben az Alkotmánybíróság megállapítja a 47. §
(2) bekezdésének sérelmét, ez nyilvánvaló és elégséges
alap a jogegységi határozat megsemmisítésére. Az Alkotmány 47. § (2) bekezdése alapján az alkotmánysértés a
Legfelsõbb Bíróság alkotmánysértõ hatáskörgyakorlását
jelenti. A jogegységi határozat alkotmányos funkciója az
Alkotmányban jogalkotó hatáskörrel felruházott állami
szervek által, ugyancsak az Alkotmányban meghatározott
formában kibocsátott jogszabályok értelmezése útján az
egységes bírói jogalkalmazás biztosítása. A Legfelsõbb
Bíróságnak nincs jogszabályalkotásra alkotmányos felhatalmazása. Következésképpen az értelmezett jogszabályt
tartalmában kiegészítõ, quasi jogszabály, a Legfelsõbb Bíróság által jogegységi határozati formában történõ kibocsátása, sérti az Alkotmánynak a jogalkotói hatalmat biztosító, meghatározó rendelkezéseit.
Az Alkotmány 47. § (2) bekezdésének sérelme tehát kizárólag a Legfelsõbb Bíróságnak a jogegységi határozat
általi a jogszabályalkotási hatáskörbe való „átlépése” alapozza meg.
Abban az esetben azonban, ha az indítvány(ok) a formai
alkotmánysértésen túl, egyéb alkotmányossági rendelke-
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zések megsértésére is utalnak, kizárólag formai alkotmánysértést megállapító, a tartalmi alkotmányossági vizsgálattól – mint ebben az esetben is – az Alkotmánybíróság
„következetes gyakorlatára” hivatkozva, automatikusan
eltekinteni, a jogegységi határozat alkotmánybírósági felülvizsgálatát indokolatlanul leszûkítené.
Figyelemmel arra, hogy a jogegységi határozat alkotmányossági felülvizsgálatának gyakorlatát az Alkotmánybíróság most alakítja ki, (s remélve a majdani következetes
gyakorlatot), az Alkotmánybíróságnak a jogegységi határozat felülvizsgálata esetében is hangsúlyozott alkotmányvédelmi szerepével az lenne összhangban, ha az indítványozott formai és tartalmi alkotmányossági vizsgálat esetében a formai alkotmánysértést megállapítva, nem állna
meg – hangsúlyozom automatikusan, kizárólagos precedenst teremtve (ugyanis konkrét esetben ez is lehet elégséges megoldás), – hanem jellemzõen és nemcsak akkor térne rá a tartalmi vizsgálatra, ha a jogegységi határozat az
Alkotmány 47. § (2) bekezdését nem sérti, hanem akkor is,
ha megállapította a formai alkotmánysértést.
Az Alkotmánybíróság a tartalmi alkotmányossági vizsgálat keretében már mérlegelhet úgy, hogy alkalmazza az
„alkotmánysértési minimum” elvét, s adott esetben egy
tartalmi alkotmánysértést megállapítva a további vizsgálattól eltekint.
Ebben az ügyben is így kellett volna az Alkotmánybíróságnak eljárnia. Az indítványozók nemcsak az Alkotmány
47. § (2) bekezdésének sérelmére hivatkoztak, hanem a
jogegységi határozatnak az Alkotmány 2. § (1) bekezdésébe, a 70/A. §-ába, és a 70/E. §-ába való ütközését is feltételezték.
A kizárólag formai alkotmánysértés megállapítása eredményezte, hogy a Határozat a 47. § (2) bekezdése keretébe
értelmezett egy „quasi mulasztást” is, ahelyett, hogy a
47. § (2) bekezdésének a sérelme mellett az Alkotmány
2. § (1) bekezdésébe való ütközést vizsgálva foglalt volna
állást.
Miután a Határozat megállapította az Alkotmány 47. §
(2) bekezdésének sérelmét (lényegében az általam is kifejtett értelmezés alapján) még hozzátette: „A KPJE ezen túlmenõen nem tett eleget az Alkotmány 47. § (2) bekezdésében meghatározott jogegységesítõ funkció alapkövetelményének sem, ugyanis tartalma többféleképpen értelmezhetõ és ez a bírósági jogalkalmazásnak – a korábbihoz képest – még további elbizonytalanodását eredményezi.”
Álláspontom szerint az Alkotmánybíróság a jogegységi
határozat felülvizsgálatára irányuló hatáskörét megalapozó határozataiban a 47. § (2) bekezdését csak az „eloldódás” összefüggésében értelmezi. A Legfelsõbb Bíróság
hatáskörébe tartozik annak eldöntése, hogy milyen (jogi)
formában eszközzel kíván eleget tenni az alkotmányos feladatának; amennyiben a jogegységi határozati formát választja, az Alkotmánybíróság annak tartalmi és formai felülvizsgálatát végzi el.
Az Alkotmány 47. § (2) bekezdése alapján, ha a Legfelsõbb Bíróság által a jogegységesítés eszközéül választott

5203

jogegységi határozat e funkciót nem tölti be, többértelmûsége, vagy más alkotmányi rendelkezés(ek) megsértése
okából, nem a hivatkozott alkotmányi rendelkezés [47. §
(2) bekezdése] sérül – és egyébként is, mint utaltam rá,
hogy milyen eszközt választ a Legfelsõbb Bíróság, az Alkotmánybíróság által nem felülvizsgálható –, hanem az
adott esetben a jogbiztonság jogállami követelménye, az
Alkotmány 2. § (1) bekezdése.
A Határozatnak ezt kellett volna megállapítania.
Dr. Holló András s. k.,
alkotmánybíró

Dr. Paczolay Péter alkotmánybíró párhuzamos indokolása
Egyetértek azzal, hogy a KPJE az önálló – jogszabályi
hátteret nélkülözõ – normatartalom kialakításával túllépte
az Alkotmány 47. § (2) bekezdésében meghatározott, a bíróságok jogalkalmazásának egységét biztosítani hivatott
jogértelmezés kereteit.
Nem értek egyet azonban azzal, hogy az Alkotmánybíróság ezen a megállapításon túlmenõen is vizsgálódott – az
indokolás V. 4. és 5. pontjában – a KPJE indokolása egyes
megállapításait illetõen. Véleményem szerint az adott
esetben erre nem volt szükség, de lehetõség sem.
Jogegységi határozat indokolása önmagában nem lehet
tárgya a jogegységi határozat alkotmányellenessége utólagos vizsgálatának. Ezért szerintem a többségi döntés a jelen esetben nem vizsgálhatta volna, hogy a KPJE a jogbiztonság követelményét sérti-e.
Az Alkotmánybíróság 70/2006. (XII. 13.) AB határozata szerint az Alkotmány 47. § (2) bekezdésének sérelmét
jelenti, ha a jogegységi határozat a jogszabály (jellemzõen
törvény) értelmezése helyett annak módosítását, kiegészítését tartalmazza; az Alkotmánybíróság e határozatában
kiegészítette a jogegységi határozat, mint sajátos jogi norma feletti – kizárólag alkotmányossági – felülvizsgálatra
irányuló hatáskörét (ABH 2006, 786, 801.).
A bíróságok szervezetérõl és igazgatásáról szóló 1997.
évi LXVI. törvény 32. § (1) bekezdése szerint a jogegységi
határozat hozatalára irányuló indítványban az indítványozónak meg kell jelölnie, hogy milyen kérdésekben és mely
okokból kéri a jogegységi tanács határozatának meghozatalát. A (4) bekezdés szerint az indítvány alapján a jogegységi tanács határozatot hoz. A jogegységi határozatát „A
Magyar Köztársaság nevében” hozza és azt a Magyar Közlönyben közzé kell tenni. A kialakult gyakorlat szerint a
jogegységi tanács a jogegységi határozatban eldöntendõ
jogkérdésben a jogegységi határozat rendelkezõ részében
foglal állást – a határozatban kifejtett indokok alapján. Ebbõl az következik, hogy az Alkotmánybíróságra tartozó
annak a kérdésnek az eldöntéséhez, hogy a jogegységi határozat a jogszabály értelmezése helyett annak módosítását, kiegészítését tartalmazza-e, a jogegységi határozat
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rendelkezõ részének vizsgálata szükséges. Az Alkotmánybíróság eljárása szempontjából nincs meghatározó jelentõsége annak, hogy a jogegységi tanács milyen indokok
alapján jutott a határozata rendelkezõ részében megjelenõ
döntésre. A jogegységi határozat, mint sajátos jogi norma
a rendelkezõ részében hordozza normatartalmát. Jogegységi határozat indokolásának önálló felülvizsgálatára véleményem szerint az Alkotmánybíróságnak nincs hatásköre.
Ezért az Alkotmánybíróság jelen határozatának nem
kellett volna tartalmaznia az indokolás V. 4. és 5. pontjában foglalt megállapításokat.
Dr. Paczolay Péter s. k.,
alkotmánybíró

A párhuzamos indokoláshoz csatlakozom:
Dr. Trócsányi László s. k.,
alkotmánybíró

Az Alkotmánybíróság
24/2009. (III. 6.) AB
határozata
A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!
Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottságnak országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyûjtõ ív mintapéldányának, illetve az azon szereplõ kérdés hitelesítésével kapcsolatban hozott határozata ellen
benyújtott kifogás alapján meghozta a következõ
határozatot:
Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság
413/2007. (X. 18.) OVB határozatát helybenhagyja.
Az Alkotmánybíróság ezt a határozatát a Magyar Közlönyben közzéteszi.

INDOKOLÁS
I.
A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény
(a továbbiakban: Ve.) 130. § (1) bekezdése alapján a hitelesítési eljárást kezdeményezõ magánszemély, kifogást
nyújtott be az Alkotmánybírósághoz az Országos Választási Bizottság (a továbbiakban: OVB) 413/2007. (X. 18.)
OVB határozata ellen.
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Az OVB vitatott határozatában megtagadta annak az országos népszavazási kezdeményezésre irányuló aláírásgyûjtõ ív mintapéldányának a hitelesítését, amelyen a következõ kérdés szerepelt: „Egyetért-e azzal, hogy az Országgyûlés alkosson törvényt a népszavazásra kerülõ kérdések társadalmi szintû megvitatásáról annak érdekében,
hogy a szavazó állampolgár minél jobb, megalapozottabb
döntést hozhasson?”
Az OVB határozata indokolásában megállapította, hogy
a kezdeményezés a Magyar Köztársaság Alkotmányáról
szóló 1949. évi XX. törvény (a továbbiakban: Alkotmány)
28/C. § (5) bekezdésének c) pontjában foglalt tilalomba ütközik, melynek értelmében nem lehet országos népszavazást tartani az Alkotmány népszavazásról, népi kezdeményezésrõl szóló rendelkezéseirõl.
Az OVB határozata indokolásában kifejtette, hogy a
kezdeményezõ olyan kérdésben kíván népszavazást,
amely érinti a népszavazás jogintézményének alkotmányos rendjét, lebonyolításának alapvetõ szabályait. Az
OVB utalt arra, hogy ha a népszavazási kérdések társadalmi szintû megvitatása törvényi kötelezettség lenne, akkor
az kiszámíthatatlan következményekkel járna a népszavazás Alkotmányban foglalt kezdeményezésre, eredményességre vonatkozó szabályaira és határidõire.
Az OVB megállapította továbbá, hogy a kezdeményezésben szereplõ kérdés az egyértelmûség követelményének sem felel meg. Nem állapítható meg ugyanis, hogy érvényes és eredményes népszavazás esetén az Országgyûlést milyen konkrét jogalkotási kötelezettség terhelné. A
népszavazási kérdések társadalmi szintû megvitatása
olyan általános megfogalmazás, amely a törvényalkotó
számára csak a törvény tartalmát szabja meg, így nem derül ki az sem, hogy az új jogintézmény miként viszonyulna
a népszavazási eljárásban is alkalmazott kampányhoz.
Az indítványozó kifogásában kifejtette, hogy álláspontja szerint a kezdeményezésben szereplõ kérdés nem érinti
az Alkotmány népszavazásról és népi kezdeményezésrõl
szóló rendelkezéseit, érvényes és eredményes népszavazás
esetén nem válna szükségessé azok módosítása. Véleménye szerint nem helytálló az OVB azon érvelése, mely szerint az új jogintézmény törvényi szabályozása kiszámíthatatlan következményekkel járna a népszavazás Alkotmányban foglalt kezdeményezésre és eredményességre
vonatkozó szabályaira és határidõire. Az indítványozó érvelése szerint az új jogintézmény törvényi szabályozása
nyilvánvalóan kiszámíthatóbb helyzetet eredményez, a jelenlegi – törvénnyel nem szabályozott – helyzethez képest,
a törvényi szabályozás Alkotmánnyal és hatályos „jogszabályi környezettel” való összhangjának a megteremtése
pedig a törvényalkotó kötelezettsége.
A kifogást tevõ szerint a kezdeményezésben szereplõ
kérdés egyértelmû és világos, azt célozza, hogy a népszavazásra feltett kérdések széles körûen megvitatásra kerüljenek. Az ehhez szükséges részletszabályok megalkotása
az Országgyûlés feladata, a kezdeményezésben szereplõ
kérdés természetszerûleg nem terjedhet ki a szabályozás
mikéntjére.
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Az indítványozó – a kifejtettekre tekintettel – azt kérte
az Alkotmánybíróságtól, hogy az aláírásgyûjtõ ív hitelesítése érdekében tegye meg a „szükséges lépéseket”.

II.
A kifogás nem megalapozott.
1. Az Alkotmánybíróság hatáskörét a jelen ügyben az
Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény
(a továbbiakban: Abtv.) 1. § h) pontja alapján a Ve.
130. §-a határozza meg. Az Alkotmánybíróság eljárása ebben a hatáskörben jogorvoslati természetû. Az Alkotmánybíróság az OVB határozatban, valamint a kifogásban
foglaltak alapján azt vizsgálja, hogy az OVB az aláírásgyûjtõ ív hitelesítésének megtagadása során az Alkotmánynak és az irányadó törvényeknek megfelelõen járt-e
el [63/2002. (XII. 3.) AB határozat, ABH 2002, 342, 344.].
Az Alkotmánybíróság feladatát e hatáskörben eljárva is alkotmányos jogállásával és rendeltetésével összhangban
látja el [25/1999. (VII. 7.) AB határozat, ABH 1999, 251,
256.].
2. Az Alkotmánybíróság a vizsgált ügyben megállapította, hogy az OVB kifogással támadott határozata érdemben megalapozott, ezért azt helybenhagyta.
Az Alkotmánybíróság osztotta az OVB-nek a kifogással
támadott határozat indokolásában kifejtett azon álláspontját, hogy a népszavazási kezdeményezésben szereplõ kérdés nem felel meg az országos népszavazásról és népi kezdeményezésrõl szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 13. § (1) bekezdésében foglalt egyértelmûség
követelményének.
Az Alkotmánybíróság – több határozatában kifejtett –
álláspontja szerint az Nsztv. 13. § (1) bekezdése nem támaszt olyan követelményt a népszavazás kezdeményezõivel szemben, hogy a kérdés megfogalmazásakor pontosan
használják a hatályos jogszabályok terminológiáját, illetõleg pontosan meghatározzák azt, hogy a népszavazási kezdeményezés mely jogszabályok módosítására, hatályon
kívül helyezésére, vagy változatlan állapotban való fenntartására irányul [43/2007. (VI. 27.) AB határozat, ABH
2007, 571, 575.; 105/2007. (XII. 13.) AB határozat, ABH
2007, 891, 895–896.].
Az eredményes népszavazással hozott döntés az Országgyûlés Alkotmány 19. § (3) bekezdés b) pontjában
foglalt jogkörének – Alkotmányban szabályozott – korlátozása: az Országgyûlés köteles az eredményes népszavazásból következõ döntéseket meghozni. Ebbõl következõen a kérdés egyértelmûségének megállapításakor az Alkotmánybíróságnak azt is vizsgálnia kell, hogy a népszavazás eredménye alapján az Országgyûlés – az akkor hatályban lévõ jogszabályok szerint – el tudja-e dönteni,
hogy terheli-e jogalkotási kötelezettség, és ha igen, úgy
milyen jogalkotásra köteles (jogalkotói egyértelmûség)
[51/2001. (XI. 29.) AB határozat, ABH 2001, 392, 396.;
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25/2004. (VII. 7.) AB határozat, ABH 2004, 381, 386.;
24/2006. (VI. 15.) AB határozat, ABH 2006, 358, 360.].
A vizsgált esetben, az OVB határozati indokolása helytállóan állapítja meg, hogy a kezdeményezésben szereplõ
kérdésben megtartott eredményes népszavazás alapján az
Országgyûlés számára nem lenne egyértelmû, hogy milyen jogalkotásra köteles. A kérdésben szereplõ „társadalmi szintû megvitatás” fogalma többféleképpen is értelmezhetõ, a törvényalkotó számára nem egyértelmû sem az,
hogy a népszavazási eljárás mely szakaszában kell az új
jogintézményt szabályozni, sem pedig az, hogy mi a jogkövetkezménye a társadalmi vita elmaradásának.
3. Az Alkotmánybíróság az OVB Alkotmány 28/C. §
(5) bekezdésének c) pontjához kapcsolódó határozati indokolására vonatkozóan ugyanakkor megjegyzi, hogy álláspontja szerint a népszavazási kezdeményezésben szereplõ kérdésbõl nem következik a népszavazás Alkotmányban foglalt rendelkezéseinek a módosítása.
Az Alkotmány 28/C. § (5) bekezdés c) pontja értelmében nem lehet országos népszavazást tartani az Alkotmány
népszavazásról, népi kezdeményezésrõl szóló rendelkezéseirõl. A kezdeményezésben szereplõ kérdés az országos
népszavazásra vonatkozó konkrét hatályos alkotmányi
rendelkezést közvetlenül nem érint.
Az Alkotmánybíróság tehát – az OVB határozati indokolásától eltérõen – úgy ítélte meg, hogy a kérdés nem ütközik az Alkotmány 28/C. § (5) bekezdés c) pontjában
foglalt alkotmányi tilalomba. Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a népszavazási kezdeményezésben szereplõ kérdés nem felel meg az Nsztv. 13. § (1) bekezdésében foglalt egyértelmûség követelményének, így az OVB
kifogással támadott határozata – az említett alkotmányi tilalom fennálltának hiányában is – érdemben megalapozott.
Az Alkotmánybíróság a fent kifejtettek alapján a rendelkezõ részben foglaltak szerint határozott.
Az Alkotmánybíróság határozatának közzétételét az
OVB határozatának a Magyar Közlönyben való megjelenésére tekintettel rendelte el.
Dr. Paczolay Péter s. k.,
az Alkotmánybíróság elnöke

Dr. Balogh Elemér s. k.,

Dr. Bragyova András s. k.,

elõadó alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Holló András s. k.,

Dr. Kiss László s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Lenkovics Barnabás s. k., Dr. Lévay Miklós s. k.,
alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Trócsányi László s. k.,
alkotmánybíró

Alkotmánybírósági ügyszám: 1325/H/2007.
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IX. Határozatok Tára
A köztársasági elnök
határozatai
A köztársasági elnök
10/2009. (III. 6.) KE
határozata
egyetemi tanári kinevezésekrõl
Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés i) pontjában megállapított jogkörömben, a felsõoktatásról szóló 2005. évi
CXXXIX. törvény 100. §-ának b) pontja alapján, az oktatási és kulturális miniszternek – a fenntartóval egyetértésben tett – javaslatára
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A köztársasági elnök
11/2009. (III. 6.) KE
határozata
nyugállományú tûzoltó dandártábornoki
kinevezésrõl
Az Alkotmány 30/A. §-a (1) bekezdésének i) pontjában
biztosított jogkörömben az önkormányzati és területfejlesztési miniszter elõterjesztésére dr. Bendõ Mihály nyugállományú tûzoltó ezredest 2009. május 4-ei hatállyal
nyugállományú tûzoltó dandártábornokká kinevezem.
Budapest, 2009. február 12.
Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Dr. Gyenesei István s. k.,
önkormányzati miniszter

dr. Kevey Balázst, a Pécsi Tudományegyetem egyetemi
docensét,
dr. Kollár Józsefet, a Debreceni Egyetem egyetemi docensét,
dr. Ruzsonyi Pétert, a Rendõrtiszti Fõiskola fõiskolai tanárát,
dr. Szabó Ildikót, a Debreceni Egyetem egyetemi docensét,
Szõnyi Eleonórát, a Magyar Táncmûvészeti Fõiskola
fõiskolai tanárát és
dr. Végvári Györgyöt, a Budapesti Corvinus Egyetem
egyetemi docensét
2009. március 1. napjával kinevezem egyetemi tanárrá.

Budapest, 2009. február 12.

KEH ügyszám: IV-6/00585/2009.

A köztársasági elnök
12/2009. (III. 6.) KE
határozata
kitüntetés viselésének engedélyezésérõl
A külügyminiszter elõterjesztésére a Magyar Köztársaság kitüntetéseirõl szóló 1991. évi XXXI. törvény 2. §
(3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján engedélyezem Stjepan Mesic, a Horvát Köztársaság elnöke által Szõke Mihály ezredes részére adományozott „Horvát Trifolium Érdemrend” kitüntetés viselését.

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Budapest, 2009. február 10.

Ellenjegyzem:

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Budapest, 2009. február 18.

Ellenjegyzem:
Budapest, 2009. február 18.

Dr. Hiller István s. k.,
oktatási és kulturális miniszter

Dr. Göncz Kinga s. k.,
külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-3/00584/2009.

KEH ügyszám: VIII-4/00552/2009.
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A köztársasági elnök
13/2009. (III. 6.) KE
határozata

elismerésére adott felhatalmazást követõen – a Magyar
Köztársaság részes állammá válásához szükséges közléseket megtegye;

kitüntetés adományozásáról

3. elfogadja az Egyezmény kihirdetésérõl szóló törvénytervezetet, és elrendeli annak az Országgyûléshez történõ benyújtását. A törvényjavaslat elõadójának a Kormány az igazságügyi és rendészeti minisztert jelöli ki.

Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdése j) pontja, valamint
a Magyar Köztársaság kitüntetéseirõl szóló 1991. évi
XXXI. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a miniszterelnök
elõterjesztésére

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

a magyarországi földgázellátás biztosítása érdekében
végzett tevékenysége elismeréseként
dr. Zsuga Jánosnak, a Földgázszállító Zrt. vezérigazgatójának a
MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
LOVAGKERESZTJE
polgári tagozata
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2009. február 12.
Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

A Kormány
1023/2009. (III. 6.) Korm.
határozata
a Magyar Köztársaság és a Szerb Köztársaság között
a bûnüldözõ szerveknek a határokat átlépõ bûnözés
megelõzésében és a szervezett bûnözés elleni harcban
folytatott együttmûködésérõl szóló Megállapodás
szövegének végleges megállapítására adott
felhatalmazásról

Ellenjegyzem:
A Kormány
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A Kormány határozatai

1. egyetért a Magyar Köztársaság és a Szerb Köztársaság között a bûnüldözõ szerveknek a határokat átlépõ bûnözés megelõzésében és a szervezett bûnözés elleni harcban folytatott együttmûködésérõl szóló Megállapodás
(a továbbiakban: Megállapodás) bemutatott szövegével;

A Kormány
1022/2009. (III. 6.) Korm.
határozata

2. felhatalmazza az igazságügyi és rendészeti minisztert vagy az általa kijelölt személyt a Megállapodás bemutatott szövegének – a megerõsítés fenntartásával történõ –
végleges megállapítására;

a hontalanság eseteinek csökkentésérõl szóló,
1961. augusztus 30-án, New York-ban elfogadott
Egyezményben részes állammá váláshoz szükséges
bejelentésrõl

3. felhívja a külügyminisztert, hogy a Megállapodás
szövege végleges megállapításához szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;

A Kormány
1. egyetért azzal, hogy a Magyar Köztársaság a bemutatott szövegû, a hontalanság eseteinek csökkentésérõl szóló, 1961. augusztus 30-án, New York-ban elfogadott
Egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) részes államává váljon;
2. felhatalmazza a külügyminisztert vagy az általa kijelölt személyt, hogy – az Egyezmény kötelezõ hatályának

4. elfogadja a Megállapodás kötelezõ hatályának elismerésére adott felhatalmazásról és kihirdetésérõl szóló
törvénytervezetet, és elrendeli a Megállapodás szövegének végleges megállapítását követõen az Országgyûléshez
történõ benyújtását. A törvényjavaslat elõadójának a Kormány az igazságügyi és rendészeti minisztert jelöli ki.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány
1024/2009. (III. 6.) Korm.
határozata
a Tempus Közalapítvány Alapító Okiratának
módosításáról
A Kormány a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi
IV. törvény 74/B. §-ának (5) bekezdése és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 1. §-ának (2) bekezdése alapján meghozza az alábbi
határozatát:
1. A Kormány
a) módosítja a Tempus Közalapítvány Alapító Okiratát
és elfogadja annak egységes szerkezetbe foglalt szövegét;
b) felhatalmazza az oktatási és kulturális minisztert,
hogy a Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása
ügyében, annak bírósági nyilvántartásba vétele érdekében,
az alapító nevében eljárjon.
Felelõs: oktatási és kulturális miniszter
Határidõ: azonnal
2. A Közalapítvány módosított, egységes szerkezetbe
foglalt Alapító Okiratát a bírósági nyilvántartásba vételt
követõen a Magyar Közlöny mellékletében, a Hivatalos
Értesítõben közzé kell tenni.
Felelõs:

oktatási és kulturális miniszter
a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
Határidõ: a bíróság határozatának jogerõre
emelkedését követõen azonnal
Gyurcsány Ferenc s. k.,
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3. felhívja a külügyminisztert, hogy a megállapodás
szövege végleges megállapításához szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;
4. jóváhagyja a megállapodás kihirdetésérõl szóló kormányrendelet tervezetét és elrendeli annak a megállapodás
végleges szövegének megállapítását követõen a Magyar
Közlönyben történõ kihirdetését.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A Kormány tagjainak
határozatai
A miniszterelnök
10/2009. (III. 6.) ME
határozata
a Magyar–Szlovák Kormányközi Gazdasági
Vegyesbizottság Magyar Tagozata elnökének
kinevezésérõl
Dr. Garamhegyi Ábel urat
a Magyar–Szlovák Kormányközi Gazdasági Vegyesbizottság Magyar Tagozata elnökévé kinevezem.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

miniszterelnök

A Kormány
1025/2009. (III. 6.) Korm.
határozata
az Európai Közösség és a Magyar Köztársaság közötti
Kiegészítõ Egyetértési Megállapodás szövegének
végleges megállapítására adott felhatalmazásról

A miniszterelnök
11/2009. (III. 6.) ME
határozata
a felsõoktatási együttmûködés támogatása érdekében
a Közép-Európai Felsõoktatási Csereprogramról
(CEEPUS II.) szóló egyezmény módosításáról szóló
egyezmény szövegének végleges megállapítására adott
felhatalmazásról

A Kormány
1. egyetért az Európai Közösség és a Magyar Köztársaság közötti Kiegészítõ Egyetértési Megállapodás (a továbbiakban: megállapodás) bemutatott szövegével;
2. felhatalmazza a pénzügyminisztert vagy az általa kijelölt személyt a megállapodás bemutatott szövegének – a
jóváhagyás fenntartásával történõ – végleges megállapítására;

A nemzetközi szerzõdésekkel kapcsolatos eljárásról
szóló 2005. évi L. törvény 5. §-ának (2) bekezdése szerinti
hatáskörömben eljárva, az oktatási és kulturális miniszter
és a külügyminiszter elõterjesztése alapján
1. felhatalmazom az oktatási és kulturális minisztert,
vagy az általa kijelölt személyt a felsõoktatási együttmûködés támogatása érdekében a Közép-Európai Felsõok-
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tatási Csereprogramról (CEEPUS II.) szóló egyezmény
módosításáról szóló egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) bemutatott szövegének – a jóváhagyás fenntartásával történõ – végleges megállapítására;

3. felhívom az oktatási és kulturális minisztert, hogy az
Egyezmény kihirdetésérõl szóló kormányrendelet tervezetét az Egyezmény végleges szövegének megállapítását
követõen haladéktalanul terjessze a Kormány elé.

2. felhívom a külügyminisztert, hogy az Egyezmény
szövege végleges megállapításához szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette
a

MAGYAR KORMÁNYPROGRAMOK
1867–2002
címû kétkötetes kiadványt.
1867-tõl történelmi hagyomány és a parlamentarizmus lényeges eleme, hogy az országgyûlésnek felelõs
kormányzat legfontosabb céljait és feladatait cselekvési programba foglalja. E programok átfogó képet adnak egy-egy idõszakban az ország helyzetérõl, politikájának irányáról, célkitûzéseirõl, ezért jelentõs történelmi, politikai és jogi forrásanyagot képeznek. Keresésük eddig hosszú idõt igényelt, ugyanis ezek az
alapvetõ kordokumentumok összegyûjtve még nem jelentek meg.
A hiánypótló mû, amely a Miniszterelnöki Hivatal és az Országgyûlési Könyvtár munkatársainak közös gondozásában jelent meg, azért is úttörõ vállalkozás, mert történelmünk utolsó másfél évszázadának kormányprogramjait – 2002-vel bezárólag – teljességre törekedve, szöveghûen publikálja a széles körû nyilvánosság
számára.
A parlamentben elhangzott és másutt fellelhetõ programszövegek, illetve adataik mellett számos egyéb tényanyag (a kormányfõk korabeli fotói, születési–halálozási adatai, a kormányok mûködési ideje, tagjainak
pontos névsora és a miniszteri változások idõpontjai) is hozzáférhetõ a két vaskos kötetben. A mû használatát
Romsics Ignác történésznek az összes eddigi magyar kormány mûködésérõl áttekintést nyújtó, színvonalas
bevezetõ tanulmánya, valamint a kormányprogramok mutatói segítik.
A könyv joggal számíthat a közélet szereplõinek, a politikai, jogi és történeti kutatásnak, a felsõoktatás oktatói és hallgatói karának, továbbá a közmûvelõdési intézmények és a nagyközönség érdeklõdésére is.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám
alatti Közlöny Könyvesházban (tel.: 321-2136, fax: 321-5275), valamint a Budapest VIII., Somogyi
Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban (tel.: 318-8411), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem a

MAGYAR KORMÁNYPROGRAMOK
1867–2002
címû kétkötetes, 1728 oldal terjedelmû kiadványt
(ára: 9975 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:
A megrendelõ (cég) neve: ................................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): .............................................................................................................................
Utca, házszám: .................................................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: ........................................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ...........................................................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után,
8 napon belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy postai úton a fenti címre.
Keltezés: ........................................

...............................................
cégszerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS
A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó gondozásában megjelenõ

PÉNZÜGYI KÖZLÖNY
– a Pénzügyminisztérium hivatalos lapjaként – folyamatosan frissülõ, összefoglaló képet ad az adózást, a pénzügyeket, a számvitelt érintõ valamennyi kérdésrõl, információról, változásról, újdonságról. Az adózási és egyéb pénzügyi kérdésekben érintettek, illetve a téma iránt érdeklõdõk egy hivatalos lapban összefoglalva, a teljesség igényével
tájékozódhatnak az õket érintõ kérdésekrõl, az aktuális változásokról, pályázati és egyéb szakmai felhívásokról.
A Pénzügyi Közlöny folyamatosan, teljes terjedelmükben közzéteszi a pénzügyi területen alkotott új jogszabályok
szövegét, az egyes jogszabályok módosításait, valamint a jogalkalmazást megkönnyítve megjelenteti az azokhoz
fûzött indoklást is. A fentieken túl a lap tartalmazza a pénzügyi területet érintõen közzétett állami irányítás egyéb
jogi eszközeit, közleményeket, pályázatokat, továbbképzéseket, álláshirdetéseket, az egyes pénzügyi szervezetek közleményeit, tájékoztatóit, az egyes cégeket érintõ hirdetményeket.
2009. évi éves elõfizetési díj: 45 108 Ft áfával, féléves elõfizetés: 22 554 Ft áfával.
Példányonként megvásárolható a Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban (tel.: 318-8411).
Elõfizetésben megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu)
vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

MEGRENDELÕLAP
Megrendeljük az Pénzügyi Közlöny címû lapot ................. példányban.
A megrendelõ (cég) neve: ...............................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): ............................................................................................................................
Utca, házszám: ...............................................................................................................................................
Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ..................................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ........................................................................................................
2009. évi elõfizetési díj egy évre: 45 108 Ft áfával.
fél évre: 22 554 Ft áfával.
Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát!
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után,
8 napon belül a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutaljuk.
Keltezés: ………………………………………
……………………………………………
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
kiadásában megjelenik az

EU-JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
Az EU-Jogszabálytár az Európai Unió magyarra lefordított elsõdleges (alapszerzõdések, csatlakozási okmányok)
és másodlagos (az Európai Unió szervei által alkotott jogi aktusok) joganyagát tartalmazza.
Az EU-Jogszabálytár DVD-n a dokumentumok többféle szempont (évszám, Celex-szám, kibocsátó stb.) szerint
kereshetõk. Az adatbázisból megismerhetõk a joganyagok jellemzõi (megjelenés adatai, kibocsátó, hatályosság,
egyéb lényeges megjegyzések stb.), valamint közvetlenül elérhetõk azok kapcsolatai más EU-s, illetve magyar
jogszabályokkal.
Az Európai Unió jogában kevésbé jártas felhasználók számára lényeges információkkal szolgálnak az EU
Asszisztens menüpontban található ismertetõk.
Az EU Extra menüpont tartalmazza a magyar csatlakozási okmányt, valamint egyéb kiemelkedõen fontos európai
vonatkozású dokumentumokat.
Az EU-Jogszabálytár felhasználóbarát kialakítása és könnyen kezelhetõ funkciói hasznos és gyors segítséget
nyújtanak mind az EU-jogban már jártas, mind az azzal most ismerkedõ felhasználók számára.
Az EU-Jogszabálytár és a HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR között is mûködik az átjárhatóság, vagyis ha az
EU-Jogszabálytárban magyar jogszabályra van hivatkozás, akkor azt az EU-Jogszabálytárból azonnal meg lehet
nyitni.
Az EU-Jogszabálytár elõfizetési díjából a Hivatalos Jogszabálytár elõfizetõi 50% kedvezményt kapnak.
Éves elõfizetési díjak
Önálló változat
5 munkahelyes hálózati változat
10 munkahelyes hálózati változat
25 munkahelyes hálózati változat
50 munkahelyes hálózati változat
100 munkahelyes hálózati változat

86 400 Ft
156 000 Ft
192 000 Ft
312 000 Ft
408 000 Ft
708 000 Ft

¨
¨
¨
¨
¨
¨

Megrendeléssel kapcsolatban érdeklõdni lehet a 06-80-200-723-as zöldszámunkon és a 266-5095-ös
telefonszámon.
A megrendeléseket a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó címére (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.,
faxszámon a 266-8906, illetve e-mail-en az ugyfel@mhk.hu-ra) kérjük eljuttatni.

MEGRENDELÕLAP
Megrendeljük az EU-JOGSZABÁLYTÁR DVD változatát ................. példányban, 2009. ...................................... hónaptól.
A megrendelõ neve: .............................................................................................................................................
A megrendelõ címe: .............................................................................................................................................
Ügyintézõ neve: ...................................................................................................................................................
Telefonszáma: ......................................................................................................................................................
Küldési név, cím: ..................................................................................................................................................
Keltezés: ………………………………………
………………………………………
cégszerû aláírás

2009/27. szám

MAGYAR KÖZLÖNY
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
kiadásában megjelenik a

MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
Tartalom
Online adatbázis és napi adatfrissítési szolgáltatás
A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD havi frissítésû lemeze közel 150 000 jogszabályszöveget tartalmaz.
Az alapszövegek mellett egységes szerkezetben közli azok mindenkori hatályos változatát, korábbi szövegváltozatait, illetve a
már hatályon kívül helyezett jogszabályokat is, továbbá az Országgyûlés, a köztársasági elnök, a Kormány, a miniszterelnök,
a miniszterek, az Alkotmánybíróság, a Legfelsõbb Bíróság, az Országos Választási Bizottság stb. határozatait, állásfoglalásait,
a különbözõ irányelveket és iránymutatásokat, neves szerzõk által készített kommentárokat, nemzetközi szerzõdéseket,
tájékoztatókat, hirdetményeket, pályázati felhívásokat, törvényjavaslatokat és törvényindokolásokat. A szövegek és adatbázisok közvetlen forrásai a hivatalos lapok, így a Magyar Közlöny, az ágazati közlönyök, az Alkotmánybíróság Határozatai,
továbbá a Bírósági Határozatok, a Versenyfelügyeleti Értesítõ, az Adó és Ellenõrzési Értesítõ és a Versenybírósági Határozatok.
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR elõfizetõi számára a jogszabályok naponta aktualizált online adatbázisa ingyenesen érhetõ
el, továbbá lehetõség van a havonta megküldött DVD-adatbázis napi rendszerességû aktualizálására, internetrõl letöltött adatcsomag segítségével. E két szolgáltatás segítségével a jogszabály-változások folyamatosan nyomon követhetõk.
Sokoldalúság
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR jogszabály-szolgáltatását többféle keresési lehetõség teszi teljessé. A kényelmes eligazodást támogatja a szövegbe épített hivatkozások rendszere (tartalmilag kapcsolódó más jogszabályok, jogegységi határozatok,
bírósági és versenytanácsi határozatok, APEH-iránymutatások) és a joganyagok belsõ felépítésének és külsõ kapcsolatainak
interaktív ábrázolása is.
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR és az EU-Jogszabálytár között az átjárhatóság biztosított, vagyis ha a magyar jogszabályban hivatkozás található uniós jogszabályra, akkor azt közvetlenül meg lehet nyitni a HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁRBÓL.
Az alapprogramot kiegészítõ DVD-JOGSZABÁLYTÁR Asszisztens a különbözõ adatállományok (Szolgáltatások Jegyzéke,
magyar és angol nyelvû TEÁOR, Kereskedelmi Vámtarifa Jegyzék stb.) adatbázisszerû kezelésének segítõje, újdonság- és
változásfigyelõ szolgáltatása pedig lehetõvé teszi a jogszabályváltozások hatékony követését. Iratmintatárunkat folyamatosan
frissítjük és bõvítjük.
(A Jogszabálytár bármely szövegrészlete kinyomtatható vagy szövegszerkesztõbe átemelhetõ.)
Éves elõfizetési díjak
Önálló változat
5 munkahelyes hálózati változat
10 munkahelyes hálózati változat
25 munkahelyes hálózati változat
50 munkahelyes hálózati változat
100 munkahelyes hálózati változat

97 200 Ft
171 600 Ft
216 000 Ft
351 000 Ft
459 000 Ft
780 000 Ft

¨
¨
¨
¨
¨
¨

Megrendeléssel kapcsolatban érdeklõdni lehet a 06-80-200-723-as zöldszámunkon és a 266-5095-ös telefonszámon.
A megrendeléseket a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó címére (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6., faxszámon a
266-8906, illetve e-mail-en az ugyfel@mhk.hu-ra) kérjük eljuttatni.

MEGRENDELÕLAP
Megrendeljük a MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD változatát ................. példányban, 2009. ............................... hónaptól.
A megrendelõ neve: ....................................................................................................................................................................
A megrendelõ címe: ....................................................................................................................................................................
Ügyintézõ neve: ..........................................................................................................................................................................
Telefonszáma: .............................................................................................................................................................................
Küldési név, cím: .........................................................................................................................................................................

Keltezés: ………………………………………

………………………………………
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó megjelentette a
Módszertani útmutató a helyi önkormányzati rendeletek szerkesztéséhez
címû kiadványt
Az útmutató célja, hogy a helyi önkormányzati rendeletek alkotása során történõ helyes alkalmazásához gyakorlati segítséget nyújtson. Az útmutató sorra veszi a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény és a kapcsolódó végrehajtási rendeletek azon rendelkezéseit, amelyeket a helyi önkormányzati jogalkotásnál alkalmazni kell. Ezen rendelkezésekhez fûz gyakorlati útmutatást, kifejezetten
önkormányzati rendeletekbõl merített helyes és helytelen példákat.
Jelenleg igen nagy az eltérés az egyes megyékben, illetve a megyéken belül az egyes településeken használt önkormányzati rendeletek alkotása során alkalmazott módszerekben, szokásokban.
Erre tekintettel néhány közigazgatási hivatal mintarendeletekkel segíti az adott megyében mûködõ
települések jegyzõinek munkáját. Egységes, a helyi önkormányzatok részére készülõ jogszabály-szerkesztési segédanyagot azonban még sem az Önkormányzati Minisztérium, sem az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium nem adott ki. Ezt a hiányt próbálja részben pótolni ez a kiadvány. Egyre nagyobb ugyanis az igény arra, hogy a helyi önkormányzati rendeleteket is egységes
szerkesztési módszerrel, egységes szerkezetben, elektronizálva minden állampolgár elérhesse,
megismerhesse és következetesen alkalmazhassa.
A fentiekre tekintettel ajánljuk a kiadványt az ország valamennyi jegyzõjének, körjegyzõjének,
fõjegyzõjének, a polgármestereknek, megyei közgyûlési elnököknek, a képviselõ-testületek tagjainak, valamint a helyi jogalkotás elõkészítésében részt vevõ hivatali munkatársaknak.
A 104 oldalas kiadvány ára: 1155 Ft áfával.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán)
szám alatti Közlöny Könyvesházban (tel.: 321-2136, fax: 321-5275), valamint a Budapest VIII., Somogyi
Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban (tel.: 318-8411), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

MEGRENDELÕLAP
Megrendeljük a Módszertani útmutató a helyi önkormányzati rendeletek szerkesztéséhez
címû kiadványt
(ára: 1155 Ft + postaköltség), ...................... példányban, és kérem juttassák el az alábbi címre:

A megrendelõ (cég) neve: ........................................................................................................
Címe (város, irányítószám): .....................................................................................................
Utca, házszám: .........................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: ................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ..................................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele
után, 8 napon belül a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi
jelzõszámára átutalom.
Keltezés: ………………………………………
………………………………………

cégszerû aláírás

2009/27. szám

MAGYAR KÖZLÖNY
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Tisztelt Elõfizetõk!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2009. január 1-jétõl
a hivatalos lapok megjelentetése az alábbiak szerint változott

A Magyar Közlöny és a mellékletét képezõ Hivatalos Értesítõ tartalma újabb rovatokkal bõvült
Magyar Közlöny
I.
II.

Az Alkotmány és annak módosításai
Törvények

Hivatalos Értesítõ
I.
II.

Egységes szerkezetû jogi aktusok
Statisztikai közlemények

III.

Kormányrendeletek

III.

Utasítások, jogi iránymutatások

IV.

A Magyar Nemzeti Bank elnökének
rendeletei

IV.

Állásfoglalások

V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

A Kormány tagjainak rendeletei
Az Alkotmánybíróság határozatai és
végzései
Jogegységi határozatok
Az Országos Választási Bizottság
állásfoglalásai
Határozatok Tára

V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Személyügyi hírek
Alapító okiratok
Pályázati felhívások
Közlemények
Hirdetmények (a Cégközlöny, az Európai
Unió Hivatalos Lapja, a Közbeszerzési
Értesítõ és a Bírósági Határozatok figyelése,
illetve a tartalomjegyzékek közzététele)

Havonta a kiadó DVD-formátumban tematizált jogszabálygyûjteményeket biztosít az elõfizetõknek.
A jogszabálygyûjtemények árát az elõfizetési díj tartalmazza.

2009. január 1-jétõl
– a Belügyi Közlöny tartalmazza a Sport Értesítõt, a Turisztikai Értesítõt és az Önkormányzatok Közlönyét,
– a Szociális Közlöny és a Munkaügyi Közlöny – összevonást követõen – Szociális és Munkaügyi Közlöny
néven, egy lapként jelenik meg,
– az Oktatási Közlöny és a Kulturális Közlöny korábbi elõfizetõi az Oktatási és Kulturális Közlönyben
találhatják meg a számukra fontos információkat,
– az Egészségbiztosítási Közlöny az Egészségügyi Közlönybe integrálódott, az érdeklõdõk az Egészségügyi Közlönybõl tájékozódhatnak az ez idáig két lapban közölt információkról.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
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MAGYAR KÖZLÖNY
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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 2009. évre vonatkozó elõfizetésre, ha a példányszámot, esetleg a címlistát
módosítják, vagy új lapra szeretnének elõfizetni (pontos szállítási, név- és utcacím-megjelöléssel). Kérjük, hogy az esetleges módosítást
(cím- és példányszámváltozás) szíveskedjenek levélben vagy faxon megküldeni. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a lapszállításról kizárólag az elõfizetési díj beérkezését követõen intézkedünk. Fontos, hogy az elõfizetési díjakat a megadott
10300002-20377199-70213285 sz. számlára utalják, illetve a kiadó által kiküldött készpénz-átutalási megbízáson fizessék be. Készpénzes
befizetés kizárólag a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó ügyfélszolgálatán (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.) lehetséges. (Levélcím: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, 1394 Budapest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2009. évi elõfizetési díjak
(Az árak az áfát tartalmazzák.)
151 452 Ft/év
27 972 Ft/év
39 564 Ft/év
39 564 Ft/év

Magyar Közlöny
Az Alkotmánybíróság Határozatai
Belügyi Közlöny
Egészségügyi Közlöny
Földmûvelésügyi
és Vidékfejlesztési Értesítõ
Közbeszerzési Értesítõ

27 468 Ft/év
96 516 Ft/fél év

Szociális és Munkaügyi Közlöny
Oktatási és Kulturális Közlöny
Pénzügyi Közlöny
Ügyészségi Közlöny
Bûnügyi Szemle
L'udové noviny
Neue Zeitung
Pénzügyi Szemle

39 564 Ft/év
31 500 Ft/év
45 108 Ft/év
9 324 Ft/év
12 600 Ft/év
7 308 Ft/év
7 056 Ft/év
23 100 Ft/év

CD-Cégközlöny
A Cégközlöny közleményeinek hetente megjelenõ, oldalhû gyûjteménye CD-n, melyen a közlemények gyors megtalálását keresõfunkció segíti.
A CD 2009. évi éves elõfizetési díjai
(Áraink a 20%-os áfát tartalmazzák.)
Önálló változat 141 696 Ft
5 munkahelyes hálózati változat
10 munkahelyes hálózati változat

207 936 Ft
274 176 Ft

25 munkahelyes hálózati változat
50 munkahelyes hálózati változat

472 890 Ft
804 096 Ft

A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
hatályos jogszabályok hivatalos számítógépes gyûjteményének 2009. évi éves elõfizetési díjai
(Áraink a 20%-os áfát tartalmazzák.)
Önálló változat
5 munkahelyes hálózati változat
10 munkahelyes hálózati változat

97 200 Ft
171 600 Ft
216 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat
50 munkahelyes hálózati változat
100 munkahelyes hálózati változat

351 000 Ft
459 000 Ft
780 000 Ft

AZ EU-JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
Az Európai Unió Jogszabályai gyûjteményének 2009. évi éves elõfizetési díja
(Áraink a 20%-os áfát tartalmazzák.)
Önálló változat
5 munkahelyes hálózati változat
10 munkahelyes hálózati változat

86 400 Ft
156 000 Ft
192 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat
50 munkahelyes hálózati változat
100 munkahelyes hálózati változat

312 000 Ft
408 000 Ft
708 000 Ft

Facsimile Magyar Közlöny. A hivatalos lap 2008-as évfolyama jelenik meg CD-n az eredeti külalak megõrzésével, de könnyen kezelhetõen.
Ára: 18 480 Ft + áfa.

A Magyar Közlönyt szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével. A Szerkesztõbizottság
elnöke: dr. Petrétei József. A szerkesztésért felelõs: dr. Tordai Csaba. Budapest V., Kossuth tér 1–3.
Kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó. Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., www.mhk.hu. Telefon: 266-9290.
A papír alapon terjesztett Magyar Közlöny a kormányzati portálon közzétett hiteles elektronikus dokumentum oldalhû másolata.
A Határozatok Tára hivatalos lap tartalma a Magyar Közlöny IX. részében jelenik meg.
Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónál
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó a Magyar Posta Zrt. közremûködésével.
Telefon: 235-4554, 266-9290/240, 241 mellék. Terjesztés: tel.: 317-9999, 266-9290/245 mellék.
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III. Utasítások, jogi iránymutatások
A környezetvédelmi és vízügyi miniszter utasítása
A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
2/2009. (III. 6.) KvVM
utasítása
az egységes közszolgálati szabályzatról szóló
19/2006. (K. V. Ért. 10.) KvVM utasítás
módosításáról
A köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.
törvény 6. §-ának (1) bekezdése, illetve a köztisztviselõk
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, valamint az
egyéb törvények módosításáról szóló 2001. évi XXXVI.
törvény 106. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján a következõ utasítást adom ki:
1. §
Az egységes közszolgálati szabályzatról szóló 19/2006.
(K. V. Ért. 10.) KvVM utasítás (a továbbiakban: Ut.) Melléklete 2. számú függelékének 2.2. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„2.2. Nem jogosult a béren kívüli juttatási rendszerbe
tartozó juttatások igénybevételére a munkatárs
a) a szülési szabadság, a gyermekgondozási díj, a gyermekgondozási segély folyósításának idõtartamára,
b) 30 napot meghaladó folyamatos idõtartamú, bármilyen jogcímen igénybe vett fizetés nélküli szabadság idõtartamára,
c) 30 napon túli folyamatos keresõképtelenség (tartós
betegállomány) idõtartamára,
d) ha a munkavégzési kötelezettség alól jogszabály,
vagy a munkáltató intézkedése alapján 30 napot folyamatosan meghaladó idõtartamban mentesül, ide nem értve a
jogviszony megszüntetése esetén a felmentési (felmondási) idõ munkavégzési kötelezettséggel nem érintett idõtartamát,
e) a próbaidõ idõtartamára, amennyiben a jogviszony a
próbaidõn belül vagy annak leteltével megszûnik (kivéve
étkezési utalvány, egyesített BKV-bérlet, önkéntes nyugdíjpénztári támogatás, önkéntes egészségpénztári támogatás, valamint az idõarányosan még fennmaradó összeg felhasználható abban az esetben, amikor a próbaidõ a tárgyévet követõ évben telik le.)
f) 3 hónapot meg nem haladó, határozott idõre szóló jogviszony esetén,
g) a prémiumévek, valamint a különleges foglalkoztatású állomány igénybevételének idõtartamára.”

2. §
(1) Az Ut. Melléklete 2. számú függelékének 2.3. pont
c) és d) alpontjai helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
[A béren kívüli juttatás – a jelen szabályzatban meghatározott feltételekkel – a következõ szociális és jóléti juttatásokat tartalmazza:]
„c) önkéntes egészségbiztosító pénztári támogatás
d) helyi utazási bérlet támogatása (egyesített BKV-bérlet)”
(2) Az Ut. Melléklete 2. számú függelékének 2.3. pont
f) alpontjai helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A béren kívüli juttatás – a jelen szabályzatban meghatározott feltételekkel – a következõ szociális és jóléti juttatásokat tartalmazza:]
„f) otthoni internethasználat támogatása utalvány formájában”

3. §
Az Ut. Melléklete 2. számú függelékének 2.4. pont
b)–c) alpontjai helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
[A munkatárs a béren kívüli juttatások közül kötelezõen
választja:]
„b) a 10.1. pontja b) alpontjának teljesítése esetén az önkéntes nyugdíjbiztosító-pénztári támogatást [2.3. b) pont],
c) a 11.1. pontja b) alpontjának teljesítése esetén az önkéntes egészségbiztosító pénztári támogatást [2.3. c) pont]”

4. §
Az Ut. Melléklete 2. számú függelékének 2.6. pontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„2.6. A munkatárs a tárgyévben – a 2.2. pontban foglalt
eltérésekkel – a minisztériumnál fennálló jogviszonya teljes idõtartamára jogosult a béren kívüli juttatási rendszerbe tartozó, általa választott juttatások igénybevételére a
4.1. pontban meghatározott mértékben.”

5. §
Az Ut. Melléklete 2. számú függelékének 5.4. pontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:
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„5.4. Amennyiben a munkatárs az 5.2.–5.3. pont szerinti
nyilatkozatot önhibájából elmulasztja, úgy a keletkezõ
többletadó-terheket a kerete terhére köteles elszámolni.”

6. §
Az Ut. Melléklete 2. számú függelékének 7.1. pontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„7.1. A béren kívüli juttatások felhasználása során a
Pénzügyi és Számviteli Osztály folyamatosan figyeli a felhasználások mértékét annak érdekében, hogy többletfelhasználás ne valósulhasson meg.”

7. §
Az Ut. Melléklete 2. számú függelékének 8.1.1. pontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„8.1.1. A Pénzügyi és Számviteli Osztály (Ut. Melléklete 3. számú függeléke) szerint gondoskodik az igények
felmérésérõl, ellenõrizve a szabályzat szerinti kitöltését.”

8. §
Az Ut. Melléklete 2. számú függelékének 8.2.2.–8.2.4.
pontjai helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„8.2.2. A pénzbeli juttatások elszámolása a KIR keretében átutalással történik az alábbi ütemezés szerint:
– az önkéntes nyugdíjbiztosítás-pénztári támogatás elszámolása havonta,
– az önkéntes egészségpénztári támogatás elszámolása
havonta,
– pénzbeli üdülési hozzájárulás évente egy alkalommal
a soron következõ illetmény átutalásával egyidejûleg.
8.2.3. A nem pénzbeli térítésként biztosított juttatás
utalvány vagy bérletszelvény formájában történik az alábbi ütemezés szerint:
– bérletszelvény év elején illetve belépéskor,
– étkezési hozzájárulás havonta,
– üdülési csekk évente egy alkalommal,
– mûvelõdési utalvány évente egy alkalommal,
– iskolakezdési támogatás évente egy alkalommal,
– otthoni internethasználat támogatása utalvány formájában, havi 4000 Ft összegben.
8.2.4. Az önkéntes nyugdíjbiztosító- és egészségbiztosító-pénztári munkáltatói támogatás átutalásának alapja a
belépéskor leadott, a kötelezõ választás alapjául is szolgáló, záradékolt belépési nyilatkozat, melyet a Humánpolitikai Osztály továbbít a Pénzügyi és Számviteli Osztály
felé. Nyugdíjbiztosító- és egészségbiztosítópénztár-váltás
esetén a munkatársat adatszolgáltatási kötelezettség terheli a Pénzügyi és Számviteli Osztály felé.”
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9. §

Az Ut. Melléklete 2. számú függelékének 8.2.6. pontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„8.2.6. Az étkezési utalványok, üdülési csekk, iskolakezdési támogatás, mûvelõdési szolgáltatás utalványainak, internetutalvány beszerzése és kiadása a munkatársak
által kitöltött nyilatkozat alapján (Ut. Melléklete 3. számú
függeléke) a Pénzügyi és Számviteli Osztály feladata.
A mûvelõdésiszolgáltatás-utalványokat a több elfogadóhelyet biztosító szolgáltatótól kell beszerezni.”

10. §
Az Ut. Melléklete 2. számú függelékének 9.4. pontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„9.4. Az étkezési hozzájárulást a munkatársak minden
hónapban az illetményük kifizetésekor utólag kapják meg.”

11. §
Az Ut. Melléklete 2. számú függelékének 10. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„10. Önkéntes nyugdíjbiztosító-pénztári támogatás
10.1. Az önkéntes nyugdíjbiztosító-pénztári támogatás
– mint kötelezõen választandó elem – keretében a minisztérium munkáltatói tagdíj-hozzájárulást fizet annak a munkatársnak, aki
a) önkéntes nyugdíjbiztosító pénztár tagja, és
b) leadja a Pénzügyi és Számviteli Osztályon a záradékolt önkéntes nyugdíjbiztosító-pénztári belépési nyilatkozatát.
10.2. Az önkéntes nyugdíjbiztosító-pénztári munkáltatói
hozzájárulás havonta – pénztár által szabályozott havi minimum összeg köztisztviselõi befizetés esetén – 5000 Ft.”

12. §
Az Ut. Melléklete 2. számú függelékének 11. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„11. Önkéntes egészségbiztosító pénztári támogatás
11.1. Az önkéntes egészségbiztosító pénztári támogatás
– mint kötelezõen választandó elem – keretében a minisztérium munkáltatói tagdíj-hozzájárulást fizet annak a munkatársnak, aki
a) önkéntes egészségbiztosító pénztár tagja, és
b) leadja a Pénzügyi és Számviteli Osztályon a záradékolt önkéntes egészségbiztosító pénztári belépési nyilatkozatát.
11.2. Az önkéntes egészségbiztosító-pénztári munkáltatói hozzájárulás havonta – pénztár által szabályozott
havi minimum összeg köztisztviselõi befizetés esetén –
3500 Ft.”
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13. §

Az Ut. Melléklete 2. számú függelékének 12. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„12.1. A minisztérium a béren kívüli juttatási rendszeren belül a munkatársnak – választása esetén – a tárgyévre
érvényes éves vagy havi egységes BKV-bérletet bocsát
rendelkezésre.
12.2. Nem igényelhet közlekedési bérletet az a munkatárs, aki a munkába járáshoz saját gépkocsit vesz igénybe
és ezért költségtérítésben részesül. Ebben az esetben a cafetériakeret az éves költségtérítés összegével, de legfeljebb az egységes BKV-bérlet árával csökken.
13.3. A munkatárs jogviszonyának megszûnése esetén
köteles leadni a bérletszelvényt kivéve, ha azt idõarányosan megváltja.
13.4. Az évközben egyesített BKV-bérletet igénylõk
bérletvásárlását nem a minisztérium intézi, hanem a munkatárs havonta vásárolja meg és a minisztérium részére kiállított áfás számla alapján számolhat el a házipénztárban.”

14. §
Az Ut. Melléklete 2. számú függelékének 113.4. pontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„13.4. A munkatárssal azonos megítélés alá esik a közeli hozzátartozójának biztosított üdülési csekk, így az a
munkatárs keretét terheli.”
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„A minisztérium – e juttatási forma választása esetén –
támogatja a munkatársak otthoni internethasználatának
költségeit. A munkatárs vagy házastársa által megkötött
egyedi szolgáltatási szerzõdés alapján a minisztérium
az internethasználathoz utalványt biztosít havi 4000 Ft
összegben.”

16. §
Az Ut. Mellékletének 3. számú függeléke helyébe jelen
utasítás melléklete lép.

17. §
(1) Ez az utasítás a kiadmányozás napján* lép hatályba,
rendelkezéseit 2009. évben kell alkalmazni.
(2) Az utasítás hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti az Ut. Melléklete 45. § (1) bekezdésének b) pontja
és (4) bekezdése, a Melléklet 5. számú függeléke, a Melléklet 2. számú függeléknek 2.3. pont h) alpontja, 2.4. pont
d) alpontja, 4.4. pontja, valamint 16. pontja.

Szabó Imre s. k.,
környezetvédelmi és vízügyi miniszter

15. §
Az Ut. Melléklete 2. számú függelékének 14.1.–14.4.
pontjai helyébe a következõ rendelkezés lép:

* A kiadmányozás napja: 2009. március 2.
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Melléklet a 2/2009. (III. 6.) KvVM utasításhoz
[3. számú függelék a Szabályzathoz]
„Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
Nyilatkozat
2009. évre
a béren kívüli juttatások igénybevételérõl
Név: …………………………………………………………………
Adóazonosító jel: ……………………………………………………
Szervezeti egység: …………………………………………………… tel./mellék: ………………………………
2009. évi jogosultság kezdete: ………………………………………
Éves keret:
Idõarányos keret:

330 000 forint
forint

Igényelhetõ jogcímek
Étkezési hozzájárulás: *

Havi

Éves szinten

Összesen

Melegétel-utalvány:*
12 000 Ft/hó
Étkezési utalvány:*
6000 Ft/hó

Önkéntes egészségpénztár:

Munkáltatói befizetés havonta
3500 Ft

Önkéntes nyugdíjpénztár:

Munkáltatói befizetés havonta
5000 Ft

Helyi utazási bérlet támogatása:

Éves/havi kedvezm. egyesített bérlet:
94 000 Ft/év

Üdülési hozzájárulás:

Üdülési csekk esetén:
max. 71 500 Ft
Hozzátartozó részére:
max. 71 500 Ft
Pénzbeli hozzájár.: 28 988–38 650 Ft
között választható: választott összeg
+ közterhei = a választott összeg
1,32 szorzóval számolva

Internet:
havi díjhoz való hozzájárulás

Internetutalvány
4000 Ft/hó

Iskolakezdési támogatás:

Iskolakezdési támogatás utalvány:
21 450 Ft/év/gyermek

Mûvelõdési szolgáltatás:

Adómentesen max. 71 500 Ft értékû
utalvány

MINDÖSSZESEN:
Még felhasználható összeg:
* Megjegyzés: Csak az egyik étkezésiutalvány-forma választható!

Budapest, 2009. ……………………………………
……………………………………………
aláírás”
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A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter utasításai
A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter
12/2009. (III. 6.) KHEM
utasítása
a minisztérium reprezentációs kiadásairól
Az utasítás hatálya
1. §
Jelen utasítás hatálya kiterjed a Közlekedési, Hírközlési
és Energiaügyi Minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium, vagy KHEM) Igazgatás költségvetése terhére elszámolható reprezentációs kiadásokra, valamint a Központi
Szolgáltatási Fõigazgatóság (továbbiakban: KSzF) költségvetésébõl finanszírozható (minisztériumi) vezetõk személyi reprezentációs keretének megállapítására és az ajándékozásnak a Minisztériumot érintõ fõbb eljárási szabályaira.
A reprezentáció fogalma, esetei
2. §
(1) Reprezentáció a Minisztérium tevékenységével
összefüggõ hivatali, szakmai, diplomáciai rendezvény,
esemény keretében, továbbá az állami ünnepek alkalmával
ellenérték nélkül nyújtott vendéglátás (étel, ital) és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatás (utazás, szállás, szabadidõprogram).
(2) A reprezentáció esetei:
a) Belföldi hivatali, szakmai tárgyalásokon, értekezleteken, tanácskozásokon, rendezvényeken térítésmentesen
biztosított étel- és italszolgáltatás.
b) Egyes belföldi rendezvények, például: kitüntetésátadás, nemzeti ünnepek, évfordulók alkalmával szervezett
kulturális vagy más, nem szakmai programok.
c) Vezetõi beosztással kapcsolatos vendéglátás.
d) Hivatalos célú ajándékozás; a vásárolt termék vagy
szolgáltatás ellenérték nélkül történõ átadása. (Költségvetési forrás a KSzF költségvetésében.)
e) Személyi reprezentáció. (Költségvetési forrás a KSzF
költségvetésében.)

A reprezentációra fordítható kiadások
3. §
(1) A Minisztérium felsõvezetõinek (miniszter, államtitkár, szakállamtitkárok, kabinetfõnök) (továbbiakban
együtt: felsõvezetõ) indokolt esetben lehetõségük van kül-

földi vagy belföldi tárgyalópartner vendégül látására étteremben, vendéglátóhelyen havonta legfeljebb 40 000 Ft
értékben. A keretet kizárólag a partnerek vendégül látására
(étteremben, kávézóban, szállodában) lehet felhasználni,
legalább két nappal az Utazásszervezõ és Protokoll Osztályra megérkezett protokoll-igénylõlap megküldése után.
Az étteremfoglalást, menüegyeztetést – az érintett szervezeti egységgel egyeztetve – az Utazásszervezõ és Protokoll Osztály végzi.
(2) Az (1) bekezdés szerinti vendéglátások számláit a
KHEM Költségvetési, Tervezés-koordinációs és Kontrolling Fõosztálya az Igazgatás költségvetésének reprezentációs keretébõl egyenlíti ki. Számla kizárólag az Utazásszervezõ és Protokoll Osztály által a vendéglátóhelyre
megküldött hivatalos megrendelõvel együtt fogadható el.
(3) A külföldi és belföldi vendégek hivatalos célú vendéglátására [az utasítás 2. § (1) bekezdés a)–b) pontjai] feljogosítottak körét és értékhatárait az 1. számú melléklet
tartalmazza. Az ettõl esetlegesen eltérõ tényleges felhasználást – az eltérés indokolásával – az igénylõnek utólagosan engedélyeztetnie kell a jelen utasítás szerinti engedélyezési rend szerint a blokkvezetõ által. Fõosztályvezetõ
külföldi delegációt étteremben, vendéglátóhelyen a fõosztály felügyeletét ellátó felsõvezetõ elõzetes engedélyével
láthat vendégül.
(4) A reprezentációs szolgáltatások igénybevételénél a
költségtakarékos megoldások alkalmazására kell törekedni. A hivatalos vendéglátás keretében bonyolított rendezvényeken, fogadáson, kulturális és egyéb programokon
– kivéve a miniszter programjait – a minisztériumi résztvevõk (kísérõk) létszáma nem haladhatja meg a vendégek
létszámát (a tolmács a vendégek közé sorolandó). Ez a
megkötés nem vonatkozik az 1-2 fõ vendégbõl álló küldöttségekre. Ebédeken, vacsorákon, díszétkezéseken a jelenlévõk létszáma sem államtitkár, sem szakállamtitkár,
sem a kabinetfõnök esetében nem haladhatja meg a 14 fõt.
Fõosztályvezetõ által adott étkezéseken a létszám csak
blokkvezetõi engedéllyel lépheti túl a 12 fõt. Fentiektõl eltérni kizárólag az Utazásszervezõ és Protokoll Osztály
felügyeletét ellátó felsõvezetõ elõzetes jóváhagyásával lehetséges. A létszámkorlátozások esetében kivételt képeznek a miniszter rendezvényei.
(5) A tolmács(ok)ról igény esetén a rendezvényt szervezõ szervezeti egységnek kell gondoskodnia. Felsõvezetõk
esetében ezt a feladatot az Utazásszervezõ és Protokoll
Osztály látja el.
(6) Fõosztályvezetõi, vagy annál magasabb beosztású
külföldi vendégek (küldöttségvezetõk és szûk körben közvetlen munkatársaik) részére magyarországi tartózkodásuk idõtartama alatt – a hivatalos vendéglátás keretébe tar-
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tozó – egy díszebéd, vagy egy vacsora, vagy egy állófogadás és egy kulturális program szervezhetõ a 1. számú mellékletben feltüntetett keretösszegig. A kulturális programot kiválthatja egy étkezés. Miniszteri rendezvények esetén kivételes esetekben (miniszteri szintû delegációnál) a
kabinetfõnök engedélyével el lehet térni az utasítástól.

(6) A kormányváró igénybevételének szándékát az Utazásszervezõ és Protokoll Osztálynak az igénybevétel napját legalább öt munkanappal megelõzõen, jelen utasítás
2. számú mellékletének értelemszerû kitöltésével kell bejelenteni. Az igények kielégítése ellenkezõ esetben nem garantálható.

Egyéb, protokollhoz kapcsolódó szolgáltatások

(7) Az utasításban nem rögzített kérdésekben a szakmai
feltételek biztosítása, a protokolláris szokások maradéktalan betartása céljából az Utazásszervezõ és Protokoll Osztály ajánlásai alapján javasolt eljárni.

4. §
(1) Külföldi vendégek (delegáció) magyarországi programjainak szervezésénél elsõsorban a KSzF rendelkezésére álló személygépkocsikat kell igénybe venni. Amennyiben személygépkocsi ilyen módon nem biztosítható és az
Utazásszervezõ és Protokoll Osztály vezetõje egyéb technikai szempontokat figyelembe véve gépkocsi bérlését javasolja, úgy az Utazásszervezõ és Protokoll Osztály felügyeletét ellátó felsõvezetõ engedélyével lehetõség van
ennek megvalósítására.
(2) Az Utazásszervezõ és Protokoll Osztály a delegáció
látogatása során felmerülõ gépkocsi igényeket intézi.
A programokon részt vevõ magyar delegációs tagok gépkocsi igényeit a fõosztályok egyénileg rendezik a KSzF
gépjármûcsoportjával.
(3) Minisztériumi vendég részére szállásköltség csak
elõzetes miniszteri engedély birtokában és kizárólag külföldi fél esetében számolható el. A szállásköltségen kívül
az elszámolás nem terjedhet ki a telefon, a fax használatával, az alkoholtartalmú italok fogyasztásával és más egyéb
külön szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos költségekre.
(4) A kormányvárót a miniszter, az államtitkár, a szakállamtitkárok, a kabinetfõnök, valamint a kíséretükben utazó delegáció tagjai vehetik igénybe kiutazáskor. Átszálló/tranzit repülõtereken, illetve beutazáskor csak a miniszter és államtitkár veheti igénybe a kormányvárót, indokolt
esetben. A kormányváróban kávé, alkoholmentes üdítõital, tea fogyasztható. Alkoholtartalmú ital és dohányáru
fogyasztásának költségei az igénybe vevõt terhelik.
(5) A Minisztérium meghívására érkezõ külföldi vendégek (küldöttségek) fogadásakor, a kormányváró akkor vehetõ igénybe, ha az érkezõ küldöttséget miniszteri, államtitkári, szakállamtitkári rangú személy vezeti. Igénybe veheti alacsonyabb rangú külföldi vendég is, ha minisztériumi tárgyalópartnere legalább szakállamtitkár, vagy ha a
külföldi vendég delegációvezetõi rangban érkezik Magyarországra. Külföldi vendégekre nem vonatkozik a kormányváróban történõ szeszes ital fogyasztásának korlátozása. A kormányváró használatánál (fogadásnál, búcsúztatásnál) a minisztérium részérõl törekedni kell a kísérõk létszámának minimálisan szükséges mértékre történõ korlátozására (a KHEM részérõl maximum három fõ).

(8) Az Utazásszervezõ és Protokoll Osztály munkatársainak személyes közremûködését állami vezetõnek minõsülõ külföldi vendég (repülõtéri, vasútállomási stb.) fogadásánál, illetve búcsúztatásánál államtitkár vagy szakállamtitkár igényelheti. E protokollszolgáltatást kizárólag a
fogadó (búcsúztató) állami vezetõ aláírásával lehet az Utazásszervezõ és Protokoll Osztálynál igényelni, az igénybevétel tervezett napját legalább két munkanappal megelõzõen. E rendelkezéstõl való eltérésre megfelelõen indokolt
esetben a miniszter adhat engedélyt.

Igénylés, engedélyezés
5. §
(1) Protokollszolgáltatást igényelni – a protokollkonyhai szolgáltatások kivételével – kizárólag a jelen utasítás
2. számú melléklete szerinti igénylõlap kitöltésével, a rendezvényt szervezõ szervezeti egység vezetõjének vagy helyettesének aláírásával lehet az Utazásszervezõ és Protokoll Osztálynál, az igénybevétel tervezett napját megelõzõen belföldi rendezvények esetén legalább hét munkanappal, külföldi rendezvények (külföldi delegáció étkeztetése, külföldi partnerrel tárgyalások) esetén legalább
10 munkanappal. Az Utazásszervezõ és Protokoll Osztály
folyamatos sorszámot ad a megrendelõknek, minden év január 1-jétõl kezdõdõen. Az Utazásszervezõ és Protokoll
Osztály a feladatok eredményes teljesítéséért csak az idõben jelzett igénylések esetében vállal felelõsséget.
(2) Az igénylõlapon (amennyiben a rendezvényhez kapcsolódik protokollszolgáltatás, és tolmács igénybevételére
kerül sor) fel kell tüntetni, hogy a tolmács résztvevõje-e a
rendezvénynek vagy sem.

Személyi reprezentációs keret
6. §
(1) A személyi reprezentációs keret a jelen utasítás
3. számú mellékletében felsorolt jogosultak által használható fel, a 2. § (2) bekezdésében meghatározott szûkebb
körû hivatalos célú megbeszélések, értekezletek, találko-
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zók, étkezések alkalmával felmerülõ – számlával igazolt –
kiadások finanszírozására. E kiadások között alkoholmentes ital, kávé, tea, tej, szendvics, sós és édes aprósütemény,
virág ellenértéke számolható el.

A reprezentációs kiadások pénzgazdálkodási elõírásai

(2) A személyi reprezentációs keret összegét a 3. számú
melléklet tartalmazza. Indokolt esetben – az Utazásszervezõ és Protokoll Osztály felügyeletét ellátó felsõvezetõ jóváhagyásával – lehetõség van a személyi reprezentációs
keret módosítására.

(1) A Minisztérium rendezvényeinek és a felsõvezetõk
40 000 Ft/hó/fõ vendéglátási keretének – 2. § (2) bekezdés
a)–c) pontok szerinti reprezentációk – fedezetét, valamint
az ezekhez kapcsolódó adó- és járulékvonzatot a KHEM
Igazgatás költségvetése tartalmazza. A személyi reprezentáció (ide nem értve a felsõvezetõk 40 000 Ft/hó/fõ vendéglátási keretét), a protokollkonyha, az ajándékraktár feltöltésének költségeit a KSzF éves költségvetése tartalmazza.

(3) A jogosultak kötelesek a keret felhasználásáról a
KSzF által meghatározott idõpontokban, a KSzF nevére és
címére (1055 Budapest, Kossuth tér 2–4.) kiállított számlák benyújtásával elszámolni.

Ajándék
7. §
(1) Külföldi állami vezetõ részére ajándék a nemzetközi
szokásoknak megfelelõen, a viszonosság figyelembevételével adható. Külföldi társaság vezetõje esetében az ajándékozás magyar részrõl nem megengedett. Belföldi vendég, vagy személy részére ajándékozást a miniszter vagy
az Utazásszervezõ és Protokoll Osztály felügyeletét ellátó
felsõvezetõ engedélyezhet. Az ajándékozás keretösszegét
és a jogosultak körét az 4. számú melléklet tartalmazza.
Fõosztályvezetõ kizárólag a felügyeletet gyakorló felsõvezetõ elõzetes jóváhagyásával ajándékozhat a meghatározott keretösszegig.
(2) Az ajándék beszerzésére, valamint annak kiadására
kizárólag az Utazásszervezõ és Protokoll Osztály kezdeményezésével kerülhet sor, ezért az igények benyújtása is
részükre történik. Az igények benyújtásánál a protokoll
igénylõlapon (2. számú melléklet) pontosan fel kell tüntetni az ajándékozott nevét és beosztását.
(3) Az ajándékozott tárgyakra az Utazásszervezõ és
Protokoll Osztály vezetõje javaslatot tehet. Külföldi utazás esetén lehetõség van tartalék ajándék igénylésére,
amelyekrõl az utazás után az igénylõ köteles elszámolni.
Az Utazásszervezõ és Protokoll Osztály vezetõje írásban
megrendeli az ajándéktárgy beszerzését a KSzF-tõl, feltüntetve a várható költséget.
(4) Az ajándékbeszerzés költségeit és közterheit a
KSzF költségvetése tartalmazza. Az ajándék beszerzésének kötelezettségvállalója az Utazásszervezõ és Protokoll
Osztály vezetõje, ellenjegyzõje a KSzF által kijelölt személy.

8. §

(2) A költségvetésben megállapított elõirányzatok
összegéig kötelezettségvállaló a miniszter által írásban kijelölt személy.
(3) A gazdasági eseményenként 50 000 Ft-ot meghaladó
kötelezettségvállalás ellenjegyzõje a Költségvetési, Tervezés-koordinációs és Kontrolling Fõosztály Igazgatási Osztályának vezetõje vagy a Költségvetési, Tervezés-koordinációs és Kontrolling Fõosztály vezetõje által írásban kijelölt
személy. 100 000 Ft-ot meghaladó együttes kiadás esetén a
gazdasági és ágazatfinanszírozási szakállamtitkár elõzetes
jóváhagyása is szükséges a kötelezettségvállaláshoz.
(4) A Minisztérium rendezvényeivel kapcsolatos kötelezettségek analitikus nyilvántartását a Költségvetési, Tervezés-koordinációs és Kontrolling Fõosztály Igazgatási
Osztálya vezeti. Ennek biztosítására az Utazásszervezõ és
Protokoll Osztály köteles valamennyi befogadott igénylõlap 1 példányát a Költségvetési, Tervezés-koordinációs és
Kontrolling Fõosztály rendelkezésére bocsátani.
(5) A protokollszolgáltatások számláinak szakmai igazolása az Utazásszervezõ és Protokoll Osztály feladat- és
hatáskörébe tartozik.
(6) A Költségvetési, Tervezéskoordinációs és Kontrolling Fõosztály a protokollkeret állásáról negyedévente
az Utazásszervezõ és Protokoll Osztály vezetõje részére
kimutatást küld. A kimutatás információt nyújt az aktuális
szabad protokoll elõirányzatról, valamint a kötelezettségvállalások állományáról.

Záró rendelkezés
9. §
Jelen utasítás a közzétételt követõ napon lép hatályba.
Dr. Molnár Csaba s. k.,
közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter
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1. számú melléklet a 12/2009. (III. 6.) KHEM utasításhoz

Üzleti vendéglátásra jogosultak köre és a vendéglátásra fordítható keretösszegek felsõ határai
áfával, Ft-ban, résztevevõnként

A) Külföldi vendégek részvételével

Megnevezés

Miniszter

Államtitkár

Szakállamtitkár,
kabinetfõnök,
fõosztályvezetõ

Fõosztályvezetõ

Díszebéd

13 000

10 000

–

–

Ebéd, vacsora, villásreggeli

11 000

9 000

8000

5500*

Állófogadás

7 000

6 000

4500

–

Kínálás tárgyalásokon

3 000

2 500

2200

2000

Az egyes programokon közremûködõk ellátása
(kormányõr, protokollszemélyzet, gépkocsivezetõ stb.)

3 500

3 500

3000

–

B) Belföldi vendégek részvételével

Megnevezés

Miniszter

Államtitkár

Szakállamtitkár,
kabinetfõnök,
fõosztályvezetõ

Fõosztályvezetõ

Ebéd, vacsora, villásreggeli

9000

6000

5500

–

Kínálás egész napos (5 órát meghaladó) tárgyaláson

3500

3500

3000

2000

* A fõosztály felügyeletét ellátó felsõvezetõ engedélyével.
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2. számú melléklet a 12/2009. (III. 6.) KHEM utasításhoz
Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium
Protokoll-ügyintézõ neve: ……………………………………
Sorszám:…………………………
Köt.váll. ny. szám:…………………..

IGÉNYLÕLAP
PROTOKOLL- ÉS KAPCSOLÓDÓ EGYÉB SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSÉRE
I. A protokollszolgáltatás igénybevételének indoka (a rendezvény megnevezése):
Minõsítése:
A) Miniszteri részvétellel zajló (diplomáciai, államközi, kormányközi vagy nemzetközi szervezetekkel kapcsolatos)
esemény
B) Általános [az A) pont alá nem tartozó esetekben]

II. A szolgáltatás igénybevételének (teljesítésének) tervezett helye:
idõpontja, hónap, nap, óra (-tól -ig):

III. Az igényelt szolgáltatások:
Létszám/fõ
Megnevezés

Alkalom
külföldi

belföldi

összesen

Reprezentáció
1. Reggeli/ebéd/vacsora
2. Kormányváró használata
3. Kormányváró, fogyasztás
4. Pogácsa beszerzése
5. Aprósütemény vásárlása
6. Szendvics beszerzése
7. Virág vásárlása
8. Kávé, ásványvíz
9. Szállásköltség
10. Ajándékvásárlás
11. Egyéb _____________
Kiadás összesen:

IV. Igénylõ neve, beosztása, szervezeti egysége, telefonszáma:
……………………………………………………………………………….
_____________________
Dátum

______________________
az igénylõ aláírása

Költség
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V. Utazásszervezõ és Protokoll Osztály vezetõje
_____________________
Dátum

______________________
az igénylõ aláírása

VI. Költségvetési, Tervezés-koordinációs és Kontrolling Fõosztály ellenjegyzése:
(50 000 Ft-ot meghaladó rendezvények esetén)
_____________________
Dátum

______________________
engedélyezõ

VII. Gazdasági és ágazatfinanszírozási szakállamtitkár
(együttes összegben 100 000 Ft-ot meghaladó rendezvények esetén)
_____________________
Dátum

______________________
engedélyezõ

A protokollszolgáltatásban részesítettek felsorolása:
MINISZTÉRIUMI RÉSZTVEVÕK

NEM MINISZTÉRIUMI RÉSZTVEVÕK

NÉV ÉS BEOSZTÁS

NÉV ÉS BEOSZTÁS

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

6.

6.

7.

7.

8.

8.

9.

9.

10.

10.

11.

11.

12.

12.

13.

13.

14.

14.

15.

15.

16.

16.

17.

17.

18.

18.

19.

19.

20.

20.
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3. számú melléklet a 12/2009. (III. 6.) KHEM utasításhoz
Személyi reprezentációra jogosultak köre és a havi keretek összege
Ft-ban
Megnevezés

Keret összege/hó

Fõosztályvezetõ/megbízott fõosztályvezetõ

12 000

Egy kijelölt személy miniszteri/államtitkárságon/szakállamtitkárságon/miniszteri kabineten

12 000

4. számú melléklet a 12/2009. (III. 6.) KHEM utasításhoz
Ajándékvásárlásra jogosultak köre és a vásárlási értékhatár felsõ összege áfával, személyenként, Ft-ban
Ajándékozó
Ajándékozott

miniszter

államtitkár, szakállamtitkár,
kabinetfõnök

fõosztályvezetõ

Miniszter

25 000

20 000

–

Államtitkár, szakállamtitkár

20 000

15 000

7000*

Fõosztályvezetõ

10 000

9 000

8 000

5 000

Küldöttségek kísérete

7000*

* Fõosztályvezetõ kizárólag a felügyeletet ellátó felsõvezetõ engedélyével ajándékozhat.

5. számú melléklet a 12/2009. (III. 6.) KHEM utasításhoz
Reprezentáció és egyéb kapcsolódó szolgáltatások keretgazdálkodásának költségfelelõsségi rendszere
Reprezentációs keretek

Elszámolási, illetve
ellenõrzési idõszak

Keretgazda

Költségvetési forrást biztosítja

Minden jogosult vezetõ
beosztású dolgozó a saját
keretének a betartásáért felel.

KSzF
(1055 Budapest, Kossuth tér 2–4.)

Havonta

Utazásszervezõ
és Protokoll Osztály

KHEM Igazgatás

Havonta

Ajándékraktár

KSzF

KSzF
(1055 Budapest, Kossuth tér 2–4.)

Félévente

Protokollkonyha

KSzF

KSzF
(1055 Budapest, Kossuth tér 2–4.)

Negyedévente

Utazásszervezõ
és Protokoll Osztály

KHEM Igazgatás

Személyi reprezentáció

Központi reprezentáció
(ideértve a vendéglátást,
szállásköltséget, a kulturális
rendezvény költségeit)

Gépkocsibérlés, kormányváró
használata
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A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter
13/2009. (III. 6.) KHEM
utasítása
az ideiglenes külföldi kiküldetésekrõl
Az ideiglenes külföldi kiküldetések eljárásrendjét és
költségtérítését a következõk szerint szabályozom:
Az utasítás hatálya
1. §
(1) Jelen utasítás hatálya – a (2) bekezdésben foglaltak
kivételével – kiterjed minden olyan ideiglenes külföldi kiküldetésre, amely teljesítésének anyagi fedezetét részben
vagy egészben a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi
Minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) Igazgatás
költségvetése biztosítja.
(2) Az állami vezetõt külföldi tartózkodása idejére megilletõ juttatásokat az állami vezetõk és az államigazgatási
szervek köztisztviselõi számára biztosított juttatásokról és
azok feltételeirõl szóló 136/2006. (VI. 26.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Rendelet) szabályozza.
(3) Ideiglenes külföldi kiküldetést teljesít az a kiküldött,
akinek meghatározott külföldi állomáshelyen történõ
munkavégzésének vagy képzésének idõtartama a három
hónapot nem haladja meg.

Kiküldetések tervezése
2. §
(1) A nemzetközi feladatok összehangolása érdekében a
szervezeti egységek a tárgyévet megelõzõ év december
15-éig utazási programtervet készítenek az elkövetkezõ
évre vonatkozólag, amelyet a felügyeletet ellátó állami vezetõ (miniszter, államtitkár, szakállamtitkárok), illetve a
kabinetfõnök (a továbbiakban együttesen: blokkvezetõ)
egyetértését követõen az Utazásszervezõ és Protokoll Osztály (a továbbiakban: Utazásszervezõ) összegez minisztériumi szinten. A blokkszinten összeállított és megküldött
utazási tervet a blokkvezetõk negyedévente, az érintett fõosztályvezetõk bevonásával felülvizsgálják, melynek
eredményérõl az Utazásszervezõ egység vezetõjét tájékoztatni kötelesek.
(2) A külföldi kiküldetésekre fordítható kiadási elõirányzat és annak belsõ megosztása az éves keretek felosztása (elemi költségvetés készítése) során kerül megállapításra. Az utazási keret blokkszintû felosztására a minisztériumi utazási programterv összegzését és az elemi költségvetés jóváhagyását követõ 15 napon belül az utazásszervezõ – a Költségvetési, Tervezés-koordinációs és Kontrol-
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ling Fõosztály bevonásával – tesz javaslatot, amelyet a miniszter hagy jóvá.
(3) A jóváhagyott éves utazási és napidíj keretekrõl az
Utazásszervezõ tájékoztatást küld a blokkvezetõk részére.
A blokk-keretek ismeretében a blokkvezetõk véglegesítik
a felügyeletük alá tartozó szervezeti egységek utazási
programtervét, az egyes utazások becsült várható költsége
alapján. Ez alapján az Utazásszervezõ véglegesíti a Minisztérium utazási programtervét, amelyet az államtitkár
hagy jóvá.
(4) A blokk-keretekkel a blokkvezetõk saját hatáskörben gazdálkodnak és gondoskodnak arról, hogy azok év
közbeni túllépésére ne kerüljön sor. A blokk-keretek felhasználásáról az Utazásszervezõ és a Költségvetési, Tervezés-koordinációs és Kontrolling Fõosztály vezet nyilvántartást a Forrás-SQL-rendszerben. Az Utazásszervezõ
a blokkvezetõknek háromhavonta kimutatást küld az utazási keretek állásáról.
(5) Az utazási keret jobb tervezhetõsége érdekében év
elején az Igazgatás költségvetésében rendelkezésre álló
összeg 75%-a osztható fel a blokkok között. A fennmaradó
25% tartalékalapot képez, amely a felhasználási adatok
szeptemberi felülvizsgálata, illetve a IV. negyedévi kiküldetések ismeretében kerül felosztásra a 2. § (2) bekezdésben foglalt eljárás szerint.
(6) A blokkvezetõk az (1) és (3) bekezdésekben említett
véglegesített utazási programtervet indokolt esetben év
közben módosíthatják; erre a miniszter által már jóváhagyott blokk-keretösszegükön belül, a tervezett, de elmaradt kiutazások terhére kerülhet sor.

A kiküldetés engedélyeztetése és feltételei,
a feltételekhez kapcsolódó feladatok, nyilvántartások
3. §
(1) A kiküldetés engedélyezése az 1. számú melléklet
szerinti „Ideiglenes külföldi kiküldetési engedély” formanyomtatvány kitöltésével és aláírásával történik, melyet
minden esetben iktatószámmal is el kell látni. Az 1. számú
melléklet tartalmazza, többek között, a kiküldetés várható
költségeit is. A várható költségek megalapozott számításához szükséges az utazás engedélyeztetését megelõzõen a
repülõjegy és/vagy vonatjegy elõzetes foglalása, valamint
ez alapján a repülõjegy/vonatjegy várható árának ismerete.
Repülõ- és vonatjegyfoglalást kizárólag az Utazásszervezõ végezhet.
(2) A kiküldetési engedélyhez csatolni kell a szállásfoglalásról szóló visszaigazolást, amely tartalmazza annak
költségeit.
(3) Az ideiglenes külföldi kiküldetés elrendelésére – a
kiküldetés során végrehajtandó feladatok meghatározásá-
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val – a kiküldött közvetlen szakmai felügyeletét ellátó
blokkvezetõ vagy fõosztályvezetõ jogosult. A kiutazás elrendelõje az 1. számú mellékletben aláírásával igazolja az
adott külföldi kiküldetésnek a minisztériumi utazási programtervben való szereplését és szakmai célszerûségét.
(4) Az ideiglenes külföldi kiküldetés jóváhagyása a
szervezeti egységet felügyelõ blokkvezetõ hatásköre.
A szakállamtitkár és kabinetfõnök kiküldetését az államtitkár, az államtitkár kiküldetését a miniszter, a miniszterét
az államtitkár engedélyezi. A blokkvezetõ csak szabad
blokkfedezet rendelkezésre állása esetén hagyhat jóvá kiküldetést. Az ideiglenes külföldi kiküldetési engedélyeket
a szervezeti egységet felügyelõ blokkvezetõ (jóváhagyó)
helyett – akadályoztatása esetén – az általa munkaköri leírásban kijelölt és meghatalmazott helyettes hagyhatja
jóvá, akinek személyérõl írásbeli tájékoztatást szükséges
küldeni az Utazásszervezõ, valamint a Költségvetési, Tervezés-koordinációs és Kontrolling Fõosztály vezetõje részére.
(5) Az elrendelt és jóváhagyott külföldi kiküldetés utazási engedélyét – az 1. mellékletet – lezárt borítékban az
Utazásszervezõ egység vezetõje részére, lehetõség szerint
az indulás elõtt 7 munkanappal meg kell küldeni. Az utazási engedély idõben történõ benyújtása – különös figyelemmel a vízumköteles országokra –, valamint annak engedélyeztetése a kiküldött kötelezettsége.
(6) Az elrendelt és jóváhagyott külföldi kiküldetés utaztatásszervezésének lebonyolítását – a szolgálati és a diplomata-útlevél beszerzését, a szükséges vízum, illetve az
utazási jegy beszerzését, az utazási biztosítás intézését, valamint az utaztatás valutaellátmányának bankból történõ
felvételét és a kiküldöttek részére történõ átadását – az
Utazásszervezõ végzi.
(7) A külföldi kiküldetések ellenjegyzõje az Utazásszervezõ szervezeti egység vezetõje. Az ellenjegyzõ ellenõrzi
a kiküldetés tartalmi és formai követelményeinek meglétét, illetve – mint az utazási keret blokkok közötti felosztásáért és ellenõrzéséért felelõs egységvezetõ – jogosult az
adott kiküldetésrõl, az elrendelõ blokkvezetõtõl, bõvebb
tájékoztatást/indoklást is kérni.
(8) Az Utazásszervezõ a pénzügyi elszámolás érdekében átadja a Költségvetési, Tervezés-koordinációs és
Kontrolling Fõosztály részére az 1. számú melléklet szerinti utazási engedélynek, a bank valutaigénylõ lapjának, a
valutaelõleg-felvételi bizonylatnak a kiküldött által is aláírt 1-1 eredeti példányát, valamint a szállásfoglalásról
szóló faxot legkésõbb az elõleg felvételét követõ második
munkanapon.
(9) Amennyiben a külföldi kiküldetés esetén a KHEM
Igazgatáson kívül más költségviselõ is felmerül, azt az ideiglenes külföldi kiküldetési engedélyen – a konkrét költségtípus meghatározásával (utazás, szállás, napidíj, egyéb)
és a költségviselõ megjelölésével – szükséges jelezni.

