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3. §

b) mixed credits: associated financing packages of
concessionary credits mixed with grants. The overall
concessionality level of a package set forth in the OECD
rules is calculated on the basis of the interest subsidy and
the grant part, the latter may include but not exceed the
amount of the risk premium;
c) concessionality level: the difference between the
nominal value of the tied aid credit and the discounted
present value of the future debt service payable by the
borrower, expressed as a percentage of the nominal value
of the tied aid credit;
d) nominal value of the tied aid: the total value of the
project financed in the frame of the tied aid credit along
with the risk premium for the credit repayment excluding
interests;
e) grant element: the part of the tied aid credit’s
nominal capital value, non-repayable by the borrower;
f) OECD Arrangement: OECD Arrangement on
Officially Supported Export Credits effective on the day of
contracting;
g) starting point of credit: to be determined according
to the list of definitions set out in the k) point of Annex XI.
of the OECD Arrangement;
h) DDR: Differential Discount Rate used for
calculating the concessionality level of tied aid in a given
currency, set forth in the provision of the OECD
Arrangement for „calculation of Concessionality level of
tied aid”;
i) ODA: Official Development Assistance.

A megállapodás hiteles angol nyelvû szövege és annak
hivatalos magyar nyelvû fordítása a következõ:

Article 2

III. Kormányrendeletek
A Kormány
115/2009. (VI. 3.) Korm.
rendelete
a Magyar Köztársaság Kormánya
és a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság
Kormánya között pénzügyi együttmûködési
keretprogram kialakításáról szóló
megállapodás kihirdetésérõl
1. §
A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyar
Köztársaság Kormánya és a Laoszi Népi Demokratikus
Köztársaság Kormánya között pénzügyi együttmûködési
keretprogram kialakításáról szóló megállapodás (a továbbiakban: megállapodás) kötelezõ hatályának elismerésére.
2. §
A Kormány a megállapodást e rendelettel kihirdeti.

„AGREEMENT
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF HUNGARY AND THE
GOVERNMENT OF THE LAO PEOPLE’S
DEMOCRATIC REPUBLIC ABOUT THE
ESTABLISHMENT OF A FRAMEWORK
PROGRAMME FOR FINANCIAL CO-OPERATION
The Government of the Republic of Hungary and the
Government of the Lao People’s Democratic Republic
(further on: Contracting Parties) agree about the mutually
advantageous extension of the economic relationship and
promotion of the development co-operation as follows:
Article 1
Definitions
For the purpose of this Agreement:
a) tied aid credit: export credit tied to procurement of
goods and/or services originating from Hungary and
supported officially through interest rate support and
insurance with a concessionality level not less than the
relevant proportion set forth in the provision of the OECD
Arrangement for „minimum concessionality level”;