2621

(10) A külföldi kiküldetések adatainak rögzítését az
Utazásszervezõ és a Költségvetési, Tervezés-koordinációs
és Kontrolling Fõosztály együttesen végzi. Az Utazásszervezõ gondoskodik – a kiküldetési engedélyek alapján – a
kiküldetési adatok számítógépes rögzítésérõl/felvitelérõl.
A Költségvetési, Tervezés-koordinációs és Kontrolling
Fõosztály biztosítja a kiküldetések elszámolási adatainak
rögzítését, valamint a számviteli feladatok ellátását.

Egyes EU-intézmények üléseinek költségtérítése
4. §
(1) Az Európai Tanács Fõtitkársága a tagállamok részére megtéríti a Tanács ülésein – kizárólag az 5/a) és
5/b) mellékletben foglaltakhoz kapcsolódóan – való részvétellel kapcsolatban felmerült utazási költségeket (az
oda- és visszaút utazási költségei: repülõjegy, vonatjegy,
üzemanyag, reptéri transzfer stb., valamint busz-, taxi-,
parkolás- és autópálya-használati költségek).
(2) Az EU-tanácsi ülésekre kiküldött tagállami szakértõk az üléseken való részvételt, az ülések kezdetén kiosztott „Participants” fejlécû, ún. sárga dokumentum megfelelõ kitöltésével igazolják. A részvétel hazai igazolására az
ülésen közreadott, megfelelõen kitöltött delegációs jelenléti lista szolgál, amirõl a Tanács titkársága fénymásolatot
ad a résztvevõknek. Amennyiben a tanácsi ülésen nem kerül sor jelenléti lista kiosztására, a kiküldött 6. számú melléklet szerint kitöltött utólagos nyilatkozata is elégséges.
A nyilatkozaton a tanácsi ülés pontos megnevezése mellett
(magyarul és angolul egyaránt) az ülés helyszínét, dátumát, valamint a kiküldõ tárcát is szerepeltetni kell. Mindkét esetben az elõállított dokumentumot csatolni kell az úti
elszámoláshoz.
(3) A Tanács a tagállamokban kijelölt központi kapcsolattartó szerven [Magyarország esetében a Külügyminisztériumon (KÜM)] keresztül biztosítja a finanszírozást.
(4) A pénzügyi elszámolás lebonyolítása a következõk
szerint valósul meg:
– az elszámolás utólag, negyedéves periódusonként,
egy összegben történik;
– a negyedéves elszámolásokat a negyedév utolsó napját követõ 10 munkanapon belül kell a Költségvetési, Tervezés-koordinációs és Kontrolling Fõosztálynak a KÜM
részére benyújtania;
– a KÜM a beérkezéseket követõ 21 munkanapon belül – a KÜM ellenõrzését követõen – teljesíti a visszafizetéseket;
– a dokumentumok másolatát (számla, bizonylat, aláírt
jelenléti ív stb.) a KÜM részére a beszámolóval együtt
meg kell küldeni.
(5) Az EU által nyújtott támogatás felhasználásával
összefüggõ ügyviteli és adatszolgáltatási feladatok ellátása
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a KÜM által biztosított informatikai rendszerben történik,
melynek kezelését a Költségvetési, Tervezés-koordinációs
és Kontrolling Fõosztály végzi úgy, hogy az EU-intézmények által nyújtott költségtérítés annak a blokknak az utazási keretén belül kerül elszámolásra, amelynek munkatársa a
költségtérítés melletti kiküldetést végrehajtotta.
(6) Más EU-intézmények (pl. az Európai Bizottság) a
meghívó levélben foglaltak szerint térítik meg a bizottsági
üléseken részt vevõk utazási költségeit, a meghívó levélhez mellékelt, vagy a helyszínen kapott nyomtatványnak
– a kiküldött által történõ – pontos kitöltése alapján.
A költségtérítések teljesülését a Költségvetési, Tervezéskoordinációs és Kontrolling Fõosztály figyelemmel kíséri.
A megtérülés elmaradása esetén felkéri az ilyen típusú ülésen részt vevõt a szükséges intézkedés megtételére.
(7) Költségtérítés esetén az ideiglenes külföldi kiküldetési engedélyen (1. számú melléklet) az ülés megfelelõ kategóriáját is meg kell jelölni.

A kiküldött költségtérítése
5. §
A kiküldöttet a külföldi tartózkodás során felmerülõ, indokolt mértékû költségeinek fedezetére költségtérítés illeti
meg. A kiküldöttet megilletõ költségtérítések:
– napidíj,
– a kiküldetés helyére történõ kiutazás és hazautazás
költsége,
– utazási biztosítás,
– szállásköltség,
– a kiküldetés teljesítésével összefüggésben felmerülõ
egyéb indokolt költségek számviteli bizonylatnak megfelelõ okmánnyal, vagy költségkifizetést alátámasztó egyéb
bizonylattal igazolt összege.
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(3) Nem minisztériumi dolgozó esetében – az adott országokra érvényes napidíjak figyelembevételével – a kiküldõ szervezeti egység vezetõje jogosult meghatározni,
hogy a kiküldött mely kategóriába tartozik.
(4) A kiküldetés idõtartamát a kiküldõ szervezeti egység vezetõje köteles úgy megállapítani, hogy az a lehetõ
legkisebb költséggel járjon. Abban az esetben, ha a kiutazásra a kiküldetési feladat (program) kezdetének napját
megelõzõ napon, illetve a hazautazásra a kiküldetési feladat (program) befejezõ napját követõ napon kerül sor, azt
az ideiglenes külföldi kiküldetési engedélyen (1. számú
melléklet) részletesen meg kell indokolni.
(5) A kiküldöttet arra a naptári napra, amelyen a külföldön töltött idõ tartama eléri a nyolc órát, a teljes napidíj,
amelyen eléri a négy órát, de kevesebb, mint nyolc óra, a
napidíj 50%-a illeti meg. Ha a külföldi tartózkodás négy
óránál rövidebb, nem illeti meg napidíj a kiküldöttet. A kiküldöttet a következõ napi programból adódóan szükséges
elõzõ napi kiutazás esetén a napidíj 50%-a illeti meg abban
az esetben is, ha az elõzõ napi kinttartózkodás idõtartama
eléri a 8 órát.
(6) A kiküldött személy napidíját megalapozó napjának
meghatározásánál a külföldi kiküldetés tényleges idõtartama az indulás és az érkezés tényleges idõpontja között eltelt idõ. A tényleges idõpont megállapítása szempontjából
az országhatár átlépését légi és vízi út esetén az indulás
szerinti idõpontot egy órával megelõzõen, illetõleg az érkezést egy órával követõen kell figyelembe venni.
(7) Ha a kiküldött ugyanazon a napon több országban
járt, részére azon országra megállapított napdíj fizethetõ
ki, amelyben hosszabb ideig tartózkodott.
(8) Ha a kiküldött a kiküldetés idõtartama alatt díjtalan
élelmezésben részesül, a napidíjának egynegyede illeti
meg, részleges ellátás esetén a napidíját ebéd címén
30%-kal, vacsora címén 30%-kal csökkenteni kell.

Napidíjtérítés

Utazási költségek megtérítése

6. §

7. §

(1) A kiküldött köztisztviselõt – a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvényben foglalt besorolástól függõen – és a minisztérium által foglalkoztatott
munkavállalót, a 2. számú mellékletben meghatározott kategóriába sorolás alapján, napidíj illeti meg.

(1) A kiküldetéshez igénybe vehetõ közlekedési eszköz
(repülõgép, vonat, hajó, hivatali gépkocsi gépkocsivezetõvel, casco biztosítással rendelkezõ saját gépkocsi) meghatározása – a kiküldetés elrendelõjének hatásköre.

(2) A kategóriák szerint megállapított napidíjak a következõk:
a) I. kategória, az állami vezetõk napidíjának 83%-a,
b) II. kategória, az állami vezetõk napidíjának 75%-a,
c) III. kategória, az állami vezetõk napidíjának 67%-a,
a kerekítés általános szabályai szerint, egész számra kerekítve.

(2) Az utazást a legcélszerûbb útvonalon és költségkímélõ módon kell teljesíteni. A kiküldetésekre egy szervezeti egységtõl, különösen indokolt esetektõl eltekintve,
csak egy fõ utazhat. Egynél több fõ kiutazására ugyanazon
programra csak indokolt esetben kerülhet sor. Indoklást a
kiküldetés elrendelõje az ideiglenes külföldi kiküldetési
engedély (1. számú melléklet) „Megjegyzés” rovatában
köteles adni.
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(3) Repülõgépen történõ utazás esetén:
a) turista osztályú repülõjegyet vehet igénybe minden, a
Rendeletben nem említett kiküldött;
b) az állami vezetõt kísérõ delegáció utazása esetén, ha a
delegációvezetõ egyedül jogosult elsõ osztályú, illetve business osztályú jegyre, akkor a delegáció vezetõjének döntése alapján további egy tagja részére biztosítható elsõ osztályú („F”), illetve Komfort (Business „C”) osztályú repülõjegy;
c) a kiküldött kérésére a Rendelet, illetve e szabályzatban megállapított osztálynál alacsonyabb kategóriájú repülõjegy is biztosítható.
(4) Vonattal történõ utazás esetén I. osztályú vonatjegyre jogosultak az I. és II. kategóriába sorolt kiküldöttek,
II. osztályú vonatjegyet vehetnek igénybe a III. kategóriába sorolt kiküldöttek.
(5) Hivatali, vagy saját gépkocsi használata az európai
országokba történõ utazás esetén engedélyezhetõ.
(6) A hivatali gépkocsi, külön belsõ szabályozás alapján
igényelhetõ, a külföldi kiküldetés kezdési idõpontja elõtt
legkésõbb 7 munkanappal.
(7) Saját személygépkocsival történõ utazás esetén a tulajdonost a jogszabályok szerinti üzemanyag- és általános
gépjármû-használati költségtérítés illeti meg.
(8) A gépkocsi használatával összefüggõ, valutában felmerülõ várható költségre ellátmányelõleget az 1. számú
melléklet szerinti nyomtatványon kell engedélyeztetni.

Szállásköltség-térítés
8. §
(1) A szállodai szobafoglalás a kiutazó feladata, a költségtakarékosság szempontjainak figyelembevételével és,
lehetõség szerint, az adott országban lévõ magyar külképviselet közremûködésével. A szálloda visszaigazolásának
másolatát a szobafoglalásról és annak áráról az ellátmány
igényléséhez mellékelni kell. A szálloda visszaigazolásának hiányában is szükséges a szállásköltség engedélyeztetése az 1. számú mellékletben.
(2) A költségvetési források hatékony és gazdaságos
felhasználásának figyelembevételével az ideiglenes külföldi kiküldetést teljesítõ miniszter, államtitkár legfeljebb
400 euró/éj összeghatárig, a szakállamtitkárok, a kabinetfõnök, valamint a 2. számú melléklet I. kategóriájába sorolt kiküldetést teljesítõk esetében legfeljebb 250 euró/éj
összeghatárig terjedõ szálloda választása indokolt.
A 2. számú melléklet II. és III. kategóriába sorolt kiküldöttek – további költségmegtakarítás érdekében – szállásdíja
150 euró/éj összeghatárig terjedhet, az e fölötti szállásdíj
külön indokolás alapján, a blokkvezetõ által engedélyezhetõ. Miniszterelnöki, valamint köztársasági elnöki dele-
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gációban való részvétel tekintetében a fenti kategóriáktól
el lehet térni.

A kiküldetéssel kapcsolatos egyéb költségek térítése
9. §
(1) A kiküldött egyéb költségeibõl a munkavégzésével,
a kiküldetés lebonyolításával összefüggõ számviteli bizonylatnak megfelelõ okmánnyal, vagy költségkifizetést
alátámasztó egyéb bizonylattal igazolt, s a kiküldetést elrendelõ vezetõ által is igazolt költségeit számolhatja el.
(2) A kiküldetés ideje alatt felmerülõ reprezentációs
költség csak a kiküldetést jóváhagyó vezetõ elõzetes engedélye alapján számolható el.
(3) A bizonylattal igazolt szobaár mellett mosatási és
vasalási költség címén szállodai éjszakánként az egynapi
szállásköltség 10%-át meg nem haladó, számlával igazolt
kiadás költsége 14 napon túli kiküldetés esetén elszámolható.
(4) A kiküldetés során felmerülõ hivatalos telefon-,
fax-, internet- és egyéb kommunikációs költség – a hívott
szám feltüntetése mellett – a kiküldetést elrendelõ igazolása alapján számolható el.
(5) A kiküldöttet az indulásnál és az érkezésnél megilleti a tartózkodási helytõl az állomásig (repülõtérig), illetve
az állomástól a tartózkodási helyig megtett út számlával
igazolt költsége. Ehhez az utazáshoz külföldön elsõdlegesen a helyi tömegközlekedési eszközt szükséges igénybe
venni. Külföldön a helyi tömegközlekedés igénybevétele
esetén az út költsége – számla hiányában – a megõrzött
menetjeggyel és a 4. számú melléklet kitöltésével is igazolható, amennyiben az alapján az utazás egyértelmûen
beazonosítható (szerepel rajta az utazás viszonylata, ideje
és költsége). A taxiszámlával igazolt költségének megtérítésére jogosult a blokkvezetõ, valamint a 2. számú melléklet I. kategóriába sorolt köztisztviselõ. A II. és III. kategóriába sorolt kiküldött részére a kiküldetést engedélyezõ
külön engedélyével téríthetõ a taxi költsége. A magyarországi repülõtéri oda- és visszautazás költségeként – ideértve a saját gépkocsi használatának, taxi igénybevételének
esetét is – a repülõtéri minibusz-szolgáltatás díja számolható el. Ettõl eltérni kivételesen indokolt esetben, a kiküldetést elrendelõ keretgazda külön engedélyével lehet.
(6) Külföldön, indokolt esetekben, az (5) bekezdésben
foglaltakon túlmenõen igénybe vett helyi tömegközlekedési eszköz költségeinek számlával igazolt összege elszámolható, a kiküldetést elrendelõ szervezet vezetõje írásban adott engedélyével.
(7) A különbözõ országok eltérõ rendszerére és gyakorlatára tekintettel, amennyiben a kiküldött e költségekrõl
számlával nem rendelkezik, úgy a kiküldetést elrendelõ

2624

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

2009/9. szám

külön igazolásával a közlekedési jegy (busz, metró stb.)
költsége is elszámolható.

(6) Az útielõleg felvételére a kiküldött vagy meghatalmazottja jogosult.

(8) A külföldi utazás lebonyolításához kapcsolódó
vízumdíjat, a szolgálati útlevél díját, a személyi és
poggyászbiztosítás költségét a minisztérium fedezi az
adott blokk-keret terhére.

Elszámolás

(9) A minisztérium költségvetése terhére kiadásként
nem számolható el:
a) a kiküldött hibájából eredõ bármilyen anyagi kár ellenértéke;
b) a közlekedés-rendészeti kihágás és az egyéb hatósági
büntetés költségei;
c) a szállodai szobai szolgáltatások (pl. minibár) a
(3) bekezdésében foglaltak kivételével.

Útielõleg
10. §
(1) A kiküldött útielõleget csak azon jóváhagyott külföldi kiküldetési engedély esetén igényelhet, amennyiben
eleget tett a 11. § (1) bekezdés szerinti korábbi kiküldetése
elszámolási kötelezettségének. Kivételt képez, ha az elõzõ
kiküldetés visszaérkezési idõpontjától az elrendelt utazás
megkezdésének napjáig 5 munkanapnál kevesebb idõ telt
el, vagy egyéb indok alapján a miniszter azt külön engedélyezi. Ez esetben a kiküldöttnek a második kiküldetés befejezését követõ 8 napon belül kell elszámolnia mindkét
kiküldetéssel.
(2) A napidíj az adott országra meghatározott valutanemben vehetõ fel. A dologi kiadásokra (szállásköltségre,
a kiküldetés teljesítésével összefüggésben felmerülõ
egyéb indokolt költségre) útielõleg nemzeti valutában is
igényelhetõ.
(3) A kiküldetéshez kötõdõ bármilyen elõzetes kifizetés
kizárólag számla ellenében igényelhetõ.
(4) Egyéb indokolt dologi költségre, igénylés esetén, az
adott országra vonatkozó 1 napra járó napidíjnak megfelelõ összegû elõleg adható. Amennyiben az utazás idõtartama meghaladja a 6 napot, 2 napra járó napidíjnak megfelelõ összegû elõleg biztosítható. Kivételes esetben, az e mértéket meghaladó összegû elõleg kifizetéséhez az államtitkár engedélye szükséges.
(5) Minisztériumi bankkártya használatára jogosultak a
blokkvezetõk, valamint az utaztatás lebonyolítását, elszámoltatását ellátó ügyintézõk. A minisztériumi utazások
gyakoriságára tekintettel, egyedi kérelemre, az államtitkár
további köztisztviselõk részére állapíthat meg jogosultságot a minisztériumi bankkártya használatára. A minisztériumi bankkártyák ügyintézésével kapcsolatos feladatokat a
Költségvetési, Tervezés-koordinációs és Kontrolling Fõosztály látja el.

11. §
(1) A kiküldetés befejeztével a kiküldött köteles a felvett ellátmánnyal a 3/a) számú melléklet szerinti („Kiküldött által elszámolt utazási költségek”) nyomtatványon elszámolni, a kiküldetés szakmai teljesítését és az elszámolást a kiküldetés elrendelõjével igazoltatni, s az aláírt
nyomtatványt a Költségvetési, Tervezés-koordinációs és
Kontrolling Fõosztályra 8 napon belül leadni.
(2) A miniszter, a szakállamtitkárok és a kabinetfõnök
elszámolását az államtitkár, az államtitkár elszámolását a
miniszter hagyja jóvá azzal, hogy a kiküldetés indokoltságának és a feladat elvégzésének igazolása minden esetben
a kiküldetést elrendelõ vezetõ feladata.
(3) Az elszámoláshoz mellékletként csatolni kell a költségek igazolására szolgáló eredeti számlákat, dokumentumokat: menetjegy, biztosítási kötvény, felvett elõleg dokumentációja, szállodai számla, helyi közlekedési eszköz
esetleges költségeinek számlája, bankkártyahasználat bizonylatai, egyéb felmerült költségek számlái, tanácsi ülés
esetén aláírt jelenléti ív. A törzsutaspontok jóváírása érdekében a beszállókártya.
(4) Az utazás elmaradása vagy halasztása esetén a kiküldött köteles az elõleget a Költségvetési, Tervezés-koordinációs és Kontrolling Fõosztálynak 3 munkanapon belül
visszafizetni.
(5) Az útielszámolásból adódó követelés vagy tartozás
forintban, illetve az elõleg valutanemében igényelhetõ
vagy fizethetõ vissza.

Útijelentés
12. §
A kiküldött a kiküldetést elrendelõ vezetõ részére az
ideiglenes kiküldetés során végzett munkáról, a tárgyalások eredményérõl, a kapcsolódó további feladatokról a
megérkezést követõ 8 munkanapon belül a 3/b) számú
melléklet szerinti útijelentését köteles készíteni, amelyet a
kiküldetést elrendelõ vezetõ láttamoz. Ezt követõen a kiküldöttnek az útijelentés egy példányát az elszámoláshoz
kell csatolnia, és azzal együtt eljuttatnia a Költségvetési,
Tervezés-koordinációs és Kontrolling Fõosztályra, amelyet a Költségvetési, Tervezés-koordinációs és Kontrolling Fõosztály az elszámolás beérkezése napján továbbít
az Utazásszervezõnek.
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A szolgálati vagy diplomata-útlevél leadása

Záró rendelkezések

13. §

14. §

A kiküldött – amennyiben szolgálati vagy diplomataútlevéllel utazott – a külföldre utazásról szóló 1998. évi
XII. törvény, illetve a külügyminiszter által kiállított útlevelek kezelésének szabályairól szóló 1/1998. (X. 14.)
KüM rendeletnek megfelelõen – köteles azt az utazás
végén az Utazásszervezõnek leadni.

Jelen utasítás a közzétételt követõ napon lép hatályba.

Dr. Molnár Csaba s. k.,
közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter

1. számú melléklet 13/2009. (III. 6.) KHEM utasításhoz

KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM
Kötelezettségvállalás száma:…………………………….…………..
Iktató szám:…..………………………………………………………….
Ügyintézõ:………………………………………………………………..
Ideiglenes külföldi kiküldetési engedély
A kiküldött neve
Születésének idõpontja
Útlevelének száma
Munkahelye (szervezeti egység neve)
Munkaköri besorolása
Kiküldetés célja
– Tanácsülés esetén, annak 5. sz. mellékletben foglalt betûjele 1
Költségviselõ2

– KHEM Igazgatás
– Strukturális Alapok
– Tanács (utazási költségek)
– Egyéb, és pedig
– EU Bizottság (utazási költségek)

Kiküldetés helye

Kiküldetés idõtartama (-tól -ig)

Részvétel indoka

Szállásköltség/nap4
Utazás módja
Utazási költség
Ellátmány gk.-val történõ utazás esetén
Napidíj/nap3
Egyéb dologi kiadásra

Elõzmény:
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Egyéb, indokolás5

Elrendelte

(név, aláírás)

Ellenjegyezte

(név, aláírás)

Jóváhagyó

(név, aláírás)

Társkiküldött(ek) neve,
születési ideje

Útlevél/útiokmány száma

Munkaköri
besorolása

Munkahelye

Napok
száma

Elrendelte

(név, aláírás)

Ellenjegyezte

(név, aláírás)

Jóváhagyta

(név, aláírás)

Szállásköltség/nap

UTAZÁSI VISZONYLATOK

Honnan (járatszám, idõpont)

Hová (járatszám, idõpont)

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

Melléklet:
A meghívó levél, melynek száma:
Szállásfoglalás igazolása:
Megjegyzés:

Budapest, 200…………………………

1

COREPER elõkészítõ munkájához kapcsolódó tanácsi munkacsoportülések, az 5. b) melléklet szerinti alábontás figyelembevételével.
Amennyiben több költségviselõ van, a költségtípus (utazás, szállás, napidíj stb.) megjelölése is szükséges.
3
Egy napra jutó napidíj szorozva a napok számával.
4
Egy napra jutó szállásköltség szorozva a napok számával.
5
Az utasítás 8. §-ának (4) bekezdése szerinti indokolás.
2

Utazás módja,
idõpontja

2009/9. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

2. számú melléklet a 13/2009. (III. 6.) KHEM utasításhoz
Ideiglenes kiküldetést teljesítõk kategóriái, a napidíjak megállapításához
0. kategória (felsõvezetõk)
– miniszter
– államtitkár
– szakállamtitkár
– kabinetfõnök
I. kategória
– fõosztályvezetõ, fõosztályvezetõi juttatásra jogosult személy
– miniszteri biztos
– fõtanácsadó
– fõosztályvezetõ-helyettes
– osztályvezetõ
– tanácsadó
II. kategória
– címzetes vezetõ fõtanácsos
– címzetes fõtanácsos
– címzetes vezetõ-tanácsos
– vezetõ fõtanácsos
– fõtanácsos
– vezetõ tanácsos
– tanácsos
– fogalmazó
– gyakornok (felsõfokú végzettséggel)
III. kategória
– címzetes fõmunkatárs
– fõmunkatárs
– fõelõadó
– elõadó
– gyakornok (középfokú végzettséggel)
– munkavállalók
– ösztöndíjasok
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3. a) számú melléklet a 13/2009. (III. 6.) KHEM utasításhoz
Kiküldött által elszámolt utazási költségek
Kiküldetésre vonatkozó rendelkezések:
Kötváll. szám:

A kiküldetés célja:

A kiküldött neve:
besorolása:
Ügyletkód:
megnev.:

Keret:
A kiküldetés helye

Dátumtól

Dátumig

Odaút

Visszaút

Analitikus kód:
megnev.:
Költségviselõ:
KÜM-kód:

Felvett elõlegek:
Ssz.

Bizonylat

Visszafizetések:
Jogcím

Valuta

Napi össz.

Nap

Összeg

Ssz.

Valuta

Összeg

Hat. átl. nap

Óra, perc

Indulási, érkezési, határátlépési adatok:
Indulás helye

Utazás módja

Hó

Nap

Óra, perc

Érkezés helye

Hó

Nap

Szállásköltség és dologi kiadások elszámolása:
Ssz.

Viszonylat

Idõtartam

Jogcím

Óra, perc

Utólagosan engedélyezett eltérések:
Valuta

Összeg

Kp.

Megnevezés

Összeg

20… ……………… hó … nap
…………………………………
elrendelõ aláírása
Csatolt mellékletek:  darab
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Kijelentem, hogy a számlákban feltüntetett szállásköltség ebédköltséget tartalmaz – nem tartalmaz, illetve a kiküldetésem idején ingyenes ellátásban részesültem – nem részesültem (a nem kívánt rész törlendõ).
Az elszámolásban valótlan adatok közlése fegyelmi, illetõleg büntetõ jogi eljárást von maga után.
Kelt: ……………………, 20…… ………………… hó ……-n
…………………………………
a kiküldött aláírása
A kiküldetésben eltöltött idõ szükségességét
és a feladat elvégzését igazolom:
……………………………………
elrendelõ aláírása
20…… ………… hó …… nap

3. b) számú melléklet a 13/2009. (III. 6.) KHEM utasításhoz
ÚTIJELENTÉS
A kiküldött szervezeti egysége:
A kiküldött neve és elérhetõsége:
Kapja: Költségvetési, Tervezés-koordinációs és Kontrolling Fõosztály
Utazásszervezõ

1. A kiküldetés témája, illetve célja:
2. Idõpont, helyszín, résztvevõk köre, fogadó intézmény neve:
3. Elõzmények:
4. Magyar hozzászólás, állásfoglalás (a tárgyaláson megtárgyalt témák, álláspontok):
5. Meghozott döntés, elért eredmény:
6. További lépések, javaslatok:
7. Egyéb:
8. Mellékletek (pl. napirend):
9. A kiküldetés hozadéka:*

………………………………………
kiküldetést elrendelõ aláírása

………………………………………
kiküldött aláírása

A KEHI által meghatározott kategóriák szerint: 1 = Nemzetközi szerzõdés; 2 = Egyéb kétoldalú szerzõdés, megállapodás; 3 = Könyv, folyóirat, egyéb publikáció, oktatás; 4 = Vizsga, szakképesítés megszerzése, ismeretek továbbadása; 5 = Jelentéskészítés; 6 = Nemzetközi szervezetben való képviselet megszerzése;
7 = Külföldön élõ magyarok érdekérvényesítése; 8 = Szakmai alapfeladattal kapcsolatos érdekérvényesítés; 9 = Egyéb.
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4. számú melléklet a 13/2009. (III. 6.) KHEM utasításhoz
IGAZOLÁS
hivatalos külföldi kiküldetés során felmerült tömegközlekedési költségek elszámolhatóságáról

Igazolom, hogy a …………………………………………………………………………… (kiküldött neve) által
200... ………………-n (kiküldetés ideje), ……………………………-ban (kiküldetés helye) hivatalos külföldi kiküldetése során igénybe vett helyi tömegközlekedés költségei összesen ………………. összegben elszámolhatók.
Indoklás: .........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

Budapest, 200… ………………………
…………………………………………
(aláírás)

…………………………………………
(a kiküldetést elrendelõ neve, nyomtatott betûvel)

5. a) számú melléklet a 13/2009. (III. 6.) KHEM utasításhoz
Költségtérítéses tanácsi ülések utazásai
1. Tanácsülések
2. Közös tanácsülések
3. A Tanács munkáját elõkészítõ tanácsi munkacsoportok és bizottságok ülései (a Tanács elõkészítõ szerveinek legfrissebb listáját a 8605/05 POLGEN 45 számú dokumentum tartalmazza)
4. Troika-ülések
5. WTO kétévenkénti miniszteri ülései
6. Az unió és más régió országainak csúcstalálkozói (pl. Latin-Amerika, Afrika, Ázsia stb.)
7. Kormányközi konferenciák és alárendelt testületeinek ülései
8. A soros elnökség által szervezett tanácsi munkacsoporti ülések
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5. b) számú melléklet a 13/2009. (III. 6.) KHEM utasításhoz

A.1

A.2
A.3
A.4

A.5
A.6
A.7
A.8

A.9
A.10
A.11
A.12
A.13

A.14
A.15
A.16
A.18

A SZERZÕDÉSEK ÁLTAL LÉTREHOZOTT BIZOTTSÁGOK
Állandó Képviselõk Bizottsága (COREPER)
a) II. rész
b) I. rész
Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 1
Foglalkoztatási Bizottság 2
a 133. cikk alapján létrehozott bizottság 3
a) teljes jogú tagok
b) helyettesek
c) szakértõk (textil, szolgáltatások, acél, gépjármûvek, kölcsönös elismerés)
Politikai és Biztonsági Bizottság
a 36. cikk alapján létrehozott bizottság
Szociális Védelmi Bizottság4
KORMÁNYKÖZI HATÁROZAT ÁLTAL LÉTREHOZOTT BIZOTTSÁG
Mezõgazdasági Különbizottság (SCA) 5

A TANÁCS JOGI AKTUSA ÁLTAL LÉTREHOZOTT BIZOTTSÁGOK
Katonai Bizottság (EUKB)6
Polgári Válságkezelõ Bizottság 7
Gazdaságpolitikai Bizottság 8
Pénzügyi szolgáltatásokkal foglalkozó bizottság 9
Biztonsági Bizottság 10
a) INFOSEC [megfelelõ minõsítéssel rendelkezõ hatóságok (AQUA-k), szakértõk]
b) GNSS (globális navigációs mûholdrendszer)-szakértõk 11
c) biztonsági akkreditációs testületek (SAP-ok)
A COREPERREL SZOROS KAPCSOLATBAN ÁLLÓ CSOPORTOK
Antici-csoport
Mertens-csoport
az elnökség barátai csoport
TANÁCSOSOK/ATTASÉK
12
tanácsosok/attasék

1
A Szerzõdés 114. cikke által létrehozott tanácsadó szerv a Tanács, illetve a Bizottság felkérésére véleményt nyilvánít, valamint közremûködik a Tanács eljárásának elõkészítésében. Választott elnöke van, és titkárságát a Bizottság biztosítja.
2
A Szerzõdés 130. cikke által létrehozott tanácsadó szerv a Tanács, illetve a Bizottság felkérésére véleményt nyilvánít, valamint közremûködik a Tanács eljárásának elõkészítésében. Választott elnöke van, és titkárságát a Bizottság biztosítja.
3
A 133. cikk alapján létrehozott bizottság segíti a Bizottságot a kereskedelmi megállapodásokra irányuló tárgyalások folytatása során, valamint a közös kereskedelempolitika területére vonatkozóan tanácsokkal látja el a Bizottságot. Tanácsadói feladatait különösen a harmadik országokkal való kétoldalú kapcsolatokért felelõs illetékes földrajzi munkacsoportokra bízott feladatok sérelme nélkül gyakorolja.
4
A Szerzõdés 144. cikke által létrehozott tanácsadó szerv a Tanács, illetve a Bizottság felkérésére véleményt nyilvánít. Választott elnöke van, és titkárságát a
Bizottság biztosítja.
5
A tagállamok kormányképviselõinek 1960. május 12-i határozatával létrehozott Mezõgazdasági Különbizottság (SCA) feladata a Mezõgazdasági Tanács határozatainak elõkészítése.
6
Lásd: a Tanács 2001. január 22-i 2001/79/KKBP határozata, HL L 27., 2001.1.30., 4–6. o. Ennek a bizottságnak választott elnöke van.
7
Lásd: a Tanács 2000. május 22-i 2000/354/KKBP határozata, HL L 127., 1. o.
8
Lásd: a Tanács 2000. szeptember 29-i 2000/604/EK határozata, HL L 257., 2000.10.11., 28. o. Ennek a bizottságnak választott elnöke van, és titkárságát a Bizottság biztosítja.
9
Lásd: a Tanács 2003. február 18-i határozata, HL L 67., 2003.3.12., 17. o. Ennek a bizottságnak választott elnöke van.
10
Lásd: a Tanács 2001. március 19-i 2001/264/EK határozata, HL L 101., 2001.4.11., 10. o. Ebben a bizottságban a Tanács Fõtitkárságának egy tagja elnököl.
11
Lásd: 10403/04.
12
A tanácsosok és attasék üléseinek a különbözõ ágazatokban történõ összehívására és szervezésére vonatkozó gyakorlatban nem történt változás.
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ÁLTALÁNOS ÜGYEK
B.1

általános ügyek munkacsoportja

B.2

bõvítési munkacsoport

B.3

menekültügyi és migrációs magas szintû munkacsoport

B.4

kábítószerekkel foglalkozó horizontális munkacsoport 13

B.5

strukturális intézkedésekkel foglalkozó munkacsoport

B.6

a legkülsõ régiókkal foglalkozó munkacsoport

B.7

nukleáris kérdésekkel foglalkozó munkacsoport
a) nukleáris biztonsággal foglalkozó ad hoc munkacsoport

B.8

statisztikai munkacsoport14

B.9

információs munkacsoport15

B.10

jogi információs munkacsoport3 16

B.11

elektronikus kommunikációval foglalkozó munkacsoport 3
a) SESAME magas szintû koordinátorok csoportja

B.12

kodifikációs munkacsoport 3

B.13

jogász-nyelvészi szakértõi munkacsoport 3

B.14

a bírósággal foglalkozó munkacsoport

B.15

a személyzeti szabályzattal foglalkozó munkacsoport

B.16

új épületekkel foglalkozó munkacsoport 3

B.17

a Tanács Ciprusról szóló, 2004. április 26-i következtetéseinek 17 nyomon követésével foglalkozó
ad hoc munkacsoport
KÜLKAPCSOLATOK – BIZTONSÁG ÉS VÉDELEM – FEJLESZTÉS

13

C.1

külkapcsolati tanácsosok munkacsoportja
a) szankciók18

C.2

nemzetközi közjogi munkacsoport
a) Nemzetközi Büntetõbíróság

C.3

tengerjogi munkacsoport

C.4

ENSZ-munkacsoport

C.5

az EBESZ-szel és az Európa Tanáccsal foglalkozó munkacsoport

C.6

emberi jogi munkacsoport

C.7

transzatlanti kapcsolatokkal foglalkozó munkacsoport

C.8

Közép- és Délkelet-Európával foglalkozó munkacsoport

C.9

Kelet-Európával és Közép-Ázsiával foglalkozó munkacsoport

C.10

EFTA-munkacsoport19

C.11

a nyugat-balkáni régióval foglalkozó munkacsoport

A horizontális munkacsoport valamennyi kábítószerrel kapcsolatos kérdésben általános áttekintéssel bír. Ennek megfelelõen az elnökség és a fõtitkárság
biztosítja, hogy a munkacsoport tájékoztatást kapjon minden olyan kábítószerrel kapcsolatos kérdésrõl, amellyel más munkacsoportokban foglalkoznak.
14
Különösen az ECOFIN-nel, a belsõ piaccal és a mezõgazdasági statisztikákkal foglalkozik. Ez a munkacsoport minden statisztikai kérdésben általános áttekintéssel bír. Ennek megfelelõen az elnökség és a fõtitkárság biztosítja, hogy a munkacsoport tájékoztatást kapjon minden olyan statisztikai kérdésrõl,
amellyel más munkacsoportokban foglalkoznak. (Vö.: 7003/03, 2003.3.4., 2.o.)
15
A munkacsoportban a Tanács Fõtitkárságának egy tagja elnököl.
16
Ide tartoznak a közösségi joghoz való hozzáférést biztosító integrált rendszerrõl folytatott tárgyalások, beleértve a CELEX-szel kapcsolatos kérdéseket is.
17
Vö.: a Coreper (II. rész) 2004. április 7-i ülése.
18
Vö.: 5603/04.
19
Az EFTA-tagországokon és a Feröer-szigeteken kívül az EFTA-munkacsoport a Monacóval, Andorrával, San Marinóval és az Apostoli Szentszékkel kapcsolatos kérdésekért is felel.
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C.12

a közel-keleti békefolyamattal foglalkozó ad hoc munkacsoport

C.13

Közel-Kelet/Öböl munkacsoport

C.14

Mashreq/Maghreb munkacsoport

C.15

Afrika-munkacsoport

C.16

AKCS-munkacsoport20

C.17

Ázsia–Óceánia munkacsoport

C.18

Latin-Amerika munkacsoport

C.19

terrorizmussal foglalkozó munkacsoport (nemzetközi vonatkozások)

C.20

atomsorompó munkacsoport

C.21

hagyományos fegyverek kivitelével foglalkozó munkacsoport

C.22

globális leszerelési és fegyverzet-ellenõrzési munkacsoport

C.23

kettõs felhasználású árukkal foglalkozó munkacsoport

C.24

európai fegyverzetpolitikai munkacsoport

C.25

katonapolitikai kérdésekkel foglalkozó munkacsoport

C.26

Katonai Bizottság munkacsoport (EUKBMCS) 21

C.27

kereskedelmi kérdésekkel foglalkozó munkacsoport

C.28

az általános preferenciarendszerrel foglalkozó munkacsoport

C.29

exporthitelekkel foglalkozó csoport

C.30

fejlesztési együttmûködéssel foglalkozó munkacsoport

C.31

nemzetközi fejlesztési konferenciák elõkészítésével foglalkozó munkacsoport

C.32

élelmiszersegély-munkacsoport

C.33

termékmunkacsoport

C.34

konzuli ügyekkel foglalkozó munkacsoport

C.35

a KKBP adminisztrációs és protokollügyeivel foglalkozó munkacsoport

C.36

Nicolaidis-csoport22
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20

D.1

pénzügyi munkacsoport
a) saját források

D.2

pénzügyi tanácsosok munkacsoportja

D.3

pénzügyi szolgáltatásokkal foglalkozó munkacsoport
a) pénzügyi szolgáltatások
b) átutalások

D.4

adóügyi munkacsoport
a) közvetett adók (HÉA, jövedéki adók, energiaadó)
b) közvetlen adók (beleértve a megtakarítások adóját, a kamatokat és a jogdíjakat)

D.5

A magatartási kódexszel foglalkozó csoport (társasági adózás) 23
a) A alcsoport
b) B alcsoport

Ide tartozik az AKCS/FIN.
Ennek a munkacsoportnak választott elnöke van. A szakértõi ülés a munkacsoport ülésével párhuzamosan összehívható. (vö.: 400/1/00 ADD 1 REV 2,
37–95. o.).
22
Vö.: 8441/03.
23
A pénzügyminiszterek magas rangú képviselõi. Ennek a csoportnak választott elnöke van.
21
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D.6

magas szintû munkacsoport24

D.7

Költségvetési Bizottság

D.8

a csalás elleni küzdelemmel foglalkozó munkacsoport
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BEL- ÉS IGAZSÁGÜGY
E.1

Bevándorlással, határokkal és menekültüggyel foglalkozó Stratégiai Bizottság (SCIFA)

E.2

bevándorlással és kiutasítással foglalkozó munkacsoport

E.3

vízumokkal foglalkozó munkacsoport

E.4

menekültügyi munkacsoport

E.5

CIREFI

E.6

határokkal foglalkozó munkacsoport 25

E.7

Polgári Jogi Bizottság

E.8

SIS/Sirene-munkacsoport

E.9

SIS-TECH-munkacsoport

E.10

rendõrségi együttmûködéssel foglalkozó munkacsoport

E.11

Europol-munkacsoport

E.12

terrorizmussal foglalkozó munkacsoport

E.13

vámegyüttmûködéssel foglalkozó munkacsoport

E.14

bûnügyi együttmûködéssel foglalkozó munkacsoport

E.15

büntetõ anyagi jogi munkacsoport

E.16

együttes értékelési munkacsoport

E.17

schengeni értékelõ munkacsoport

E.18

a schengeni vívmányokkal foglalkozó munkacsoport

E.19

szervezett bûnözéssel foglalkozó multidiszciplináris munkacsoport

E.20

az Európai Igazságügyi Hálózattal foglalkozó munkacsoport

E.21

polgári védelemmel foglalkozó munkacsoport

E.22

az alapvetõ jogokkal és az állampolgársággal foglalkozó ad hoc munkacsoport 26

E.23

az információcserével foglalkozó ad hoc munkacsoport 27

MEZÕGAZDASÁG ÉS HALÁSZAT

24

F.1

mezõgazdasággal foglalkozó magas szintû munkacsoport 28

F.2

agrárstruktúrával és vidékfejlesztéssel foglalkozó munkacsoport
a) mezõgazdaság és környezetvédelem
b) vidékfejlesztés
c) agrárstruktúra
d) Égei-szigetek

E munkacsoport létrehozatalának célja, hogy az adócsomaggal kapcsolatos munkát a párhuzamos elõrehaladás biztosítása érdekében összehangolja
(vö.: 9915/01).
25
Beleértve a hamis iratokat.
26
Vö.: a Coreper (II. rész) 2004. április 7-i ülése.
27
Vö.: 6259/3/06 REV 3.
28
Vö.: 13642/05. Ez a munkacsoport a miniszterhelyettesek szintjén ülésezik.
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F.3

horizontális mezõgazdasági kérdésekkel foglalkozó munkacsoport
a) a KAP (közös agrárpolitika) egyszerûsítése
b) az ellenõrzések megerõsítése29

F.4

a mezõgazdasági termékek promóciójával foglalkozó munkacsoport

F.5

a mezõgazdasági genetikai forrásokkal foglalkozó munkacsoport

F.6

élelmiszer-minõséggel foglalkozó munkacsoport
a) biogazdálkodás
b) földrajzi árujelzõk és eredetmegjelölések
c) különleges tulajdonságok tanúsítványai

F.7

állati termékekkel foglalkozó munkacsoport
a) marha- és borjúhús
b) juh- és kecskehús
c) sertéshús
d) tojás és baromfihús
e) tej és tejtermékek
f) méhészet és méz

F.8

szántóföldi növényekkel foglalkozó munkacsoport
a) gabonafélék
b) olajnövények
c) rizs
d) fehérjenövények
e) szárított takarmány
f) vetõmagvak

F.9

cukorral és izoglükózzal foglalkozó munkacsoport

F.10

zöldségekkel és gyümölcsökkel foglalkozó munkacsoport
a) banán
b) friss zöldségek és gyümölcsök
c) feldolgozott zöldségek és gyümölcsök
d) burgonya

F.11

olívaolajjal foglalkozó munkacsoport 30

F.12

borokkal és más alkoholfélékkel foglalkozó munkacsoport 31
a) borok
b) aromás borok
c) szeszes italok
d) alkohol
e) OIV (Nemzetközi Szõlészeti és Borászati Hivatal)

F.13

különleges növényi termékekkel foglalkozó munkacsoport
a) virágtermesztés
b) komló
c) dohány
d) textilrostok

F.14

az I. mellékletben fel nem sorolt termékekkel foglalkozó munkacsoport

F.15

mezõgazdasági pénzügyi kérdésekkel foglalkozó munkacsoport
a) agrimonetáris kérdések
b) AGRIFIN

Beleértve az integrált rendszert is.
Beleértve az étkezési olajbogyót.
31
Beleértve az ecetet is.
30
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F.16

erdészeti munkacsoport

F.17

mezõgazdasági kérdésekkel foglalkozó munkacsoport
a) feldolgozott mezõgazdasági termékek címkézése
b) állati takarmányok
c) vetõmagok és szaporítóanyagok
d) károsító szervezetek
e) peszticid-szermaradványok
f) peszticidek/növényvédõ szerek
g) növénynemesítõk jogai
h) géntechnológiával módosított szervezetek (GMO)

F.18

növény-egészségügyi szolgálatok vezetõinek munkacsoportja

F.19

növény-egészségügyi munkacsoport
a) védelem és fajtavizsgálat
b) szaporítóanyagok és növénytelepítés
c) Roosendaal-csoport

F.20

állat-egészségügyi szolgálatok vezetõinek munkacsoportja

F.21

állat-egészségügyi szakértõk munkacsoportja
a) közegészségügy
b) állategészségügy
c) az állatok kímélete és jóléte
d) állattenyésztés
e) halászati termékek
f) Potsdam-csoport

F.22

koordinációs munkacsoport
a) FAO
b) OECD

F.23

Codex Alimentarius munkacsoport32

F.24

külsõ halászati politikával foglalkozó munkacsoport

F.25

belsõ halászati politikával foglalkozó munkacsoport

F.26

halászati fõigazgatók munkacsoportja

2009/9. szám

VERSENYKÉPESSÉG (belsõ piac, ipar, kutatás)
G.1

versenyképességi és növekedési munkacsoport 33

G.2

közbeszerzési munkacsoport

G.3

szellemi tulajdonnal foglalkozó munkacsoport
a) szabadalmak
b) szerzõi jogok
c) formatervezési minták

G.4

társasági joggal foglalkozó munkacsoport
a) kötelezõ könyvvizsgálat
b) részvényesi jogok

G.5

biztosítási munkacsoport

32
Ez a munkacsoport a napirendtõl függõen különbözõ összetételben ülésezik. Jelenleg a nemzetközi élelmiszer-szabványok kidolgozásával kapcsolatosan
huszonkét összetétel szerepel a felsorolásban.
33
Ide tartozik a belsõ piac, az ipar és az idegenforgalom. A COREPER határozatával (14818/02) megegyezõen a munkacsoport a napirendtõl függõen különbözõ összetételekben ülésezik. Amennyiben szükséges, az elnökség kezdeményezésére magas rangú tisztviselõi szinten ülésezik, a tagállamok által kijelölt,
többek között horizontális kérdésekkel foglalkozó képviselõk részvételével.
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G.6

alapítással és szolgáltatásokkal foglalkozó munkacsoport

G.7

mûszaki harmonizációs munkacsoport
a) szabványosítás
b) gépjármûvek
c) veszélyes anyagok és készítmények
d) gépek

G.8

vámunió-munkacsoport
a) vámjogszabályok és vámpolitika
b) közös vámtarifa

G.9

adatvédelmi munkacsoport

G.10

élelmiszerekkel foglalkozó munkacsoport

G.11

a személyek szabad mozgásával foglalkozó munkacsoport

G.12

versennyel foglalkozó munkacsoport

G.13

kutatási munkacsoport

G.14

kutatási és nukleáris kutatási közös munkacsoport

G.15

CREST (Tudományos és Mûszaki Kutatási Bizottság) 34

G.16

vegyi anyagokkal foglalkozó ad hoc munkacsoport 35
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KÖZLEKEDÉS – TÁVKÖZLÉS – ENERGIA
H.1

szárazföldi közlekedéssel foglalkozó munkacsoport 36

H.2

hajózási munkacsoport1

H.3

légi közlekedési munkacsoport 1

H.4

közlekedési munkacsoport – intermodális kérdések és hálózatok 1

H.5

távközléssel és az információs társadalommal foglalkozó munkacsoport

H.6

postai szolgáltatásokkal foglalkozó munkacsoport

H.7

energetikai munkacsoport37

FOGLALKOZTATÁS – SZOCIÁLPOLITIKA – EGÉSZSÉGÜGY ÉS FOGYASZTÓI ÜGYEK
I.1

szociális kérdésekkel foglalkozó munkacsoport

I.2

közegészségügyi munkacsoport

I.3

fogyasztóvédelmi és információs munkacsoport

I.4

gyógyszerekkel és orvostechnikai eszközökkel foglalkozó munkacsoport

KÖRNYEZETVÉDELEM38
J.1

környezetvédelmi munkacsoport

J.2

nemzetközi környezetvédelmi kérdésekkel foglalkozó munkacsoport

34
E bizottság elnöki feladatait a Bizottság látja el. Titkárságát a Tanács titkársága biztosítja. A CREST eljárási szabályzata engedélyezi ad hoc munkacsoportok alakítását, amelybõl több is mûködik.
35
Lásd: a Coreper (I. rész) által 2003. november 5-én hozott határozat (14242/03).
36
Ezek a munkacsoportok operatív szükség szerint különleges összetételben is üléseznek, ideértve a Tanács tárgyalási irányelveiben elõírt különbizottsági
összetételt.
37
Beleértve a magas szintû energetikai munkacsoportot.
38
A munkacsoport üléseivel egy idõben szakértõi ülések is összehívhatóak.
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OKTATÁS – IFJÚSÁG – KULTÚRA
K.1

Oktatási Bizottság

K.2

ifjúsági munkacsoport

K.3

Kulturális Bizottság

K.4

audiovizuális munkacsoport

6. számú melléklet a 13/2009. (III. 6.) KHEM utasításhoz

Nyilatkozat a Tanács térítéses ülésein való részvételrõl

Kiküldött neve: ..............................................................................................................................................................
Kiküldött szervezeti egységének megnevezése: ............................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
Tanácsi ülés pontos megnevezése:* ...............................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
Az ülés helyszíne: ..........................................................................................................................................................
Az ülés pontos dátuma: ..................................................................................................................................................
Kiküldõ tárca megnevezése: ..........................................................................................................................................

Budapest, 200… év …………………. hó ……… nap

………………………………………
kiküldött aláírása

* Angolul is kitöltendõ!
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A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter
14/2009. (III. 6.) KHEM
utasítása
a tolmácsolási feladatok ellátásáról
1. §
Az utasítás hatálya
Jelen utasítás hatálya kiterjed a Közlekedési, Hírközlési
és Energiaügyi Minisztérium (továbbiakban: Minisztérium) valamennyi szervezeti egységére.

2. §

2639

(7) Az Utazásszervezõ és Protokoll Osztály feladatkörébe tartozik továbbá:
a) az elõirányzatok tervezéséhez javaslat elkészítése, az
elõirányzattal való gazdálkodás;
b) tolmácsigény beérkezése után a megrendelést ellenjegyezteti, majd annak továbbítása a közbeszerzési eljárással kiválasztott tolmácsiroda felé, illetve az (6) bekezdésben meghatározott speciális igény szerint kiválasztott tolmács részére;
c) a tolmács személyének (név, telefonszám, e-mail)
megadása az igénylõ szervezeti egység részére, a tolmácsolási tevékenység megkezdése elõtt legalább 24 órával;
d) az elvégzett tolmácsolási szolgáltatást követõen a
számla teljesítés igazolása, majd az eredeti számla és a
szakmai fõosztály részérõl igazolt teljesítésigazolás megküldése a Költségvetési, Tervezés-koordinációs és Kontrolling Fõosztályra.

A tolmácsolással kapcsolatos feladatok eljárási rendje
(1) A Minisztériumban a tolmácsolási tevékenységgel
kapcsolatos ügyintézési és koordinációs feladatok ellátása
[konszekutív (követõ) és szinkrontolmács megrendelése]
az Utazásszervezõ és Protokoll Osztály feladatkörébe tartozik.
(2) Külsõ szervezetet, személyt, irodát tolmácsolási feladatok ellátásával kizárólag az Utazásszervezõ és Protokoll Osztály vezetõje, vagy a miniszter által írásban kijelölt személy bízhat meg.
(3) Az államháztartás mûködési rendjérõl szóló
217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (Ámr.) 134. §-ának
(3) bekezdése értelmében a gazdasági eseményenként
bruttó – általános forgalmi adót is tartalmazó – 50 000
Ft-ot el nem érõ kifizetések esetén, írásbeli kötelezettségvállalás nem szükséges. Ezeket a benyújtott számla alapján kell nyilvántartásba venni, a visszaigazolt megrendelés
szerint. 50 000 Ft felett a kötelezettségvállalás csak írásban történhet.
(4) A kötelezettségvállalás a KHEM Igazgatás költségvetésének tolmácsolások díja elõirányzat, valamint fejezeti kezelésû, erre a célra felhasználható elõirányzatainak
(továbbiakban: elõirányzat) összeghatáráig történhet.
(5) A kötelezettségvállalások analitikus nyilvántartását,
valamint azok költségvetési ellenjegyzését a Költségvetési, Tervezés-koordinációs és Kontrolling Fõosztály Igazgatási Osztálya végzi, a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium Igazgatás költségvetése pénzügyigazdasági feladatairól és a döntési eljárásokról szóló
KHEM utasítás szerint.
(6) A tolmácsolási feladatok ellátásával az erre a célra
szerzõdéssel rendelkezõ tolmácsiroda bízható meg. Felsõvezetõk (miniszter, államtitkár, szakállamtitkár, kabinetfõnök) személyéhez köthetõ tolmácsolás esetén a megrendelést indító szervezeti egység, eseti jelleggel, javaslatot
tehet az adott témakörben jártas tolmács személyére.

3. §
A tolmácsolások igénylésének menete
(1) Tolmácsolási szolgáltatást a Minisztérium hatályos
Szervezeti és Mûködési Szabályzata szerinti szervezeti
egységek vezetõi igényelhetnek írásban, jelen utasítás
1. számú mellékletét képezõ megrendelõ nyomtatvány (továbbiakban: igénylõlap) kitöltésével. Amennyiben az elõzetes kalkulációk alapján a szolgáltatás ára meghaladja a
300 000 Ft-ot, a gazdasági ágazatfinanszírozási szakállamtitkár jóváhagyása is szükséges.
(2) A tolmácsolási szolgáltatást megrendelõ vezetõ az
eredeti, aláírásával ellátott igénylõlapot, a szükséges adatok megjelölésével (nyelv, pontos idõpont, helyszín stb.)
az Utazásszervezõ és Protokoll Osztály részére, papír alapon juttatja el. Angol, német, francia nyelvek esetén az
igénylõlapot legkésõbb a szolgáltatás napját megelõzõ
5 munkanappal, felsõvezetõi tolmácsolási igények esetén
a szolgáltatás megkezdése elõtt legkésõbb 48 órával kell
megküldeni az Utazásszervezõ és Protokoll Osztálynak.
Egyéb nyelvek vonatkozásában az igénylõlap leadásának
határideje a szolgáltatást megelõzõ legalább 8 munkanap,
felsõvezetõk esetében legalább 72 óra.
(3) A tolmácsolási igénylést az Utazásszervezõ és Protokoll Osztály vezetõje – vagy az általa írásban meghatalmazott személy – aláírásával engedélyezi (ellenjegyzi), illetve annak megtagadásáról a megrendelõ szervezeti egységet haladéktalanul értesíti.
(4) Az elvégzett tolmácsolást követõen annak megtörténtérõl/esetleges elmaradásáról a szolgáltatást igénybe
vevõ szervezeti egység tájékoztatja az Utazásszervezõ és
Protokoll Osztályt. Az elvégzett tolmácsolás minõségével
kapcsolatos esetleges észrevételek a 2. számú melléklet kitöltésével tehetõk meg.
(5) A megrendelõ által igazolt teljesítésigazolást, valamint az Utazásszervezõ és Protokoll Osztály részérõl iga-
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zolt eredeti számla és az igénylõlap másolatát az Utazásszervezõ és Protokoll Osztály vezetõje kifizetésre továbbítja a Költségvetési, Tervezés-koordinációs és Kontrolling Fõosztály részére.
(6) A pénzügyi teljesítésekrõl a Költségvetési, Tervezés-koordinációs és Kontrolling Fõosztály negyedévente
írásos tájékoztatást ad az Utazásszervezõ és Protokoll Osztály vezetõje részére.

2009/9. szám
4. §
Hatálybalépés

Jelen utasítás a közzétételt követõ napon lép hatályba.
Dr. Molnár Csaba s. k.,
közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter

1. számú melléklet a 14/2009. (III. 6.) KHEM utasításhoz
Iktatószám:
*Kötelezettségvállalás azonosítója
IGÉNYLÕLAP
Tolmácsolási feladatok ellátásához
Igénylõ adatai:
Szervezeti egység, fõosztály, osztály: ............................................................................................................................
Név, telefonszám: ..........................................................................................................................................................
A szolgáltatás igénybevételének indoka: .......................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
Részt vevõ (felsõ)vezetõ(k): ..........................................................................................................................................
Szolgáltatás idõpontja: ..................................................................................................................................................
idõtartama: .....................................................................................................................................................................
pontos helyszíne (cím, utca, házszám stb.): ...................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
nyelvpár: ........................................................................................................................................................................
típusa:

konszekutív (követõ)
szinkron
(Megfelelõ rész aláhúzandó!)

Megjegyzés (javaslat a szervezeti egység által ajánlott tolmács nevére, elérhetõségére): .............................................
Elõzetes kalkuláció összege: ………………………………..
*Végleges összeg: …………………………………
Budapest, …………………………………
……………………………………
megrendelõ szervezeti egység vezetõje

……………………………………
Utazásszervezõ és Protokoll Osztály vezetõje
engedélyezõ (300 000 Ft-ig)

……………………………………
gazdasági és ágazatfinanszírozási szakállamtitkár
(300 000 Ft felett)
* Az Utazásszervezõ és Protokoll Osztály tölti ki.
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2. számú melléklet a 14/2009. (III. 6.) KHEM utasításhoz

Hivatkozott iktatószám:

A tolmácsolási szolgáltatás minõségével kapcsolatos kifogás és annak indokolása

Igénylõ szervezeti egység megnevezése: ...........................................................................................................................
Igénylõ neve, telefonszáma: ...............................................................................................................................................
A szolgáltatás igénybevételének indoka: ...........................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
A szolgáltatás idõpontja, helyszíne: ...................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
Szolgáltatás nyelve: ...........................................................................................................................................................
A szolgáltatás minõségével kapcsolatos kifogás és indokolás: .........................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

Budapest, ………………………………………
…………………………………………
szervezeti egység vezetõje
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A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter
15/2009. (III. 6.) KHEM
utasítása
a fordítási feladatok ellátásáról
1. §
Az utasítás hatálya
Jelen utasítás hatálya kiterjed a Közlekedési, Hírközlési
és Energiaügyi Minisztérium (továbbiakban: Minisztérium) valamennyi szervezeti egységére.

2009/9. szám

(7) Az Utazásszervezõ és Protokoll Osztály feladatkörébe tartozik továbbá:
a) az elõirányzatok tervezéséhez javaslat elkészítése, az
elõirányzattal való gazdálkodás;
b) a szükséges nyilvántartások megküldése a Költségvetési, Tervezés-koordinációs és Kontrolling Fõosztálynak, a fordítandó anyag hivatalos (papír alapú) beérkezése
után a szükséges engedélyeztetés, majd a fordítandó anyag
kiadása a közbeszerzési eljárással kiválasztott fordítóiroda
részére,
c) az elkészített fordítás beérkezését követõen annak továbbítása az igénylõ szervezeti egység részére,
d) a teljesítés igazolása, majd az eredeti számla és a teljesítésigazolás megküldése a Költségvetési, Tervezés-koordinációs és Kontrolling Fõosztályra.

2. §
A fordítások rendje

3. §

(1) A Minisztériumban a fordítási tevékenységgel kapcsolatos ügyintézési és koordinációs feladatok ellátása
(nyers fordítás, lektorált fordítás, hitelesítés, korrektúra,
kiadásra szánt fordítás, fordításadaptáció, fordításhitelesítés elvégeztetése) az Utazásszervezõ és Protokoll Osztály
feladatkörébe tartozik.

A fordítások igénylésének menete

(2) Külsõ szervezetet, személyt, irodát fordítási feladatok ellátásával kizárólag az Utazásszervezõ és Protokoll
Osztály vezetõje, vagy az általa kijelölt személy bízhat
meg, a hatályos jogszabályi rendelkezések betartásával.
(3) Az államháztartás mûködési rendjérõl szóló
217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (Ámr.) 134. §-ának
(3) bekezdése értelmében a gazdasági eseményenként bruttó – általános forgalmi adót is tartalmazó – 50 000 Ft-ot el
nem érõ kifizetések esetén, írásbeli kötelezettségvállalás
nem szükséges. Ezeket a benyújtott számla alapján kell
nyilvántartásba venni, a visszaigazolt megrendelés szerint.
50 000 Ft felett a kötelezettségvállalás csak írásban történhet.
(4) A szakmai követelmények biztosítása, a párhuzamos
vagy ismételt fordítások elkerülése, valamint a legtakarékosabb megoldások kiválasztása érdekében a kötelezettségvállalás a minisztérium alaptevékenységéhez kapcsolódó fordítási feladatokra jóváhagyott költségvetési elõirányzat, valamint fejezeti kezelésû, erre a célra felhasználható elõirányzatainak (továbbiakban: elõirányzat) öszszeghatáráig történhet.
(5) Amennyiben a lefordított vagy lektorált anyagokat
hitelesíteni szükséges, errõl a hivatalos hitelesítést csak az
Országos Fordító és Fordításhitelesítõ Iroda Rt. adhatja ki.
(6) Különösen speciális szakanyag fordításakor a megrendelést indító szervezeti egység, eseti jelleggel, blokkvezetõi ellenjegyzéssel, javaslatot tehet az adott témakörben
jártas minõsített fordító és lektor szakember személyére.

(1) Fordítási szolgáltatást a Minisztérium hatályos Szervezeti és Mûködési Szabályzata szerinti szervezeti egységek vezetõi igényelhetik írásban a jelen utasítás 1. számú
mellékletét képezõ megrendelõ nyomtatvány (továbbiakban: igénylõlap) kitöltésével. Amennyiben az elõzetes kalkulációk alapján a fordítás költsége elõre láthatóan meghaladja a 100 000 Ft-ot a gazdasági és ágazatfinanszírozási
szakállamtitkár egyetértése szükséges.
(2) A megrendelõ szervezeti egység vezetõjének eredeti
aláírásával ellátott igénylõlapot, valamint a fordítandó
anyagot az Utazásszervezõ és Protokoll Osztályra kell eljuttatni. A fordítandó anyagot, egyidejûleg – amennyiben
rendelkezésre áll – elektronikus úton is meg kell küldeni
az erre kijelölt e-mail címre.
(3) Nagyobb terjedelmû anyag [15 oldalt vagy 22 500 karaktert (1 oldal = kb. 1500 karakter) meghaladó] fordítása
esetén elõzetes egyeztetés javasolt a fordítási határidõ megállapítása kapcsán. A fordítások esetében a határidõ jelentõs
költségtényezõ, ezért azok csak indokolt esetben rendelhetõk meg sürgõsséggel. A sürgõsség vonatkozásában elõzetes egyeztetés szükséges az Utazásszervezõ és Protokoll
Osztállyal.
(4) A fordítás igénylését az Utazásszervezõ és Protokoll
Osztály vezetõje – vagy az általa írásban meghatalmazott
személy – az igénylõlapon aláírásával engedélyezi (ellenjegyzi), illetve annak megtagadásáról a megrendelõ szervezeti egységet haladéktalanul értesíti.
(5) Az elõzetes kalkulációk alapján a 100 000 Ft-ot meg
nem haladó fordítások esetén az Utazásszervezõ és Protokoll Osztály vezetõje, illetve az általa írásban meghatalmazott személy, a 100 000 Ft feletti fordítási igényeket pedig
a gazdasági és ágazatfinanszírozási szakállamtitkár hagyja
jóvá.
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(6) A fordítási kötelezettségvállalások ellenjegyzését a
Költségvetési, Tervezés-koordinációs és Kontrolling Fõosztály végzi, a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi
Minisztérium Igazgatás költségvetése pénzügyi-gazdasági
feladatairól és a döntési eljárásokról szóló KHEM utasítás
szerint.
(7) A fordítás minõségével kapcsolatosan a 2. számú
melléklet kitöltésével lehet az esetleges észrevételeket
megtenni. A kész fordítás szakmai teljesítését, az átvételt
követõ 5 munkanapon belül (nagy terjedelmû, 22 500 karaktert meghaladó fordítás esetén, 15 munkanapon belül) a
megrendelõ szervezeti egység vezetõje igazolja.
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bítja a Költségvetési, Tervezés-koordinációs és Kontrolling Fõosztály részére.
(9) A pénzügyi teljesítéseikrõl a Költségvetési, Tervezés-koordinációs és Kontrolling Fõosztály negyedévente
írásos tájékoztatást ad az Utazásszervezõ és Protokoll
Osztály vezetõje részére.
4. §
Hatálybalépés
Jelen utasítás a közzétételt követõ napon lép hatályba.

(8) Az igazolt (kifizethetõ) fordítások számláit, a teljesítésigazolást, valamint az igénylõlap másolatát az Utazásszervezõ és Protokoll Osztály vezetõje kifizetésre továb-

Dr. Molnár Csaba s. k.,
közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter

1. számú melléklet a 15/2009. (III. 6.) KHEM utasításhoz
* Iktatószám:
IGÉNYLÕLAP
Hivatalos fordításokhoz
Igénylõ adatai:
Szervezeti egység, fõosztály, osztály: ............................................................................................................................
Név, telefonszám, e-mail cím: .......................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
A fordítás témája/címe: ..................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
* Fordítandó anyag terjedelme [karakterszám, oldalszám (1 oldal = kb. 1500 karakter)]:
........................................................................................................................................................................................
* Fordítás határideje: .....................................................................................................................................................
Sürgõsségi fordítást igényel-e?

igen
nem
(Megfelelõ rész aláhúzandó!)

Megrendelés típusa: ……………………… nyelvrõl ……………………… nyelvre
nyers fordítás, lektorált fordítás, lektorálás, korrektúra, kiadásra szánt fordítás, fordításadaptáció, fordításhitelesítés
(Megfelelõ rész aláhúzandó!)
Megjegyzés: ...................................................................................................................................................................

* Kitöltése fontos és kötelezõ!
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Aláírás

Dátum

Aláírás

Dátum

Megrendelõ szervezeti egység vezetõje
Engedélyezõ (100 000 Ft alatt)
Jóváhagyó (100 000 Ft felett) gazdasági és
ágazatfinanszírozási szakállamtitkár
Elõzetes kalkuláció összege: ………………………………..
** Végleges összeg: …………………………………
Név

Kész fordítást átvettem (megrendelõ):
Szakmai teljesítést igazoltam (megrendelõ):

** Utazásszervezõ és Protokoll Osztály tölti ki.

2. számú melléklet a 15/2009. (III. 6.) KHEM utasításhoz
JEGYZÕKÖNYV
Igénylõ szervezeti egység megnevezése: .......................................................................................................................
Igénylõ neve, telefonszáma, e-mail címe: ......................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
A fordítás témája/címe: ..................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
Megrendelés típusa: …………………… nyelvrõl…………………………. nyelvre ...................................................
Az elkészült anyaggal kapcsolatos kifogás és indoklás: ................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

Budapest, …………………………………………
………………………………………
szervezeti egység vezetõje
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A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter utasításai
A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter
6/2009. (III. 6.) NFGM
utasítása
a közpénzekbõl nyújtott támogatások
átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
végrehajtásáról

Alkalmazási kör
1. Jelen utasítást a közpénzekbõl nyújtott támogatások
átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Knyt.) hatálya alá tartozó, Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium költségvetési fejezetbõl
nyújtott támogatásokra kell alkalmazni.

Értelmezõ rendelkezések
2. Jelen utasítás alkalmazásában
a) mûködtetõi kapcsolattartó: a jogi és koordinációs
szakállamtitkár által kijelölt személy, aki a kozpenzpalyazat@nfgm.gov.hu e-mail címre érkezett kezdeményezés
alapján az NFGM költségvetési fejezet (és az egyéb költségvetési fejezetek) vonatkozásában igazolja a kiemelt
adatszolgáltatói és az adatszolgáltatói jogosultságot az
üzemeltetõ felé,
b) kiemelt adatszolgáltató: a szakállamtitkárok által
– szakállamtitkárságonként – kijelölt személy, aki a mûködtetõi kapcsolattartónál adatszolgáltatói és kiemelt
adatszolgáltatói jogosultság igazolását kezdeményezi,
c) adatszolgáltató: a pályázatot befogadó szerv vezetõje
által kijelölt személy, aki adatszolgáltatói jogosultságának
az üzemeltetõ által történt megállapítása után a Knyt.-ben
meghatározott adatokat küld az üzemeltetõ részére,
d) pályázat befogadása: az alaki és tartalmi követelményeknek megfelelõ pályázatoknak a pályázati felhívásban
meghatározott idõpontban történõ nyilvántartásba vétele;
e) pályázatot befogadó szerv: a támogatási döntés elõkészítéséért felelõs,
ea) jogszabály alapján az elõirányzatot kezelõ szervezet,
eb) fejezeti kezelésû elõirányzatot kezelõ minisztériumi
szakmai szervezeti egység,
ec) minisztérium irányítása alá tartozó intézmény,
ed) közremûködõ szervezet,
f) üzemeltetõi kapcsolattartó: a kabinetfõnök által kijelölt személy, aki a Knyt. szerint létrehozandó honlap informatikai megfelelõségének biztosításáért felelõs.

A közzétételi kötelezettségek teljesítése
3.1. A pályázatot befogadó szerv vezetõje kiemelt adatszolgáltatója útján kezdeményezi a mûködtetõi kapcsolattartónál az általa kijelölt személy adatszolgáltatói jogosultságának igazolását. Az adatszolgáltatói jogosultság
igazolásának megtörténte után a 3.2. pont szerint adatot
szolgáltat az üzemeltetõ részére.
3.2. Az adatszolgáltató a pályázat befogadásától, illetve
a Knyt. 8. §-ának (2) bekezdése szerinti kezdeményezéstõl számított öt munkanapon belül kezdeményezi a Knyt.
5. §-ának (1) bekezdése szerinti adatok honlapon történõ
közzétételét az üzemeltetõnél.
3.3. Amennyiben a pályázó nyilatkozata szerint a Knyt.
8. §-ában meghatározott érintettség fennáll, az adatszolgáltató intézkedik ezen információ honlapon történõ közzétételérõl az üzemeltetõnél.
3.4. Az adatszolgáltató a pályázat elbírálását követõ
15 napon belül kezdeményezi a Knyt. 5. §-ának (2) bekezdése szerinti adatok közlését, nem nyertes pályázat esetén
a pályázat adatainak törlését az üzemeltetõnél.
3.5. Az adatszolgáltató felelõs a Knyt. 5. §-ának
(3)–(4) bekezdése szerinti feladatok ellátásáért.
3.6. A fejezeti kezelésû elõirányzatok felhasználása során a kezelõ és közremûködõ szervezetekkel a források kezelésére, pályázatokban való közremûködésre irányuló
megállapodásokban a Knyt. és jelen utasítás által meghatározott feladatokat elõ kell írni.
3.7. A fejezeti kezelésû elõirányzat felhasználásáért felelõs szakmai szervezeti egysége Knyt. szerinti közzétételi
feladatainak végrehajtásáért a szervezeti egység vezetõje
felel. A szervezeti egységeknél a feladatra felelõs személyt
kell kijelölni, a feladat ellátásának kötelezettségét a munkaköri leírásban is rögzíteni kell.
3.8. A minisztérium irányítása alá tartozó intézmények
Knyt. szerinti közzétételi feladatainak végrehajtásáért az
intézmény vezetõje felel.

A közzétett adatok dokumentálása
4.1. A honlapon közzétett, az összeférhetetlenségre és
érintettségre vonatkozó nyilatkozatok a pályázati dokumentáció részét képezik. Az elektronikus pályáztatási
rendszerben benyújtott pályázatokhoz benyújtáskor a nyilatkozatok oldalhû digitális másolatát kell bekérni.
4.2. A támogatási szerzõdéshez mellékelni kell az eredeti, aláírt nyilatkozatokat.
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4.3. A támogatási szerzõdések megkötésének feltétele a
pályázatot befogadó szerv írásbeli nyilatkozata arról, hogy
a közzététel kezdeményezésére vonatkozó kötelezettségének eleget tett.
Kizárás
5.1. Amennyiben a Knyt. 12. §-ának (1) bekezdése szerint kizárás kezdeményezésére kerül sor, a pályázatot befogadó szerv errõl a tényrõl írásban értesíti a pályázót és
tájékoztatja arról, hogy a Knyt. 12. §-ának (2) bekezdése
szerint az érintett személy nyilatkozatot tehet az összeférhetetlenség fennállásával kapcsolatban. Amennyiben a kizárást nem közvetlenül a pályázatot befogadó szervnél
kezdeményezik, a pályázatot befogadó szervet a kezdeményezésrõl haladéktalanul értesíteni kell.
5.2. A kizárásra vonatkozó döntési javaslatot a pályázatot befogadó szerv készíti elõ és terjeszti a döntéshozó elé.
5.3. A döntést hozó szerv vagy személy az adatszolgáltatón keresztül tájékoztatja a honlap üzemeltetõjét a Knyt.
13. §-ának (1) bekezdésében foglaltakról.
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A támogatási szerzõdés megkötését követõ
eljárás
6.1. A Knyt. 15. §-ának (1) bekezdésében foglaltakat a
támogatási szerzõdésben rögzíteni kell.
6.2. A támogatási szerzõdés érvénytelenségének megállapítására irányuló kezdeményezést a pályázatot befogadó
szervhez haladéktalanul továbbítani kell, amely azt megvizsgálja, és 5 napon belül elõterjeszti döntésre a döntést
hozó szerv vezetõje vagy a döntést hozó személy felé.

Záró rendelkezés
7. Jelen utasítás a közzététel napján lép hatályba.

Bajnai Gordon s. k.,
nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter
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A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter
7/2009. (III. 6.) NFGM
utasítása
a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium
Minõsített Adat Kezelési Szabályzatáról
A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006.
évi LVII. törvény 28. § (2) bekezdésében foglaltak alapján
a következõ utasítást adom ki:
1. A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium
Minõsített Adat Kezelési Szabályzatát (a továbbiakban:
Szabályzat) a jelen utasítás mellékletében foglaltak szerint
határozom meg.
2. Az utasítás mellékletét képezõ Szabályzatot az érintettek közvetlenül is megkapják.
3. A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium (a
továbbiakban: Minisztérium) szervezeti egységeinek vezetõi felelõsek azért, hogy a munkatársaik a Szabályzat
elõírásait megismerjék, és munkavégzésük során alkalmazzák.
4. A Minisztériumban az iratkezelés rendjével kapcsolatos feladatok ellátásának irányítása a jogi és koordinációs szakállamtitkár feladat- és hatáskörébe tartozik.
5. Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba, azzal, hogy a selejtezési és levéltárba adási határidõkre
vonatkozó rendelkezéseit csak a hatálybalépését követõen
keletkezett és az irattárba helyezett iratokra kell alkalmazni.
Bajnai Gordon s. k.,
nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter

1. számú melléklet a 7/2009. (III. 6.) NFGM utasításhoz
A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium
Minõsített Adat Védelmi Szabályzata
I. fejezet
Általános rendelkezések
Jelen Szabályzat az államtitokról és a szolgálati titokról
szóló, többször módosított 1995. évi LXV. törvényben
(a továbbiakban: Ttv.), valamint a minõsített adat kezelésének rendjérõl szóló 79/1995. (VI. 30.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) foglaltak alapján meghatározza:
a) azon kezelési eljárások és módszerek összességét,
amelyek kizárják a nemzeti minõsített adatok illetéktelen
személyek által történõ megismerését;
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b) nemzeti minõsített adathordozók (iratok) készítésének, nyilvántartásának, kezelésének, továbbításának és
irattári kezelésének szabályait.
1. Jelen Szabályzat hatálya kiterjed
1.1. a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium
(a továbbiakban: Minisztérium) szervezeti egységeire, illetve mindazon munkatársakra (a továbbiakban: ügyintézõk), akiknek munkavégzésük során államtitkot, illetve
szolgálati titkot tartalmazó adatot szükséges megismerniük, valamint
1.2. a Minisztériumnál keletkezett, illetve oda érkezett
nemzeti minõsített adatok kezelésére.
2. A külföldi minõsítéssel és jelöléssel ellátott adatok
kezelésére e Szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni.

II. fejezet
A minõsített adatok kezelésének irányítása
és rendszere
3. A minõsített adatkezelés irányítása
3.1. A minõsített adatok védelmével kapcsolatos feladatok irányítását a jogi és koordinációs szakállamtitkár látja
el, akit akadályoztatása esetén a Jogi és Koordinációs Fõosztály vezetõje helyettesít.
3.2. A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter kijelöli
a Minisztérium titokvédelmi felügyelõjét. A titokvédelmi
felügyelõ felügyeleti jogköre kiterjed a Minisztérium valamennyi szervezeti egységére, átruházott jogkörben egyedi
utasítási joggal gyakorolja a kijelölõ vezetõ titokvédelmi
jogosítványait.
3.3. A titokvédelmi felügyelõ a miniszter felhatalmazása alapján irányítja és ellenõrzi a titokvédelmi feladatok
végrehajtását, feladatai különösen a következõek:
a) a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter által átruházott hatáskörében eljárva utasítási joggal gyakorolja a
miniszter titokvédelmi jogosítványait, így különösen ellátja a Ttv.-ben, valamint a Rendeletben meghatározott szabályok alkalmazásának felügyeletét – ennek körében gondoskodik a minõsített adat védelmére meghatározott feladatok végrehajtásáról,
b) gondoskodik a betekintõk névjegyzékének összeállításáról, naprakész állapotban tartásáról,
c) évente jegyzõkönyv felvétele mellett gondoskodik a
titokvédelmi rendelkezések megtartásának ellenõrzésérõl,
d) évente tájékoztatja a nemzeti fejlesztési és gazdasági
minisztert a lefolytatott ellenõrzés eredményérõl,
e) gondoskodik a szolgálati titokkör összeállításáról és
folyamatos karbantartásáról,
f) figyelemmel kíséri az államtitokká minõsített adatoknak az államtitokköri jegyzékkel való összhangját és eltérés esetén a minõsítõt haladéktalanul tájékoztatja.
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3.4. A Minisztérium szervezeti egységei titokvédelmi
feladatainak közvetlen irányítása és ellenõrzése a szervezeti egység irányításáért felelõs vezetõ feladata.
3.5. A szervezeti egység vezetõjének felelõssége, hogy
a munkatársak megismerjék a titokvédelmi elõírásokat. A
titokvédelmi szabályok megtartása a Minisztérium valamennyi vezetõjének és munkatársának munkaköri kötelezettsége.
4. A minõsített iratok kezelésének rendszere
4.1. A Minisztériumban a nemzeti minõsítésû adatok,
valamint a külföldi minõsítéssel és jelöléssel ellátott adatok kezelését a Jogi és Koordinációs Fõosztály keretében
mûködõ TÜK Iroda látja el. A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Iratkezelési Szabályzata (a továbbiakban: Iratkezelési Szabályzat) általános ügykezelési rendelkezéseit a minõsített adathordozók tekintetében jelen
Szabályzatban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
4.2. A TÜK Iroda vezetõje összehangolja a TÜK Iroda
feladatainak ellátását, szakmai támogatást és konzultációs
segítséget nyújt a titkos ügykezelõk, valamint a Minisztérium szervezeti egységeinél minõsített adatok kezelésével
megbízott munkatársak számára és ellátja a Rendelet
7. §-ában és 8. §-ában meghatározott feladatokat, valamint
elõkészíti a Ttv. 10. §-ában és 28. §-ában elõírt felülvizsgálatot. A titkos ügykezelõ ellátja a minõsített adatok kezelésére a Ttv.-ben és más jogszabályokban meghatározott
feladatokat, valamint a TÜK Iroda vezetõjének távollétében az õ feladatait is.

III. fejezet
A minõsítés szabályai
5. Minõsítésre jogosultak
5.1. A Ttv. 6. § (1) bekezdés o) pontja alapján felhatalmazott nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszteren kívül a
Minisztériumban államtitok és szolgálati titok minõsítésére jogosult (a továbbiakban: minõsítõ) az államtitkár, valamint a szakállamtitkár. A szolgálati titokkörbe tartozó adatok szolgálati titokká minõsítésére az önálló szervezeti
egység vezetõje is jogosult.
6. A minõsítés
6.1. Az államtitokkörbe, illetõleg a szolgálati titokkörbe
tartozó adat minõsítését az kezdeményezi, akinél a feladat
végrehajtása során az adat keletkezik (a továbbiakban:
kezdeményezõ).
6.2. A kezdeményezõ – a szolgálati út betartásával – az
1., illetve a 2. függelék szerint kitöltött minõsítési javaslatot a minõsítésre jogosult vezetõ elé terjeszti. A minõsítés
a minõsítési záradéknak a minõsítõ által történõ aláírásával történik.
6.3. A minõsítésre javasolt adatot a döntésig, de legfeljebb 30 napig a javasolt minõsítésre elõírt szabályok sze-
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rint kell kezelni, e határidõ egy alkalommal 30 nappal
meghosszabbítható.
6.4. A minõsítés alkalmával a 11. és 12. függelék szerint
az államtitkot képezõ adat hordozóján (papír, elektronikus-mobil adathordozó) az „Államtitok!” megjelölést és
a „Szigorúan titkos!” minõsítési jelölést, a szolgálati titkot
képezõ adat hordozóján a „Szolgálati titok!” megjelölést
és a minõsítõ döntésétõl függõen a „Titkos!”, „Bizalmas!”,
illetve „Korlátozott terjesztésû!” minõsítési jelölést, az érvényességi idõt, a minõsítõ nevét és beosztását, valamint
az adat magyar származását jelölõ országjelet (MK/HU)
fel kell tüntetni. Több lapból álló papíralapú adathordozón
a minõsítési jelölést minden egyes lapon, annak felsõ részén és alsó részén középen is fel kell tüntetni. Ha a minõsítési jelölés feltüntetésére a minõsített adathordozón annak sajátos jellege miatt nincs mód, a minõsítés tényét
külön iratba kell foglalni a minõsítési jelölés, az érvényességi idõ, a minõsítõ neve és beosztása feltüntetésével.
6.5. Ha az irat
a) egyidejûleg állam- és szolgálati titkot is tartalmaz,
mindkét titokfajta minõsítésére külön minõsítési javaslatot
kell készíteni és az iraton az összevont minõsítési jelzést
kell alkalmazni;
b) az államtitokköri jegyzék különbözõ pontjai alá tartozó adatokat tartalmaz, azokat egy minõsítési javaslaton
belül külön-külön pontban kell minõsíteni és indokolni,
érvényességi idõként pedig a leghosszabb érvényességi
idõt kell feltüntetni. Ezt a szabályt kell alkalmazni akkor
is, ha egy irat több szolgálati titkot tartalmaz.
6.6. A minõsítési javaslatot a minõsítendõ adat keletkezése, illetõleg a minõsítés kezdeményezésére köteles tudomására jutásának idõpontjában haladéktalanul, de legkésõbb a következõ munkanapon elkészíteni és a minõsítõnek megküldeni. A minõsítõ a minõsítésrõl 3 munkanapon
belül dönt.
6.7. A minõsítési javaslat készítõje a minõsített irat nyilvántartásba vételérõl közvetlenül az irat elkészítése után a
TÜK Irodának történõ megküldéssel gondoskodik. A minõsítés mellõzése esetén az iratot a kezdeményezõ részére
kell visszaküldeni.
6.8. A minõsítés mellõzése vagy törlése esetén az iratot
a nem minõsített köziratokra vonatkozó szabályok szerint
kell kezelni.
6.9. A minõsítési javaslatot és a minõsítés mellõzésére
irányuló, külön íven készült feljegyzést az irat irattári példányával együtt kell õrizni.
6.10. A minõsített iraton a 3. függelék szerinti minõsítési jelzést kell feltüntetni és az irattári példányt a 4. függelék szerinti irattári záradékkal kell ellátni.
6.11. Több lapból álló papíralapú adathordozón a minõsítõ jelölést minden egyes lapon, annak felsõ részén és alul
középen is fel kell tüntetni. A minõsített adathordozó minden oldalára fel kell jegyezni a minõsített anyag példánysorszámát is.
6.12. A minõsített adathordozó-készítéshez dokumentumsablon áll rendelkezésre.
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7. A minõsítés felülvizsgálata
7.1. A felülvizsgálat során a minõsítés törléséhez és a
minõsítés érvényességi idejének a megváltoztatásához is
minõsítési javaslatot kell készíteni.
7.2. Amennyiben a felülvizsgálat eredményeként sem a
minõsítés, sem annak érvényességi ideje nem változik, az
5. függelék 1. pontja szerinti jelzést kell az iraton feltüntetni.
7.3. Amennyiben a felülvizsgálat eredményeként a minõsítés megváltozik, az új minõsítési záradéknak megfelelõ minõsítést el kell helyezni az eredeti iraton lévõ minõsítés mellé [5. függelék 2. a) pont].
7.4. Amennyiben a minõsítõ az adat minõsítésének törlését rendeli el, az iraton az 5. függelék 2. b) pontjában
meghatározott jelzést kell alkalmazni.
7.5. A minõsítés érvényességi idejének lejártával a minõsítés megszûnését a minõsítési javaslat és az iraton elhelyezett minõsítési jelzés áthúzásával kell jelölni.
7.6. A minõsítési jelölést és annak megváltozását az
adathordozón kívül a minõsített adat nyilvántartására szolgáló segédleten is rögzíteni kell.
7.7. A felülvizsgálatra vonatkozó jelölések feltüntetését
úgy kell elvégezni, hogy abból a minõsítés és az érvényességi idõ egyértelmûen kiderüljön.

IV. fejezet
A minõsített adat megismerése
8. A minõsítésre jogosult, a titokbirtokos és a titokvédelmi felügyelõ feladat- és hatáskörében engedély nélkül
hozzáférhet a minõsített adathoz. Más személy csak a Ttv.
2. § (1) bekezdés 7. és 8. pontjában meghatározott megismerési engedély, illetõleg betekintési engedély alapján jogosult a minõsített adat megismerésére. Önmagában beosztás és tisztség alapján nem engedélyezhetõ a minõsített
adatba történõ betekintés.
9. Betekintési engedély
9.1. A minõsített adatba történõ szükség szerinti betekintést a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszteren kívül
az államtitkár, valamint a szakállamtitkár (a továbbiakban:
betekintést engedélyezõ) a 6. függelék szerinti iratminta
felhasználásával engedélyezi, ha
a) a minõsített adatok megismerése az érintett hivatali
feladatainak ellátásához szükséges, és
b) a betekintõ valóban megismerte a titokvédelmi szabályokat, és
c) részére a minõsített irat védelmére vonatkozó feltételek biztosítottak, illetõleg
d) a betekintõ a 7. függelék szerinti titoktartási nyilatkozatot a TÜK Iroda vezetõje jelenlétében aláírja, továbbá
e) a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi
CXXV. törvény 71. § (2) bekezdésében elõírt nemzetbiztonsági ellenõrzés során kockázati tényezõ nem merült fel.
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9.2. A betekintési engedélynek tartalmaznia kell a jogosult nevét, születési helyét, idejét, anyja nevét, lakcímét,
hivatali beosztását, szolgálati helyét a szervezeti egység
megnevezésével, a minõsített adattal való rendelkezés
terjedelmét [Ttv. 2. § (1) bekezdés 4. pont].
9.3. A betekintést engedélyezõ a betekintési engedélyt
visszavonja, ha
a) a jogosult hivatali feladatainak ellátásához a minõsített adatok megismerése a továbbiakban nem szükséges,
b) a jogosulttal szemben az államtitok vagy a szolgálati
titok megsértésének alapos gyanúja miatt eljárás indult,
c) a jogosult munkaviszonya megszûnik.
9.4. A betekintési engedély visszavonása esetén a betekintést engedélyezõ gondoskodik a jogosult egyidejû értesítésérõl.
9.5. A betekintési jogosultság a betekintési engedély
visszavonásával szûnik meg.
9.6. A betekintési engedély visszavonásával egyidejûleg be kell vonni a korábbi jogosultnál lévõ minõsített iratokat.
9.7. A betekintési engedélyek kiadásáról és visszavonásáról a TÜK Iroda vezetõjét értesíteni kell. A TÜK Iroda
vezetõjének feladata az engedélyek és nyilatkozatok nyilvántartása és õrzése, a betekintési engedéllyel rendelkezõknek a betekintésre jogosult nevét, beosztását (a szervezeti egység megnevezésével), továbbá a minõsített adattal
való rendelkezés terjedelmét tartalmazó névjegyzékének
naprakészen tartása, valamint az engedély visszavonása
esetén az iratokkal való elszámoltatás.
10. Megismerési engedély
10.1. A minõsített adat egyszeri megismerésének engedélyezésére a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszteren
kívül az államtitkár, valamint a szakállamtitkár jogosult.
Az engedély kiadására a 8. függelék szerinti iratminta felhasználásával az érdekelt írásbeli kérelmére kerül sor.
10.2. A kérelemnek a következõket kell tartalmaznia:
a) kérelmezõ neve, születési helye, ideje, anyja neve, állandó lakcíme vagy tartózkodási helye; szervezet esetén a
szervezet neve, székhelye és az eljáró személy képviseleti
jogosultsága,
b) a kérelmezõ mely adat megismerésére és milyen jogcímen tart igényt,
c) nyilatkozatot arról, hogy a kérelmezõ rendelkezik-e
az 1995. évi CXXV. törvény 71. §-ában elõírt biztonsági
ellenõrzéssel.
10.3. A kérelmezõ az 1995. évi CXXV. törvény
71. §-ában elõírt biztonsági ellenõrzésnek köteles magát
alávetni, ha érvényes ellenõrzéssel nem rendelkezik.
10.4. Az engedélynek tartalmaznia kell a 10.2. pont a)
és b) pontjában foglalt adatokat, a megismertetés helyét,
idejét és módját, valamint a titoktartási kötelezettségre
történõ felhívást.
10.5. Az engedélyhez csatolni kell a kérelmezõ által aláírt 9. függelék szerinti titoktartási nyilatkozatot.
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A nyilvánosságra hozatal engedélyezése

11. A minõsített adat nyilvánosságra hozatalát a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter egyedileg engedélyezi.
Az engedélynek tartalmaznia kell:
a) a nyilvánosságra hozatal indokát,
b) az adat megnevezését, minõsítését, az irat számát és
tárgyát,
c) a minõsítés teljes vagy részleges törlésére vonatkozó
rendelkezést,
d) a nyilvánosságra hozatal módját és idõpontját.

A minõsített adat külföldre továbbítása
12. Minõsített adatot külföldre vagy külföldrõl diplomáciai, illetve konzuli futár, valamint a nemzetközi jog
alapján velük azonos kiváltságokat és mentességeket élvezõ személy továbbíthat, illetõleg ilyen adat vezetékes és
vezeték nélküli adatátviteli rendszerben is kizárólag rejtjelezve továbbítható.
12.1. Államtitkot külföldi szervnek vagy személynek
átadni, az adat átadásának engedélyezésére törvény felhatalmazása alapján jogosult minõsítõ írásbeli engedélyével
lehet.

A minõsített adat tudományos kutatás céljára történõ
felhasználásának engedélyezése
13. Minõsített adat kutatás céljára történõ felhasználását
a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszteren kívül az államtitkár, valamint a szakállamtitkár – a kutatásra jogosult
írásbeli kérelmére – engedélyezheti. A kérelemnek tartalmaznia kell a kutatásra jogosult tudományos kutató intézmény megnevezését, székhelyét, valamint az intézmény
nevében eljáró kutató személyazonosító adatait. A kérelemhez mellékelni kell a kutatási tervet, továbbá nyilatkozni kell a biztonsági ellenõrzés meglétérõl.
13.1. A megismerési engedély tartalmazza
a) a kutató személyazonosító adatait,
b) a kutatás célját, a kutatási tervre hivatkozással,
c) a kutató részére átadható minõsített adatok megnevezését,
d) a felhasználás korlátaira és védelmére vonatkozó elõírásokat,
e) a titoktartási kötelezettségre való felhívást.

Felmentés a titoktartási kötelezettség alól
14. A bíróság, a közigazgatási hatóság vagy állami
szerv írásbeli megkeresésére a minõsítõ felmentést adhat a
titoktartási kötelezettség alól. A titoktartási kötelezettség
alól felmentés adható akkor is, ha ez a hivatali feladatok ellátása miatt szükséges.
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14.1. Az engedélynek tartalmaznia kell
a) a mentesített nevét, hivatali beosztását,
b) a megkeresõ szerv ügyszámát és az eljárás tárgyát,
c) a mentesítésre vonatkozó korlátokat és feltételeket.

V. fejezet
A minõsített adat kezelése
15. A minõsített adat nyilvántartása
15.1. A TÜK Irodán az alábbi nyilvántartási segédleteket kell használni:
a) fõnyilvántartó könyv, mely a hitelesített iratkezelési
segédeszközök nyilvántartására szolgál;
b) iktatókönyv (külön-külön a bennük nyilvántartott
iratok minõsítésének megfelelõen);
c) kézbesítõ karton;
d) belsõ/külsõ átadókönyv;
e) bejövõ futárküldemények nyilvántartási jegyzéke,
mely futárjegyzékszám alapján emelkedõ számsorrendben
tartalmazza a bejövõ futárküldeményeket tartalmazó futárjegyzékeket;
f) kimenõ futárküldemények nyilvántartási jegyzéke,
mely futárjegyzékszám alapján emelkedõ számsorrendben
tartalmazza a kimenõ futárküldeményeket tartalmazó futárjegyzékeket;
g) sokszorosítási jegyzék (sokszorosítási megrendelõlap).
15.2. A TÜK irodavezetõ, illetõleg titkos ügykezelõ a
használatba vett segédletekrõl a fõ nyilvántartókönyv felhasználásával nyilvántartást vezet.
16. Az iktatás
16.1. A Minisztérium valamennyi nemzeti minõsítésû
adatát a TÜK Iroda iktatja az e célra rendszeresített papíralapú vagy elektronikus iktatókönyvben.
16.2. A más szervtõl érkezett adatot a beérkezés sorrendjében, a belsõ minõsítési védelmet igénylõ adatot a
minõsítési javaslat elkészítését követõen haladéktalanul
iktatni kell. A közigazgatási egyeztetésre bocsátott nem
nyilvános elõterjesztések elõkészítõ anyagainak iktatása a
szakfõosztályoknál történik. Az államtitkári értekezletre,
illetve kormányülésekre kerülõ nem nyilvános ülésanyagok, illetve a minõsített elõterjesztések nyilvántartását a
TÜK Iroda végzi.
16.3. Az iktatáshoz használt nyilvántartást úgy kell vezetni, hogy abból az érkezett, készített, továbbított, illetve
irattárba helyezett adathordozó nyilvántartási száma, lapjainak száma, példányszáma, példányainak sorszáma, az
irat tárgya és egyes példányainak holléte megállapítható
legyen.
16.4. Az azonos ügyben keletkezett minõsített és nem
minõsített adatot együtt kell nyilvántartani és kezelni, a
minõsített adatot nem tartalmazó iraton azonban minõsítõ
jelölés nem alkalmazható.
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16.5. Az irat iktatása alszámokra tagolódó fõszámos
rendszerben történik.
16.6. Az iktatást naptári évenként 1-es sorszámmal kell
kezdeni. Az államtitkot tartalmazó iratnál a sorszám elõtt a
00, a szolgálati titkot tartalmazó iratnál 0 megkülönböztetõ jelölést kell alkalmazni. Az iktatószám után „Szigorúan
titkos! minõsítési jelölésnél „SZT”, „Titkos!” minõsítési
jelölésnél „T”, „Bizalmas!” minõsítési jelölésnél „B”,
„Korlátozott terjesztésû!” minõsítési jelölésnél „KT”,
jelölést kell alkalmazni.
16.7. Az iktatószám a következõ adatokat tartalmazza:
a) az iktatókönyv szerinti sorszámot és alszámot,
b) az iktatás évét,
c) a 16.6. pont szerinti megkülönböztetõ jelölést, a minõsítési jelölésnek megfelelõ rövidítést.
16.8. A láttamozás és tudomásulvétel céljából megküldött iratot nem szabad újra iktatni.
16.9. A válaszként érkezett irat a TÜK Iroda nyilvántartási számát kapja.
16.10. Az iratot az iktatáskor az iktatóbélyegzõ lenyomatával kell ellátni és a lenyomat rovatait ki kell tölteni.
Az iktatóbélyegzõ rovatai:
a) Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium megnevezés,
b) iktatás dátuma,
c) iktatószám,
d) terjedelem.
16.11. Az iktatás során az alapirat mellékleteit a minõsítések elkülöníthetõsége érdekében külön-külön alszámra
kell iktatni, és fel kell tüntetni, hogy mely irat mellékletét
képezik. Amennyiben több melléklet van, ezeket sorszámmal kell ellátni.
16.12. A TÜK Irodába érkezett adatot iktatás után a lehetõ legrövidebb idõn belül továbbítani kell a címzettnek,
ha soron kívüliségre utaló jelzés van feltüntetve, akkor
azonnal.

VI. fejezet
A minõsített adat forgalma
17. A minõsített adathordozó készítésénél a Rendelet
21–23. §-ában foglalt rendelkezéseket kell megfelelõen alkalmazni. A minõsítési javaslat készítõje, a betekintõ
(együtt: ügyintézõ) a vonatkozó utasításokat a TÜK Iroda
részére mindig írásban teszi meg. A TÜK Iroda munkatársai szóban kiadott utasítást nem teljesíthetnek.
18. Más szervezeti egységhez minõsített adatot a TÜK
Iroda által rendelkezésre bocsátott, hitelesített átadókönyvben kell átadni.
19. A 3000-es kormányhatározatok bemutatási sorrendjét a jogi és koordinációs szakállamtitkár határozza meg.
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20. A minõsített adathordozót a megfelelõ minõsítési jelöléssel ellátott zárt küldeményben kell továbbítani a Rendelet 33. §-ában foglaltak szerint. A küldeményt csak a
címzett, illetõleg a hivatali egységhez tartozó betekintési
engedéllyel rendelkezõ személy bonthatja fel.
21. Amennyiben a minõsítõ a minõsítéssel egyidejûleg
a Rendelet 22. §-ában foglaltak szerint különleges kezelési
utasítást rendelt el, ezt a minõsített adathordozón, illetve
annak csomagolásán is fel kell tüntetni.
22. A minõsítõ kezelési utasításától eltérni csak a minõsítõ írásbeli engedélyével, illetve hozzájárulásával lehet.
23. A zárt borítékba csomagolt „SK” jelzéssel sajátkezû
felbontásra küldött iratot „SK” jelzés miatt felbontás nélkül továbbítva címû kísérõlappal kell a címzettnek továbbítani, aki a kísérõlap hiánytalan kitöltésével igazolja annak átvételét. Amennyiben a minõsített adatot a TÜK irodavezetõ, illetõleg a titkos ügykezelõ sem ismerheti meg,
azt a címzett zárt borítékba teszi és csak a nyilvántartáshoz
szükséges adatokat közli a titkos ügykezelõvel.
24. A TÜK Iroda vezetõje, illetõleg a titkos ügykezelõ
gondoskodik a betekintési, illetve a megismerési engedéllyel rendelkezõ személy részére az irat kiadásáról,
visszavételérõl. Az átadás tényét és idõpontját nyilvántartásba veszi és a betekintõvel a kézbesítõ kartonon aláíratja.
25. Minõsített adathordozó sokszorosítása
25.1. A minõsített adathordozó sokszorosítása esetén a
Rendelet 24. §-ának rendelkezéseit kell megfelelõen alkalmazni. A másolat készítését a titokbirtokos írásban engedélyezheti – kivéve –, ha a minõsítõ másként rendelkezett.
25.2. Minõsített iratot csak a TÜK Irodán keresztül, a
Minisztérium nyomdájában lehet sokszorosítani a 10. függelékben szereplõ megrendelõlap 2 példányban való
kitöltésével.
25.3. A sokszorosítást megelõzõen az eredeti irat irattári
példányán a 11. függelék szerinti záradékot kell alkalmazni.
25.4. A sokszorosítást elvégezni csak a minõsítés és a
szükséges kezelési utasítások feltüntetése után lehet.
26. A minõsített adathordozó tárolása
26.1. A jogi és koordinációs szakállamtitkár engedélyezheti, hogy az ügyintézõ az adathordozót a hivatali helyiségében lévõ páncél- vagy lemezszekrényében tárolja,
amennyiben a páncél-, illetõleg lemezszekrény fém pecsétnyomó lenyomatával ellátott biztonsági lakattal is elzárható. Az ügyiratot az ügyintézõ az ügy elintézését követõ 30 napon belül köteles a minõsített adat tárolása
céljából visszaadni a TÜK Irodának.
26.2. Amennyiben a 26.1. pontban meghatározott feltételek nem teljesíthetõk, a munkaidõ végeztével a minõsített adathordozókat a hivatali egység vezetõjének páncél-
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vagy lemezszekrényébe kell elhelyezni. Amennyiben a
feltételeknek ez utóbbi sem felel meg, úgy a TÜK Irodának kell átadni.
26.3. A TÜK Irodát a minõsített adatok védelméhez
szükséges technikai, elektronikai eszközökkel kell felszerelni (rács, riasztó, tûzjelzõ).
26.4. A minõsített adatok tárolására szolgáló lemezszekrényeket sorszámmal kell ellátni, és minden szekrényhez eggyel több kulcsot kell biztosítani, mint ahány minõsítõ, illetõleg betekintõ használja. A fém pecsétnyomók
számának meg kell egyezni a lemezszekrényt használók
számával, és azokon fel kell tüntetni a páncél- vagy lemezszekrény számát.
26.5. A lemezszekrény elsõ kulcsát a TÜK Iroda õrzi. A
többi kulcs õrzésérõl a betekintõk gondoskodnak. A lemezszekrények kulcsát tilos az épületbõl kivinni. Azokat
külön fémdobozban kell elzárni és a záró gyurmát a betekintõ, illetõleg minõsítõ pecsétnyomójával ellátni. A lepecsételt kulcsdobozokat a bejárati õrség irodájában kell elhelyezni.
26.6. A lemezszekrény kulcsának elvesztését és az illetéktelen hozzáférésre utaló nyomokat azonnal jelenteni
kell a titokvédelmi felügyelõnek, vagy a TÜK Iroda vezetõjének. A bejelentést követõen ellenõrizni kell a szekrényben tárolt iratokat és intézkedni kell a zár lecserélésérõl.
26.7. A TÜK Irodán, valamint a TÜK Irodán kívül tárolt
iratokat a TÜK Iroda vezetõje, a Jogi és Koordinációs Fõosztály vezetõje és a titokvédelmi felügyelõ szükség szerint, de legalább évente egyszer ellenõrzi. Az ellenõrzés
eredményérõl a nemzeti fejlesztési és gazdasági minisztert
tájékoztatni kell.
27. Az iratok irattározása és selejtezése
27.1. Az iratokat az iratkezelési szabályzat szerinti irattári terv alapján kell irattározni. Az irattári terv meghatározza, hogy mely iratokat kell a levéltárnak átadni, illetõleg, hogy azok hány év elteltével selejtezhetõk.
27.2. A TÜK Iroda vezetõje, illetõleg a TÜK ügykezelõ
az irattározás tényét az iktatókönyvbe bejegyzi.
27.3. Az irattári terv szerint selejtezhetõ iratokat a minõsítés megszüntetését, illetve megszûnését követõen, az
õrzési idõ lejárta után selejtezni kell.
27.4. Az iratok selejtezését a jogi és koordinációs szakállamtitkár irányítja. A selejtezésrõl a levéltárat elõzetesen
a selejtezési jegyzõkönyv megküldésével kell értesíteni.
A megsemmisítésre a levéltár hozzájárulását követõen kerülhet sor.
27.5. Az iratok megsemmisítését (zúzda, égetés) a TÜK
Iroda vezetõje ellenõrzi.
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27.6. A feleslegessé vált minõsített adathordozók megsemmisítésére a Rendelet 26. §-ában foglaltak irányadók,
mely szerint a munkapéldány, illetve másolat, valamint
másolat készítésekor keletkezett rontott példány kivételével a minõsítés megszüntetéséig, illetve megszûnéséig –
minõsített adathordozó nem semmisíthetõ meg.
28. Iratok átadása a levéltárnak
28.1. A 15 évnél régebben keletkezett nem selejtezhetõ
iratokat a minõsítés érvényességi idejének lejártát követõ
naptári év végéig kell a levéltárnak átadni.
28.2. A levéltári átadásra a nem minõsített iratok átadására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

Titokvédelmi ellenõrzés
29. A titokvédelmi ellenõrzésrõl [Ttv. 22. § b) pont,
Rendelet 7. §] a TÜK Iroda vezetõje, a Jogi és Koordinációs Fõosztály vezetõje és a titokvédelmi felügyelõ jegyzõkönyvet vesz fel, amely tartalmazza:
a) az ellenõrzött szervezeti egység(ek) megnevezését,
b) az ellenõrzésben részt vevõ személyek nevét, beosztását,
c) az ellenõrzés helyét és idejét,
d) az ellenõrzés megállapításait, a feltárt hiányosságokat, a hiányzó iratok megjelölését,
e) az érintett hiányosságokkal kapcsolatos nyilatkozatát,
f) a megtett és a további szükséges intézkedéseket,
g) javaslatot a felelõsségre vonásra,
h) a résztvevõk aláírását.
29.1. A jegyzõkönyvet meg kell küldeni
a) az ellenõrzött szervezeti egység vezetõjének,
b) a jogi és koordinációs szakállamtitkárnak,
c) a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszternek.
29.2. A jegyzõkönyv alapján szükséges intézkedések
megtételérõl a jogi és koordinációs szakállamtitkár gondoskodik.
29.3. A jegyzõkönyv egy példányát a TÜK Iroda õrzi
nem nyilvános közokiratként.
30. Amennyiben a TÜK Irodában nyilvántartott irat minõsítése megszûnt, a TÜK Iroda a törlést az iratokon és a
nyilvántartásban átvezeti, a törölt minõsítésû, tárgyévben
keletkezett iratokat az új minõsítésnek megfelelõen átiktatja, a régebben keletkezetteket az õrzési idõ lejárta után a
Magyar Országos Levéltárnak átadja, illetve selejtezi.
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1. számú függelék

Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium
Ikt. sz.: ……….
Minõsítési záradék:
Az alábbiakban megjelölt adatot a minõsítési javaslatban
foglaltak szerint minõsítem:
Budapest, …………………

……………………………………
a minõsítõ aláírása

Minõsítési javaslat
államtitkot tartalmazó („Szigorúan titkos!”) minisztériumi adat minõsítésére

(1) A minõsített adatot tartalmazó irat iktatószáma, tárgya;
(2) az ügyirat tárgya szerint a minõsítés alapjául szolgáló államtitokkör – az államtitokról és a szolgálati titokról
szóló 1995. évi LXV. törvény 1. sz. mellékletének államtitokköri jegyzéke alapján – pontos megjelölése és a minõsítés érvényességi idejének meghatározása;
(3) rendelkezés a különleges kezelésrõl;
(4) a minõsítési javaslat indoklása, azon tények és körülmények felsorolásával, amelyek az ügyirat minõsítését szükségessé teszik.

Budapest, ……….

………………………………………………
a minõsítést kezdeményezõ aláírása
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2. számú függelék

Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium
Ikt. sz.: ……….
Minõsítési záradék:
Az alábbiakban megjelölt adatot a minõsítési javaslatban
foglaltak szerint minõsítem:
Budapest, …………………

……………………………………
a minõsítõ aláírása

Minõsítési javaslat
szolgálati titkot tartalmazó („Titkos!”, „Bizalmas!”, „Korlátozott terjesztésû!”)
minisztériumi adat minõsítésére

(5) A minõsített adatot tartalmazó irat iktatószáma, tárgya;
(6) az ügyirat tárgya szerint a minõsítés alapjául megjelölt szolgálati titokkörre – a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági
Minisztérium szolgálati titokkörérõl kiadott Közleményének megfelelõen („Titkos!”), továbbá az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvény 2. sz. mellékletében (15. számú függelék) a „Bizalmas!” és a „Korlátozott
terjesztésû!” minõsítési jelölések alkalmazásához kiadott irányadó szempontok szerint – történõ pontos hivatkozás megjelölése, és a minõsítés érvényességi idejének meghatározása;
(7) rendelkezés a különleges kezelésrõl;
(8) a minõsítési javaslat indoklása, azon tények és körülmények felsorolásával, amelyek az ügyirat minõsítését szükségessé teszik.

Budapest, ……….

………………………………………………
a minõsítést kezdeményezõ aláírása
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3. számú függelék

Minõsítési jelzések
1. Államtitok jelzése
ÁLLAMTITOK!
SZIGORÚAN TITKOS! MK/HU
Érvényességi idõ: ….év….hó….nap
Minõsítõ neve és beosztása
…………………………………….
……………számú példány

2. Szolgálati titok jelzése
SZOLGÁLATI TITOK!
TITKOS! MK/HU
Érvényességi idõ:….év….hó….nap
Minõsítõ neve és beosztása
…………………………………….
……………számú példány
SZOLGÁLATI TITOK!
BIZALMAS! MK/HU
Érvényességi idõ:….év….hó….nap
Minõsítõ neve és beosztása
…………………………………….
……………számú példány
SZOLGÁLATI TITOK!
KORLÁZOTOTT TERJESZTÉSÛ! MK/HU
Érvényességi idõ:….év….hó….nap
Minõsítõ neve és beosztása
…………………………………….
……………számú példány

3. Összevont jelzés
ÁLLAMTITOK!
SZIGORÚAN TITKOS! MK/HU
…………………………………….1
Érvényességi idõ:….év….hó….nap
TITKOS! MK/HU
…………………………………….
Érvényességi idõ:….év….hó….nap
Minõsítõ neve és beosztása
…………………………………….
……………számú példány

1

Ha az eltérõ minõsítésû adatok elkülöníthetõ irat- vagy szövegrészben fordulnak elõ, azok megjelölése.
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4. számú függelék

Iratkezelési záradék minta
Készült: eredeti/………….. másolati példányban
Egy példány: ………… oldal
Az irat készítõje: …………………………………
telefonszáma: ……………………………
Gépelte: …………………………………………
Címzettek: ………………… példányszám
Különleges kezelési utasítás: …………………………………………………………….…
Ha a címzettekrõl külön elosztó jegyzék készül, azt a minõsített irat irattári példányával együtt kell megõrizni.

5. számú függelék
Felülvizsgálati jelzések
1. Változatlan minõsítés esetén
FELÜLVIZSGÁLVA
………………..év ……………………………………hó ……… nap
A felülvizsgáló neve és beosztása:
……………………………………………………………………………………………..…………….
A minõsítés nem változott.

2. Változó vagy törölt minõsítés esetén
2. a) ÚJ MINÕSÍTÉS: ………………………………………………………………………….………
Érvényességi idõ: …….……...év ……………………………………..….hó ….…….nap
Minõsítõ neve és beosztása:
…………………………………………………………………………………………………..……….
A felülvizsgálat idõpontja:
…………..…...év……………………………………………hó…..…… nap
2. b) MINÕSÍTÉS TÖRÖLVE
……………...év ……………………………………hó ……….… nap
Minõsítõ neve és beosztása:
………………………………………………………………………………………….……………….
A felülvizsgálat idõpontja:
……………....év………………………………………..……hó………… nap
felülvizsgálat napján

…………………………..………………
titokvédelmi felügyelõ aláírása
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6. számú függelék

Betekintési engedély minta
Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium
Szám:

Példány sorszáma: ……

Név: …………………………………………………… Beosztás: …………………………………………………………
Szül. hely: ……………………………………………. Szül. hely: ………………………………………………………...
Anyja neve: ………………………………………… Lakcíme: …………………………………………………………..
részére a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium ………………………………………………..………………..……
(szervezeti egység megnevezése) feladat- és hatáskörébe tartozó feladatok ellátása érdekében az államtitokról és szolgálati titokról
szóló 1995. évi LXV. törvény 2. § (1) bekezdés 8. pontja szerinti engedélyt megadom
 a munkakör ellátásához szükséges
 meghatározott idõszakra: ..….. . év ….…..………… hó ……. napjától .. ….... év ………………… hó ……. napjáig
 speciális ………………………………………………………………………………….megbízásának hatálya alá tartozó
 eseti szakértésre vonatkozó
 konkrét ügyre vagy tárgyra vonatkozóan (pl. véleményez). ………………………………….………………………...….
minõsített adatok körére.
Az engedély alapján a betekintésre jogosult a minõsített adat vonatkozásában a Ttv. 2. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott ren delkezési jogosultságok közül kizárólag az alábbi alpontokban meghatározott rendelkezésre jogosult.
Eszerint a fent meghatározott adatkörben
 a) a minõsített adatba betekinthet,
 b) minõsített adatot birtokában tarthat,
 c) más által minõsített adat alapján további minõsített adatot készíthet és azon az eredeti minõsítést feltüntetheti
(a minõsítést megismételheti),
 d) minõsített adatot másolhat, sokszorosíthat (ha a „Nem másolható” különleges kezelési jelzés nem szerepel az iraton),
 e) minõsített adatba betekintést más számára is engedélyezhet,
 f) minõsített adatot feldolgozhat és felhasználhat.
Budapest, ……………………………
………………………………………………
engedélyezõ aláírása

Az 1. számú példányt átvettem:
……………………………………………
a betekintésre jogosult aláírása
Készült:
2 példányban
Terjedelem: 1 lap
Kapja:
1. sz. példány A betekintésre jogosult
2. sz. példány TÜK irattár
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7. számú függelék

Titoktartási nyilatkozat minta betekintési engedélyhez
TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT BETEKINTÉSI ENGEDÉLYHEZ
1. Alulírott ………..………………………………….………………… tudomásul veszem, hogy a betekintési engedély birtokában az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvényben (a továbbiakban: Ttv.), a minõsített adat kezelésének rendjérõl szóló 79/1995. (VI. 30.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Rendelet), és más jogforrásokban meghatározott titokvédelmi elõírások hatálya alá tartozom.
2. Tudomásul veszem továbbá, hogy a betekintési engedélyben szereplõ minõsített adathordozók vonatkozásában a
minõsítés érvényességi ideje alatt a Ttv. 16. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott titoktartási kötelezettség terhel és
a Ttv. 16. § (2) bekezdésére figyelemmel a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvényben elõírt
nemzetbiztonsági ellenõrzés hatálya alá tartozom.
3. A Ttv.-ben, a Rendeletben, valamint a titokvédelmi szabályzatban meghatározott elõírásokat megismertem és azokat maradéktalanul betartom. A minõsített adathordozók tartalmát illetéktelen részére hozzáférhetõvé nem teszem, tudomására semmilyen formában nem hozom, különösen nem publikálom.
4. A rendelkezésemre bocsátott adathordozók tartalmát nem használom fel, az adathordozókról a minõsítõ vagy a titokbirtokos szerv vezetõjének engedélye nélkül se másolatot, se kivonatot nem készítek, illetve ezek tartalmának rögzítésére semmiféle technikai vagy más eszközt nem alkalmazok.
5. Tudomásul veszem, hogy a birtokomba kerülõ minõsített adathordozó nem képezi a tulajdonomat és azt köteles vagyok a TÜK Iroda részére a nyilvántartás szerint visszaszolgáltatni.
6. Tisztában vagyok azzal, hogy törvény az államtitoksértést, a szolgálati titoksértést és a titokvédelmi szabálysértést
bünteti.

Budapest, ………………………….…………
……………………………………………
aláírás

Beosztás: ………………………………………………..

A titoktartási nyilatkozatot fogadta:
……………………………………………….
titokvédelmi felügyelõ

Készült: 1 példányban
Terjedelem: 1 lap
Kapja: TÜK Irattár
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8. számú függelék

Megismerési engedély minta

Példány sorszáma: ………

Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium
Szám:

Név: …………………………………………………… Beosztás: …………………………………………………………
Szül. hely: ……………………………………………. Szül. hely: ………………………………………………………...
Anyja neve: ………………………………………… Lakcíme: …………………………………………………………..
részére az államtitokról és szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvény 2. § (1) bekezdés 7. pontja szerinti engedélyt
a 15. § (1) és (2) bekezdése alapján megadom.
Az engedély alapján a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium irattárába tartozó alábbiakban felsorolt
……………………………………………………………………………………………………számú „Szigorúan titkos!”
..……………………………………………………………………………………………….…számú „Titkos!”
. …………………………………………………………………………………………………. számú „Bizalmas!”
. …………………………………………………………………………………………………..számú „Korlátozott terjesztésû!”
iratok megismerésére a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium hivatalos helyiségében
…………………………………………………………………………………………. (kijelölt munkatárs neve) jelenlétében jogosult.
Az engedély kizárólag a kérelmezõ által aláírt és csatolt Titoktartási nyilatkozattal együtt érvényes.
A megismerési engedély visszavonásig érvényes és nem selejtezhetõ.
Budapest, ……………………………
………………………………………………
engedélyezõ aláírása

Az 1. számú példányt átvettem:
……………………………………………
a betekintésre jogosult aláírása
Készült:
2 példányban
Terjedelem: 1 lap
Kapja:
1. sz. példány A betekintésre jogosult
2. sz. példány TÜK irattár
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Titoktartási nyilatkozat minta megismerési engedélyhez

TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT MEGISMERÉSI ENGEDÉLYHEZ
1. Alulírott ………..………………………………….………………… tudomásul veszem, hogy a megismerési
engedély birtokában az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvényben (a továbbiakban: Ttv.), a
minõsített adat kezelésének rendjérõl szóló 79/1995. (VI. 30.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Rendelet), és más
jogforrásokban meghatározott titokvédelmi elõírások hatálya alá tartozom.
2. Tudomásul veszem továbbá, hogy a megismerési engedélyben szereplõ minõsített adathordozók vonatkozásában a
minõsítés érvényességi ideje alatt a Ttv. 16. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott titoktartási kötelezettség terhel.
3. A Ttv.-ben és a Rendeletben meghatározott elõírásokat megismertem és azokat maradéktalanul betartom. A minõsített adathordozók tartalmát illetéktelen részére hozzáférhetõvé nem teszem, tudomására semmilyen formában nem hozom, különösen nem publikálom.
4. A rendelkezésemre bocsátott adathordozók tartalmát nem használom fel, az adathordozókról a minõsítõ vagy a titokbirtokos szerv vezetõjének engedélye nélkül se másolatot, se kivonatot nem készítek, illetve ezek tartalmának rögzítésére semmiféle technikai vagy más eszközt nem alkalmazok.
5. Tudomásul veszem, hogy a birtokomba kerülõ minõsített adathordozó nem képezi a tulajdonomat és azt köteles vagyok a TÜK Iroda részére a nyilvántartás szerint visszaszolgáltatni.
6. Tisztában vagyok azzal, hogy törvény az államtitoksértést, a szolgálati titoksértést és a titokvédelmi szabálysértést
bünteti.

Budapest, ………………………….…………
……………………………………………
aláírás

Beosztás: ………………………………………………..

A titoktartási nyilatkozatot fogadta:
……………………………………………….
titokvédelmi felügyelõ

Készült: 1 példányban
Terjedelem: 1 lap
Kapja: TÜK Irattár
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10. számú függelék

Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium
Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság
HÁZINYOMDA

NYOMDAI MEGRENDELÕ LAP

1055 Budapest, Honvéd u. 13–15.
Megrendelõ neve (Szervezeti egység): ………………………..……………….………………………………………………………..
Ügyintézõ neve: …………….……………………………………………………..………. száma:…………….……………………
Munkaszám:

Megrendelés kelte: Budapest, 200… ……..………………..hó ……… nap
Átvétel kelte: Budapest, 200… …………..…………..hó ……… nap
Megrendelem a mellékelt anyag sokszorosítását:
Tárgy:

Iktatószám:…………………………..…….……….
Az irat minõsítése:
„Államtitok!”
„Szolgálati titok!”

 „Szigorúan titkos!”
 „Titkos!”
 „Bizalmas!”

Példányszám:………….……………

Terjedelme: …..………..……..A/4, …………………A/3

 Korlátozott terjesztésû!”

 gyorsmásolás
 egyoldalas
 fekete/fehér

Kérem, hogy a sokszorosítás után az anyagot
 összeszedni
 összefûzni
 kartonborítóval ellátni
szíveskedjenek.

 kétoldalas
 színes
 spirálozni

 hõkötni

Egyéb igények:……………………………………………………………………………………………………..……………………….
A megrendelt munkák elvégzését engedélyezem:
Budapest, ….. év …………………….hó ……..nap
P. H.

……………………………………….
engedélyezõ, vagy megrendelõ aláírása

P. H.

……………………………………….
Központi TÜK Iroda

Nyilvántartásba vettük:
Budapest, …..év …………………….hó ……..nap

Az eredeti példány, valamint az elvégzett munka átvételének igazolása:
Budapest, ….. év …………………….hó ……..nap
P. H.

……………………………………….
átvevõ aláírása
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Minõsített adathordozó sokszorosítási záradék minta

Sokszorosítva: ……………… példányban
Egy példány: ……………….. lap
Engedélyezte: …………………………………………….

Kapják:
1. sz. soksz. pld.: ………………………………
2. sz. soksz. pld.: ………………………………
3. sz. soksz. pld.: ………………………………
4. sz. soksz. pld.: ………………………………
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12. számú függelék

TÜK belsõ iratminta

NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM
Nyilv. szám: …………………………….

„Minõsítés!” MK/HU

Minõsítés érvényességi ideje: .................................
Minõsítõ: .................................................................
Beosztása: ...............................................................
Készített példányszám (db): ...................................
Példány sorszáma: ..................................................
Lapok száma (db): ..................................................
Tárgya: ....................................................................
Melléklet (db): ........................................................

FELJEGYZÉS
név/beosztás úrhölgy/úr
részére

Törzsszöveg:

„SZOLGÁLATI TITOK!” „BIZALMAS!”
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„SZOLGÁLATI TITOK!” „BIZALMAS!”
Példány sorszáma: ………

Budapest, ………. év ………………………… hó ………… nap

kiadmányozó aláírása

IRATTÁRI ZÁRADÉK
Készítette: …………………………………………
Telefonszám: ……………………………………....
Gépelte: …………………………………………....
Készült: ……… eredeti és ……… másolati példányban
Kapják:
………………… sz. eredeti példány
………………… sz. másolati példány
vagy: ………...-………… sz. másolati példány
vagy: elosztó szerint
Különleges kezelési utasítás: (szükség szerint)1

„SZOLGÁLATI TITOK!” „BIZALMAS!”

1
Sajátkezû felbontásra! / Más szervnek nem adható át! / Nem másolható! / Kivonat nem készíthetõ! / Elolvasás után visszaküldendõ! / Zárt borítékban tárolandó! / Különösen fontos! / Egyéb szükséges utasítás – az 1993. évi LIX. tv. mellékletében szereplõ adatfajták esetében.
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13. számú függelék

TÜK kimenõ iratminta

NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM
JOGI ÉS KOORDINÁCIÓS FÕOSZTÁLY

Ikt. szám: …………………………….

„Minõsítés!” MK/HU

Minõsítés érvényességi ideje: .................................
Minõsítõ: .................................................................
Beosztása: ...............................................................
Készített példányszám (db): ...................................
Példány sorszáma: ..................................................
Lapok száma (db): ..................................................
Tárgya: ....................................................................
Melléklet (db): ........................................................

Titulus Név Úr/Úrhölgy részére
beosztás
Intézmény neve
Település
Közterület vagy postafiók megnevezése
Irányítószám

Törzsszöveg:

„SZOLGÁLATI TITOK!” „BIZALMAS!”
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„SZOLGÁLATI TITOK!” „BIZALMAS!”
Példány sorszáma: …..

Budapest, ………. év ………………………… hó ………… nap

Üdvözlettel:
kiadmányozó neve
beosztása

IRATTÁRI ZÁRADÉK
Készítette: …………………………………………
Telefonszám: ……………………………………....
Gépelte: …………………………………………....
Készült: ……… eredeti és ……… másolati példányban
Kapják:
………………… sz. eredeti példány
………………… sz. másolati példány
vagy: ………...-………… sz. másolati példány
vagy: elosztó szerint
Különleges kezelési utasítás: (szükség szerint)1

„SZOLGÁLATI TITOK!” „BIZALMAS!”

1
Sajátkezû felbontásra! / Más szervnek nem adható át! / Nem másolható! / Kivonat nem készíthetõ! / Elolvasás után visszaküldendõ! / Zárt borítékban tárolandó! / egyéb szükséges utasítás az adathordozó sajátosságától függõen; illetve „Különösen fontos!” kezelési utasítással kell ellátni az állampolgári jogok országgyûlési biztosáról szóló 1993. évi LIX. törvény mellékletében szereplõ adatfajtákat.
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14. számú függelék

Külföldi minõsítések és jelölések államtitok és szolgálati titok esetében

Külföldi minõsítések és jelölések államtitok esetében
NATO-minõsítés esetében a „COSMIC TOP SECRET” – „KIEMELTEN SZIGORÚAN TITKOS”;
a Nyugat-Európai Unió esetében a „FOCAL TOP SECRET” – „KIEMELTEN SZIGORÚAN TITKOS”;
az Európai Tanács esetében „TRES SECRET UE/EU TOP SECRET” – „EU SZIGORÚAN TITKOS”;
az Európai Bizottság esetében az „EU TOP SECRET” – „EU SZIGORÚAN TITKOS”;
az Európai Atomenergia Közösség esetében az „EURA-TOP SECRET” – „EURATOM SZIGORÚAN TITKOS”
megjelölésû adatok.

Külföldi minõsítések és jelölések szolgálati titok esetében
A NATO esetében alkalmazott minõsítés és jelölés, illetve annak magyar megfelelõi:
„NATO SECRET” – „NATO TITKOS”;
„NATO CONFIDENTIAL” – „NATO BIZALMAS”;
„NATO RESTRICTED” – „NATO KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSÛ”;
a Nyugat-Európai Unió esetében:
„WEU SECRET” – „NYEU TITKOS”;
„WEU CONFIDENTIAL” – „NYEU BIZALMAS”;
„WEU RESTRICTED” – „NYEU KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSÛ”;
.az Európai Tanács esetében:
„SECRET UE” – „EU TITKOS”;
„CONFIDENTIEL UE” – „EU BIZALMAS”;
„RESTREINT UE” – „EU KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSÛ”;
az Európai Bizottság esetében:
„EU SECRET”- „EU TITKOS”,
„EU CONFIDENTIAL” – „EU BIZALMAS”,
„EU RESTRICTED” – „EU KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSÛ”;
az Európai Atomenergia Közösség esetében:
„EURA-SECRET” – „EURATOM TITKOS”,
„EURA-CONFIDENTIAL” – „EURATOM BIZALMAS”,
„EURA-RESTRICTED” – „EURATOM KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSÛ”.
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A minõsítési jelölések alkalmazásához irányadó szempontok
1. „Szigorúan titkos!” minõsítési jelölés alkalmazása különösen akkor lehet indokolt, ha az adat érvényességi idõ lejárta elõtti nyilvánosságra hozatala, jogosulatlan megszerzése vagy felhasználása, illetéktelen személy tudomására hozása, továbbá az arra jogosult részére hozzáférhetetlenné tétele:
a) közvetlenül veszélyezteti a Magyar Köztársaság belsõ stabilitását;
b) különösen súlyos károkat okoz a szövetséges vagy baráti államokkal fennálló kapcsolatokban;
c) közvetlen és nagyszámú embert érintõ életveszéllyel jár;
d) különösen súlyos kárt okoz a Magyar Köztársaság nemzetbiztonsági tevékenységének folyamatos hatékonyságában;
e) különösen súlyos kárt okoz a Magyar Honvédség mûveleti hatékonyságában, illetve biztonságában;
f) súlyos és hosszú távú kárt okoz a nemzetgazdaságnak;
g) különösen súlyos kárt okoz a Magyar Köztársaság bûnüldözési, bûnmegelõzési vagy igazságszolgáltatási érdekeiben.
2. „Titkos!” minõsítési jelölés alkalmazása különösen akkor lehet indokolt, ha az adat érvényességi idõ lejárta elõtti
nyilvánosságra hozatala, jogosulatlan megszerzése vagy felhasználása, illetéktelen személy tudomására hozása, továbbá
az arra jogosult részére hozzáférhetetlenné tétele:
a) a nemzetközi feszültség kialakulásához vezet;
b) súlyos kárt okoz a szövetséges vagy baráti államokkal fennálló kapcsolatokban;
c) közvetlen életveszéllyel jár;
d) a közrend és közbiztonság komoly sérelmével jár;
e) az állampolgárok biztonságának vagy alkotmányos jogainak súlyos sérelmével jár;
f) súlyos kárt okoz a Magyar Köztársaság nemzetbiztonsági tevékenységének folyamatos hatékonyságában;
g) súlyos kárt okoz a Magyar Honvédség mûveleti hatékonyságában, illetve biztonságában;
h) számottevõ vagyoni kárt okoz a Magyar Köztársaság pénzügyi, monetáris, gazdasági, illetve kereskedelmi érdekeinek sérelmével.
3. „Bizalmas!” minõsítési jelölés alkalmazása különösen akkor lehet indokolt, ha az adat érvényességi idõ lejárta
elõtti nyilvánosságra hozatala, jogosulatlan megszerzése vagy felhasználása, illetéktelen személy tudomására hozása,
továbbá az arra jogosult részére hozzáférhetetlenné tétele:
a) a diplomáciai kapcsolatok olyan tényleges sérelmével jár, aminek következménye hivatalos tiltakozás vagy egyéb
szankció;
b) az állampolgárok biztonságának vagy alkotmányos jogainak sérelmével jár;
c) kárt okoz a Magyar Köztársaság nemzetbiztonsági tevékenységének folyamatos hatékonyságában;
d) kárt okoz a Magyar Honvédség mûveleti hatékonyságában, illetve biztonságában;
e) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû gazdasági szervezetek mûködésének súlyos sérelmével jár;
f) meggátolja valamely súlyos bûncselekmény felderítését;
g) elõsegíti valamely súlyos bûncselekmény elkövetését;
h) jelentõs mértékben a Magyar Köztársaság pénzügyi, monetáris, gazdasági, illetve kereskedelmi érdekeit sérti;
i) a Magyar Köztársaság valamely jelentõs tevékenységét akadályozza, abban zavarokat okoz, vagy ellehetetleníti.
4. „Korlátozott terjesztésû!” minõsítési jelölés alkalmazása különösen akkor lehet indokolt, ha az adat érvényességi
idõ lejárta elõtti nyilvánosságra hozatala, jogosulatlan megszerzése vagy felhasználása, illetéktelen személy tudomására
hozása, továbbá az arra jogosult részére hozzáférhetetlenné tétele:
a) hátrányosan befolyásolja a diplomáciai kapcsolatokat;
b) veszélyt jelent az állampolgárokra nézve;
c) akadályozza a Magyar Köztársaság nemzetbiztonsági tevékenységének folyamatos hatékonyságát;
d) akadályozza a Magyar Honvédség mûveleti hatékonyságát, illetve biztonságának fenntartását;
e) pénzügyi veszteséget okoz az államnak;
f) ismerete az állampolgárok vagy a gazdálkodószervezetek részére jogtalan nyereséget vagy elõnyszerzést tesz lehetõvé;
g) az adatok közlésére vonatkozó törvényi korlátok megszegésével jár;
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h) kedvezõtlenül befolyásolja a bûncselekmények felderítését;
i) bûncselekmény elkövetését segítheti elõ;
j) a Magyar Köztársaságot a más államokkal vagy szervezetekkel folytatott politikai, illetve kereskedelmi tárgyalások
során kedvezõtlen helyzetbe hozza;
k) gátolja az állami és közfeladatokat végzõ szervek megfelelõ irányítását és tevékenységét.

Tartalomjegyzék
Minõsített Adat Kezelési Szabályzat

I. Általános rendelkezések
II. A minõsített adatok kezelésének irányítása és rendszere
III. A minõsítés szabályai
IV. A minõsített adat megismerése
V. A minõsített adat kezelése
VI. A minõsített adat forgalma
1. függelék: Minõsítési javaslat államtitkot tartalmazó minisztériumi adat minõsítésére
2. függelék: Minõsítési javaslat szolgálati titkot tartalmazó minisztériumi adat minõsítésére
3. függelék: Minõsítési jelzések
4. függelék: Iratkezelési záradék minta
5. függelék: Felülvizsgálati jelzések
6. függelék: Betekintési engedély minta
7. függelék: Titoktartási nyilatkozat minta betekintési engedélyhez
8. függelék: Megismerési engedély minta
9. függelék: Titoktartási nyilatkozat minta megismerési engedélyhez
10. függelék: Nyomdai megrendelõ lap
11. függelék: Minõsített adathordozó sokszorosítási záradék minta
12. függelék: TÜK belsõ iratminta
13. függelék: TÜK kimenõ iratminta
14. függelék: Külföldi minõsítések és jelölések államtitok és szolgálati titok esetében
15. függelék: A minõsítési jelölések alkalmazásához irányadó szempontok
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Az önkormányzati miniszter utasításai
Az önkormányzati miniszter
5/2009. (III. 6.) ÖM
utasítása
az önkormányzati miniszter által adományozható
elismerések adományozásának eljárási szabályairól,
az állami kitüntetésre, tábornoki kinevezésre,
valamint társminiszteri elismerésre való felterjesztés
rendjérõl
Az önkormányzati miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alá tartozó szerveknek az elismerésekkel
kapcsolatos egyes feladatai egységes ágazati végrehajtására kiadom az alábbi
utasítást:
1. Az utasítás hatálya kiterjed
a) az Önkormányzati Minisztérium (a továbbiakban:
Minisztérium) hivatali szervezeteire (a továbbiakban: hivatali egységek),
b) a miniszter irányítása alá tartozó önálló szervezetekre
(a továbbiakban: önálló szervek),
c) a Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szerveire [az a)–c) pont a továbbiakban együtt: irányított szervek].
2. Az utasítás szabályait kell megfelelõen alkalmazni
a) a helyi önkormányzatok választott tisztségviselõinek
és képviselõinek, továbbá a helyi önkormányzatok szerveivel és intézményeivel foglalkoztatási jogviszonyban
állók kitüntetésre elõterjesztésére és miniszteri elismerésére,
b) az irányított szervektõl nyugdíjazott foglalkoztatottak és a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2006. évi LV. törvény 2. §-ának aa) alpontja
alapján megosztott feladatok szerint korábbi belügyi feladatot ellátó szervektõl nyugállományba helyezettek elismerésének rendjére,
c) a miniszter feladat- és hatáskörébe utalt szakterületeken kiemelkedõ teljesítményt nyújtó, illetve kiemelkedõ
eredményeket elérõ természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezetek,
az irányított szervek munkáját támogató magyar és külföldi személyek, szervezetek, közösségek tevékenységének
elismerésével kapcsolatos eljárási rendre.
3. Állami kitüntetés, miniszteri elismerés, más miniszter
által adható elismerés adományozására, továbbá tábornoki
kinevezésre vonatkozó kezdeményezés (a továbbiakban
együtt: kezdeményezés) – a 4. és 5. pontban foglalt kivétellel – a Minisztérium humánpolitikai feladatokat ellátó
hivatali egysége (a továbbiakban: humánpolitikai hivatali
egység) útján történik.

4. A sportszakmai elismerésre vonatkozó kezdeményezést a sport-szakállamtitkárhoz kell benyújtani, ahonnan
továbbításra kerül a humánpolitikai szervezeti egység részére.
5. A Pro Turismo Díjra vonatkozó kezdeményezést a
Pro Turismo Díj bizottsághoz (a továbbiakban: Díj Bizottság) kell elõterjeszteni. A Pro Turismo Díj Bizottság elnöke a minisztérium turisztikai szakállamtitkára, társelnöke a
Nemzeti Turisztikai Bizottság elnöke, tagjai az elnök által
a turizmus szaktekintélyei közül felkért személyek. A Díj
Bizottság a kezdeményezésbõl elõterjesztést készít
– amelyben véleményt nyilvánít a kezdeményezés támogatásáról – és azt továbbítja a humánpolitikai szervezeti
egység részére.
6. A kezdeményezést – a 7. pontban foglalt kivétellel –
a) állami kitüntetésre vonatkozóan az átadás tervezett
idejét megelõzõen legalább hat hónappal,
b) tábornoki kinevezésre vonatkozóan a tervezett kihirdetést megelõzõen legalább három hónappal,
c) a miniszteri elismerésre vonatkozóan legalább két
hónappal,
d) a más miniszter által adományozható elismerésre vonatkozóan az adott elismerésre irányadó eljárási rendet
meghatározó jogszabályban megjelölt javaslattételi határidõt megelõzõen legalább két hónappal
kell felterjeszteni, illetve megküldeni a humánpolitikai
hivatali egységhez.
7. Rendkívüli eseménnyel kapcsolatos elismeréseknél
az önkormányzati miniszter által adományozható elismerésekrõl, az egyes elismerésben részesíthetõk körérõl, valamint az elismerésben részesítés feltételeirõl és rendjérõl
szóló 9/2009. (II. 27.) ÖM rendelet (a továbbiakban: R.)
31. §-ának (2) bekezdése irányadó, elõre nem látható okból indokolttá vált elismeréseknél a határidõktõl el lehet
tekinteni.
8. A beérkezett kezdeményezéseket – az R. 10. §-ában
meghatározott, a miniszter mérlegelési jogkörébe nem tartozó elismerés kivételével – a Minisztérium Elismerési Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) bírálja el. Az elismerések odaítélésérõl a Bizottság javaslata alapján a miniszter dönt.
9. A Bizottság tagjai:
a) a minisztérium államtitkára, akadályoztatása esetén
titkárságvezetõje,
b) a kabinetfõnök,
c) a miniszteri titkárság vezetõje,
d) a közjogi és koordinációs szakállamtitkár, akadályoztatása esetén titkárságvezetõje,
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e) a humánpolitikai hivatali egység vezetõje,
f) a miniszteri kabinetnek az egyeztetésre kijelölt munkatársa.
10. A Bizottság titkára a humánpolitikai hivatali egységen belül elismerési feladatokat ellátó szervezeti egység
vezetõje.
11. A Bizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehet a
kezdeményezéssel érintett szakterületért felelõs szakállamtitkár.
12. A Bizottság havonta egyszer ülésezik, és a felterjesztett kezdeményezéseket a miniszteri döntés elõkészítése céljából véleményezi. A Bizottság véleményezési jogköre nem terjed ki a Díj Bizottság által tett kezdeményezések szakmai megalapozottságának vizsgálatára. A Bizottság döntéseit többségi szavazattal hozza. A jelen utasításban meghatározott eljárási rendtõl eltérõ, illetve az R. 15.
mellékletében megjelölt adatokat nem tartalmazó kezdeményezést a Bizottság elutasítja.
13. A Bizottság által kialakított javaslatokat a humánpolitikai hivatali egység vezetõje a kabinetfõnök jóváhagyásával, a miniszteri titkárság útján, havonta egy alkalommal, a kitüntetésre, tábornoki kinevezésre, továbbá más
miniszteri elismerésre történõ javaslattétel határidejét, illetve a tervezett átadás idõpontját megelõzõ 14 nappal
– összesített táblázat formájában – terjeszti fel miniszteri
döntésre. A miniszter döntése alapján kerül sor az elõterjesztések elkészítésére, illetve – állami kitüntetésre, tábornoki kinevezésre, továbbá más miniszter által adományozható elismerésre vonatkozó javaslat esetén – a javaslat
megküldésére a döntésre jogosult részére.
14. A foglalkoztatási jogviszonyban eltöltött idõ után
járó pénzjutalom, a jeles születésnapok, továbbá nyugdíjba vonulás alkalmából adományozható miniszteri emléktárgy adományozásának tervezhetõsége érdekében az
1. pont b)–c) alpontjában meghatározott szervek az esedékességet megelõzõ év november 15-éig kötelesek az erre
vonatkozó összesítést – az elismerésben részesítendõ sze-
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mély és az elismerés jogcíme megjelölésével – a humánpolitikai hivatali egység részére megküldeni.
15. A miniszter által adományozott elismerésekkel kapcsolatos elõkészítési, emléktárgy-biztosítási, nyilvántartási, szervezési és koordinációs feladatokat a humánpolitikai
hivatali egység végzi.
16. A humánpolitikai hivatali egység az elismerési javaslatok elõkészítése, az elismerések bizonylatolása és kifizetése céljából a kezdeményezõt – a mindenkori hatályos
adó- és társadalombiztosítási jogszabályok alapján –
hiánypótlásra hívhatja fel, illetve további adatokat és nyilatkozatokat kérhet be.
17. Az elismerés adományozásáról egyedi miniszteri
határozatban kell rendelkezni. A kitüntetésre és egyéb elismerésre vonatkozó adatokat a foglalkoztatott személyzeti anyagában kell nyilvántartani.
18. Az elismerésrõl szóló okmánnyal egyidejûleg igazolást kell kiadni az elismerésben részesülõ részére, melyben az érintett tájékoztatást kap a pénzjutalom összegérõl
(emléktárgy értékérõl), a levont jövedelemadó-elõlegrõl, a
nyugdíj- és munkavállalói járulékról, egyéb levonásról.
Az igazolás kiállításához szükséges adatokat a humánpolitikai és a pénzügyi hivatali egység biztosítja.
19. A kitüntetés viselésére érdemtelenné vagy méltatlanná vált személyek kitüntetésének visszavonására, címtõl való megfosztásra vonatkozó tájékoztatást vagy kezdeményezést a humánpolitikai hivatali egységhez kell további intézkedésre megküldeni.
20. Az utasítás a közzétételét követõ 8. napon lép hatályba. Ezzel egyidejûleg hatályát veszti az önkormányzati
és területfejlesztési miniszter által adományozható elismerések adományozásának eljárási szabályairól, az állami kitüntetésekre, valamint társminiszteri elismerésekre való
felterjesztés rendjérõl szóló 5/2008. (BK 5.) ÖTM utasítás.
Dr. Gyenesei István s. k.,
önkormányzati miniszter
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Az önkormányzati miniszter
6/2009. (III. 6.) ÖM
utasítása
az önkormányzati miniszter irányítása alatt álló
költségvetési szervek hivatásos állományú tagjai,
köztisztviselõi és közalkalmazottai részére
2009. január 1-jétõl a személyi juttatás terhére
teljesítendõ egyes kifizetésekrõl
Az önkormányzati miniszter irányítása alatt álló költségvetési szervek hivatásos, köztisztviselõi és közalkalmazotti állománya részére a 2009. évre vonatkozóan a személyi juttatás terhére teljesítendõ egyes kifizetésekkel
kapcsolatban kiadom az alábbi utasítást.

2009/9. szám

b) a munkáltató által az étkezõhelyi vendéglátás, munkahelyi étkeztetés, közétkeztetés nyújtása, vagy kizárólag
e szolgáltatások igénybevételére jogosító utalvány adása
esetén 12 000 Ft összegben.

V. Egyéb költségtérítés
5. Az illetménynek pénzintézetnél nyitott bankszámlára
történõ – törvény által kötelezõen elõírt – átutalásából adódó többletköltséget a munkáltató évi 2000 Ft összegben
köteles megtéríteni az érintettnek legkésõbb 2009. december 31-ig.

VI. Iskolakezdési támogatás
I. Az utasítás hatálya
1. Az utasítás hatálya kiterjed az Önkormányzati Minisztérium költségvetési fejezeten belül az önkormányzati
miniszter irányítása alatt álló költségvetési szervekre és az
azokkal hivatásos, köztisztviselõi és közalkalmazotti jogviszonyban álló személyi állományra.

II. Ruházatiköltség-térítés
2.1. A ruházatiköltség-térítés mértéke 2009. évben
a) hivatásos állományúak esetén: 96 600 Ft/fõ,
b) köztisztviselõk esetén: 77 300 Ft/fõ,
c) közalkalmazottak esetén: 45 000 Ft/fõ.
A ruházatiköltség-térítést 2009. május 1.–2009. május 31. közötti idõszakban, egy összegben kell kifizetni.
2.2. A közalkalmazotti állomány részére a munkáltató
– az országos szinten reprezentatív szakszervezetekkel
egyetértésben – dönthet az éves 45 000 Ft/fõ ruházatiköltség-térítés biztosítása helyett az 50 000 Ft/fõ/év összegû
egyéb természetbeni juttatás biztosításáról.

6. A hivatásos, köztisztviselõi és közalkalmazotti személyi állomány tagjának gyermeke szülõje útján legalább
15 000 Ft/gyermek összegû iskolakezdési támogatásban
részesül, ha az 1995. évi CXVII. törvény 1. számú melléklete 8.30. pontjában meghatározott feltételek teljesülnek.
A támogatás összege az adott intézmény költségvetési
helyzetétõl függõen, az intézmény vezetõjének döntése
alapján 21 450 Ft/gyermek összegig emelhetõ. A gyermek,
tanuló mindkét szülõ útján részesül iskolakezdési támogatásban, ha a szülõkre jelen utasítás személyi hatálya kiterjed. A kifizetésrõl 2009. augusztus 5-ig kell rendelkezni.

VII. Az önkéntes nyugdíjpénztári befizetések
munkáltatói támogatása
7. A teljes hivatásos, köztisztviselõi és közalkalmazotti
személyi állomány önkéntes nyugdíjpénztári tagsággal
rendelkezõ részének befizetéseit a munkáltató legalább
1000 Ft/fõ/hó összeggel köteles támogatni. A személyi állomány azon tagjait, akik a jelen utasítás hatálybalépését
követõen létesítenek önkéntes nyugdíjpénztári tagságot, a
fenti támogatás belépésük igazolásától illeti meg.

III. Kis értékû ajándék
VIII. Záró rendelkezések
3. A hivatásos, köztisztviselõi és közalkalmazotti személyi állomány részére 2009. december 15-ig egyszeri
7150 Ft-os ajándék utalványt kell biztosítani.

8. A munkáltató pénzügyi, költségvetési helyzetének figyelembevételével az érdekegyeztetés helyi szintjén a
partnerek a fentiekben megállapított juttatásoknál magasabb összegû juttatásokban is megállapodhatnak.

IV. Étkezési hozzájárulás
4. A hivatásos, köztisztviselõi és közalkalmazotti személyi állomány havonta a következõ mértékû étkezési
hozzájárulásban részesül:
a) kizárólag fogyasztásra, készételvásárlásra feljogosító
utalvány esetén 6000 Ft értékben, vagy

9. Jelen szabályozásban érintett költségvetési szerv vezetõjének meg kell határoznia intézményének azon szervezeti egységét, amely ellátja a munkáltatónál az adóköteles béren felüli juttatások nyilvántartását, külön jogszabályban meghatározott esetekben elõforduló adófizetési,
az érintett személyek munkaviszonyának megszüntetése

2009/9. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

esetén esetlegesen szükségessé váló adófizetési és adóbevallási kötelezettséget.
10. A kötelezõ legkisebb munkabér (minimálbér) és a
garantált bérminimum megállapításáról szóló 321/2008.
(XII. 29.) Korm. rendelet alapján a minimálbér 2009. január 1-jétõl 71 500 forint.
11. Ez az utasítás a közzététele napján lép hatályba, rendelkezéseit 2009. január 1-jétõl kell alkalmazni. Az utasí-
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tás hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti az önkormányzati és területfejlesztési miniszter irányítása alatt álló
költségvetési szervek hivatásos állományú tagjai, köztisztviselõi és közalkalmazottai részére 2008. január 1-jétõl a
személyi juttatás terhére teljesítendõ egyes kifizetésekrõl
szóló 9/2008. (BK 10.) ÖTM utasítás.

Dr. Gyenesei István s. k.,
önkormányzati miniszter
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A pénzügyminiszter utasítása
A pénzügyminiszter
2/2009. (III. 6.) PM
utasítása
a Pénzügyminisztérium Informatikai Szolgáltató
Központ feladatkörérõl
1. § Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján
alapított, a Pénzügyminisztérium fejezet alá tartozó Pénzügyminisztérium Informatikai Szolgáltató Központ alapító okiratát módosítom, és a módosított, a módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot az utasítás
mellékleteként közzéteszem.
2. § Ez az utasítás közzétételét követõ napon lép hatályba.
Veres János s. k.,
pénzügyminiszter

A PMISZK Szervezeti és Mûködési Szabályzatát az elnöke adja ki és a pénzügyminiszter hagyja jóvá.
4. A PMISZK gazdálkodása:
A PMISZK elõirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezõ, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. A PMISZK
elsõdleges kincstári ügyfél, elõirányzatait a Magyar Köztársaság éves költségvetésérõl szóló törvények XXII. Pénzügyminisztérium fejezete tartalmazza.
5. Kinevezési rend:
A PMISZK elnökét és helyettesét a pénzügyminiszter
nevezi ki. A PMISZK elnöke feletti munkáltatói jogokat a
miniszter, az elnök helyettese feletti munkáltatói jogokat a
kinevezés és a felmentés kivételével a PMISZK elnöke
gyakorolja.
A PMISZK létszámát a miniszter határozza meg.
A PMISZK elnöke, helyettese, valamint alkalmazottai
foglalkoztatása a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozik.

Melléklet a 2/2009. (III. 6.) PM utasításhoz
6. A PMISZK szervei:
Alapító okirat
A 2006. október 1-jén létrehozott Pénzügyminisztérium
Informatikai Szolgáltató Központról, az államháztartásról
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 89. § (1) bekezdésében
foglaltak figyelembevételével, a költségvetési szerv feladatának meghatározása céljából, alaptevékenységének
módosításával, a következõ – a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt – módosított alapító okiratot adom ki:
1. Neve, székhelye, típusa és fontosabb adatai:
1.1. Neve: Pénzügyminisztérium Informatikai Szolgáltató Központ.
1.2. Rövidített megnevezése: PMISZK.
1.3. Székhelye: Budapest, Hungária körút 112–114.
1.4. Típusa: önállóan gazdálkodó, elõirányzatai fölött
teljes jogkörrel rendelkezõ központi költségvetési szerv.
1.5. A költségvetési szerv számláját vezeti: Magyar Államkincstár.
2. Alapító: pénzügyminiszter.
Alapítás kelte: 2006. október 1.
3. Felügyelet és szervezet:
A PMISZK jogi személyiséggel rendelkezõ költségvetési szerv, amely a pénzügyminiszter irányítása alatt áll.

A PMISZK feladatát fõosztályok és osztályok útján
látja el.
7. A PMISZK alaptevékenysége:
a) a pénzügyminiszter irányítása alá tartozó szervezetek
részére számítástechnikai szolgáltatásokat biztosít, számítástechnikai rendszerüzemeltetési, fejlesztési feladatokat
lát el;
b) menedzseli a Kormány vagy a pénzügyminiszter által
kiemeltnek minõsített hazai és/vagy az európai uniós forrásokból finanszírozott – a pénzügyi ágazat informatikai
rendszereit érintõ – projektszintû fejlesztéseket, és gondoskodik azok adminisztrációjáról;
c) elõkészíti a szolgáltató állam kialakításának programjához kapcsolódóan a pénzügyminiszter irányítása alá
tartozó szervezetek egységes informatikai stratégiáját, és
összehangolja a stratégia végrehajtását;
d) összehangolja pénzügyminiszter irányítása alá tartozó szervezetek informatikai fejlesztésre irányuló pénzeszközeinek felhasználásának tervezését;
e) összehangolja a pénzügyi igazgatást érintõ informatikai biztonság kialakításának és fenntartásának feladatait;
f) képviseli a Pénzügyminisztériumot az informatikai
tárgyú tárcaközi bizottságok, projektek munkacsoportjaiban.
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8. Vállalkozási tevékenység:
A PMISZK vállalkozási tevékenységet nem folytat.
9. A PMISZK képviselete, aláírási jog:
A PMISZK képviseletére az elnök teljes jogkörrel jogosult. A képviseleti jogosultság a Szervezeti és Mûködési
Szabályzatban foglaltak szerint ruházható át.
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10. A PMISZK bélyegzõje, szervezeti emblémája:
A PMISZK jogosult körbélyegzõjén a Magyar Köztársaság címerét és a Pénzügyminisztérium Informatikai
Szolgáltató Központ elnevezést használni.
A PMISZK levélpapírján az elnevezésén, az emblémáján, valamint a címén kívül a Magyar Köztársaság címerét
is használhatja.
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V. Személyügyi hírek
Az Állami Számvevõszék
személyügyi hírei
Kinevezés, áthelyezés
Dr. Lóránt Zoltán, az Állami Számvevõszék fõigazgatója

Közszolgálati jogviszonyés munkaviszony-megszûnések
Molnár Anikónak, a Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Fõosztály Lakásfelügyeleti és Építéshatósági Osztály ügykezelõjének a Honvédelmi Minisztériumnál
fennálló közszolgálati jogviszonya felmentéssel 2009.
február 5-ei hatállyal megszûnt.

Páncsics Juditot az Önkormányzati és Területi Ellenõrzési Igazgatóság számvevõjévé nevezte ki 2008. március
1-jétõl.

Bihary Zsigmond, az Állami Számvevõszék fõigazgatója
Gyeraj Péter számvevõt a Szabályszerûségi Ellenõrzési
Fõcsoport Humánerõforrás Fejlesztést Szolgáló Fejezeti
Kezelésû Elõirányzatokat Ellenõrzõ Osztályára,
Radics-Ludvig Györgyi számvevõ gyakornokot az Átfogó Ellenõrzési Fõcsoport Termelõágazati és Infrastrukturális Ellenõrzési Osztályára
helyezte át 2009. március 1-jétõl.

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium
személyügyi hírei
Közszolgálati jogviszony létesítése
A szociális és munkaügyi miniszter
Marxné Máté Zsuzsannát az Ellenõrzési Osztályra köztisztviselõvé kinevezte.

Közszolgálati jogviszony megszûnése
Szabó Zoltánnak, az Önkormányzati és Területi Ellenõrzési Igazgatóság számvevõ tanácsosának nyugdíjba vonulás miatt közszolgálati jogviszonya megszûnt 2009.
március 1-jétõl.

A Honvédelmi Minisztérium
személyügyi hírei
Címadományozás
A honvédelmi miniszter
dr. Remek Éva HÉF-titkárnak, dr. Till Szabolcs jogi fõosztályvezetõnek és dr. Dankó István jogi fõosztályvezetõ-helyettesnek szakmai fõtanácsadói címet adományozott.

Az államtitkár
Hiesz Bernadettet az államtitkári titkárságra köztisztviselõvé kinevezte.

Közszolgálati jogviszony megszüntetése
Közszolgálati jogviszonya megszûnt
végleges közigazgatási áthelyezéssel
Forgó Györgynének 2009. február 22-én,
dr. Móricz Ferencnek 2009. február 28-án.
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ÁLLÁSPÁLYÁZATOK
Alsóvadász Község
Önkormányzatának Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet
jegyzõi állás betöltésére
Pályáztató: Alsóvadász Község Önkormányzatának
Képviselõ-testülete.
Közigazgatási szerv: Alsóvadász Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala.
Munkakör: jegyzõi feladat- és hatáskör.
A kinevezés – 6 hónapos próbaidõ kikötésével – határozatlan idõre szól.
Foglalkozás jellege: teljes munkaidõ.
Munkavégzés helye: 3811 Alsóvadász, Fõ út 63.
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság, cselekvõképesség, büntetlen
elõélet,
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi
doktori képesítés vagy okleveles közigazgatási menedzser
szakképesítés,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga azzal, hogy a képviselõ-testület közigazgatási szakvizsgával nem rendelkezõ pályázót is kinevezhet, feltéve hogy a kinevezéstõl számított egy éven belül a jogi vagy közigazgatási szakvizsgát megszerzi,
– jogszabály által elõírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása,
– legalább kétéves közigazgatási gyakorlat (a képviselõ-testület a gyakorlati idõt csökkentheti vagy elengedheti).
Elõnyt jelent:
– helyismeret,
– informatikai ismeretek,
– gépjármû-vezetõi engedély megléte.
A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget, képesítést tanúsító okiratok másolatát,
– a munkakörrel és a hivatal irányításával kapcsolatos
szakmai elképzeléseket (vezetõi programot),
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– adatkezelési nyilatkozatot arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevõk a pályázat tartalmát megismerhetik.
Illetmény és egyéb juttatás a Ktv. és a közszolgálati szabályzat alapján.
A pályázat benyújtásának határideje:
2009. április 30.
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A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtására elõírt határidõt követõ testületi ülésen.
Az állás betöltésének idõpontja: 2009. június 1.
A pályázatokat zárt borítékban postai úton vagy személyesen Kiss Lászlóné polgármesternek címezve (3811 Alsóvadász, Fõ út 63.) kell benyújtani.
A pályázattal kapcsolatban tájékoztatást a polgármestertõl lehet kérni a (46) 596-333-as telefonszámon.

Bakonyszombathely Község
Önkormányzatának Képviselõ-testülete
pályázatot ír ki
jegyzõi állás betöltésére
Az állás betölthetõ a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992 évi XXIII. törvény 8. §-ában foglalt feltételek szerint.
Pályázati feltételek:
– büntetlen elõélet, cselekvõképesség, magyar állampolgárság,
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi
doktori képesítés,
– legalább kétévi közigazgatási gyakorlat,
– közigazgatási vagy jogi szakvizsga.
A pályázathoz csatolni kell:
– iskolai végzettséget tanúsító okirat másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– közigazgatási szakvizsgáról szóló okirat másolatát,
– részletes, szakmai életutat is bemutató önéletrajzot,
– a pályázó elképzelését a hivatal irányításáról, a jegyzõi feladatok ellátásáról.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent az igazgatásszervezõi végzettség.
A kinevezés határozatlan idõre szól, az illetmény és
egyéb juttatások megállapítása a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvényben foglaltak szerint
történik.
A pályázat benyújtásának határideje: a Hivatalos Értesítõben történõ megjelenést követõ 30. nap.
A pályázat elbírálása a benyújtási határidõt követõ elsõ
képviselõ-testületi ülésen történik.
A jegyzõi állás a képviselõ-testület döntését követõen
azonnal betölthetõ.
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A pályázat benyújtásának címe: Bakonyszombathely
község polgármestere, 2884 Bakonyszombathely, Kossuth
u. 31.
Érdeklõdni az alábbi telefonszámon lehet: (34) 559-011.

Bárdudvarnok Község
Önkormányzatának Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet
jegyzõi állás betöltésére
A munkakör betölthetõ a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény, valamint a köztisztviselõk
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.) alapján.
A közszolgálati jogviszony idõtartama: határozatlan
idejû közszolgálati jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
A vezetõi megbízás idõtartama: a vezetõi megbízás határozatlan idõre szól.
A munkavégzés helye: Somogy megye, 7478 Bárdudvarnok, Bárd u. 36.
A munkakörhöz tartozó fõbb tevékenységi körök:
– a polgármesteri hivatal vezetése,
– az önkormányzat mûködésével kapcsolatos feladatok
ellátásáról való gondoskodás,
– a munkáltatói jogok gyakorlása a köztisztviselõk
felett.
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– szakmai tevékenységet is bemutató részletes önéletrajzot,
– vezetõi programot,
– hozzájáruló nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a
pályázat elbírálásában részt vevõ személyek a teljes pályázati iratanyagba betekinthetnek, valamint a személyével
kapcsolatos döntés nyilvános képviselõ-testületi ülésen
kerüljön megtárgyalásra.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– vezetõi gyakorlat,
– B kategóriás jogosítvány,
– felhasználói szintû számítógépes ismeret,
– németnyelv-ismeret.
A pályázat benyújtásának határideje: a Hivatalos Értesítõben történõ megjelenéstõl számított 30. nap.
A pályázat elbírálására a beadási határidõ leteltét követõ, soron következõ képviselõ-testületi ülésen kerül sor.
A képviselõ-testület a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
A munkakör legkorábban 2009. július 1-jétõl tölthetõ be.
A pályázat benyújtásának helye és módja: kizárólag
postai úton, a pályázatnak Bárdudvarnok Község Önkormányzata címére, Forintos László polgármester nevére
való megküldésével (7478 Bárdudvarnok, Bárd u. 36.).
Kérjük a borítékon feltüntetni a „Pályázat jegyzõi munkakör betöltésére” jeligét.

Jogállás, illetmény és juttatások: a jogállásra és az illetményre a Ktv. ide vonatkozó rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– cselekvõképesség,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi
doktori képesítés vagy okleveles közigazgatási menedzser
szakképesítés,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga, ezek hiányában
az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság elnöksége által teljes körûen közigazgatási jellegûnek minõsített tudományos fokozat alapján adott minõsítés;
– legalább kétéves szakmai tapasztalat,
– nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásához való hozzájárulásról.
A pályázathoz csatolni kell:
– iskolai végzettséget tanúsító bizonyítvány(ok) másolatát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyûlése
pályázatot hirdet
jegyzõi munkakör betöltésére
Az állás betölthetõ a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 36. § (1) bekezdése, valamint a
köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény
10. § (1) bekezdése alapján.
A közszolgálati jogviszony idõtartama: határozatlan
idejû közszolgálati jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
A munkavégzés helye: Békés megye, 5600 Békéscsaba,
Szent István tér 7.
Ellátandó feladatok: a polgármesteri hivatal vezetése, a
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény és
további jogszabályok által a jegyzõi feladat- és hatáskörbe
utalt feladatok ellátása.
A munkakörhöz tartozó fõbb tevékenységi körök: általános igazgatás.
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Jogállás, illetmény és juttatások: a jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a köztisztviselõk
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény rendelkezései
az irányadók.
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– állam- és jogtudományi doktori képesítés és jogi vagy
közigazgatási szakvizsga vagy az Országos Közigazgatási
Vizsgabizottság elnöksége által a teljes körûen közigazgatási jellegûnek minõsített tudományos fokozat alapján
adott mentesítés,
– legalább 8 év közigazgatási gyakorlat,
– legalább 4 év vezetõi gyakorlat,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– jegyzõi, aljegyzõi munkakörben szerzett gyakorlat,
– európai uniós szakirányú végzettség,
– angol- vagy németnyelv-ismeret,
– közbeszerzési szakirányú felsõfokú végzettség,
– közgazdasági vagy mûszaki szakirányú végzettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Végzettséget, képesítést igazoló okiratok, részletes
szakmai önéletrajz, elérhetõség, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, a pályázónak a munkakörre, a
hivatal irányítására vonatkozó szakmai elképzelései, nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmának és
személyes adatainak a pályázat elbírálásában részt vevõk
általi megismeréséhez hozzájárul, illetve kívánja-e a pályázatot elbíráló testületi ülésen zárt ülés tartását.
A munkakör betölthetõségének idõpontja: a munkakör
legkorábban 2009. április 3-ától tölthetõ be.
A pályázat benyújtásának határideje: a Hivatalos Értesítõben való megjelenéstõl számított 15. nap.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
dr. Komán Ágnes személyzeti csoportvezetõ nyújt a 06
(66) 523-814-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala címére, a polgármester részére történõ megküldésével (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: „Pályázat
jegyzõi munkakörre”.
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtásra elõírt
határidõ lejártát követõ közgyûlés.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja: írásbeli pályázat alapján, közgyûlésen történõ személyes meghallgatást követõen a döntést a közgyûlés hozza meg. Az
elbírálás elõtt a pályázatokat Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének ügyrendi és ellenõrzési bizottsága vizsgálja abból a szempontból, hogy azok
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megfelelnek-e a pályázati feltételeknek. A pályázók a pályázat eredményérõl az elbírálást követõ 8 napon belül értesítést kapnak. A pályázat benyújtásának tényét és annak
tartalmát az adatvédelmi elõírásoknak megfelelõen kezeljük, a pályázatok a döntést követõen – a pályázatot elnyerõ személy kivételével – a pályázóknak visszaküldésre kerülnek.
A pályázati kiírás további közzétételének helye: Hivatalos Értesítõ (Belügyi Közlöny), www.kszk.gov.hu,
www.bekescsaba.hu, Békés Megyei Hírlap, Csabai
Mérleg.

Budapest Fõváros XIX. Kerület Kispest
Önkormányzatának Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet
a Kispesti Munkásotthon és Mûvelõdési Ház
igazgató (magasabb vezetõ) munkakörének
betöltésére
Az állás betölthetõ a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan
idejû közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
A vezetõi megbízás idõtartama: a vezetõi megbízás határozott idõre, 5 évre szól.
A munkavégzés helye: 1191 Budapest, Teleki u. 50.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással
járó lényeges feladatok: az önálló intézmény vezetése, irányítása.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására
és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény, továbbá a 150/1992. (XI. 20.)
Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– büntetlen elõélet,
– magyar állampolgárság,
– 5 év szakmai gyakorlat,
– fõiskolai vagy szakirányú egyetemi végzettség vagy
nem szakirányú egyetemi végzettség és felsõfokú szakirányú munkaköri szakvizsga,
– fõiskolai könyvtárosi, közmûvelõdési képzettség,
– kiemelkedõ szakmai vagy tudományos tevékenység,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes szakmai önéletrajz,
– 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
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– az iskolai végzettséget igazoló okiratok hiteles másolata,
– az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program,
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglaltak harmadik személlyel közölhetõk,
– a szakmai gyakorlatot igazoló munkáltatói igazolás.
A munkakör betölthetõségének idõpontja: a vezetõi
megbízás 2009. augusztus 1-jétõl 2014. július 31-ig, 5 év
idõtartamra szól.
A pályázat benyújtásának határideje:
2009. április 2.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a XIX. kerület, Kispest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Humánszolgáltatási Iroda címére történõ
megküldésével (1192 Budapest, Ady Endre út 7.). Kérjük
a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: „Mûvelõdésiház-igazgató”.
A pályázattal kapcsolatos információk: Nagy Péter humánszolgáltatási igazgató (tel.: 347-4631).
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatokat
elbírálás elõtt szakmai bizottság véleményezi.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidõ
lejártát követõ 30 napon belül.
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Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására
és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény, továbbá a 150/1992. (XI. 20.)
Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– büntetlen elõélet,
– magyar állampolgárság,
– 5 év szakmai gyakorlat,
– fõiskolai vagy szakirányú egyetemi végzettség vagy
nem szakirányú egyetemi végzettség és felsõfokú szakirányú munkaköri szakvizsga,
– fõiskolai könyvtárosi, közmûvelõdési képzettség,
– kiemelkedõ szakmai vagy tudományos tevékenység,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes szakmai önéletrajz,
– 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– az iskolai végzettséget igazoló okiratok hiteles másolata,
– az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program,
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglaltak harmadik személlyel közölhetõk,
– a szakmai gyakorlatot igazoló munkáltatói igazolás.
A munkakör betölthetõségének idõpontja: a vezetõi
megbízás 2009. augusztus 1-jétõl 2014. július 31-ig, 5 év
idõtartamra szól.
A pályázat benyújtásának határideje:
2009. április 2.

Budapest Fõváros XIX. Kerület Kispest
Önkormányzatának Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet
a Wekerlei Gyermekház és Családi Könyvtár
igazgató (magasabb vezetõ) munkakörének
betöltésére

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a XIX. kerület, Kispest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Humánszolgáltatási Iroda címére történõ
megküldésével (1192 Budapest, Ady Endre út 7.). Kérjük
a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: „Gyermekház-igazgató”.

Az állás betölthetõ a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan
idejû közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
A vezetõi megbízás idõtartama: a vezetõi megbízás határozott idõre, 5 évre szól.
A munkavégzés helye: 1192 Budapest, Petur u. 7.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással
járó lényeges feladatok: az önálló intézmény vezetése, irányítása.

A pályázattal kapcsolatos információk: Nagy Péter humánszolgáltatási igazgató (tel.: 347-4631).
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatokat
elbírálás elõtt szakmai bizottság véleményezi.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidõ
lejártát követõ 30 napon belül.
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Erdõkürt Község Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet
Erdõkürt Község Önkormányzata Polgármesteri
Hivatalában jegyzõi állás betöltésére
Pályázati feltételek:
– államigazgatási fõiskola vagy
– állam- és jogtudományi doktori vagy
– okleveles közigazgatási menedzser képesítés,
– büntetlen elõélet,
– magyar állampolgárság,
– legalább 2 év közigazgatási gyakorlat,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga vagy az Országos
Közigazgatási Vizsgabizottság elnöksége által a teljes körûen közigazgatási jellegûnek minõsített tudományos fokozat alapján adott mentesítés.
A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– képesítést tanúsító okiratok hiteles másolatát,
– erkölcsi bizonyítványt,
– vezetõi elképzelések ismertetését.
Illetmény: a köztisztviselõk jogállásáról szóló törvényben foglaltak alapján.
A munkakör az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.
A munkakör heti 20 órás, határozatlan idejû kinevezésre
szól, 3 hónap próbaidõ kikötésével.
A pályázat benyújtásának határideje: a Hivatalos Értesítõben való megjelenést követõ 30. napig.
A pályázat benyújtásának helye és címe: Paszterovics
János Erdõkürt község polgármestere, 2176 Erdõkürt,
Kossuth Lajos út 51. Tel.: (32) 479-179.
Döntés: a pályázat benyújtási határidejét követõ elsõ
képviselõ-testületi ülésen.
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot a pályázat
érvénytelenné nyilvánítására.
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A vezetõi megbízás idõtartama: a vezetõi megbízás határozatlan idõre szól.
A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye, 4752 Gyõrtelek, Kossuth út 47.
Ellátandó feladatok: jegyzõi feladatok.
A munkakörhöz tartozó fõbb tevékenységi körök: a polgármesteri hivatal vezetésével kapcsolatos feladatok és az
önkormányzat jegyzõi hatáskörébe tartozó feladatok ellátása.
Az irányítása alá tartozó személyek száma: 6 fõ.
Jogállás, illetmény és juttatások: a jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a köztisztviselõk
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény rendelkezései
az irányadók.
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– fõiskola, igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés,
– kétévi közigazgatási gyakorlat, legalább 2 év szakmai tapasztalat.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– jegyzõi gyakorlat,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
– pénzügyi és gazdálkodási területen szerzett gyakorlat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– önéletrajz, szakmai önéletrajz,
– iskolai végzettséget és szakmai képzettséget igazoló
okiratok közjegyzõ által hitelesített másolata,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi hatósági bizonyítvány,
– közigazgatásban eltöltött gyakorlatot igazoló irat.
A munkakör betölthetõségének idõpontja: a munkakör
legkorábban 2009. május 18-ától tölthetõ be.
A pályázat benyújtásának határideje:

Gyõrtelek Községi Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet
Gyõrtelek Polgármesteri Hivatalnál
jegyzõ munkakör betöltésére
Az állás betölthetõ a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján.
A közszolgálati jogviszony idõtartama: határozatlan
idejû közszolgálati jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.

2009. április 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
Halmi József polgármester nyújt a (44) 557-050-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a polgármesteri hivatal címére (4752 Gyõrtelek,
Kossuth út 47.) történõ megküldésével.
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidõt követõ 30 napon belül, a határidõt követõ elsõ testületi ülésen.
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A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– Hivatalos Értesítõ,
– Belügyi Közlöny,
– Önkormányzat honlapja.
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– iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány másolata,
– hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevõ személyek a teljes pályázati iratanyagba betekinthetnek, valamint
– a személyével kapcsolatos döntés nyilvános képviselõ-testületi ülésen kerüljön megtárgyalásra.
A pályázat benyújtásának határideje:

Kadarkút Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet
Kadarkút Város Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala
aljegyzõi munkakörének betöltésére
Az állás betölthetõ a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján.
A közszolgálati jogviszony idõtartama: határozatlan
idejû közszolgálati jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
A vezetõi megbízás idõtartama: a vezetõi megbízás határozatlan idõre szól.
A munkavégzés helye: Somogy megye, 7530 Kadarkút,
Petõfi Sándor u. 2.
Ellátandó feladatok: a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 36. § (2) bekezdése szerint.
A munkakörhöz tartozó fõbb tevékenységi körök: a
jegyzõ helyettesítése és a jegyzõ által meghatározott feladatok ellátása.
Jogállás, illetmény és juttatások: a jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a köztisztviselõk
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény rendelkezései
az irányadók.
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi
doktori képesítés vagy okleveles közigazgatási menedzser
szakképesítés, jogi vagy közigazgatási szakvizsga vagy az
Országos Közigazgatási Vizsgabizottság elnöksége által
teljes körûen közigazgatási jellegûnek minõsített tudományos fokozat alapján adott minõsítés,
– legalább kétéves szakmai tapasztalat,
– B kategóriás jogosítvány,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– vezetõi gyakorlat,
– felhasználói szintû MS Office (irodai alkalmazások)
ismeret.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

2009. március 31.
A pályázat elbírálásának határideje: 2009. április 15.
A munkakör betölthetõségének idõpontja: a munkakör
legkorábban 2009. május 1-jétõl tölthetõ be.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a munkáltató a próbaidõ tartamát 3 hónapban állapítja
meg.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
dr. Horváth Zsolt jegyzõ nyújt a (82) 581-003-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak Kadarkút Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala címére történõ megküldésével (7530 Kadarkút, Petõfi S. u. 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: 1320/2009.,
valamint a munkakör megnevezését: „Aljegyzõ”.

Kisköre Város Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala
pályázatot hirdet
építésügyi ügyintézõ munkakör betöltésére
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– egyetemi vagy fõiskolai szintû építészmérnöki végzettség,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelenthet:
– építésügyi igazgatás területén szerzett legalább hároméves gyakorlat,
– beruházások elõkészítésében, lebonyolításában szerzett szakmai gyakorlat,
– jártasság közbeszerzési eljárás lefolytatásában és pályázatok elõkészítésében,
– közigazgatási alapvizsga, közigazgatási szakvizsga,
– felhasználói szintû számítógépes ismeretek.
A pályázathoz csatolni kell:
– pályázati kérelem,
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– részletes szakmai önéletrajz,
– iskolai végzettséget, képesítést igazoló okiratok vagy
azok hiteles másolata,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– a pályázó szakmai elképzelései a munkakör betöltésével kapcsolatban.
Bérezés és kinevezés: a köztisztviselõk jogállását szabályozó törvény (1992. évi XXIII. tv.) elõírásai szerint.
A pályázat benyújtásának határideje: a pályázat Hivatalos Értesítõben történõ megjelenését követõ 15. nap.
A pályázatot személyesen vagy postai úton Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában lehet benyújtani Szén
József polgármesternél vagy Oláh Jánosné jegyzõnél. Kérjük a borítékon feltüntetni a 770/2009. azonosító számot,
valamint az „Építésügyi ügyintézõ pályázat” feliratot.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejét követõ 30 napon belül.
Az állás a kedvezõ elbírálást követõen azonnal betölthetõ.
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kintetében és végzi az ezzel együtt járó teendõket, vezeti
az elõírt nyilvántartásokat. Szervezi az intézmény társadalmi kapcsolatait, képviseli azt a külsõ szervek elõtt.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és
a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– szakirányú egyetemi végzettség, vagy nem szakirányú
egyetemi végzettség és felsõfokú szakirányú munkaköri
szakvizsga, vagy fõiskolai könyvtárosi, közmûvelõdési
képzettség,
– vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
– legalább ötéves szakmai gyakorlat, kiemelkedõ szakmai vagy tudományos tevékenység,
– magyar állampolgárság, büntetlen elõélet.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okmányok másolata,
– vezetõi koncepció leírása,
– fényképes szakmai önéletrajz,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázatban szereplõ adatokat a döntési folyamatban részt vevõ személyek megismerhetik.
A munkakör betölthetõségének idõpontja: a munkakör
legkorábban 2009. június 20-ától tölthetõ be.