Establishment of the framework programme
for financial co-operation
The Government of the Republic of Hungary, in
accordance with its international development
co-operation policy, offers a non-refundable official
support through interest rate support and grant element, to
tied aid credits (further on: tied aid credit line) disbursed
by the Hungarian Export-Import Bank Pte. Ltd. (further
on: Eximbank) with the framework conditions set out in
the present Agreement, available for financing high
priority development projects of the Lao People’s
Democratic Republic, nominated in Appendix I.
The Government of the Lao People’s Democratic
Republic accepts the tied aid credit line and, acting in
accordance with its own legal system and international
obligations, supports the realisation of the present
framework programme of tied aid credit by issuing
sovereign guaranties or accepts payment obligations equal
to a sovereign guarantee issued by the state or any
authorised governmental organisation to ensure the
repayment of the credit spent and its additional charges.
(For the avoidance of any doubt, in case under the
individual credit agreements the Ministry of Finance of the
Lao People’s Democratic Republic – as the authorised
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organisation of its Government – shall act as the borrower,
the undertaking of the Ministry of Finance shall be deemed
to be sovereign under this Agreement.)
Contracting Parties express their willingness with
respect to the participants of the credit transactions
belonging to the present tied aid credit line and will
confirm by declarations that pursuant to the provisions of
the action statement of the OECD on „Bribery and
officially supported export credits” they did not participate
in any bribery in relation to the transactions and they are
not aware of any corruption.
Article 3
Amount of the tied aid credit line and its financial
conditions
The total value of the projects financed under the tied
aid credit line is 8,6 M USD. The firm commitments arise
on the basis of the individual credit agreements concluded
between the Ministry of Finance of the Lao People’s
Democratic Republic and Eximbank as stipulated in
Article 7 of this Agreement.
The concessionality level of credits payable under the
tied aid credit line shall reach 50 per cent in accordance
with the provision of the OECD Arrangement for
„minimum concessionality level”.
Tenor of the credits disbursed under the tied aid credit line
shall not exceed 18 (eighteen) years, which includes maximum
8 (eight) years grace period starting form the starting point of
credit as defined in the OECD Arrangement, and maximum 10
(ten) years repayment period of the credit.
The disbursement period of credits disbursed under the
tied aid credit line will be stipulated in the individual credit
agreement depending on the particular projects. The
disbursement period for the individual credits shall not
exceed 3 (three) years.
Relating to the credits disbursed under the tied aid credit
line interest rates will be set on the basis of to the OECD
Arrangement and will be stipulated in the individual credit
agreements, which remain constant for the whole tenor of the
credits.
Relating to the credits disbursed under the tied aid credit
line, risk premia stipulated in the individual credit
agreements will be calculated in line with the OECD
Arrangement, and will be officially supported and counted
in as a grant part of the associated financing package.
Article 4
Utilisation of the tied aid credit line
The tied aid credit line can be utilised for the realisation
of projects not objected by signers of the OECD
Arrangement during the procedure in conformity with the
acceptance rules of the OECD Arrangement and the
consultation procedure, respectively.
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Contracting Parties agree that the Government of the
Lao People’s Democratic Republic will apply the tied aid
credit line for projects specified in the Appendix I forming
an integral part of this Agreement.
The selected projects will be realised by Hungarian
exporters which companies shall be registered in Hungary.
The financed exports realised under the tied aid credit line
may include the foreign content in cases if at least 50 per cent
of the export realised by companies registered in Hungary
qualifies as of Hungarian origin performed on the territory of
the Lao People’s Democratic Republic.
The Government of the Lao People’s Democratic
Republic or the organisation appointed by it chooses
companies registered in Hungary (further on: exporter) for
realisation of the projects specified in the Appendix, in
conformity with its legislation, acting in accordance with
the Good Procurement Practice for ODA, and gives the
Ministry for National Development and Economy
information about its decisions.

Article 5
Acceptance procedure
The Contracting Parties, for acceptance of the projects
financed under the credit line as per this Agreement, will
follow the procedure below:
a) The exporter and the buyer/importer elaborate the
export contract on the realisation of the project.
b) The Ministry of Finance of Lao People’s Democratic
Republic approves the export contract concluded and gives a
written notice about this to the Hungarian Eximbank.
c) Eximbank confirms in writing the export contract
approved by the Ministry of Finance of Lao People’s
Democratic Republic.