Orosháza Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet
a Justh Zsigmond Városi Könyvtár
könyvtárigazgató (magasabb vezetõ) munkakör
betöltésére
Az állás betölthetõ: a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan
idejû közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
A vezetõi megbízás idõtartama: a vezetõi megbízás határozott idõre, 2009. június 20-tól 2014. június 19-ig szól.
A munkavégzés helye: Békés megye, 5900 Orosháza,
Kossuth Lajos utca 1.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással
járó lényeges feladatok:
Biztosítja az intézmény mûködéséhez szükséges tárgyi
és személyi feltételeket, szervezi, irányítja és ellenõrzi a
könyvtár szakmai munkáját és gazdálkodását. Kidolgozza
a távlati fejlesztési elképzeléseket és törekszik azok megvalósítására. Gondoskodik a vagyonvédelemrõl. Munkáltatói jogkört gyakorol a Városi Könyvtár dolgozóinak te-

A pályázat benyújtásának határideje:
2009. április 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
Kisné Bor Emília megbízott osztályvezetõ nyújt a 06 (68)
413-022/127-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak Orosháza Város Önkormányzata címére történõ
megküldésével (5900 Orosháza, Szabadság tér 4–6.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: Tk.58/2009., valamint a munkakör
megnevezését: „Könyvtárigazgató”.
A pályázat elbírálásának határideje: 2009. június 12.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– Orosházi Élet
– Magyar Közlöny Hivatalos Értesítõje
– www.oroshaza.hu
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a
www.oroshaza.hu honlapon szerezhet.
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Szigethalom Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet
aljegyzõi állás betöltésére

Pályázati feltételek:
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi
doktori képesítés vagy okleveles közigazgatási menedzser
szakképesítés,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga vagy az Országos
Közigazgatási Vizsgabizottság (OKV) elnöksége által a
teljes körûen közigazgatási jellegûnek minõsített tudományos fokozat alapján adott mentesítés,
– legalább 2 év közigazgatási gyakorlat,
– büntetlen elõélet,
– magyar állampolgárság, cselekvõképesség.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent a közigazgatásban
szerzett vezetõi gyakorlat, valamint gyakorlott szintû számítógépes ismeret.
Az állás betöltésének feltétele a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 22/A. §-ában meghatározott vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése.
A pályázathoz csatolni kell:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– iskolai végzettséget, szakvizsgát tanúsító oklevél másolatát,
– szakmai tevékenységet bemutató részletes önéletrajzot,
– a munkakör ellátására vonatkozó elképzeléseket,
– nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázó vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget,
– nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak a pályázatban részt vevõ személyek általi megismeréséhez hozzájárul,
– nyilatkozatot arról, hogy hozzájárul-e pályázatának
nyilvános ülésen való tárgyalásához vagy sem.
A teljes pályázati anyag CD-n tárolt formában is csatolandó.
Ellátandó feladatok: a jegyzõ helyettesítése, a jegyzõ által meghatározott feladatok ellátása.
A kinevezés határozatlan idõre történik, hat hónapos
próbaidõ kikötésével.
Az illetmény megállapítása a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. alapján történik.
A munkakör betölthetõségének idõpontja: a munkakör
legkorábban 2009. május 1-jétõl tölthetõ be.
A pályázat benyújtásának határideje: a pályázati felhívásnak a Hivatalos Értesítõben történõ megjelenését követõ 30. nap.
A pályázati eljárás, illetve a pályázatok elbírálása a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény
10. §-ának elõírásai szerint történik.

2009/9. szám

A pályázat elbírálásának ideje, módja: a benyújtott pályázatokról a képviselõ-testület a pályázat benyújtására
elõírt határidõt követõ legközelebbi ülésén – a jegyzõ javaslata alapján – dönt. Az elbírálás elõtt az ügyrendi és koordinációs bizottság vizsgálja meg a pályázatokat abból a
szempontból, hogy azok a pályázati feltételeknek megfelelnek-e.
A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
A pályázat benyújtásának módja: a pályázatot Szigethalom Város Önkormányzatának jegyzõjéhez kell benyújtani postai úton, lezárt borítékban a következõ címre: 2315
Szigethalom, Kossuth Lajos u. 10. A borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat aljegyzõi munkakörre”.
A pályázatról további felvilágosítás kérhetõ a 06 (24)
403-656-os telefonszámon Ágics Viktória jegyzõtõl.

Tök község jegyzõje
pályázatot hirdet
pénzügyi ügyintézõi munkakör betöltésére
Ellátandó feladat: az önkormányzat és költségvetési
szervei gazdálkodási-pénzügyi, könyvelõi feladatainak ellátása, abban való részvétel, különbözõ gazdálkodással
kapcsolatos analitikus nyilvántartások vezetése, számlázási feladatok.
Pályázati feltételek:
– a köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995.
(II. 3.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet II/2. pontjában, a
II. besorolási osztályban meghatározott követelmény,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség,
– cselekvõképesség.
Elõnyt jelent:
– önkormányzati vagy költségvetési szervnél szerzett
gyakorlat,
– közigazgatási alapvizsga,
– szövegszerkesztõ és táblázatkezelõ programok felhasználói szintû ismerete.
A pályázathoz mellékelni kell:
– a pályázó szakmai önéletrajzát,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– végzettséget igazoló dokumentumok másolatát.
Bérezés: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. tv.-ben elõírtak alapján.
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A kinevezés hat hónap próbaidõvel, határozatlan idõre
szól.
A pályázat benyújtásának határideje: a Hivatalos Értesítõben való közzétételtõl számított 30 napon belül.
A pályázat benyújtásának módja: a pályázatot postai
úton kell benyújtani a következõ címre: Tök község jegyzõje, 2073 Tök, Fõ utca 1.
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidõt követõ 15 napon belül.
Az állás 2009. augusztus 1-jétõl tölthetõ be.

A pályázathoz csatolni kell a pályázó:
– intézményre vonatkozó vezetési, fejlesztési programját,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványát,
– a végzettségét, képzettségét tanúsító eredeti oklevelet, vagy annak közjegyzõ által hitelesített másolatát,
– korábbi munkaviszonyaira vonatkozó igazolásokat,
– nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
– nyilatkozatát arról, hogy a pályázata elbírálására
nyilvános vagy zárt testületi ülésen kerüljön sor.

Vásárosnamény Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet
a Balázs József Városi Könyvtár
(4800 Vásárosnamény, Szabadság tér 5/1.)
igazgatói (magasabb vezetõi) munkakörének
betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan idõre szól, újonnan létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény [Kjt.] 21/A. § (4)–(5) bekezdéseiben foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidõ
kikötésével.
A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: a vezetõi
megbízás határozott idõre – 2009. július 13-tól 2014. július 12-ig – 5 (azaz öt) évre – szól.
Juttatások: az illetmény és egyéb juttatás a Kjt. és a
150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet alapján – a magasabb
beosztású vezetõkre vonatkozó szabályok szerint – kerül
megállapításra.
A pályázat benyújtásának határideje: a Kormányzati
Személyügyi Szolgáltató Központ (KSZK) honlapján való
elsõdleges közzétételt követõ 30. nap.
A pályázat benyújtásának feltételei (módja és helye): a
pályázatot kizárólag papír alapon, zárt borítékban, postai
úton, ajánlott küldeményként „Pályázat a Balázs József
Városi Könyvtár intézményvezetõi álláshelyére” jeligével
ellátva lehet benyújtani Vásárosnamény város polgármesteréhez (4800 Vásárosnamény, Tamási Áron u. 1.), aki az
intézményvezetõ tekintetében gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázatot – az
elõírt bizottsági véleményezés után – a benyújtási határidõ
lejártát követõ 30 napon belül bírálja el a képviselõ-testület (mint munkáltató), amelynek eredményérõl valamennyi pályázó írásban értesítést kap.
A pályázattal kapcsolatos bõvebb információk Vásárosnamény Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala
oktatási-mûvelõdési-ifjúsági referensétõl szerezhetõk be
[4800 Vásárosnamény, Tamási Á. utca 1., telefon/fax: (45)
470-022/19, vagy e-mail: trencsenyi@vasarosnameny.hu],
aki egyúttal biztosítja azt is, hogy a pályázók az intézményt
megismerhessék.
A képviselõ-testület fenntartja magának a jogot, hogy a
pályázati eljárást eredménytelennek minõsítse.

A megbízott vezetõ munkakörébe tartozó lényeges feladatok:
Irányítja, összehangolja az intézmény munkáját, gondoskodik az intézmény mûködéséhez szükséges belsõ szabályzatok elkészítésérõl, elõterjesztésérõl, betartásáról. Ellátja
az intézmény képviseletét, kapcsolatot tart a fenntartóval,
társintézményekkel, társadalmi szervezetekkel. A jogszabályi elõírásoknak megfelelõen ellátja a beosztásával összefüggõ munkáltatói jogosítványokat és a munkaköri leírása
szerint a munkakörébe tartozó egyéb feladatokat.
A pályázat elnyerésének feltételei:
– tizennyolcadik életév betöltése,
– magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával, illetve bevándorolt vagy letelepedett státussal, valamint
– szakirányú egyetemi végzettség, vagy
– nem szakirányú egyetemi végzettség és felsõfokú
szakirányú munkaköri szakvizsga,
– fõiskolai könyvtárosi, közmûvelõdési képzettség, és
= legalább ötéves szakmai gyakorlattal való rendelkezés, továbbá
= kiemelkedõ szakmai vagy tudományos tevékenység végzése, valamint
– büntetlen elõélet.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó szakmai önéletrajzát, valamint
– a pályázat részeként benyújtandó iratokat, igazolásokat.
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VII. Pályázati felhívások
Pályázati felhívás ingatlanok értékesítésére
Kistarcsa Város Önkormányzata (2143 Kistarcsa,
Szabadság út 48.) a továbbiakban kiíró, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 108. §-a, valamint a
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
vonatkozó rendelkezései alapján
értékesíti
a tulajdonában lévõ, a kistarcsai tulajdoni lapon 352/39-52
és 352/106-107 helyrajzi számú ingatlanokat.
I. A megvásárlásra kínált ingatlanok adatai a következõk:
1. 352/39 helyrajzi számú ingatlan:
Megnevezés: kivett, beépítetlen terület
Földterület: 443 m2
Épületek száma: ingatlan-nyilvántartásban nem szerepel
Az ingatlanon fennálló terhek:
– az ingatlant szerzõdéssel alapított használati jog terheli,
– a felépítmények a használati jogosultak tulajdonát
képezik,
– a jelzálogjog a földhasználók kölcsönének biztosítására szolgál,
– egyebekben az ingatlan per-, teher- és igénymentes.
2. 352/40 helyrajzi számú ingatlan:
Megnevezés: kivett, lakóház és udvar
Földterület: 470 m2
Az ingatlanon fennálló terhek:
– az ingatlant szerzõdéssel alapított használati jog terheli,
– a felépítmények a használati jogosultak tulajdonát
képezik,
– a jelzálogjog a földhasználók kölcsönének biztosítására szolgál,
– egyebekben az ingatlan per-, teher- és igénymentes.
3. 352/41 helyrajzi számú ingatlan:
Megnevezés: kivett, beépítetlen terület
Földterület: 503 m2
Az ingatlanon fennálló terhek:
– az ingatlant szerzõdéssel alapított használati jog
terheli,

– a felépítmények a használati jogosultak tulajdonát
képezik,
– egyebekben az ingatlan per-, teher- és igénymentes.
4. 352/42 helyrajzi számú ingatlan:
Megnevezés: kivett, beépítetlen terület
Földterület: 488 m2
Az ingatlanon fennálló terhek:
– az ingatlant szerzõdéssel alapított használati jog terheli,
– a felépítmények a használati jogosultak tulajdonát
képezik,
– a jelzálogjog a földhasználók kölcsönének biztosítására szolgál,
– egyebekben az ingatlan per-, teher- és igénymentes.
5. 352/43 helyrajzi számú ingatlan:
Megnevezés: kivett lakóház és udvar
Földterület: 491 m2
Az ingatlanon fennálló terhek:
– az ingatlant szerzõdéssel alapított használati jog terheli,
– a felépítmények a használati jogosultak tulajdonát
képezik,
– a jelzálogjog a földhasználók kölcsönének biztosítására szolgál,
– egyebekben az ingatlan per-, teher- és igénymentes.
6. 352/44 helyrajzi számú ingatlan:
Megnevezés: kivett, lakóház és udvar
Földterület: 493 m2
Az ingatlanon fennálló terhek:
– az ingatlant szerzõdéssel alapított használati jog terheli,
– a felépítmények a használati jogosultak tulajdonát
képezik,
– a jelzálogjog a földhasználók kölcsönének biztosítására szolgál,
– egyebekben az ingatlan per-, teher- és igénymentes.
7. 352/45 helyrajzi számú ingatlan:
Megnevezés: kivett, beépítetlen terület
Földterület: 447 m2
Az ingatlanon fennálló terhek:
– az ingatlant szerzõdéssel alapított használati jog terheli,
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– a felépítmények a használati jogosultak tulajdonát
képezik,
– egyebekben az ingatlan per-, teher- és igénymentes.
8. 352/46 helyrajzi számú ingatlan:
Megnevezés: kivett, beépítetlen terület
Földterület: 447 m2
Az ingatlanon fennálló terhek:
– az ingatlant szerzõdéssel alapított használati jog terheli,
– a felépítmények a használati jogosultak tulajdonát
képezik,
– a jelzálogjog a földhasználók kölcsönének biztosítására szolgál,
– egyebekben az ingatlan per-, teher- és igénymentes.
9. 352/47 helyrajzi számú ingatlan:
Megnevezés: kivett, beépítetlen terület
Földterület: 467 m2
Az ingatlanon fennálló terhek:
– az ingatlant szerzõdéssel alapított használati jog terheli,
– a felépítmények a használati jogosultak tulajdonát
képezik,
– egyebekben az ingatlan per-, teher- és igénymentes.
10. 352/48 helyrajzi számú ingatlan:
Megnevezés: kivett, beépítetlen terület
Földterület: 462 m2
Az ingatlanon fennálló terhek:
– az ingatlant szerzõdéssel alapított használati jog terheli,
– a felépítmények a használati jogosultak tulajdonát
képezik,
– a jelzálogjog a földhasználók kölcsönének biztosítására szolgál,
– egyebekben az ingatlan per-, teher- és igénymentes.
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– az ingatlant szerzõdéssel alapított használati jog terheli,
– a felépítmények a használati jogosultak tulajdonát
képezik,
– a jelzálogjog a földhasználók kölcsönének biztosítására szolgál,
– egyebekben az ingatlan per-, teher- és igénymentes.
13. 352/51 helyrajzi számú ingatlan:
Megnevezés: kivett, beépítetlen terület
Földterület: 425 m2
Az ingatlanon fennálló terhek:
– az ingatlant szerzõdéssel alapított használati jog terheli,
– a felépítmények a használati jogosultak tulajdonát
képezik,
– egyebekben az ingatlan per-, teher- és igénymentes.
14. 352/52 helyrajzi számú ingatlan:
Megnevezés: kivett, beépítetlen terület
Földterület: 515 m2
Az ingatlanon fennálló terhek:
– az ingatlant szerzõdéssel alapított használati jog terheli,
– a felépítmények a használati jogosultak tulajdonát
képezik,
– egyebekben az ingatlan per-, teher- és igénymentes.
15. 352/106 helyrajzi számú ingatlan:
Megnevezés: kivett, beépítetlen terület
Földterület: 550 m2
Az ingatlanon fennálló terhek:
– az ingatlant szerzõdéssel alapított használati jog terheli,
– a felépítmények a használati jogosultak tulajdonát
képezik,
– a jelzálogjog a földhasználók kölcsönének biztosítására szolgál,
– egyebekben az ingatlan per-, teher- és igénymentes.

11. 352/49 helyrajzi számú ingatlan:
Megnevezés: kivett, beépítetlen terület
Földterület: 462 m2
Az ingatlanon fennálló terhek:
– az ingatlant szerzõdéssel alapított használati jog terheli,
– a felépítmények a használati jogosultak tulajdonát
képezik,
– egyebekben az ingatlan per-, teher- és igénymentes.
12. 352/50 helyrajzi számú ingatlan:
Megnevezés: kivett, beépítetlen terület
Földterület: 481 m2
Az ingatlanon fennálló terhek:

16. 352/107 helyrajzi számú ingatlan:
Megnevezés: kivett, lakóház udvar
Földterület: 550 m2
Az ingatlanon fennálló terhek:
– az ingatlant szerzõdéssel alapított használati jog terheli,
– a felépítmények a használati jogosultak tulajdonát
képezik,
– egyebekben az ingatlan per-, teher- és igénymentes.
A kiíró tájékoztatja a pályázókat, hogy az ingatlanok
egy része nem tehermentes, azokat jelzálogjog terheli. Az
ingatlanok tehermentesítése az alábbi II. pont szerint a pályázat nyertesének feladata, amely tehermentesítések költ-
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ségeit neki kell viselnie, tehát az semmilyen formában nem
érintheti vagy csökkentheti a kiíró számára a jelen pályázat
alapján megfizetendõ vételárat. A fennálló terhekrõl a pályázati dokumentáció vagy az ingatlanok tulajdoni lapjai
nyújtanak információkat.

II. A pályázat tartalma
Az ingatlanok együtt eladók, az adásvételi szerzõdéseket kiíró egy okiratban kívánja megkötni. A vételárat forintban (HUF) kell megfizetni és az ajánlatot forintban kell
elõterjeszteni.
A pályázat nyertese és kiíró között létrejövõ adásvételi
szerzõdés hatályba lépésének feltételei a következõk:
a)
– A pályázat nyertese megkeresi az ingatlanokon használati joggal rendelkezõ, építkezõ, vagy egyéb jogcímen
jogosultakat és velük adásvételi szerzõdést köt az általuk
emelt építmények megvásárlására, valamint szerzõdést a
földhasználati jog megváltására, amellyel valamennyi jogosultságukat és igényüket kielégíti illetve megváltja és
errõl a nyilatkozataikat beszerzi.
– A pályázat nyertesének gondoskodnia kell az ingatlanokon fennálló valamennyi jelzálogjog és egyéb teher törlésérõl. Ez megvalósítható az adásvételi szerzõdésekben,
de egyéb megállapodásokkal is, amelyet a pályázat nyertese az építménytulajdonosokkal, használókkal, illetõleg a
terhek jogosultjaival köt.
– Az adásvételi és a tehermentesítõ, az elõvásárlási jogról lemondó nyilatkozatnak, valamint a használati jogot
megszüntetõ szerzõdések mindegyikének rendelkezésre
kell állnia azzal, hogy azok csak akkor lépnek hatályba, ha
valamennyi ingatlan tehermentesen, a pályázat nyertesén
és a kiírón kívüli minden harmadik személy bármely jogától mentesen a pályázat nyertesének tulajdonába kerülhet.
Ehhez rendelkezésre kell állniuk a jelzálog- és egyéb jogosultak által a Gödöllõi Körzeti Földhivatal számára adott
valamennyi törlési engedélyének.
b)
– A pályázat nyertesének igazolnia kell, hogy az ingatlanokon tartózkodó valamennyi személlyel megállapodott
arról, hogy az ingatlanokból kijelentkezik, illetve az ingatlant valamennyi ingóságával együtt a kiíróval kötött adásvételi szerzõdés hatálybalépéséig elhagyja.
– Igazolnia kell, hogy megfelelõen gondoskodott az ingatlanokon tartózkodó személyek, illetõleg ezen személyek jogán ott tartózkodni jogosult további személyek
megfelelõ lakhatásáról.
– Át kell adnia az önkormányzat számára az állandó
vagy ideiglenes lakó-, illetve tartózkodási hely megváltoztatását tartalmazó (az ingatlanból kijelentkezésre irányuló)
megfelelõ dokumentumokat.
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A fenti feltételek teljesülése esetén a pályázat nyertese
és a kiíró között létrejött adásvételi szerzõdés hatályba lép
és az ingatlanok vételárát 15 napon belül át kell utalni a kiíró bankszámlájára.
A pályázat nyertesével kötött adásvételi szerzõdés hatálybalépését követõen a pályázat nyertese az épített
környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi
LXXVIII. törvény 30/A. §-ában foglalt szabályok szerinti
tanulmánytervet nyújthat be az ingatlanok jelenlegi „kertvárosias lakóterület” besorolásból „kisvárosias lakóterületté” történõ átsorolására.
A megfelelõ tanulmányterv benyújtását követõ 60 napon belül a kiíró és a pályázat nyertese településrendezési
szerzõdést kötnek, amellyel a kiíró vállalja, hogy a tanulmányterv alapján az abban foglalt cél megvalósításához
szükséges településrendezési eljárást a szerzõdésben megállapított határidõn belül megindítja és azt megfelelõen lefolytatja.
A településrendezési szerzõdés fõbb tartalmi elemei a
következõk lesznek:
– a helyi építési szabályzat módosítását a pályázat nyertese finanszírozza és vállalja valamennyi egyéb költség és
egyéb ráfordítás megfizetését és szükség esetén elõlegezését, amelyek a szerzõdésben vállalt cél megvalósításának
elõfeltételei vagy következményei és azok az önkormányzatot terhelnék,
– a településrendezési tevékenység elõkészítését – ideértve a telekviszonyok rendezését vagy megváltoztatását,
a talaj megtisztítása, valamint a településrendezési tervek
elkészítését a pályázat nyertese a saját költségére végzi el,
– a pályázat nyertese vállalja a településrendezési tervekben, helyi építési szabályzatban rögzített célok – a telek felhasználásának az ökológiai hálózat mûködõképességének fenntartása, szerkezetének funkcionális és területi
megõrzése – mellett történõ támogatását és biztosítását.
A megkötendõ településrendezési szerzõdésre az 1997.
évi LXXVIII. törvény rendelkezései az irányadóak.

III. A részvétel alapfeltételei:
A megpályázandó ingatlanra vonatkozó pályázati dokumentáció 50 000 Ft-ért vásárolható meg.
A pályázati dokumentáció átvételének helye: Kistarcsa
Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala, Kistarcsa, Szabadság út 48., jegyzõi titkárság.
A dokumentáció a vételár megfizetésének igazolása ellenében vehetõ át a pályázati felhívásnak a megjelenését
követõ elsõ naptól, munkanapokon 10–13 óra között, a
megjelölt helyen. A dokumentáció vételára a házipénztáron keresztül fizethetõ be.
A pályázaton Magyarországon bejegyzett, jogi személyiséggel rendelkezõ gazdasági társaságok vehetnek
részt.
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IV. A pályázati ajánlat beadásának módja:
A pályázatokat valamennyi ingatlanra együtt zárt, cégjelzés nélküli borítékban, jelige feltüntetésével, 3 példányban
(1 eredeti és 2 másolati példányban), magyar nyelven, személyesen, meghatalmazott, illetve postai úton a pályázati
dokumentáció átvételének helyén kell benyújtani úgy, hogy
az ajánlat az ajánlattételi határidõn belül a kiíróhoz megérkezzék. Az ajánlattevõ köteles az eredeti példányt megjelölni „Eredeti” felírással. Ha a pályázatok között eltérés adódik, az így megjelölt ajánlatban foglaltak az irányadók.

V. Ajánlattételi határidõ:
Az ajánlattételi határidõ a pályázati felhívásnak a Hivatalos Értesítõ 2009. március 6-i számában történõ megjelenését követõ elsõ naptól számított 45. naptári napon 10
óra. Amennyiben ez munkaszüneti nap, akkor az ezt követõ elsõ munkanapon 10 óra.
A pályázatok felbontása az ajánlattételi határidõ lejártának napján 10 órakor történik. A pályázatbontáson az ajánlattevõk, vagy az általuk írásban erre meghatalmazott személyek vehetnek részt.

VI. A pályázati ajánlatnak az alábbiakat kell tartalmaznia:
– devizabelföldi ajánlattevõ nyilatkozatát arról, hogy
nincs köztartozása (adó-, vám-, társadalombiztosítási járulék és egyéb az államháztartás más alrendszereivel szemben fennálló lejárt fizetési kötelezettsége),
– devizakülföldi ajánlattevõ közjegyzõ elõtt tett nyilatkozatát arról, hogy a magyar állammal, illetve szervezeteivel szemben nincs tartozása,
– a pályázati kiírás eladási áron túlmenõ, egyéb feltételeinek elfogadásáról szóló nyilatkozatot, külön kiemelve a
településrendezési szerzõdés alapvetõ tartalmára vonatkozóan a jelen pályázati kiírás II. részében foglalt feltételek
elfogadását,
– az ajánlattevõ gazdasági társaság tulajdonosainak arról szóló nyilatkozatát, hogy nyertesség esetén megkötendõ adásvételi szerzõdéshez szükséges-e külön társasági
cselekmény.
– Pályázó nyilatkozatát arra nézve, hogy a X. pontban
foglalt eredménytelenné válás esetén a kiíróval szemben
semmiféle anyagi vagy egyéb igényt nem támaszt.
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VII. Tulajdonjog-átruházási és birtokbaadási feltételek:
A tulajdonjog átszállását eredményezõ nyilatkozat kiadása és a birtokbaadás a teljes vételárnak a kiíró számláján történõ megjelenését követõen haladéktalanul, de legkésõbb 15 naptári napon belül történik.
VIII. A pályázat elbírálásakor alkalmazott értékelési szempontok fontossági sorrendben:
– A megajánlott vételár összege (magyar hivatalos
pénznemben).
– A lakók elhelyezésérõl szóló terv tartalma.
A pályázat nyertese az, aki a pályázati felhívásban rögzített feltételek teljesítése mellett a legjobb ajánlatot tette.
A kiíró a pályázati eljárás során beérkezett ajánlatokat,
az ajánlatok felbontását követõ 15 naptári napon belül bírálja el, melyet a kiíró egy alkalommal, legfeljebb további
15 naptári nappal meghosszabbíthat. Ennek függvényében
az ajánlati kötöttség idõtartama is meghosszabbodik.
A kiíró a pályázati eljárás eredményérõl a pályázati
ajánlatok bontásától számított 15 naptári napon belül, illetve az elbírálási határidõ esetleges meghosszabbításának
lejártát követõ 8 naptári napon belül valamennyi ajánlattevõt írásban értesíti.
Az adásvételi szerzõdés megkötésének feltétele, hogy a
nyertes ajánlattevõ az általa felajánlott és kiíró által a pályázat elbírálásával, illetõleg a pályázat nyertesének értesítésével elfogadott vételárat ügyvédi/közjegyzõi letétbe
helyezi az eredményhirdetésrõl szóló értesítés kézhezvételét követõ 15 naptári napon belül.

IX. A pályázati ajánlat érvénytelen, ha
– azt a pályázati felhívásban meghatározott, illetve szabályszerûen meghosszabbított ajánlattételi határidõ lejárta
után nyújtották be,
– azt olyan pályázó nyújtotta be, aki az ajánlati dokumentációt nem vásárolta meg,
– az nem felel meg a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek, különösen ha
– a devizabelföldi ajánlattevõ nem csatolta nyilatkozatát arról, hogy nincs köztartozása (adó-, vám-, társadalombiztosítási járulék és egyéb az államháztartás más alrendszereivel szemben fennálló lejárt fizetési kötelezettsége),
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– a devizakülföldi ajánlattevõ nem csatolta közjegyzõ
elõtt tett nyilatkozatát arról, hogy a magyar állammal, illetve szervezeteivel szemben nincs tartozása,
– olyan ajánlattevõ nyújtotta be, aki/amely a kiíróval
szembeni korábbi fizetési kötelezettségét nem teljesítette,
– az ajánlattevõ a pályázatot nem írta alá (gazdasági
társaság esetén cégszerû aláírás).
– nem csatolta a lakók elhelyezésérõl szóló tervezetét.

X. A pályázat eredménytelenné válása
A pályázat eredménytelenné válik, amennyiben a pályázat nyertese és a kiíró között megkötött adásvételi szerzõdés a jelen kiírásban foglaltak szerint a megkötéstõl számított 365 napig nem lép hatályba a II. pontban foglaltak elmaradása, vagy egyéb ok miatt, illetõleg amennyiben a pályázat nyertese a VII. pontban foglalt fizetési kötelezettségével késedelembe esik. Ebben az esetben a felek a felek
az adásvételi szerzõdést megszûntnek tekintik, valamennyi, a jelen pályázat alapján keletkezett kötelezettségeiktõl mentesülnek.
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A pályázat nyertesével kötött adásvételi szerzõdésben a
felek megállapodhatnak akként, hogy a fent meghatározott
365 nap, egy alkalommal közös megegyezéssel további 90
nappal meghosszabbítható.

XI. A kiíró fenntartja azon jogát, hogy
– a pályázati eljárást az ajánlattételi határidõ elõtt
visszavonja, melyrõl a pályázati felhívás közlésével megegyezõ helyeken az ajánlattételi határidõ lejárta elõtt hirdetményt tesz közzé,
– a nyertes ajánlattevõ visszalépése esetén a pályázat
soron következõ helyezettjével szerzõdést kössön,
– a pályázati eljárást indoklás nélkül eredménytelennek
nyilvánítsa,
– szükség esetén a pályázóktól az ajánlat lényegét nem
érintõ technikai-formai kérdésekben írásban felvilágosítást kérjen (az ajánlattevõ ezen kérdésekre adott írásbeli
válasza semmilyen formában nem eredményezheti a pályázati ajánlatában megfogalmazott feltételek olyan megváltozását, amely az értékelés során a beérkezett ajánlatok
sorrendjét módosítaná).
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VIII. Közlemények
Az Állami Számvevõszék vizsgálatai
Összefoglaló
a közgyógyellátási rendszer mûködésének ellenõrzésérõl (0855)
Az Állami Számvevõszék befejezte a közgyógyellátási rendszer mûködésének ellenõrzését, amelynek legfontosabb
megállapításairól és javaslatairól az alábbiakban tájékoztatom.
A közgyógyellátás egészségpolitikai és szociálpolitikai funkciót egyaránt betölt, változó tartalommal 1942-tõl része a
magyar szociális ellátórendszernek. A közgyógyellátás folyamatát, az igénybevételéhez szükséges igazolvány kiváltásának rendjét a szociális törvény és a hozzá kapcsolódó kormányrendelet 2006. júliusi hatállyal újraszabályozta. Az eljárás
megváltoztatásának célja a fokozott ellenõrizhetõség, a személyre szabott, rászorultság alapú ellátás érvényesítése volt.
A megyei egészségbiztosítási pénztárak az eljárás új és egyben központi szereplõivé váltak, felváltva a korábbi rendszerben szereplõ gyógyszertárakat. A MEP-ek ún. szakhatósági állásfoglalás keretében „árazzák be” a gyógyító ellátásokat
(keretmegállapítás), aminek értéke meghatározó a jogosultság megszerzésében és a támogatás nagyságában. A jegyzõ a
MEP beárazása alapján határozatban dönt, jogcímenként (alanyi, méltányos, normatív) eltérõ szabályok alapján a jogosultságról és a támogatási keret összegérõl.
2005–2008 között az ellátásban részesülõk száma 539 ezer fõrõl, mintegy 40%-kal 337 ezer fõre csökkent. A legnagyobb mértékben a méltányos ellátásban részesülõk száma csökkent (mintegy 60%-kal) és ennek következménye, hogy
a lemaradó településeken az átalakítás rontotta a szociális rászorultság elvének érvényesülését.
Az új törvényi szabályozásra alapított ügyintézési folyamat túlbürokratizált, a résztvevõknek – az igénylõ, a háziorvos, az önkormányzat és a MEP – átláthatatlan döntési pontokat tartalmaz. Kiszámíthatatlan és tervezhetetlen mind a jogosultság megszerzése, mind a támogatás mértéke. A közgyógyellátás mûködtetésének OEP-et, MEP-eket, háziorvosokat terhelõ költsége igen magas (2007-ben a közgyógyellátás központi költségvetési támogatása 19,9 Mrd Ft volt, ezen
összeg elosztásának E. Alapot terhelõ költsége a támogatás 12%-a). A jelenlegi rendszerben mûködõ fékek mellett az
E. Alap és a központi költségvetés terheit a tervezett keretek között tartották.
A közgyógyellátás átalakításának céljai csak részben teljesültek. Összességében az átalakítás után célzottabbá vált az
egyénre szabott gyógyszerkeret bevezetésével, de eltérõek a hozzájutás feltételei és a rászorultsági elv is eltérõen érvényesül településeken és jogcímenként. Az egyes jogcímeken eltérõ gyógyító ellátás költséget kell igazolni.
Bõvült a beszerezhetõ gyógyszerek köre, csak az egyénre szabott gyógyszerszükséglet támogatott, megvalósult az
egyéni gyógyszerkeret nyilvántartása és a jogosultság folyamatos ellenõrzése. Ugyanakkor nem valósul meg a betegek
gyógyszeres terápiájának betegség alapú biztosítói kontrollja és az azonos gyógyszeres terápia, nem feltétlenül vezet
azonos gyógyszerkerethez.
Az új közgyógyellátási rendszer bonyolultan, drágán, hosszú átfutási idõvel, a szociális rászorultság nem egységes
kritériumok alapján történõ figyelembevételével, a felhasználás alacsony szintû ellenõrzése mellett átláthatatlanul mûködik. Az ellátásban részesülõk gyógyszerkeretüket jellemzõen nem merítik ki teljes egészében, jelentõs maradványok
keletkeznek.
A gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdõ szolgáltatások terén is megszûnt az ingyenesség, a fogyasztói ár és a
közfinanszírozás alapjául elfogadott ár „közgyógyár” közötti különbséget a betegnek kell térítenie. A betegek térítési
díjként 2006. II. félévében 104,3 M Ft-ot, majd 2007-ben összesen 140,8 M Ft-ot fizettek ki. A változtatások hatására
csökkent a központi költségvetési támogatás, a 2005. évi 11,4 Mrd Ft-ról 2008-ra 6,6 Mrd Ft-ra.
A fentiek alapján javasoltuk a Kormánynak, hogy tekintse át, miként lehet a tényleges rászorultsághoz igazítani az ellátás mértékét és egységesebbé tenni a jogosultság szempontrendszerét, kezdeményezze az adatvédelmi és a szociális
törvényi szabályozás felülvizsgálatát az eljárás egyszerûsítése és a mûködési költségek csökkentése érdekében. Vizsgálja felül és módosítsa az eljárásrendet annak érdekében, hogy az egészségbiztosító által ismert tényadatok és a gyógyszer-támogatási elv együttes figyelembe vétele alapján határozza meg a közgyógyellátáshoz jutás feltételeit. Emellett javasoltuk az egészségügyi miniszternek, hogy vizsgálja meg, megszüntethetõ-e az egészségbiztosítás által nulla százalékban (azaz nem) támogatott gyógyszerek közgyógyellátás keretében történõ rendelhetõsége, valamint tegye hatékonyabbá a közgyógyellátottak gyógyszer, gyógyászatisegédeszköz-rendelés biztosító általi szakmai ellenõrzését.
Az elkészített jelentés az interneten, a www.asz.hu címen olvasható.
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Összefoglaló
a 2008. februári idõközi országgyûlésiképviselõ-választási kampányra fordított pénzeszközök elszámolásának
ellenõrzésérõl a képviselethez jutott jelölõ szervezetnél (0903)
A 2008. februári idõközi országgyûlésiképviselõ-választásra fordított pénzeszközök elszámolásának ellenõrzésére a
budapesti 15. számú egyéni választókerületben képviselethez jutott KDNP–Fidesz-jelölõszervezetnél került sor hivatalból. A választási eljárásról szóló törvény 1998 óta hatályos rendelkezései, valamint a pártok mûködésérõl és gazdálkodásáról szóló törvény elõírásai – az ÁSZ visszatérõ javaslatai ellenére – jelenleg sem biztosítják a feltételeket a választási
kampánypénzek eredetének és felhasználásának teljes átláthatóságához. Az ÁSZ mint jogalkalmazó szerv a jelen vizsgálatnál is – a korábbiakhoz hasonlóan – tudomásul vette, hogy a jelölõszervezetnél dokumentális ellenõrzést végezhet,
csak azt veheti figyelembe kampányköltségként az elszámolásban, amit a jelölõszervezet annak minõsít, továbbá amely
az elszámolási határidõig megjelent a számviteli nyilvántartásaiban.
A közös jelöltállításra tekintettel kötött megállapodás értelmében mind a finanszírozás, mind az elszámolás – a jelölõszervezet nevében – a KDNP feladata volt. A jelölõ szervezet az idõközi képviselõ-választással kapcsolatos forrásokról
és ráfordításokról törvényes határidõben teljesítette beszámolási kötelezettségét. A Magyar Közlönyben nyilvánosságra
hozott beszámolót megalapozó számviteli nyilvántartásban az idõközi választásra fordított pénzeszközök ráfordításait a
KDNP munkaszámmal különítette el a mûködéssel összefüggõ kiadásoktól, így a beszámolóban közölt 908 ezer Ft
ráfordítási adat a munkaszámos fõkönyvi kivonatból, valamint a nyilvántartás alapját képezõ bizonylatokból levezethetõ
volt.
Belsõ szabályozást vagy utasítást, az elszámolást teljesítõ KDNP nem léptetett hatályba a választásokkal kapcsolatos
speciális nyilvántartási és gazdálkodási teendõk ellátásához. A gazdálkodási jogköröket az általános mûködésre vonatkozó hatásköri szabályok szerint gyakorolták. A jelölõszervezet – a közös jelöltállításra vonatkozó megállapodáson kívül – az idõközi választással kapcsolatos gazdasági döntést nem hozott. A jelölõszervezet a szankció nélkül felhasználható egymillió forintos költséghatárt a rendelkezésre bocsátott dokumentációk szerint nem lépte túl. A párttörvényben
rögzített forrásszerzést korlátozó elõírásokat a KDNP – a nyilvántartások szerint – a beszámolóban feltüntetett országgyûlésiképviselõ-választásra fordított összeg forrásai vonatkozásában betartotta, forrásként kizárólag mûködési célú
költségvetési támogatást jelölt meg.
A kampánytevékenységre vonatkozó, annak jogszerûségét igazoló szerzõdések, egyéb kötelezettségvállalási dokumentumok rendelkezésre álltak. A nyilvántartott kampányköltségek bizonylatai a könyvelési adatok alapján visszakereshetõk voltak. Tartalmuk szerint a könyvelt gazdasági eseményt támasztották alá. A bizonylatok alaki és tartalmi követelményei – a könyvelési dátum rögzítése kivételével – megfeleltek a számviteli törvényben rögzített, a szabályszerû
bizonylatra vonatkozó elõírásoknak.
A Kormány a 2006. évi országgyûlésiképviselõ-választást követõen elõterjesztette a párttörvény és a választási eljárásról szóló törvény módosítását. Az Országgyûlés tárgysorozatba vette a törvényjavaslatot, elfogadására azonban nem
került sor. Ismételten javasoltuk a Kormánynak a választási eljárásról szóló törvény módosítását a választási kampány finanszírozásának teljes körû átláthatósága, ellenõrizhetõsége érdekében. Továbbá felhívtuk a KDNP elnökének a figyelmét a választással kapcsolatos források és ráfordítások elkülönített nyilvántartásának szabályozására, valamint a szabályszerû bizonylatolásra.
Az elkészített jelentés az interneten, a www.asz.hu címen olvasható.
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Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár közleményei
Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár
közleménye
a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásával kapcsolatban indult eljárásokban
az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által 2009. januárjában hozott határozatokról

I. A Gyftv. 32. § (1) bekezdése b) pontjának be) alpontja és a (11)–(13) bekezdése alapján gyógyászati segédeszközök közfinanszírozás alapjául szolgáló
árának csökkentésére hozott határozatok:

ISO-kód

06

06 12
06 12 09
06 12 09 06
06 12 09 06 03

06 12 09 06 03 077
12
12 06

Eszköz megnevezése

ME-kód

Közfinanszírozás alapját
képezõ nettó ár
(Ft/ME)

Támogatás
mértéke

Támogatás
nettó
összege
(Ft/ME)

Kihordási
idõ
(hónap)

Felírható
ME

Közgyógyellátás

ORTÉZISEK ÉS PROTÉZISEK
Megjegyzés: amennyiben a beteg ellátandó testrészének a mérete és deformitása miatt nem látható el méretsorozatos vagy adaptálható termékkel, egyedi méretvétel alapján készített vagy méretes rendelhetõ
ALSÓ VÉGTAGOK ORTÉZISRENDSZEREI
Térdortézisek
Adaptálható
Gumiszövetes oldalsínnel
Indikáció: térdízületi instabilitás
Felírási jogosultság: ortopéd szakorvos, traumatológus szakorvos, rehabilitációs szakorvos, gyermeksebész szakorvos
Fortuna Neoprén térdortézis csuklópánttal (Medica Humana)
1
17 280
85%
14 688
12
1
K
SZEMÉLYES MOZGÁS SEGÉDESZKÖZEI
KÉT KARRAL MÛKÖDTETETT, JÁRÁST SEGÍTÕ ESZKÖZÖK
Indikáció: AV ízületeinek kopásos fájdalma, AV ízületeknek gyulladása, AV sérüléseinek postoperatív ellátása, AV amputáció és protetizálás után, AV fejlõdési rendellenesség,
egyensúlyzavar, AV gyengesége, bénulása
Felírási jogosultság: traumatológus szakorvos, ortopéd szakorvos, rehabilitációs szakorvos, reumatológus szakorvos, sebész szakorvos, érsebész szakorvos, neurológus szakorvos,
idegsebész szakorvos, gyermeksebész szakorvos, geriáter szakorvos. Ismételt felírás esetén a lépegetõ, lépcsõnjáró, guruló járókeretek kivételével háziorvos is rendelheti.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

A gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásának megállapítására kérelemre, illetve hivatalból indult eljárások során az Országos Egészségbiztosítási Pénztár 2009. január hónap folyamán a következõ döntéseket hozta. A határozatok teljes szövege az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Ártámogatási
Fõosztályán hivatali idõben megtekinthetõ.
A határozatok kivonatos közzététele a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történõ befogadásáról, támogatással történõ rendelésérõl,
forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzésérõl szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendeleten (továbbiakban: R.), a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény (továbbiakban: Gyftv.) hivatkozott pontjai, illetve a
Gyftv. 32. § (10) bekezdés b) pontja és a 33. § (3) bekezdés a) pontja; a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényen (továbbiakban: Ket.) alapul.
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12 06 03
12 06 03 06
12 06 03 06 03
12 06 03 06 03 003
12 06 03 06 06
12 06 03 06 06 002

Eszköz megnevezése

Járókeretek
Megjegyzés: *18 éves kor alatt rendelhetõ
Összecsukható
Állítható
Megjegyzés: *18 éves kor alatt rendelhetõ
G 104
Lépegetõ
G 201

ME-kód

Közfinanszírozás alapját
képezõ nettó ár
(Ft/ME)

Támogatás
mértéke

Támogatás
nettó
összege
(Ft/ME)

Kihordási
idõ
(hónap)

Felírható
ME

Közgyógyellátás

1

7 445

85%

6 328

36

1

K

1

9 850

85%

8 373

36

1

K

II. A Gyftv. 32. § (1) bekezdése b) pontjának bg) alpontja és a (11)–(13) bekezdése alapján gyógyászati segédeszközök támogatásból történõ törlésére hozott határozatok:

ISO-kód

18
18 12
18 12 18
18 12 18 06
18 12 18 06 03

18 12 18 06 03 025
18 12 18 06 03 027

Eszköz megnevezése

ME-kód

Közfinanszírozás alapját
képezõ nettó ár
(Ft/ME)

Támogatás
mértéke

Támogatás
nettó
összege
(Ft/ME)

Kihordási
idõ
(hónap)

Felírható
ME

Közgyógyellátás

BÚTORZAT ÉS LAKÁS-, ILLETVE EGYÉB HELYISÉGÁTALAKÍTÁSOK
ÁGYAK
Matracok és matracborítások (Antidecubitus eszközök)
Alátétek
Alátétek (egyszer használatos)
Indikáció: felfekvések gyógyítására, olyan mozgásképtelen betegeknek, akiknek az állapota végleges
Felírási jogosultság: rehabilitációs szakorvos, ortopéd szakorvos, traumatológus szakorvos, sebész szakorvos, gyermeksebész szakorvos, belgyógyász szakorvos, háziorvos, geriá ter szakorvos
Megjegyzés: a kihordási idõre felírható mennyiség a felfekvésnek kitett egy testtájra vonatkozik, és a felírásnál a testtájat fel kell tüntetni
Seni Eco egyszer használatos antidecubitus alátét 40 x 60 cm
1
40
85%
34
1
30
K
Seni Eco egyszer használatos antidecubitus alátét 60 x 90 cm
1
70
FIX
34
1
30

2009/9. szám

Jelen határozatokat fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatónak nyilvánítom.
A határozattal szemben annak közlésétõl1 számított 15 napon belül az Egészségbiztosítási Felügyelethez címzett, de az Országos Egészségbiztosítási Pénztárhoz
benyújtott fellebbezéssel lehet élni.
A határozat elleni fellebbezés illetéke termékenként 5000 Ft, azaz ötezer forint, amelyet az eljárás megindításakor az eljárást kezdeményezõ iraton illetékbélyeggel kell megfizetni.
Tájékoztatom, hogy az ezközök társadalombiztosítási támogatásból való törlésének kezdõ napja 2009. 07. 01.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

Jelen határozatokat fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatónak nyilvánítom.
A határozattal szemben annak közlésétõl1 számított 15 napon belül az Egészségbiztosítási Felügyelethez címzett, de az Országos Egészségbiztosítási Pénztárhoz
benyújtott fellebbezéssel lehet élni.
A határozat elleni fellebbezés illetéke termékenként 5000 Ft, azaz ötezer forint, amelyet az eljárás megindításakor az eljárást kezdeményezõ iraton illetékbélyeggel kell megfizetni.
Tájékoztatom, hogy a megváltozott támogatás szerinti finanszírozás kezdõ napja 2009. 03. 01.
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ISO-kód

ISO-kód

09
09 18

09 18 04

09 18 04 03 03
09 18 04 03 03 073
09 18 04 03 03 074
09 18 04 03 09
09 18 04 03 09 030
09 18 04 03 09 031
09 18 39
09 18 39 03

09 18 39 03 03
09 18 39 03 03 052

09 18 39 03 03 053
09 18 39 03 09
09 18 39 03 09 024
09 18 39 03 09 025

ME-kód

Közfinanszírozás alapját
képezõ nettó ár
(Ft/ME)

Támogatás
mértéke

Támogatás
nettó
összege
(Ft/ME)

Kihordási
idõ
(hónap)

Felírható
ME

Közgyógyellátás

2695

SZEMÉLYI GONDOSKODÁS ÉS VÉDELEM SEGÉDESZKÖZEI
SZTÓMATERÁPIÁS SEGÉDESZKÖZÖK
Megjegyzés: a kihordási idõre felírható mennyiség egy stomára vonatkozik. Felnõtteknek 18 év felett napi 2 db sztómaterápiás zsák írható fel társadalombiztosítási támogatással.
Kivéve a 18 év feletti nappali tagozatos felsõfokú képzésben részesülõk részére legfeljebb 30 éves korig, és a 18 év alatti gyermekeknek, amennyiben felnõtt méretû sztómaterápiás zsák szükséges, napi 3 db írható fel társadalombiztosítási támogatással. A tápcsatornán kialakult fisztula esetén nyitott sztómazsákból naponta 1 db mennyiségben írható
fel.
Felírási jogosultság: sebész szakorvos, urológus szakorvos, onkológus szakorvos, rehabilitációs szakorvos, gyermeksebész szakorvos, nõgyógyász szakorvos, a szakorvosok ja vaslatára háziorvos
Egyrészes, zárt végû zacskók
Megjegyzés: orvosilag dokumentáltan indokolt esetben maximálisan 40 db zárt zacskó helyett felírható maximálisan 40 db nyitott zacskó
Egyrészes, öntapadós zárt zacskók
Indikáció: enterosztóma
Felírási jogosultság: sebész szakorvos, urológus szakorvos, onkológus szakorvos, rehabilitációs szakorvos, gyermeksebész szakorvos, nõgyógyász szakorvos, a szakorvosok ja vaslatára háziorvos
Hidrokolloid, normál
Coloplast Alterna Free, egyrészes, zárt, sztómaterápiás zacskó, hidrokolloid, méretre
1
415
100%
415
3
180
vágható, mini, átlátszó (20–65mm/120ml)
Coloplast Alterna Free, egyrészes, zárt, sztómaterápiás zacskó, hidrokolloid, méretre
1
415
100%
415
3
180
vágható, midi, átlátszó (20–65mm/250ml)
Hidrokolloid, maxi
Coloplast Alterna Free, egyrészes, zárt, sztómaterápiás zacskó, hidrokolloid, bõrszínû,
1
550
100%
550
3
180
maxi, 30-75mm/480ml
Coloplast Alterna Free, egyrészes, zárt, sztómaterápiás zacskó, hidrokolloid, bõrszínû,
1
550
100%
550
3
180
maxi, 35-75mm/480ml
Egyrészes, nyílt végû zacskók
Egyrészes, öntapadós
Indikáció: enterosztóma
Felírási jogosultság: sebész szakorvos, urológus szakorvos, onkológus szakorvos, rehabilitációs szakorvos, gyermeksebész szakorvos, nõgyógyász szakorvos, a szakorvosok ja vaslatára háziorvos
Egyrészes, öntapadós, hidrocolloid, normál
Coloplast Alterna Free/Hide-away elrejthetõ tépõzáras ürítõvel egyrészes, nyíltvégû,
1
479
100%
479
3
180
sztómaterápiás zacskó, hidrokolloid, méretre vágható, midi bõrszínû
(12–65mm/320ml)
Coloplast Alterna Free/Hide-away elrejthetõ tépõzáras ürítõvel egyrészes, nyílt végû,
1
479
100%
479
3
180
sztómaterápiás zacskó, hidrokolloid, méretre vágható, midi átlátszó (12–65mm/320ml)
Egyrészes, öntapadós, hidrocolloid, maxi
Coloplast Alterna Free/Hide-away elrejthetõ ürítõvel, egyrészes, nyílt végû zacskó,
1
750
100%
750
3
180
hidrokolloid, méretre vágható, maxi, bõrszínû 12-70 mm/460ml
Coloplast Alterna Free/Hide-away elrejthetõ ürítõvel, egyrészes, nyílt végû zacskó,
1
750
100%
750
3
180
hidrokolloid, méretre vágható, maxi, átlátszó 12-70 mm/460ml

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

09 18 04 03

Eszköz megnevezése

2009/9. szám

III/a. A Gyftv. 32. § (1) bekezdése a) pontjának aa) alpontja, (2) és (4) bekezdése alapján gyógyászati segédeszközök árhoz nyújtott támogatásának megállapítására (már támogatott vagy még nem támogatott csoporton belül) hozott határozatok:

09 18 42
09 18 42 03

09 18 42 03 03
09 18 42 03 03 029
09 18 42 03 03 030
09 30

09 30 04 06 09
09 30 04 06 09 016
09 30 04 06 12
09 30 04 06 12 031
21
21 45

21 45 06

21 45 06 06 18 018

Közfinanszírozás alapját
képezõ nettó ár
(Ft/ME)

Támogatás
mértéke

Támogatás
nettó
összege
(Ft/ME)

Kihordási
idõ
(hónap)

Felírható
ME

Közgyógyellátás

Többrészes, nyílt végû zacskók
Üríthetõ zacskók, kétrészes
Indikáció: enterosztóma
Felírási jogosultság: sebész szakorvos, urológus szakorvos, onkológus szakorvos, rehabilitációs szakorvos, nõgyógyász szakorvos, gyermeksebész szakorvos, a szakorvosok ja vaslatára háziorvos
Üríthetõ zacskók, kétrészes, normál
Coloplast Alterna Free/Hide-away elrejthetõ tépõzáras ürítõvel kétrészes, nyílt végû,
1
414
FIX
300
3
180
sztómaterápiás zacskó, bõrszínû, midi 50 mm csatlakozógyûrû (370 ml)
Coloplast Alterna Free/Hide-away elrejthetõ tépõzáras ürítõvel kétrészes, nyílt végû,
1
414
FIX
300
3
180
sztómaterápiás zacskó, bõrszínû, midi 40 mm csatlakozógyûrû (390 ml)
VIZELETFELSZÍVÓ ÉS DEFEKÁLÁSI SEGÉDESZKÖZÖK
Indikáció: gyógyszeresen, mûtétileg, speciális tornával, illetve ingerlõk alkalmazásával dokumentáltan nem kezelhetõ inkontinencia (BNO kódok: R15, illetve pszichiátriai vizsgálattal dokumentált esetben F98.1). Enterosztóma kialakítása után dokumentáltan indokolt esetben, legfeljebb 8 hétig.
Felírási jogosultság: sebész szakorvos, urológus szakorvos, onkológus szakorvos, rehabilitációs szakorvos, gyermeksebész szakorvos, neurológus szakorvos, nõgyógyász szakor vos, pszichiáter szakorvos, a szakorvosok javaslata alapján háziorvos
Megjegyzés: kizárólag 2 éves kortól, és napi 250 ml-es össz. vizeletvesztés felett rendelhetõ. A rendelésnél figyelembe kell venni az inkontinencia súlyosságát, a napi kontrollálatlanul ürülõ vizelet és széklet mennyiségét, és az egy kihordási idõ alatt felírható mennyiség alapján számított, naponta felhasználható egyszer használatos pelenkabetétek vagy
nadrágpelenkák össz. felszívó kapacitása legfeljebb annyi ml lehet, amennyi alkalmas a kontrollálatlanul ürülõ napi vizelet- és/vagy székletmennyiség biztonságos felszívására. A
kihordási idõre azonos eszköz többféle típusa is felírható azzal a megkötéssel, hogy ezen eszközök együttes mennyisége nem haladhatja meg bármelyik típusú eszköz felírható
mennyiségét. A 3500 ml feletti kapacitású nadrágpelenka kizárólag polyuriával járó egyéb társult betegség esetén rendelhetõ.
Testen való viselésre szánt vizeletfelszívó segédeszközök
Egyszer használatos nadrágpelenkák
Indikáció: 18 éves kor felett kizárólag vizelet- és székletinkontinencia együttes fennállása esetén írható
Megjegyzés: *egy kihordási idõ alatt 270 db nappali nadrágpelenka és 90 db éjszakai nadrágpelenka helyett 270 db azonos méretû éjszakai nadrágpelenka rendelhetõ
Egyszer használatos nadrágpelenka nappali (1200 ml-ig), kis méret
Seni Super XS (890 ml)
1
84
85%
71
3
270
K
Egyszer használatos nadrágpelenka éjszakai (1201 ml-tõl), kis méret
Seni Super Plus Extra Small (1650 ml)
1
88
85%
75
3
90/270
K
SEGÉDESZKÖZÖK A KOMMUNIKÁCIÓHOZ, TÁJÉKOZTATÁSHOZ ÉS
JELADÁSHOZ
HALLÁSJAVÍTÓ ESZKÖZÖK
Indikáció: Amennyiben a hallásvesztés 500, 1000 és 2000 Hz-en mért átlaga 20 dB, vagy annál kisebb, hallásjavító eszköz támogatással nem írható fel. Minden hallásjavító eszköz támogatással történõ felírása esetén audiometria, beszéd-hallás vizsgálat, stapedius reflex vizsgálat elvégzése, és annak dokumentálása kötelezõ. A felírásnál az oldaliságot fel
kell tüntetni. A hallásmaradvány javítására szolgáló készülékek fenti frekvenciákon mért minimum 90 dB halláscsökkenés esetén rendelhetõek.
Felírási jogosultság: audiológus szakorvos
Megjegyzés: Közgyógyellátott beteg esetén a közgyógyellátási jogcím jelölendõ.
Fül mögötti hallókészülékek
Indikáció: halláscsökkenés javítására
Felírási jogosultság: audiológus szakorvos
Fül mögötti hallókészülékek nagyfokútól súlyos halláscsökkenésig
Fül mögötti hallókészülékek nagyfokútól súlyos halláscsökkenésig digitális jelfeldolgozással, IV. csoport
ReSound RP 80
1
149 000
FIX
91 000
84
1
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21 45 06 06
21 45 06 06 18

ME-kód

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

09 30 04
09 30 04 06

Eszköz megnevezése
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ISO-kód

21 45 06 09
21 45 06 09 18
21 45 06 09 18 002

Eszköz megnevezése

Fül mögötti hallókészülékek hallásmaradványra
Fül mögötti hallókészülékek hallásmaradványra digitális jelfeldolgozással,
IV. csoport
Bernafon Xtreme 120 BTE

ME-kód

1

Közfinanszírozás alapját
képezõ nettó ár
(Ft/ME)

238 800

Támogatás
mértéke

FIX

Támogatás
nettó
összege
(Ft/ME)

142 100

Kihordási
idõ
(hónap)

Felírható
ME

84

Közgyógyellátás

1

III/b. A Gyftv. 32. § (1) bekezdése a) pontjának aa) alpontja, (2) és (4) bekezdése alapján gyógyászati segédeszközök árhoz nyújtott támogatásának megállapítására (már támogatott vagy még nem támogatott csoporton belül) hozott kijavító határozat:

04
04 27
04 27 09

04 27 09 03
04 27 09 03 06
04 27 09 03 06 006

Eszköz megnevezése

ME-kód

Közfinanszírozás alapját
képezõ nettó ár
(Ft/ME)

Támogatás
mértéke

Támogatás
nettó
összege
(Ft/ME)

Kihordási
idõ
(hónap)

Felírható
ME

Közgyógyellátás

SZEMÉLYES GYÓGYKEZELÕ SEGÉDESZKÖZÖK
INGERLÕK
Nem ortézisként használt izomingerlõk
Indikáció: végtagok petyhüdt pareticus, bénult izmainak rehabilitációja, definitív incontinentia
Felírási jogosultság: ortopéd szakorvos, traumatológus szakorvos, reumatológus szakorvos, neurológus szakorvos, gyermeksebész szakorvos, idegsebész szakorvos, urológus
szakorvos, nõgyógyász szakorvos, rehabilitációs szakorvos
Nem ortézisként használt izomingerlõk
Hálózatról mûködõ
Tensel ME 2006
1
37 450
85%
31 833
120
1

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

Jelen határozatomat fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatónak nyilvánítom.
A határozattal szemben annak közlésétõl1 számított 15 napon belül az Egészségbiztosítási Felügyelethez címzett, de az Országos Egészségbiztosítási Pénztárhoz
benyújtott fellebbezéssel lehet élni.
A fellebbezés 420 000 Ft, azaz négyszázhúszezer forint jogorvoslatidíj-köteles, amelynek megfizetése a fellebbezés benyújtásával egyidejûleg az Egészségbiztosítási Felügyelet Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00290249-00000000 számú elõirányzat-felhasználási keretszámlája javára postai befizetéssel vagy
átutalással teljesíthetõ.
Tájékoztatom, hogy az ISO 09 18 39 03 09 024, 09 18 39 03 09 025, 09 30 04 06 09 016, 09 30 04 06 12 031 gyógyászati segédeszközök tekintetében a finanszírozás kezdõ napja: 2009. 03. 01, a többi eszköz tekintetében 2009. 02. 01.

ISO-kód
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ISO-kód

K

Ezen határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye.
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ISO-kód

09
09 18

09 18 42 03 03
09 18 42 03 03

ME-kód

Közfinanszírozás alapját
képezõ nettó ár
(Ft/ME)

Támogatás
mértéke
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SZEMÉLYI GONDOSKODÁS ÉS VÉDELEM SEGÉDESZKÖZEI
SZTÓMATERÁPIÁS SEGÉDESZKÖZÖK
Megjegyzés: a kihordási idõre felírható mennyiség egy sztómára vonatkozik. Felnõtteknek 18 év felett napi 2 db sztómaterápiás zsák írható fel társadalombiztosítási támogatással.
Kivéve a 18 év feletti nappali tagozatos felsõfokú képzésben részesülõk részére legfeljebb 30 éves korig, és a 18 év alatti gyermekeknek, amennyiben felnõtt méretû sztómaterápiás zsák szükséges, napi 3 db írható fel társadalombiztosítási támogatással. A tápcsatornán kialakult fisztula esetén nyitott sztómazsákból naponta 1 db mennyiségben írható
fel.
Felírási jogosultság: sebész szakorvos, urológus szakorvos, onkológus szakorvos, rehabilitációs szakorvos, gyermeksebész szakorvos, nõgyógyász szakorvos, a szakorvosok ja vaslatára háziorvos
Többrészes, nyílt végû zacskók
Üríthetõ zacskók, kétrészes
Indikáció: enterosztóma
Felírási jogosultság: sebész szakorvos, urológus szakorvos, onkológus szakorvos, rehabilitációs szakorvos, nõgyógyász szakorvos, gyermeksebész szakorvos, a szakorvosok ja vaslatára háziorvos
Üríthetõ zacskók, kétrészes, normál
Coloplast Alterna Free/Hide-away elrejthetõ ürítõvel, kétrészes, nyílt végû zacskó, hidrokolloid, bõrszínû, maxi 60 mm/480ml

Jelen határozatomat fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatónak nyilvánítom.
A határozattal szemben annak közlésétõl1 számított 15 napon belül az Egészségbiztosítási Felügyelethez címzett, de az Országos Egészségbiztosítási Pénztárhoz
benyújtott fellebbezéssel lehet élni.
A fellebbezés 420 000 Ft, azaz négyszázhúszezer forint jogorvoslatidíj-köteles, amelynek megfizetése a fellebbezés benyújtásával egyidejûleg az Egészségbiztosítási Felügyelet Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00290249-00000000 számú elõirányzat-felhasználási keretszámlája javára postai befizetéssel vagy
átutalással teljesíthetõ.
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III/c. A Gyftv. 32. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja, (2) bekezdése, (4) bekezdése alapján gyógyászati segédeszközök árhoz nyújtott támogatásának megállapítására (már támogatott vagy még nem támogatott csoporton belül) hozott elutasító határozat:

IV. A Gyftv. 32. § (1) bekezdése b) pontjának bd) alpontja, és (3) bekezdése alapján gyógyászati segédeszközök külön jogszabály szerinti névváltoztatására
hozott határozatok:
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SZEMÉLYI GONDOSKODÁS ÉS VÉDELEM SEGÉDESZKÖZEI
VIZELETFELSZÍVÓ ÉS DEFEKÁLÁSI SEGÉDESZKÖZÖK
Indikáció: gyógyszeresen, mûtétileg, speciális tornával, illetve ingerlõk alkalmazásával dokumentáltan nem kezelhetõ inkontinencia (BNO-kódok: R15, illetve pszichiátriai vizsgálattal dokumentált esetben F98.1). Enterosztóma kialakítása után dokumentáltan indokolt esetben, legfeljebb 8 hétig.
Felírási jogosultság: sebész szakorvos, urológus szakorvos, onkológus szakorvos, rehabilitációs szakorvos, gyermeksebész szakorvos, neurológus szakorvos, nõgyógyász szakor vos, pszichiáter szakorvos, a szakorvosok javaslata alapján háziorvos
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Megjegyzés: kizárólag 2 éves kortól, és napi 250 ml-es össz. vizeletvesztés felett rendelhetõ. A rendelésnél figyelembe kell venni az incontinencia súlyosságát, a napi kontrollálatlanul ürülõ vizelet és széklet mennyiségét, és az egy kihordási idõ alatt felírható mennyiség alapján számított, naponta felhasználható egyszer használatos pelenkabetétek vagy
nadrágpelenkák össz. felszívó kapacitása legfeljebb annyi ml lehet, amennyi alkalmas a kontrollálatlanul ürülõ napi vizelet- és/vagy székletmennyiség biztonságos felszívására.
A kihordási idõre azonos eszköz többféle típusa is felírható azzal a megkötéssel, hogy ezen eszközök együttes mennyisége nem haladhatja meg bármelyik típusú eszköz felírható
mennyiségét. A 3500 ml feletti kapacitású nadrágpelenka kizárólag polyuriával járó egyéb társult betegség esetén rendelhetõ.
Testen való viselésre szánt vizeletfelszívó segédeszközök
Egyszer használatos nadrágpelenkák
Indikáció: 18 éves kor felett kizárólag vizelet- és székletinkontinencia együttes fennállása esetén írható
Megjegyzés: *egy kihordási idõ alatt 270 db nappali nadrágpelenka és 90 db éjszakai nadrágpelenka helyett 270 db azonos méretû éjszakai nadrágpelenka rendelhetõ
Egyszer használatos nadrágpelenka nappali (1200 ml-ig), kis méret
Seni Super S (944 ml)
1
88
FIX
71
3
270
Egyszer használatos nadrágpelenka nappali (1800 ml-ig), közepes méret
Seni Super M (1259 ml)
1
112
FIX
82
3
270
HALLÁSJAVÍTÓ ESZKÖZÖK
Indikáció: Amennyiben a hallásvesztés 500, 1000 és 2000 Hz-en mért átlaga 20 dB, vagy annál kisebb, hallásjavító eszköz támogatással nem írható fel. Minden hallásjavító eszköz támogatással történõ felírása esetén audiometria, beszéd-hallás vizsgálat, stapedius reflex vizsgálat elvégzése, és annak dokumentálása kötelezõ. A felírásnál az oldaliságot fel
kell tüntetni. A hallásmaradvány javítására szolgáló készülékek fenti frekvenciákon mért minimum 90 dB halláscsökkenés esetén rendelhetõek.
Felírási jogosultság: audiológus szakorvos
Megjegyzés: Közgyógyellátott beteg esetén a közgyógyellátási jogcím jelölendõ.
Hallójárati készülékek
Indikáció: halláscsökkenés javítására
Felírási jogosultság: audiológus szakorvos
Mélyhallójárati készülékek
Mélyhallójárati készülékek kis-közepes halláscsökkenésre
Mélyhallójárati készülékek kis-közepes halláscsökkenésre digitális jelfeldolgozással,
V. csoport
Victofon Balance CIC
1
190 000
70%
133 000
84
1
K
Hallójárati és fülkagylókészülékek
Hallójárati és fülkagylókészülékek nagyfokútól súlyos halláscsökkenésre
Hallójárati és fülkagylókészülékek nagyfokútól súlyos halláscsökkenésre digitális jelfeldolgozással, V. csoport
Victofon Balance ITE
1
220 000
70%
154 000
84
1
K
Fül mögötti hallókészülékek
Indikáció: halláscsökkenés javítására
Felírási jogosultság: audiológus szakorvos
Fül mögötti hallókészülékek nagyfokútól súlyos halláscsökkenésig
Fül mögötti hallókészülékek nagyfokútól súlyos halláscsökkenésig digitális jelfeldolgozással, III. csoport
Nano EVO
1
125 000
FIX
65 450
84
1
Fül mögötti hallókészülékek nagyfokútól súlyos halláscsökkenésig digitális jelfeldolgozással, V. csoport
Victofon Balance BTE
1
202 800
70%
141 960
84
1
K

Jelen határozatokat fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatónak nyilvánítom.
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A határozattal szemben annak közlésétõl1 számított 15 napon belül az Egészségbiztosítási Felügyelethez címzett, de az Országos Egészségbiztosítási Pénztárhoz
benyújtott fellebbezéssel lehet élni.
A fellebbezés 6000 Ft, azaz hatezer forint jogorvoslatidíj-köteles, amelynek megfizetése a fellebbezés benyújtásával egyidejûleg az Egészségbiztosítási Felügyelet Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00290249-00000000 számú elõirányzat-felhasználási keretszámlája javára postai befizetéssel vagy átutalással teljesíthetõ.
Tájékoztatom, hogy az ISO 21 45 03 03 21 004, 21 45 03 06 06 21 006, 21 45 06 06 21 009 gyógyászati segédeszközök tekintetében a finanszírozás kezdõ napja:
2009. 03. 01, a többi eszköz tekintetében 2009. 02. 01.

V. A Ket. 29. § (2) bekezdésének a) pontja alapján hozott határozatok:
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SEGÉDESZKÖZÖK A KOMMUNIKÁCIÓHOZ, TÁJÉKOZTATÁSHOZ ÉS
JELADÁSHOZ
HALLÁSJAVÍTÓ ESZKÖZÖK
Indikáció: Amennyiben a hallásvesztés 500, 1000 és 2000 Hz-en mért átlaga 20 dB, vagy annál kisebb, hallásjavító eszköz támogatással nem írható fel. Minden hallásjavító eszköz támogatással történõ felírása esetén audiometria, beszéd-hallás vizsgálat, stapedius reflexvizsgálat elvégzése, és annak dokumentálása kötelezõ. A felírásnál az oldaliságot fel
kell tüntetni. A hallásmaradvány javítására szolgáló készülékek fenti frekvenciákon mért minimum 90 dB halláscsökkenés esetén rendelhetõek.
Felírási jogosultság: audiológus szakorvos
Megjegyzés: Közgyógyellátott beteg esetén a közgyógyellátási jogcím jelölendõ.
Fül mögötti hallókészülékek
Indikáció: halláscsökkenés javítására
Felírási jogosultság: audiológus szakorvos
Fejpánt-hallókészülékek (csontvezetéses)
Fejpánt-hallókészülékek (csontvezetéses)
Starkey BC 1
1
130 000
70%
91 000
60
1
K
Viennatone 90 AN
1
130 000
70%
91 000
60
1
K
Hallásjavító készülékek tartozékai és a hallásjavítás egyéb eszközei
Egyéb hallásjavító eszközök
Hurkos erõsítõ
Megjegyzés: akkor rendelhetõ, ha a nagyothalló telefonorsóval ellátott készülékkel rendelkezik.
LPS-3 Indukciós hurok telefonhoz
1
28 600
50%
14 300
120
1
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Jelen határozatokat fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatónak nyilvánítom.
A határozattal szemben annak közlésétõl1 számított 15 napon belül az Egészségbiztosítási Felügyelethez címzett, de az Országos Egészségbiztosítási Pénztárhoz
benyújtott fellebbezéssel lehet élni.
A határozat elleni fellebbezés illetéke termékenként 5000 Ft, azaz ötezer forint, amelyet az eljárás megindításakor az eljárást kezdeményezõ iraton illetékbélyeggel kell megfizetni.
Tájékoztatom, hogy a megváltozott támogatás szerinti finanszírozás kezdõ napja 2009. 02. 01.
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KÖTSZEREK
Indikáció: kiterjedt ulcus cruris, chronicus sipoly, II–IV. stádiumú decubitus, fekélyek, égési sebek, krónikus diabeteses sebek, tumoros sebek, fertõzött krónikus traumás sebek.
Sztómával élõ részére, amennyiben sztómaterápiás eszközzel kielégítõen nem látható el. Az orvosi dokumentációban a felírás indokát is rögzíteni kell. Tracheosztóma, rögzítésére
és tracheosztóma alaplapként. Kock reservoir esetén 02 03 03, 02 03 06, 02 03 09 ISO-kódú filmkötszerek, a 02 12 03 ISO-kódú hydrokolloidok, a 02 24 03 ISO-kódú mull-la pok, a 02 33 03 ISO-kódú nedvszívó sebpárnák, a 02 36 ISO-kódú ragtapaszok és a 02 39 ISO-kódú kötésrögzítõk mennyiségi korlátozás nélkül a szükségletnek megfelelõ
mennyiségben írhatók fel. A legnagyobb kötszer méretét meghaladó sebnagyság esetén a legnagyobb kötszert meghaladó, de csak a seb területének megfelelõ kötszer írható fel.
Felírási jogosultság: sebész, érsebész, gyermeksebész, traumatológus, onkológus, bõrgyógyász, ortopéd, rehabilitációs, fül-orr-gégész szakorvos, vagy javaslatára háziorvos legfeljebb 3 hónapig.
Megjegyzés: A felírható kötszer mérete az ellátandó seb, sipoly, fekély méretét meghaladó legkisebb méretû kötszer. Egy kihordási idõ alatt a három kötszercsoportból csoportonként egy-egy fajta kötszer írható fel. (Elsõ kötszercsoport: alginat, impregnált lapok; második kötszercsoport: filmkötszer, polimer kötszer, habszivacs, hydrocolloid, hydrogel,
sziget kötszer, nedvszívó sebpárna, mull-lapok; harmadik kötszercsoport: mullpólya, rugalmas csõháló kötszer, ragtapasz, kötésrögzítõ.) Több seb, vagy sipoly, vagy fekély esetén
az orvosnak a vényen jelölnie kell, hogy hány sebet, vagy sipolyt, vagy fekélyt lát el a felírt mennyiséggel. Egy vényen csak egyfajta, és azonos stádiumú sebek ellátásához szükséges kötszerek rendelhetõk. A kötszer választásánál figyelembe kell venni a gyártó használati útmutatóban rögzített elõírásait. Sebfelmérõ lap kitöltése minden esetben kötelezõ.
A primer varicositasból eredõ ulcus cruris esetén, mûtét mérlegelése céljából az illetékes szakorvossal a konzultáció kötelezõ, és ez dokumentálandó. A legnagyobb kötszer méretét meghaladó sebnagyság esetén a legnagyobb kötszert meghaladó, de csak a seb területének megfelelõ kötszer írható. Ha a korszerû kötszerekkel való kezelés a 6 hónapot eléri
és a seb állapotának javulása nem dokumentálható, a REP ellenõrzõ fõorvosa felülvizsgálatot kezdeményez a további kezelési lehetõségekrõl. A 02 09 ISO-kódú habszivacsok és
habok csoportba sorolt és a 02 10 03 ISO-kódú kétrétegû habszivacs kötszerek steril, antimikrobiális csoportba sorolt kötszerek a kihordási idõ alatt együttesen nem rendelhetõek.
FILMKÖTSZEREK
Filmkötszerek 10 x 25 cm-ig
Filmkötszerek 10 x 25 cm-ig, steril
Filmkötszerek 10 x 25 cm-ig, steril
Kliniderm Film 9 x 25 cm
1
291
70%
204
1
10
K
Suprasorb F 10 x 25 cm
1
291
70%
204
1
10
K
HABSZIVACSOK, HABOK
Megjegyzés: csak közepesen, vagy erõsen váladékozó sebre írható.
Habszivacsok, habok 7,5 x 7,5 cm-ig
Habszivacsok, habok 7,5 x 7,5 cm-ig, steril
Habszivacsok, habok 7,5 x 7,5 cm-ig, steril
Suprasorb P öntapadó 7,5 x 7,5 cm
1
719
85%
611
1
30
K
Cutinova Plus 10 x 20 cm
1
1 700
85%
1 445
1
30
K
Suprasorb M 20 x 20 cm
1
2 299
85%
1 954
1
30
K
Suprasorb P öntapadó 15 x 20 cm
1
2 299
85%
1 954
1
30
K
HYDROGÉLEK
Hydrogéllapok
Hydrogéllapok 20 x 20 cm-ig, steril
Hydrogéllapok 20 x 20 cm-ig, steril
Elasto-Gél 20 x 40 x 0,3 cm
1
4 100
70%
2 870
1
10
K
SZIGETKÖTSZEREK
Szigetkötszerek, méretre vágottak
Szigetkötszerek, méretre vágottak 10 x 10 cm-ig, steril
Szigetkötszerek, méretre vágottak 10 x 10 cm-ig, steril
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VI. A Gyftv. 35. § (3) bekezdése és az R. 11. § (1) bekezdésének módosítása miatt hozott módosító határozatok:
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1
1

47
47

50%
50%

24
24

1
1

8
8

K
K

1

85

50%

43

1

8

K

1
1

155
155

50%
50%

78
78

1
1

8
8

K
K

1
1
1
1

1 262
1 262
1 262
1 262

50%
50%
50%
50%

631
631
631
631

1
1
1
1

8
8
8
8

K
K
K
K

1

36

50%

18

1

30

K

1

39

50%

20

1

15

K

1

358

50%

179

1

15

K

1

1 044

50%

522

1

15

K

1

320

50%

160

1

15

K
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Sanipore 10 x 9 cm
Soffix-Med 8 x 10 cm
Szigetkötszerek, méretre vágottak 10 x 20 cm-ig, steril
Szigetkötszerek, méretre vágottak 10 x 20 cm-ig, steril
Soffix-Med 15 x 10 cm
Szigetkötszerek, méretre vágottak 20 x 20 cm-ig, steril
Szigetkötszerek, méretre vágottak 20 x 20 cm-ig, steril
Cicaplaie 25 x 10 cm
Sanipore steril strip 9 x 30 cm
Szigetkötszerek, tekercsek
Szigetkötszerek, tekercsek 5 m x 10 cm-ig, steril
Szigetkötszerek, tekercsek 5 m x 10 cm-ig, steril
Curaplast 5 m x 8 cm
Sanipore Band 5 m x 4 cm
Sanipore Band 5 m x 6 cm
Sanipore Band 5 m x 8 cm
MULL-LAPOK, MULLPÓLYÁK
Mullpólyák steril
Mullpólyák steril, vágott
Mullpólyák steril, vágott 5 m x 6 cm-ig
Amido-Mátra 5 m x 6 cm
RUGALMAS CSÕHÁLÓKÖTSZEREK
Rugalmas csõhálókötszerek 1 m-es
Rugalmas csõhálókötszerek 1 m-es 5-es méretig, steril
Rugalmas csõhálókötszerek 1 m-es 5-es méretig, steril
Interfix 1 m-es 5-es
RAGTAPASZOK
Cink-oxidos ragtapasz
Cink-oxidos ragtapasz 5 m x 5 cm-ig
Cink-oxidos ragtapasz 5 m x 5 cm-ig
Centerplast Standard 5 m x 5 cm
Selyem ragtapasz 5 m x 5 cm-ig
Selyem ragtapasz 5 m x 5 cm-ig
Clinipore Silk 9,1 m x 2,5 cm
Selyem ragtapasz 5 m x 5 cm-tõl
Selyem ragtapasz 5 m x 5 cm-tõl
Clinipore Silk 9,1 m x 5 cm
KÖTÉSRÖGZÍTÕK
Vlies kötésrögzítõ
Vlies kötésrögzítõ 10 m x 2,5 cm-ig
Vlies kötésrögzítõ 10 m x 2,5 cm-ig

ME-kód

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

02 21 03 09 03 017
02 21 03 09 03 026
02 21 03 12
02 21 03 12 03
02 21 03 12 03 031
02 21 03 15
02 21 03 15 03
02 21 03 15 03 019
02 21 03 15 03 024
02 21 06
02 21 06 03
02 21 06 03 03
02 21 06 03 03 014
02 21 06 03 03 015
02 21 06 03 03 016
02 21 06 03 03 017
02 24
02 24 06
02 24 06 03
02 24 06 03 03
02 24 06 03 03 007
02 27
02 27 03
02 27 03 06
02 27 03 06 03
02 27 03 06 03 002
02 36
02 36 03
02 36 03 06
02 36 03 06 03
02 36 03 06 03 002
02 36 06 06
02 36 06 06 03
02 36 06 06 03 004
02 36 06 09
02 36 06 09 03
02 36 06 09 03 008
02 39
02 39 03
02 39 03 12
02 39 03 12 03

Eszköz megnevezése
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04 03 06 09 12
04 03 06 09 12 001
04 06
04 06 06
04 06 06 03
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(Ft/ME)
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idõ
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Felírható
ME

Közgyógyellátás

Sanipore Fix 10 m x 2,5 cm
1
325
85%
276
1
12
K
Vlies kötésrögzítõ 10 m x 5 cm-ig
Vlies kötésrögzítõ 10 m x 5 cm-ig
Soffix hipoallergén 10 m x 5 cm
1
540
85%
459
1
12
K
Vlies kötésrögzítõ 10 m x 10 cm-tõl
Vlies kötésrögzítõ 10 m x 10 cm-tõl
Sanipore Fix 10 m x 20 cm
1
1 969
85%
1 674
1
12
K
Sontara kötésrögzítõ
Sontara kötésrögzítõ 10 m x 5 cm-ig
Sontara kötésrögzítõ 10 m x 5 cm-ig
Centerplast-E 10 m x 5 cm
1
486
85%
413
1
15
K
Sontara kötésrögzítõ 10 m x 10 cm-ig
Sontara kötésrögzítõ 10 m x 10 cm-ig
Centerplast Elastofix 10 m x 10 cm
1
907
85%
771
1
15
K
Öntapadó kötésrögzítõ pólyák
Öntapadó kötésrögzítõ pólyák 4 m x 12 cm-ig
Öntapadó kötésrögzítõ pólyák 4 m x 12 cm-ig
Klinifix 4 m x 12 cm
1
437
70%
306
1
30
K
SZEMÉLYES GYÓGYKEZELÕ SEGÉDESZKÖZÖK
LÉGZÉSTERÁPIA SEGÉDESZKÖZEI
Inhalátorok
Kézi inhalátorok inhalációs gyógyszerekhez
Indikáció: mucoviscidosis, acut bronchitis, cronicus bronchitis, bronchiectasia, asthma bronchiale, pseudocroup
Felírási jogosultság: belgyógyász szakorvos, fül-orr-gégész szakorvos, pulmonológus szakorvos
Kézi inhalátor egyéb antiasthmaticumokhoz
Inhalátor M (Atrovent, Berodual, Berotec)
1
1 322
85%
1 124
36
1
K
KERINGÉSI TERÁPIÁS SEGÉDESZKÖZÖK
Ödéma elleni kar-, láb- és más testrészekre való kompressziós textiliák
Megjegyzés: a kihordási idõre felírható mennyiség egyoldali ellátásra vonatkozik, és a felírásnál az oldaliságot fel kell tüntetni
Harisnyák alsó végtagra II. kompressziós fokozat
Indikáció: kiterjedt alsó végtagi varicositas, postvaricectomias és revascularizatios oedema és hematoma, varix mûtét és szklerotisalo kezelés után, postthrombotikus szindróma
(induráció és bõrtünetek nélkül) superficialis thrombophlebitis
Felírási jogosultság: angiológus szakorvos, sebész szakorvos, gyermeksebész szakorvos, traumatológus szakorvos, érsebész szakorvos, ortopéd szakorvos, onkológus szakorvos,
bõrgyógyász szakorvos, belgyógyász szakorvos
Megjegyzés: amennyiben a beteg végtagjának mérete és deformitása miatt dokumentáltan nem látható el standard termékkel, méretes termék rendelhetõ
Térdharisnya standard (AD)
Komprimed AD térdharisnya (standard)
1
1 120
85%
952
6
2
K
Dr. Tex-Stand térdharisnya
1
1 010
0,85
859
6
2
K
Térdharisnya méretes (AD)
Komprimed AD térdharisnya (méretes)
1
2 100
85%
1 785
6
2
K
Combközépig érõ méretes (AF)
Komprimed AF combközépig érõ harisnya (méretes)
1
2 525
85%
2 146
6
2
K
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04 06 06 03 06
04 06 06 03 06 013
04 06 06 03 12
04 06 06 03 12 014

ME-kód

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

02 39 03 12 03 002
02 39 03 15
02 39 03 15 03
02 39 03 15 03 004
02 39 03 21
02 39 03 21 03
02 39 03 21 03 008
02 39 06
02 39 06 12
02 39 06 12 03
02 39 06 12 03 004
02 39 06 15
02 39 06 15 03
02 39 06 15 03 002
02 39 09
02 39 09 15
02 39 09 15 03
02 39 09 15 03 006
04
04 03
04 03 06
04 03 06 09
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04 06 06 03 15
04 06 06 03 15 028
04 06 06 03 18
04 06 06 03 18 016
04 06 06 03 21
04 06 06 03 21 008
04 06 06 03 24
04 06 06 03 24 014
04 06 06 06

04 06 06 12 06
04 06 06 12 06 005
04 06 06 12 09
04 06 06 12 09 004
04 06 06 12 12
04 06 06 12 12 004
04 06 06 12 27
04 06 06 12 27 002
04 06 06 18
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ME

Közgyógyellátás

2009/9. szám

Combtõig érõ standard (AG)
Komprimed AG combtõig érõ harisnya (standard)
1
1 450
85%
1 233
6
2
K
Combtõig érõ méretes (AG)
Komprimed AG combtõig érõ harisnya (méretes)
1
2 870
85%
2 440
6
2
K
Egyszáras harisnyanadrág standard (AG/HB)
Elastomed Stretch AG/HB egyszáras harisnyanadrág (standard)
1
3 000
FIX
1 666
6
2
Egyszáras harisnyanadrág méretes (AG/HB)
Komprimed AG/HB egyszáras harisnyanadrág (méretes)
1
3 900
85%
3 315
6
2
K
Harisnyák alsó végtagra III. kompressziós fokozat
Indikáció: chronicus vénás elégtelenség decompensalt stádiuma (constans oedema), lymphoedema kompenzálás utáni folyamatos kezelése
Felírási jogosultság: angiológus szakorvos, sebész szakorvos, érsebész szakorvos, onkológus szakorvos, bõrgyógyász szakorvos, belgyógyász szakorvos, lymphoedema kezelését
végzõ lymphologiai központ
Megjegyzés: amennyiben a beteg végtagjának mérete és deformitása miatt dokumentáltan nem látható el standard termékkel, méretes termék rendelhetõ
Komprimed AD térdharisnya (méretes)
1
2 500
85%
2 125
6
2
K
Combközépig érõ méretes (AF)
Komprimed AF combközépig érõ harisnya (méretes)
1
3 400
85%
2 890
6
2
K
Combtõig érõ méretes (AG)
Komprimed AG combtõig érõ harisnya (méretes)
1
4 100
85%
3 485
6
2
K
Egyszáras méretes harisnyanadrág (AG/HB)
Komprimed AG/HB egyszáras harisnyanadrág (méretes)
1
6 200
85%
5 270
6
2
K
Harisnyanadrág méretes (AM)
Komprimed AM harisnyanadrág (méretes)
1
14 050
85%
11 943
6
2
K
Harisnyák felsõ végtagra II. kompressziós fokozat
Indikáció: lymphoedema kompenzálás utáni folyamatos kezelése
Felírási jogosultság: angiológus szakorvos, sebész szakorvos, érsebész szakorvos, onkológus szakorvos, bõrgyógyász szakorvos, belgyógyász szakorvos, lymphoedema kezelését
végzõ lymphologiai központ szakorvosa
Megjegyzés: amennyiben a beteg végtagjának mérete és deformitása miatt dokumentáltan nem látható el standard termékkel, méretes termék rendelhetõ
Karharisnya méretes (CH)
Komprimed CH karharisnya vállrögzítõvel (méretes)
1
6 100
85%
5 185
6
2
K
Kombinált karharisnya standard (AH)
Komprimed AH kombinált karharisnya vállrögzítõvel (standard)
1
5 800
85%
4 930
6
2
K
Kombinált karharisnya méretes (AH)
Komprimed AH kombinált karharisnya vállrögzítõvel (méretes)
1
7 900
85%
6 715
6
2
K
Ötujjas méretes kesztyû
Komprimed AC 5 ötujjas kesztyû (méretes)
1
11 200
85%
9 520
6
2
K
40%-os megnyúlású kompressziós pólyák
Indikáció1: phlebothrombosis, varicositas, thrombophlebitis, chronicus vénaelégtelenség, postthrombotikus szindroma. Indikáció: végtagsérülést követõen primer ellátásként,
vagy a fix rögzítés (gipsz, funkcionális törésrögzítõ) levételét követõen is rendelhetõ. Indikáció 2: végtagsérülést követõen primer ellátásként, vagy a fix rögzítés (gipsz, funkcio nális törésrögzítõ) levételét követõen
Felírási jogosultság indikáció1 esetén: angiológus szakorvos, sebész szakorvos, érsebész szakorvos, gyermeksebész szakorvos, onkológus szakorvos, bõrgyógyász szakorvos, bel gyógyász szakorvos, traumatológus szakorvos, ortopéd szakorvos, lymphoedema kezelését végzõ lymphologiai központ szakorvosa. Felírási jogosultság: fenti indikációban trau matológus szakorvos, ortopéd szakorvos, rehabilitációs szakorvos. Felírási jogosultság indikáció 2 esetén: traumatológus szakorvos, ortopéd szakorvos, rehabilitációs szakorvos
Megjegyzés: a kihordási idõre felírható mennyiség egy végtagra vonatkozik, és a felírásnál a végtagot és az oldaliságot fel kell tüntetni

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

04 06 06 06 06 009
04 06 06 06 12
04 06 06 06 12 009
04 06 06 06 18
04 06 06 06 18 009
04 06 06 06 24
04 06 06 06 24 006
04 06 06 06 30
04 06 06 06 30 009
04 06 06 12
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04 06 06 30

04 06 06 30 03
04 06 06 30 03 005
04 06 06 30 03 009
04 06 06 30 03 010
04 12
04 12 09
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04 12 09 15 06 020
04 12 09 15 06 027
04 12 09 15 06 037
04 12 09 18
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Kompressziós öltözetek
Indikáció: égési sérülés
Felírási jogosultság: angiológus szakorvos, érsebész szakorvos, sebész szakorvos, gyermeksebész szakorvos, traumatológus szakorvos
Megjegyzés: a végtagoknál használt termékeknél a kihordási idõre felírható mennyiség egyoldali ellátásra vonatkozik, és a felírásnál az oldaliságot fel kell tüntetni
Csõkötszerek
Seton Tubigrip vastag bokára, közepes térdre, vékony combra
m
363
85%
309
2
2
Seton Tubigrip közepes törzsre/1 m
m
755
85%
642
2
2
Seton Tubigrip vaskos törzsre/1 m
m
1 122
85%
954
2
2
HASI SÉRVSEGÉDESZKÖZÖK
Sérvtapaszok, övek és sérvkötõk
Indikáció: hasfali sérv, operált hasfali sérv, köldöksérv
Felírási jogosultság: sebész szakorvos, rehabilitációs szakorvos, nõgyógyász szakorvos, onkológus szakorvos
Megjegyzés: amennyiben a beteg hasának mérete és deformitása miatt nem látható el adaptálható termékkel, egyedi méretvétel alapján készített, vagy méretes rendelhetõ
Normál
Adaptálható
AH-10 (Rehab-Bán)
1
7 700
85%
6 545
12
2
AH-10 (Rehab-Hungária)
1
7 700
85%
6 545
12
2
AH-12 (GYSGY Ortopédtechnika)
1
7 700
85%
6 545
12
2
Extra
Adaptálható
PM 102 (Promobil)
1
19 050
85%
16 193
24
2
Lágyéksérvkötõ
Indikáció: lágyéksérv, heresérv, combsérv
Felírási jogosultság: sebész szakorvos, urológus szakorvos
Megjegyzés: amennyiben a beteg a sérv mérete miatt nem látható el adaptálható termékkel, méretes rendelhetõ
Egyoldali
Adaptálható, egyoldali lágyéksérvkötõ (Mobilitás 2000)
1
7 750
85%
6 588
12
1
Kétoldali
Adaptálható, kétoldali lágyéksérvkötõ (Rehab-Bán)
1
13 600
85%
11 560
12
1
AH-45 rugós (Rehab-Észak)
1
13 600
85%
11 560
12
1
AH-53 gumiöves (Rehab-Hungária)
1
13 600
85%
11 560
12
1
Here v. combsérvkötõ
Indikáció: lágyéksérv, heresérv, combsérv
Felírási jogosultság: sebész szakorvos, urológus szakorvos
Megjegyzés: amennyiben a beteg a sérv mérete miatt nem látható el adaptálható termékkel, méretes rendelhetõ
Egyoldali
Adaptálható here- vagy combsérvkötõ (Ortoprofil)
1
2 565
85%
2 180
12
1
Adaptálható here- vagy combsérvkötõ (Sala-Med)
1
2 565
85%
2 180
12
1
Adaptálható here- vagy combsérvkötõ (Rehab-Centrum)
1
2 565
85%
2 180
12
1
Adaptálható here- vagy combsérvkötõ (Ortobrace)
1
2 565
85%
2 180
12
1
Adaptálható here- vagy combsérvkötõ (Rehab-Bán)
1
2 565
85%
2 180
12
1