Article 6
Disbursement of the tied aid credit
Detailed conditions of the tied aid credit provided to
finance the project accepted by the Contracting Parties is
to be stipulated in the individual credit agreement between
the borrower authorised by the Government of the Lao
People’s Democratic Republic in accordance with the
provisions laid down in Article 7 on the one part and
Eximbank as the lender on the other.
Eximbank, for the account of its own resources, lends
tied aid credit, up to the amount of credit line agreed in this
Agreement, in the form of mixed credit to the borrower
authorised by the Government of the Lao People’s
Democratic Republic for the realisation of the accepted
project. The measure of the financing is 100 per cent of the
value of the accepted project and the amount of the grant
element.
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Commercial and political risks of the tied aid credit will
be insured by the Hungarian Export Credit Insurance Pte.
Ltd. (further on: MEHIB).
Article 7
General preconditions of the individual
credit agreements
According to the relevant international obligations,
individual tied aid credit financing a particular project shall
be notified to, and accepted by the OECD and the EU. After
successful execution of this procedure, written notice is sent
to the buyer, the exporter, and the Contracting Parties,
respectively.
The borrower under the individual credit agreements
shall be the Ministry of Finance of the Lao People’s
Democratic Republic, as the authorised representative of
the Government of the Lao People’s Democratic Republic.
In the individual credit agreements the Ministry of Finance
of the Lao People’s Democratic Republic shall undertake
the repayment of the credit, the payment of interests and
additional charges based on the present tied aid credit line
in the case of the project specified in the Appendix I.
The Lao People’s Democratic Republic shall set aside
the amount of its payment obligation in the actual year in
its state budget.
Eximbank and MEHIB shall conclude a credit
insurance contract complying with the conditions fixed by
the Hungarian law in force.
Article 8
Taxes, fees
The Contracting Parties are obliged to pay the taxes,
fees and other public charges arising on the basis of the
execution of this Agreement in their own country. These
costs cannot be paid from the individual tied aid credits
and they cannot be separated.
Costs arising during the individual credit agreement shall be
paid by the parties of the credit agreement in their own country
and they cannot be charged on the individual tied aid credit.
During the reimbursement of the loan and the payment of
the interest the amounts to be paid cannot be decreased by the
tax levied by the Lao People’s Democratic Republic or other
amounts arising as a result of other payment obligations.
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Article 10

Governing Law and Arbitration
The individual credit agreement shall be governed by
the laws of the Republic of Hungary.
All disputes arising from or in connection with the
individual credit agreement shall be settled first by
amicable negotiations in good faith. In case the said
disputes are not settled within 60 (sixty) calendar days, the
said disputes shall be finally settled under the Rules of
Conciliation and Arbitration of the International Chamber
of Commerce (ICC), Paris, by 3 (three) arbitrators. The
arbitration shall be conducted in English language. Place
of arbitration shall be Paris, France.

Article 11
Closing Provisions
a) This Agreement shall be valid for two years from the
date of its coming into force.
b) Provisions of this Agreement, even after their
expiry, shall be applicable for projects accepted and
financed on the basis of the individual credit agreement
concluded according to this Agreement.
c) The Contracting Parties shall notify each other in
writing through diplomatic channels that they have
fulfilled the internal legal prescriptions necessary for the
coming into force of this Agreement. The present
Agreement shall come into force on the day of receipt of
such a note later on.
d) This Agreement may be cancelled in writing through
diplomatic channels without explanation by either
Contracting Party. In this case the Agreement shall abate
on the 30th (thirtieth) day of the other Contracting Party’s
receipt of the notification about cancellation.
e) The Contracting Parties may amend or supplement
this Agreement at their common will and agreement
through the way of exchange of diplomatic notes. These
amendments and supplements shall come into force
according to point c) of this Article.
Signed in Vientiane on the 06 day of March in
2009. in English language, in two originals.

Article 9
Dispute Settlement
The Contracting Parties shall settle any dispute in
connection with this Agreement in the course of direct
negotiations.

...............................
on behalf of the
Government
of the Republic
of Hungary

.................................
on behalf of the
Government
of the Lao People’s
Democratic Republic
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ANNEX ON

LIST OF PROJECTS PROPOSED FOR REALISATION
ON THE BASIS OF THE AGRREEMENT
ON A FRAMEWORK PROGRAM FOR FINANCIAL
CO-OPERATION BETWEEN THE REPUBLIC
OF HUNGARY AND THE LAO PEOPLE’S
DEMOCRATIC REPUBLIC
1. Small scale farm reconstruction and modernisation in
Nongteng
2. Small scale farm reconstruction and modernisation in
Namxuang & Namhoum
3. Small scale farm reconstruction and modernisation in
Naluang & Namtouam
MEGÁLLAPODÁS
A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA
ÉS A LAOSZI NÉPI DEMOKRATIKUS
KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖZÖTT
PÉNZÜGYI EGYÜTTMÛKÖDÉSI
KERETPROGRAM KIALAKÍTÁSÁRÓL
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Szerzõdõ Felek) a gazdasági kapcsolatok kölcsönösen elõnyös
bõvítése és a fejlesztési együttmûködés elõsegítése érdekében az alábbi megállapodást kötik:
1. cikk
Meghatározások
Jelen Megállapodás alkalmazásában:
a) kötött segély: olyan kamattámogatás és biztosítás útján állami támogatásban részesülõ, Magyarországról származó áruk és/vagy szolgáltatások beszerzéséhez kötött exporthitel, amelyben a kedvezmény mértéke legalább az
OECD Megállapodásban szereplõ „minimum kedvezményezettségi szint”;
b) vegyes hitel: olyan pénzügyi csomag, amely egyaránt tartalmaz kedvezményes hitelt és adományokat. Az
OECD szabályok értelmében a csomag összesített kedvezményeinek mértéke a kamattámogatás és a legfeljebb
a kockázati felár összegével megegyezõ adományelem
alapján kerül kiszámításra;
c) kedvezményezettség mértéke: a segélyhitel névértéke és a hitelfelvevõ által a jövõbeni adósságszolgálat diszkontált jelenértéke közötti különbség, a segélyhitel névértékének százalékában kifejezve;
d) a kötött segélyhitel névértéke: a kötött segélyhitel
keretében finanszírozott projekt teljes értéke a hitelvisszafizetés kockázati felárával együtt, kamatok nélkül;
e) adományelem: a kötött segélyhitel névleges tõkeértékének a hitelfelvevõ által vissza nem térítendõ része;
f) OECD Megállapodás: az Államilag Támogatott Exporthitelekrõl szóló OECD Megállapodás szerzõdéskötéskor hatályos változata;
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g) a hitel kezdõnapja: az OECD Megállapodás XI. sz.
melléklete k) pontjának definíciós listája szerint kerül
meghatározásra;
h) DDR: a kötött segélyhitel kedvezményezettségi
szintjének kiszámításához alkalmazott diszkont ráta az
OECD Megállapodás által a kedvezményezettségi szint
kiszámításáról szóló rendelkezésében foglaltak szerint;
i) ODA: Hivatalos Fejlesztési Segítségnyújtás.
2. cikk
A pénzügyi együttmûködési keretprogram
létrehozása
A Magyar Köztársaság Kormánya, nemzetközi fejlesztési
együttmûködési politikájával összhangban, a Magyar Export-Import Bank Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság
(a továbbiakban: Eximbank) által a jelen Megállapodásban
rögzített keretfeltételekkel folyósítható kötött segélyhitelekhez (a továbbiakban: kötött segélyhitelkeret) kapcsolódóan
vissza nem térítendõ hivatalos támogatást ajánl fel kamattámogatás és adományelem formájában a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság elsõdleges fontosságú fejlesztési céljai
között szereplõ kiemelt programokhoz a Megállapodás mellékletben nevesített projektekhez.
A Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság a kötött segélyhitelkeretet elfogadja, és a jelen segélyhitel keretprogram
megvalósulását – belsõ jogrendjének és nemzetközi kötelezettségeinek megfelelõen eljárva – a felhasznált hitel és járulékainak visszafizetését biztosító szuverén garancia nyújtásával, vagy az állam által kibocsátott szuverén garanciával
egyenértékû fizetési kötelezettség elfogadásával támogatja.
(Ez azt jelenti, hogy a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság Pénzügyminisztériuma az általa aláírt egyedi hitelszerzõdések tekintetében, mint a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság Kormánya által kijelölt hivatalos szerv a szuverén