K
K
K

K
K
K

K

K
K
K
K

K
K
K
K
K
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04 12 09 03
04 12 09 03 03
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04 12 09 03 03 030
04 12 09 03 03 031
04 12 09 06
04 12 09 06 06
04 12 09 06 06 009
04 12 09 15
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ISO-kód

04 19
04 19 15
04 19 15 03

04 19 15 03 03
04 19 15 03 03 036
04 19 15 03 03 037
04 24
04 24 12
04 24 12 03

04 27 09 03
04 27 09 03 06
04 27 09 03 06 006
04 45
04 45 09
04 45 09 06

04 45 09 06 06
04 45 09 06 06 001
04 48
04 48 12

Közfinanszírozás alapját
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(Ft/ME)

Támogatás
mértéke

Támogatás
nettó
összege
(Ft/ME)

Kihordási
idõ
(hónap)

Felírható
ME

Közgyógyellátás

SEGÉDESZKÖZÖK GYÓGYSZERBEADÁSHOZ
Egyszer használatos fecskendõtûk
Egyszer használatos fecskendõtûk
Indikáció: chronicus betegségek otthoni gyógyszerterápiájához (egyszer használatos fecskendõhöz)
Felírási jogosultság: kezelõ szakorvos, háziorvos
Megjegyzés: egyszer használatos fecskendõkhöz; *a kihordási idõre felírható mennyiség szükség szerinti
Egyszer használatos fecskendõtûk
Neolus 26G 1"
1
4
85%
3
1
*
Neolus 276G 3/4"
1
4
85%
3
1
*
FIZIKAI, ÉLETTANI ÉS BIOKÉMIAI VIZSGÁLÓKÉSZÜLÉKEK ÉS -ANYAGOK
Vérelemzõ anyagok
Vércukorszintmérõk
Indikáció: inzulinkezelésre szoruló diabetes mellitus
Felírási jogosultság: diabetológiai szakrendelés szakorvosa
Vércukorszintmérõk
D-Cont Personal
1
12 300
50%
6 150
72
1
Dcont Personal Optimum Plusz
1
13 000
FIX
6 000
72
1
INGERLÕK
Nem ortézisként használt izomingerlõk
Indikáció: végtagok petyhüdt pareticus, bénult izmainak rehabilitációja, definitív incontinentia
Felírási jogosultság: ortopéd szakorvos, traumatológus szakorvos, reumatológus szakorvos, neurológus szakorvos, gyermeksebész szakorvos, idegsebész szakorvos, urológus
szakorvos, nõgyógyász szakorvos, rehabilitációs szakorvos
Nem ortézisként használt izomingerlõk
Hálózatról mûködõ
Tensel ME 2006
1
37 450
85%
31 833
120
1
GERINCNYÚJTÁS ESZKÖZEI
Tartozékok és kiegészítõk
Kiegészítõk álló helyzetû húzásra alkalmas eszközhöz
Indikáció: gerincnyújtás eszközeihez
Felírási jogosultság: traumatológus szakorvos, ortopéd szakorvos, rehabilitációs szakorvos
Bokamandzsetta álló helyzetû húzásra alkalmas eszközhöz
Activ nyújtókészülék tartozéka, bokamandzsetta
1
3 088
85%
2 625
12
1
MOZGÁS-, ERÕ- ÉS EGYENSÚLYGYAKORLÓ ESZKÖZÖK
Ujj- és kéztornaeszközök
Indikáció: radialis paresis, extensor ínsérülés, ulnaris paresis, rheumatoid arthritis
Felírási jogosultság: ortopéd szakorvos, rehabilitációs szakorvos, traumatológus szakorvos, reumatológus szakorvos, neurológus szakorvos, idegsebész szakorvos, kézsebész
szakorvos, gyermeksebész szakorvos
Ujj-, és kézgyakoroltató eszközök paresisre, paralysisre
Ujj-, és kézlazító eszközök
V-82 (Rehab-Bán)
1
30 500
85%
25 925
12
1
V-82 (Rehab-Kelet)
1
30 500
85%
25 925
12
1
AV-82 (Rehab-Kelet)
1
30 500
85%
25 925
12
1

K
K

K

K

K

K
K
K
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Kar-, törzs- és lábtornaeszközök
Csípõtornáztató
Csípõtornáztató
Indikáció: csípõízületi kontraktúra kezelése
Felírási jogosultság: traumatológus szakorvos, ortopéd szakorvos, rehabilitációs szakorvos
J-98 (Rehab-Kelet)
1
35 000
85%
29 750
12
1
K
J-98 (Rehab-Észak)
1
35 000
85%
29 750
12
1
K
J-98 (Rehab-Bán)
1
35 000
85%
29 750
12
1
K
J-98 (Ortobrace)
1
35 000
85%
29 750
12
1
K
J-98 (Rehab-Rába)
1
35 000
85%
29 750
12
1
K
AJ-98 (Rehab-Kelet)
1
35 000
85%
29 750
12
1
K
ORTÉZISEK ÉS PROTÉZISEK
Megjegyzés: amennyiben a beteg ellátandó testrészének a mérete és deformitása miatt nem látható el méretsorozatos vagy adaptálható termékkel, egyedi méretvétel alapján készített vagy méretes rendelhetõ
GERINCORTÉZIS-RENDSZEREK
Ágyék-keresztcsontortézisek
Indikáció: lumbago, postdiscectomyas syndroma, spondylosis, spondylarthrosis, spondylolisthesis, fractura ossis pubis sine dislocatione
Felírási jogosultság: ortopéd szakorvos, reumatológus szakorvos, neurológus szakorvos, gyermeksebész szakorvos, idegsebész szakorvos, traumatológus szakorvos, rehabilitációs
szakorvos
Méretsorozatos
Vászon, gumiszövetes
Medenceszorító öv (Korzet)
1
5 170
50%
2 585
12
1
K
F 15 (GYSGY Ortopédtechnika)
1
5 450
FIX
2 585
12
1
F 17 (Ortoreha)
1
5 170
50%
2 585
12
1
K
F 17/P (Mobilitás 2000)
1
5 450
FIX
2 585
12
1
OM 107
1
5 170
50%
2 585
12
1
K
OM 202
1
5 170
50%
2 585
12
1
K
RB 35
1
5 170
50%
2 585
12
1
K
RB 36
1
5 170
50%
2 585
12
1
K
RB 37
1
5 170
50%
2 585
12
1
K
Scudotex S-610 (GYSGY Rehab)
1
5 170
50%
2 585
12
1
K
Scudotex S-612 (Promobil)
1
5 170
50%
2 585
12
1
K
Sigvaris Active lumbágó öv
1
5 450
50%
2 725
12
1
K
Uriel IT 06 T
1
5 170
50%
2 585
12
1
K
Rehband 1045
1
12 264
FIX
2 585
12
1
Rehband 1079
1
12 731
FIX
2 585
12
1
Rehband 1070
1
13 960
FIX
2 585
12
1
F 15 (Ortoprofil)
1
5 170
50%
2 585
12
1
K
F 15 (Rehab-Hungária)
1
5 170
50%
2 585
12
1
K
F 15 (Sala-Med)
1
5 170
50%
2 585
12
1
K
F 15 (Ortomobil)
1
5 450
50%
2 725
12
1
K
F 17 (Rehab-Dél)
1
5 170
50%
2 585
12
1
K

2707

06 03 06 03
06 03 06 03 03
06 03 06 03 03 001
06 03 06 03 03 002
06 03 06 03 03 003
06 03 06 03 03 004
06 03 06 03 03 006
06 03 06 03 03 007
06 03 06 03 03 008
06 03 06 03 03 009
06 03 06 03 03 010
06 03 06 03 03 011
06 03 06 03 03 012
06 03 06 03 03 013
06 03 06 03 03 014
06 03 06 03 03 017
06 03 06 03 03 018
06 03 06 03 03 019
06 03 06 03 03 021
06 03 06 03 03 030
06 03 06 03 03 031
06 03 06 03 03 032
06 03 06 03 03 041

ME-kód

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

06 03
06 03 06

Eszköz megnevezése

2009/9. szám

ISO-kód

Közfinanszírozás alapját
képezõ nettó ár
(Ft/ME)

Támogatás
mértéke

Támogatás
nettó
összege
(Ft/ME)

Kihordási
idõ
(hónap)

Felírható
ME

Közgyógyellátás

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

5 170
5 450
5 170
5 170
5 170
5 170
5 170
5 170
5 450
5 170
5 170
5 450
5 450
5 170
5 170
5 450
5 450
5 450
5 170
5 170
5 170
5 170
5 170
5 170
5 170
5 170
5 450
5 450
5 170
5 450
5 170
5 450
5 170
5 450
5 170
5 170

50%
FIX
50%
50%
50%
50%
50%
50%
FIX
50%
50%
FIX
FIX
50%
50%
FIX
FIX
FIX
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
FIX
50%
50%
FIX
50%
FIX
50%
FIX
50%
50%

2 585
2 585
2 585
2 585
2 585
2 585
2 585
2 585
2 585
2 585
2 585
2 585
2 585
2 585
2 585
2 585
2 585
2 585
2 585
2 585
2 585
2 585
2 585
2 585
2 585
2 585
2 585
2 725
2 585
2 585
2 585
2 585
2 585
2 585
2 585
2 585

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

K

1
1
1
1

11 250
11 250
11 250
11 250

70%
70%
70%
70%

7 875
7 875
7 875
7 875

12
12
12
12

1
1
1
1

K
K
K
K

K
K
K
K
K
K
K
K

K
K

K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K

2009/9. szám

F 17 (Salus Ortopédtechnika)
F 17 (Frigyesy Róbert)
F 17 (GYSGY Ortopédtechnika)
F 17 (Korzet)
F 17 (Rehab)
F 17 (Rehab-Kelet)
F 17 (Rehab-Rába)
F 17 (Sala-Med)
F 17 (Ortobrace)
F 17 (Rehab-Centrum)
F 17 (Salix-Med)
F 17 (Consolatio)
F 17 (Ortomed)
F 17 (Rehab-Észak)
F 17 (GYSGY Rehab)
F 17 (Rehab-Bán)
F 17 (Príma-Protetika)
F 17 (Ortomobil)
F 17 (Rehab-Hungária)
F 17/P (Promobil)
Scudotex S-610 (Promobil)
Scudotex S-612 (GYSGY Rehab)
AF-18 (Rehab-Kelet)
AF-18 (Rehab-Rába)
AF-18 (GYSGY Ortopédtechnika)
AF-18 (Rehab-Észak)
AF-19 (GYSGY Ortopédtechnika)
AF-19 (Rehab-Észak)
Biofit 17 tépõzáras medenceöv
Medi-Fix 2251 medenceszorító öv
F 17 (Ortoprofil)
CON 610
PPF-17
PPF-18
Sala-Med 17
Fortuna medenceszorító öv (Medica Humana)
Adaptálható
Adaptálható
AF-20 (Rehab-Bán)
AF-23 (Rehab-Kelet)
AF-23 (Rehab-Bán)
AF-25 (GYSGY Ortopédtechnika)

ME-kód

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

06 03 06 03 03 042
06 03 06 03 03 043
06 03 06 03 03 044
06 03 06 03 03 045
06 03 06 03 03 046
06 03 06 03 03 047
06 03 06 03 03 048
06 03 06 03 03 049
06 03 06 03 03 050
06 03 06 03 03 051
06 03 06 03 03 052
06 03 06 03 03 053
06 03 06 03 03 054
06 03 06 03 03 055
06 03 06 03 03 056
06 03 06 03 03 057
06 03 06 03 03 058
06 03 06 03 03 060
06 03 06 03 03 061
06 03 06 03 03 062
06 03 06 03 03 064
06 03 06 03 03 065
06 03 06 03 03 071
06 03 06 03 03 072
06 03 06 03 03 073
06 03 06 03 03 075
06 03 06 03 03 081
06 03 06 03 03 083
06 03 06 03 03 090
06 03 06 03 03 095
06 03 06 03 03 096
06 03 06 03 03 098
06 03 06 03 03 111
06 03 06 03 03 112
06 03 06 03 03 115
06 03 06 03 03 116
06 03 06 06
06 03 06 06 03
06 03 06 06 03 049
06 03 06 06 03 077
06 03 06 06 03 080
06 03 06 06 03 094

Eszköz megnevezése

2708

ISO-kód

06 03 06 06 03 165
06 03 06 06 03 167
06 03 12

Közfinanszírozás alapját
képezõ nettó ár
(Ft/ME)

Támogatás
mértéke

Támogatás
nettó
összege
(Ft/ME)

Kihordási
idõ
(hónap)

Felírható
ME

Közgyógyellátás

Ortomed 23
1
11 250
70%
7 875
12
1
K
Ortomed 22
1
11 250
70%
7 875
12
1
K
Nyakortézisek
Indikáció: spondylosis, discopathia, spondylarthrosis a nyaki szakaszon, torticollis, csigolyatumor, nyaki distorsio, degeneratív elváltozások, idegfájdalmak, egyszerû stabil törések, luxáció, luxációs törések primer nyújtását követõen, dislocatiora hajlamos elváltozásoknál a fájdalom csökkentésére, megelõzésére
Felírási jogosultság: ortopéd szakorvos, reumatológus szakorvos, neurológus szakorvos, gyermeksebész szakorvos, idegsebész szakorvos, traumatológus szakorvos, rehabilitációs
szakorvos
Rugalmas
Habszivacs nyakrögzítõ, méretsorozatos
Schanz-gallér (Ortoprofil)
1
2 160
50%
1 080
12
1
K
Anatomic (Promobil)
1
2 275
FIX
1 080
12
1
Adams
1
2 275
50%
1 138
12
1
K
Uriel IT 61
1
2 160
50%
1 080
12
1
K
Schanz-gallér (Rehab-Bán)
1
2 275
FIX
1 080
12
1
Schanz-gallér (Ortomobil)
1
2 160
50%
1 080
12
1
K
Schanz-gallér F-76 (GYSGY Ortopédtechnika)
1
2 160
50%
1 080
12
1
K
Schanz-gallér (Ortoreha)
1
2 160
50%
1 080
12
1
K
Schanz-gallér (Rehab-Dél)
1
2 160
50%
1 080
12
1
K
Schanz-gallér (Salix-Med)
1
2 160
50%
1 080
12
1
K
Schanz-gallér (Korzet)
1
2 275
FIX
1 080
12
1
Schanz-gallér (Ortomed)
1
2 275
FIX
1 080
12
1
Schanz-gallér (Promobil)
1
2 160
50%
1 080
12
1
K
Schanz-gallér (Rehab-Rába)
1
2 160
50%
1 080
12
1
K
Schanz-gallér (GYSGY Rehab)
1
2 160
50%
1 080
12
1
K
Schanz-gallér Necky (Otto Bock)
1
2 275
FIX
1 080
12
1
Schanz-gallér (Consolatio)
1
2 275
FIX
1 080
12
1
Schanz-gallér (Príma-Protetika)
1
2 160
50%
1 080
12
1
K
Schanz-gallér (Sala-Med)
1
2 160
50%
1 080
12
1
K
Schanz-gallér (Rehab-Hungária)
1
2 160
50%
1 080
12
1
K
Schanz-gallér (Rehab-Centrum)
1
2 160
50%
1 080
12
1
K
Schanz-gallér (Rehab-Kelet)
1
2 160
50%
1 080
12
1
K
Schanz-gallér (Mobilitás 2000)
1
2 275
FIX
1 080
12
1
Anatomic (Mobilitás 2000)
1
2 275
50%
1 138
12
1
K
Classic
1
2 275
FIX
1 080
12
1
GM-C3
1
2 160
50%
1 080
12
1
K
PPF-70
1
2 275
FIX
1 080
12
1
RB-73
1
2 160
50%
1 080
12
1
K
Fortuna Schanz-gallér (Medica Humana)
1
2 160
50%
1 080
12
1
K
FELSÕ VÉGTAGOK ORTÉZIS RENDSZEREI (TESTEN VISELT)
Megjegyzés: a felírásnál az oldaliságot fel kell tüntetni
Ujjortézisek
Indikáció: distorsio, subluxatio, luxatio, arthritis, tendovaginitis, mûtétek utáni állapot

2709

06 06 03

ME-kód

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

06 03 12 03
06 03 12 03 03
06 03 12 03 03 001
06 03 12 03 03 002
06 03 12 03 03 003
06 03 12 03 03 005
06 03 12 03 03 007
06 03 12 03 03 008
06 03 12 03 03 009
06 03 12 03 03 010
06 03 12 03 03 011
06 03 12 03 03 012
06 03 12 03 03 013
06 03 12 03 03 014
06 03 12 03 03 015
06 03 12 03 03 016
06 03 12 03 03 017
06 03 12 03 03 018
06 03 12 03 03 019
06 03 12 03 03 020
06 03 12 03 03 022
06 03 12 03 03 023
06 03 12 03 03 025
06 03 12 03 03 026
06 03 12 03 03 027
06 03 12 03 03 029
06 03 12 03 03 030
06 03 12 03 03 032
06 03 12 03 03 035
06 03 12 03 03 036
06 03 12 03 03 037
06 06

Eszköz megnevezése

2009/9. szám

ISO-kód

06 06 03 06
06 06 03 06 06
06 06 03 06 06 002
06 06 12

06 06 24 03
06 06 24 03 03
06 06 24 03 03 006
06 06 24 03 03 020
06 12
06 12 03
06 12 03 12

06 12 03 12 03
06 12 03 12 03 004
06 12 03 12 03 009
06 12 03 18
06 12 03 18 03

Közfinanszírozás alapját
képezõ nettó ár
(Ft/ME)

Támogatás
mértéke

Támogatás
nettó
összege
(Ft/ME)

Kihordási
idõ
(hónap)

Felírható
ME

Közgyógyellátás

Felírási jogosultság: ortopéd szakorvos, traumatológus szakorvos, gyermeksebész szakorvos, kézsebész szakorvos, reumatológus szakorvos, rehabilitációs szakorvos
Adaptálható
Felírási jogosultság: ortopéd szakorvos, traumatológus szakorvos, gyermeksebész szakorvos, kézsebész szakorvos
Mûanyag hüvelykujj nyeregízületi sín
AV-13 (Rehab-Centrum)
1
5 380
70%
3 766
12
1
K
Csukló-kéz ortézisek
Indikáció: distorsio, subluxatio, luxatio, arthritis, tendovaginitis, mûtétek utáni állapot, központi és perifériás idegbénulás
Felírási jogosultság: ortopéd szakorvos, gyermeksebész szakorvos, kézsebész szakorvos, reumatológus szakorvos, rehabilitációs szakorvos, traumatológus szakorvos, idegsebész
szakorvos, neurológus szakorvos
Adaptálható
Mûanyag palmáris alkarsín
Tenyértámasz (Ortomobil Kft.)
1
6 600
70%
4 620
12
1
K
Váll-könyök ortézisek
Indikáció: vállízületi és FV-mûtétek után, luxatio humeroscapularis, luxatio acromioclavicularis, contusio omii, humerus diaphysis középsõ 3/5-ének törései, velõûrsínezés után a
stabilitás fokozására, lemezes OS után, ha a belsõ rögzítés mellett külsõ stabilizáció is szükséges, lemez eltávolítása után esetenként javasolt a végtag fokozott védelme, elhúzódó
törés gyógyulás (álízület mûtéte után)
Felírási jogosultság: ortopéd szakorvos, rehabilitációs szakorvos, traumatológus szakorvos, reumatológus szakorvos, gyermeksebész szakorvos, kézsebész szakorvos
Méretsorozatos
Vászon
Kartartó heveder, kétrészes (Rehab-Bán)
1
2 250
50%
1 125
12
1
K
AV-560 (Rehab-Bán)
1
2 250
50%
1 125
12
1
K
ALSÓ VÉGTAGOK ORTÉZISRENDSZEREI
Megjegyzés: a nem párban rendelhetõ eszközöknél a felírásnál az odaliságot fel kell tüntetni
Lábortézisek
Hallux valgusra
Indikáció: hallux valgus
Felírási jogosultság: ortopéd szakorvos
Méretsorozatos
AJ-20 (Rehab-Centrum)
1
2 400
50%
1 200
12
1
K
AJ-20 (Rehab-Kelet)
1
2 400
50%
1 200
12
1
K
Lúdtalpbetétek
Méretsorozatos parafa sarokékek
Indikáció: pes calcaneovalgus, pes calcaneovarus esetén 18 éves kor alatti betegnek
Felírási jogosultság: ortopéd szakorvos
Méretsorozatos parafa sarokék (Orto-Topán)
2
465
50%
233
12
1
K
Méretsorozatos parafa sarokék (Ortomobil)
2
465
50%
233
12
1
K
Méretsorozatos parafa sarokék (“SZORT 99")
2
465
50%
233
12
1
K
Méretsorozatos parafa sarokék (Alfa Ipari)
2
465
50%
233
12
1
K
Méretsorozatos parafa sarokék (Florens)
2
465
50%
233
12
1
K
Méretsorozatos parafa sarokék (Gyógy)
2
465
50%
233
12
1
K
Méretsorozatos parafa sarokék (Orto)
2
465
50%
233
12
1
K
Méretsorozatos szilikonos sarokékek

2009/9. szám

06 12 03 18 03 014
06 12 03 18 03 016
06 12 03 18 03 027
ri006 12 03 18 03 028
06 12 03 18 03 032
06 12 03 18 03 033
06 12 03 18 03 037
06 12 03 18 06

ME-kód

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

06 06 12 06
06 06 12 06 06
06 06 12 06 06 008
06 06 24

Eszköz megnevezése

2710

ISO-kód

06 12 03 18 06 004
06 12 03 18 06 015
06 12 03 18 06 017
06 12 03 18 06 026
06 12 03 18 06 031
06 12 03 18 12

06 12 06 03 03 010
06 12 06 03 03 011
06 12 06 03 03 015
06 12 06 03 06

06 12 06 03 06 003
06 12 06 03 06 013
06 12 06 03 06 016
06 12 06 03 06 017
06 12 06 06
06 12 06 06 06

Közfinanszírozás alapját
képezõ nettó ár
(Ft/ME)

Támogatás
mértéke

Támogatás
nettó
összege
(Ft/ME)

Kihordási
idõ
(hónap)

Felírható
ME

Közgyógyellátás

Indikáció: pes calcaneovalgus, pes calcaneovarus esetén 18 éves kor alatti betegnek
Felírási jogosultság: ortopéd szakorvos
Méretsorozatos szilikonos sarokék (Illés Tibor)
2
2 650
50%
1 325
12
1
Méretsorozatos szilikonos sarokék (KEEMM)
2
2 650
50%
1 325
12
1
Méretsorozatos szilikonos sarokék (Mobilitás 2000)
2
2 650
50%
1 325
12
1
Méretsorozatos szilikonos sarokék (Dobos Cipõ)
2
2 650
50%
1 325
12
1
Méretsorozatos szilikonos sarokék (Rehab-Bán)
2
2 650
50%
1 325
12
1
Adaptálható félmerev betétek
Indikáció: pes planus esetén 18 éves kor alatti betegnek
Felírási jogosultság: ortopéd szakorvos
Mûanyag betét (”Lukács-Ortopédcipõ")
2
2 720
50%
1 360
12
1
Mûanyag betét (La-Belly)
2
2 720
50%
1 360
12
1
Mûanyag betét (Orto)
2
2 720
50%
1 360
12
1
Mûanyag betét (Ortoreha)
2
2 720
50%
1 360
12
1
Mûanyag betét (Rehab-Centrum)
2
2 720
50%
1 360
12
1
Mûanyag betét (Rehab-Észak)
2
2 720
50%
1 360
12
1
Mûanyag betét (Salix-Med)
2
2 720
50%
1 360
12
1
Szendvics szerkezetû betét (Dobos Cipõ)
2
2 720
50%
1 360
12
1
Szendvics szerkezetû betét (Füleki Gyula)
2
2 720
50%
1 360
12
1
Szendvics szerkezetû betét (Hamar és Fia)
2
2 720
50%
1 360
12
1
Szendvics szerkezetû betét (Molke-Dárius)
2
2 720
50%
1 360
12
1
Szendvics szerkezetû betét (Ortopéd Cipõszalon)
2
2 720
50%
1 360
12
1
Boka-láb ortézisek
Méretsorozatos
Akut bokaszalag-sérülés konzervatív kezelésére
Indikáció: egyszerû bokadystorsio (tartott felvételen nincs kóros ízületi megnyúlás), külbokaszalagok részleges szakadása, ill. megnyúlása (megnyúlás kisebb mint 10 fok)
Felírási jogosultság: ortopéd szakorvos, traumatológus szakorvos, rehabilitációs szakorvos, gyermeksebész szakorvos
AJ-221 (Rehab-Észak)
1
6 360
50%
3 180
12
1
AJ-221 (Rehab-Bán)
1
6 360
50%
3 180
12
1
epX Ankle Dinamic
1
6 360
50%
3 180
12
1
Merev bokaízületi rögzítésre
Indikáció: bokatáji törések mûtét utáni rögzítése, sebgyógyulást követõen, külbokacsúcs törése, belbokacsúcs törése, bokaszalagok szakadása
Felírási jogosultság: ortopéd szakorvos, traumatológus szakorvos, rehabilitációs szakorvos, gyermeksebész szakorvos
Activ merev bokaízületi ortézis
1
10 425
50%
5 213
12
1
AJ-23 (Rehab-Bán)
1
10 425
50%
5 213
12
1
AJ-24 (Rehab-Rába)
1
10 425
50%
5 213
12
1
AJ-24 (Rehab-Észak)
1
10 425
50%
5 213
12
1
Adaptálható
Ortézis lábszártörés esetén
Indikáció: lábszártörés (2–6 heted magasságban), septicus törés, osteosynthesis után
Felírási jogosultság: ortopéd szakorvos, traumatológus szakorvos, gyermeksebész szakorvos
AJ-270 (Rehab-Rába)
1
33 250
70%
23 275
12
1

K
K
K
K
K

K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K

K
K
K

K
K
K
K

K

2711

06 12 06 06 06 010

ME-kód

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

06 12 03 18 12 040
06 12 03 18 12 053
06 12 03 18 12 059
06 12 03 18 12 063
06 12 03 18 12 066
06 12 03 18 12 070
06 12 03 18 12 075
06 12 03 18 12 098
06 12 03 18 12 102
06 12 03 18 12 105
06 12 03 18 12 113
06 12 03 18 12 119
06 12 06
06 12 06 03
06 12 06 03 03

Eszköz megnevezése

2009/9. szám

ISO-kód

06 12 09
06 12 09 06
06 12 09 06 03

ME-kód

Közfinanszírozás alapját
képezõ nettó ár
(Ft/ME)

85%
85%
85%
85%
85%
85%
85%
FIX
85%
FIX
85%
85%
85%
85%
85%
85%
FIX
85%
FIX
85%
85%
85%
FIX
85%
85%
FIX
85%
FIX
85%
85%
85%
85%
85%
85%
85%
FIX
FIX

Támogatás
nettó
összege
(Ft/ME)

14 688
14 688
14 688
14 688
14 688
14 688
14 688
14 688
14 688
14 688
14 688
14 688
15 640
14 688
14 688
14 688
14 688
15 640
14 688
15 640
15 640
14 688
14 688
15 640
15 640
14 688
14 688
14 688
14 688
15 640
15 640
14 688
14 688
14 688
14 688
14 688
14 688

Kihordási
idõ
(hónap)

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

Felírható
ME

Közgyógyellátás

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K

2009/9. szám

Térdortézisek
Adaptálható
Gumiszövetes oldalsínnel
Indikáció: térdízületi instabilitás
Felírási jogosultság: ortopéd szakorvos, traumatológus szakorvos, rehabilitációs szakorvos, gyermeksebész szakorvos
Bort 114 480
1
17 280
Genu Syncro 575
1
17 280
Medi-fix 4431
1
17 280
OM 405
1
17 280
RB 38
1
17 280
Otto Bock Genu Combi Stable
1
17 280
Otto Bock Genu Direxa
1
17 280
Otto Bock Genu Direxa Stable
1
26 300
Uriel IT-43B
1
17 280
AJ-452 (GYSGY Ortopédtechnika)
1
18 400
AJ-452 (Rehab-Rába)
1
17 280
AJ-452 (Rehab-Hungária)
1
17 280
AJ-452 (Rehab-Centrum)
1
18 400
AJ-452 (Rehab-Dél)
1
17 280
AJ-452 (Rehab-Kelet)
1
17 280
AJ-452 (Rehab-Észak)
1
17 280
AJ-452 (Rehab-Bán)
1
18 400
Activ térdortézis, elöl nyitott, oldalsínnel
1
18 400
AJ-40 (GYSGY Ortopédtechnika)
1
17 480
AJ-40 (Rehab-Észak)
1
18 400
AJ-40 (Rehab-Rába)
1
18 400
AJ-450 (Rehab-Rába)
1
17 280
AJ-450 (GYSGY Ortopédtechnika)
1
19 800
AJ-451 (Rehab-Kelet)
1
18 400
AJ-451 (Rehab-Bán)
1
18 400
AJ-451 (GYSGY Ortopédtechnika)
1
18 400
Biofit 45
1
17 280
Bort 114 490
1
18 400
Bort 150 140
1
17 280
epX Knee Activ
1
18 400
epX Knee J patella
1
18 400
GM-K2
1
17 280
GM-K4
1
17 280
GM-K8
1
17 280
Genu Syncro 6000
1
17 280
GenuTrain S
1
24 000
Ligaflex Evolution
1
18 400

Támogatás
mértéke

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

06 12 09 06 03 002
06 12 09 06 03 003
06 12 09 06 03 004
06 12 09 06 03 005
06 12 09 06 03 006
06 12 09 06 03 007
06 12 09 06 03 008
06 12 09 06 03 009
06 12 09 06 03 010
06 12 09 06 03 011
06 12 09 06 03 012
06 12 09 06 03 013
06 12 09 06 03 014
06 12 09 06 03 015
06 12 09 06 03 016
06 12 09 06 03 017
06 12 09 06 03 018
06 12 09 06 03 019
06 12 09 06 03 022
06 12 09 06 03 025
06 12 09 06 03 029
06 12 09 06 03 030
06 12 09 06 03 037
06 12 09 06 03 041
06 12 09 06 03 043
06 12 09 06 03 045
06 12 09 06 03 046
06 12 09 06 03 047
06 12 09 06 03 048
06 12 09 06 03 049
06 12 09 06 03 051
06 12 09 06 03 052
06 12 09 06 03 053
06 12 09 06 03 054
06 12 09 06 03 055
06 12 09 06 03 056
06 12 09 06 03 057

Eszköz megnevezése

2712

ISO-kód

06 12 09 06 06 005
06 12 09 06 06 007
06 12 09 06 06 012
06 12 09 06 06 028
06 12 09 06 06 029
06 12 15
06 12 15 03
06 12 15 03 06

06 12 15 03 06 011
06 30
06 30 03

06 30 03 06
06 30 03 06 03
06 30 03 06 03 080
06 30 18

Közfinanszírozás alapját
képezõ nettó ár
(Ft/ME)

Támogatás
mértéke

Medi-Fix 4421
1
18 400
FIX
Medi hinged knee pro
1
17 280
85%
OB-002
1
18 400
FIX
Ortomed 45
1
18 400
FIX
PM 431
1
17 280
85%
PPJ-44/N
1
18 400
FIX
PPJ-45
1
17 280
85%
Otto Bock Genu Stable
1
17 280
85%
SAT-45
1
17 280
85%
Sala-Med-45
1
17 280
85%
Thermoban 85803-806
1
17 480
FIX
Thermoban 85912-916
1
17 280
85%
Thermoban 85917-920
1
17 480
FIX
CON 45
1
18 400
FIX
Uriel IT-43 D
1
17 280
85%
Medi hinged knee pro airtex
1
17 280
85%
Fortuna Neoprén térdortézis csuklópánttal (Medica Humana)
1
17 280
85%
Gumiszövetes, szabályozható mozgásterjedelmû oldalsínnel, várhatóan 6 hétig
tartó rögzítésre
Indikáció: térdízületi instabilitás (várhatóan 6 hétig tartó rögzítésre)
Felírási jogosultság: ortopéd szakorvos, traumatológus szakorvos, rehabilitációs szakorvos, gyermeksebész szakorvos
Rehband 8 RK 21
1
32 544
85%
Proteor (Promobil)
1
34 690
85%
Rehab AJ-422 (Rehab-Kelet)
1
34 690
85%
AJ-421 (Rehab-Kelet)
1
34 690
85%
AJ-421 (Rehab-Dél)
1
34 690
85%
Csípõortézisek
Méretsorozatos
Osteoporosis ortézis
Indikáció: osteoporosis, amennyiben osteodensitometriával kisebb, mint 2,5 SD értékû T. score mérhetõ
Felírási jogosultság: osteoporosis centrum szakorvosa
AJ-720 (GYSGY Ortopédtechnika)
1
11 200
85%
MÁS, NEM VÉGTAGPROTÉZISEK
Parókák
Indikáció: alopecia totalis, alopecia areata
Felírási jogosultság: bõrgyógyász szakorvos, onkológus szakorvos, haematológus szakorvos
Mûszálból
Mûszálból
Presto 4564 Revlon
1
15 090
85%
Emlõprotézisek (mell)
Megjegyzés: a kihordási idõre felírható mennyiség egyoldali ellátásra vonatkozik, és a feírásnál az oldaliságot fel kell tüntetni
Ideiglenes mellprotézisek

Támogatás
nettó
összege
(Ft/ME)

Kihordási
idõ
(hónap)

Felírható
ME

Közgyógyellátás

14 688
14 688
14 688
14 688
14 688
14 688
14 688
14 688
14 688
14 688
14 688
14 688
14 688
14 688
14 688
14 688
14 688

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

K
K
K

27 662
29 487
29 487
29 487
29 487

12
12
12
12
12

1
1
1
1
1

K
K
K
K
K

9 520

12

1

K

12 827

12

1

K

K

K
K
K
K
K
K

2713

06 30 18 03

ME-kód

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

06 12 09 06 03 058
06 12 09 06 03 059
06 12 09 06 03 060
06 12 09 06 03 063
06 12 09 06 03 064
06 12 09 06 03 065
06 12 09 06 03 066
06 12 09 06 03 067
06 12 09 06 03 068
06 12 09 06 03 069
06 12 09 06 03 070
06 12 09 06 03 071
06 12 09 06 03 072
06 12 09 06 03 073
06 12 09 06 03 074
06 12 09 06 03 075
06 12 09 06 03 077
06 12 09 06 06

Eszköz megnevezése

2009/9. szám

ISO-kód

06 30 18 03 03
06 30 18 03 03 004
06 30 18 03 03 008
06 30 18 06
06 30 18 06 03

06 30 18 06 03 001
06 30 18 06 03 076
06 30 18 06 06

Közfinanszírozás alapját
képezõ nettó ár
(Ft/ME)

Támogatás
mértéke

Támogatás
nettó
összege
(Ft/ME)

Kihordási
idõ
(hónap)

Felírható
ME

Közgyógyellátás

Indikáció: teljes mellamputáció után, részleges mellamputáció után a seb gyógyulásáig, a sugárterápia befejezéséig
Felírási jogosultság: sebész szakorvos, onkológus szakorvos
Ideiglenes mellprotézisek
1012 Anita
1
1 703
85%
1 448
12
1
K
Silima 66/220
1
1 770
85%
1 505
12
1
K
Szilikonos mellprotézis
Szilikonos teljes mellprotézis
Indikáció: fejlõdési rendellenesség, teljes amputáció
Felírási jogosultság: sebész szakorvos, onkológus szakorvos
For Fem Szív
1
16 490
85%
14 017
24
2
K
Thuasne Serena
1
16 490
85%
14 017
24
2
K
Szilikonos részleges mellprotézis
Indikáció: részleges ún. emlõmegtartó mûtétek (subcután mastectomia, quadrans resectio) után, a hiányzó mell térfogatának pótlására a teljes sebgyógyulást, ill. sugárkezelést követõen
Felírási jogosultság: sebész szakorvos, onkológus szakorvos
Perceptions
1
16 490
85%
14 017
24
2
K
SZEMÉLYI GONDOSKODÁS ÉS VÉDELEM SEGÉDESZKÖZEI
RUHÁK ÉS CIPÕK
Alsónemûk
Melltartók
Indikáció: mell teljes vagy részleges eltávolítása után, a külsõ (ideiglenes vagy végleges) protézis viselésére
Felírási jogosultság: sebész szakorvos, onkológus szakorvos
Szilikonos mellprotézishez melltartók, normál
3461 For Fem
1
5 850
70%
4 095
12
2
K
Amoena Anna
1
5 577
70%
3 904
12
2
K
5360 Anita
1
5 577
70%
3 904
12
2
K
5370 Anita
1
5 577
70%
3 904
12
2
K
Contura Belle 57/170
1
5 850
70%
4 095
12
2
K
BH-3415 For Fem
1
5 577
70%
3 904
12
2
K
For Fem 111
1
5 850
70%
4 095
12
2
K
For Fem 112
1
5 850
70%
4 095
12
2
K
Timo 6217
1
5 850
70%
4 095
12
2
K
Timo 6219
1
5 850
70%
4 095
12
2
K
Timo 6223
1
5 850
70%
4 095
12
2
K
Timo 6227
1
5 850
70%
4 095
12
2
K
Timo 6228
1
5 850
70%
4 095
12
2
K
Timo 6229
1
5 850
70%
4 095
12
2
K
Contura Belle Elena
1
5 850
70%
4 095
12
2
K
Szilikonos mellprotézishez melltartók, extra
5388 Anita
1
7 909
70%
5 536
12
2
K
5492 Anita
1
8 300
70%
5 810
12
2
K
Timo 6221
1
8 300
70%
5 810
12
2
K

2009/9. szám

09 03 24 03 03
09 03 24 03 03 003
09 03 24 03 03 010
09 03 24 03 03 022
09 03 24 03 03 024
09 03 24 03 03 028
09 03 24 03 03 033
09 03 24 03 03 055
09 03 24 03 03 056
09 03 24 03 03 075
09 03 24 03 03 077
09 03 24 03 03 079
09 03 24 03 03 081
09 03 24 03 03 082
09 03 24 03 03 083
09 03 24 03 03 093
09 03 24 03 06
09 03 24 03 06 021
09 03 24 03 06 062
09 03 24 03 06 096

ME-kód

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

06 30 18 06 06 010
09
09 03
09 03 24
09 03 24 03

Eszköz megnevezése

2714

ISO-kód

09 03 24 03 06 101
09 03 24 03 06 121
09 12
09 12 03

09 12 03 06
09 12 03 06 03
09 12 03 06 03 001
09 12 03 06 03 007
09 18

09 18 14 03
09 18 14 03 03
09 18 14 03 03 033
09 18 14 03 03 035
09 30

Közfinanszírozás alapját
képezõ nettó ár
(Ft/ME)

Támogatás
mértéke

Támogatás
nettó
összege
(Ft/ME)

Kihordási
idõ
(hónap)

Felírható
ME

Közgyógyellátás

Timo 6229
1
8 300
70%
5 810
12
2
K
For Fem 119
1
8 300
70%
5 810
12
2
K
HIGIÉNÉS SEGÉDESZKÖZÖK
Szobai WC (gurítókerékkel vagy gurítókerék nélkül)
Indikáció: önellátásra tartósan képtelen mozgáskorlátozottaknak
Felírási jogosultság: ortopéd szakorvos, traumatológus szakorvos, gyermeksebész szakorvos, sebész szakorvos, rehabilitációs szakorvos, neurológus szakorvos, idegsebész szak orvos, geriáter szakorvos
Gördíthetõ
Gördíthetõ WC fékkel
PM 224
1
20 200
85%
17 170
60
1
K
Mecc San
1
20 200
85%
17 170
60
1
K
SZTÓMATERÁPIÁS SEGÉDESZKÖZÖK
Megjegyzés: a kihordási idõre felírható mennyiség egy sztómára vonatkozik. Felnõtteknek 18 év felett napi 2 db sztómaterápiás zsák írható fel társadalombiztosítási támogatással.
Kivéve a 18 év feletti nappali tagozatos felsõfokú képzésben részesülõk részére legfeljebb 30 éves korig, és a 18 év alatti gyermekeknek, amennyiben felnõtt méretû sztómaterápiás zsák szükséges, napi 3 db írható fel társadalombiztosítási támogatással. A tápcsatornán kialakult fisztula esetén nyitott sztómazsákból naponta 1 db mennyiségben írható
fel.
Felírási jogosultság: sebész szakorvos, urológus szakorvos, onkológus szakorvos, rehabilitációs szakorvos, gyermeksebész szakorvos, nõgyógyász szakorvos, a szakorvosok ja vaslatára háziorvos
Tapadólemezek, bõrvédõ gátak
Indikáció: kétrészes ostomias eszközökhöz
Felírási jogosultság: sebész szakorvos, urológus szakorvos, onkológus szakorvos, rehabilitációs szakorvos, gyermeksebész szakorvos, nõgyógyász szakorvos, a szakorvosok ja vaslatára háziorvos
Alaplapok
Ostomiás eszközök rögzítõi, alaplapok, normál
Coloplast Alterna extra tapadású, enyhén konvex alaplap 40 mm
1
724
100%
724
3
30
Coloplast Alterna extra tapadású, enyhén konvex alaplap 60 mm
1
724
100%
724
3
30
VIZELETFELSZÍVÓ ÉS DEFEKÁLÁSI SEGÉDESZKÖZÖK
Indikáció: gyógyszeresen, mûtétileg, speciális tornával, illetve ingerlõk alkalmazásával dokumentáltan nem kezelhetõ inkontinencia (BNO kódok: R15, illetve pszichiátriai vizsgálattal dokumentált esetben F98.1). Enterosztóma kialakítása után dokumentáltan indokolt esetben, legfeljebb 8 hétig.
Felírási jogosultság: sebész szakorvos, urológus szakorvos, onkológus szakorvos, rehabilitációs szakorvos, gyermeksebész szakorvos, neurológus szakorvos, nõgyógyász szakor vos, pszichiáter szakorvos, a szakorvosok javaslata alapján háziorvos.
Megjegyzés: kizárólag 2 éves kortól, és napi 250 ml-es összvizeletvesztés felett rendelhetõ. A rendelésnél figyelembe kell venni az inkontinencia súlyosságát, a napi kontrollálatlanul ürülõ vizelet és széklet mennyiségét, és az egy kihordási idõ alatt felírható mennyiség alapján számított, naponta felhasználható egyszer használatos pelenkabetétek, vagy
nadrágpelenkák összfelszívó kapacitása legfeljebb annyi ml lehet, amennyi alkalmas a kontrollálatlanul ürülõ napi vizelet- és/vagy székletmennyiség biztonságos felszívására.
Testen való viselésre szánt vizeletfelszívó segédeszközök
Betétek és nõi tamponok, egyszer használatos
Egyszer használatos incontinentiabetétek (251-350 ml)
Riboform Midi (340 ml)
1
32
50%
16
3
360
K
Egyszer használatos incontinentiabetétek (901-1100 ml)
Ribolady Super (936 ml)
1
52
85%
44
3
270
K
Egyszer használatos incontinentiabetétek (1101-1300 ml)
Riboform Plus (1186 ml)
1
61
85%
52
3
270
K
Egyszer használatos nadrágpelenkák

2715

09 30 04
09 30 04 03
09 30 04 03 06
09 30 04 03 06 015
09 30 04 03 12
09 30 04 03 12 008
09 30 04 03 15
09 30 04 03 15 012
09 30 04 06

ME-kód

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

09 18 14

Eszköz megnevezése

2009/9. szám

ISO-kód

09 30 09 03
09 30 09 03 03
09 30 09 03 03 015
09 30 09 03 03 031
09 30 09 03 03 035
09 30 09 09
09 30 09 09 03
09 30 09 09 03 001
09 33 03
09 33 03 03

09 33 03 03 03
09 33 03 03 03 012
12
12 03

Közfinanszírozás alapját
képezõ nettó ár
(Ft/ME)

Támogatás
mértéke

Támogatás
nettó
összege
(Ft/ME)

Kihordási
idõ
(hónap)

Felírható
ME

Közgyógyellátás

Indikáció: 18 éves kor felett kizárólag vizelet- és székletinkontinencia együttes fennállása esetén írható
Megjegyzés: *egy kihordási idõ alatt 270 db nappali nadrágpelenka és 90 db éjszakai nadrágpelenka helyett 270 db azonos méretû éjszakai nadrágpelenka rendelhetõ
Egyszer használatos nadrágpelenka nappali (2000 ml-ig), nagy méret
Sentina Inko Slip Large (1960 ml)
1
112
85%
95
3
270
K
Mosható nadrágpelenkák felnõtt
Mosható nadrágpelenkák, felnõtt, nagy méret
Gerontex Slip L felnõtt
1
6 000
70%
4 200
12
15
K
Mosható nadrágpelenkák, felnõtt, extra nagy méret
B-730 XL felnõtt
1
6 500
70%
4 550
12
15
K
Egyszer használatos hímvesszõpelenkák
Egyszer használatos hímvesszõpelenkák
Molimed M (210 ml)
1
59
70%
41
3
270
K
Függesztõ- és rögzítõeszközök vizelet- és székletfelszívó segédeszközökhöz
Indikáció: incontinentiabetétekhez
Rögzítõnadrágok
Rögzítõnadrágok
Abrinet rögzítõnadrágok S
1
127
70%
89
3
6
K
Ribosan Comfort rögzítõnadrág XXL
1
127
70%
89
3
6
K
Ribosan rögzítõnadrág XL
1
127
70%
89
3
6
K
Pelenkázónadrágok
Pelenkázónadrágok, normál
Pelenkázónadrág egyedi méret bébifóliából vagy nylprint borítással és fóliabetéttel
1
470
70%
329
12
4
K
B-728
Fürdõ/zuhanyzó székek
Fix fürdõkádülõkék
Indikáció: alsó végtagot érintõ súlyos mozgáskorlátozottság
Felírási jogosultság: traumatológus szakorvos, ortopéd szakorvos, rehabilitációs szakorvos, reumatológus szakorvos, sebész szakorvos, érsebész szakorvos, neurológus szakorvos,
idegsebész szakorvos, gyermeksebész szakorvos, geriáter szakorvos
Fix fürdõkádülõkék
BM 4320 RehaMed (támlás)
1
4 140
85%
3 519
60
1
K
SZEMÉLYES MOZGÁS SEGÉDESZKÖZEI
EGY KARRAL MÛKÖDTETETT, JÁRÁST SEGÍTÕ ESZKÖZÖK
Indikáció: AV ízületeinek kopásos fájdalma, AV ízületeknek gyulladása, AV sérüléseinek postoperatív, illetve konzervatív ellátása, AV amputáció és protetizálás után, AV fejlõdési rendellenesség, egyensúlyzavar, AV gyengesége, bénulása
Felírási jogosultság: traumatológus szakorvos, ortopéd szakorvos, rehabilitációs szakorvos, reumatológus szakorvos, sebész szakorvos, érsebész szakorvos, neurológus szakorvos,
idegsebész szakorvos, gyermeksebész szakorvos, a szakorvosok javaslatára háziorvos, geriáter szakorvos
Járóbotok
Állítható
Funkcionális T-markolattal
M 4341/02 R, gyerek
1
1 560
85%
1 326
36
2
K
M 4341/02 R, gyerek
1
1 560
85%
1 326
36
2
K
Könyökmankók

2009/9. szám

12 03 03
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12 03 03 06 03
12 03 03 06 03 004
12 03 03 06 03 010
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ME-kód

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

09 30 04 06 21
09 30 04 06 21 024
09 30 04 15
09 30 04 15 09
09 30 04 15 09 002
09 30 04 15 12
09 30 04 15 12 003
09 30 04 21
09 30 04 21 03
09 30 04 21 03 014
09 30 09

Eszköz megnevezése
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ISO-kód

12 03 06 03
12 03 06 03 03
12 03 06 03 03 011
12 03 06 03 03 019
12 06

12 06 03

12 16 09
12 16 09 03
12 16 09 03 03
12 16 09 03 03 002
12 21
12 21 03
12 21 03 03
12 21 03 03 06

12 21 03 03 06 001
12 21 27

ME-kód

Közfinanszírozás alapját
képezõ nettó ár
(Ft/ME)

Támogatás
mértéke

Támogatás
nettó
összege
(Ft/ME)

Kihordási
idõ
(hónap)

Felírható
ME

Közgyógyellátás

2717

Fémbõl
Állítható
Combi
1
1 850
85%
1 573
36
2
K
Sunrise Medical-130
1
1 850
85%
1 573
36
2
K
KÉT KARRAL MÛKÖDTETETT, JÁRÁST SEGÍTÕ ESZKÖZÖK
Indikáció: AV ízületeinek kopásos fájdalma, AV ízületeknek gyulladása, AV sérüléseinek postoperatív ellátása, AV amputáció és protetizálás után, AV fejlõdési rendellenesség,
egyensúlyzavar, AV gyengesége, bénulása
Felírási jogosultság: traumatológus szakorvos, ortopéd szakorvos, rehabilitációs szakorvos, reumatológus szakorvos, sebész szakorvos, érsebész szakorvos, neurológus szakorvos,
idegsebész szakorvos, gyermeksebész szakorvos, geriáter szakorvos
Járókeretek
Megjegyzés: *18 éves kor alatt rendelhetõ
Nem összecsukható
Állítható
BM 1852
1
6 069
85%
5 159
36
1
K
JK 491
1
6 069
85%
5 159
36
1
K
Összecsukható
Lépegetõ
Go-On járókeret, állítható, lépegetõ
1
9 850
85%
8 373
36
1
K
SZEMÉLYES MOZGÁS SEGÉDESZKÖZEI
MOPEDEK ÉS MOTORKERÉKPÁROK
Indikáció: olyan mûlábbal és járógéppel is járásképtelen mozgássérült részére, akiknek karjai elég erõsek a kormányzáshoz és a kezelõszervek mûködtetéséhez, valamint meredek
emelkedõn a hajtókarral történõ rásegítéshez
Felírási jogosultság: az Országos Orvosi Rehabilitáció Intézet (a továbbiakban: OORI) rehabilitációs szakorvosa, megyei rehabilitációs szakfõorvos, orvostudományi egyetemek
mozgásszervi rehabilitációs egészségügyi intézeteinek vezetõi, mozgásszervi rehabilitációs osztályvezetõ fõorvos
Négykerekû mopedek és motorkerékpárok
Négykerekû mopedek
Robbanómotoros és elektromos mopedek
EL-GO/M (HS-580), elektromos
1
345 000
85%
293 250
120
1
K
KEREKESSZÉKEK
Kísérõ személy által irányított, kézi kerekes székek
Gyermek- és felnõttkerekes szék
Gyermek- és felnõtt-kerekesszék súlyosan mozgásfogyatékos részére
Indikáció: veleszületett vagy szerzett súlyos mozgásfogyatékosság, kommunikációs hiányosságok illetve koordinációs zavarok esetén, amennyiben a beteg önmagát ellátni, önállóan tartósan ülni nem képes, mozgásához állandó személyi segítséget igényel, mozgatását állandó felügyelet mellett csak speciális kerekes székkel lehet biztosítani.
Felírási jogosultság: megyei rehabilitációs szakfõorvos, országos hatáskörû rehabilitációs intézmény rehabilitációs szakfõorvosa, a REP ellenõrzõ fõorvosának ellenjegyzésével
Megjegyzés: egy idõben ültetõ modul nem finanszírozható.
Reha Tom1, bolygó kerékkel
1
164 000
85%
139 400
36/60*
1
K
Elektromos motorral meghajtott kerekes székek, rásegített kormányzással
Indikáció: nagyfokú végleges járásnehezítettség esetén, ha a beteg egyéb járást segítõ eszközzel hosszabb távú helyváltoztatásra képtelen, emellett olyan fokú felsõ végtagi káro sodása van, amely miatt mechanikus kerekes szék hajtására képtelen
Felírási jogosultság: OORI rehabilitációs szakorvos, orvostudományi egyetemek mozgásszervi rehabilitációs egészségügyi intézeteinek vezetõi, megyei rehabilitációs szakfõorvos, mozgásszervi rehabilitációs osztályvezetõ fõorvos
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18 12
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18 18 06

Közfinanszírozás alapját
képezõ nettó ár
(Ft/ME)

Támogatás
mértéke

Támogatás
nettó
összege
(Ft/ME)

Kihordási
idõ
(hónap)

Felírható
ME

Közgyógyellátás

Megjegyzés: a vényt a beteg lakóhelye szerint illetékes MEP-nek ellenjegyeznie kell, szobai és utcai villamos mûködtetésû kerekes szék egy kihordási idõn belül együttesen nem
rendelhetõ
Joystick irányítású
Utcai
GR-559
1
740 000
85%
629 000
120
1
K
Elektra-2000
1
735 000
85%
624 750
120
1
K
KEREKES SZÉK EGYÉB TARTOZÉKAI
Indikáció: kerekesszékhez
Felírási jogosultság: a kerekesszéket felíró szakorvos
Megjegyzés: a kerekesszékek standard tartozékai a 18 09 csoportban találhatók.
Elemek/akkumulátorok és elem/akkumulátor töltõk
Megjegyzés: az elektromos kerekes szék felírását követõ 24 hónappal rendelhetõ
Meghajtó akkumulátor
Meghajtó akkumulátor 40Ah szobai elektromos kerekes székhez
Kobe HC gondozásmentes akkumulátor 12 V 24 Ah
1
21 500
50%
10 750
24
2
K
BÚTORZAT ÉS LAKÁS-, ILLETVE EGYÉB HELYISÉGÁTALAKÍTÁSOK
ÜLÕBÚTOROK
Lábszártámaszok, lábzsámolyok és lábtámaszok
Indikáció: kerekes székhez
Felírási jogosultság: a kerekes széket felíró szakorvos
Lábtartók kerekes székhez
Módosított alkatrészek felára
Módosított lábtartó (pár) Primus adaptív 2.310 kerekes székhez (felár)
2
7 017
85%
5 964
60
1
K
ÁGYAK
Matracok és matracborítások (Antidecubitus eszközök)
Matracok
Matracok
Indikáció: decubitus megelõzésére mozgásképtelen betegeknek
Felírási jogosultság: gyermeksebész szakorvos, kezelõ szakorvos, háziorvos
Duren típusú antidecubitus matrac
1
10 350
85%
8 798
24
1
K
Alátétek
Alátétek /mosható/ 38 x 38 cm-ig
Indikáció: felfekvések gyógyítására, olyan mozgásképtelen betegeknek, akiknek az állapota végleges
Felírási jogosultság: rehabilitációs szakorvos, ortopéd szakorvos, traumatológus szakorvos, gyermeksebész szakorvos, sebész szakorvos, belgyógyász szakorvos, háziorvos, geriá ter szakorvos
Megjegyzés: a kihordási idõre felírható mennyiség a felfekvésnek kitett egy testtájra vonatkozik, és a felírásnál a testtájat fel kell tüntetni
PM 038 mosható antidecubitus alátét 38 x 38 cm
1
1 600
85%
1 360
12
3
K
TÁMASZTÓESZKÖZÖK
Indikáció: tartós mozgássérültség, egyensúlyzavar esetén állandó használatra
Felírási jogosultság: ortopéd szakorvos, traumatológus szakorvos, rehabilitációs szakorvos, reumatológus szakorvos, neurológus szakorvos, idegsebész szakorvos, gyermeksebész
szakorvos, geriáter szakorvos
Kapaszkodók és fogantyúk
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Közfinanszírozás alapját
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(Ft/ME)

Támogatás
mértéke

Támogatás
nettó
összege
(Ft/ME)

Kihordási
idõ
(hónap)

Felírható
ME

Közgyógyellátás

1

2 900

85%

2 465

60

1

K

1

1 750

50%

875

24

2

K

1

1 848

50%

924

24

2

K

1

1 869

50%

935

24

2

K

1

4 977

50%

2 489

24

2

K

1

14 000

50%

7 000

24

2

K

1

5 313

50%

2 657

24

2

K

1

2 541

50%

1 271

24

2

K

1
1
1

2 541
2 541
2 541

50%
50%
50%

1 271
1 271
1 271

24
24
24

2
2
2

K
K
K

1

2 541

50%

1 271

24

2

K
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21 03 03 33 01 033
21 03 03 33 03
21 03 03 33 03 010
21 03 03 33 03 019
21 03 03 33 03 032
21 03 03 33 06
21 03 03 33 06 018

Fürdõkád-kapaszkodók
Fürdõkád-kapaszkodók
KK-511
SEGÉDESZKÖZÖK A KOMMUNIKÁCIÓHOZ, TÁJÉKOZTATÁSHOZ ÉS
JELADÁSHOZ
OPTIKAI SEGÉDESZKÖZÖK
Szemüveglencsék
Üveg, monofocalis, sphericus
Indikáció: myopia, hypermetropia, presbiopia, strabizmus
Felírási jogosultság: szemész szakorvos
6.25-8.00 D
Selecta Sph. +/- 6.25 - 8.00 D üveg
13.25 D felett
Dioptra Turnov Sph. +/- 13.25 felett üveg
Üveg, monofocalis, toricus, cyl. 2.25 - 4.00-ig
Indikáció: myopia, hypermetropia, presbiopia, strabizmus, astigmia
Felírási jogosultság: szemész szakorvos
6.25-8.00 D
Lantal + 2,25 - 4,00 cyl-ig Sph. +/- 6,25 - 8,00 D üveg
Üveg, bifocalis, sphericus
Indikáció: presbiopia, konvergens strabizmus
Felírási jogosultság: szemész szakorvos
Megjegyzés: 18 éves korig rendelhetõ konvergens strabizmus esetén
0.00-4.00 D
Bifo Stigmal Telarc 32 Sph.felsõrész +/- 0.00 - 4.00 D-ig üveg bifocalis
12.25 D felett
Duopal C 25 Sph. - 12,25 - 15,00 D üveg bifocalis
Mûanyag monofocalis sphericus
Indikáció: myopia, hypermetropia, presbiopia
Felírási jogosultság: szemész szakorvos
10.25-13.00 D
Eszik CR39 Sph. +/- 10.25 - 13.00 D mûanyag
Mûanyag, monofocalis, toricus, cyl. 2.25 - 4.00-ig
Indikáció: strabizmus, astigmia, presbiopia
Felírási jogosultság: szemész szakorvos
Eszik CR39 +2.00-4.00 cyl.-ig Sph. +/- 0,00 - 4,00 Dmûanyag
4.25-6.00 D
Starlite asphericus +2.25 - 4.00 cyl.-ig Sph. + 4.25 - 6.00 D mûanyag
Eszik CR39 +2.25-4.00 cyl.-ig Sph. +/- 4.25-6.00 D mûanyag
Selecta S +2.25 - 4.00 cyl.-ig Sph. +/-4.25 - 6.00 D mûanyag
6.25-8.00 D
Eszik CR39 +2,25-4,00 cyl-ig Sph. +/-6,25-8,00 D mûanyag

ME-kód
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Támogatás
mértéke

Támogatás
nettó
összege
(Ft/ME)

Kihordási
idõ
(hónap)

Felírható
ME

Közgyógyellátás

Mûanyag, bifocalis, sphericus
Indikáció: strabizmus, presbiopia
Felírási jogosultság: szemész szakorvos
6.25-8.00 D
Selecta FT28 Sph. felsõrész +/- 6.25 - 7.00 D mûanyag bifocalis
1
4 375
50%
2 188
24
2
K
8.25-10.00 D
Starlite CR39 Sph. felsõrész +/- 8.25 - 10.00 D-ig mûanyag pajzsbifocalis
1
4 375
50%
2 188
24
2
K
Duophtal 4.00 cyl.-ig Sph. felsõrész +/- 8,25 - 9,00 D mûanyag körbifocalis
1
4 375
50%
2 188
24
2
K
Távcsõszemüveg
Indikáció: hereditaer maculadegeneratiók, senilis maculopathia, retinopathia diabetica, retinopathia hypertonica, status post emboliam arteriae centralis retinae, status post thrombosis venae centralis retinae, glaucoma, myopia centralis fundus károsodással, Fusch-folt, aphakia, pseudophakia, Leber-féle opticus atrophia, kétoldali neuritis, atrophia nervi op tici, fibroplasia retrolentalis, buphthalmus, microphthalmus, amblyopia, foramen maculae luteae, uveitis chronica, chorioretinitis centralis inveterans, leukoma corneae, dystrophia
corneae
Felírási jogosultság: szemészeti klinikák szakorvosai, Szent János Kórház szemész szakorvosai, Zala Megyei Kórház szemész szakorvosai, Gyengénlátók Általános Iskolája szemész szakorvosai Budapest, Debrecen
Zeiss, Galilei-távcsõszemüveg N=1,8 X
Bifó elõtét lencse 2 X , 3 X , 4 X
1
27 887
85%
23 704
48
1
K
Eschenbach–Kepler-távcsõ
Kepler monocular távcsõ 4,2 X 10
1
59 605
85%
50 664
48
1
K
Kontaktlencse-ápolási termékek
Indikáció: társadalombiztosítási támogatással vásárolt kontaktlencse viselése esetén
Felírási jogosultság: szemész szakorvos, ill. javaslatára háziorvos
Kontaktlencse-ápoló szerek, lágy lencséhez
Kontaktlencse-ápoló szerek, lágy lencséhez
Bausch-Lomb univ. ápoló 240 ml lágy kontaktlencséhez
1
2 496
FIX
1 564
2
2
HALLÁSJAVÍTÓ ESZKÖZÖK
Indikáció: Amennyiben a hallásvesztés 500, 1000 és 2000 Hz-n mért átlaga 20 dB, vagy annál kisebb, hallásjavító eszköz támogatással nem írható fel. Minden hallásjavító eszköz
támogatással történõ felírása esetén audiometria, beszéd-hallás vizsgálat, stapedius reflex vizsgálat elvégzése, és annak dokumentálása kötelezõ. A felírásnál az oldaliságot fel kell
tüntetni. A hallásmaradvány javítására szolgáló készülékek fenti frekvenciákon mért minimum 90 dB halláscsökkenés esetén rendelhetõek.
Felírási jogosultság: audiológus szakorvos
Megjegyzés: Közgyógyellátott beteg esetén a közgyógyellátási jogcím jelölendõ.
Hallójárati készülékek
Indikáció: halláscsökkenés javítására
Felírási jogosultság: audiológus szakorvos
Hallójárati és fülkagylókészülékek
Hallójárati és fülkagylókészülékek nagyfokútól súlyos halláscsökkenésig
Hallójárati és fülkagylókészülékek nagyfokútól súlyos halláscsökkenésig analóg jelfeldolgozással, digitális programozhatósággal
Hallójárati és fülkagylókészülékek nagyfokútól súlyos halláscsökkenésig digitális jelfeldolgozással, III. csoport
Oticon GO ITE P
1
105 995
70%
74 197
84
1
K
Hallójárati és fülkagylókészülékek nagyfokútól súlyos halláscsökkenésig digitális jelfeldolgozással, IV. csoport
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21 45 30 30 03
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Oticon GO PRO ITE
Hallójárati és fülkagylókészülékek nagyfokútól súlyos halláscsökkenésig digitális jelfeldolgozással, V. csoport
Oticon TEGO PRO ITE
Starkey Destiny 1200 CE MM
Fül mögötti hallókészülékek nagyfokútól súlyos halláscsökkenésig digitális jelfeldolgozással, III. csoport
Oticon GO BTE
Starkey Destiny 200 P
Fül mögötti hallókészülékek nagyfokútól súlyos halláscsökkenésig digitális jelfeldolgozással, IV. csoport
MegaPower Staris
Oticon GO PRO BTE
Fül mögötti hallókészülékek nagyfokútól súlyos halláscsökkenésig digitális jelfeldolgozással, V. csoport
Oticon TEGO PRO BTE
Fül mögötti hallókészülékek hallásmaradványra
Fül mögötti hallókészülékek hallásmaradványra digitális jelfeldolgozással, V. csoport
Oticon Sumo DM
Szemüvegszárba épített hallókészülékek
Indikáció: halláscsökkenés javítására
Felírási jogosultság: audiológus szakorvos
Szemüvegszárba épített hallókészülékek
Szemüvegszárba épített hallókészülékek
Puretone Gamma 100 S
Hallásjavító készülékek tartozékai és a hallásjavítás egyéb eszközei
Indikáció: hallásjavító készülékekhez
Felírási jogosultság: audiológus szakorvos
Megjegyzés: a kihordási idõre felírható mennyiség egyoldali ellátásra vonatkozik
Könyökök
Könyökök
Viennatone könyök Y 40

ME-kód

Közfinanszírozás alapját
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ME

Közgyógyellátás

1

150 000

70%

105 000

84

1

K

1
1

220 000
220 000

70%
70%

154 000
154 000

84
84

1
1

K
K

1
1

93 500
93 500

70%
70%

65 450
65 400

84
84

1
1

K
K

1
1

130 000
126 750

70%
70%

91 000
88 725

84
84

1
1

K
K

1

202 800

70%

141 960

84

1

K

1

220 000

70%

154 000

84

1

K

1

80 155

70%

56 109

60

1

K

1

314

70%

220

24

1

K
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ISO-kód

Jelen határozatokat fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatónak nyilvánítom.
A határozattal szemben annak közlésétõl1 számított 15 napon belül az Egészségbiztosítási Felügyelethez címzett, de az Országos Egészségbiztosítási Pénztárhoz
benyújtott fellebbezéssel lehet élni.
A határozat elleni fellebbezés illetéke termékenként 5000 Ft, azaz ötezer forint, amelyet az eljárás megindításakor az eljárást kezdeményezõ iraton illetékbélyeggel kell megfizetni.
Tájékoztatom, hogy a megváltozott támogatás szerinti finanszírozás kezdõ napja 2009. 02. 01.
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ORTÉZISEK ÉS PROTÉZISEK
Megjegyzés: amennyiben a beteg ellátandó testrészének a mérete és deformitása miatt nem látható el méretsorozatos vagy adaptálható termékkel, egyedi méretvétel alapján készített vagy méretes rendelhetõ
ALSÓ VÉGTAGOK ORTÉZISRENDSZEREI
Megjegyzés: a nem párban rendelhetõ eszközöknél a felírásnál az odaliságot fel kell tüntetni
Térdortézisek
Adaptálható
Gumiszövetes oldalsínnel
Indikáció: térdízületi instabilitás
Felírási jogosultság: ortopéd szakorvos, traumatológus szakorvos, rehabilitációs szakorvos, gyermeksebész szakorvos
Bort 114 480
1
17 280
85%
14 688
12
1
K
Genu Syncro 575
1
17 280
85%
14 688
12
1
K
Medi-fix 4431
1
17 280
85%
14 688
12
1
K
OM 405
1
17 280
85%
14 688
12
1
K
RB 38
1
17 280
85%
14 688
12
1
K
Otto Bock Genu Combi Stable
1
17 280
85%
14 688
12
1
K
Otto Bock Genu Direxa
1
17 280
85%
14 688
12
1
K
Otto Bock Genu Direxa Stable
1
26 300
FIX
14 688
12
1
Uriel IT-43B
1
17 280
85%
14 688
12
1
K
AJ-452 (GYSGY Ortopédtechnika)
1
18 400
FIX
14 688
12
1
AJ-452 (Rehab-Rába)
1
17 280
85%
14 688
12
1
K
AJ-452 (Rehab-Hungária)
1
17 280
85%
14 688
12
1
K
AJ-452 (Rehab-Dél)
1
17 280
85%
14 688
12
1
K
AJ-452 (Rehab-Kelet)
1
17 280
85%
14 688
12
1
K
AJ-452 (Rehab-Észak)
1
17 280
85%
14 688
12
1
K
AJ-452 (Rehab-Bán)
1
18 400
FIX
14 688
12
1
AJ-40 (GYSGY Ortopédtechnika)
1
17 480
FIX
14 688
12
1
AJ-450 (Rehab-Rába)
1
17 280
85%
14 688
12
1
K
AJ-450 (GYSGY Ortopédtechnika)
1
19 800
FIX
14 688
12
1
AJ-451 (GYSGY Ortopédtechnika)
1
18 400
FIX
14 688
12
1
Biofit 45
1
17 280
85%
14 688
12
1
K
Bort 114 490
1
18 400
FIX
14 688
12
1
Bort 150 140
1
17 280
85%
14 688
12
1
K
GM-K2
1
17 280
85%
14 688
12
1
K
GM-K4
1
17 280
85%
14 688
12
1
K
GM-K8
1
17 280
85%
14 688
12
1
K
Genu Syncro 6000
1
17 280
85%
14 688
12
1
K
GenuTrain S
1
24 000
FIX
14 688
12
1
Ligaflex Evolution
1
18 400
FIX
14 688
12
1

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

06 12 09 06 03 002
06 12 09 06 03 003
06 12 09 06 03 004
06 12 09 06 03 005
06 12 09 06 03 006
06 12 09 06 03 007
06 12 09 06 03 008
06 12 09 06 03 009
06 12 09 06 03 010
06 12 09 06 03 011
06 12 09 06 03 012
06 12 09 06 03 013
06 12 09 06 03 015
06 12 09 06 03 016
06 12 09 06 03 017
06 12 09 06 03 018
06 12 09 06 03 022
06 12 09 06 03 030
06 12 09 06 03 037
06 12 09 06 03 045
06 12 09 06 03 046
06 12 09 06 03 047
06 12 09 06 03 048
06 12 09 06 03 052
06 12 09 06 03 053
06 12 09 06 03 054
06 12 09 06 03 055
06 12 09 06 03 056
06 12 09 06 03 057

Eszköz megnevezése
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VIII. A Gyftv. 32. § (7) bekezdése alapján és az R. 9. § (2)–(4) bekezdése szerinti, referenciatermék áránál alacsonyabb árat eredményezõ árcsökkentési
ajánlat miatt fix csoportok újraképzésére hivatalból indult eljárás során hozott kijavító határozatok:

Medi-Fix 4421
Medi hinged knee pro
OB-002
Ortomed 45
PM 431
PPJ-44/N
PPJ-45
Otto Bock Genu Stable
SAT-45
Sala-Med-45
Thermoban 85803-806
Thermoban 85912-916
Thermoban 85917-920
CON 45
Uriel IT-43 D
Medi hinged knee pro airtex
Sigvaris Patelfix
Fortuna Neoprén térdortézis csuklópánttal (Medica Humana)

ME-kód

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Közfinanszírozás alapját
képezõ nettó ár
(Ft/ME)

18 400
17 280
18 400
18 400
17 280
18 400
17 280
17 280
17 280
17 280
17 480
17 280
17 480
18 400
17 280
17 280
11 700
17 280

Támogatás
mértéke

FIX
85%
FIX
FIX
85%
FIX
85%
85%
85%
85%
FIX
85%
FIX
FIX
85%
85%
85%
85%

Támogatás
nettó
összege
(Ft/ME)

14 688
14 688
14 688
14 688
14 688
14 688
14 688
14 688
14 688
14 688
14 688
14 688
14 688
14 688
14 688
14 688
9 945
14 688

Kihordási
idõ
(hónap)

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

Felírható
ME

Közgyógyellátás

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Ezen határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Budapest, 2009. február 5.

1

K

K
K
K
K
K
K

K
K
K
K

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

06 12 09 06 03 058
06 12 09 06 03 059
06 12 09 06 03 060
06 12 09 06 03 063
06 12 09 06 03 064
06 12 09 06 03 065
06 12 09 06 03 066
06 12 09 06 03 067
06 12 09 06 03 068
06 12 09 06 03 069
06 12 09 06 03 070
06 12 09 06 03 071
06 12 09 06 03 072
06 12 09 06 03 073
06 12 09 06 03 074
06 12 09 06 03 075
06 12 09 06 03 076
06 12 09 06 03 077

Eszköz megnevezése

2009/9. szám

ISO-kód

Tájékoztatjuk az ügyfeleket, hogy a Ket. 78. § (6) bekezdése alapján a hirdetményi úton közölt határozatot a kifüggesztést (Egészségügyi Közlöny megjelenését) követõ 15. napon közöltnek kell tekinteni.
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2009/9. szám

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár
közleménye
az Országos Egészségbiztosítási Pénztár nyilvántartásában 2008. december 31-én szereplõ,
2008-ban elõzetesen befogadott többletkapacitásokról
Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl szóló 2006. évi CXXXII. törvény 11. §-a alapján az 1. és 2. számú melléklet szerinti táblázatokban foglalt többletkapacitások kerültek elõzetesen befogadásra 2008-ban.
A táblázatok nem tartalmazzák azon pályázók 2008. évben elõzetesen befogadott többletkapacitásait, amelyek esetében a támogatás iránti igény elutasításra került. Ezen befogadásokat az egészségügyi miniszter az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 12. §
(11) bekezdése értelmében törölte.

1. számú melléklet
TIOP 2.1.2/07/1. Kistérségi járóbeteg-szakellátó központok kialakítása és fejlesztése

DÉL-ALFÖLD
Jánoshalma Város Önkormányzata
Szakma megnevezése

Heti
nem szakorvosi
óraszám

Heti
szakorvosi
óraszám

Általános belgyógyászat

20

Általános sebészet

15

Általános traumatológia

15

Általános szülészet-nõgyógyászat

30

Általános csecsemõ- és gyermekgyógyászat

5

Általános fül-orr-gége gyógyászat

5

Általános szemészet

10

Általános bõr- és nemibeteg-ellátás

10

Általános neurológia

10

Urológia

15

Pszichiátria

20

Endokrinológia, anyagcsere és diabetológia

5

Általános kardiológia (szakorvosi szakképesítéssel)

5

Általános röntgendiagnosztika

15

Ultrahang-diagnosztika

15

Általános fizioterápia-gyógytorna

30

Gyógytorna

30

Nappali KH
Otthoni szakápolás

Vizitszám/hó

5

Reumatológia és fizioterápia

Összesen

Súlyszám/év

200

60
204
192

2009/9. szám
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Kiskunmajsa Város Önkormányzata
Szakma megnevezése

Heti
nem szakorvosi
óraszám

Heti
szakorvosi
óraszám

Általános belgyógyászat

30

Általános sebészet

15

Általános traumatológia

15

Általános szülészet-nõgyógyászat

30

Általános csecsemõ- és gyermekgyógyászat

5

Általános fül-orr-gége gyógyászat

5

Általános szemészet

10

Általános bõr- és nemibeteg-ellátás

10

Általános neurológia

10

Urológia

Súlyszám/év

Vizitszám/hó

5

Reumatológia és fizioterápia

15

Pszichiátria

20

Általános röntgendiagnosztika

15

Ultrahang-diagnosztika

15

Általános fizioterápia-gyógytorna

30

Gyógytorna

30

Összesen

200

60

Nappali KH

192

Otthoni szakápolás

180

Sarkad Város Önkormányzata
Szakma megnevezése

Általános belgyógyászat

Heti
nem szakorvosi
óraszám

Heti
szakorvosi
óraszám

15

Általános sebészet

7

Általános traumatológia

8

Általános szülészet-nõgyógyászat
Általános csecsemõ- és gyermekgyógyászat

14
6

Általános fül-orr-gége gyógyászat

12

Általános szemészet

14

Általános bõr- és nemibeteg-ellátás
Általános neurológia

8
14

Ortopédia

4

Urológia

4

Reumatológia és fizioterápia

10

Pszichiátria

18

Tüdõgyógyászat

24

Súlyszám/év

Vizitszám/hó
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Heti
szakorvosi
óraszám

Szakma megnevezése

2009/9. szám
Heti
nem szakorvosi
óraszám

Tüdõgondozás

Súlyszám/év

Vizitszám/hó

10

Általános kardiológia (szakorvosi szakképesítéssel)

14

Általános laboratóriumi diagnosztika

20

Általános röntgendiagnosztika

14

15

Ultrahang-diagnosztika

14

15

Általános fizioterápia-gyógytorna

20

Gyógytorna

20

Gyógymasszázs

20

Összesen

200

120

Nappali KH

200

Otthoni szakápolás

300

DÉL-DUNÁNTÚL
Sellye Város Önkormányzata
Heti
szakorvosi
óraszám

Szakma megnevezése

Általános belgyógyászat

24

Általános sebészet

14

Általános csecsemõ- és gyermekgyógyászat

6

Általános fül-orr-gége gyógyászat

10

Általános szemészet

4

Általános bõr- és nemibeteg-ellátás

6

Általános neurológia

7

Ortopédia

4

Urológia

7

Reumatológia és fizioterápia

6

Pszichiátria

6

Tüdõgyógyászat

6

Általános kardiológia (szakorvosi szakképesítéssel)

12

Általános laboratóriumi diagnosztika

Heti
nem szakorvosi
óraszám

15

Ultrahang-diagnosztika és terápia

12

10

Általános fizioterápia-gyógytorna

20

Gyógytorna

20

Gyógymasszázs

20

Otthoni szakápolás

Vizitszám/hó

20

Általános röntgendiagnosztika

Összesen

Súlyszám/év

139

90
100

2009/9. szám
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Csurgó Város Önkormányzata
Szakma megnevezése

Heti
nem szakorvosi
óraszám

Heti
szakorvosi
óraszám

Általános belgyógyászat

17

Általános sebészet

20

Általános csecsemõ- és gyermekgyógyászat

Vizitszám/hó

6

Általános fül-orr-gége gyógyászat

14

Általános szemészet

15

Általános bõr- és nemibeteg-ellátás
Általános neurológia

Súlyszám/év

8
10

Urológia

9

Reumatológia és fizioterápia

13

Pszichiátria

14

Általános kardiológia (szakorvosi szakképesítéssel)

12

Általános laboratóriumi diagnosztika

20

Általános röntgendiagnosztika

15

15

Ultrahang-diagnosztika és -terápia

12

15

Gyógytorna

20

Gyógymasszázs

20

Összesen

165

90

Otthoni szakápolás

100

Tab Város Önkormányzata
Szakma megnevezése

Heti
nem szakorvosi
óraszám

Heti
szakorvosi
óraszám

Általános belgyógyászat

12

Általános sebészet

20

Általános szülészet-nõgyógyászat

6

Általános csecsemõ- és gyermekgyógyászat

6

Általános fül-orr-gége gyógyászat

10

Általános szemészet

12

Általános bõr- és nemibeteg-ellátás

8

Általános neurológia

8

Ortopédia

9

Urológia

6

Reumatológia és fizioterápia

14

Pszichiátria

10

Tüdõgyógyászat

7

Általános kardiológia (szakorvosi szakképesítéssel)

10

Általános laboratóriumi diagnosztika

-2

20

Súlyszám/év

Vizitszám/hó
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Szakma megnevezése

2009/9. szám
Heti
nem szakorvosi
óraszám

Heti
szakorvosi
óraszám

Általános röntgendiagnosztika

15

Ultrahang-diagnosztika és -terápia

15
40

Gyógytorna

20
166

Vizitszám/hó

20

Általános fizioterápia-gyógytorna
Összesen

Súlyszám/év

100

Nappali KH

28

Otthoni szakápolás

300

Sásd Város Önkormányzata
Szakma megnevezése

Általános belgyógyászat
Allergológia és klinikai immunológia
Általános sebészet
Általános traumatológia
Általános szülészet-nõgyógyászat

Heti
nem szakorvosi
óraszám

Heti
szakorvosi
óraszám

1
20
6
20
8

Általános fül-orr-gége gyógyászat

9

Általános szemészet

6

Általános bõr- és nemibeteg-ellátás

8

Ortopédia

6

Urológia

6

Reumatológia és fizioterápia

16

Pszichiátria

20

Tüdõgyógyászat

10

Foglalkozás-egészségügyi szakellátás

9

Általános kardiológia (szakorvosi szakképesítéssel)

9

Általános laboratóriumi diagnosztika

10

Általános röntgendiagnosztika

12

16

10

8

Gyógytorna

12

Gyógymasszázs

10

Összesen
Otthoni szakápolás

Vizitszám/hó

16

Általános csecsemõ- és gyermekgyógyászat

Ultrahang-diagnosztika és -terápia

Súlyszám/év

200

48
200

2009/9. szám
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ÉSZAK-ALFÖLD
Ibrány Város Önkormányzata
Szakma megnevezése

Általános belgyógyászat

Heti
nem szakorvosi
óraszám

Heti
szakorvosi
óraszám

Vizitszám/hó

Súlyszám/év

Vizitszám/hó

20

Endokrinológia, anyagcsere és diabetológia

6

Gastroenterológia

6

Általános sebészet

10

Általános traumatológia

10

Általános szülészet-nõgyógyászat

18

Általános csecsemõ- és gyermekgyógyászat

12

Általános fül-orr-gége gyógyászat

12

Általános szemészet

14

Általános bõr- és nemibeteg-ellátás
Általános neurológia

Súlyszám/év

8
12

Ortopédia

6

Urológia

6

Reumatológia és fizioterápia

14

Pszichiátria

12

Tüdõgyógyászat

12

Általános kardiológia (szakorvosi szakképesítéssel)

8

Általános laboratóriumi diagnosztika

20

Általános röntgendiagnosztika

20

Ultrahang-diagnosztika és -terápia

14

Általános fizioterápia-gyógytorna

60

Gyógytorna

20

Összesen

200

120

ÉSZAK-MAGYARORSZÁG
Gönc Város Önkormányzata
Szakma megnevezése

Heti
nem szakorvosi
óraszám

Heti
szakorvosi
óraszám

Általános belgyógyászat

32

Általános sebészet

20

Általános szülészet-nõgyógyászat

20

Általános csecsemõ- és gyermekgyógyászat

10

Általános fül-orr-gége gyógyászat
Általános szemészet
Általános bõr- és nemibeteg-ellátás

8
18
6
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Szakma megnevezése

Általános neurológia

2009/9. szám
Heti
nem szakorvosi
óraszám

Heti
szakorvosi
óraszám

Súlyszám/év

Vizitszám/hó

12

Ortopédia

4

Urológia

4

Reumatológia és fizioterápia

16

Pszichiátria

8

Általános kardiológia (szakorvosi szakképesítéssel)

12

Általános laboratóriumi diagnosztika

20

Általános röntgendiagnosztika

15

25

Ultrahang-diagnosztika és -terápia

15

15

Általános fizioterápia-gyógytorna

20

Gyógytorna

20

Összesen

200

100

Hospice

140

Otthoni szakápolás

300

Rétság Város Önkormányzata
Szakma megnevezése

Heti
nem szakorvosi
óraszám

Heti
szakorvosi
óraszám

Általános belgyógyászat

16

Általános sebészet

13

Általános traumatológia

12

Általános szülészet-nõgyógyászat

16

Általános csecsemõ- és gyermekgyógyászat

6

Általános fül-orr-gége gyógyászat

12

Általános szemészet

16

Általános bõr- és nemibeteg-ellátás

12

Általános neurológia

12

Ortopédia

4

Urológia

4

Reumatológia és fizioterápia

15

Pszichiátria

14

Tüdõgyógyászat
Általános kardiológia (szakorvosi szakképesítéssel)

8

10

10

Általános laboratóriumi diagnosztika

20

Általános röntgendiagnosztika

15

20

Ultrahang-diagnosztika és -terápia

15

10

Általános fizioterápia-gyógytorna

20

Súlyszám/év

Vizitszám/hó
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Szakma megnevezése
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Heti
nem szakorvosi
óraszám

Heti
szakorvosi
óraszám

Gyógytorna

20

Gyógymasszázs

20

Összesen

200

Súlyszám/év

Vizitszám/hó

120

Nappali KH

140

Otthoni szakápolás

300

Szécsény Város Önkormányzata
Szakma megnevezése

Heti
nem szakorvosi
óraszám

Heti
szakorvosi
óraszám

Általános belgyógyászat

24

Általános sebészet

24

Általános szülészet-nõgyógyászat

16

Általános csecsemõ- és gyermekgyógyászat

8

Általános fül-orr-gége gyógyászat

8

Általános szemészet

20

Általános bõr- és nemibeteg-ellátás

12

Általános neurológia

12

Ortopédia

20

Pszichiátria

16

Tüdõgyógyászat

4
12

Tüdõgondozás

8

Általános kardiológia (szakorvosi szakképesítéssel)

8

8

Általános laboratóriumi diagnosztika

20

Általános röntgendiagnosztika

20

Ultrahang-diagnosztika és -terápia

12

Általános fizioterápia-gyógytorna

40

Összesen
Nappali KH
Otthoni szakápolás

Vizitszám/hó

8

Reumatológia és fizioterápia
Pszichiátriai gondozás

Súlyszám/év

200

100
140
300
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Cigánd Város Önkormányzata
Szakma megnevezése

Heti
nem szakorvosi
óraszám

Heti
szakorvosi
óraszám

Általános belgyógyászat

24

Általános sebészet

18

Általános szülészet-nõgyógyászat

20

Általános csecsemõ- és gyermekgyógyászat

Vizitszám/hó

8

Általános fül-orr-gége gyógyászat

10

Általános szemészet

18

Általános bõr- és nemibeteg-ellátás
Általános neurológia

Súlyszám/év

8
14

Ortopédia

4

Urológia

4

Reumatológia és fizioterápia

12

Pszichiátria

14

Tüdõgyógyászat

8

Általános kardiológia (szakorvosi szakképesítéssel)

8

Általános laboratóriumi diagnosztika

10
20

Általános röntgendiagnosztika

15

15

Ultrahang-diagnosztika és -terápia

15

15

Gyógytorna

20

Gyógymasszázs

10

Fizioterápia (asszisztensi tevékenységként)

30

Összesen

200

120

Nappali KH

70

Otthoni szakápolás

300

Mezõcsát Város Önkormányzata
Szakma megnevezése

Heti
nem szakorvosi
óraszám

Heti
szakorvosi
óraszám

Általános belgyógyászat

20

Általános sebészet

10

Általános traumatológia

10

Általános szülészet-nõgyógyászat

24

Általános csecsemõ- és gyermekgyógyászat

10

Általános fül-orr-gége gyógyászat

10

Általános szemészet

10

Általános bõr- és nemibeteg-ellátás

6

Általános neurológia

8

Reumatológia és fizioterápia

16

Súlyszám/év

Vizitszám/hó

2009/9. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ
Szakma megnevezése

Tüdõgyógyászat

2733
Heti
nem szakorvosi
óraszám

Heti
szakorvosi
óraszám

Súlyszám/év

Vizitszám/hó

15

Általános kardiológia (szakorvosi szakképesítéssel)

8

Általános laboratóriumi diagnosztika

20

Általános röntgendiagnosztika

15

15

Ultrahang-diagnosztika és -terápia

15

15

Általános fizioterápia-gyógytorna

30

Gyermek- és ifjúságpszichiátria

8

Gyógytorna

20

Gyógymasszázs

20

Tüdõgondozás

15

Összesen

200

120

Otthoni szakápolás

342

Tokaj Város Önkormányzata
Szakma megnevezése

Általános belgyógyászat

Heti
nem szakorvosi
óraszám

Heti
szakorvosi
óraszám

20

Gastroenterológia

6

Általános sebészet

25

Általános szülészet-nõgyógyászat

18

Általános csecsemõ- és gyermekgyógyászat

4

Általános fül-orr-gége gyógyászat

10

Általános szemészet

18

Általános bõr- és nemibeteg-ellátás

9

Általános neurológia

8

Ortopédia

6

tblUrológia

6

Reumatológia és fizioterápia

12

Pszichiátria

12

Tüdõgyógyászat
Általános kardiológia (szakorvosi szakképesítéssel)

6
10

Általános laboratóriumi diagnosztika

20

Általános röntgendiagnosztika

17

15

Ultrahang-diagnosztika és terápia

13

15

Gyógytorna

20

Gyógymasszázs

20

Fizioterápia (asszisztensi tevékenységként)

30

Összesen

200

120

Súlyszám/év

Vizitszám/hó

2734

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ
Szakma megnevezése

2009/9. szám
Heti
nem szakorvosi
óraszám

Heti
szakorvosi
óraszám

Hospice

Súlyszám/év

Vizitszám/hó

200

Otthoni szakápolás

100

KÖZÉP-DUNÁNTÚL
Velence (Gárdony) Város Önkormányzata
Szakma megnevezése

Heti
nem szakorvosi
óraszám

Heti
szakorvosi
óraszám

Általános belgyógyászat

28

Általános sebészet

14

Általános traumatológia

14

Általános szülészet-nõgyógyászat

20

Általános csecsemõ- és gyermekgyógyászat

16

Általános fül-orr-gége gyógyászat

12

Általános szemészet

12

Általános bõr- és nemibeteg-ellátás

12

Általános neurológia

Súlyszám/év

Vizitszám/hó

8

Ortopédia

12

Urológia

8

Reumatológia és fizioterápia

16

Pszichiátria

8

Tüdõgyógyászat

8

Általános kardiológia (szakorvosi szakképesítéssel)

12

Általános laboratóriumi diagnosztika

20

Általános röntgendiagnosztika

20

Ultrahang-diagnosztika és terápia

24

Általános fizioterápia-gyógytorna

32

Gyógytorna

24

Összesen

200

120

Nappali KH

200

Otthoni szakápolás

300

Ercsi Város Önkormányzata
Szakma megnevezése

Általános belgyógyászat
Allergológia és klinikai immunológia
Általános sebészet

Heti
nem szakorvosi
óraszám

Heti
szakorvosi
óraszám

12
6
20

Súlyszám/év

Vizitszám/hó

2009/9. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ
Szakma megnevezése

Heti
nem szakorvosi
óraszám

Heti
szakorvosi
óraszám

Általános traumatológia

2735
Súlyszám/év

Vizitszám/hó

Súlyszám/év

Vizitszám/hó

6

Általános szülészet-nõgyógyászat

27

Általános csecsemõ- és gyermekgyógyászat
Általános fül-orr-gége gyógyászat

4
10

Általános szemészet

6

Általános bõr- és nemibeteg-ellátás

12

Általános neurológia

6

Ortopédia

6

Urológia

6

Reumatológia és fizioterápia

10

Pszichiátria

10

Általános kardiológia (szakorvosi szakképesítéssel)

18

Általános laboratóriumi diagnosztika

20

Általános röntgendiagnosztika

1

Ultrahang-diagnosztika és -terápia

9

Általános fizioterápia-gyógytorna
Összesen

34
5

169

59

NYUGAT-DUNÁNTÚL
Pannonhalma Város Önkormányzata
Szakma megnevezése

Heti
nem szakorvosi
óraszám

Heti
szakorvosi
óraszám

Általános belgyógyászat

28

Általános sebészet

20

Általános szülészet-nõgyógyászat

12

Általános csecsemõ- és gyermekgyógyászat

16

Általános fül-orr-gége gyógyászat

12

Általános szemészet

8

Általános bõr- és nemibeteg-ellátás

8

Általános neurológia

8

Ortopédia

8

Urológia

8

Reumatológia és fizioterápia

20

Pszichiátria

16

Tüdõgyógyászat
Tüdõgondozás
Általános kardiológia (szakorvosi szakképesítéssel)
Általános laboratóriumi diagnosztika

8
20
8
10

2736

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ
Heti
szakorvosi
óraszám

Szakma megnevezése

2009/9. szám
Heti
nem szakorvosi
óraszám

Általános röntgendiagnosztika

20

Ultrahang-diagnosztika és -terápia

20

Általános fizioterápia-gyógytorna

40

Összesen

200

Súlyszám/év

Vizitszám/hó

90

Nappali KH

150

Otthoni szakápolás

300

2. számú melléklet
TIOP 2.1.3/07/1. Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg-szolgáltatások fejlesztése
NYUGAT-DUNÁNTÚL
Sárvár Város Önkormányzata
Szakma megnevezése

Gastroenterológia

Heti
szakorv

Heti
nem szakorv.

Súlyszám/év

Ápolási
nap/év

Vizitszám/hó

Súlyszám/év

Ápolási
nap/év

Vizitszám/hó

10

Általános traumatológia

5

Általános szülészet-nõgyógyászat

–5

Általános bõr- és nemibeteg-ellátás

–8

Általános neurológia

5

Urológia

10

Klinikai onkológia

10

Reumatológia és fizioterápia

24

Mozgásszervi rehabilitáció (rehabilitációs szakorvos
javallata szerint)

30

Foglalkozás-egészségügyi szakellátás

–10

Általános kardiológia (szakorvosi szakképesítéssel)

15

Általános laboratóriumi diagnosztika

–5

Ultrahang-diagnosztika és -terápia

5

Általános fizioterápia-gyógytorna

0

30

86

30

Összesen
Kapuvár Város Önkormányzata
Szakma megnevezése

Heti
szakorv

Heti
nem szakorv.

Allergológia és klinikai immunológia

–5

Gastroenterológia

10

Általános sebészet

2

2009/9. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ
Szakma megnevezése

Általános csecsemõ- és gyermekgyógyászat

Heti
szakorv

Heti
nem szakorv.

–15

Általános neurológia

1

Klinikai onkológia

5

Pszichiátria

4

Tüdõgyógyászat

14

Tüdõgondozás

–4

Mozgásszervi rehabilitáció (rehabilitációs szakorvos
javallata szerint)

–2

Általános kardiológia (szakorvosi szakképesítéssel)

14

Általános laboratóriumi diagnosztika

Ápolási
nap/év

Vizitszám/hó

–15
–5

Általános fizioterápia-gyógytorna
Pszichiátriai gondozás

Súlyszám/év

–9

Általános szemészet

Általános kórbonctan és kórszövettan

2737

15
–10

Összesen

0

0

Nappali KH

200

Otthoni szakápolás

1200

KÖZÉP- DUNÁNTÚL
Mór Város Önkormányzata
Szakma megnevezése

Heti
szakorv.

Heti
nem szakorv.

Általános belgyógyászat

10

Endokrinológia, anyagcsere és diabetológia

16

Allergológia és klinikai immunológia

14

Általános sebészet
Érsebészet

6
10

Általános traumatológia

–10

Általános csecsemõ- és gyermekgyógyászat

–10

Általános fül-orr-gége gyógyászat
Általános szemészet
Általános bõr- és nemibeteg-ellátás
Ortopédia
Klinikai onkológia
Reumatológia és fizioterápia
Aneszteziológia

5
10
2
–8
–10
10
5

Pszichiátria

15

Addiktológia

–5

Általános kardiológia (szakorvosi szakképesítéssel)

2

Súlyszám/év

Ápolási
nap/év

Vizitszám/hó

2738

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ
Szakma megnevezése

Heti
szakorv.

Röntgendiagnosztika és terápia

2009/9. szám

Heti
nem szakorv.

40

Gyógytorna

20

Összesen

Ápolási
nap/év

Vizitszám/hó

2

Általános fizioterápia-gyógytorna
Véradószolgálat és szövetbank

Súlyszám/év

–10
49

65

Nappali KH

200

Egynapos sebészet

972

Otthoni szakápolás

200

Kúraszerû ellátás

200

DÉL-DUNÁNTÚL
Siklós Város Önkormányzata
Szakma megnevezése

Heti
szakorv.

Heti
nem szakorv.

Endokrinológia, anyagcsere és diabetológia

7

Gastroenterológia

7

Gyermekszemészet

7

Általános szemészet

8

Általános neurológia

8

Reumatológia és fizioterápia

Súlyszám/év

Ápolási
nap/év

Vizitszám/hó

10

Tüdõgyógyászat

5

Általános fizioterápia-gyógytorna

15

Gyógytorna

11

Gyógymasszázs

15

Összesen

52

41

Nappali KH

250

Otthoni szakápolás

300

Bonyhád Város Önkormányzata
Szakma megnevezése

Gastroenterológia
Általános traumatológia

Heti
szakorv.

Heti
nem szakorv.

2
11

Általános csecsemõ- és gyermekgyógyászat

6

Ortopédia

4

Urológia

6

Pszichiátria

4

Súlyszám/év

Ápolási
nap/év

Vizitszám/hó

2009/9. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ
Szakma megnevezése

Heti
szakorv.

2739

Heti
nem szakorv.

Tüdõgyógyászat

Súlyszám/év

Ápolási
nap/év

Vizitszám/hó

5

Ultrahang-diagnosztika és terápia

3

Gyógytorna

20

Gyógymasszázs

20

Összesen

36

45

Nappali KH

250

Egynapos sebészet

50

Otthoni szakápolás

350

Kúraszerû ellátás

200

ÉSZAK-MAGYARORSZÁG
Szikszó Város Önkormányzata
Szakma megnevezése

Angiológia, phlebológia, lymphológia
Endokrinológia, anyagcsere és diabetológia

Heti
szakorv.

Heti
nem szakorv.

12
4

Gastroenterológia

–4

Érsebészet

12

Általános csecsemõ- és gyermekgyógyászat

6

Általános bõr- és nemibeteg-ellátás

4

Nemibeteg-gondozás

–12

Általános neurológia

–2

Ortopédia

6

Urológia

–1

Onkológiai gondozás

–15

Reumatológia és fizioterápia

–2

Aneszteziológia

10

Pszichiátriai gondozás
Tüdõgyógyászat
Tüdõgondozás

–24
10
–10

Mozgásszervi rehabilitáció (rehabilitációs szakorvos
javallata szerint)

6

Általános kardiológia (szakorvosi szakképesítéssel)

2

Általános laboratóriumi diagnosztika

–10

Röntgendiagnosztika és terápia

3

Ultrahang-diagnosztika és terápia

3

Általános kórbonctan és kórszövettan
Általános fizioterápia-gyógytorna
Fizioterápia (asszisztensi tevékenységként)

–6
–20
22

Súlyszám/év

Ápolási
nap/év

Vizitszám/hó

2740

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ
Szakma megnevezése

Heti
szakorv.

2009/9. szám

Heti
nem szakorv.

Gyógymasszázs

Súlyszám/év

Ápolási
nap/év

Vizitszám/hó

20

Sürgõsségi betegellátás

–14

Összesen

–12

12

Nappali KH

50

Egynapos sebészet

278

Otthoni szakápolás

500

Kúraszerû ellátás

150

Pásztó Város Önkormányzata
Szakma megnevezése

Általános sebészet
Általános traumatológia

Heti
szakorv.

Heti
nem szakorv.

Általános fül-orr-gégegyógyászat

4

Általános bõr- és nemibeteg-ellátás

4

Általános neurológia

5

Reumatológia és fizioterápia

5
-4

Pszichiátria

5

Mozgásszervi rehabilitáció (rehabilitációs szakorvos
javallata szerint)

5

Általános kardiológia (szakorvosi szakképesítéssel)

5

Gyógytorna

20

Fizioterápia (asszisztensi tevékenységként)

20

Otthoni szakápolás

Vizitszám/hó

–15
–8

Összesen

Ápolási
nap/év

–2

Általános szülészet-nõgyógyászat

Menopauza és oszteoporózis rendelés

Súlyszám/év

4

40
300

2009/9. szám

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár
közleménye
a törzskönyvezett gyógyszerek és különleges táplálkozási igényt kielégítõ tápszerek társadalombiztosítási támogatásával kapcsolatban indult
eljárásokban az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által 2009 januárjában hozott határozatokról
Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény (továbbiakban: Gyftv.) 24. §-a, valamint a törzskönyvezett gyógyszerek és különleges táplálkozási igényt kielégítõ tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.)
ESzCsM rendelet (továbbiakban R.), és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: KET)
alapján hozott határozatait az alábbiak szerint teszi közzé.1
1. Az R. 22. § (2) bekezdése alapján normál eljárásrend alkalmazásával befogadó határozatok:
TK-szám

Név

Kiszerelés

HUMAN Gyógyszergyártó Zrt.

OGYI-T-09760/01

HUMAGLOBIN INFÚZIÓ,
100 ML

1x100 ml

Merck Sharp & Dohme
Limited

EU/1/08/455/010

JANUMET 50 MG/1000
MG FILMTABLETTA

56x

Pharmacenter Hungary
Kft.

EU/1/07/431/002

RETACRIT 1000 NE/0,3
ML OLDATOS INJEKCIÓ
ELÕRETÖLTÖTT
FECSKENDÕBEN

Pharmacenter Hungary
Kft.

EU/1/07/431/004

Pharmacenter Hungary
Kft.

Termelõi ár

Bruttó
fogyasztói
ár

Normatív
támogatás
mértéke

Normatív
támogatás
összege

Normatív
térítési díj

Eü emelt
támogatás
mértéke

Eü emelt
támogatás
összege

Eü kiemelt
támogatás
mértéke

Eü emelt
térítési díj

Eü kiemelt
támogatás
összege

Eü kiemelt
térítési díj

Határozat száma

Finanszírozás
kezdõ napja

41 990

47 187

0

0

47 187

0

0

0

0

0

0 3926-10-110/1/2009

2009. 02. 01.

9 273

11 116

0

0

11 116

70

7781

3335

0

0

0 19-27/8/51/2009

2009. 02. 01.

6x elõretöltött fecskendõ

10 500

12 469

0

0

12 469

0

0

0

0

0

0 4439-10-128/1/2009

20 09. 02. 01.

RETACRIT 2000 NE/0,6
ML OLDATOS INJEKCIÓ
ELÕRETÖLTÖTT
FECSKENDÕBEN

6x elõretöltött fecskendõ

21 000

24 045

0

0

24 045

0

0

0

0

0

0 19-27/7/51/2009

2009. 02. 01.

EU/1/07/431/006

RETACRIT 3000 NE/0,9
ML OLDATOS INJEKCIÓ
ELÕRETÖLTÖTT
FECSKENDÕBEN

6x elõretöltött fecskendõ

31 500

35 621

0

0

35 621

0

0

0

0

0

0 19-27/6/51/2009

2009. 02. 01.

Pharmacenter Hungary
Kft.

EU/1/07/431/008

RETACRIT 4000 NE/0,4
ML OLDATOS INJEKCIÓ
ELÕRETÖLTÖTT
FECSKENDÕBEN

6x elõretöltött fecskendõ

42 000

47 198

0

0

47 198

0

0

0

0

0

0 19-27/2/51/2009

2009. 02. 01.

Pharmacenter Hungary
Kft.

EU/1/07/431/010

RETACRIT 5000 NE/0,5
ML OLDATOS INJEKCIÓ
ELÕRETÖLTÖTT
FECSKENDÕBEN

6x elõretöltött fecskendõ

52 500

58 774

0

0

58 774

0

0

0

0

0

0 19-27/1/51/2009

2009. 02. 01.

Pharmacenter Hungary
Kft.

EU/1/07/431/012

RETACRIT 6000 NE/0,6
ML OLDATOS INJEKCIÓ
ELÕRETÖLTÖTT
FECSKENDÕBEN

6x elõretöltött fecskendõ

63 000

70 350

0

0

70 350

0

0

0

0

0

0 19-27/5/51/2009

2009. 02. 01.

Pharmacenter Hungary
Kft.

EU/1/07/431/014

RETACRIT 8000 NE/0,8
ML OLDATOS INJEKCIÓ
ELÕRETÖLTÖTT
FECSKENDÕBEN

6x elõretöltött fecskendõ

84 000

93 503

0

0

93 503

0

0

0

0

0

0 19-27/4/51/2009

2009. 02. 01.

EGIS Gyógyszergyár
Nyrt.

EU/1/08/456/010

VELMETIA 50 MG/1000
MG FILMTABLETTA

56x

9 273

11 116

0

0

11 116

70

7 781

3 335

0

0

0 19-27/3/51/2009

2009. 02. 01.

EGIS Gyógyszergyár
Nyrt.

EU/1/07/382/014

XELEVIA 100 MG
FILMTABLETTA

28x

8 624

10 400

0

0

10 400

70

7 280

3 120

0

0

0 4414-10-127/1/2009

2009. 02. 01.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

Gyártó

A határozatok fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatóak.

A határozatok teljes szövege az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Ártámogatási Fõosztályán hivatali idõben megtekinthetõ.

2741

1

2742

2. Az R. 22. § (2) bekezdése alapján normál eljárásrend alkalmazásával elutasító határozatok:
Kérelmezõ neve

TK-szám

Gyógyszer megnevezése

Elutasító határozat száma

Merck Kft.

OGYI-T-05157/05

Merckformin XR 750 mg retard tabletta 60×

101038-10-4357/6/2008

3. Az R. 22. § (1) bekezdése alapján egyszerûsített eljárásrend alkalmazásával, a társadalombiztosítás támogatásába való befogadásról hozott határozatok:
Gyártó

TK-szám

Név

Kiszerelés

Termelõi ár

Bruttó
fogyasztói
ár

Normatív
támogatás
mértéke

Normatív
támogatás
összege

Normatív
térítési díj

Eü emelt
támogatás
mértéke

Eü emelt
támogatás
összege

Eü kiemelt
támogatás
mértéke

Eü emelt
térítési díj

Eü kiemelt
támogatás
összege

Eü kiemelt
térítési díj

Határozat száma

Finanszírozás
kezdõ napja

RINGER BAXTER
OLDATOS INFÚZIÓ

10x1000 ml

2 898

3 802

0

0

3 802

0

0

0

0

0

0 5309-10-133/4/2009

2009. 02. 01.

Baxter Hungary Kft.

OGYI-T-09472/03

RINGER LAKTÁT
HARTMANN BAXTER
OLDATOS INFÚZIÓ

10x1000 ml

2 556

3 356

0

0

3 356

0

0

0

0

0

0 5305-10-133/2/2009

2009. 02. 01.

Baxter Hungary Kft.

OGYI-T-09472/02

RINGER LAKTÁT
HARTMANN BAXTER
OLDATOS INFÚZIÓ

20x500 ml

3 933

5 074

0

0

5 074

0

0

0

0

0

0 4356-10-125/1/2009

2009. 02. 02.

Medico Uno Gyógyszermarketing Kft.

OGYI-T-20669/01

NEBACOP 5 MG
TABLETTA

28x

1 618

2 156

55

1 186

970

0

0

0

0

0

0 4092-10-114/3/2009

2009. 02. 01.

Medico Uno Gyógyszermarketing Kft.

OGYI-T-20674/02

PRELOW PLUS 100
MG/25 MG
FILMTABLETTA

28x

1 400

1 910

55

1 051

859

0

0

0

0

0

0 4590-10-129/1/2009

2009. 01. 01.

Medico Uno Gyógyszermarketing Kft.

OGYI-T-20674/01

PRELOW PLUS 50
MG/12,5 MG
FILMTABLETTA

28x

1 400

1 910

55

1 051

859

0

0

0

0

0

0 4098-10-114/4/2009

2009. 02. 01.

Pharmacenter Hungary
Kft.

OGYI-T-20672/01

ANASTROZOLE
PHARMACENTER 1 MG
FILMTABLETTA

30x

15 400

17 871

0

0

17 871

0

0

0

100

17 571

300 3064-10-84/1/2009

2009. 02. 01.

ratiopharm Hungária
Kereskedelmi Kft.

OGYI-T-20491/02

AMISULPRID-RATIOPHARM 200 MG
TABLETTA

60x

15 528

18 012

0

0

18 012

0

0

0

100

17 712

300 4080-10-114/2/2009

2009. 02. 01.

ratiopharm Hungária
Kereskedelmi Kft.

OGYI-T-20564/02

LOSARTAN-HCT-RATIOPHARM 50 MG/12,5 MG
FILMTABLETTA

28x (buborékfóliában)

1 502

2 027

55

1 115

912

0

0

0

0

0

0 4075-10-114/1/2009

2009. 02. 01.

TEVA Gyógyszergyár
Zrt.

OGYI-T-20456/07

CO-ARBARTAN 100
MG/25 MG
FILMTABLETTA

30x (pvc/pe/pvdc//al buborékfóliában)

1 502

2 027

55

1 115

912

0

0

0

0

0

0 4376-10-126/1/2009

2009. 02. 01.

TEVA Gyógyszergyár
Zrt.

OGYI-T-20456/03

CO-ARBARTAN 50
MG/12,5 MG
FILMTABLETTA

30x (pvc/pe/pvdc//al buborékfóliában)

1 502

2 027

55

1 115

912

0

0

0

0

0

0 4379-10-126/2/2009

2009. 02. 01.

Valeant Pharma Magyarország Kereskedelmi
Kft.

OGYI-T-20648/06

ETOPRO 100 MG
FILMTABLETTA

60x

10 355

12 309

0

0

12 309

90

11 078

1 231

0

0

0 4132-10-115/1/2009

2009. 02. 01.

Valeant Pharma Magyarország Kereskedelmi
Kft.

OGYI-T-20648/08

ETOPRO 200 MG
FILMTABLETTA

60x

20 662

23 672

0

0

23 672

90

21 305

2 367

0

0

0 4003-10-111/1/2009

2009. 02. 01.

Valeant Pharma Magyarország Kereskedelmi
Kft.

OGYI-T-20648/02

ETOPRO 25 MG
FILMTABLETTA

60x

2 875

3 772

0

0

3 772

90

3 395

377

0

0

0 19-27/13/51/2009

2009. 03. 01.

Valeant Pharma Magyarország Kereskedelmi
Kft.

OGYI-T-20648/04

ETOPRO 50 MG
FILMTABLETTA

60x

5 752

7 235

0

0

7 235

90

6 512

723

0

0

0 19-27/10/51/2009

2009. 03. 01.

Valeant Pharma Magyarország Kereskedelmi
Kft.

OGYI-T-20659/02

VALMIDEX 1 MG
FILMTABLETTA

28x

14 000

16 328

0

0

16 328

0

0

0

100

16 028

300 19-27/11/51/2009

2009. 03. 01.

A határozatok fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatóak.

2009/9. szám

OGYI-T-07018/03

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

Baxter Hungary Kft.

Kérelmezõ neve

TK-szám

Gyógyszer megnevezése

Felfüggesztésrõl hozott végzés száma

Janssen-Cilaq Kft.

EU/1/08/467/001

Doribax 500 mg por oldatos infúzióhoz 10x10 ml

463-10-7/1/2009

2009/9. szám

4. A Ket. 32. § (3) bekezdése alapján a felfüggesztésrõl hozott végzés:

A határozatok fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatóak.

5. A Ket. 31. § (1) bekezdésének c) pontja, illetve (2) bekezdése alapján, kérelemre vonatkozó eljárás megszüntetésérõl hozott végzés:
Kérelmezõ neve

TK-szám

Amersham Mo. Kft.
Novartis Hungária Kft.

OGYI-T-20010/01
EU/1/07/388/001

A társadalombiztosítási támogatási eljárás
megszüntetésére hozott végzés száma

Gyógyszer megnevezése

Hexvix 85 mg por és oldószer intravezikális oldathoz 1x100 mg + 1x50 ml
Sebivo 600 mg filmtabletta 28x

3253-10-97/1/2009
5276-10-140/2/2009

TK-szám

Kérelmezõ neve

Pliva Hungária Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Pliva Hungária Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
ratiopharm Hungária Kereskedelmi Kft.
ratiopharm Hungária Kereskedelmi Kft.
ratiopharm Hungária Kereskedelmi Kft.
ratiopharm Hungária Kereskedelmi Kft.
ratiopharm Hungária Kereskedelmi Kft.

Gyógyszer megnevezése

OGYI-T-01951/01
OGYI-T-01951/02
OGYI-T-02034/06
OGYI-T-02034/03
OGYI-T-02034/04
OGYI-T-02034/02
OGYI-T-02034/05

DACARBAZIN LACHEMA 100 POR INJEKCIÓHOZ
DACARBAZIN LACHEMA 200 POR INJEKCIÓHOZ
MEXALEN 1000 MG VÉGBÉLKÚP FELNÕTTEKNEK
MEXALEN 125 MG VÉGBÉLKÚP CSECSEMÕKNEK
MEXALEN 250 MG VÉGBÉLKÚP KISGYERMEKEKNEK
MEXALEN 500 MG TABLETTA
MEXALEN 500 MG VÉGBÉLKÚP ISKOLÁS GYERMEKEKNEK

Kiszerelés

A társadalombiztosítási támogatási eljárás megszüntetésére hozott végzés száma

10x
10x
6x
6x
6x
20x
6x

6267-10-161/7/2009
6267-10-161/6/2009
6267-10-161/1/2009
6267-10-161/5/2009
6267-10-161/4/2009
6267-10-161/3/2009
6267-10-161/2/2009

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

6. A Gyftv. 29. § (4) bekezdésének b) pontja alapján az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a forgalombahozatali engedély jogosultjának bejelentési
kötelezettsége alapján a támogatás megszüntetésérõl változásbejelentés alapján az alábbi határozatokat hozta:

7. A Gyftv. 24. § (1) és (2) bekezdése, valamint a 29. § (4) bekezdésének ae) pontja alapján az Országos Egészségbiztosítási Pénztár hivatalból indított eljárása során az alábbi módosító határozatokat hozta:
Gyártó

TK-szám

Név

Kiszerelés

Termelõi ár

Bruttó
fogyasztói
ár

Normatív
támogatás
mértéke

Normatív
támogatás
összege

Normatív
térítési díj

Eü emelt
támogatás
mértéke

Eü emelt
támogatás
összege

Eü kiemelt
támogatás
mértéke

Eü emelt
térítési díj

Eü kiemelt
támogatás
összege

Eü kiemelt
térítési díj

Határozat száma

Finanszírozás
kezdõ napja

1 A Pharma GmbH

OGYI-T-10505/01

AMLODIPIN 1A
PHARMA 10 MG
TABLETTA

30x

936

1 289

85

1096

193

0

0

0

0

0

0 6116-10- 5033 /1

2009. 02. 01.

1 A Pharma GmbH

OGYI-T-10503/01

AMLODIPIN 1A
PHARMA 5 MG
TABLETTA

30x

436

629

85

535

94

0

0

0

0

0

0 6116-10- 5033 /2

2009. 02. 01.

1 A Pharma GmbH

OGYI-T-20285/02

CLARITHROMYCIN 1A
PHARMA 250 MG
FILMTABLETTA

14x

1 125

1 537

25

384

1 153

0

0

0

0

0

0 6116-10- 5033 /3

2009. 02. 01.

2743

TK-szám

Név

Kiszerelés

Termelõi ár

Bruttó
fogyasztói
ár

Normatív
támogatás
mértéke

Normatív
támogatás
összege

Normatív
térítési díj

Eü emelt
támogatás
mértéke

Eü emelt
támogatás
összege

Eü kiemelt
támogatás
mértéke

Eü emelt
térítési díj

Eü kiemelt
támogatás
összege

Eü kiemelt
térítési díj

Határozat száma

Finanszírozás
kezdõ napja

CLARITHROMYCIN 1A
PHARMA 500 MG
FILMTABLETTA

14x

1 986

2 643

25

661

1 982

0

0

0

0

0

0 6116-10- 5033 /4

2009. 02. 01.

1 A Pharma GmbH

OGYI-T-20615/04

PERINDOPRIL 1 A
PHARMA 4 MG
TABLETTA

30x

870

1 198

85

1018

180

0

0

0

0

0

0 6116-10- 5033 /5

2009. 02. 01.

Abbott Laboratories
(Magyarország) Kft.

EU/1/99/117/001

SYNAGIS 50 MG POR ÉS
OLDÓSZER OLDATOS
INJEKCIÓHOZ

1 injekciós üveg +
1 ampulla

138 468

153 553

0

0

153 553

0

0

0

0

0

0 6116-10- 5033 /6

2009. 02. 01.

Actavis Hungary Gyógyszermarketing és Kereskedelmi Kft.

OGYI-T-20161/01

AMIPRID 200 MG
TABLETTA

30x

7 762

9 450

0

0

9 450

0

0

0

100

9150

300 6116-10- 5033 /7

2009. 02. 01.

Actavis Hungary Gyógyszermarketing és Kereskedelmi Kft.

OGYI-T-20161/03

AMIPRID 200 MG
TABLETTA

90x

24 905

28 350

0

0

28 350

0

0

0

100

28050

300 6116-10- 5033 /8

2009. 02. 01.

Actavis Hungary Gyógyszermarketing és Kereskedelmi Kft.

OGYI-T-20507/02

LANDIA 15 MG
GYOMORNEDVELLENÁLLÓ KEMÉNY
KAPSZULA

28x

1 176

1 604

55

882

722

70

1123

481

0

0

0 6116-10- 5033 /9

2009. 02. 01.

Actavis Hungary Gyógyszermarketing és Kereskedelmi Kft.

OGYI-T-20133/03

LANSACID 30 MG
KEMÉNY KAPSZULA

28x

2 284

3 017

55

1659

1 358

70

2112

905

0

0

0 6116-10- 5033 /10

2009. 02. 01.

Actavis Hungary Gyógyszermarketing és Kereskedelmi Kft.

OGYI-T-20053/02

MELOXAN 15 MG
TABLETTA

30x

1 027

1 411

25

353

1 058

70

988

423

0

0

0 6116-10- 5033 /11

2009. 02. 01.

Actavis Hungary Gyógyszermarketing és Kereskedelmi Kft.

OGYI-T-20337/01

PANTACID 20 MG
GYOMORNEDVELLENÁLLÓ TABLETTA

14x

585

807

55

444

363

90

726

81

0

0

0 6116-10- 5033 /12

2009. 02. 01.

Actavis Hungary Gyógyszermarketing és Kereskedelmi Kft.

OGYI-T-20337/02

PANTACID 20 MG
GYOMORNEDVELLENÁLLÓ TABLETTA

28x

1 184

1 615

55

888

727

90

1454

161

0

0

0 6116-10- 5033 /13

2009. 02. 01.

Actavis Hungary Gyógyszermarketing és Kereskedelmi Kft.

OGYI-T-20337/03

PANTACID 20 MG
GYOMORNEDVELLENÁLLÓ TABLETTA

56x

2 455

3 230

55

1777

1 453

90

2907

323

0

0

0 6116-10- 5033 /14

2009. 02. 01.

Actavis Hungary Gyógyszermarketing és Kereskedelmi Kft.

OGYI-T-20337/04

PANTACID 40 MG
GYOMORNEDVELLENÁLLÓ TABLETTA

14x

1 176

1 604

55

882

722

90

1444

160

0

0

0 6116-10- 5033 /15

2009. 02. 01.

Actavis Hungary Gyógyszermarketing és Kereskedelmi Kft.

OGYI-T-20337/05

PANTACID 40 MG
GYOMORNEDVELLENÁLLÓ TABLETTA

28x

2 441

3 212

55

1767

1 445

90

2891

321

0

0

0 6116-10- 5033 /16

2009. 02. 01.

Actavis Hungary Gyógyszermarketing és Kereskedelmi Kft.

OGYI-T-20337/06

PANTACID 40 MG
GYOMORNEDVELLENÁLLÓ TABLETTA

56x

5 015

6 422

55

3532

2 890

90

5780

642

0

0

0 6116-10- 5033 /17

2009. 02. 01.

Bristol-Myers Squibb
Gyógyszerkereskedelmi
Kft.

OGYI-T-06358/01

CEFZIL 500 MG
FILMTABLETTA

10x

2 001

2 663

25

666

1 997

0

0

0

0

0

0 6116-10- 5033 /18

2009. 02. 01.

Gerot Pharmazeutika
Magyarországi Közvetlen Kereskedelmi Képviselet

OGYI-T-20416/01

ANDOFIN 5 MG
FILMTABLETTA

30x (buborékfóliában)

2 945

3 864

25

966

2 898

0

0

0

0

0

0 6116-10- 5033 /19

2009. 02. 01.

Gerot Pharmazeutika
Magyarországi Közvetlen Kereskedelmi Képviselet

OGYI-T-10462/03

GEROTRALIN 50 MG
FILMTABLETTA

30x

933

1 285

25

321

964

90

1157

128

0

0

0 6116-10- 5033 /20

2009. 02. 01.

Gerot Pharmazeutika
Magyarországi Közvetlen Kereskedelmi Képviselet

OGYI-T-09794/02

MELODYN 15 MG
TABLETTA

30x

1 023

1 407

25

352

1 055

70

985

422

0

0

0 6116-10- 5033 /21

2009. 02. 01.

Gerot Pharmazeutika
Magyarországi Közvetlen Kereskedelmi Képviselet

OGYI-T-20166/01

PROVOSAL 0,4 MG
RETARD KEMÉNY
KAPSZULA

30x (buborékfóliában)

2 160

2 861

25

715

2 146

0

0

0

0

0

0 6116-10- 5033 /22

2009. 02. 01.

2009/9. szám

OGYI-T-20285/03

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

1 A Pharma GmbH

2744

Gyártó

TK-szám

Név

Kiszerelés

Termelõi ár

Bruttó
fogyasztói
ár

Normatív
támogatás
mértéke

Normatív
támogatás
összege

Normatív
térítési díj

Eü emelt
támogatás
mértéke

Eü emelt
támogatás
összege

Eü kiemelt
támogatás
mértéke

Eü emelt
térítési díj

Eü kiemelt
támogatás
összege

Eü kiemelt
térítési díj

Határozat száma

Finanszírozás
kezdõ napja

OGYI-T-20532/02

AMLODIPIN GOODWILL
10 MG TABLETTA

30x

934

1 286

85

1093

193

0

0

0

0

0

0 6116-10- 5033 /23

2009. 02. 01.

Goodwill Pharma Orvos
és Gyógyszertudomány
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

OGYI-T-20532/01

AMLODIPIN GOODWILL
5 MG TABLETTA

30x

434

626

85

532

94

0

0

0

0

0

0 6116-10- 5033 /24

2009. 02. 01.

KRKA Magyarország
Kereskedelmi Kft.

OGYI-T-09213/01

ASENTRA 100 MG
FILMTABLETTA

28x

1 750

2 329

25

582

1 747

90

2096

233

0

0

0 6116-10- 5033 /25

2009. 02. 01.

KRKA Magyarország
Kereskedelmi Kft.

OGYI-T-09212/01

ASENTRA 50 MG
FILMTABLETTA

28x

875

1 205

25

301

904

90

1084

121

0

0

0 6116-10- 5033 /26

2009. 02. 01.

KRKA Magyarország
Kereskedelmi Kft.

OGYI-T-07442/01

FROMILID 500 MG
FILMTABLETTA

14x

1 987

2 644

25

661

1 983

0

0

0

0

0

0 6116-10- 5033 /27

2009. 02. 01.

KRKA Magyarország
Kereskedelmi Kft.

OGYI-T-01455/01

NOLICIN 400 MG
FILMTABLETTA

20x

1 633

2 174

25

544

1 630

0

0

0

0

0

0 6116-10- 5033 /28

2009. 02. 01.

Medico Uno Gyógyszermarketing Kft.

OGYI-T-20194/03

PROTONEXA 15 MG
GYOMORNEDVELLENÁLLÓ KEMÉNY
KAPSZULA

28x

1 293

1 764

55

886

878

70

1127

637

0

0

0 6116-10- 5033 /29

2009. 02. 01.

Pliva Hungária Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

OGYI-T-20029/04

CARVETREND 6,25 MG
TABLETTA

30x

338

487

85

380

107

0

0

0

0

0

0 6116-10- 5033 /30

2009. 02. 01.

Pliva Hungária Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

OGYI-T-09805/01

CIPRUM 500 MG
FILMTABLETTA

10x

826

1 137

25

261

876

0

0

0

100

837

300 6116-10- 5033 /31

2009. 02. 01.

Pliva Hungária Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

OGYI-T-20374/01

LANSOPRAZOL PLIVA
15 MG GYOMORNEDVELLENÁLLÓ KEMÉNY
KAPSZULA

28x

1 286

1 755

55

886

869

70

1127

628

0

0

0 6116-10- 5033 /32

2009. 02. 01.

Pliva Hungária Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

OGYI-T-08658/03

ULZOL KAPSZULA

28x

3 379

4 424

55

2028

2 396

70

2581

1843

0

0

0 6116-10- 5033 /33

2009. 02. 01.

ratiopharm Hungária Kereskedelmi Kft.

OGYI-T-20301/02

PANTOPRAZOL-RATIOP
HARM 20 MG
GYOMORNEDVELLENÁLLÓ TABLETTA

28x

1 387

1 892

55

892

1 000

90

1460

432

0

0

0 6116-10- 5033 /34

2009. 02. 01.

ratiopharm Hungária Kereskedelmi Kft.

OGYI-T-07728/02

TRAMADOL-RATIOPHARM 50 MG
KAPSZULA

20x

327

473

25

118

355

0

0

0

100

173

300 6116-10- 5033 /35

2009. 02. 01.

Richter Gedeon Vegyészeti Gyár NyRt.

OGYI-T-20657/02

PORTIRON HCT 100
MG/25 MG
FILMTABLETTA

30x

1 383

1 887

55

1038

849

0

0

0

0

0

0 6116-10- 5033 /36

2009. 02. 01.

Richter Gedeon Vegyészeti Gyár NyRt.

OGYI-T-20657/01

PORTIRON HCT 50
MG/12,5 MG
FILMTABLETTA

30x

1 383

1 887

55

1038

849

0

0

0

0

0

0 6116-10- 5033 /37

2009. 02. 01.

Richter Gedeon Vegyészeti Gyár NyRt.

OGYI-T-20646/01

VIDOTIN 4 MG
TABLETTA

30x

863

1 189

85

1011

178

0

0

0

0

0

0 6116-10- 5033 /38

2009. 02. 01.

Richter Gedeon Vegyészeti Gyár NyRt.

OGYI-T-20646/02

VIDOTIN 8 MG
TABLETTA

30x

1 652

2 199

85

1869

330

0

0

0

0

0

0 6116-10- 5033 /39

2009. 02. 01.

Sandoz Hungária Kft.

OGYI-T-10491/01

AMLODIPIN HEXAL 10
MG TABLETTA

30x

936

1 289

85

1096

193

0

0

0

0

0

0 6116-10- 5033 /40

2009. 02. 01.

Sandoz Hungária Kft.

OGYI-T-10489/01

AMLODIPIN HEXAL 5
MG TABLETTA

30x

436

629

85

535

94

0

0

0

0

0

0 6116-10- 5033 /41

2009. 02. 01.

Sandoz Hungária Kft.

OGYI-T-20199/01

ATORVASTATIN HEXAL
10 MG FILMTABLETTA

30x

1 788

2 379

85

2022

357

0

0

0

0

0

0 6116-10- 5033 /42

2009. 02. 01.

Sandoz Hungária Kft.

OGYI-T-20199/04

ATORVASTATIN HEXAL
20 MG FILMTABLETTA

30x

3 380

4 425

85

3761

664

0

0

0

0

0

0 6116-10- 5033 /43

2009. 02. 01.

Sandoz Hungária Kft.

OGYI-T-20199/07

ATORVASTATIN HEXAL
40 MG FILMTABLETTA

30x

3 874

4 997

85

4247

750

0

0

0

0

0

0 6116-10- 5033 /44

2009. 02. 01.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

Goodwill Pharma Orvos
és Gyógyszertudomány
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

2009/9. szám

Gyártó
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TK-szám

Név

Kiszerelés

Termelõi ár

Bruttó
fogyasztói
ár

Normatív
támogatás
mértéke

Normatív
támogatás
összege

Normatív
térítési díj

Eü emelt
támogatás
mértéke

Eü emelt
támogatás
összege

Eü kiemelt
támogatás
mértéke

Eü emelt
térítési díj

Eü kiemelt
támogatás
összege

Eü kiemelt
térítési díj

Határozat száma

Finanszírozás
kezdõ napja

OGYI-T-20551/01

PANTOPRAZOL
SANDOZ 20 MG
GYOMORNEDVELLENÁLLÓ TABLETTA

14x (al/opa/al/pvc buborékfólia)

640

881

55

446

435

90

730

151

0

0

0 6116-10- 5033 /45

2009. 02. 01.

Sandoz Hungária Kft.

OGYI-T-20551/07

PANTOPRAZOL
SANDOZ 40 MG
GYOMORNEDVELLENÁLLÓ TABLETTA

14x (al/opa/al/pvc buborékfólia)

1 284

1 751

55

886

865

90

1450

301

0

0

0 6116-10- 5033 /46

2009. 02. 01.

Sandoz Hungária Kft.

OGYI-T-09240/01

TRAMADOLOR 50 MG
DISZPERGÁLÓDÓ
TABLETTA

30x

501

710

25

178

532

0

0

0

100

410

300 6116-10- 5033 /47

2009. 02. 01.

Teva Magyarország Zrt.

OGYI-T-09154/02

AMLIPIN 10 MG
TABLETTA

30x

998

1 374

85

1101

273

0

0

0

0

0

0 6116-10- 5033 /48

2009. 02. 01.

Teva Magyarország Zrt.

OGYI-T-09154/01

AMLIPIN 5 MG
TABLETTA

30x

476

681

85

538

143

0

0

0

0

0

0 6116-10- 5033 /49

2009. 02. 01.

Teva Magyarország Zrt.

OGYI-T-20536/07

ARBARTAN 100 MG
FILMTABLETTA

30x (fehér pvc/pvdc/al buborékfólia)

1 936

2 577

55

1417

1 160

0

0

0

0

0

0 6116-10- 5033 /50

2009. 02. 01.

Teva Magyarország Zrt.

OGYI-T-20536/04

ARBARTAN 50 MG
FILMTABLETTA

30x (fehér pvc/pvdc/al buborékfólia)

1 356

1 850

55

1018

832

0

0

0

0

0

0 6116-10- 5033 /51

2009. 02. 01.

Teva Magyarország Zrt.

OGYI-T-10427/01

HYPOLIP 10 MG
FILMTABLETTA

30x

1 789

2 380

85

2023

357

0

0

0

0

0

0 6116-10- 5033 /52

2009. 02. 01.

Teva Magyarország Zrt.

OGYI-T-10427/02

HYPOLIP 20 MG
FILMTABLETTA

30x

3 381

4 426

85

3762

664

0

0

0

0

0

0 6116-10- 5033 /53

2009. 02. 01.

Teva Magyarország Zrt.

OGYI-T-10427/03

HYPOLIP 40 MG
FILMTABLETTA

30x

3 875

4 998

85

4248

750

0

0

0

0

0

0 6116-10- 5033 /54

2009. 02. 01.

Teva Magyarország Zrt.

OGYI-T-09188/01

RAMACE 10 MG
KAPSZULA

30x

2 336

3 082

85

2405

677

0

0

0

0

0

0 6116-10- 5033 /55

2009. 02. 01.

Teva Magyarország Zrt.

OGYI-T-09187/01

RAMACE 5 MG
KAPSZULA

30x

1 232

1 681

85

1312

369

0

0

0

0

0

0 6116-10- 5033 /56

2009. 02. 01.

Teva Magyarország Zrt.

OGYI-T-08277/01

SIMVACOL 20 MG
FILMTABLETTA

30x

1 950

2 595

85

2015

580

0

0

0

0

0

0 6116-10- 5033 /57

2009. 02. 01.

Teva Magyarország Zrt.

OGYI-T-08278/01

SIMVACOL 40 MG
FILMTABLETTA

30x

2 650

3 477

85

2778

699

0

0

0

0

0

0 6116-10- 5033 /58

2009. 02. 01.

Zentiva HU Gyógyszerkereskedelmi és Szolgáltató Kft.

OGYI-T-20190/22

TERVALON 100 MG
FILMTABLETTA

30x (pvc/pvdc/al fóliában)

1 937

2 578

55

1418

1 160

0

0

0

0

0

0 6116-10- 5033 /59

2009. 02. 01.

Zentiva HU Gyógyszerkereskedelmi és Szolgáltató Kft.

OGYI-T-20190/19

TERVALON 50 MG
FILMTABLETTA

30x (pvc/pvdc/al fóliában)

1 357

1 851

55

1018

833

0

0

0

0

0

0 6116-10- 5033 /60

2009. 02. 01.

Zentiva HU Gyógyszerkereskedelmi és Szolgáltató Kft.

OGYI-T-20020/02

TORVACARD 10 MG
FILMTABLETTA

30x (al/al buborékfóliában)

1 788

2 379

85

2022

357

0

0

0

0

0

0 6116-10- 5033 /61

2009. 02. 01.

Zentiva HU Gyógyszerkereskedelmi és Szolgáltató Kft.

OGYI-T-20020/08

TORVACARD 20 MG
FILMTABLETTA

30x (al/al buborékfóliában)

3 381

4 426

85

3762

664

0

0

0

0

0

0 6116-10- 5033 /62

2009. 02. 01.

Zentiva HU Gyógyszerkereskedelmi és Szolgáltató Kft.

OGYI-T-20020/14

TORVACARD 40 MG
FILMTABLETTA

30x (al/al buborékfóliában)

3 875

4 998

85

4248

750

0

0

0

0

0

0 6116-10- 5033 /63

2009. 02. 01.
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Sandoz Hungária Kft.
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Gyártó

A határozatok fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatóak.
2009/9. szám

Kérelmezõ neve

Nyilvántartási szám

Gyógyszer megnevezése

Actavis Hungary Gyógyszermarketing és
Kereskedelmi Kft.

OGYI-T-09398/02

MERZIN FILMTABLETTA

EBEWE Pharma GmbH. Nfg. KG Magyarországi Közvetlen Kereskedelmi Képviselete

OGYI-T-01720/01

CISPLATIN EBEWE 20 MG/20 ML INJEKCIÓ
INFÚZIÓHOZ

Kiszerelés

Tk-törlés ideje

Határozat száma

Határozat érvényességének kezdete

60x

2008. 10. 13.

6264-10-159/1/2009

2009. 02. 01.

1x20 ml

2008. 09. 22.

6264-10-159/2/2009

2009. 02. 01.

OGYI-T-07577/01

PROPOFOL FRESENIUS 1% INJEKCIÓ 20 ML

5x20 ml

2008. 10. 15.

6264-10-159/3/2009

2009. 02. 01.

OGYI-T-07578/01

PROPOFOL FRESENIUS 1% INJEKCIÓ 50 ML

10x50 ml

2008. 10. 15.

6264-10-159/4/2009

2009. 02. 01.

Fresenius Kabi Hungary Kft.

OGYI-T-08668/01

PROPOFOL FRESENIUS 2% EMULZIÓS INJEKCIÓ

10x50 ml

2008. 10. 15.

6264-10-159/5/2009

2009. 02. 01.

Gyógyszeripari és Vegyipari Mûszaki
Szolgáltató és Tanácsadó Kft.

OGYI-T-02030/01

BLOKIUM 100 MG TABLETTA

30x

2008. 10. 13.

6264-10-159/6/2009

2009. 02. 01.

Gyógyszeripari És Vegyipari Mûszaki
Szolgáltató és Tanácsadó Kft.

OGYI-T-02029/01

BLOKIUM 50 MG TABLETTA

30x

2008. 10. 13.

6264-10-159/7/2009

2009. 02. 01.

Sandoz Hungária Kft.

OGYI-T-09871/01

QUINAPRIL-HCT HEXAL 20/25 MG FILMTABLETTA

30x

2008. 10. 13.

6264-10-159/8/2009

2009. 02. 01.

Teva Magyarország Zrt.

OGYI-T-04975/01

CONTRAMAL 100 MG RETARD FILMTABLETTA

10x

2008. 06. 17.

6264-10-159/9/2009

2009. 02. 01.

Teva Magyarország Zrt.

OGYI-T-08177/01

CONTRAMAL 150 MG RETARD FILMTABLETTA

10x

2008. 06. 17.

6264-10-159/10/2009

2009. 02. 01.

Teva Magyarország Zrt.

OGYI-T-08178/01

CONTRAMAL 200 MG RETARD FILMTABLETTA

10x

2008. 06. 17.

6264-10-159/11/2009

2009. 02. 01.

A határozat fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

Fresenius Kabi Hungary Kft.
Fresenius Kabi Hungary Kft.

2009/9. szám

8. A Gyftv. 23. § (6) bekezdése, valamint a 31. § (2) bekezdése alapján a nyilvántartásból törölt készítményt az OEP legkésõbb a törlést követõ negyedik
hónap 1. napján a társadalombiztosítási támogatásból kizárja.
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A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye
A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala
– az eddig közzétetteken kívül –
az alábbi elveszett, megsemmisült gépjármûtörzskönyvek sorszámát teszi közzé

854326H
162611E
192400G
684772H
455776G
585119B
954216B
324456F
717493I
392711I
518786D
187935I
890853E
679464G
101882D
742060C
762649E
055878F
940956H
335867H
778088C
518350H
465536F
752213E
024163H
628287D
204499F
283690I
722482A
043322A
179273H
702703B
177742E
984299C
679353B
398437D
651035C
095941D
940614B
406159D
191584A
137605B
057179A
057331A
630175E
139863B
851590H

227659I
341361D
387062D
898037C
121211F
689376I
271925I
447399B
336784D
747745G
042745F
295913I
799306H
543794F
305049H
318852E
420057G
048321D
689571B
266377F
464774D
783877H
818609F
616287B
941258G
131542D
527926C
422423D
337058D
554994B
703219C
995189E
665918D
885130F
186253H
653616H
523842G
747362E
525940E
546860D
994065C
793690F
040703H
573340F
392897A
198973H
712520H

065690G
954082E
429758I
445918D
721065C
922834A
704041H
229171E
486287F
368692A
351226F
061705G
863756D
322324F
427090F
500619F
983734C
397217F
068859G
367974D
100655A
245581G
967525G
150370C
488149E
291732F
935788F
692360F
080887A
723913A
891923A
995782G
725273H
985395G
741416D
874398F
671834H
233741F
187151F
509044C
473590A
011786H
489305B
971264F
780565D
227143H
274353G

516921G
722281F
744577A
631883E
082768B
671879F
364814B
447885G
807410A
857572G
365282E
164560H
259340E
329658B
309241B
136756A
660822H
978667A
054640D
616856H
615484A
594613B
620732I
964462D
602727D
742630E
010181G
127886A
369134H
172184A
410256F
679492I
916685H
952792C
566250I
978464A
513995H
635296E
588060F
529458B
900729D
020605E
525403B
294893F
238796G
547344C
452387E

068497G
308794F
172693H
002889E
248755B
822425C
683276H
953668B
618815E
018394D
142308H
396629H
684591F
977228D
122353C
167569H
763413F
486573D
109593F
609336G
437718G
334954G
884855G
379097C
244636G
632788G
841268C
231538H
478423G
344222D
106393H
111491G
078626G
673221F
606335I
818650E
356153G
452223I
122292B
525045I
952884H
835106F
463024A
931446H
669285D
479251G
688824E

735919F
006720H
989076C
383031D
314559H
341323C
148386G
971384D
595566B
767979E
387439G
585764G
050417H
208217F
419177B
051016I
346562E
749955D
232804D
324349F
702737D
250898D
912485F
634772A
837829H
150646E
703028B
002138H
803147D
977883G
030405F
813511F
497944G
464092I
580514D
935854G
310474F
618437C
910102G
426846H
770836C
845961E
339289D
067294D
560948C
659338H
463793H

2009/9. szám
892104B
049312F
213305H
200577H
536742H
589156C
665311I
213013G
949372G
257825D
308986C
775036G
652227B
059276C
304726B
071529H
319182F
449026F

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ
449023F
236304E
774632B
879335E
007380F
129905I
499501A
037286C
176595G
590958D
774028A
232207C
861219H
110841B
896324D
479781D
659366B
794771G

905444B
862591D
829405F
345890G
097000G
314081H
386357E
573168I
503577B
675781B
954590B
528021C
593150D
753303D
909566D
002389E
067580I
144250D

601757I
580618C
963675D
567472I
291647D
982363D
459270E
123580I
587836H
383591G
020771C
881435A
803922A
305301C
848096G
173766A
915299B
082219A
261509I

2749
152102A
996248D
526618F
082152D
011149A
721586G
013653A
411608H
029801A
120090F
308563I
675318H
997598H
890740B
008730B
779774F
912921F
846177D
911792E

972102C
476394B
597784F
191262H
263491I
672630I
930251G
964210D
352492D
198814E
495942G
522676G
766649H
819251G
035545F
413309C
012027I
137827A
476177E

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások
Központi Hivatala
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A Fõvárosi és Pest Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal
Földmûvelésügyi Igazgatósága (1135 Budapest, Lehel u. 43–47.) hirdetménye
A Fõvárosi és Pest Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Földmûvelésügyi Igazgatósága a földrendezõ
és a földkiadó bizottságokról szóló, többször módosított 1993. évi II. törvény 9. § (1) bekezdése szerint
nyilvános sorsolást
tart a Március 21. Mgtsz (2366 Kakucs, Rónay György u. 2.) használatában lévõ, részarány-földkiadási eljárás tárgyát
képezõ földrészletekre.
A sorsoláson részvételre jogosultak köre: a Március 21. Mgtsz (2366 Kakucs, Rónay György u. 2.) érintõen, az
1993. évi II. törvény alapján meghatározott részarány-tulajdon értékkel rendelkezõ személyek.
A sorsolás helye: 2366 Kakucs, Fõ u. 20., a polgármesteri hivatal tanácsterme.
A sorsolás ideje:
2009. április 7. 10 óra.
A sorsolásra kerülõ földrészletek adatai: Csévharaszt
Helyrajzi szám

Mûvelési ág

Terület (ha)

Összes AK-érték

Sorsolásra kerülõ
AK-érték

0212/5

erdõ

0,856

3,25

3,25

0212/6

kivett mocsár

12,2366

20,80

20,80

0261

erdõ

1,6649

6,33

6,33

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

A sorsolásra kerülõ földrészletek adatai: Dabas
Helyrajzi szám

Mûvelési ág

Terület (ha)

Összes AK-érték

Sorsolásra kerülõ
AK-érték

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

080/5

gyep (rét)

8,2510

108,91

79,09

Természetvédelmi terület,
Natura 2000 terület

082/2

szántó, gyep (rét)

12,8899

147,96

110,42

Természetvédelmi terület,
Natura 2000 terület

084/3

gyep (rét), szántó

27,0874

251,41

174,55

090/14

gyep (rét)

4,3585

87,17

87,17

Természetvédelmi terület,
Natura 2000 terület

090/34

gyep (rét)

6,4185

82,90

15,44

Természetvédelmi terület,
Natura 2000 terület

094/57

szántó

1,8989

18,92

0,69

Védett terület

094/83

szántó

1,3634

30,11

3,50

A sorsolásra kerülõ földrészletek adatai: Inárcs
Helyrajzi szám

Mûvelési ág

Terület (ha)

Összes AK-érték

Sorsolásra kerülõ
AK-érték

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

024/25

szántó, erdõ

3,2576

71,51

20,48

024/43

gyep (legelõ)

0,2815

0,99

0,17

046/30

gyep (rét)

1,9686

25,99

25,99

Védett terület.
Ócsai Tájvédelmi Körzet.
Natura 2000 terület

046/35

gyep (rét)

0,1071

1,41

1,41

Natura 2000 terület

046/49

gyep (rét)

1,7668

23,32

23,32

Védett terület.
Ócsai Tájvédelmi Körzet.
Natura 2000 terület
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Mûvelési ág

Terület (ha)

Összes AK-érték

Sorsolásra kerülõ
AK-érték

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

046/52

gyep (rét)

0,4652

6,14

6,14

Védett terület.
Ócsai Tájvédelmi Körzet.
Natura 2000 terület

051

gyep (legelõ),
szántó, gyep (rét)

33,2539

302,92

163,94

Fokozottan védett terület.
Ócsai Tájvédelmi Körzet.
Natura 2000 terület

055/2

gyep (rét)

47,2522

623,73

330,03

Fokozottan védett terület.
Natura 2000 terület

057/2

gyep (rét)

8,2011

71,35

71,35

Fokozottan védett terület.
Natura 2000 terület

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

A sorsolásra kerülõ földrészletek adatai: Kakucs
Helyrajzi szám

Mûvelési ág

Terület (ha)

Összes AK-érték

Sorsolásra kerülõ
AK-érték

03

erdõ

75,4204

215,68

63,14

05

szántó

103,0599

1141,72

126,68

0108/30

gyep (rét)

15,6514

313,03

25,16

0156/12

gyep (rét), erdõ

3,8733

70,49

60,78

Natura 2000 terület

0160/3

gyep (rét)

0,1957

0,68

0,68

Földmérési jelek elhelyezését biztosító használati jog.
PM Földhivatal

A sorsolásra kerülõ földrészletek adatai: Újhartyán
Helyrajzi szám

Mûvelési ág

Terület (ha)

Összes AK-érték

Sorsolásra kerülõ
AK-érték

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

013/9

gyep (legelõ),
szántó, erdõ

7,4821

76,85

33,42

Bányaszolgalmi jog,
vezetékjog

A sorsolás nyilvános, azon bárki jelen lehet.
Több részarány-tulajdonos egyezségen alapuló írásbeli igényét, valamint a kisorsolt földrészletekre vonatkozó cseremegállapodásokat az MgSzH Földmûvelésügyi Igazgatósága figyelembe veszi. Az egyezségen alapuló közös igényt a
sorsolás kezdetéig a helyszínen, a cserét – amely csak a tulajdonba adható földrészletekre vonatkozik – a sorsolást követõ 15 napon belül lehet közokiratba vagy teljes bizonyító erejû magánokiratba foglalt megállapodásként az MgSzH Földmûvelésügyi Igazgatóságához benyújtani.
A sorsolás a helyben szokásos módon is meghirdetésre kerül.
A sorsoláson bármely okból meg nem jelenõ jogosult késõbb a mulasztásra hivatkozva semmiféle jogot nem érvényesíthet, ebbõl az okból a sorsolás eredménye nem változtatható meg.
A megjelenésben akadályozott érdekelt részarány-tulajdonos szabályszerû meghatalmazással ellátott meghatalmazottal képviseltetheti magát.
Akinek a nyilvános sorsolás jogos érdekét érinti vagy sérti, a sorsolás szabálytalan lebonyolítása ellen, törvénysértésre
hivatkozással a sorsolást követõ 48 órán belül kifogást nyújthat be a Fõvárosi és Pest Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatalhoz.

Budapest, 2009. február 25.
Velkei József s. k.,
igazgató
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A Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság közleménye
A temetõkrõl és a temetkezésrõl szóló 1999. évi XLIII. törvény 15. § (1) bekezdése értelmében a Nemzeti Sírkerthez
tartozó temetõket, hõsi temetõket, hõsi temetési helyeket, temetkezési emlékhelyeket, kegyeleti emlékhelyeket és temetési helyeket a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság határozza meg. E felhatalmazás, illetve a Nemzeti Emlékhely
és Kegyeleti Bizottság szervezetérõl és feladatairól szóló 146/1999. (X. 1.) Korm. rendelet 3. § a) pontjában biztosított
döntési jog alapján:
1. A Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság 2007. szeptember 12-én tartott soros ülésén az alábbi határozatot
hozta:
68/2007. számú határozatával „A” kategóriában a Nemzeti Sírkert részévé nyilvánította a második világháborúban
arany vitézségi éremmel kitüntetett alábbi katonák sírhelyét:
Parcella

Szakasz

Sor

Sír

Név

Rangfokozat

Nagyszekeres
Régi református temetõ
Póti Károly

szakaszvezetõ

Nagykanizsa
Központi temetõ
XX.

3

17

Szabadi Béla

õrmester

I.

1

53

Enczi Mihály

szakaszvezetõ

6

50

Tóth Lajos

õrvezetõ

31

Pataki Pilipár Dezsõ

õrmester

145

Honti István

õrmester

70

T. Szücs Sándor

szakaszvezetõ

167

Rákosi Lajos

szakaszvezetõ

Polgár
Köztemetõ

Tárkány
Katolikus temetõ
C.
Zalaszentgrót
Katolikus nagytemetõ
V.
Balassagyarmat
Evangélikus temetõ
III.
Medgyesegyháza
Evangélikus temetõ
E

5

Ózd
Gyári temetõ
4.
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Sor

Sír

Név

Rangfokozat

III.

27

3

Sasvári József

tizedes

V.

1

3

Merész László

hadnagy

Gátmezei József

õrmester

Ujváry Mihály

törzsõrmester

Dalos Ferenc

szakaszvezetõ

Kaposvár
Keleti temetõ

Martonvásár
Köztemetõ
III.

643

Esztergom
Szentgyörgymezõi temetõ
I.

10

I

I.

10

VII

14

22-23

Hegedûs Sándor

honvéd

VI

8/5

Lavrencsik István

honvéd

XVII

7

Tapody Lajos

fõtörzsõrmester

kripta

1

Koltai Mihály

õrmester

13

4

Bakondy Imre

törzsõrmester

4

1

Kádas Géza

szakaszvezetõ

2

82

Siprák László

õrnagy

Tiszaug
Községi temetõ

Kecskemét
Köztemetõ
G

III

S
Gyõr
Nádorvárosi temetõ
XL.
Örkény
Fõ utcai temetõ
5.
Székesfehérvár
Béla úti temetõ
I.

A2

Szeged
Belvárosi temetõ
U/D urnafal
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Szakasz

Sor

Sír
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Név

Rangfokozat

Balatonalmádi
Katolikus temetõ
3. sz. kripta

Vastagh György

ezredes

Marjay Tamás

hadnagy

Pápateszér
Köztemetõ
Bal oldal
Budapest
Farkasréti temetõ
11/1.

1

364

Szentgyörgyi Dezsõ

zászlós

4

61

Tóth János

szakaszvezetõ

Budapest,
Megyeri úti temetõ
17.

2. A Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság 2008. december 11-én tartott soros ülésén az alábbi határozatot hozta:
65/2008. számú határozatával „A” kategóriában a Nemzeti Sírkert részévé nyilvánította a nagycenki temetõben található alábbi sírokat:
„A” parcella, 14. sor, 1. sírhely (Fenesz Rezsõ 1919-es áldozat)
„C” parcella, 21. sor, 1. sírhely (Bokor Nándor feltaláló)

3. A Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság 2009. január 22-én tartott soros ülésén az alábbi határozatot hozta:
6/2009. számú határozatával „A” kategóriában a Nemzeti Sírkert részévé nyilvánította a Rákoskeresztúri Új köztemetõ (1108 Budapest, Kozma u. 8–10.) alábbi sírhelyét:
Parcella/szakasz

Sor

Sír

33/II

1

218

4. A Nemzeti Kegyeleti Bizottság 2009. január 22-én tartott soros ülésén az alábbi határozatot hozta:
7/2009. számú határozatával „A” kategóriában a Nemzeti Sírkert részévé nyilvánította az alábbi sírhelyeket:
Farkasréti temetõ (1124 Budapest, Németvölgyi út 99.)
Parcella/szakasz

Sor

Sír

28/2

4

1

Fiumei úti temetõ (1086 Budapest Fiumei út 16.)
Parcella/szakasz

Sor

Sír

35

7

21
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5. A Nemzeti Kegyeleti Bizottság 2009. január 22-én tartott soros ülésén az alábbi határozatot hozta:
8/2009. számú határozatával „A” kategóriában a Nemzeti Sírkert részévé nyilvánította Koszta József festõmûvész újratemetése utáni új sírhelyét: Szentes, Kálvária-temetõ, 4. sz. díszsírhely. Egyben törölte a védettséget a régi sírhelyrõl:
Fiumei úti temetõ, 33-1-34 (1086 Budapest, Fiumei út 16.).

6. A Nemzeti Kegyeleti Bizottság 2009. január 22-én tartott soros ülésén az alábbi határozatot hozta:
9/2009. számú határozatával „A” kategóriában a Nemzeti Sírkert részévé nyilvánította Szekrényessy Kálmán úszó újratemetése utáni új sírhelyét: Fiumei úti temetõ, 41-1-83 (1086 Budapest, Fiumei út 16.). Egyben törölte a védettséget a
régi sírhelyrõl: Rákoskeresztúri Új köztemetõ, 211-12-37 (1108 Budapest, Kozma u. 8–10.).

Dr. Boross Péter s. k.,
a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság elnöke
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IX. Hirdetmények
NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSEI
A Bolgár Országos Önkormányzat (1093 Budapest, Lónyay u. 41.)
2009. évi költségvetése
Adatok E Ft-ban
Megnevezés

Önkormányzat

Óvoda

Iskola

Összesen

KIADÁSOK
Személyi juttatások
Rendszeres személyi juttatás
Nem rendszeres személyi juttatás

4 030

5710

2452

12 192

408

432

504

1 344

Külsõ személyi juttatás

4 448

4 448

Személyi juttatások összesen

8 886

6142

2956

17 984

2 219

1656

711

4 586

222

171

74

467

47

70

47

164

2 488

1897

832

5 217

730

150

100

980

Munkáltatókat terhelõ járulék
Társadalombiztosítási járulék
Munkaadói járulék
Egészségügyi hozzájárulás
Munkáltatókat terhelõ járulék összesen
Dologi kiadások
Készletbeszerzés
Kommunikációs szolgáltatás
Szolgáltatási kiadások
Különféle dologi kiadások
Egyéb folyó kiadások

1 276

1 276

15 240

698

900

16 838

9 591

63

267

9 921

170

170

Dologi kiadások összesen

27 007

Támogatás, támogatás értékû kiadás

19 300

19 300

1 550

1 550

0

0

Ellátottak pénzbeli juttatása (ösztöndíj)
Felhalmozási kiadások
Kiadások összesen

59 231

911

8950

1267

5055

29 185

73 236
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Megnevezés

Önkormányzat

2757
Óvoda

Iskola

Összesen

BEVÉTELEK
Központi költségvetési támogatás

35 450

Normatív támogatás

1450

600

37 500

3000

2025

5 025

2430

2 430

Közoktatási megállapodás alapján támogatás
Támogatás helyi önkormányzatoktól

1 000

Központi költségvetési intézmény támogatása
Központi költségvetési intézmény Bolgár Mûv. és Kult. Kht.
MNEKK

1000

2 000

3500

3 500

15 700

15 700

7 081

7 081

Kamatbevétel
Pénzmaradvány
Bevételek összesen

59 231

8950

5055

Dr. Muszev Dancso s. k.,
elnök

73 236
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A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyûlésének
2/2009. (II. 14.) sz. határozata
a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2009. évi költségvetésérõl
A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyûlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: államháztartási törvény) a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII törvény, valamint a kisebbségi önkormányzatok gazdálkodásáról szóló 376/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján, figyelembe véve a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésérõl szóló 2009. évi CII. törvényt, a Magyarországi Németek
Országos Önkormányzata 2009. évi költségvetésérõl a következõ határozatot hozza:

I.
A költségvetés elõirányzatai
1. A 2009. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak fõösszege
A Közgyûlés a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2009. évi költségvetése:
bevételi fõösszegét 2 443 750 E Ft-ban,
kiadási fõösszegét 2 443 750 E Ft-ban állapítja meg, mely azonos a költségvetési bevétel és kiadás fõösszegével.
A jóváhagyott kiadásokból az önkormányzat tartalék elõirányzata 16 171 E Ft, ebbõl
általános tartalék: 16 171 E Ft,
céltartalék: 0 Ft.
2. A költségvetés címrendje
Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek az államháztartási törvény 67. § (3) bekezdés alapján külön-külön alkotnak egy-egy címet az alábbiak szerint:
Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv:
– Magyarországi Németek Országos Önkormányzata,
– Koch Valéria Középiskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium,
– Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Pilisvörösvár.
Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv:
– Magyarországi Német Pedagógiai Intézet,
– Magyarországi Német Kulturális és Információs Központ.
3. A költségvetés számadatai
Az önkormányzat címrendje
Az önkormányzat 2009. évi költségvetése bevételi forrásonként
A mûködési és felhalmozási bevételek részletezése forrásonként és címenként
Az önkormányzat mûködési és felhalmozási kiadásai címenként összesen
Az önkormányzat mûködési kiadásainak kiemelt elõirányzatonkénti részletezése és létszáma címenként
A felhalmozási kiadások részletezése címenként
Beruházási kiadások célonkénti részletezése
Bevételek és kiadások elõirányzata szakfeladatonként
2009. évi mûködési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerûen
Egyéb támogatások
Az önkormányzat 2009. évi és gördülõ mérlege
Tájékoztató adatok az értékpapírok és részesedések állapotáról
4. A költségvetési létszámkeret: 216 fõ (lásd 5. sz. melléklet).

1. sz. mell.
2. sz. mell.
3. sz. mell.
4. sz. mell.
5. sz. mell.
6. sz. mell.
7. sz. mell.
8. sz. mell.
9. sz. mell.
10. sz. mell.
11. sz. mell.
12. sz. mell.
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II.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
5. Költségvetési elõirányzatok felhasználása
(1) A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata önállóan gazdálkodó költségvetési intézményeinek és a Hivatalnak költségvetési alapokmányaikat e határozat mellékleteiben meghatározott összegekkel kell összeállítaniuk.
(2) A közgyûlés felhatalmazza az önkormányzati költségvetési intézményeket és a hivatalt a költségvetésben elõírt
bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(3) A költségvetési szerv, beleértve a hivatalt is, a költségvetésben meghatározott elõirányzat-csoportoktól, kiemelt
elõirányzatoktól e költségvetési határozatban foglaltak szerint térhet el.
(4) A költségvetési intézményeknél, a hivatalnál a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja automatikusan
maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási elõirányzatok, amennyiben a tervezett saját bevételek nem
folynak be, nem teljesíthetõk.
(5) A költségvetési szerv költségvetési támogatási elõirányzata csak alaptevékenységre és ezzel összefüggõ egyéb kiadásokra használható fel.
6. Költségvetési elõirányzatok módosítása
(6) A közgyûlés az önkormányzat költségvetését, valamint a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek költségvetését közgyûlési döntéssel megváltoztathatja. Az elõirányzat-módosítás nem érintheti az Országgyûlés kizárólagos, illetve
a Kormány elõirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó elõirányzatokat.
(7) Ha év közben az Országgyûlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet az önkormányzat számára pótelõirányzatot biztosít, arról az elnök a közgyûlést a munkaterv szerinti soron következõ ülésen tájékoztatja.
(8) Ha év közben az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv saját elõirányzat-módosítási hatáskörben a jóváhagyott
bevételi elõirányzatain felüli többletbevételét módosítja, arról az elnök a közgyûlést a soron következõ költségvetési határozat módosításában tájékoztatja.
7. A közgyûlés kizárólagos jogkörébe tartozó elõirányzat-módosítási, illetve az általa átruházott jogkörök szabályozása
(1) A közgyûlés a 2009. évi jóváhagyott költségvetési elõirányzatok, kiemelt elõirányzatok év közbeni megváltoztatására magának tartja fenn a jogot a határozat 1. pontjában meghatározott bevételi és kiadási fõösszeg módosítására. Ezen
belül:
a) a költségvetési intézményeket érintõen:
– az elõzõ évi pénzmaradvány – ezen belül az áthúzódó, kötelezettségvállalással terhelt kifizetések – jóváhagyására.
b) a hivatalt, mint az önkormányzat gazdálkodását lebonyolító költségvetési szervet érintõen:
– a felhalmozási célú kiadások és pénzeszköz átadások fõösszegének megváltoztatására,
– a jóváhagyott mûködési, felhalmozási, felújítási célú kiadások és pénzeszközátadások közötti elõirányzat átcsoportosítására,
– a jóváhagyott mûködési, felhalmozási, felújítási elõirányzatokon belül az ágazatok közötti elõirányzat átcsoportosítására,
– az elõzõ évi pénzmaradvány áthúzódó, kötelezettségvállalással terhelt és kötelezettségvállalással nem terhelt, szabad részének felosztására, azok elõirányzat-módosítására.
(2) A közgyûlés az elnöknek az alábbi esetekben biztosít elõirányzat-módosítási jogot:
– külön döntést nem igénylõ központi pótelõirányzatok lebontása, terven felül meghatározott céllal átvételre kerülõ
pénzeszközök tervbevétele, lebontása az intézmények részére,
– a hivatal önkormányzat-igazgatási és egyéb szakfeladatai mûködési kiadáson belüli kiemelt elõirányzatai közötti
átcsoportosítás,
– a hivatal igazgatási és egyéb szakmai tevékenységével kapcsolatos intézményi mûködési bevételek módosítása a
terven felüli többletbevételekbõl,
– a jóváhagyott általános tartalékból 5 millió forint összegkeretig a soron következõ testületi ülésig nem halasztható
feladatokra utólagos beszámolási kötelezettséggel,
– a jóváhagyott céltartalékból az abban meghatározott feladatok kiadási összegeinek felhasználásához kapcsolódó
kötelezettségvállalásokra.

2760

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

2009/9. szám

8. Elõirányzat-módosítás a költségvetési szerveknél
(1) Az intézmények saját hatáskörben módosíthatják bevételi és kiadási elõirányzataikat a 2009. december 31-ig ténylegesen realizált többletnek megfelelõ összeg erejéig úgy, hogy éven túli, tartós kötelezettségvállalást nem érinthet.
A módosítások kezdeményezésénél a mindenkori rendelkezésre álló forrásokat figyelembe kell venni.
(2) Az intézményi tevékenységek bevételei közül:
– az önkormányzati feladatok díjbevétele,
– a bérbeadásból származó (önköltségszámítás alapján megállapított) bevételek,
– egyéb bevételek.
A jóváhagyott elõirányzatot meghaladó többletbevételével módosíthatja a bevételek elõirányzatát.
(3) A költségvetési intézmények és a hivatal a (2) pontban felsorolt jogcímeken a 2009. évben az eredeti elõirányzatot
meghaladó, illetve módosított ténylegesen befolyó bevételeiket alapfeladataik ellátására használhatják fel.
(4) A bevételek a következõk:
– az alaptevékenység körében végzett szolgáltatások ellenértéke,
– a helyiségek, eszközök tartós és eseti bérbeadásának díja,
– az elhasználódott, feleslegessé vált készletek értékesítési díja,
– egyéb bevételek,
– a pénzügyi befektetések árfolyamnyereségének hozama, a többlet kamatbevétel.
(5) A mûködési és felhalmozási célra átvett pénzeszközök terven felüli része teljes egészében saját bevételként számolható el.
(6) Az elõirányzat-változást a jóváhagyott elõirányzat teljesítését követõen egyidejûleg írásban kell bejelenteni. Az
utolsó módosítási lehetõség a 2008. december 31-ig ténylegesen befolyt többletek összegeinek elõirányzatosítása.
(7) A költségvetési intézmények és a hivatal év közben a tervezett, illetve a módosított elõirányzatot meghaladó többletbevételébõl – fentiekben foglaltak figyelembevételével – az éves személyi juttatások és az azzal összefüggõ munkaadókat terhelõ járulékok elõirányzatát legfeljebb
a) a többletbevétellel összefüggõ feladat elvégzéséhez szükséges nem a személyi juttatások körébe tartozó közvetlen
és közvetett kiadásoknak az adott bevételbõl történõ teljesítése után fennmaradó összeg erejéig,
b) szerzõdés esetén az abban meghatározott összeggel emelhetik.
(8) Nem emelhetõ a személyi juttatások elõirányzata a többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet
57. §-ában megjelölt bevételek elõirányzatot meghaladó többletébõl.
(9) A költségvetési szerv a részére jóváhagyott, illetve módosított személyi juttatások és a költségvetésilétszám-elõirányzatával jogszabályi elõírások figyelembevételével önállóan gazdálkodik.
(10) A létszám- és személyi juttatások jogszerû gazdálkodásáért a költségvetési szerv vezetõje felel és egyben az intézményi létszám- és személyi juttatások elõirányzat nyilvántartás vezetésérõl gondoskodnia kell.
(11) A költségvetési intézmények 2009. évben keletkezett bérmaradványának felhasználásáról a 2009. évi zárszámadás elfogadásával egyidejûleg a közgyûlés dönt.
(12) A határozatban nem szabályozott személyi juttatások és munkaerõvel való gazdálkodás tekintetében – a költségvetési szervek tervezésének, gazdálkodásának rendszerérõl szóló – többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet elõírásait kell alkalmazni.
9. Pénzmaradvány felhasználása
(1) Az önkormányzati költségvetési intézmények és a hivatal pénzmaradványát a közgyûlés hagyja jóvá és dönt a szabad pénzmaradvány felosztásáról.
(2) A pénzmaradványból az önkormányzati költségvetési intézményeket és a hivatalt nem illeti meg:
a) a végleges feladatelmaradás miatti összeg,
b) a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott – áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli – összegek maradványa,
c) a gazdálkodási szabályok megsértésébõl származó maradvány (pl. normatívafelhasználás).
(3) A költségvetési szerveket meg nem illetõ pénzmaradvány összege az önkormányzatot illeti meg.
(4) A pénzmaradvány költségvetési szervet megilletõ és meg nem illetõ összegét az önkormányzat következõ évi költségvetésének módosításában kell elõírni a zárszámadással egyidejûleg.
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(5) A normatív állami hozzájárulás tárgyévet megelõzõ évi elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettség érdekében az önkormányzati intézmények részére pénzmaradványt terhelõ befizetési kötelezettséget kell elõírni.
(6) Az önkormányzati költségvetési intézmények és a hivatal a pénzmaradványukat – a (7) bekezdésben foglaltak kivételével – csak a közgyûlés jóváhagyása után használhatják fel.
(7) Az önkormányzati költségvetési szervek a pénzmaradvány jóváhagyását megelõzõen, továbbá a pénzmaradvány
jóváhagyásától függõ utólagos felügyeleti korrekció és ezzel összefüggõ visszapótlási kötelezettség mellett:
a) elõirányzat nélkül teljesíthetnek kiadásokat a megfelelõ kiadási jogcímeken és kiemelt elõirányzatokon, amennyiben ezek a kiadások alapoktól, pályázatok útján elnyert és konkrét feladatokra az elõzõ évben átvett pénzeszközök felhasználásával kapcsolatosak,
b) saját hatáskörû módosítással az elõzõ évben vállalt kötelezettségek áthúzódó teljesítésével összefüggõ kiadásokat
teljesíthetnek.

III.
Egyéb szabályozások
(1) Az önkormányzat intézményei és a hivatal saját feladatkörükben és nevükben csak az elnök jóváhagyása alapján
nyújthatnak be pályázatot.
(2) A költségvetési intézmények pénzkölcsönt (hitelt) nem vehetnek fel, kezességet nem vállalhatnak, értékpapírt nem
vásárolhatnak, váltót nem bocsáthatnak ki és nem fogadhatnak el.
(3) A közgyûlés felhatalmazza az elnököt, hogy a gazdálkodás folyamatossága érdekében két közgyûlési ülés közötti
idõszakban 5 millió forintig kötelezettséget vállaljon a költségvetésben nem szereplõ feladatok végrehajtására. Az Elnök
ezekrõl a kötelezettségvállalásokról a közgyûlést a soron következõ ülésen köteles tájékoztatni.
(4) A közgyûlés a hitelfelvételhez, kötvény kibocsátáshoz kapcsolódóan:
a) saját hatáskörben megtartja az éven túli, a közép- és hosszú lejáratú hitelfelvételre, kötvénykibocsátásra vonatkozó
döntést. A közép- és hosszú lejáratú hitelfelvétel, kötvény kibocsátás fedezetére az önkormányzati törzsvagyon és a normatív állami hozzájárulás, az állami támogatás, a személyi jövedelemadó, valamint az államháztartáson belülrõl mûködési célra átvett bevételei nem használhatók fel,
b) a likviditási, folyószámlahitel felvételére 100 millió forint összegig felhatalmazást ad az elnöknek, a soron következõ közgyûlési ülésen történõ beszámolási kötelezettség mellett.
(5) Az önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve, a költségvetési szervként mûködõ hivatal. A hivatal a költségvetési elszámolási számlán lévõ szabad pénzeszközeit az elnök a soron következõ közgyûlési ülésen történõ beszámolási kötelezettség mellett
a) a számlavezetõ vagy bármely pénzintézetnél betétként lekötheti,
b) államilag garantált értékpapír vásárlására fordíthatja, amelyet pénzintézetnél jogosult megvásárolni.
(6) A költségvetési intézmények és a hivatal behajthatatlan fizetési követeléseinek mérséklésére, elengedésére
– amennyiben magasabb szintû jogszabály másként nem rendelkezik – a közgyûlés jogosult.
(7) A költségvetés végrehajtásáról szóló féléves beszámolót és az éves beszámolót az elfogadott költségvetéssel
összehasonlítható módon, a határozat táblázatai szerinti szerkezetnek megfelelõen kell elkészíteni.
(8) A költségvetési szervek kötelesek saját számviteli politikájukat és a számlarendjüket kialakítani és betartani.
(9) Valamennyi önállóan gazdálkodó költségvetési szerv köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatot a
mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért a felelõsség a költségvetési szerv mindenkori vezetõjét terheli.
(10) A feladat elmaradásából származó – személyi és dologi elõirányzatokból- megtakarítások felhasználására kizárólag a közgyûlés engedélyével kerülhet sor.
(11) A közgyûlés által jóváhagyott kiemelt elõirányzatokat valamennyi önállóan gazdálkodó költségvetési szerv köteles betartani. Az elõirányzat-túllépés fegyelmi felelõsséget vonhat maga után.
(12) A költségvetési intézmény vezetõje köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta tárgyhó 25-ei állapotnak megfelelõen a
tárgyhónapot követõ hó 5-ig a hivatal részére köteles az adatszolgáltatást teljesíteni.
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(13) Az önálló gazdálkodási jogkörû költségvetési intézmények adósságszolgálati kötelezettsége az adott költségvetési intézmény költségvetési fõösszegének 10%-át nem haladhatja meg:
– Koch Valéria Középiskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium: 64 974 000 Ft-ot;
– Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium: 43 568 000 Ft-ot.
(14) A költségvetési intézmények pénzellátásáról a hivatal köteles gondoskodni az intézményvezetõkkel egyeztetett
finanszírozási terv alapján. A tervtõl év közben el lehet térni, ha az nem veszélyezteti az intézmény mûködését.
(15) A közgyûlés felhatalmazza az elnököt, hogy a Koch Valéria Középiskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium
valamint a Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium mûködési hiányának fedezésére pályázatot
nyújtson be az Oktatási és Kulturális Minisztériumhoz, illetve a Miniszterelnöki Hivatalhoz.
(16) A Koch Valéria Középiskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium valamint a Friedrich Schiller Gimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium mûködési hiányának idõarányos részét a közgyûlés a (15) pontban leírt pályázatok elbírálásáig zárolja, azt az intézmények nem költhetik el. A közgyûlés a pályázatok eredményességének függvényében nevezett intézmények elõirányzatait módosítja.
(17) A közgyûlés felhatalmazza az elnököt, hogy a jelen határozat 5. sz. melléklet I/a cím „Dologi kiadások és egyéb
folyó kiadások” elõirányzatán szereplõ, valamint a 10. sz. mellékletében tervezett elõirányzatok felhasználására vonatkozó szerzõdéseket és megállapodásokat megkösse.
(18) A hivatal, valamint a költségvetési intézmények az évközi elõirányzat-módosításokról kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

IV.
A költségvetés végrehajtásának ellenõrzése
(1) A költségvetés végrehajtását a költségvetési intézmények tekintetében a hivatal köteles ellenõrizni, az éves ellenõrzési munkatervében foglaltak szerint. Az ellenõrzés tapasztalatairól az elnök a zárszámadás elõterjesztésekor köteles a
közgyûlést tájékoztatni.

V.
Hatályba léptetõ rendelkezés
(1) Jelen határozat 2009. február 15-én lép hatályba, de rendelkezéseit 2009. január 1-jétõl kell alkalmazni.
Heinek Ottó s. k.,
elnök
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1. számú melléklet
Az önkormányzat címrendje
2009. év
Önállóan és részben önállóan gazd. intézm. elõirányzatai (E Ft)
Megnevezés

1

2
21
23
24
243
242
244
241
245
246
25
27

2009. évi er. ei.
összesen (E Ft)

I/b.

I/c.

II.

Hivatal

Magyarországi
Német Kult.
és Inform. Központ

Magyarországi
Német Pedagógiai
Intézet

III.

Koch Valéria
Friedrich Schiller
Középisk., Ált. Isk.,
Gimn., Szak. és Koll.
Óvoda és Koll.

Kiadások összesen

2 554 406

2 443 750

1 339 771

21 050

17 508

629 745

435 676

Halmozódásmentes (intézményi finanszírozás nélkül)
Személyi juttatások
Munkaadókat terh. járulékok
Dologi és egyéb folyó kiadások
Végleges pénzeszközátadás
Pénzeszköz átadás
Intézményfinanszírozás
Intézményi felhamozás
Ellátottak pénzbeli juttatása
Felújítási kiadások
Felhalmozási kiadások
Egyéb pénzkiadással járó pénzmozgás
Tartalék
Bevételek össszesen
Halmozódásmentes (intézményi finanszírozás nélkül)
Intézményi mûködési bevételek
Felhalmozási bevételek
Támogatás, átvett pénzeszk.
Központi kötgvetési támogat.
Átvett pénzeszköz mûködési
Átvett pénzeszköz felhalmozási
Intézményfinanszírozás
Felh. c. pénzeszközátvétel
Átvett pénzeszköz Áht-n kívül mûk.
Elözõ évi pénzmaradvány igénybevétele
Fejlesztési c. hitelfelvétel

1 565 907
687 423
204 741
404 275
1 155 425
35 750
988 499
131 176

1 435 077
648 981
190 951
401 317
1 175 690
163 560
1 008 672
3 458
4 000
0
6 639

331 098
67 557
18 890
57 223
1 175 690
163 560
1 008 672
3 458

21 050
8 014
2 352
10 684
0
0
0
0

17 508
9 400
2 700
5 408
0
0
0
0

0
4 239

0

0
0

629 745
331 980
98 420
198 345
0
0
0
0
1 000
0
0

435 676
232 030
68 589
129 657
0
0
0
0
3 000
0
2 400

16 171
2 443 750
1 435 077
108 228
0
2 330 561
1 190 630
89 681
0
958 150
89 100
3 000
4 961
0

16 171
1 339 771
1 339 771
13 122
0
1 321 688
1 190 630
38 958
0

0
21 050
300
100
0
20 950

17 508
1 000
1 000
0
16 508

200
0
20 750
0

0
0
16 508
0

0
629 745
65 560
65 560
0
564 185
0
29 829
0
534 356
0

0
435 676
28 446
28 446
0
407 230
0
20 694
0
386 536
0

0
0

0
0

0
0

0
0

33 280
24 416
537
44 309
2 554 406
1 538 439
120 240
18 440
2 305 799
1 145 354
43 429
27 468
988 499
101 049
109 927
0

89 100
3 000
4 961
0
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11
12
13
14
141
142
143
14/A
15
16
17
18

2008. évi ei.
összesen (E Ft)

I/a.
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2. számú melléklet
Az önkormányzat 2009. évi költségvetése bevételi forrásonként
MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK (E Ft)
BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE

2008. évi
elõirányzat

2009. évi
ered. e.i.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (E Ft)
2008. évi
elõirányzat

%

2009. évi
ered. e.i.

%

ÖSSZESEN (E Ft)
2008. évi
elõirányzat

2009. évi
ered. e.i.

%

Mûködési bevételek
Intézményi ellátási díjak
Alkalmazottak térítése

37 633

42 902

0

0

114,00

37 633

42 902

0

0

3

Hatósági, eng., felügy.,ell.felad.bevét.

0

0

0

0

4

Egyéb alaptevékenységi bevételek

11 768

3 000

11 768

3 000

5

Alaptevékenység bevételei (1+…+4)

49 401

45 902

92,92

49 401

45 902

92,92

6

Áru- és készletértékesítés

852

352

41,31

852

352

41,31

82,13

18 141

14 900

82,13

0

0

80,30

18 993

15 252

80,30
94,03

7

Szolgáltatások ellenértéke

18 141

14 900

10

Továbbszláz.szolg.bev. Áht.-n kívülre

0

0

11

Alaptev.összef.egyéb bev. (6+…+10)

18 993

15 252

12

Bérleti és lízingdíjbevételek

17 165

16 140

94,03

17 165

16 140

16

Dolg., hallg., tanuló stb. kárt. és egyéb bev.

8 712

4 903

56,28

8 712

4 903

17

Kötbér, bírság egyéb kártérítés

0

0

18

Egyéb bevételek

606

333

19

Intézm. egyéb sajátos bev. (12+….+18)

20

Mûk. kiad.hoz kapcs. áfa-visszatér.

22

Kiszámlázott term.és szolg. áfája

23

Felhalmozási bevételek áfa

24

Áfabev., -visszatér. (20+…+23)

28

Áht.-kívül.továbbszl.belf.szolg.mûködési

0

0

606

333

54,95

1 446

260

17,98

1 446

260

27 929

21 636

77,47

27 929

21 636

0

2 500

0

2 500

15 051

10 938

15 051

10 938

0

0

15 051

13 438

Áht.-n kívülrõl szárm.bef.pü.eszk.kam.

0

0

29

Egyéb Áht.-n kívülrõl szárm. kam. bev.

7 000

12 000

30

Kamatbev. államháztartáson belülrõl

1 866

0

31

Kamatbevételek (28+…+30)

32

INT. MÛK. BEV. (5+11+19+24+27+31)

72,67
89,28

0

0

0

0

0

0

15 051

13 438

0

0

7 000

12 000

1 866

0

171,43

8 866

12 000

135,35

120 240

108 228

90,01

0

0

114,00

54,95
77,47
72,67
89,28

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

1
2

171,43

8 866

12 000

135,35

120 240

108 228

90,01

2009/9. szám

2008. évi
elõirányzat

2009. évi
ered. e.i.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (E Ft)
2008. évi
elõirányzat

%

2009. évi
ered. e.i.

ÖSSZESEN (E Ft)
2008. évi
elõirányzat

%

2009. évi
ered. e.i.

%

Felhalmozási és tõke jellegû bev.
2

Immat. javak értékesítése

3

Gépek, berend., felsz. értékesítése

18 440

0

0

0

0,00

6

Tárgyi eszk.,immat. javak ért. (1+…+3)

18 440

0

18 440

0

7

Önkorm.sajátos felhalm.és tõkebev.

0

0

0

0

8

Osztalék- és hozambevétel

0

0

0

0

11

Államkötv., egyéb értékpap.értékesítése

0

0

0

0

12

Egyéb pénzügyi befektetések bevételei

0

0

0

0

13

Pénzügyi befekt.bevételei (8+…+12)

0

0

15

FELHALM. ÉS TÕKEJELL. BEVÉT. (6+7+13)

18 440

0

0,00

0,00

18 440

0

0

0

0,00
0,00

0
0

0,00
96,93

1

Mûködési költségvetés támogatása

988 499

958 150

96,93

988 499

958 150

4

Felügy. szervtõl kapott tám.(1+…+3)

988 499

958 150

96,93

988 499

958 150

96,93

5

Közp. ktgvet.kapott tám.

1 145 354

1 190 630

103,95

1 145 354

1 190 630

103,95

0

0

0

0

8

Központi ktgvet. kapott tám.(5+…+7)

1 145 354

1 190 630

1 145 354

1 190 630

9

Elõzõ évi kp. ktgvet.kieg.visszatérülések

0

0

103,95

0

0

10

Elõzõ évi egyéb ktgvetési kieg-ek,visszatér.

0

0

0

0

11

Kieg.,visszatérülések összesen

0

0

0

0

12

Mûk. c. peszk.átv.áht. belülrõl

43 429

89 681

43 429

89 681

13

Felh. c. peszk.átv.áht. belülrõl

27 468

14

Mûk. c. peszk.átv.áht. kívülrõl

15

Felh.c.peszk.átv. áht. belülrõl

16

TÁM., KIEG., ÁTV.PE.
(4+8+11+12+13+14+15)

103,95

27 468

0

3 000

0

0

0

3 000

0,00

101 049

89 100

0

0

101 049

89 100

2 305 799

2 330 561

101,07

0

0

2 305 799

2 330 561

101,07

4,51

109 927

4 961

4,51

0

0

0

0

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

0
18 440

Támog., kiegész.és végl. átv. peszk.

Közp. béremel-hez/eredetiként nem terv.
közp. ei.

2009/9. szám

MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK (E Ft)
BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE

Hitelek, kölcs.visszatérülése és igénybevevétele,
pénzforg.nélküli, kiegyenlitõ, függõ, átfutó bevételek
27

Elõzõ évi ei. maradv., pénzmar. igénybev.

109 927

4 961

28

Értékpapírok értékesítése

0

0

29

Hosszú lejáratú fejlesztési hitel felvétel

0

0

31

PÉNZFORG. NÉLK. BEV. (27+…+30)

ÖSSZES BEVÉTEL:

0

0

109 927

4 961

4,51

0

0

2 535 966

2 443 750

96,36

18 440

0

0,00

109 927

4 961

4,51

2 554 406

2 443 750

95,67

2765

2766

3. számú melléklet
A mûködési és felhalmozási bevételek részletezése forrásonként és címenként
2009. év
CÍM
sz.

I/a.

Neve

MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK (E Ft)
2008. évi
elõir.

2009. évi
ered. elõir.

%

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (E Ft)
2008. évi
elõir.

2009. évi
ered. elõir.

ÖSSZESEN
2008. évi
elõir.

%

2009. évi
ered. elõir.

%

önálló

0
352
0
352
5 832
0
606
1 446
7 884
0
367
367
0
5 500
1 866
7 366
15 969
0
0

0
352
0
352
5 140
0
250
260
5 650
0
120
120
0
7 000
0
7 000
13 122
0
0

100,00
100,00
88,13
41,25
17,98
71,66
32,70
32,70

0

0
0

127,27
95,03
82,17
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0

0,00

0,00

0
0
0
352
0
352
5 140
0
250
260
5 650
0
120
0
120
0
7 000
0
7 000
13 122
0
0

18 440
0
18 440
0
0
0
0
0
18 440

0
0
0
0
0
0
0
0
0

88,13
41,25
71,66
32,70
32,70
127,27
95,03
82,17

0,00
0,00

0,00
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18 440
0
18 440
0
0
0
0
0
18 440

0
0
0
352
0
352
5 832
0
606
1 446
7 884
0
367
0
367
0
5 500
1 866
7 366
15 969
0
0
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HIVATAL
Mûködési bevételek
3
Hatósági, engedélyezési, felügy., ell. felad.bevétel
4
Egyéb alaptevékenységi bevételek
5
Alaptevékenység bevételei (1+…+4)
6
Áru- és készletértékesítés
7
AT körében végzett szolgáltatások ellenértéke
11
Alaptevékenységgel összefüggõ egyéb bevét. (6+…+10)
12
Bérleti és lízingdíjbevételek
16
Dolgozó, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése
18
Egyéb bevételek
ÁH-.kívül. továbbszl. belf. szolg. mûködési
19
Intézmények egyéb sajátos bevételei (12+…+18)
20
Mûködési kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülése
22
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája
23
Felhalmozási bevételek áfa
24
Áfabevételek, - visszatérülések (20+…+23)
28
ÁHT-n kívülrõl szárm. befektetett pü. eszk. kamata
29
Egyéb ÁHT-n kívülrõl származó kamatbevétel
30
Kamatbevételek államháztartáson belülrõl
31
Kamatbevételek (28+…+30)
32
INTÉZMÉNYI MÛK. BEV. (5+11+19+24+27+31)
36
Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei
37
ÖNKORM. SAJÁTOS MÛK. BEV. (33+…+36)
Felhalmozási és tõke jellegû bevételek
2
Immat javak értékesítése
3
Gépek, berendezések, felszerelések értékesítése
6
Tárgyi eszk. , immat. javak értékesítése (1+…+5)
7
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tõkebevételei
8
Osztalék- és hozambevétel
11
Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése
12
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei
13
Pénzügyi befektetések bevételei (8+…+12)
15
FELHALM. ÉS TÕKE JELL. BEVÉTELEK (6+7+13+14)

Gazdálk.
jogkör

sz.

I/a.

MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK (E Ft)
2008. évi
elõir.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (E Ft)
2008. évi
elõir.

%

2009. évi
ered. elõir.

ÖSSZESEN
2008. évi
elõir.

%

2009. évi
ered. elõir.

%

1 190 630

103,95

1 145 354

1 190 630

103,95

1 190 630
0
0
38 958
3 000
89 100
1 321 688

103,95

1 190 630
0
0
38 958
3 000
89 100
1 321 688

103,95

100,00

1 145 354
0
0
38 958
26 600
101 049
1 311 961

4 961

9,66

4 961
0
0

9,66

51 351
0
0
51 351
0
0

4 961
0
0
4 961
0
0

0

0

1 397 721

1 339 771

95,85

0
0
83
83
17
17
100

0,00

107,84
107,84

88,18
100,74

0
1 339 771

0

0
0
0

0

0
0

0
97,14

18 440

0

0,00

0,00

100,00
11,28
88,18
100,74

9,66

9,66

0
83
83
17
17
100

3,06

3 268
3 268
0
0
0
0
3 268

20750
20750
200
0
20 950

107,84
107,84
24,84
0,00
101,52

19 242
19 242
805
590
20 637

20 750
20 750
200
0
20 950

0,00
101,52

88,06

0
0
23 905

0
0
21 050

88,06

0
21 050

0

0

3,06

2767

HIVATAL
önálló
Támogatások, kieg. és véglegesen átvett p.eszk.
5
Központi költségvetésbõl kapott támogatás
1 145 354
Központi béremeléshez/ eredetiként nem terv. közp.ei.
0
8
Központi költségvetésbõl kapott támogatás (5+…+7)
1 145 354
9
Elõzõ évi kp. ktgvet. kieg.visszatérülések
0
10
Elõzõ évi egyéb ktgvetési kieg-ek, visszatérülések
0
13
Mûködési célú pénzeszközátvétel áht-n belülrõl
38 958
14
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-n belûlrõl
26 600
15
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-n kívülrõl
101 049
16
TÁMOGATÁSOK, KIEG., ÁTVETT PE. (8+13+14+15)
1 311 961
Hitelek, kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforg. nélküli,
kiegyenlítõ, függõ, átfutó bevételek
27
Elõzõ évi ei.maradvány, pénzmaradvány igénybevétele
51 351
28
Értékpapírok értékesítése
29
Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitelfelvétel
0
31
PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (27+…+30)
51 351
33
Függõ bevételek
0
34
Átfutó bevételek
0
35
KIEGYENLÍTÕ, FÜGGÕ, ÁTFUTÓ BEVÉTELEK
0
(32+…+34)
HIVATAL ÖSSZES BEVÉTEL:
1 379 281
MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT
részben önálló
Mûködési bevételek
4
Egyéb bevételek
3 268
5
Alaptevékenység bevételei (1+…+4)
3 268
18
Egyéb bevételek
19
Intézmények egyéb sajátos bevételei (12+…+18)
0
22
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ált. forg. adója
24
Ált. forg.adó-bevételek, -visszatérülések (20+…+23)
0
32
INTÉZMÉNYEK MÛKÖDÉSI BEVÉTEL
3 268
Támogatások, kieg.és véglegesen átvett p.eszk.
1
Mûködési költségvetés támogatása
19242
8
Központi költségvetésbõl kapott támogatás (5+…+7)
19242
12
Mûk. célú pe.átvétel államháztartáson belülrõl
805
13
Felhalmozás célú pénzeszközátvétel áht-n belülrõl
590
16
TÁMOG., KIEG., ÁTVETT PESZK. (4+8+11+12+13+14+15)
20 637
Hitelek, kölcsönök visszatérülése és igénybevétele,
pénzforg. nélküli, kiegyenlítõ, függõ, átfutó bevételek
27
Elõzõ évi ei.maradvány, pénzmaradvány igénybevétele
31
PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (27+…+30)
0
MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT ÖSSZESEN
23 905

2009. évi
ered. elõir.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

I/b.

Neve

Gazdálk.
jogkör

2009/9. szám

CÍM

sz.

I/c.

Neve

MAGYARORSZÁGI NÉMET PEDAGÓGIAI INTÉZET

Gazdálk.
jogkör

2008. évi
elõir.

2009. évi
ered. elõir.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (E Ft)
2008. évi
elõir.

%

2009. évi
ered. elõir.

%

2768

MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK (E Ft)

CÍM

ÖSSZESEN
2008. évi
elõir.

2009. évi
ered. elõir.

%

részben

Mûködési bevételek
4

Egyéb bevételek

0

1 000

0

1 000

5

Alaptevékenység bevételei (1+…+4)

0

1 000

0

1 000

6

Áru- és készletértékesítés

500

0

0,00

500

0

0,00

0,00

1 500

0

0,00

0,00

2 000

0

0,00

Szolgáltatások ellenértéke

1 500

Alaptev. összefüggõ egyéb bevételek (6+…+10)

2 000

12

Bérleti és lízingdíjbevételek

0

0

13

Dolgozó, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése

0

0

18

Egyéb bevételek

0

0

0

0

Áht-n kívül.továbbszl. belf. szolg. mûködési

0

0

0

0

19

Intézmények egyéb sajátos bevételei (12+…+18)

0

0

0

0

20

Mûködési kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülése

0

0

22

Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ált. forg. adója

24

Ált.forg.adó-bevételek, -visszatérülések (20+…+23)

32

INTÉZMÉNYI MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK (11+19+24)

0

0

0

2 000

1 000

15 000

16 508

0

0

0

0

50,00

2 000

1 000

110,05

15 000

16 508

50,00

Támogatások, kieg.és véglegesen átvett p.eszk.
1

Mûk. költségvetési támogatás

13

Mûködési célú pénzeszközátvétel áht-n belülrõl

16

TÁMOG., KIEG., ÁTV.PESZK. (4+8+11+12+13+14+15)

3 000

0

3 000

0

18 000

16 508

18 000

16 508

0

Hitelek, kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforg. nélküli,
kiegyenlítõ, függõ, átfutó bevételek
27

Elõzõ évi ei.maradvány, pénzmaradvány igénybevétele

5 154

0

5 154

31

PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (27+…+30)

5 154

0

5 154

0

33

Függõ bevételek

0

0

0

0

34

Átfutó bevételek

0

0

0

0

35

KIEGYENLÍTÕ, FÜGGÕ, ÁTFUTÓ BEVÉTELEK
(32+…+34)

0

0

0

0

25 154

17 508

25 154

17 508

MAGYARORSZÁGI NÉMET PEDAGÓGIAI INTÉZET ÖSSZESEN

69,60

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

7
11

69,60

2009/9. szám

sz.

II.

Neve

2008. évi
elõir.

2009. évi
ered. elõir.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (E Ft)
2008. évi
elõir.

%

2009. évi
ered. elõir.

%

ÖSSZESEN
2008. évi
elõir.

2009. évi
ered. elõir.

%

önálló
29 200
29 200
9 700
9 700
9 333
0

32 300
32 300
9 000
9 000
9 000
0

110,62
110,62
92,78
92,78
96,43

9 333

9 000
2 500
8 260
10 760
4 500

96,43
106,72
139,02
450,00

4 500
65 560

115,07

7 740
7 740
1 000
0
1 000
56 973

0
0

29 200
29 200
9 700
9 700
9 333
0
0
0
9 333
0
7 740
7 740
1 000
0
1 000
56 973
0
0

32 300
32 300
9 000
9 000
9 000
0
0
0
9 000
2 500
8 260
10 760
4 500
0
4 500
65 560
0
0

0

534 356
534 356
0
29 829
0

98,11
98,11

0

544 636
544 636
0
0
0

0

0

544 636

564 185

103,59

53 422
53 422
0
0

0
0
0
0

0,00
0,00

0

0

655 031

629 745

0
0
544 636
544 636

98,11
98,11

0

534 356
534 356
0
29 829
0

544 636

564 185

103,59

53 422
53 422
0
0

0
0
0
0

0,00
0,00

0

0

655 031

629 745

96,14

0

0

110,62
110,62

96,43

96,43
106,72
139,02

115,07

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

KOCH VALÉRIA KÖZÉPISK., ÁLT. ISK., ÓVODA ÉS KOLL.
Mûködési bevételek
1
Intézményi ellátási díjak
5
Alaptevékenység bevételei (1+…+4)
7
Alaptev. körében végzett szolg. ellenértéke
11
Alaptevék.összef.egyéb bevételek (6+…+10)
12
Bérleti és lízingdíjbevételek
16
Dolgozó, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése
18
Egyéb bevételek
Áht-n kívül.továbbszl. belf. szolg. mûködési
19
Intézmények egyéb sajátos bevételei (12+…+18)
20
Mûk. kiadhoz kapcs. áfa-visszatérülések
22
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ált. forg.adója
24
Ált.forg.adó-bevételek, -visszatérülések (20+…+23)
29
Egyéb Áht-n kívülrõl származó kamatbevétel
30
Kamatbevételek államháztartáson belülrõl
31
Kamatbevételek (28+…+30)
32
INTÉZMÉNYI MÛK. BEVÉTELEK (5+11+19+24+27+31)
3
Gépek, berendezések felszer. Érték.
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Támogatások, kieg.és véglegesen átv.pénzeszközök
1
Mûködési költségvetés támogatása
4
Felügyeleti szervtõl kapott támogatás (1+…+3)
10
Elõzõ évi egyéb ktgvetési kieg-ek,visszatérülések
12
Mûködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belûlrõl
14
Felhalmozási célú peszköz átvétel áht-n kívülrõl
16
TÁMOGATÁSOK, KIEGÉSZÍTÉSEK, ÁTVETT PE.
(4+13+14)
Hitelek, kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforg. nélküli,
kiegyenlítõ, függõ, átfutó bevételek
27
Elõzõ évi ei.maradvány, pénzmaradvány igénybevétele
31
PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (27+…+30)
33
Függõ bevételek
34
Átfutó bevételek
35
KIEGYENLÍTÕ, FÜGGÕ, ÁTFUTÓ BEVÉTELEK
(32+…+34)
KOCH VALÉRIA KÖZÉPISK., ÁLT. ISK., ÓVODA ÉS KOLL.
ÖSSZESEN

Gazdálk.
jogkör

2009/9. szám

MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK (E Ft)

CÍM

96,14

2769

sz.

III.

Neve

FRIEDRICH SCHILLER GIMN.SZAK. ÉS KOLL.

Gazdálk.
jogkör

2008. évi
elõir.

2009. évi
ered. elõir.

%

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (E Ft)
2008. évi
elõir.

2009. évi
ered. elõir.

ÖSSZESEN
2008. évi
elõir.

%

2770

MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK (E Ft)

CÍM

2009. évi
ered. elõir.

%

önálló

Mûködési bevételek
1

Intézményi ellátási díjak

8 433

10 602

125,72

8 433

10 602

4

Egyéb alaptevékenységi bevételek

8 500

2 000

23,53

8 500

2 000

125,72
23,53

5

Alaptevékenység bevételei (1+…+4)

16 933

12 602

74,42

16 933

12 602

74,42
85,00

Alaptev. körében végzett szolg.ellenértéke

6 941

5 900

85,00

6 941

5 900

Alaptevék. összef. egyéb bevételek (6+…+10)

6 941

5 900

85,00

6 941

5 900

85,00

12

Bérleti és lízingdíjbevételek

2 000

2 000

100,00

2 000

2 000

100,00

16

Dolgozó, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése

8 712

4 903

56,28

8 712

4 903

56,28

19

Intézmények egyéb sajátos bevételei (12+…+18)

10 712

6 903

64,44

10 712

6 903

64,44

20

Mûk. kiadhoz kapcs. áfa-visszatérülések

0

0

22

Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ált. forg. adója

6 944

2 541

36,59

6 944

2 541

36,59

24

Ált. forg.adó-bevételek, -visszatérülések (20+…+23)

6 944

2 541

36,59

6 944

2 541

36,59

29

Egyéb Áht-n kívülrõl származó kamatbevétel

500

500

500

500

30

Kamatbevételek Áht-n belülrõl

31

Kamatbevételek (28+…+30)

32

INTÉZMÉNYI MÛK.BEVÉTELEK (5+11+19+24+27+31)

0

0

0

500

500

500

500

42 030

28 446

67,68

42 030

28 446

67,68

Támogatások, kieg.és véglegesen átvett p.eszk.
1

Mûködési költségvetés támogatása

409 621

386 536

94,36

409 621

386 536

94,36

4

Felügyeleti szervtõl kapott támogatás (1+…+3)

409 621

386 536

94,36

409 621

386 536

94,36

10

Elõzõ évi egyéb ktgvetési kieg-ek,visszatérülések

0

0

12

Mûködési célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson belülrõl

666

20 694

13

Mûködési célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kivülrõl

15

Felhalm.célú peszk.átvétel Áht-n belülrõl

16

TÁMOGATÁSOK, KIEGÉSZÍTÉSEK, ÁTVETT PE.
(4+13+14)

0

0

278

0

410 565

407 230

0

0

452 595

435 676

96,26

0

0

2 535 966

2 443 750

96,36

18 440

0

0
99,19

0

0

0

0

278

0

410 565

407 230

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

7
11

99,19

Hitelek, kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforg.nélküli,
kiegyenlítõ, függõ, átfutó bevételek
27

Elõzõ évi ei. maradvány, pénzmaradvány igénybevétele

31

PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (27+…+30)

FRIEDRICH SCHILLER GIMN., SZAK. ÉS KOLL. ÖSSZESEN

0,00

0
0

452 595

435 676

96,26

2 554 406

2 443 750

95,67

2009/9. szám

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

0
0

Mûködési kiadások (E Ft)

CÍM
Cím megnevezése
sz.

Gazdálk.
jogkör

2008. évi
elõir.

2009. évi
ered. elõir.

Felhalmozási kiadások (E Ft)
%

2008. évi
elõir.

2009. évi
ered. elõir.

Önkormányzati kiadások összesen
2008. évi
elõir.

%

I/a.

Hivatal

önálló

1 370 295

1 335 532

97,46

27 426

4 239

I/b.

Mo-i Német Kult. és Információs központ

r. önáll.

23 746

21 050

88,65

160

0

I/c.

Mo-i Német Ped. Intézet

r. önáll.

25 154

17 508

69,60

0

0

II.

Koch Valéria Középisk, Ált isk.,Óvoda és Koll.

önálló

642 771

629 745

97,97

12 260

0

0,00

III.

Friedrich Schiller Gimn., Szak. és Koll.

önálló

434 740

433 276

99,66

17 850

2 400

13,45

2 496 706

2 437 111

97,61

57 696

6 639

11,51

Önkormányzat összesen

15,46

2009. évi
ered. elõir.

2009/9. szám

4. számú melléklet
Az önkormányzat mûködési és felhalmozási kiadásai címenként összesen
2009. év

%

1 397 721

1 339 771

95,85

23 906

21 050

88,05

25 154

17 508

69,60

655 031

629 745

96,14

452 590

435 676

96,26

2 554 402

2 443 750

95,67

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ
2771

2772

5. számú melléklet
Az önkormányzat mûködési kiadásainak kiemelt elõirányzatonkénti részletezése és létszáma címenként
2009. év
(E Ft-ban)
Cím
száma

I/a

Cím megnevezése

2008. évi
elõirányzat

2009. évi
eredeti elõirányzat

Létszám
(fõ)

%

önálló
53 978
12 732
848
67 558
16 713
1 726
451
0
18 890
4 931
4 509
19 299
8 117
0
12 133
4 715
53 704
3 519
57 223
1 008 672
24 050
50 410
3 458
89 100
1 175 690
16 171
1 335 532

96,04
94,96
64,93
95,26
88,86
90,08
86,40
88,91
103,48
105,01
56,82
79,01
66,73
137,42
71,69
53,32
70,20
102,04
67,27
133,84
0,00
99,15
102,08
36,50
97,46

19,00

2009/9. szám

56 203
13 408
1 306
70 917
18 808
1 916
522
0
21 246
4 765
4 294
33 965
10 273
0
18 182
3 431
74 910
6 600
81 510
988 499
35 750
37 663
0
89 864
1 151 776
537
44 309
1 370 295

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

HIVATAL
Rendszeres személyi juttatások
Nem rendszeres személyi juttatások
Külsõ személyi juttatások
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN
Nyugdíjbiztosítási és egészségbizt járulék
Munkaadói járulék
Egészségügyi hozzájárulás
Táppénz-hozzájárulás
MUNKAADÓKAT TERHELÕ JÁRULÉKOK
Készletbeszerzés
Kommunikációs szolgáltatások
Szolgáltatási kiadások
Vásárolt term. és szolg. áfa
Kiszlázott termék és szolg. áfabefizetés
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások
Egyéb dologi kiadások
Dologi kiadások
Egyéb folyó kiadások
DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK
Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás
Mûködési célú pénzeszközátadás áht-n belüli
Mûködési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre
Felhalmozási c. eszközátadás
Felhalmozási c. eszközátadás Áht kívül
PÉNZESZKÖZÁTADÁS, EGYÉB TÁMOGATÁS
EGYÉB PÉNZKIADÁSSAL JÁRÓ PÜ MOZGÁS
ELÕZÕ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE
HIVATAL MINDÖSSZESEN

Gazd. jogköre

Cím
száma

I/b

Cím megnevezése

MO-I NÉMET KULTURÁLIS ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT
Rendszeres személyi juttatások
Nem rendszeres személyi juttatások
Külsõ személyi juttatások

Gazd. jogköre

2008. évi
elõirányzat

2009. évi
eredeti elõirányzat

Létszám
(fõ)

%

részben önálló
7 354

7 202

97,93

467

812

173,88

0

0

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN

7 821

8 014

Nyugdíjbiztosítási és egészségbizt. járulék

2 801

2 089

74,58

246

216

87,80

57

47

82,46

0

0

Munkaadói járulék
Egészségügyi hozzájárulás
Táppénz-hozzájárulás

102,47

3 104

2 352

75,77

Készletbeszerzés

1 010

1 371

135,74

Kommunikációs szolgáltatások

2 776

4 067

146,51

Szolgáltatási kiadások

1 300

1 693

130,23

Vásárolt term.és szolg. áfa

2 235

1 570

70,25

Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások

2 193

1 235

56,32

Dologi kiadások
Egyéb folyó kiadások
DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK

3 055

546

12 569

10 482

83,40

252

202

80,16

12 821

10 684

83,33

Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás

0

0

Mûk. célú p.eszk.átadás

0

0

Önkormányzat által nyújtott szociális ellátások

0

0

PÉNZESZKÖZÁTADÁS, EGYÉB TÁMOGATÁS

0

PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK
MO-I NÉMET KULTURÁLIS ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT ÖSSZESEN

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

MUNKAADÓKAT TERHELÕ JÁRULÉKOK

Egyéb dologi kiadások

2009/9. szám

(E Ft-ban)

0
0

23 746

21 050

88,65

2,00

2773

Cím
száma

I/c.

Cím megnevezése

MAGYARORSZÁGI NÉMET PEDAGÓGIAI INTÉZET

Gazd. jogköre

2008. évi
elõirányzat

2009. évi
eredeti elõirányzat

Létszám
(fõ)

%

részben önálló

Rendszeres személyi juttatások

7 500

7 760

103,47

Nem rendszeres személyi juttatások

1 000

1 140

114,00

Külsõ személyi juttatások

3 000

500

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN

11 500

9 400

Nyugdíjbiztosítási és egészségbizt. járulék

2 958

2 394

80,93

306

247

80,72

46

59

128,26

0

0

MUNKAADÓKAT TERHELÕ JÁRULÉKOK

3 310

2 700

81,57

Készletbeszerzés

1 000

950

95,00

Munkaadói járulék
Egészségügyi hozzájárulás
Táppénz-hozzájárulás

81,74

360

360

100,00

Szolgáltatási kiadások

6 724

2 490

37,03

Vásárolt term.és szolg. áfa

1 000

500

50,00
53,68

Kiszlázott termék és szolg. áfabefizetés

0

Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások

760

408

Egyéb dologi kiadások

500

600

10 344

5 308

0

100

Dologi kiadások
Egyéb folyó kiadások
DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK

10 344

5 408

Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás

0

0

Mûk. célú p.eszk.átadás

0

0

Önkormányzat által nyújtott szociális ellátások

0

0

PÉNZESZKÖZÁTADÁS, EGYÉB TÁMOGATÁS

0

0

PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK
MAGYARORSZÁGI NÉMET PEDAGÓGIAI INTÉZET ÖSSZESEN

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

Kommunikációs szolgáltatások

2774

(E Ft-ban)

0

0

25 154

17 508

51,31
52,28

69,60

3,00

2009/9. szám

Cím
száma

II.

Cím megnevezése

KOCH VALÉRIA KÖZÉPISK.,ÁLT. ISK ÓVODA ÉS KOLL.
Rendszeres személyi juttatások
Nem rendszeres személyi juttatások
Külsõ személyi juttatások

Gazd. jogköre

2008. évi
elõirányzat

2009. évi
eredeti elõirányzat

Létszám
(fõ)

%

önálló
290 898

271 133

93,21

37 525

51 347

136,83

9 350

9 500

101,60

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN

337 773

331 980

98,28

Nyugdíjbiztosítási és egészségbizt. járulék

93 673

86 403

92,24

Munkaadói járulék

9 660

8 938

92,53

Egészségügyi hozzájárulás

2 644

2 691

101,78

813

388

Táppénz-hozzájárulás
Készletbeszerzés
Kommunikációs szolgáltatások
Szolgáltatási kiadások
Vásárolt term.és szolg. áfa

106 790

98 420

92,16

18 230

15 050

82,56

4 000

4 250

106,25

133 650

139 000

104,00

32 703

32 700

99,99

Kiszlázott termék és szolg.áfabefizetés

0

Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások

1 714

3 245

189,32

Egyéb dologi kiadások

3 850

2 900

75,32

194 147

197 145

101,54

2 961

1 200

40,53
100,63

Dologi kiadások
Egyéb folyó kiadások
DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK

197 108

198 345

Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás

0

0

Mûködési célú pénzeszközátadás

0

0

Önkormányzat által nyújtott szociális ellátások

0

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 100

1 000

PÉNZESZKÖZÁTADÁS, EGYÉB TÁMOGATÁS

1 100

1 000

0

0

642 771

629 745

PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK
KOCH VALÉRIA KÖZÉPISK., ÁLT. ISK ÓVODA ÉS KOLLÉGIUM ÖSSZESEN

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

MUNKAADÓKAT TERHELÕ JÁRULÉKOK

97,97

2009/9. szám

(E Ft-ban)

120,00

2775

Cím
száma

III.

Cím megnevezése

FRIEDRICH SCHILLER GIMN., SZAK. ÉS KOLL.
Rendszeres személyi juttatások
Nem rendszeres személyi juttatások
Külsõ személyi juttatások

Gazd. jogköre

2008. évi
elõirányzat

2009. évi
eredeti elõirányzat

Létszám
(fõ)

%

önálló
191 358

174 473

91,18

52 101

57 557

110,47

15 950

0

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN

259 409

232 030

Nyugdíjbiztosítási és egészségbizt. járulék

89,45

64 810

60 215

92,91

Munkaadói járulék

3 536

6 229

176,16

Egészségügyi hozzájárulás

1 644

1 545

93,98

300

600

Táppénz-hozzájárulás
Készletbeszerzés
Kommunikációs szolgáltatások

70 290

68 589

97,58

8 507

13 425

157,81

2 500

1 750

70,00

Szolgáltatási kiadások

73 011

85 428

117,01

Vásárolt term.és szolg. áfa

13 825

20 151

145,76
311,90

Kiszlázott termék és szolg.áfabefizetés

0

Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások

2 000

6 238

Egyéb dologi kiadások

2 649

500

102 492

127 492

0

2 165

Dologi kiadások
Egyéb folyó kiadások
DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK

102 492

129 657

Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás

0

0

Mûködési célú pénzeszközátadás

0

0

Ellátottak pénzbeli juttaásai

2 549

3 000

PÉNZESZKÖZÁTADÁS, EGYÉB TÁMOGATÁS

2 549

3 000

434 740

433 276

PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK
FRIEDRICH SCHILLER GIMN. SZAK. ÉS KOLL.ÖSSZESEN

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

MUNKAADÓKAT TERHELÕ JÁRULÉKOK

2776

(E Ft-ban)

124,39
126,50

0
99,66

72,00

2009/9. szám

Cím
száma

Cím megnevezése

MAGYARORSZÁGI NÉMETEK ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZATA
ÖSSZESEN

Gazd. jogköre

2008. évi
elõirányzat

2009. évi
eredeti elõirányzat

Létszám
(fõ)

%

önálló és
részben önálló

Rendszeres személyi juttatások

553 315

514 546

92,99

Nem rendszeres személyi juttatások

104 502

123 588

118,26

Külsõ személyi juttatások

29 606

10 848

36,64

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN

687 423

648 982

94,41

Nyugdíjbiztosítási és egészségbizt. járulék

183 050

167 814

15 664

17 356

110,80

4 913

4 793

97,56

Munkaadói járulék
Egészségügyi hozzájárulás

1 114

988

204 741

190 951

93,26

Készletbeszerzés

33 512

35 727

106,61

Kommunikációs szolgáltatások

13 930

14 936

107,22

248 650

247 910

99,70

60 036

63 038

Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások

24 849

23 259

93,60

Egyéb dologi kiadások

13 485

9 261

68,68

394 462

394 131

99,92

9 813

7 186

73,23

MUNKAADÓKAT TERHELÕ JÁRULÉKOK

Szolgáltatási kiadások
Vásárolt term.és szolg. áfa

Dologi kiadások
Egyéb folyó kiadások
DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK

404 275

401 317

99,27

Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás

988 499

1 008 672

102,04

Mûködési célú pénzeszközátadás

35 750

24 050

67,27

Mûködési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre

37 663

50 410

133,84

89 864

89 100

3 649

4 000

PÉNZESZKÖZÁTADÁS, EGYÉB TÁMOGATÁS

1 155 425

1 179 690

EGYÉB PÉNZKIADÁSSAL JÁRÓ PÜ MOZGÁS

537

0

Felhalmozási c. pénzeszközatadás
Felhalmozási c.eszköz atadás Áht kívül
Ellátottak pénzbeli juttatásai

ELÕZÕ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

Táppénz-hozzájárulás

2009/9. szám

(E Ft-ban)

3 458
99,15
102,10

44 309

16 171

36,50

2 496 710

2 437 111

97,61

216,00

2777

2778

6. számú melléklet
A felhalmozási kiadások részletezése címenként
2009. év
(E Ft-ban)
Cím
száma

I/a

Cím megnevezése

HIVATAL

Gazd. jogköre

2008. évi
elõirányzat

2009. évi
eredeti elõirányzat

%

önálló

Ingatlanok felújítása

22 167

Épületek felújítása
Egyéb építmények felújítása
Jármûvek felújítása
Felújítás elõzetesen felszámított forgalmi adója

4 433

0

26 600

0

0

188

139

74

500

3 417

683

Intézményi beruházási kiadások

688

3 556

517

Beruházások általános forgalmi adója

138

683

495

Immateriális javak vásárlása
Egyéb építmények vásárlása
Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása
Jármûvek vásárlása

Beruh. besz. árba be NEM számított ált. forg. adója

0

0

Beruházások általános forgalmi adója

138

683

495

Felhalmozási kiadások összesen

826

4 239

513

FELHALM. KIADÁSOK ÉS PÜ. BEFEKTETÉSEK ÖSSZESEN

826

4 239

513

27 426

4 239

15

I/a

HIVATAL FELHALM. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN

I/b.

MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT

I/b.

részben önálló

Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása - intézményi

133

0

Intézményi beruházási kiadások

133

0

Beruházások általános forgalmi adója

27

0

0

FELHALMOZÁS ÖSSZESEN

27

0

0

160

0

0

MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT FELHALM. C. KIADÁS ÖSSZESEN
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FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN
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I/c.

Cím megnevezése

MAGYARORSZÁGI NÉMET PEDAGÓGIAI INTÉZET

Gazd. jogköre

2008. évi
elõirányzat

2009. évi
eredeti elõirányzat
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Cím
száma

%

részben önálló

Egyéb építmények felújítása

0

0

Felújítás elõzetesen felszámított forgalmi adója

0

0

FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN

0

0

Immateriális javak vásárlása

0

Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása - intézményi
Intézményi beruházási kiadások

0

0

0

0

0

0

Beruházások általános forgalmi adója
Beruházások általános forgalmi adója
MAGYARORSZÁGI NÉMET PED. INTÉZET FELHALM. C. KIADÁS ÖSSZESEN

II.

KOCH VALÉRIA KÖZÉPISK., ÁLT. ISK.,ÓVODA ÉS KOLL.

önálló

Ingatlanok felújítása

5 567

Felújítás elõzetesen felszámított forgalmi adója

1 113

FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN

6 680

Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása - intézményi

4 650

Intézményi beruházási kiadások

4 650

Beruházások általános forgalmi adója

0
0

930

Beruházások általános forgalmi adója

0
0

930

0

0

5 580

0

0

12 260

0

0

Ingatlanok felújítása

0

0

Felújítás elõzetesen felszámított forgalmi adója

0

0

FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN

0

0

Felhalmozási kiadások összesen
II.

KOCH VALÉRIA KÖZÉPISK., ÁLT. ISK.,ÓVODA ÉS KOLL. FELH. C. KIADÁS ÖSSZESEN

III.

FRIEDRICH SCHILLER GIMN., SZAK.,ÉS KOLL.

önálló

Immateriális javak vásárlása

2 000

Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása - intézményi

14 875

0

0

Intézményi beruházási kiadások

14 875

2 000

13

2 975

400

13

Beruházások általános forgalmi adója
Beruházások általános forgalmi adója
III.

0
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I/c.

2 975

400

13

Felhalmozási kiadások összesen

17 850

2 400

13

FRIEDRICH SCHILLER GIMN., SZAK.,ÉS KOLL. FELHAM. C. KIADÁS ÖSSZESEN

17 850

2 400

13

2779

Cím megnevezése

Gazd. jogköre

2008. évi
elõirányzat

2009. évi
eredeti elõirányzat

2780

Cím
száma

%

MAGYARORSZÁGI NÉMETEK ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZATA
ÖNÁLLÓ ÉS RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
elõirányzat
Ingatlanok felújítása

elõirányzat

27 734

0

Épületek felújítása

0

0

Egyéb építmények felújítása

0

0

Jármûvek felújítása

0

0

Felújítás elõzetesen felszámított forgalmi adója

0

0

0

0

Immateriális javak vásárlása

188

2 139

1138

Egyéb építmények vásárlása

0

0

20 158

3 417

0

0

20 346

5 556

4 070

1 083

Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása - intézményi
Jármûvek vásárlása
Intézményi beruházási kiadások
Beruházások általános forgalmi adója
Beruh. besz. árba be NEM számított ált. forg. adója

17

27

0

0

4 070

1 083

27

Felhalmozási kiadások összesen

24 416

6 639

27

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS PÜ. BEFEKTETÉSEK ÖSSZESEN

24 416

6 639

27

FELHALM. CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN

24 416

6 639

27

FELHALMOZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

57 696

6 639

12

Beruházások általános forgalmi adója
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5 546
33 280

FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN
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(E Ft-ban)
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

2008. évi elõirányzat

2009. évi
eredeti elõirányzat

2009/9. szám

7. számú melléklet
Beruházási kiadások célonkénti részletezése
2009. év

%

HIVATAL
Immateriális javak :
Címer szabadalom
Immateriális javak összesen:

139
0

139

Egyéb építmények létesítése:
Egyéb építmények létesítése összesen:
Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása:
Számítógép , nyomtató cseréje

500

Gázkazáncsere

500

Ped. intézet számtech. és irodabútor

2 417

Beruházások áfa:

0

683

Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása összesen:

0

4 100

Hivatal összesen:

0

4 239

Friedrich Schiller Gimn., Szakközép. és Kollégium
Immat.javak
Forrás SQl könyvelõi program
Immateriális javak összesen:

2 000
0

2 000

Beruházások áfa:

0

400

Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása összesen:

0

400

Friedrich Schiller Gimn., Szakközép. és Kollégium összesen

0

2 400
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Jármûvek vásárlása összesen:

Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása:

2781

2782

8. számú melléklet
Bevételek és kiadások elõirányzata szakfeladatonként
2009. év

SZAKFELADAT

Kiadások (E Ft)
2009. eredeti
elõirányzat

Bevételek (E Ft)
2009. évi eredeti
elõirányzat

I/a. HIVATAL
751153 – önkormányz. igazg. tev.

325 580

325 580

853100 Intézményi finanszírozás

1 014 191

1 014 191

HIVATAL ÖSSZESEN

1 339 771

1 339 771

Igazgatási tev

21 050

21 050

MO-I NÉMET KULTURÁLIS ÉS INFORM. KÖZPONT ÖSSZESEN

21 050

21 050

Igazgatási tev

17 508

17 508

MO-I NÉMET PEDAGÓGIA INTÉZET ÖSSZESEN

17 508

17 508

551315 – kollégium

11 800

66 278

801214 – iskola

42 329

378 626

801115 – óvoda

0

83 335

I/b. MO-I NÉMET KULTURÁLIS ÉS INFORM. KÖZPONT

II/. KOCH VALÉRIA KÖZÉPISK., ÁLT. ISK.,ÓVODA ÉS KOLLÉGIUM

805113 – napközi
552323 – étkezés
552312 – étkezés, óvoda
552334 – étkezés, kollégium

22 066
24 612

49 032

7 276

13 116

9 372

17 292

751922 – finanszírozás

534 356

KOCH VALÉRIA KÖZÉPISK., ÁLT. ISK.,ÓVODA ÉS KOLL. ÖSSZESEN

629 745

629 745

37 778

376 177

6 800

43 067

4 562

16 432

386 536

0
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I/c. MO-I NÉMET PEDAGÓGIA INTÉZET

III/.FRIEDRICH SCHILLER GIMNÁZIM., SZAKKÖZÉPISK. ÉS KOLLÉGIUM
801214 – ált. isk
552334 – kollégium
552323 – étkezés
751922 – finanszírozás
FRIEDRICH SCHILLER GIMNÁZIM, SZAKKÖZÉPISK. ÉS KOLL. ÖSSZESEN

435 676

435 676

2 443 750

2 443 750
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M. N. O. ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN

MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK
INTÉZMÉNYI MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK
TÁMOG., ÁTVETT P.ESZK. INT. FIN. NÉLKÜL
INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS

ÖSSZESEN

(E Ft)

MÛKÖDÉSI KIADÁSOK

108 228
1 372 411
958 150

2 438 789

ELÖZÕ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE

INTÉZMÉNYI MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK
FELHALMOZÁSI ÉS TÕKEJELL. BEVÉT.

648 982

MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK

190 951

DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK

401 317

VÉGL. P.ESZK.ÁTAD. INT. FIN. NÉLKÜL

171 018

INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS

1 008 672

ÖSSZESEN

2 420 940

2 443 750
(E Ft)

TARTALÉK

16 171

MÛKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

0

FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK

0

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

0

2 437 111
(E Ft)
0
6 639

PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK
FELHALMOZÁSI CÉLÚ P.ESZKÖZÁTADÁS

0

FELHALMOZÁSI CÉLÚ CÉLTARTALÉK
ÖSSZESEN

0

FELHALMOZÁSI CÉLÚ HITELFELVÉTEL

0

FELHALM. C.P E.ÁTVÉTEL

0

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0

ÖNKORM. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

2 443 750

FELHALM. KIADÁSOK ÖSSZESEN
ÖNKORM. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

4 961
0

MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

(E Ft)
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9. számú melléklet
2009. évi mûködési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerûen

6 639
2 443 750

2783

2784

10. számú melléklet
Egyéb támogatások
2009. év
(E Ft-ban)
Egyéb támogatások
Megnevezése

14 500
17 060
1 450
6 300
3 200
3 000
500
500
500
600
2 100
700
50 410
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MNÁMK
Megyei szövetségek
ELTE
Bérletidíj-tám. egyesületek
Bértámogatás egyesületek
Budaörsi Passió
Mecseknádasdi nyári fesztivál
Solymári gyermektáncfesztivál
DK 2010 kiadvány támogatása
Oktatási bizottság
Kulturális bizottság
Elnöki keret
Támogatásértékû kiadások és pénzeszközátadás összesen

2009. év
eredeti elõirányzat

2009/9. szám

(E Ft-ban)
Sorsz.

Megnevezés

I.

Intézményi mûk. bevételek

II.

Önkorm. sajátos mûködési bevétele

III.

Önkorm. költségvetési támogatása

IV.

Felhalmozási és tõkejellegû bevételek

2009

2010

2011

Sorsz.

108 228

115 263

122 755

Megnevezés

I.

Mûködési célú kiadások

II.

Felhalmozási célú kiadások

1 190 630

1 268 021

1 350 442

III.

Adott kölcsönök

0

0

0

IV.

Intézményi finanszírozás

V.

Tartalékok

2009

2010

2011

1 412 268

1 504 065

1 601 830

6 639

7 071

7 530

0

0

1 008 672

1 074 236

1 144 061

16 171

17 222

18 342

0

0

17 222

18 342

Támogatásértékû bevételek

89 681

95 510

101 718

Áht-n kívülrõl átvett p.eszközök

92 100

98 087

104 462

VII.

Adott kölcsönök visszatérülése

0

0

958 150

1 020 430

1 086 758

0

0

4 961

5 283

5 627

0

0

0

0

0

0

2 602 594

2 771 762

2 602 594

2 771 762

VIII.

Finanszírozási bevételek

IX.

Elözõ évi pénzmaradvány

Bevételek összesen:

2 443 750

Általános tartalék

Kiadások összesen:

16 171

2 443 750
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V.
VI.

Ebbõl:
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11. számú melléklet
Az önkormányzat 2009. évi és gördülõ mérlege

2785

2786
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Az Országos Horvát Önkormányzat
16/2009. (III. 6.) OHÖ határozata
az önkormányzat 2009. évi költségvetésérõl

Az Országos Horvát Önkormányzat közgyûlése a kisebbségi önkormányzatok gazdálkodásáról szóló
376/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. §-ának (1) bekezdése alapján a 2009. évi költségvetésérõl az alábbi
határozatot alkotja meg:
1.
A határozat hatálya a közgyûlésre, annak szerveire (elnök, elnökhelyettes, bizottságok, hivatal) és az önkormányzat intézményeire terjed ki.
2.
a) A közgyûlés a címrendet a b)–c) pontok szerint állapítja meg.
b) Az önállóan mûködõ és gazdálkodó, valamint az önállóan mûködõ költségvetési szervek, illetve a hivatal külön-külön alkotnak egy-egy címet.
c) A közgyûlés:
ca) a hivatal kiadási és bevételi elõirányzatait – amelyek
felett rendelkezési jogosultsággal bír – e határozat 2. számú melléklete szerint hagyja jóvá;
cb) a hercegszántói Horvát Tanítási Nyelvû Óvoda, Általános Iskola és Diákotthon bevételi és kiadási elõirányzatait e határozat 3. számú melléklete szerint hagyja jóvá;
cc) a Magyarországi Horvátok Tudományos Intézete
bevételi és kiadási elõirányzatait e határozat 4. számú melléklete szerint hagyja jóvá;
cd) a Magyarországi Horvátok Keresztény Gyûjteménye bevételi és kiadási elõirányzatait e határozat 5. számú
melléklete szerint hagyja jóvá;
ce) a Magyarországi Horvátok Kulturális, Képzési és
Szabadidõ Központja bevételi és kiadási elõirányzatait e
határozat 6. számú melléklete szerint hagyja jóvá;
cf) az önkormányzat költségvetésében szereplõ – nem
intézményi – kiadások e határozat 7. számú melléklete szerinti felsorolásban külön-külön címet alkotnak.

3.
a) A közgyûlés az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2009. évi költségvetését 389 854 Ft bevétellel, 389 854 Ft kiadással és 0 Ft hitellel állapítja meg.
Ezen belül:
– a mûködési célú bevételt
– a mûködési célú kiadásokat

389 854 E Ft-ban,
388 854 E Ft-ban,
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– a felhalmozási célú bevételt
– a felhalmozási célú kiadást

0 E Ft-ban,
1 000 E Ft-ban

állapítja meg.

4.
a) A 3. pontban megállapított bevételi és kiadási fõösszeg megbontását címenként és összevontan-mérlegszerûen e határozat 1. számú melléklete tartalmazza.
b) A közgyûlés a felújítási elõirányzatokat célonként e
határozat 8. számú melléklete szerint hagyja jóvá. A jóváhagyott új induló célok a keretösszegen belül az elfogadott
rangsornak megfelelõen valósíthatók meg.
c) A közgyûlés a fejlesztési kiadásokat e határozat
9. számú melléklete szerint állapítja meg.
d) A közgyûlés az önkormányzat éves létszámkeretét
összesen 50 fõben állapítja meg, melybõl 7 fõ igazgatási
munkatárs alkalmazását hagyja jóvá. A költségvetési szervenként, valamint a nem intézményi feladatok szerinti létszámokat e határozat 2–7. számú mellékletei szerint állapítja meg.
e) A közgyûlés az európai uniós támogatással megvalósuló programokhoz, projektekhez a pályázatok ismeretében késõbb csatlakozik.

5.
A közgyûlés felhatalmazza az elnököt a számlavezetõ
bankkal a folyószámlahitelkeret-megállapodásnak a bankszámlaszerzõdésben rögzített 2009. évi kondíciókkal történõ aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja, a számlavezetõ banktól munkabér és más rövid
lejáratú hitel felvételére.

6.
a) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi
többletet a közgyûlés értékpapír-vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
b) Az a) pont szerinti hasznosítással kapcsolatos szerzõdések, illetve pénzügyi mûveletek lebonyolítását 500 000
Ft-ig a közgyûlés az elnök hatáskörébe utalja. Az elnök a
megtett intézkedésekrõl a következõ közgyûlésen tájékoztatást ad.
c) A b) pontban meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a közgyûlés annak felmerülését követõ testületi ülésén esetenként dönt.
d) Az önkormányzati költségvetési szerv a jóváhagyott
bevételi elõirányzatain felül többletbevételét a felügyeletét ellátó szerv egyidejû tájékoztatásával, a tényleges több-
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let teljes összegû, saját hatáskörû elõirányzat-módosítás
után használhatja fel. A közgyûlés ezt az elõirányzat-módosítási jogosultságot indokolt esetben az érintett
költségvetési szerv értesítése mellett magához vonhatja.

2787

fõcsoportokra szóló kiértesítését a közgyûlés hivatala
végzi.

12.
7.

A közgyûlés többéves kihatással járó feladatokat nem
határoz meg.

a) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerûségéért, a takarékosság
érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok
sérelme nélkül a szerv vezetõje a felelõs.
b) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére
úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az
éves gazdálkodás, kötelezõen ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
c) A költségvetési szerveknél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási elõirányzatok
– amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem
teljesíthetõk.
d) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel
tartoznak a részükre juttatott céljellegû támogatás rendeltetésszerû felhasználására vonatkozóan.
e) A költségvetési szervek kizárólag a közgyûlés elõzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat
abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

9.

13.

A 2009. évi költségvetés bevételi és kiadási elõirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 10. számú melléklet tartalmazza.

Az év közben engedélyezett központi pótelõirányzatok
felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a közgyûlés
dönt az elnök elõterjesztésére a költségvetési határozat
egyidejû módosításával.

A közgyûlés az önkormányzat költségvetését 35 560 E
Ft-ban hagyja jóvá, melybõl:
a) A közgyûlés az önkormányzat céltartalékát 6 000 E
Ft összegben állapítja meg, amely a intézményi átvétel fedezetére használható fel.
b) A közgyûlés az önkormányzat általános tartalékát 29
560 E Ft összegben állapítja meg.
c) Az általános tartalék felhasználásáról a közgyûlés két
rendes ülése között az erre vonatkozó igény felmerülésekor 500 E Ft elõirányzat mértékéig az elnök dönt a közgyûlés utólagos tájékoztatási kötelezettsége mellett.
Egyéb esetekben a közgyûlés hatáskörébe tartozik a
tartalék felhasználása.

8.

10.
14.
A közgyûlés a 2009–2011 költségvetési évek várható
bevételeit és kiadásait a 11. számú melléklet szerint hagyja
jóvá.

11.
a) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a késõbbi
években – a közgyûlés által jóváhagyottnál nagyobb –
többletkiadással nem járhatnak.
b) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekelt negyedévente, a negyedévet követõ elsõ
közgyûlésen kötelesek beszámolni. A költségvetési határozat módosítására az elnök ezzel egyidejûleg javaslatot
tesz.
c) A jóváhagyott költségvetésen, közgyûlési vagy elnöki döntésen alapuló elõirányzatokról, elõirányzat-módosításokról az intézmények intézményi kiadási és bevételei

a) A költségvetési szerv saját elõirányzat-módosítási
hatáskörében eljárva, bevételi és kiadási elõirányzatának
fõ összegét, ezen belül a kiemelt elõirányzatokat és ezekhez kapcsolódóan a részelõirányzatokat felemelheti:
– az élelmezési bevételeken kívül a tervezett összes bevételi elõirányzatot meghaladó többlet bevételébõl,
– elõzõ évi (évek) tartalékként kezelt pénzmaradványából.
b) A költségvetési szerv az a) pont szerinti hatáskörében
eljárva tartós, a költségvetési évet meghaladó idõtartamú
kötelezettséget nem vállalhat.
c) A költségvetési szerv saját hatáskörében eljárva, az
elemi költségvetést az alábbiak szerint módosíthatja:
– a dologi kiadáson belül, fõcsoportjai között elõirányzat-változtatásokat hajthat végre;
– a mûködési költségvetés és felhalmozási jellegû kiadások közötti elõirányzat-módosítás, illetve a mûködési
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és felhalmozási célú támogatások megváltoztatása az irányító szerv engedélyével, a közgyûlés jóváhagyása után
hajtható végre;
– a kiadási fõcsoportjain belül az egyes részelõirányzatok között az elõirányzatokat megváltoztathatja;
– a költségvetési szerv személyi juttatás és járulékai elõirányzata saját hatáskörben csak a fenntartó engedélyével
a jogszabályi elõírások figyelembevételével módosítható.
d) A 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyását követõen
pénzmaradványból saját hatáskörben, személyi juttatásra a
feladatelmaradás és a céltartalék tételeivel korrigált maradvány használható fel.
e) A költségvetési szerv a saját hatáskörû elõirányzat-módosításokról az irányító szervét negyedévenként
tájékoztatja.

15.
a) A költségvetési szerv vezetõje önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám- (álláshely) keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
b) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidõs,
részmunkaidõs, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi
költségvetésben tervezett (személyi juttatás) elõirányzatot
nem lépheti túl.
c) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat
a fenntartóhoz személyi juttatási pótelõirányzat-kérelemmel, ha elõirányzata, illetve maradványa nem biztosítja
törvényben elõírt kötelezettségei teljesítését.
d) A költségvetési szervnél keletkezett bérmaradványból jutalom kifizetésére – kivéve a többletbevételbõl történõ kifizetést – csak abban az esetben kerülhet sor, ha valamennyi jogszabály szerinti fizetési kötelezettségét teljesíti.
e) A költségvetési szervnél túlóra, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával nem
kerülhet sor.

16.
Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a közgyûlés jóváhagyásával
vállalhatnak.

2009/9. szám
18.

A közgyûlés a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezõen elõírt, illetve a testület által engedélyezett átsorolások, illetve kedvezmények többletköltségeire biztosít önkormányzati támogatást.

19.
Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység
szolgáltatási szerzõdéssel, számla ellenében történõ igénybevételének szabályai:
– a szolgáltatási szerzõdést írásban kell megkötni,
– a szerzõdéskötés feltétele, hogy a költségvetési szerv
az adott feladatellátáshoz megfelelõ szakértelemmel rendelkezõ személyt nem foglalkoztat, vagy eseti, nem rendszeres jellegû feladatellátása szükséges és a költségvetési
szerven belül a feladat ellátásához megfelelõ szakértelemmel rendelkezõ személy átmenetileg nem áll rendelkezésre,
– jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és
mûködési szabályzatában meghatározott vezetõi feladat
ellátására szolgáltatási szerzõdés nem köthetõ,
– a feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett –
részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési
szerv szervezeti és mûködési szabályzatban határozza
meg,
– a szerzõdés tartalmazza az ellátandó feladatot, a díjazás mértékét, a szerzõdés idõtartamát, szervezettel kötendõ szerzõdés esetén azt, hogy a szervezet részérõl személy
szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint a
teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

20.
a) A közgyûlés az elnöknek e határozat elfogadásáig az
átmeneti idõszakban tett intézkedései (bevételek beszedése, az elõzõ évi kiadási elõirányzatokon belül a kiadások
arányos teljesítése) e határozatba beépítésre kerültek.
b) Ez a határozat a kihirdetése napján lép hatályba.

Hepp Mihály s. k.,
elnök

17.
A költségvetési szervek támogatását a közgyûlés a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az
egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelõen, illetve negyedévente egyenlõ
részletekben kerüljenek kiutalásra.

2009. február 16.
Szolga József s. k.,
hivatalvezetõ

Országos Horvát Önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetésének bevételi és kiadási elõirányzata
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0
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0

0

0

2000

0

0

0
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I. Mûködési bevételek és kiadások
Intézményi mûködési bevételek (levonva a felhalmozási áfa-visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája)
Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei
Önkormányzatok költségvetési támogatása
Mûködésû célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrõl
Támogatásértékû mûködési bevétel
Továbbadási (lebonyolítási) célú mûködési bevétel
Mûködési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele
Rövid lejáratú hitel
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása
Mûködési célú elõzõ évi pénzmaradvány igénybevétele
Mûködési célú bevételek ö s s z e s e n (01+....+10)
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfabefizetés és kamatfizetés)
Mûködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás
Támogatásértékû mûködési kiadás
Továbbadási (lebonyolítási) célú mûködési kiadás
Társadalom-szoc.pol, egyéb juttatás támogatás
Mûködési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése
Rövid lejáratú hitel visszafizetése
Rövid lejáratú hitel kamata
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása
Tartalékok
Mûködési célú kiadások ö s s z e s e n (12+....+23)
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások
Önkormányzatok felhalmozási és tõke jellegû bevételei
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tõkebevételei
Fejlesztési célú támogatások
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrõl
Támogatásértékû felhalmozási bevétel
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel
Felhalmozási áfa visszatérülése
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele
Hosszú lejáratú hitel
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása
Felhalmozási célú elõzõ évi pénzmaradvány igénybevétele
Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n (25+....+36)
Felhalmozási kiadások (áfával együtt)
Felújítási kiadások (áfával együtt)
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfabefizetés
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Támogatásértékû mûködési kiadás
Továbbadási (lebonyolítási) célú mûködési kiadás
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése
Hosszú lejáratú hitel kamata
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása
Tartalékok
Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n (38+....+48)
Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N (11+37)
Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N (24+49)
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0

0

0

0
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0

0
1040
378
6582

0
720
190
3590

0

10000

8000

4500

10000

11000

8100

1000

0

0

0
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0
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0
0
0
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0
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2. számú melléklet a 16/2009. (III. 6.) OHÖ határozathoz
OHÖ Hivatal
2009. évi mûködési és felhalmozási célú bevételek és kiadások
E forintban
Megnevezés

Sorszám

Eredeti

Módosított

Teljesítés

1

2

3

4

5

I. Mûködési bevételek és kiadások
Intézményi mûködési bevételek (levonva a felhalmozási áfa-visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája, mûködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrõl)
Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei
Önkormányzati költségvetésbõl finanszírozás
Mûködésû célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrõl
Támogatásértékû mûködési bevétel
Továbbadási (lebonyolítási) célú mûködési bevétel
Mûködési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele
Rövid lejáratú hitel
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása
Mûködési célú elõzõ évi pénzmaradvány igénybevétele
Mûködési célú bevételek összesen (01+....+10)
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni
áfabefizetés és kamatkifizetés)
Mûködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás
Támogatásértékû mûködési kiadás
Továbbadási (lebonyolítási) célú mûködési kiadás
Ellátottak pénzbeli juttatása
Mûködési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése
Rövid lejáratú hitel visszafizetése
Rövid lejáratú hitel kamata
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása
Tartalékok
Mûködési célú kiadások összesen (12+....+23)
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások
Önkormányzatok felhalmozási és tõke jellegû bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrõl)
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tõkebevételei
Fejlesztési célú támogatások
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrõl
Támogatásértékû felhalmozási bevétel
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel
Felhalmozási áfa visszatérülése
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele
Hosszú lejáratú hitel
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása
Felhalmozási célú elõzõ évi pénzmaradvány igénybevétele
Felhalmozási célú bevételek összesen (25+....+36)
Felhalmozási kiadások (áfával együtt)
Felújítási kiadások (áfával együtt)
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfabefizetés
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Támogatásértékû felhalmozási kiadás
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése
Hosszú lejáratú hitel kamata
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása
Tartalékok
Felhalmozási célú kiadások összesen (38+....+48)
Önkormányzat bevételei összesen (11+37)
Önkormányzat kiadásai összesen (24+49)

01
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05
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07
08
09
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12
13
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100

63396

63496
32563
9056
20877

0

0
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0

0

0
0

0
0
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63496
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3. számú melléklet a 16/2009. (III. 6.) OHÖ határozathoz
Horvát Tanítási Nyelvû Óvoda, Általános Iskola és Diákotthon
2009. évi mûködési és felhalmozási célú bevételek és kiadások
E forintban
Megnevezés

Sorszám

Eredeti

Módosított

Teljesítés

1

2

3

4

5

I. Mûködési bevételek és kiadások
Intézményi mûködési bevételek (levonva a felhalmozási áfa-visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök
és immateriális javak áfája, mûködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrõl)
Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele
Mûködésû célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrõl
Támogatásértékû mûködési bevétel
Továbbadási (lebonyolítási) célú mûködési bevétel
Mûködési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele
Rövid lejáratú hitel
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása
Mûködési célú elõzõ évi pénzmaradvány igénybevétele
Mûködési célú bevételek összesen (01+....+10)
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni
áfabefizetés és kamatkifizetés)
Mûködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás
Támogatásértékû mûködési kiadás
Továbbadási (lebonyolítási) célú mûködési kiadás
Ellátottak pénzbeli juttatása
Mûködési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése
Rövid lejáratú hitel visszafizetése
Rövid lejáratú hitel kamata
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása
Tartalékok
Mûködési célú kiadások összesen (12+....+23)
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások
Önkormányzatok felhalmozási és tõke jellegû bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrõl)
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tõkebevételei
Fejlesztési célú támogatások
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrõl
Támogatásértékû felhalmozási bevétel
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel
Felhalmozási áfa visszatérülése
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele
Hosszú lejáratú hitel
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása
Felhalmozási célú elõzõ évi pénzmaradvány igénybevétele
Felhalmozási célú bevételek összesen (25+....+36)
Felhalmozási kiadások (áfával együtt)
Felújítási kiadások (áfával együtt)
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfabefizetés
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Támogatásértékû felhalmozási kiadás
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése
Hosszú lejáratú hitel kamata
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása
Tartalékok
Felhalmozási célú kiadások összesen (38+....+48)
Önkormányzat bevételei összesen (11+37)
Önkormányzat kiadásai összesen (24+49)
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4. számú melléklet a 16/2009. (III. 6.) OHÖ határozathoz
Magyarországi Horvátok Tudományos Intézete
2009. évi mûködési és felhalmozási célú bevételek és kiadások
E forintban
Megnevezés

Sorszám

Eredeti

Módosított

Teljesítés

1

2

3

4

5

I. Mûködési bevételek és kiadások
Intézményi mûködési bevételek (levonva a felhalmozási áfa-visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök
és immateriális javak áfája, mûködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrõl)
Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele
Mûködésû célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrõl
Támogatásértékû mûködési bevétel
Továbbadási (lebonyolítási) célú mûködési bevétel
Mûködési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele
Rövid lejáratú hitel
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása
Mûködési célú elõzõ évi pénzmaradvány igénybevétele
Mûködési célú bevételek összesen (01+....+10)
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni
áfabefizetés és kamatkifizetés)
Mûködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás
Támogatásértékû mûködési kiadás
Továbbadási (lebonyolítási) célú mûködési kiadás
Ellátottak pénzbeli juttatása
Mûködési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése
Rövid lejáratú hitel visszafizetése
Rövid lejáratú hitel kamata
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása
Tartalékok
Mûködési célú kiadások összesen (12+....+23)
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások
Önkormányzatok felhalmozási és tõke jellegû bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrõl)
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tõkebevételei
Fejlesztési célú támogatások
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrõl
Támogatásértékû felhalmozási bevétel
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel
Felhalmozási áfa visszatérülése
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele
Hosszú lejáratú hitel
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása
Felhalmozási célú elõzõ évi pénzmaradvány igénybevétele
Felhalmozási célú bevételek összesen (25+....+36)
Felhalmozási kiadások (áfával együtt)
Felújítási kiadások (áfával együtt)
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfabefizetés
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Támogatásértékû felhalmozási kiadás
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése
Hosszú lejáratú hitel kamata
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása
Tartalékok
Felhalmozási célú kiadások összesen (38+....+48)
Önkormányzat bevételei összesen (11+37)
Önkormányzat kiadásai összesen (24+49)
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5. számú melléklet a 16/2009. (III. 6.) OHÖ határozathoz
Magyarországi Horvátok Keresztény Gyûjteménye
2009. évi mûködési és felhalmozási célú bevételek és kiadások
E forintban
Megnevezés

Sorszám

Eredeti

Módosított

Teljesítés

1

2

3

4

5

I. Mûködési bevételek és kiadások
Intézményi mûködési bevételek (levonva a felhalmozási áfa-visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök
és immateriális javak áfája, mûködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrõl)
Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele
Mûködésû célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrõl
Támogatásértékû mûködési bevétel
Továbbadási (lebonyolítási) célú mûködési bevétel
Mûködési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele
Rövid lejáratú hitel
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása
Mûködési célú elõzõ évi pénzmaradvány igénybevétele
Mûködési célú bevételek összesen (01+....+10)
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni
áfabefizetés és kamatkifizetés)
Mûködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás
Támogatásértékû mûködési kiadás
Továbbadási (lebonyolítási) célú mûködési kiadás
Ellátottak pénzbeli juttatása
Mûködési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése
Rövid lejáratú hitel visszafizetése
Rövid lejáratú hitel kamata
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása
Tartalékok
Mûködési célú kiadások összesen (12+....+23)
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások
Önkormányzatok felhalmozási és tõke jellegû bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrõl)
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tõkebevételei
Fejlesztési célú támogatások
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrõl
Támogatásértékû felhalmozási bevétel
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel
Felhalmozási áfa visszatérülése
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele
Hosszú lejáratú hitel
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása
Felhalmozási célú elõzõ évi pénzmaradvány igénybevétele
Felhalmozási célú bevételek összesen (25+....+36)
Felhalmozási kiadások (áfával együtt)
Felújítási kiadások (áfával együtt)
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfabefizetés
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Támogatásértékû felhalmozási kiadás
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése
Hosszú lejáratú hitel kamata
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása
Tartalékok
Felhalmozási célú kiadások összesen (38+....+48)
Önkormányzat bevételei összesen (11+37)
Önkormányzat kiadásai összesen (24+49)
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6. számú melléklet a 16/2009. (III. 6.) OHÖ határozathoz
Magyarországi Horvátok Kulturális, Képzési és Szabaidõ Központja
2009. évi mûködési és felhalmozási célú bevételek és kiadások
E forintban
Megnevezés

Sorszám

Eredeti

Módosított

Teljesítés

1

2

3

4

5

I. Mûködési bevételek és kiadások
Intézményi mûködési bevételek (levonva a felhalmozási áfa-visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök
és immateriális javak áfája, mûködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrõl)
Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele
Mûködésû célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrõl
Támogatásértékû mûködési bevétel
Továbbadási (lebonyolítási) célú mûködési bevétel
Mûködési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele
Rövid lejáratú hitel
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása
Mûködési célú elõzõ évi pénzmaradvány igénybevétele
Mûködési célú bevételek összesen (01+....+10)
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni
áfabefizetés és kamatkifizetés)
Mûködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás
Támogatásértékû mûködési kiadás
Továbbadási (lebonyolítási) célú mûködési kiadás
Ellátottak pénzbeli juttatása
Mûködési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése
Rövid lejáratú hitel visszafizetése
Rövid lejáratú hitel kamata
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása
Tartalékok
Mûködési célú kiadások összesen (12+....+23)
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások
Önkormányzatok felhalmozási és tõke jellegû bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrõl)
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tõkebevételei
Fejlesztési célú támogatások
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrõl
Támogatásértékû felhalmozási bevétel
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel
Felhalmozási áfa visszatérülése
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele
Hosszú lejáratú hitel
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása
Felhalmozási célú elõzõ évi pénzmaradvány igénybevétele
Felhalmozási célú bevételek összesen (25+....+36)
Felhalmozási kiadások (áfával együtt)
Felújítási kiadások (áfával együtt)
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfabefizetés
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Támogatásértékû felhalmozási kiadás
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése
Hosszú lejáratú hitel kamata
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása
Tartalékok
Felhalmozási célú kiadások összesen (38+....+48)
Önkormányzat bevételei összesen (11+37)
Önkormányzat kiadásai összesen (24+49)
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7. számú melléklet a 16/2009. (III. 6.) OHÖ határozathoz
Országos Horvát Önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetésének bevételi és kiadási elõirányzata
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I. Mûködési bevételek és kiadások
Intézményi mûködési bevételek (levonva a felhalmozási áfa-visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája)
Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei
Önkormányzatok költségvetési támogatása
Mûködésû célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrõl
Támogatásértékû mûködési bevétel
Továbbadási (lebonyolítási) célú mûködési bevétel
Mûködési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele
Rövid lejáratú hitel
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása
Mûködési célú elõzõ évi pénzmaradvány igénybevétele
Mûködési célú bevételek ö s s z e s e n (01+....+10)
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfabefizetés és kamatfizetés)
Mûködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás
Támogatásértékû mûködési kiadás
Továbbadási (lebonyolítási) célú mûködési kiadás
Társadalom-szoc.pol, egyéb juttatás támogatás
Mûködési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése
Rövid lejáratú hitel visszafizetése
Rövid lejáratú hitel kamata
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása
Tartalékok
Mûködési célú kiadások ö s s z e s e n (12+....+23)
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások
Önkormányzatok felhalmozási és tõke jellegû bevételei
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tõkebevételei
Fejlesztési célú támogatások
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrõl
Támogatásértékû felhalmozási bevétel
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel
Felhalmozási áfa visszatérülése
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele
Hosszú lejáratú hitel
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása
Felhalmozási célú elõzõ évi pénzmaradvány igénybevétele
Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n (25+....+36)
Felhalmozási kiadások (áfával együtt)
Felújítási kiadások (áfával együtt)
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfabefizetés
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Támogatásértékû mûködési kiadás
Továbbadási (lebonyolítási) célú mûködési kiadás
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése
Hosszú lejáratú hitel kamata
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása
Tartalékok
Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n (38+....+48)
Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N (11+37)
Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N (24+49)

Közösségi
szinterek
tev.

Kulturális
tev.

Múzeumi
tev.

Sporttev.

Egyéb szolg.

Okt.
igazgatása

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

148869
17500

0

0

29455
195824

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1000
195824

1000

0

195824

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
1000

0
0
0

0
195824
195824

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
500
500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1000
384854
384854

2797

0

15600
0
241269
3000
69800
2730
5000
0
0
47455
384854
42045
9715
47210
23000
219324
7000
0
0
0
0
0
35560
388854
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I. Mûködési bevételek és kiadások
01
02
03
04
05
06
750
1150
07
08
09
10
11
750
1150
0
12
13
14
1000
2000
15
10000
16
4500
17
18
19
20
21
22
23
6000
24
1000
18000
4500
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
0
0
0
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
0
0
0
50
750
1150
0
51
1000
18000
4500

E Ft
összesen
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8. számú melléklet
a 16/2009. (III. 6.) ÖHO határozathoz

9. számú melléklet
a 16/2009. (III. 6.) ÖHO határozathoz

Felújítási elõirányzatok
feladatonként és célonként
2009

Felhalmozási elõirányzatok
feladatonként és célonként
2009
E Ft

Önkormányzati igazgatási tevékenység
– OHÖ-székház külsõ felújítása
Összesen:

E Ft

500

Önkormányzati igazgatási tevékenység
– OHÖ-hivatal informatikai fejlesztése

500

500

Összesen:

500

2009/9. szám
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Az Országos Örmény Önkormányzat
2009. évi költségvetése
Adatok E Ft-ban
Megnevezés

Hivatal

Intézmény

Összesen

Kiadások
Személyi juttatások
Rendszeres személyi juttatás

4 200

Nem rendszeres személyi juttatás

1 291

1 560

1 291

5 760

Külsõ személyi juttatás

12 462

12 462

Személyi juttatások összesen

17 953

1 560

19 513
3 905

Munkálatokat terhelõ járulék
3 453

452

Munkaadói járulék

126

47

Egészségügyi hozzájárulás

476

Társadalombiztosítási járulék

173
476

4 055

499

4 554

Készletbeszerzés

600

294

894

Kommunikációs szolgáltatás

775

120

895

Szolgáltatási kiadások

7 279

3 320

10 599

Különféle dologi

3 548

1 207

4 755

210

–

210

12 412

4 941

17 353

36 500

7 000

43 500

36 500

7 000

43 500

36 500

7 000

43 500

Munkálatokat terhelõ járulék összesen
Dologi kiadások

Egyéb folyó kiadások
Dologi kiadások összesen
Támogatás, támogatás értékû kiadás
Mûködési célú pénzeszközátadás
Felhalmozási célú pénzeszközátadás
Támogatás, támogatás értékû kiadás

–

Felhalmozási kiadások
Felújítás
Intézményi beruházás
Beruházások áfája
Felhalmozás célú támogatás
Felhalmozási kiadások összesen
Tartalék
Kiadások összesen

–
2 080

2 080

BEVÉTELEK
Költségvetési támogatás
Mûködési célú támogatás
Mûködési célú támogatás értékû
Egyéb bevétel
Elõzõ évi pénzmaradvány
Kamatbevétel
Bevételek összesen

2009. február 14.
Szárkiszján Ádám s. k.,
elnök
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Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyûlésének
10/2009. (II. 6.) számú határozata
az önkormányzat és hivatala 2009. évi költségvetésérõl
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyûlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §
(1) és a 91. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján – figyelembe véve az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.), továbbá a kisebbségi önkormányzatok gazdálkodásáról szóló 376/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. §-ában meghatározottakat – a
2009. évi költségvetésrõl az alábbi határozatot alkotja:
A határozat hatálya
I.
(1) A határozat hatálya kiterjed az Országos Szlovén Önkormányzatra és Hivatalára.

II.
(1) Az Országos Szlovén Önkormányzat és Hivatala címrendjét teljeskörûen az 1. számú melléklet tartalmazza.

Az Országos Szlovén Önkormányzat és Hivatala
2008. évi összes bevétele, kiadása, elõirányzat-felhasználási terve
III.
A Közgyûlés az Országos Szlovén Önkormányzat és Hivatala 2009. évi költségvetésének
a) kiadási fõösszegét 45 172 E Ft-ban,
b) bevételi fõösszegét 45 172 E Ft-ban
állapítja meg.

A költségvetési bevételek
IV.
Az Országos Szlovén Önkormányzat és Hivatala 2009. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve mûködési
és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza.

V.
Az Országos Szlovén Önkormányzat és a Hivatala 2009. évi mûködési és felhalmozási bevételeit forrásonként – külön-külön címenként a 3. számú melléklet tartalmazza.

2009/9. szám
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A költségvetési kiadások
VI.
(1) Az önkormányzat mûködési, fenntartási kiadási elõirányzatait a közgyûlés a következõk szerint határozza meg:
Mûködési kiadások elõirányzata összesen:
Ebbõl:
– személyi jellegû kiadások
– munkaadókat terhelõ járulékok
– dologi és egyéb folyó kiadások
– speciális célú támogatások
= támogatásértékû mûködési kiadások
= mûködési célú pénzeszközátadás áh-n kív.

44 768 E Ft
21 796 E Ft
6 856 E Ft
12 316 E Ft
3 800 E Ft
2 800 E Ft
1 000 E Ft

(2) A közgyûlés az Országos Szlovén Önkormányzat és Hivatala mûködési kiadásait kiemelt elõirányzatonként a
4. számú melléklet szerint állapítja meg.

VIII.
Felhalmozási elõirányzatok
(1) Az Országos Szlovén Önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen:
– a beruházások elõirányzata
– támogatásértékû felhalmozási kiadás

0 E Ft
0 E Ft
0 E Ft

(2) Az Országos Szlovén Önkormányzat és Hivatala felhalmozási kiadásait feladatonként az 5. számú melléklet tartalmazza.

IX.
Felújítási elõirányzatok
(1) Az Országos Szlovén Önkormányzat és Hivatala felújítási elõirányzat kiadásai összesen: 404 E Ft
(2) Az Országos Szlovén Önkormányzat és Hivatala felújítási kiadásait célonként a 6. számú melléklet tartalmazza.

Az Országos Szlovén Önkormányzat és Hivatala tartaléka
X.
Az Országos Szlovén Önkormányzat és Hivatala tartalékot nem képez.

XI.
Az Országos Szlovén Önkormányzat és Hivatala összes mûködési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait tájékoztató jelleggel, mérlegszerûen a 7. és 8. számú mellékletek tartalmazzák.
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A költségvetési létszámkeret az Országos Szlovén Önkormányzat és Hivatala szervnél
XII.
(1) A közgyûlés az Országos Szlovén Önkormányzat és Hivatala létszámkeretét a Munka Törvénykönyve alapján a
következõk szerint állapítja meg:
– teljes munkaidõs: 3 fõ
= szellemi foglalkoztatott: 2 fõ
= fizikai foglalkoztatott: 1 fõ
– részmunkaidõs: 2 fõ
= napi 4 órában foglalkoztatott: 1 fõ
= napi 2 órában foglalkoztatott: 1 fõ
(2) Az Országos Szlovén Önkormányzat és Hivatala létszám-elõirányzatát a közgyûlés a 4. számú mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
XIII.
Az önkormányzat elõirányzat-felhasználási ütemtervét a 9. számú melléklet, a likviditási ütemtervét a 10. számú melléklet tartalmazza.

XIV.
Az Országos Szlovén Önkormányzat és Hivatala bevételi és kiadási elõirányzatai év közben megváltoztathatóak.

XV.
(1) A közgyûlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési határozat módosítása.
(2) Ha év közben az Országgyûlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelõirányzatot biztosít, arról az OSZÖ elnöke a közgyûlést tájékoztatni köteles.
A közgyûlés legalább félévenként – szükség szerint – dönt a költségvetési határozatának pótelõirányzatok szerinti
módosításáról.
A pótelõirányzatokról és az elõirányzat-változásokról az OSZÖ elnöke a közgyûlést szükség szerint köteles tájékoztatni, és gondoskodni a költségvetési határozat módosításáról szükség szerint, illetve félévenként, de legkésõbb (december 31-i hatállyal) a tárgyévet követõ február hó végéig.
(3) Az Országos Szlovén Önkormányzat közgyûlése a jóváhagyott kiemelt elõirányzatokon belül a részelõirányzatoktól – az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével –
elõirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

XVI.
(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezetõ pénzintézettõl.
(2) A hitelfelvétellel kapcsolatos szerzõdés megkötésének jogát a közgyûlés az éves költségvetés 1%-át meg nem haladó értékhatárig az elnökre ruházza át. Az elnök a hitelszerzõdésrõl annak aláírását követõ következõ közgyûlésen köteles tájékoztatást adni.
(3) A költségvetés 1 %-át meghaladó hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a közgyûlést illetik meg.
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XVII.
(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír-vásárlás, illetve
pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

XVIII.
2009. évben a képviselõk tiszteletdíja bruttó 12 000 Ft/ülés, az elnökhelyettesek tiszteletdíja bruttó 80 000 Ft/hó, a bizottsági elnökök (PEB, OKB) tiszteletdíja bruttó 60 000 Ft/hó; az elnök tiszteletdíja bruttó 250 000 Ft/hó.

XIX.
Az Országos Szlovén Önkormányzat és Hivatala nevében kötelezettséget az OSZÖ elnöke vagy az általa felhatalmazott személy vállalhat.
Az önkormányzati költségvetés ezen határozatban meghatározottak szerinti végrehajtásáért, valamint a beszámolási
kötelezettségek teljesítéséért az OSZÖ elnöke a felelõs.
Kötelezettségvállalás ellenjegyzésére a hivatalvezetõ jogosult.

XX.
Az Országos Szlovén Önkormányzat és Hivatala az elszámolási számláját az OTP Bank Rt. szentgotthárdi fiókjánál
vezeti.

Záró rendelkezések
XXI.
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 118. §-a alapján az önkormányzat költségvetési, illetve zárszámadási határozata elõterjesztésekor bemutatandó mérlegek tartalmára vonatkozó rendelkezéseket a 15. számú melléklet tartalmazza.
Határidõ: azonnal
Felelõs: elnök

Ropos Márton s. k.,
elnök
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1. számú melléklet
Címrend a költségvetési határozat II. pontjához
Cím száma

Cím neve

1.

Országos Szlovén Önkormányzat és Hivatala
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2. számú melléklet
Az Országos Szlovén Önkormányzat és Hivatala
2009. évi elõirányzati bevételei forrásonként a költségvetési határozat IV. pontjához
Ezer forintban
Elõirányzat
Bevételi jogcímek

Összesbõl
Eredeti
Mûködési

Felhalmozási

I. Intézményi mûködési bevételek (07/31)
Hatósági jogkörhöz köthetõ mûködési bevétel (07/4)
Egyéb saját bevétel (07/14)
Áfabevételek, -visszatérülések (07/19)
Hozam- és kamatbevételek (07/23)
Mûködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrõl (07/30)
II. Költségvetési támogatások (09/6)
Normatív hozzájárulások (16/39)

41 600

41 600

Központosított elõirányzatok (16/40)
III. Felhalmozási és tõke jellegû bevételek
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08/9)
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tõkebevételei (16/35)
Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államházt. kívül (08/21)
IV. Támogatásértékû mûködési bevételek
Mûködési bevétel fejezeti elõirányzattól (09/8)
Mûködési bevétel társadalombiztosítási alapból (09/9)
Mûködési bevétel helyi önkormányzatoktól (09/11)
Mûködési bevétel kistérségi társulástól (09/12)
V. Támogatásértékû felhalmozási bevételek (09/21)
Felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól (09/19)
Felhalmozási bevétel fejezeti elõirányzattól (09/16)
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele (10/9+27+29)

1158

1 150

VII. Hitelek (10/23+30+...+33)
Mûködési célú hitel felvétele
Felhalmozási célú hitel felvétele
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/13)
Elõzõ évi elõirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/10)

Összesen

2 417

2 417

45 172

44 017

1155

2806

3. számú melléklet
Az Országos Szlovén Önkormányzat és Hivatala
2009. évi tervezett bevételei forrásonként a költségvetési határozat V. pontjához
Ezer forintban
Cím
Alcím
sz.

1.

Országos Szlovén Önkormányzat

Bevételi jogcím
megnevezése

Összesen

Mûködési

Felhalmozási

0
0
41 600
2 417

0
0
41 600
2 417

0
0
0
0

1 155
45 172

0
44 017

1 155
1 155
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Intézményi mûködési bevételek
Támogatásértékû bevételek
Költségvetési támogatás.
Pénzmaradvány
Finansz. bevétel
Értékpapír-értékesítés bevétele
Összesen

Elõirányzat összege
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4. számú melléklet
Az Országos Szlovén Önkormányzat és Hivatala
2009. évi tervezett mûködési kiadásai VI. pont (2) bekezdéséhez
Ezer forintban
Mûködési kiadások elõirányzata

Cím
Alcím
Sz.

1.

Neve

Országos Szlovén Önkormányzat

OSZÖ

Mûködési kiadás megnevezése
(összesen és kiemelt elõirányzatok szerint)

Összesen

Önállóan gazd. Részben önálint.
lóan gazd. int.
11 918

Munkaadókat terhelõ járulékok

3 845

3 845

Dologi és egyéb folyó kiadások

6 681

6 681

Támogatásértékû mûködési kiad.

2 800

2 800

Mûk. c. pénzeszk.-átadás áh-n kívülre

1 000

1 000

26 244

26 244

Összesen

1 fõ
-bõl MT szerint 1 fõ
– teljes munkaidõs: 1 fõ

2.

Hivatal

Személyi juttatások

7 807

7 807

Munkaadókat terhelõ járulékok

2 364

2 364

Dologi és egyéb folyó kiadások

4 462

4 462

14 633

14 633

Összesen

3 fõ

-bõl MT szerint 3 fõ
– teljes munkaidõs: 2 fõ
– részmunkaidõs:1 fõ

3.

BP-i OSZÖ

Személyi juttatások

2 071

2 071

Munkaadókat terhelõ járulékok

647

647

Dologi és egyéb folyó kiadások

1 173

1 173

Összesen

3 891

3 891

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

11 918

Személyi juttatások

Létszámelõirányzat
fõ

1 fõ

-bõl MT szerint 1 fõ
– részmunkaidõs:1 fõ

Mindösszesen

45 172

45 172

5 fõ
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5. számú melléklet
Az Országos Szlovén Önkormányzat és Hivatala
2009. évi tervezett felhalmozási kiadásai a költségvetési határozat VIII. pont (2) bekezdéshez
Ezer forintban
Kapcsolódó cím és szakfeladat
Sorszám

Felhalmozási kiadás megnevezése

Összeg
Cím

Szakfeladat

Összeg

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ
2009/9. szám

2009/9. szám

6. számú melléklet
Az Országos Szlovén Önkormányzat
2009. évi tervezett felújítási kiadásai a költségvetési határozat IX. pont (2) bekezdéshez
Ezer forintban
Kapcsolódó cím és szakfeladat
Sorszám

Fejlesztési cél megnevezése

Összeg
Cím

1.

Ablakok cseréje a budapesti kirendeltségen

404

OSZÖ

Szakfeladat

Összeg

404

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

Összesen

404

404
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7. számú melléklet
A mûködési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2009–2010–2011. évi alakulását külön bemutató mérleg a költségvetési határozat XI. pontjához
Ezer forintban
Ssz.

Megnevezés

2009

2010

2011

I. Mûködési bevételek és kiadások
0

0

0

41 600

41 600

41 600

Mûködési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülre

0

0

0

5.

Támogatásértékû mûködési bevétel

0

6 000

6 000

6.

Továbbadási (lebonyolítási) célú mûködési bevétel

0

0

0

7.

Mûködési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

0

0

0

8.

Rövid lejáratú hitel

0

0

0

9.

Rövid lejáratú értékpapírok ért., kibocsátása

0

0

0

10.

Mûködési célú elõzõ évi pénzmaradvány igénybevétele

2 417

0

2 404

11.

Mûködési célú bevételek összesen

44 017

47 600

47 600

12.

Személyi juttatások

21 796

23 796

25 174

13.

Munkaadókat terhelõ járulékok

6 856

7 541

7 919

14.

Dologi kiad. és egyéb folyó kiad. (levonva az értékesített tárgyi eszk.,
imm. j. utáni áfabefizetés és kamatkifizetés)

12 316

12 963

13 611

15.

Mûködési célú pénzeszközátadás áh-n kívülre, egyéb támogatás

1 000

500

500

16.

Támogatásértékû mûködési kiadás

2 800

2 800

2 800

17.

Továbbadási (lebonyolítási) célú mûködési kiadás

18.

Ellátottak pénzbeli juttatása

19.

Mûködési c. kölcsönök nyújtása és törleszt.

20.

Rövid lejáratú hitel visszafizetése

21.

Rövid lejáratú hitel kamata

22.

Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása

23.

Tartalékok

24.

Mûködési célú kiadások összesen:

44 768

47 600

50 004

1.

Intézményi mûködési bevétel (levonva a felhalmozási áfa-visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája, mûködési
célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrõl)

2.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

4.

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások
25.

Önkorm. felhalmozási és tõke jellegû bev. (levonva a felhalmozási célú
pénzeszközátvétel áh-n kívülrõl)

26.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tõkebevételei

27.

Fejlesztési célú támogatások

28.

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülrõl

29.

Támogatásértékû felhalmozási bevétel

30.

Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel

2009/9. szám
Ssz.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ
Megnevezés

31.

Felhalmozási áfa visszatérülése

32.

Értékesített tárgyi eszk. és immateriális javak áfája

33.

Felhalmozási célú kölcsönök visszatér., igénybevétele

34.

Hosszú lejáratú hitel

35.

Hosszú lejáratú értékpapírok eladása

36.

Felhalm. célú elõzõ évi pénzmaradvány igénybevétele

37.

Felhalmozási célú bevételek összesen (25+ …+36)

38.

Felhalmozási kiadások (áfával)

39.

Felújítási kiadások (áfával)

40.

Értékesített tárgyi eszk., immat. javak utáni áfabefizetés

41.

Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh-n kívülre

42.

Támogatásértékû felhalmozási kiadás

43.

Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás

44.

Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése

45.

Hosszú lejáratú hitel visszafizetése

46.

Hosszú lejáratú hitel kamata

47.

Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása

48.

Tartalékok

49.

Felhalmozási célú kiadások összesen:

50.
51.

2811

2009

2010

2011

1 150

1 150

404

404

0

0

Önkormányzat bevételei összesen:

45 172

47 600

50 004

Önkormányzat kiadásai összesen:

45 172

47 600

50 004
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8. számú melléklet
Az Országos Szlovén Önkormányzat
2009. évi mûködési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel, mérlegszerûen a költségvetési határozat XI. pontjához
Ezer forintban
Bevétel

Cím

Kiadás
Ebbõl

Neve

Ssz.
1

Mûk.

Felh.

Össz.
1*

2*

3*

Ebbõl
4*

5*

Mûk.

Felh.

Össz.
1*

44 017

1155

45 172

2417

44 768

404

45 172

összesen:

44 017

1155

45 172

2417

44 768

404

45 172

2*

Kiegészítés a 8. számú melléklethez
Az Országos Szlovén Önkormányzat 2009. évi mûködési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel,
mérlegszerûen a költségvetési határozat XI. pontjához

3*

4*

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

OSZÖ és Hivatal

Bevételek:
1* = Hitelek, rövid lejáratú értékpapírok bevételei
2* = Pénzforgalom nélküli bevételek
3* = Korábban nyújtott kölcsönök visszatérülései
4* = Ideiglenesen átvett pénzeszközök összesen
5* = Kiegyenlítõ, függõ, átfutó bevételek
2009/9. szám

Kiadások:
1* = Hitelek, rövid lejáratú értékpapírok kiadásai
2* = Pénzforgalom nélküli kiadások
3* = Kölcsönnyújtás
4* = Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások

2009/9. szám

9. számú melléklet
A költségvetési határozat XIII. pontjához
Elõirányzat-felhasználás
Az Országos Szlovén Önkormányzat Felsõszölnök elõirányzat-felhasználási terve a 2009. évre
Ûrlap:
Ûrlap: 04 Támogatás, támogatásértékû kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak elõirányzata és teljesítése
Sor

Január

2 800
2 800
2 800
2 800
2 800
1 000
1 000
1 000
1 000

Február

200
200
200
200
200
0
0
0
0

Március

200
200
200
200
200
166
166
166
166

Április

200
200
200
200
200
83
83
83
83

Május

300
300
300
300
300
84
84
84
84

Június

300
300
300
300
300
84
84
84
84

Július

200
200
200
200
200
83
83
83
83

Augusztus

0
0
0
0
0
84
84
84
84

Szeptember

0
0
0
0
0
83
83
83
83

Október

300
300
300
300
300
83
83
83
83

500
500
500
500
500
83
83
83
83

November

400
400
400
400
400
83
83
83
83

December

200
200
200
200
200
84
84
84
84

Az Országos Szlovén Önkormányzat Felsõszölnök havi elõirányzat-felhasználási ütemterve
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9.
13.
15.
39.
57.
58.
64.
66.
84.

Összes
tervezett

Az ûrlap:
05 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések elõirányzata és teljesítése
Sor

1.
5.
6.

Január

Február

0
7
7

Március

0
7
7

Április

0
7
7

Május

0
7
7

Június

53
7
60

Július

53
7
60

Augusztus

54
7
61

53
7
60

Szeptember

54
7
61

Október

November

53
7
60

December

0
7
7

0
7
7

2813
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Az Országos Szlovén Önkormányzat Felsõszölnök havi elõirányzat-felhasználási ütemterve
Az ûrlap:
05 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések elõirányzata és teljesítése
Szöveg

Összeg

1. Ingatlanok felújítása
5. Felújítás elõzetesen felszámított általános forgalmi adója
6. Felújítás összesen (1+...+5)

320
84
404

Az Országos Szlovén Önkormányzat Felsõszölnök havi elõirányzat-felhasználási ütemterve a 2009. évre

Sor

15.
17.
35.

Összes
tervezett

1 155
1 155
1 155

Január

Február

0
0
0

115
115
115

Március

115
115
115

Április

Május

115
115
115

115
115
115

Június

115
115
115

Július

116
116
116

Augusztus

116
116
116

Szeptember

Október

116
116
116

116
116
116

November

116
116
116

December

0
0
0

Az Országos Szlovén Önkormányzat Felsõszölnök havi elõirányzat-felhasználási ütemterve
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Az ûrlap:
Ûrlap: 08. Felhalmozási és tõke jellegû bevételek elõirányzata és teljesítése

Az ûrlap:
08 Felhalmozási és tõke jellegû bevételek elõirányzata és teljesítése
Szöveg

15. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése
17. Pénzügyi befektetések bevétele (10+13+14+15+16)
35. Felhalmozási és tõke jellegû bevételek (9+17+34)

Összeg

1 115
1 155
1 155

2009/9. szám
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Az Országos Szlovén Önkormányzat Felsõszölnök elõirányzat-felhasználási terve a 2009. évre
Ûrlap:
Ûrlap: 09 Támogatások, támogatásértékû bevételek, kiegészítések elõirányzata és teljesítése
Sor

6.
63.

Összes
tervezett

41 600
41 600

Január

Február

3 467
3 467

Március

3 467
3 467

Április

3 467
3 467

Május

3 467
3 467

Június

3 467
3 467

Július

3 467
3 467

Augusztus

3 467
3 467

3 467
3 467

Szeptember

Október

3 467
3 467

3 467
3 467

November

3 467
3 467

December

3 463
3 463

Az Országos Szlovén Önkormányzat Felsõszölnök havi elõirányzat-felhasználási ütemterve

Szöveg

Összeg

6. Önkormányzatok költségvetési támogatása
63. Támogatások, támogatásértékû bevételek, kiegészítések összesen (5+06+42+45+62)

41 600
41 600

Az Országos Szlovén Önkormányzat Felsõszölnök havi elõirányzat-felhasználási ütemterve
Az ûrlap:
10. Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függõ, átfutó, kiegyenlítõ, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek elõirányzata és teljesítése*
Sor

61.
64.
120.

Január

201
201
201

Február

Március

201
201
201

202
202
202

Április

Május

201
201
201

202
202
202

Június

201
201
201

Július

202
202
202

Augusztus

201
201
201

Szeptember

Október

202
202
202

201
201
201

November

202
202
202

December

201
201
201

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

Az ûrlap:
09. Támogatások, támogatásértékû bevételek, kiegészítések elõirányzata és teljesítése

Az Országos Szlovén Önkormányzat Felsõszölnök havi elõirányzat-felhasználási ütemterve
Az ûrlap:
10. Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függõ, átfutó, kiegyenlítõ illetve továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek elõirányzata és teljesítése*
Szöveg

Összeg

2 417
2 417
2 417

2815

61. Elõzõ évi elõirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele
64. Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+63)
120. Összesen (60+64+87+104+115+119)
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10 számú melléklet
Likviditási ütemterv
a költségvetési határozat XIII. pontjához
Az Országos Szlovén Önkormányzat Felsöszölnök likviditási terve a 2009. évre
Hónap

Január
Február

Április
Május
Június
Július
Augusztus
Szeptember
Október
November
December

Havi
Halmozott
Havi
Halmozott
Havi
Halmozott
Havi
Halmozott
Havi
Halmozott
Havi
Halmozott
Havi
Halmozott
Havi
Halmozott
Havi
Halmozott
Havi
Halmozott
Havi
Halmozott
Havi
Halmozott

Nyitó pénzállomány

2 419
2 419
1 958
2 419
1 826
2 419
1 690
2 419
1 545
2 419
1 516
2 419
1 464
2 419
1 392
2 419
1 344
2 419
1 312
2 419
1 116
2 419
975
2 419

Pénzforgalmi
Bevétel

3 467
3 467
3 582
7 049
3 582
10 631
3 582
14 213
3 582
17 795
3 582
21 377
3 583
24 960
3 583
28 543
3 583
32 126
3 583
35 709
3 583
39 292
3 463
42 755

Kiadás

3 928
3 928
3 714
7 642
3 718
11 360
3 727
15 087
3 611
18 698
3 634
22 332
3 655
25 987
3 631
29 618
3 615
33 233
3 779
37 012
3 724
40 736
4 436
45 172

Egyenleg

–461
–461
–132
–593
–136
–729
–145
–874
–29
–903
–52
–955
–72
–1 027
–48
–1 075
–32
–1 107
–196
303
–141
–1 444
–973
–2 417

Záró pénzállomány

1 958
1 958
1 826
1 826
1 690
1 690
1 545
1 545
1 516
1 516
1 464
1 464
1 392
1 392
1 344
1 344
1 312
1 312
1 116
1 116
975
975
2
2

Likviditás

Jó
Jó
Jó
Jó
Jó
Jó
Jó
Jó
Jó
Jó
Jó
Jó
Jó
Jó
Jó
Jó
Jó
Jó
Jó
Jó
Jó
Jó
Jó
Jó

Likviditási hitel
Felvétel

Törlesztés

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Korrigált záró
egyenleg

Egyenleg

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1 958
1 958
1 826
1 826
1 690
1 690
1 545
1 545
1 516
1 516
1 464
1 464
1 392
1 392
1 344
1 344
1 312
1 312
1 116
1 116
975
975
2
2
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Március

Adat jellege
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A MAGYAR KÖZLÖNY LAP- ÉS KÖNYVKIADÓ TÁJÉKOZTATÓJA
Az Európai Unió Hivatalos Lapjának magyar nyelvû kiadásában megjelent jogi aktusokról
(2009. február 19–25.)
(Azok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezõgazdasági ügyek napi intézésére
vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és elõtte csillag szerepel.)
A közösségi jogi aktusok világhálón (interneten) való térítésmentes elérhetõsége:
http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=hu

48.

52. évfolyam L 48. szám (2009. február 19.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ
RENDELETEK
A Bizottság 137/2009/EK rendelete (2009. február 18.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
* A Bizottság 138/2009/EK rendelete (2009. február 18.) az egyes mezõgazdasági termékek
magántárolásához nyújtható közösségi támogatás odaítélésére vonatkozó közös szabályok
megállapításáról szóló 826/2008/EK rendelet módosításáról
IRÁNYELVEK
* A Bizottság 2009/11/EK irányelve (2009. február 18.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a
benszulfuron, a nátrium-5-nitro-gvajakolát, a nátrium-o-nitro-fenolát, a nátrium-p-nitrofenolát és a tebufenpirad hatóanyagként való felvétele céljából történõ módosításáról 1

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ
HATÁROZATOK
Bizottság
2009/140/EK:
* A Bizottság határozata (2009. február 10.) a „Hordozható tûzoltó készülékek EN 3-9:2006 –
9. rész: Kiegészítõ követelmények az EN 3-7-hez, a szén-dioxiddal oltó készülékek nyomásállóságára” elnevezésû szabvány hivatkozásának a nyomástartó berendezésekrõl szóló
97/23/EK irányelvvel összhangban történõ közzétételének megtagadásáról [az értesítés a
C(2009) 666. számú dokumentummal történt]1
2009/141/EK:
* A Bizottság határozata (2009. február 13.) a 320/2006/EK tanácsi rendelet értelmében a
2008/2009-es gazdasági évre nyújtott szerkezetátalakítási támogatás második részlete kifizetési idejének elõrehozataláról [az értesítés a C(2009) 798. számú dokumentummal
történt]
2009/142/EK:
* A Bizottság határozata (2009. február 18.) a 2008-as egyesült királyságbeli madárinfluenza
leküzdését célzó biztonsági intézkedésekhez történõ közösségi pénzügyi hozzájárulásról [az
értesítés a C(2009) 977. számú dokumentummal történt]
1

EGT-vonatkozású szöveg
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2009/143/EK:
* A Bizottság határozata (2009. február 18.) a 2008-as dániai madárinfluenza leküzdését
célzó biztonsági intézkedésekhez történõ közösségi pénzügyi hozzájárulásról [az értesítés a
C(2009) 978. számú dokumentummal történt]

49.

52. évfolyam L 49. szám (2009. február 20.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ
RENDELETEK
A Bizottság 139/2009/EK rendelete (2009. február 19.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 140/2009/EK rendelete (2009. február 19.) a tej- és tejtermékágazatban alkalmazott export-visszatérítések megállapításáról
A Bizottság 141/2009/EK rendelete (2009. február 19.) a 619/2008/EK rendelettel elõírt folyamatos pályázati felhívás keretében a vajra alkalmazandó maximális export-visszatérítés megállapításáról
A Bizottság 142/2009/EK rendelete (2009. február 19.) a 619/2008/EK rendelettel elõírt folyamatos pályázati felhívás keretében a sovány tejporra alkalmazandó maximális export-visszatérítés
megállapításáról
A Bizottság 143/2009/EK rendelete (2009. február 19.) a baromfihús- és tojáságazatban alkalmazandó, valamint a tojásfehérjére vonatkozó irányadó árak rögzítésérõl és az 1484/95/EK rendelet
módosításáról
A Bizottság 144/2009/EK rendelete (2009. február 19.) a Szerzõdés I. melléklete által nem szabályozott áruk formájában exportált tejre és tejtermékekre vonatkozó visszatérítési ráták rögzítésérõl

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ
HATÁROZATOK
Tanács
2009/144/EK:
* A Tanács határozata (2009. február 19.) az AKCS–EK partnerségi megállapodás 96. cikke
alapján a Zimbabwéval folytatott konzultációt lezáró 2002/148/EK határozatban foglalt intézkedések alkalmazása idõtartamának meghosszabbításáról
Bizottság
2009/145/EK:
* A Bizottság határozata (2008. december 10.) a Franciaország által a Pilkington/Interpane
javára nyújtani kívánt C 15/06 (ex N 291/2000) sz. állami támogatásról [az értesítés a
C(2008) 7799. számú dokumentummal történt]1
2009/146/EK:
* A Bizottság határozata (2009. február 19.) a 2008/721/EK határozat által létrehozott tudományos bizottságok és tanácsadói testület tagjainak és tanácsadóinak kinevezésérõl

1
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2009/147/EK:
* A Bizottság határozata (2009. február 19.) a növényeket és növényi termékeket károsító
szervezetek elleni védekezés céljából Németországban, Hollandiában és Szlovéniában felmerült kiadások fedezésére szolgáló, a 2008-as évre vonatkozó közösségi pénzügyi hozzájárulásról [az értesítés a C(2009) 1013. számú dokumentummal történt]
2009/148/EK:
* A Bizottság határozata (2009. február 19.) a 2008/883/EK határozat egyes friss szarvasmarhahús-szállítmányok Közösségbe történõ importálásának engedélyezésére vonatkozó idõpontjának Brazília tekintetében történõ módosításáról [az értesítés a C(2009) 1040. számú
dokumentummal történt]1

Helyesbítések
* Helyesbítés a 90/425/EGK irányelv A. mellékletének I. pontjában felsorolt külön közösségi
szabályokban megállapított állat-egészségügyi követelmények hatálya alá nem tartozó állatok, spermák, petesejtek és embriók Közösségen belüli kereskedelmére és a Közösségbe történõ behozatalára irányadó állat-egészségügyi követelmények megállapításáról szóló,
1992. július 13-i 92/65/EGK tanácsi irányelvhez (HL L 268., 1992. 9. 14.) (Magyar nyelvû
különkiadás 3. fejezet, 13. kötet, 154. o.)

50.

52. évfolyam L 50. szám (2009. február 21.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ
RENDELETEK
A Bizottság 145/2009/EK rendelete (2009. február 20.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
* A Bizottság 146/2009/EK rendelete (2009. február 20.) a 2076/2005/EK rendelet II. mellékletének a Kamerunból származó halászati termékek behozatala tekintetében történõ módosításáról1
* A Bizottság 147/2009/EK rendelete (2009. február 20.) az export-visszatérítések, exportlefölözések és egyes gabonafélékre és rizsre vonatkozó kiviteli engedélyek rendeltetési övezeteinek meghatározásáról (kodifikált változat)
* A Bizottság 148/2009/EK rendelete (2009. február 20.) a közös halászati politikára vonatkozó 11 elavult rendelet hatályon kívül helyezésérõl
* A Bizottság 149/2009/EK rendelete (2009. február 20.) a sovány tejpor piacán történõ intervenció tekintetében az 1255/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes
szabályok megállapításáról szóló 214/2001/EK rendelet módosításáról
* A Bizottság 150/2009/EK rendelete (2009. február 20.) Az egyes tejtermékekre nyújtott
export-visszatérítésekre vonatkozó folyamatos pályázati felhívás megnyitásáról szóló
619/2008/EK rendelet módosításáról
* A Bizottság 151/2009/EK rendelete (2009. február 20.) az egyes tejtermékekre nyújtott
export-visszatérítésekre vonatkozó folyamatos pályázati felhívás megnyitásáról szóló
619/2008/EK rendelet módosításáról

1

EGT-vonatkozású szöveg

2819

2820

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

2009/9. szám

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ
HATÁROZATOK
Tanács
2009/149/EK:
* A Tanács határozata (2008. november 27.) az Európai Közösség és az Örmény Köztársaság
között a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseirõl létrejött megállapodás aláírásáról
Megállapodás az Európai Közösség és az Örmény Köztársaság között a légi közlekedés bizonyos kérdéseirõl
Bizottság
2009/150/EK:
* A Bizottság határozata (2006. január 25.) a Németországi Szövetségi Köztársaság által a német autópályákon a nehéz tehergépjármûvekre alkalmazandó autópályadíj-rendszer bevezetésével kapcsolatos visszatérítési mechanizmusra vonatkozóan végrehajtani tervezett,
C 54/03. (volt N 194/02) számú állami támogatásról [az értesítés a C(2006) 89. számú dokumentummal történt]1
2009/151/EK:
* A Bizottság határozata (2009. február 20.) a 79/542/EGK tanácsi határozat II. mellékletének az egyes friss húsok Közösségbe történõ behozatalára feljogosított harmadik országok
és ezek részeinek jegyzékében a Botswanára vonatkozó bejegyzés tekintetében történõ módosításáról [az értesítés a C(2009) 1031. számú dokumentummal történt] 1

Helyesbítések
* Helyesbítés a nyilvánosan elérhetõ elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtása, illetve a
nyilvános hírközlõ hálózatok szolgáltatása keretében elõállított vagy feldolgozott adatok
megõrzésérõl és a 2002/58/EK irányelv módosításáról szóló, 2006. március 15-i 2006/24/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelvhez (HL L 105., 2006. 4. 13.)

51.

52. évfolyam L 51. szám (2009. február 24.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ
RENDELETEK
* A Tanács 153/2009/EK rendelete (2009. február 19.) a mezõgazdasági termékek belsõ piacon és harmadik országokban történõ megismertetésével és promóciójával kapcsolatos intézkedésekrõl szóló 3/2008/EK rendelet módosításáról
* A Tanács 154/2009/EK rendelete (2009. február 23.) az Üzbegisztánnal szembeni egyes korlátozó intézkedések elrendelésérõl szóló 1859/2005/EK rendelet módosításáról
A Bizottság 155/2009/EK rendelete (2009. február 23.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
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Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ
HATÁROZATOK
Tanács és Bizottság
2009/153/EK, Euratom:
* A Tanács és a Bizottság határozata (2009. február 16.) az egyrészrõl az Európai Közösségek
és tagállamai, és másrészrõl a Horvát Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodáshoz csatolt, a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz történõ
csatlakozása figyelembevétele céljából készült jegyzõkönyv megkötésérõl
Európai Központi Bank
2009/154/EK:
* Az Európai Központi Bank határozata (2009. január 27.) a beszerzési szabályok meghatározásáról szóló EKB/2007/5 határozat módosításáról (EKB/2009/2)

52.

52. évfolyam L 52. szám (2009. február 25.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ
RENDELETEK
A Bizottság 156/2009/EK rendelete (2009. február 24.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ
HATÁROZATOK
Bizottság
2009/155/EK:
* A Bizottság határozata (2008. november 12.) az Olaszország által az Alitalia társaságnak
nyújtott 300 millió EUR összegû kölcsönrõl C 26/08 (ex NN 31/08) sz. [az értesítés a C(2008)
6743. számú dokumentummal történt]1

Helyesbítések
* Helyesbítés az 1290/2005/EK tanácsi rendeletnek a kifizetõ ügynökségek és más testületek
akkreditációja és az EMGA és az EMVA számláinak elszámolása tekintetében történõ alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2006. június 21-i
885/2006/EK bizottsági rendelethez (HL L 171., 2006. 6. 23.)
* Helyesbítés a Közösségen belül mûködési tilalom alá tartozó légi fuvarozók közösségi listájának létrehozásáról szóló 474/2006/EK rendelet módosításáról szóló, 1131/2008/EK bizottsági rendelethez (HL L 306., 2008. 11. 15.)
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A Közbeszerzési Értesítõ 23. számának (2009. február 25.) tartalomjegyzékérõl

HIRDETMÉNYEK
Ajánlati felhívás
Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (zajárnyékoló falak tervezése/2009. – K. É. – 3237/2009)
Békéscsaba Gyermekélelmezési Intézmény (XIII.:
tészta, cukrászsütemény – nyílt – K. É. – 3117/2009)
Budapesti Önkormányzati Parkolási Kft. (Budapest
IX. kerület területére parkolójegy-kiadó automaták
beszerzése, telepítése és kapcsolódó szolgáltatások ellátása – K. É. – 2127/2009)
Budapesti Rendõr-fõkapitányság (a Budapesti Rendõr-fõkapitányság üzemeltetésében lévõ szünetmentes
áramforrások, túlfeszültség- és zavarvédelem karbantartása, javítása – K. É. – 2241/2009)
Debrecen Megyei Jogú Város Idõsek Háza (élelmiszerek beszerzése – K. É. – 3235/2009)
Fõvárosi Fõügyészség (a Fõvárosi Fõügyészség épületeiben takarítási és nagytakarítási feladatok elvégzése
– K. É. – 3094/2009)
Mátészalka Város Önkormányzata (területi kórház,
eszközbeszerzés – K. É. – 1278/2009)
Mezõfalva Nagyközség Önkormányzata (KEOP 1.2.0
pályázat-elõkészítõi munkák közül az engedélyezési és
tenderterv dokumentációinak elkészítése – K. É. –
2394/2009)
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (az M31 kivitelezésének PR-feladatainak ellátása – K. É. – 3032/2009)
Országos Rendõr-fõkapitányság (PDA-készülékek beszerzése – K. É. – 2985/2009)
Radioaktív Hulladékokat Kezelõ Kht. [a bátaapáti nemzeti radioaktívhulladék-tároló (NRHT) felszín alatti létesítményeinek kiviteli tervezési, a megközelítõ és ellátó
építmények építési és szerelési munkái – K. É. –
3072/2009]
Szegedi Tudományegyetem (vizuáltechnikai és irodatechnikai eszközök beszerzése – K. É. – 1341/2009)
Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza
(gyógyszerek, infúziós oldatok és heparinok beszerzése
– K. É. – 3134/2009)
Vas Megyei Markusovszky Lajos Általános Rehabilitációs és Gyógyfürdõ Kórház (étkezési utalványok, valamint ajándékvásárlási utalványok beszerzése – K. É. –
3012/2009)
Zalaszentgrót Város Önkormányzata (parkfenntartási
munkálatok – K. É. – 3262/2009)

Részvételi felhívás
Budapest Józsefváros Önkormányzata (hitelfelvétel –
K. É. – 1052/2009)

Idõszakos tájékoztató – egyes ágazatokban
Vasi Volán Közlekedési Zrt. (új helyi szóló autóbusz
beszerzése zártvégû pénzügyi lízing útján – K. É. –
3172/2009)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl
Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (integrált biztonságtechnikai rendszer/2008. – K. É. – 3075/2009)
Budapest Gyógyfürdõi és Hévizei Zrt. (integrált fürdõirányítási rendszer kiépítése, bérbe adása és üzemeltetése – K. É. – 2797/2009)
Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ [mentori
szolgáltatás nyújtása 2878 fõ hátrányos helyzetû álláskeresõ személy munkaerõ-piaci (re)integrációjának
megvalósítása érdekében – K. É. – 2475/2009]
Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság (a Szemlõhegyi-barlang és a Pálvölgyi-barlang látogatói túravezetése – K. É. – 2463/2009)
Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság (ajánlatkérõ
vagyonkezelésében lévõ állattartó telepén extenzív állattartási feladatok ellátása – K. É. – 2464/2009)
Foglalkoztatási és Szociális Hivatal (az ÁFSZ IR üzemelõ moduljainak továbbfejlesztése és ennek során a
felhasználó támogatása a dokumentációban foglaltak
szerint – K. É. – 2175/2009)
Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt. [hulladékgyûjtõ
edények szállítása (K575) – K. É. – 2873/2009]
Honvédelmi Minisztérium (repülõtéri tûzszerész-biztonsági berendezések beszerzése – K. É. – 2693/2009)
Katona József Színház (a Katona József Színház színpadtechnikai rendszerének üzemeltetése, díszítõi és
színházi öltöztetõi szolgáltatás – K. É. – 2891/2009)
Kistarcsa Város Önkormányzata (önkormányzati intézmények földgázellátása – K. É. – 3055/2009)
Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság (KSzF) (egyszer használatos háromrészes fecskendõk beszerzése
– K. É. – 2974/2009)
Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság (KSzF) (nyomdai kivitelezésû munkák a Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság ellátási körébe tartozó minisztériumok és
intézményeik részére – K. É. – 2984/2009)
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (a 86. sz. fõút és a
76. sz. fõút elkerülõ szakaszai engedélyezési és kiviteli
tervdokumentációjának elkészítése – K. É. – 1866/2009)
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (tervezési szerzõdés a szolnoki állomás forgalmi és menetrendi szimulációs vizsgálati tanulmányának elkészítésére – K. É. –
3036/2009)
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Országos Onkológiai Intézet (ajánlatkérõ Budapest
XII. kerület, Kékgolyó u.–Ráth Gy. u.–Roskovics u.–
Gyógyfû u. kerítésein belüli területének õrzése kutyás
járõrökkel, a belsõ parkolás irányításának és ellenõrzésének megszervezése és mûködtetése – K. É. –
2700/2009)
Pécsi Tudományegyetem (irodaszer-beszerzés – K. É. –
2834/2009)
Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon (élelmiszer
beszerzése 2009. – K. É. – 2330/2009)
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
(2009. évi útfelújítási, csapadékvíz-elvezetési, kerékpárút-építési és temetõbõvítési program – K. É. –
2948/2009)
Tapolcai Diák- és Közétkeztetõ Kft. (élelmiszer-beszerzés – K. É. – 2762/2009)
Vám- és Pénzügyõrség Vegyvizsgáló Intézete (HPLCrendszerek beszerzése – K. É. – 2899/2009)
Városi Intézményellátó Szervezet (élelmiszerek szállítása 2009. évben a tiszaújvárosi szociális ellátás konyhái részére: központi étterem és konyha, Napsugár
Bölcsõde, Ezüsthíd Gondozóház, Vásárhelyi Pál Óvoda
– K. É. – 3109/2009)
Városi Intézményellátó Szervezet (élelmiszerek szállítása 2009. évben a következõ tiszaújvárosi óvodák részére: Katica Óvoda, Bóbita Óvoda, Tündérkert Óvoda, Szivárvány Óvoda és az Eötvös József Gimnázium
konyhája részére – K. É. – 3110/2009)
Velence Város Önkormányzata (tervezési szolgáltatás
– K. É. – 3166/2009)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl – egyes ágazatokban
DÉMÁSZ Zrt. (KÖF/KIF villamosenergia-elosztó
hálózatok létesítése I. – K. É. – 2549/2009)
DÉMÁSZ Zrt. (KÖF/KIF villamosenergia-elosztó
hálózatok létesítése II. – K. É. – 2552/2009)
DÉMÁSZ Zrt. (KÖF/KIF villamosenergia-elosztó
hálózatok létesítése III. – K. É. – 2575/2009)
DÉMÁSZ Zrt. (KÖF/KIF villamosenergia-elosztó
hálózatok létesítése IV. – K. É. – 2588/2009)
DÉMÁSZ Zrt. (KÖF/KIF villamosenergia-elosztó
hálózatok létesítése V. – K. É. – 2704/2009)
DÉMÁSZ Zrt. (KÖF/KIF villamosenergia-elosztó
hálózatok létesítése VI. – K. É. – 2709/2009)
DÉMÁSZ Zrt. (KÖF/KIF villamosenergia-elosztó
hálózatok létesítése VII. – K. É. – 2986/2009)
Mátrai Erõmû Zrt. (a ME Zrt. 06/2007 sz. tájékoztatója az eljárás eredményérõl – K. É. – 3127/2009)
Módosítás
Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (rágcsálóirtás/2009.
– K. É. – 3230/2009)
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Az egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása
Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (burkolaton kívüli területek takarítása/2009. – K. É. – 3299/2009)
Dabas Város Önkormányzata (Napsugár Óvoda bõvítése – K. É. – 3352/2009)
Hódmezõvásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata
(parkolóautomaták beszerzése – K. É. – 3039/2009)
Strukturális Alapok Programiroda (a Strukturális Alapok Programiroda tevékenységéhez kapcsolódó médiatervezési és médiavásárlási feladatok ellátása a
nyomtatott médiában – K. É. – 3183/2009)
Ajánlati felhívás
Kondoros Nagyközség Önkormányzata (szennyvízhálózat bõvítése és az ehhez szükséges kapacitás- és hatékonyságnövelés a meglévõ szennyvíztisztító telepen
KEOP-részfinanszírozású programban – mûszaki-kiviteli tervek – K. É. – 2993/2009)
Szendrõ Város Önkormányzata (iskolafelújítás – K. É. –
3058/2009)
Társasház Budaörs Lévai u. 1–15. (a Lévai u. 1–15.
szám alatti iparosított technológiával épült lakóépület
energiamegtakarítást eredményezõ felújítása – K. É. –
3373/2009)
Részvételi felhívás
Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (különféle javítási, karbantartási feladatok
– K. É. – 3374/2009)
Tájékoztató a részvételi szakasz eredményérõl
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata (Gyenes-iskola – K. É. – 3319/2009)
Országgyûlés Hivatala [az Országgyûlés Irodaháza
déli részének fûtéskorszerûsítése, hûtési lehetõség, ellenõrzõ, szabályozó rendszer kiépítése, helyreállítási
munkák elvégzése (342/2009.) – K. É. – 3013/2009]
Tájékoztató az eljárás eredményérõl (2-es minta)
Budapest Fõváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
(parkfenntartás és parki fák ápolása Budapest fõváros
XI. kerület Újbuda közigazgatási területén – K. É. –
2816/2009)
Budapesti Gazdasági Fõiskola (a Budapesti Gazdasági
Fõiskola hat telephelye hagyományos PSTN-szolgáltatásának ellátása – K. É. – 3217/2009)
Kazincbarcika Város Önkormányzata (a 2008–2009.
évben az önkormányzat részére tervezési feladatok ellátása – K. É. – 19459/2008)
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Kazincbarcika Város Önkormányzata (2008. évben kiírt hazai NFT II-es pályázatok, brüsszeli, és egyéb más
forrású pályázatok megírása, menedzselése, projektmenedzseri feladatok ellátása az önkormányzat számára – K. É. – 19460/2008)
Magyar Táncmûvészeti Fõiskola (õrzés-vagyonvédelem – K. É. – 3049/2009)
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (megbízási szerzõdés
keretében az EKKE tevékenységét segítõ, ÚMFT-hez
kapcsolódó mûszaki-szakmai szakértõi tanácsadás
– K. É. – 3099/2009)
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (a 26. sz. fõút Sajószentpéter átkelési szakaszán 14+100–15+240 km-sz.
közötti rekonstrukciós munkák garanciális feladatainak elvégzése – K. É. – 3137/2009)
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (KE KP014 rákospalotai Határ út kivitelezése – K. É. – 3291/2009)
Pesterzsébet Önkormányzata (folyószámlahitel beszerzése 2009. – K. É. – 3195/2009)
Tájékoztató az eljárás eredményérõl (8-as minta)
Állami Számvevõszék (V. kerület, Vörösmarty tér 4.
szám alatti irodaház III. és V–VII. emeletén összesen
1320 m2 alapterületû, iroda céljára hasznosítható helyiségek bérbevétele – K. É. – 21366/2008)
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (tervezési szerzõdés út tervezésére és engedélyezésére, útfelújítási, útburkolat-felújítási, parkolófelújítási, kerékpárút-felújítási kiviteli tervek elkészítése – K. É. –
21324/2008)
Kazincbarcika Város Önkormányzata (vállalkozási
szerzõdés köztéri játszótér felújítására és bõvítési munkáira – K. É. – 2313/2009)
Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet (követõ
és szinkrontolmácsolás angol, német, francia, olasz,
spanyol nyelveken – fordítás és tételes lektorálás angol,
német, francia, olasz, spanyol, holland, finn és egyéb
nyelveken 2009. december 31-ig – K. É. – 21518/2008)

Tájékoztató a hirdetmény visszavonásáról vagy módosításáról
Honvédelmi Minisztérium (csontsebészeti anyagok
beszerzése – K. É. – 3347/2009)

Tájékoztató a szerzõdés módosításáról
Borsod Volán Személyszállítási Zrt. (12 db+100% azonos gyártótól származó, azonos kivitelû, alacsony padlós új, helyi közlekedésre is alkalmas, elõvárosi szóló
autóbusz zárt végû pénzügyi lízingje – K. É. –
3322/2009)

2009/9. szám

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
(a Dunaújvárosi Óvoda római városrészi egysége utólagos akadálymentesítésének építési munkái – K. É. –
1004/2009)
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (K081.06 81. sz.
fõút Kisbért elkerülõ út engedélyezési és kiviteli terv
korszerûségi felülvizsgálata, fedvényterv készítése, valamint az építési engedély módosítása tárgyú szerzõdés
1. sz. módosítása – K. É. – 2999/2009)
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata (az
Egyesített Bölcsõdei Intézmény komplex fizikai akadálymentesítése II. rész – K. É. – 21185/2008)
Zalabér Község Önkormányzata (szakértõi segítségnyújtás biztosítása a kivitelezés koordinálására és az
építési, árubeszerzési és rekultivációs munkák felügyeletére – 3. sz. módosítás – K. É. – 2247/2009)
Zalakaros Város Önkormányzata (a zalakarosi üdülõsortól keletre lévõ területek út- és közmûépítési munkái
– K. É. – 20626/2008)

Tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl
Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (forgalomszámláló detektorok javítása/2007. – K. É. – 3341/2009)
Budapest Fõváros Önkormányzata (étkezési utalványok beszerzése 1150 fõ részére – K. É. – 20087/2008)
Budapest Fõváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
(kerületi szabályozási tervek – 2007/II. – K. É. –
2356/2009)
Büntetés-végrehajtás Központi Kórháza (különféle
gyógyszerek, magisztrális készítmények beszerzése
430 tételsorban – K. É. – 21684/2008)
Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. [XVI. ker., Hunyadvár u. (Jókai u.–Pilóta u. között) fõvárosi csatornarekonstrukció 2008/I. ütem (124 890 096 Ft) – K. É. –
20238/2008]
Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. [XVI. ker., Margit
u. (Futórózsa u.–Fábián u. között) fõvárosi csatornák
rekonstrukciójának tervezése (6 095 600 Ft) – K. É. –
20254/2008]
Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. [XIV. ker., Ajtósi
Dürer sor (Dózsa György út–Cházár A. u. között) fõvárosi csatornák rekonstrukciójának tervezése (1 570 000
Ft) – K. É. – 20255/2008]
Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. (XV. ker., Széchenyi u. (Opál u.–Vasutastelep u. között) fõvárosi csatornák rekonstrukciója (113 980 000 Ft) – K. É. –
20256/2008]
Honvédelmi Minisztérium (haemodinamika – Premier G. Med – K. É. – 2976/2009)
Honvédelmi Minisztérium (haemodinamika – Promedix – K. É. – 2977/2009)
Honvédelmi Minisztérium (izotóp – Medi-Radiopharma – K. É. – 2978/2009)
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Honvédelmi Minisztérium (izotóp – Medinspect
– K. É. – 2979/2009)
KER-TÉSZ Értékesítõ Szövetkezet (1 db új, hûtõautó
beszerzése – K. É. – 0394/2009)
KER-TÉSZ Értékesítõ Szövetkezet (1 db új, hûtõgépjármû beszerzése – K. É. – 0395/2009)
KER-TÉSZ Értékesítõ Szövetkezet (1 db új, hûtõkamion beszerzése – K. É. – 0396/2009)
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (hibridautók beszerzése – K. É. – 3213/2009)
Központi Statisztikai Hivatal (KSH 450 m2 alapterületû éttermének üzemeltetése a veszélyelemzés kritikus
szabályozási pontok (HACCP) rendszer kidolgozásával és szakhatósági engedélyeztetésével – K. É. –
19031/2008)
Kunszentmártoni Kistérség Többcélú Társulása
(a Kunszentmártoni Kistérség Többcélú Társulása részére kisbusz beszerzése – K. É. – 19240/2008)
Mád Község Önkormányzata [Mád község belterületi csapadékvíz-elvezetõ hálózatának kivitelezése
(1 068 152 000 Ft + áfa) – K. É. – 19235/2008]
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Medgyesegyháza–Újkígyós–Medgyesbodzás Szélessávú Informatika Infrastruktúra Fejlesztési Társulás [szélessávú informatikai hálózat társulásban történõ kiépítése (164 449 142 Ft) – K. É. – 20610/2008]
Nyíregyházi Városüzemeltetõ és Vagyonkezelõ Kft.
(szívó-seprõ célgép – K. É. – 1759/2009)
Pilis Város Önkormányzata (a Rákóczi úti óvodaépület bõvítése és korszerûsítése – K. É. – 20549/2008)
Veszprém Megyei Önkormányzat (20 millió forint fejlesztési hitel felvétele az önkormányzati infrastuktúrafejlesztési hitelprogram keretében – K. É. – 3167/2009)

Összegezés a részvételi jelentkezések elbírálásáról
Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága
(vámlaboratóriumi hálózat fejlesztése – román donori
Twinning-program fordítás-tolmácsolási feladatai
– K. É. – 2710/2009)

A Közbeszerzési Értesítõ 24. számának (2009. február 27.) tartalomjegyzékérõl

HIRDETMÉNYEK
Ajánlati felhívás
Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (nehézteher-gépjármûvek beszerzése – 2009 – K. É. – 3308/2009)
FVM (az FVM VKSZI tankönyveinek nyomdai elõállítása 72 000 példányban – K. É. – 3290/2009)
HM (rendezvényszervezési, médiafelület-vásárlási
szolgáltatások ellátása, valamint bellow-the-line eszközök beszerzése – K. É. – 2809/2009)
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás (vállalkozási szerzõdés a SzabolcsSzatmár-Bereg megyei települési szilárdhulladékgazdálkodási rendszer települései hulladéklerakóinak
környezetvédelmi felülvizsgálatára és egyéb feladatokra – K. É. – 3001/2009)
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata (fejlesztési hitel, megismételt – K. É. – 3294/2009)

Részvételi felhívás – egyes ágazatokban
BKV Zrt. (TW6000, Tátra, ipari csuklós, KCSV-7
villamosjármûvek vezérlõpaneljeinek javítása – K. É. –
2972/2009)
BKV Zrt. (HÉV, fogaskerekû, valamint metrójármûvek ablakainak javítása – K. É. – 2981/2009)
Elõzetes tájékoztató hirdetmény
Budapest Fõváros Önkormányzata (megbízási szerzõdés alapján Budapest Szíve Program – reprezentatív
kaputérség kiépítése, I. ütem kivitelezési munkáihoz mûszaki ellenõri és lebonyolítói feladatok ellátása
– K. É. – 2830/2009)
Budapest Fõváros Önkormányzata (Budapest szíve
program: hídfõterek és új pesti korzó kiépítése, I. ütem
– K. É. – 2831/2009)
Idõszakos tájékoztató – egyes ágazatokban

Részvételi felhívás
Debreceni Egyetem (EM-273 a Gyógyszertudományi
Kar és az Infúziós Labor épületáttervezése – K. É. –
3259/2009)

Paksi Atomerõmû Zrt. (a Paksi Atomerõmû Zrt. technológiai épületeihez és rendszereihez kapcsolódó épületgépészeti karbantartási munkák végzése 2009.
augusztus 1.–2013. december 31. között – K. É. –
3190/2009)
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Tájékoztató az eljárás eredményérõl
Hírös-Sport Nonprofit Kft. (TED – Kecskemét, új versenyuszoda létesítése projekt – K. É. – 3064/2009)
Honvédelmi Minisztérium [nem adatátviteli célú hazai távközlési szolgáltatások (2008–2011) – K. É. –
3126/2009]
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal (integrált mûtárgy-felügyeleti rendszer kialakítása – K. É. –
3334/2009)
Magyar Televízió Zrt. (az MTV Zrt. új, bérelt központjának létrehozásában kiegészítõ szakértõi-tanácsadói szolgáltatás, mérnökfelügyelet biztosítása
– K. É. – 2739/2009)
Moholy-Nagy Mûvészeti Egyetem (tájékoztató a Mûhelyházépítés, -üzemeltetés és kapcsolódó beruházások
a MOME számára elnevezésû közbeszerzési eljárás
eredményérõl – K. É. – 2896/2009)
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (megbízási szerzõdés
keretében az EKKE tevékenységét segítõ, ÚMFT-hez
kapcsolódó mûszaki-szakmai szakértõi tanácsadás
– K. É. – 3076/2009)
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Büntetés-végrehajtási Szervezet Továbbképzési és
Rehabilitációs Központja (élelmiszer II. – K. É. –
3306/2009)
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata (Dunaújváros településszerkezeti terve közlekedésfejlesztés fejezet munkarészeinek felülvizsgálata – K. É. –
3088/2009)
Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt. [6 m3-es fémkonténerek beszerzése (K601) – K. É. – 3192/2009]
Magyar Energia Hivatal (tanulmány készítése az
„Okos mérés” elektronikus mérõrendszernek a villamosenergia-, földgáz- és távhõfelhasználás területén
történõ bevezetésére és alkalmazhatóságára, valamint
a tanulmány eredményeit bemutató workshopok megszervezése és lebonyolítása – K. É. – 3411/2009)
Támasz Alapszolgáltatási Intézmény (ajánlatkérõ részére étkezési utalványok és ajándékutalványok beszerzése – K. É. – 3313/2009)
Túrkeve Város Önkormányzata (közterületi rehabilitáció az élhetõbb és vonzóbb Túrkevéért – K. É. –
3418/2009)
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
(ajánlatkérõ részére étkezési utalványok beszerzése
– K. É. – 3314/2009)

Az egyszerûsített eljárás ajánlati felhívása
Hévízgyógyfürdõ és Szent András Reumakórház Kht.
(ajánlatkérõ részére környezetfenntartási, -üzemeltetési, parképítési szolgáltatás ellátása környezetvédelmi
területen – K. É. – 2451/2009)
Ipoly Erdõ Zrt. (természeti értékek megõrzését célzó
fejlesztések az Ipoly Erdõ Zrt. közép-magyarországi
erdészeteinek területén – K. É. – 3371/2009)
Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ
(mentori szolgáltatás – K. É. – 3390/2009)

Az egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat (Budapest I. kerület, Fõ u. 20. szám alatti, 15158. mûemléki
törzsszámú mûemlék épület homlokzat- és tetõfelújítási munkáinak elvégzése – K. É. – 3197/2009)
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat (Budapest I. kerület, Pala u. 8. szám alatti, 15139. mûemléki
törzsszámú mûemlék épület bõvítési munkáinak elvégzése – K. É. – 3317/2009)
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat (Budapest I. kerület, Hunyadi u. 18. szám alatti, 15152. mûemléki törzsszámú mûemlék épület homlokzat- és tetõfelújítási munkáinak elvégzése – K. É. – 3369/2009)
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat (ISO – K. É. –
22063/2008)

Ajánlati felhívás
Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerület Önkormányzata (csoporttréningek tartása az ajánlatkérõ polgármesteri hivatalának szervezetfejlesztése céljából
– K. É. – 2290/2009)
Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerület Önkormányzata (tudományos kutatás, adatgyûjtés, interjúk és kérdõíves felmérések kidolgozása, feldolgozása, értékelése
és elemzése az ajánlatkérõ szervezetfejlesztése céljából
– K. É. – 2293/2009)
Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerület Önkormányzata (szakértõi anyagok készítése és szakértõi szoftvertámogatás az ajánlatkérõ szervezetfejlesztése céljából
– K. É. – 2295/2009)
Budapest Fõváros XVI. Kerületi Önkormányzat (Budapest XVI. kerületi IKARUS BSE sportpályán új öltözõépület építése – K. É. – 3437/2009)
Hódmezõvásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata (a hódmezõvásárhelyi kistérség közösségi közlekedésének fejlesztése – K. É. – 3116/2009)
Jászapáti Város Önkormányzata (kerékpárút építése
Jászapáti, Petõfi Sándor úton – K. É. – 3417/2009)
Kazár Község Önkormányzata (Aba Sámuel Általános
Iskola bõvítése és felújítása – kiviteli tervek elkészítése
és kivitelezés – K. É. – 3113/2009)
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Keszeg Község Önkormányzata (8 lakásos társasház
építése a Keszeg, 328/11. hrsz.-ú ingatlanon – K. É. –
2748/2009)
Kondoros Nagyközség Önkormányzata (Körös–Szögi
rekultivációs programhoz rekultivációs kiviteli tervek
elkészítésére – K. É. – 2031/2009)
Mórahalom Város Önkormányzata (borház, avagy szõlészeti, borászati bemutató- és kóstolóhely kialakítása
Mórahalmon – K. É. – 3181/2009)
Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság [a Központi Egységben (archívum) elhelyezett dokumentumok
folyamatos kezelésének biztosítása – K. É. – 3425/2009]
Pest Megyei Bíróság (6 db épület akadálymentesítése,
építésiberuházás-beszerzés – K. É. – 3528/2009)
Sátoraljaújhely Város Önkormányzata (építési vállalkozási szerzõdés a sátoraljaújhelyi sétálóutca komplex
kivitelezésére – K. É. – 3289/2009)
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata (kijelölt utcákon csapadékcsatorna fedlapjainak, víznyelõ
rácsainak cseréje, szintbe emelése, 2009–2012. – K. É. –
3370/2009)

Részvételi felhívás
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (játszóterek fejlesztése – K. É. – 3431/2009)
Örménykúti Petõfi Mezõgazdasági Termelõ, Kereskedõ és Szolgáltató Kft. (állattartó telep korszerûsítése
– K. É. – 3200/2009)
Pest Megyei Önkormányzat (biztosítási keretszerzõdés Pest Megye Önkormányzata és intézményei számára – K. É. – 3248/2009)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl (2-es minta)
Békés Megyei Önkormányzat (a Békés Megyei
Tudásház és Könyvtár felújítása, bõvítése – K. É. –
3524/2009)
Egészségügyi Stratégiai Kutató Intézet (költségadatmérési és -elemzési rendszer, módszertan kialakítása
– K. É. – 3307/2009)
FGSZ Földgázszállító Zrt. [az OTR3 (SCADA) rendszer karbantartása – K. É. – 0607/2009]
FGSZ Földgázszállító Zrt. (az ajánlatkérõ használatában lévõ és tulajdonát képezõ IP-rendszer karbantartására a dokumentációban meghatározott követelményeknek megfelelõen – K. É. – 0608/2009)
Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet (laboratóriumi reagensek, kalibrátorok, kontrollok és egyéb
oldatok beszerzése – K. É. – 3074/2009)
Kanizsai Dorottya Kórház (4362/Nagykanizsa/08.
CT-berendezés bérbevétele – K. É. – 0079/2009)
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Kaposi Mór Oktató Kórház (KMOK – gyógyszerek,
infúziók, tápszerek és fertõtlenítõszerek beszerzése
– K. É. – 3231/2009)
Magyar Államkincstár (Békéscsaba, Dózsa György
út 1–3. szám alatti irodaépület felújítási, beruházási
munkái – K. É. – 3215/2009)
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. [SK005 tervezési
szerzõdés Csepel-szigeti gerincút M0-s autóút és Lórév
közötti szakasz I. ütem (halásztelki ág nélkül) kiviteli
terveinek elkészítése és kisajátítási tervek felülvizsgálata – K. É. – 3264/2009]
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (Szajol–Záhony
vonalszakaszon megvalósítandó ETCS 2-rendszer elõkészítésével kapcsolatos szakértõi tanácsadás – K. É. –
3296/2009)
Orosháza Kistérség Többcélú Társulása (központi orvosi ügyeleti szolgálat ellátása – K. É. – 3356/2009)
Paksi Atomerõmû Zrt. (VELAN gyártmányú VELPAK-01-20 típusú szerelvények alkatrészeinek szállítása 2010. évben – K. É. – 3377/2009)
Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága
(vámlaboratóriumi hálózat fejlesztése – román donori
Twinning-program fordítás-tolmácsolási feladatai
– K. É. – 2723/2009)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl (8-as minta)
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata (térfigyelõ rendszer bõvítése és kameraáthelyezés beszerzése – K. É. – 3162/2009)
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata (a Nagy
Imre Általános Mûvelõdési Központ infrastrukturális
fejlesztése és épületfelújítása – K. É. – 3223/2009)
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata [Budapest XXI. kerület, Észak-Csepel (kelet) kerületi szabályozási terv elkészítése – K. É. – 3246/2009]
Honvédelmi Minisztérium (targoncabeszerzés – K. É. –
2967/2009)
Magyar Államkincstár (irattári bérlés – K. É. –
3512/2009)
Mikóháza Község Önkormányzata (kerékpárút építése – K. É. – 18977/2008)
Püspökladány Város Önkormányzata (Püspökladány,
Keleti sor, Bodó, Északi sor, Somogyi Béla, Szt. László,
Csillag, Kiss Ferenc, Bajcsy-Zsilinszky, Kodály Zoltán
utcák burkolatának felújítása, megerõsítése és szélesítése, valamint a Bocskai utcai kerékpárút építése
– K. É. – 3103/2009)
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Jósa
András Oktató Kórház [szemlencsék (Jósa) – K. É. –
2037/2009]
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Székesfehérvári Épületfenntartó és Hõszolgáltató Zrt.
(étkezési utalványok, valamint sulicsekk beszerzése
– K. É. – 3130/2009)
Szigetszentmiklós Város Önkormányzata (Szigetszentmiklóson belterületi út és járdák felújítása, járdaépítés
– K. É. – 3188/2009)
Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága
(TARIC-fejlesztés – K. É. – 2898/2009)
Zánkai Gyermek- és Ifjúsági Centrum Kht. (Zánka T/7
jelû épület felújítása – K. É. – 3422/2009)

Tájékoztató a hirdetmény visszavonásáról vagy módosításáról
Budapesti Rendõr-fõkapitányság (a Budapesti Rendõr-fõkapitányság részére munkakörhöz kötött védõoltás szállítása – K. É. – 3550/2009)
Dunántúli Regionális Vízmû Zrt. (szennyvízszivattyúk
beszerzése tárgyában megjelent ajánlati felhívás és dokumentáció módosítása – K. É. – 3603/2009)

Tájékoztató a szerzõdés módosításáról
Budapest Fõváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata (rekreációs központ tervezése és kivitelezése
– K. É. – 3061/2009)
Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság (nagykõrösi
pusztai tölgyesek, LIFE06 NAT/H/000098 – vadkizáró
kerítések építése – invazív fajok eltávolítása, erdõfelújítás – K. É. – 2605/2009)
Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. [XII. ker., Fodor u.
(Istenhegyi út–Bartha u. között) fõvárosi csatornák rekonstrukciójának tervezése (1 372 000 Ft) – K. É. –
21710/2008]
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (tájékoztató M85
jelû gyorsforgalmi út Csorna–Pereszteg közötti szakasz tanulmánytervének és elõzetes környezeti vizsgálati dokumentációjának elkészítése, engedélyeztetése
tárgyú szerzõdés módosításáról – K. É. – 2792/2009)
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (az 55. számú,
Szeged–Baja II. r. fõút 65+886–71+869 km-szelvény
közötti szakaszának 115 kN tengelyterhelésre történõ
burkolatmegerõsítésének, kerékpárút-építés döntéselõkészítõ tanulmánya, engedélyezési és kiviteli terve
– K. É. – 3348/2009)
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (55. számú, Szeged–Baja II. r. fõút 63+725–65+886 km-szelvény közötti szakaszának 115 kN tengelyterhelésre történõ burkolatmegerõsítésének döntés-elõkészítõ tanulmánya, engedélyezési és kiviteli tervei – K. É. – 3354/2009)
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Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (az 55. számú,
Szeged–Baja II. r. fõút 50+735–63+725 km-szelvény
közötti szakaszának 115 kN tengelyterhelésre történõ
burkolat megerõsítésének, kerékpárút-építés döntéselõkészítõ tanulmánya, engedélyezési és kiviteli tervei
– K. É. – 3367/2009)
Vas Megyei Markusovszky Lajos Általános Rehabilitációs és Gyógyfürdõ Kórház (élõerõs õrzés-védelmi és
portaszolgálati tevékenység ellátása – K. É. –
3242/2009)

Tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl
Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (vízelvezetõ rendszerek
rézsûk, padkák fenntartása, 2008. – K. É. – 3389/2009)
Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (lokális burkolatjavítás,
2008. – K. É. – 3405/2009)
Budapesti Történeti Múzeum (régészeti feltárásokból
származó leletanyagok restaurálása, Budapest III., Kenyeres u. 21. – K. É. – 18937/2008)
Budapesti Történeti Múzeum (megelõzõ régészeti feltárás kézi földmunkájának elvégzése, Budapest I.,
Toldy Ferenc u. 32–36. – K. É. – 20210/2008)
Cegléd Város Önkormányzata (Cegléd Város Önkormányzat intézményeinek fõzõ- és melegítõkonyháinak
bérbe adása üzemeltetési és szolgáltatási szerzõdéssel
– K. É. – 3463/2009)
Honvédelmi Minisztérium (kenyér és sütõipari termékek – K. É. – 2560/2009)
Honvédelmi Minisztérium (a delegációkat szállító, valamint a HM-rendezvényeket kiszolgáló személygépjármûvek, kisbuszok és buszok bérlése az ajánlatkérõ
eseti igényeinek megfelelõen 2007–2008-ban – K. É. –
2561/2009)
Honvédelmi Minisztérium (hús és húsipari termékek
beszerzése – K. É. – 2562/2009)
Honvédelmi Minisztérium (ételhulladék elszállítása és
ártalmatlanítása – K. É. – 2563/2009)
Honvédelmi Minisztérium (zöldség és gyümölcs beszerzése – K. É. – 2564/2009)
Magyar Közút Kht. Nógrád Megyei Területi Igazgatósága (hídfelújítások tervezése Nógrád megyében, 2008.
– K. É. – 3194/2009)
Magyar Posta Zrt. (az ajánlatkérõ postahelyein és objektumaiban mûködõ tûzjelzõ berendezések jogszabály által kötelezõen elõírt idõszakos ellenõrzése és
karbantartása, eseti javítása – K. É. – 20458/2008)
Miniszterelnöki Hivatal (a Miniszterelnöki Hivatal által megrendezésre kerülõ események helyszíni teljes fotódokumentációjának elkészítése, valamint a készített
digitális fotók archiválása és a papír alapú fotókkal
kapcsolatos teljes ügyintézés – K. É. – 3331/2009)

2009/9. szám
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Nagykálló Város Önkormányzata [hiányszakképesítések és a gazdaság igényeihez igazodó képzési kínálat
gyakorlati képzésének korszerû tárgyi eszközfejlesztése (14 558 000 Ft) – K. É. – 20049/2008]
Pannon Egyetem [Veszprém, 5045. hrsz.-ú ingatlan
rendeltetésmegváltoztatására irányuló építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítése (16 450 000 Ft)
– K. É. – 20263/2008]
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Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (mosoda
– K. É. – 2338/2009)
Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza
(3 db kazánház létesítése – K. É. – 3301/2009)
Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága (kézi
sûrûségmérõ készülékek beszerzése II. – K. É. –
2861/2009)

A Közbeszerzési Értesítõ 25. számának (2009. március 2.) tartalomjegyzékérõl

HIRDETMÉNYEK
Ajánlati felhívás
Állami Szanatórium (4430/Sopron/09. – takarítás
– K. É. – 3362/2009)
Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Befogadó Állomás (élelmiszer-beszerzés 2009. – K. É. – 2206/2009)
Kenézy Kórház-Rendelõintézet Egészségügyi Szolgáltató Kft. (kötszerek beszerzése – K. É. – 2465/2009)
Magyar Agrárkamara (a Magyar Agrárkamara tanácsadó szolgálatának tevékenységével kapcsolatos agrártájékoztatási tevékenység, agrárinformációs szolgáltatás ellátása – K. É. – 2683/2009)
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (4. sz. fõút Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei építési engedélyköteles
szakaszai 11,5 tonnás burkolatmegerõsítése kivitelezési
munkáinak elvégzése – K. É. – 3273/2009)
Szegedi Tudományegyetem (háztartási gépek beszerzése – K. É. – 1335/2009)
Szépmûvészeti Múzeum (komplex lebonyolítói feladat ellátása – K. É. – 3406/2009)
Vas Megyei Markusovszky Lajos Általános Rehabilitációs és Gyógyfürdõ Kórház (egyszer használatos sebészeti varrógépek és tárak beszerzése – K. É. –
3381/2009)

Ajánlati felhívás – egyes ágazatokban
BKV Zrt. (villamos-, MFAV- és HÉV-jármûvekhez
féktárcsa szállítása – K. É. – 3004/2009)

Részvételi felhívás
Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (különféle szolgáltatások beszerzése II. – K. É. –
3286/2009)
Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulás (autóbusz-beszerzés – K. É. – 3048/2009)

Szécsény és Térsége Nonprofit Közhasznú Kft. (kistérségi járóbeteg-szakrendelések kialakítása és fejlesztése
projekten belül projektmenedzsmenti és kapcsolódó
szakértõi, tanácsadói feladatok ellátása, TIOP 2.1.2
/07/1 – K. É. – 3112/2009)
Terézvárosi Vagyonkezelõ Nonprofit Zrt. (beruházási
projekthitel emeletráépítési, tetõtér-beépítési és felújítási feladatok finanszírozására – K. É. – 3337/2009)

Részvételi felhívás – egyes ágazatokban
Magyar Posta Zrt. (tûzjelzõ-tûzoltó készülékek karbantartása – K. É. – 1742/2009)
Idõszakos tájékoztató – egyes ágazatokban
Paksi Atomerõmû Zrt. (KNI detektorok beszerzése
2010–2013. évekre, összesen 143 db – K. É. – 3387/2009)
Tájékoztató az eljárás eredményérõl
Asbóth Sándor Térségi Középiskola, Szakiskola és Kollégium (élelmiszer-beszerzés – K. É. – 3526/2009)
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza (2009.
évi kenyér-pékáru beszerzése – K. É. – 3017/2009)
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza (2009. évi
hús-húskészítmények beszerzése – K. É. – 3018/2009)
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza (2009.
évi tej-tejtermék beszerzése – K. É. – 3027/2009)
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi
Oktató Kórház (sebészeti varrófonal beszerzése – K. É. –
2696/2009)
Budapest Fõváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
(parkfenntartás és parki fák ápolása Budapest fõváros
XI. kerület Újbuda közigazgatási területén – K. É. –
2811/2009)
Budapest Fõváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
(fasori fák fenntartása Budapest fõváros XI. kerület
Újbuda közigazgatási területén – K. É. – 2812/2009)
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Budapest Fõváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
(kiemelt parkfenntartás Budapest fõváros XI. kerület
Újbuda közigazgatási területén – K. É. – 2813/2009)
Budapest Fõváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
(fiatal fák fenntartása, ápolása Budapest fõváros
XI. kerület Újbuda közigazgatási területén – K. É. –
2814/2009)
Debreceni Egyetem (a Debreceni Egyetem TIOP
1.3.1/07/01. sz. projektje keretében megvalósítandó beruházások tender és/vagy kiviteli tervének elkészítése,
valamint mûemléki szakértõi tevékenység ellátása és
tervezõi mûvezetés – K. É. – 3359/2009)
Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi
Centrum (EM-251 propedeutikai komplett munkahelyek beszerzése – K. É. – 2782/2009)
Derecske Város Önkormányzata (Derecske város
szennyvízelvezetésének tervezési munkái – K. É. –
2980/2009)
Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (Gyõr–Gönyû országos közforgalmú kikötõ továbbfejlesztésének tervezési és elõkészítési munkái I.
– K. É. – 2366/2009)
Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. (villamos energia
szállítása teljes ellátás alapú szerzõdés keretében a Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt., a Salgótarjáni Csatornamû Kft., a Szegedi Vízmû Zrt. és az Érd és Térsége Víziközmû Kft. által üzemeltetett fogyasztási helyekre, 663 db – K. É. – 2260/2009)
Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt. (üzemanyagkutak
automatizálása, K538 – K. É. – 2507/2009)
Honvédelmi Minisztérium (alvásdiagnosztikai és terápiás centrum és csontsûrûségmérés szolgáltatás, vizsgálattípusok a kapcsolódó szakellátási szolgáltatásokkal, nettó + 0% áfa = 144 000 000 Ft keretösszegig
– K. É. – 3343/2009)
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendõr-fõkapitányság
(objektumok takarítása – K. É. – 2501/2009)
Kazincbarcika Város Önkormányzata (Kazincbarcika–
Berente közigazgatási határvonalának kialakítása és
földhivatali bejegyzéséhez szükséges földmérési munkarészek elkészítése – K. É. – 2622/2009)
Magyar Nemzeti Bank (az MNB ISTAT-rendszereinek továbbfejlesztése és támogatása, 137/2008 – K. É. –
3316/2009)
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erõforrás Programok Irányító Hatósága (a pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése – K. É. – 2971/2009)
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (a 26. sz. fõút Sajószentpéter átkelési szakaszán 14+100–15+240 km-sz.
közötti rekonstrukciós munkák garanciális feladatainak elvégzése – K. É. – 3135/2009)
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (Szajol–Záhony
vonalszakaszon megvalósítandó ETCS 2-rendszer elõkészítésével kapcsolatos szakértõi tanácsadás – K. É. –
3302/2009)
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Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat (kórház és gyógyfürdõ mûszerbeszerzés, EU-s – K. É. –
1897/2009)
Területi Kórház (4418/Mátészalka/08 gyógyszerek,
infúziók, tápszerek – K. É. – 3082/2009)
Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága
(vámlaboratóriumi hálózat fejlesztése – román donori
Twinning-program fordítás-tolmácsolási feladatai
– K. É. – 2705/2009)
Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága
(vámlaboratóriumi hálózat fejlesztése – román donori
Twinning-program fordítás-tolmácsolási feladatai II.
– K. É. – 2840/2009)
Vas Megyei Markusovszky Lajos Általános Rehabilitációs és Gyógyfürdõ Kórház (gyógyszerek és infúziók beszerzése – K. É. – 3158/2009)
Veszprém Megyei Önkormányzat (villamosenergiabeszerzés 2009. – K. É. – 2613/2009)
Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság
(megbízási szerzõdés a nagykunsági árvízszintcsökkentõ tározó projekttel kapcsolatos PR- és tájékoztatási
feladatok ellátására – K. É. – 2909/2009)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl – egyes ágazatokban
Agria Volán Zrt. (1 db + 1500% új alacsonypadlós
elõvárosi szóló és 1 db + 1500% új helyközi szóló autóbuszok beszerzése – K. É. – 3042/2009)
Hajdú Volán Közlekedési Zrt. (pénztárgépek, utastájékoztató eszközök, forgalomirányítási rendszerek és
kapcsolódó szolgáltatások beszerzése – K. É. –
3214/2009)

Tájékoztató a tervpályázati eljárás eredményérõl
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (Agóra
Szeged PÓLUS tervpályázat, EU-s – K. É. – 3378/2009)

Módosítás
Budapest Fõváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata (3,8 milliárd Ft összegû ÖKIF-hitel felvétele
– K. É. – 3372/2009)
Magyar Közút Kht. (valós idejû jármûkövetésen alapuló flottamenedzsment-rendszer bevezetése – K. É. –
3129/2009)
Mátészalka Város Önkormányzata (mátészalkai kórház, eszközbeszerzés – K. É. – 3562/2009)
MÁV Zrt. (biztosítóberendezési áramellátás korszerûsítése 2009–2010. években a MÁV Zrt. területén a
vállalkozó finanszírozása mellett, határidõ-hosszabbítás – K. É. – 3160/2009)
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Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. [a 4. sz. fõút Debrecent elkerülõ (35. sz. fõút és 4. sz. fõút Hajdúhadház visszatérõ ág között) szakasz kivitelezési munkái
– K. É. – 3631/2009]
Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (lukácsházi tározó építése – K. É. – 3664/2009)
Az egyszerûsített eljárás ajánlati felhívása
Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (vegyszeres gyomirtás/2009. – K. É. – 3483/2009)
Az egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása
Apátfalva Község Önkormányzata (belterületi vízrendezés építési munkái – K. É. – 3532/2009)
Baja Város Önkormányzata (a Bajai Halászléfõzõ
Népünnepély infrastrukturális hátterének fejlesztése –
mobil színpad és tartozékai beszerzése – K. É. –
3529/2009)
Budapest-Józsefvárosi Önkormányzat (mobilszolgáltatás – K. É. – 2447/2009)
Diósd Község Önkormányzata (hitel – K. É. –
2938/2009)
Fõvárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona
(Szentgotthárd) (gyógyszerek beszerzése 12 hónapra
– K. É. – 3473/2009)
HM Veszprémi Erdõgazdaság Zrt. (a Kelet-Bakony
projekt részeként traktor beszerzése – K. É. –
3515/2009)
Katona József Színház (takarításszolgáltatás 2009.
– K. É. – 3522/2009)
Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet
(gyógyszer beszerzése – K. É. – 3210/2009)
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat, Dr. Waltner
Károly Otthon (élelmiszer-alapanyagok beszerzése
12 hónapra – K. É. – 3448/2009)
Társasház Rohonci u. 64–66. [Szombathely, Rohonci
u. 64–66. szám alatti, 11 szintes lakóépület homlokzatfelújítása (2804/19. hrsz.) – K. É. – 3304/2009]
Társasház Szûrcsapó u. 12. [Szûrcsapó u. 12. szám
alatti, 5 szintes lakóépület homlokzatfelújítása (2781.
hrsz.) – K. É. – 3303/2009]
Záhony és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás (1 db
közösségi busz beszerzése – K. É. – 3451/2009)

Ajánlati felhívás
Budapest Fõváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata
megbízásából Zuglói Vagyonkezelõ Zrt. (vállalkozási
szerzõdés keretében a Budapest XIV. kerületi Jókai
Mór Általános Iskolában kéményfelújítás, kazáncsere
és a fûtési rendszer rekonstrukciójának megkezdése
– K. É. – 3683/2009)
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Budavári Nagyboldogasszony-plébánia (a Mátyástemplom megsemmisült történelmi harangjainak rekonstrukciója és lengéscsillapító szerkezet elhelyezése
során felmerülõ tervezési és építési kivitelezési munkái
– K. É. – 3205/2009)
Bükki Nemzeti Park Igazgatósága (földkábelek tervezése – KEOP-7.3.1.1.-2008-0003 – K. É. – 3613/2009)
Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási
Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás
(települési szilárdhulladék-lerakók rekultivációja –
KEOP-7.2.3.0./2F pályázatok elkészítése – K. É. –
3588/2009)
Dombóvár Város Önkormányzata (közlekedési csomópont átépítése – K. É. – 3493/2009)
Fõvárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága
(különféle építési munkák 2009. I. – K. É. – 3693/2009)
Gárdony Város Önkormányzata (turisztikai desztinációk fejlesztése Gárdonyban – K. É. – 3497/2009)
Hajdúdorog Város Önkormányzata (többfunkciós
sport- és szabadidõs pálya építésének munkái – K. É. –
3201/2009)
Hajdúdorog Város Önkormányzata (Ady, Dózsa és
Mester utca csapadékvíz-csatornázásának építési
munkái – K. É. – 3202/2009)
Hajdúdorog Város Önkormányzata [Bencze bekötõút
(0315. hrsz.) útfelújítási munkái – K. É. – 3203/2009]
Hajdúdorog Város Önkormányzata (Böszörményi út
3502. számú közút mellett épülõ kerékpárút építési
munkái – ÉAOP-3.1.3-2007 – K. É. – 3204/2009)
HM Veszprémi Erdõgazdaság Zrt. [a Kelet-Bakony
projekt részeként lánctalpas földtológép (dózer) beszerzése – K. É. – 3516/2009]
Kazincbarcika Város Önkormányzata (a polgármesteri
hivatal komplex akadálymentesítése – K. É. –
3459/2009)
Kazincbarcika Város Önkormányzata [Kazincbarcika
város helyi közútjainak karbantartási (balesetveszélyes út- és járdaburkolat helyreállítása) és felújítási
munkái – K. É. – 3461/2009]
Nyergesújfalu Város Önkormányzata (Nyergesújfalun
rézsû- és sziklafal-stabilizációs munkák kivitelezése
– K. É. – 3501/2009)
Sárvár Város Önkormányzata (térségi rehabilitációs
központ kialakítása Sárváron – vállalkozói szerzõdés
komplex kommunikációs és nyilvánosságtevékenység
megvalósítására – K. É. – 2773/2009)
Sátoraljaújhely Város Önkormányzata (Sátoraljaújhely városközpont rehabilitáció keretében épületek
homlokzatfelújítása és homlokzati nyílászárók cseréje
– K. É. – 3607/2009)
Sátoraljaújhely Város Önkormányzata (az Esze és
Mártírok út felújítása – K. É. – 3699/2009)
Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal (informatikai
beszerzés – K. É. – 3155/2009)
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Részvételi felhívás
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (Veszprém megyei jogi város önkormányzati tulajdonú bel- és
külterületi közútjainak, járdáinak és úthoz tartozó mûtárgyainak fenntartása, karbantartása – K. É. –
3453/2009)

Elõzetes összesített tájékoztató
Nagykõrös Város Önkormányzata (KMOP-3.3.1/B –
ajánlatkérõ legkritikusabb területeinek csapadékvíz-elvezetéséhez kivitelezési munkálatok elvégzése
– K. É. – 3096/2009)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl (2-es minta)
Asbóth Sándor Térségi Középiskola, Szakiskola és Kollégium (élelmiszer-beszerzés – K. É. – 3525/2009)
BKV Zrt. (a dél-pesti telephely akkumulátormûhelye
szennyvízkezelõ-rendszerének tervezése – K. É. –
3335/2009)
Budapest Fõváros X. Kerület Kõbánya Önkormányzata
(2 000 000 000 Ft összegû folyószámla-hitelkeret biztosítása – K. É. – 21612/2008)
Budapesti Rendõr-fõkapitányság (sebességváltók felújítása – K. É. – 2250/2009)
Magyar Közút Kht. (mobil távközlési szolgáltatások
és mobiltelefon-készülékek beszerzése – K. É. –
3368/2009)
Sajó–Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás (a Sajó–Bódva-völgyi regionális
szilárdhulladék-kezelési program keretében 1 db
környezetszennyezõ hulladéklerakó rekultivációja
– K. É. – 3315/2009)
Vas Megyei Markusovszky Lajos Általános Rehabilitációs és Gyógyfürdõ Kórház (gyógyszerek és infúziók beszerzése – K. É. – 3226/2009)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl (8-as minta)
Fõvárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága
(Budapest XIX, Nagykõrösi úti használtcikk-piac, a
Budapest XI., Tétényi úti üzletközpont és a Budapest
X., Liget téri üzletközpont gázhálózatának felülvizsgálata során feltárt hibák kijavítása, megszüntetésének
kivitelezése – K. É. – 21797/2008)
Sátoraljaújhely Város Önkormányzata (Sátoraljaújhely városközpont, homlokzatok – K. É. – 3611/2009)
Somogy Megyei Önkormányzat (LEKI- és CÉDE-pályázati forrásból megvalósuló intézményfelújítások
– K. É. – 3224/2009)
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Vám- és Pénzügyõrség Dél-dunántúli Regionális Parancsnoksága (1 db szolgálati lakás vásárlása Szekszárd
városában – K. É. – 3399/2009)
Vám- és Pénzügyõrség Központi Bûnüldözési Parancsnoksága (a Vám- és Pénzügyõrség Dél-dunántúli Regionális Nyomozó Hivatal Somogy megyei osztálya épülete elektromos hálózatának felújításához építési mûszaki ellenõr kiválasztása – K. É. – 3409/2009)
Vám- és Pénzügyõrség Szociális, Egészségügyi és Kulturális Központja (a Pénzügyõr Klub belsõépítészeti tervének elkészíttetése – K. É. – 3280/2009)

Tájékoztató a hirdetmény visszavonásáról vagy módosításáról
Diósd Község Önkormányzata (a Közbeszerzési Értesítõ 2009. január 14-i, 5. számában K. É. – 21694/2008
számon megjelent ajánlati felhívás visszavonása
– K. É. – 3719/2009)
Erdészeti Tudományos Intézet (a Közbeszerzési Értesítõ 2009. január 30-i, 12. számában, K. É. –
21393/2008 számon megjelent egyszerû eljárás ajánlattételi felhívásának visszavonása – K. É. – 3639/2009)
Fõvárosi Földhivatal (a Közbeszerzési Értesítõ 2009.
január 23-i, 9. számában K. É. – 22126/2008 számon
megjelent ajánlati felhívás módosítása – K. É. –
3647/2009)

Tájékoztató a szerzõdés módosításáról
DÉMÁSZ Zrt. [villamosenergia-elosztó hálózatok létesítése (DÉMÁSZ Primavill Kft., 4 600 000 842 Ft)
– K. É. – 3465/2009]
KIKSZ Közlekedésfejlesztési Zrt. (KIKSZ kommunikációs stratégiaszerzõdés módosítása – K. É. –
2994/2009)
KIKSZ Közlekedésfejlesztési Zrt. (KIKSZ szakértõi
poolszerzõdés módosítása – K. É. – 2996/2009)
Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság (TETRA rádióterminál beszerzése – K. É. – 0257/2009)
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (az 55. sz. fõút
41+000–50+735 km-sz. közötti szakaszának burkolatmegerõsítés és kerékpárút-építés döntés-elõkészítõ tanulmányterve, engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése és engedélyeztetése – K. É. – 3388/2009)
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (55 sz. fõút 71+
869–84+669 km-szelvények közötti szakasz 11,5 tonnás
burkolatmegerõsítés döntés-elõkészítõ tanulmánytervének, valamint engedélyezési és kiviteli tervei elkészítése – K. É. – 3392/2009)
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (62. sz. fõút
18+965–21+713 km-szelvények közötti Szabadegyháza, ipartelepet elkerülõ szakaszának engedélyezési
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terv, valamint kiviteli terv elkészítése – K. É. –
3394/2009)
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás (a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei
települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer
I. ütem: új létesítményeinek tervezése és kivitelezése
– K. É. – 1431/2009)

Tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl
Budapest Fõváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata (a Bp. XIX. ker., Kossuth tér környezetrendezési
és parkrekonstrukciós kiviteleli munkái tárgyú közbeszerzési eljárásban megkötött szerzõdés teljesítésérõl
– K. É. – 3078/2009)
Budapest Fõváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata (a Magyar Fejlesztési Bank ÖKIF Hitelprogramja
keretében A és B beruházási célokhoz hosszú lejáratú,
fejlesztési célú hitel felvétele, valamint célhitel felvétele
tárgyú eljárásban megkötött szerzõdés 2008. évi teljesítésrõl tájékoztatás – K. É. – 3087/2009)
Budapest Fõváros XVI. Kerületi Önkormányzat (Budapest XVI. kerületi önerõs útépítések VI. – szerzõdés teljesítése – K. É. – 3489/2009)
Debreceni Hõszolgáltató Zrt. (Széchenyi utca 31. szám
alatti irodaház távhõ-szolgáltatási rendszerbe való bekapcsolásához primer távvezeték és hõközpont építése
– K. É. – 20791/2008)
Debreceni Hõszolgáltató Zrt. (Debrecen, Szoboszlói
út–István út csomópontban, a felszín alatt haladó NA
600-as nyugati gerincvezeték-szakasz felújítása elõreszigetelt vezetékkel – K. É. – 20792/2008)
Debreceni Vagyonkezelõ Zrt. (GSM-szolgáltatás
– K. É. – 3384/2009)
EVAT Egri Vagyonkezelõ és Távfûtõ Zrt. (távhõvezeték építése a Premier-lakókertben – K. É. – 18695/2008)
EVAT Egri Vagyonkezelõ és Távfûtõ Zrt. (távfûtési
csövek és rendszerelemek – K. É. – 18696/2008)
Fõvárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága
(különféle építõipari, kivitelezõi munkák elvégzése
VI. ütem 1. rész: CSAPI telephelyein felmerülõ festés-mázolási munkák – EXCELSIOR Ipari Szolgáltató Kft. – K. É. – 0387/2009)
Fõvárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága
(Rákóczi téri vásárcsarnok fémlemez tetõfedés cseréjének III. üteme és a tetõn kívüli acélszerkezetek korrózióvédelme – K. É. – 0388/2009)
Honvédelmi Minisztérium (az MH katonai szervezeteinek hajtóanyaggal történõ ellátása 2007–2009., eljárásazonosító: 25081/06-10/50. – K. É. – 0392/2009)
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Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (adásvételi szerzõdés 2 db új személygépkocsi beszerzésére – K. É. – 3548/2009)
Magyar Energia Hivatal (a HTM-szerzõdések megszûnésével kapcsolatos piacszimulációs modell elkészítésével és számítások elvégzésével összefüggésben
– K. É. – 2798/2009)
Magyar Közút Kht. (ROP burkolatfelújítás 2008. –
dél-dunántúli régió, 2. rész: 65195. sz. Dombóvár bekötõút 0,0–6,212 km-sz. közötti szakasz felújítása – K. É. –
3458/2009)
Magyar Turizmus Zrt. [DRV (Német Utazási Szövetség) 2008. november 12–16. között Magyarországon
megrendezésre kerülõ éves konferenciájának teljes körû megszervezése és lebonyolítása – K. É. – 0389/2009]
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (24 hónapon
keresztül ajánlatkérõ és intézményei által lefolytatandó körülbelül évi 30 nemzeti értékhatárt elérõ összegû
közbeszerzési eljárások lebonyolítása, 2 000 000 Ft/hó
– K. É. – 20050/2008)
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (elõmegvalósíthatósági tanulmány készítése a Pécsi Állatkert Pécs,
Árpád-tetõ 0580. hrsz. alatt található ingatlanon történõ kialakítása és turisztikai célú fejlesztése – K. É. –
3245/2009)
Pinka Menti Gazdák Szövetkezete (fejõházi fejõállások kialakítása és itatástechnológia kiépítése,
22 000 000 Ft – K. É. – 20244/2008)
suliNova Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési Kht. (módszertani pedagógus-továbbképzések
megvalósítása a HEFOP-2004-2.1.1 központi program
A komponens, 7. rész – K. É. – 18725/2008)
Százhalombatta Város Önkormányzata (HPV-vírus elleni oltóanyag beszerzése – K. É. – 3043/2009)
TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Kft. (2008. évben tervezett rekonstrukciós és kapacitásbõvítési munkák
I. ütem, 22. blokk, 2,6 km, 29 850 000 Ft + áfa – K. É. –
20725/2008)
Városi Intézményellátó Szervezet (az Általános Iskola,
Alapfokú Mûvészetoktatási és Pedagógiai-Szakmai
Szolgáltató Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat részére élelmiszerek szállítása 2008. december
31-ig – K. É. – 3474/2009)
Városi Intézményellátó Szervezet (a napközi otthonos
óvoda számára I. osztályú élelmiszerek szállítása 2008.
december 31-ig – K. É. – 3492/2009)
Városi Intézményellátó Szervezet (a Tiszaújvárosi
Humánszolgáltató Központ számára élelmiszerek szállítása 2008. december 31-ig – K. É. – 3527/2009)
Veszprém Megyei Önkormányzat (ajánlatkérõ fenntartásában lévõ intézmények részére mosodai gépek
beszerzése, 49 596 888 Ft) – K. É. – 21698/2008)
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Bélyegzõ érvénytelenítése
A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósága közzéteszi, hogy a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság, 6000 Kecskemét,
Liszt F. u. 19., MNB: 10025004-01743630, adószám: 15323888-2-03 feliratú 1-es sorszámú bélyegzõje elveszett.
A bélyegõ szövege:
Kiskunsági Nemzeti Park
Igazgatóság
1.
6000 Kecskemét, Liszt F. u. 19.
MNB: 10025004-01743630
Adószám: 15323888-2-03

A bélyegzõ használata 2009. február 24-tõl érvénytelen.
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette a

KOSSUTH-, ÁLLAMI ÉS SZÉCHENYI-DÍJASOK
1948–2008
címû könyvet
Másodszor rendezte kötetté a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó a Kossuth-, Állami és Széchenyi-díjjal
kitüntetettek névsorát, illetve a díjakkal kapcsolatos jogszabályokat, dokumentumokat. A 2008-as kiadásnak
tehát szerves, tartalmi elõzménye az 1998-ban, a Kossuth-díj alapításának 50. évfordulója alkalmából megjelent, de kereskedelmi forgalomba nem került, A Kossuth-díj, az Állami Díj és a Széchenyi-díj fél évszázada címû kislexikon. Annak elõtte, 1988-ban látott napvilágot az Akadémiai Kiadó és a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának közös gondozásában a Kossuth-díjasok és állami díjasok almanachja
1948–1985 címû munka. A sorrendben harmadik, összegzõ könyv idõszerûségét is az évforduló adja: hatvan
évvel ezelõtt, 1948-ban adták át az elsõ Kossuth-díjakat.
A könyv közreadásában az a szándék vezette a kiadót és a szerkesztõket, hogy az olvasó teljes áttekintést
kapjon hat évtized Kossuth-, állami és Széchenyi-díjasairól, e rangos elismerések alapításának és odaítélésének körülményeirõl.
A két kötet 550 oldal terjedelmû, ára 19 900 forint áfával.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám
alatti Közlöny Könyvesházban (tel.: 321-2136, fax: 321-5275), valamint a Budapest VIII., Somogyi
Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban (tel.: 318-8411), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem a

KOSSUTH-, ÁLLAMI ÉS SZÉCHENYI-DÍJASOK
1948–2008
címû, 550 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 19 900 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:
A megrendelõ (cég) neve: .................................................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): ..............................................................................................................................................
Utca, házszám: ..................................................................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: .........................................................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ............................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon
belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy postai
úton a fenti címre.
Keltezés: ........................................

...............................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
kiadásában megjelenik az

EU-JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
Az EU-Jogszabálytár az Európai Unió magyarra lefordított elsõdleges (alapszerzõdések, csatlakozási okmányok)
és másodlagos (az Európai Unió szervei által alkotott jogi aktusok) joganyagát tartalmazza.
Az EU-Jogszabálytár DVD-n a dokumentumok többféle szempont (évszám, Celex-szám, kibocsátó stb.) szerint
kereshetõk. Az adatbázisból megismerhetõk a joganyagok jellemzõi (megjelenés adatai, kibocsátó, hatályosság,
egyéb lényeges megjegyzések stb.), valamint közvetlenül elérhetõk azok kapcsolatai más EU-s, illetve magyar
jogszabályokkal.
Az Európai Unió jogában kevésbé jártas felhasználók számára lényeges információkkal szolgálnak az EU
Asszisztens menüpontban található ismertetõk.
Az EU Extra menüpont tartalmazza a magyar csatlakozási okmányt, valamint egyéb kiemelkedõen fontos európai
vonatkozású dokumentumokat.
Az EU-Jogszabálytár felhasználóbarát kialakítása és könnyen kezelhetõ funkciói hasznos és gyors segítséget
nyújtanak mind az EU-jogban már jártas, mind az azzal most ismerkedõ felhasználók számára.
Az EU-Jogszabálytár és a HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR között is mûködik az átjárhatóság, vagyis ha az
EU-Jogszabálytárban magyar jogszabályra van hivatkozás, akkor azt az EU-Jogszabálytárból azonnal meg lehet
nyitni.
Az EU-Jogszabálytár elõfizetési díjából a Hivatalos Jogszabálytár elõfizetõi 50% kedvezményt kapnak.
Éves elõfizetési díjak
Önálló változat
5 munkahelyes hálózati változat
10 munkahelyes hálózati változat
25 munkahelyes hálózati változat
50 munkahelyes hálózati változat
100 munkahelyes hálózati változat

86 400 Ft
156 000 Ft
192 000 Ft
312 000 Ft
408 000 Ft
708 000 Ft








Megrendeléssel kapcsolatban érdeklõdni lehet a 06-80-200-723-as zöldszámunkon és a 266-5095-ös
telefonszámon.
A megrendeléseket a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó címére (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.,
faxszámon a 266-8906, illetve e-mail-en az ugyfel@mhk.hu-ra) kérjük eljuttatni.

MEGRENDELÕLAP
Megrendeljük az EU-JOGSZABÁLYTÁR DVD változatát ................. példányban, 2009. ...................................... hónaptól.
A megrendelõ neve: .............................................................................................................................................
A megrendelõ címe: .............................................................................................................................................
Ügyintézõ neve: ...................................................................................................................................................
Telefonszáma: ......................................................................................................................................................
Küldési név, cím: ..................................................................................................................................................
Keltezés: ………………………………………
………………………………………
cégszerû aláírás
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Tisztelt Elõfizetõk!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2009. január 1-jétõl
a hivatalos lapok megjelentetése az alábbiak szerint változott

A Magyar Közlöny és a mellékletét képezõ Hivatalos Értesítõ tartalma újabb rovatokkal bõvült
Magyar Közlöny
I.
II.

Az Alkotmány és annak módosításai
Törvények

Hivatalos Értesítõ
I.
II.

Egységes szerkezetû jogi aktusok
Statisztikai közlemények

III.

Kormányrendeletek

III.

Utasítások, jogi iránymutatások

IV.

A Magyar Nemzeti Bank elnökének
rendeletei

IV.

Állásfoglalások

V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

A Kormány tagjainak rendeletei
Az Alkotmánybíróság határozatai és
végzései
Jogegységi határozatok
Az Országos Választási Bizottság
állásfoglalásai
Határozatok Tára

V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Személyügyi hírek
Alapító okiratok
Pályázati felhívások
Közlemények
Hirdetmények (a Cégközlöny, az Európai
Unió Hivatalos Lapja, a Közbeszerzési
Értesítõ és a Bírósági Határozatok figyelése,
illetve a tartalomjegyzékek közzététele)

Havonta a kiadó DVD-formátumban tematizált jogszabálygyûjteményeket biztosít az elõfizetõknek.
A jogszabálygyûjtemények árát az elõfizetési díj tartalmazza.

2009. január 1-jétõl
– a Belügyi Közlöny tartalmazza a Sport Értesítõt, a Turisztikai Értesítõt és az Önkormányzatok Közlönyét,
– a Szociális Közlöny és a Munkaügyi Közlöny – összevonást követõen – Szociális és Munkaügyi Közlöny
néven, egy lapként jelenik meg,
– az Oktatási Közlöny és a Kulturális Közlöny korábbi elõfizetõi az Oktatási és Kulturális Közlönyben
találhatják meg a számukra fontos információkat,
– az Egészségbiztosítási Közlöny az Egészségügyi Közlönybe integrálódott, az érdeklõdõk az Egészségügyi Közlönybõl tájékozódhatnak az ez idáig két lapban közölt információkról.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
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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 2009. évre vonatkozó elõfizetésre, ha a példányszámot, esetleg a címlistát módosítják, vagy új lapra szeretnének elõfizetni (pontos szállítási, név- és utcacím-megjelöléssel). Kérjük, hogy az esetleges módosítást (cím- és példányszámváltozás) szíveskedjenek levélben vagy faxon megküldeni. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a lapszállításról kizárólag az elõfizetési díj beérkezését követõen intézkedünk. Fontos, hogy az elõfizetési díjakat a megadott 10300002-20377199-70213285 sz. számlára utalják, illetve a kiadó
által kiküldött készpénz-átutalási megbízáson fizessék be. Készpénzes befizetés kizárólag a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó ügyfélszolgálatán (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.) lehetséges (levélcím: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó,
1394 Budapest, 62. Pf. 357, fax: 318-6668).

A 2009. évi elõfizetési díjak
(Az árak az áfát tartalmazzák.)
Magyar Közlöny
Az Alkotmánybíróság Határozatai
Belügyi Közlöny
Egészségügyi Közlöny
Földmûvelésügyi
és Vidékfejlesztési Értesítõ
Közbeszerzési Értesítõ

151 452 Ft/év
27 972 Ft/év
39 564 Ft/év
39 564 Ft/év
27 468 Ft/év
96 516 Ft/fél év

Szociális és Munkaügyi Közlöny
Oktatási és Kulturális Közlöny
Pénzügyi Közlöny
Ügyészségi Közlöny
Bûnügyi Szemle
L'udové noviny
Neue Zeitung
Pénzügyi Szemle

39 564 Ft/év
31 500 Ft/év
45 108 Ft/év
9 324 Ft/év
12 600 Ft/év
7 308 Ft/év
7 056 Ft/év
23 100 Ft/év

CD-Cégközlöny
A Cégközlöny közleményeinek hetente megjelenõ, oldalhû gyûjteménye CD-n, melyen a közlemények gyors megtalálását keresõfunkció segíti.
A CD 2009. évi éves elõfizetési díjai
(Áraink a 20%-os áfát tartalmazzák.)
Önálló változat 141 696 Ft
5 munkahelyes hálózati változat
10 munkahelyes hálózati változat

207 936 Ft
274 176 Ft

25 munkahelyes hálózati változat
50 munkahelyes hálózati változat

472 890 Ft
804 096 Ft

A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
hatályos jogszabályok hivatalos számítógépes gyûjteményének 2009. évi éves elõfizetési díjai
(Áraink a 20%-os áfát tartalmazzák.)
Önálló változat
5 munkahelyes hálózati változat
10 munkahelyes hálózati változat

97 200 Ft
171 600 Ft
216 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat
50 munkahelyes hálózati változat
100 munkahelyes hálózati változat

351 000 Ft
459 000 Ft
780 000 Ft

AZ EU-JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
Az Európai Unió Jogszabályai gyûjteményének 2009. évi éves elõfizetési díja
(Áraink a 20%-os áfát tartalmazzák.)
Önálló változat
5 munkahelyes hálózati változat
10 munkahelyes hálózati változat

86 400 Ft
156 000 Ft
192 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat
50 munkahelyes hálózati változat
100 munkahelyes hálózati változat

312 000 Ft
408 000 Ft
708 000 Ft

Facsimile Magyar Közlöny. A hivatalos lap 2008-as évfolyama jelenik meg CD-n az eredeti külalak megõrzésével, de könnyen kezelhetõen.
Ára: 18 480 Ft + áfa.

A Hivatalos Értesítõt szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével.
A szerkesztésért felelõs: dr. Latkóczy Antal, Budapest V., Kossuth tér 1–3.
Kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó. Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Budapest VIII., Somogyi Béla utca 6. Telefon: 266-9290, www.mhk.hu.
Terjesztés, telefon: 235-4554, 266-9290/240, 241-es mellék.
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