hiteladóst testesíti meg a Megállapodás alapján.)
A Szerzõdõ Felek kifejezik készségüket, hogy a jelen
segélyhitel keretprogramhoz tartozó hitelügyletek résztvevõi nyilatkozattal erõsítik meg, hogy az OECD Vesztegetésekrõl és az Államilag Támogatott Exporthitelekrõl
szóló cselekvési nyilatkozatában foglaltak értelmében
nem vettek részt az ügylettel kapcsolatos vesztegetésekben és nincs tudomásuk korrupcióról.
3. cikk
A kötött segélyhitelkeret összege
és pénzügyi feltételei
A kötött segélyhitelkeretbõl finanszírozható projektek
összértéke legfeljebb 8,6 M USD, azaz nyolcmillió hatszázezer amerikai dollár. A végleges kötelezettség az
Eximbank és a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság
Pénzügyminisztériuma között megkötésre kerülõ egyedi
hitelszerzõdések alapján keletkezik a 7. cikk szerint.
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A kötött segélyhitelkeretbõl folyósítható hitelek kedvezményének mértéke nem lehet kevesebb mint 50%, az
OECD Megállapodás által elõírt minimum kedvezményezettséggel összhangban.
A kötött segélyhitelkeretbõl folyósított hitelek futamideje a folyósítási idõszakot követõen nem haladhatja meg
a 18 (tizennyolc) évet, mely idõtartam az OECD Megállapodásban foglaltak alapján a hitel kezdõnapjától számított
maximum 8 (nyolc) év türelmi idõt és maximum 10 (tíz) év
törlesztési idõszakot foglal magába.
A kötött segélyhitelkeretbõl folyósított hitelekhez a folyósítási idõszak az egyedi hitelszerzõdésekben kerül rögzítésre, az adott projekttõl függõen. A folyósítási idõszak
nem haladhatja meg a 3 (három) évet.
A kamat mértéke az egyedi hitelszerzõdésekben kerül
rögzítésre az OECD Megállapodás alapján és mértéke
a kölcsön teljes futamideje alatt változatlan marad.
A kötött segélyhitelkeretbõl folyósított hitelekre az
egyedi hitelszerzõdésekben rögzített mértékû kockázati
felár kerül felszámításra az OECD Megállapodásban foglaltakkal összhangban, amely adomány elem formájában
elengedésre kerül a vegyes hitel részeként.
4. cikk
A kötött segélyhitelkeret felhasználása
A kötött segélyhitelkeret olyan projektek megvalósításához vehetõ igénybe, amelyek ellen az OECD
Megállapodás jóváhagyási rendje szerinti eljárás során az
OECD Megállapodás aláírói nem emeltek kifogást, illetve
amelyeket a konzultációs eljárás során elfogadtak.
A Szerzõdõ Felek megállapodnak abban, hogy a Laoszi
Népi Demokratikus Köztársaság Kormánya a segélyhitelkeretet ezen Megállapodás elválaszthatatlan részét képezõ
Mellékletben szereplõ projektek megvalósítására fordítja.
A kiválasztott projekteket Magyarországon bejegyzett
gazdálkodó szervezetek magyar exporttal valósítják meg.
A segélyhitelkeretbõl megvalósuló finanszírozás idegen
tartalomra akkor terjedhet ki, ha a Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezetek által a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság területén teljesített export legalább 50%-ban magyar származásúnak minõsül.
A Mellékletben meghatározott prioritást élvezõ projektek megvalósításáról a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság Kormánya vagy az általa kijelölt szerv a jogszabályok szerint eljárva, a hivatalos fejlesztési támogatásokra
vonatkozó szabályoknak megfelelõen dönt, az „ODA
Közbeszerzési Gyakorlattal” összhangban, és errõl tájékoztatja a Magyar Köztársaság Nemzeti Fejlesztési és
Gazdasági Minisztériumát.
5. cikk
Befogadási eljárás
A Megállapodás alapján a hitelkeretbõl finanszírozandó
projektek befogadásához a Szerzõdõ Felek az alábbi eljárást követik:
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a) Az exportõr és az importõr kidolgozza a projektek
megvalósításáról szóló kereskedelmi szerzõdést.
b) A Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság Pénzügyminisztériuma jóváhagyja a kereskedelmi szerzõdést és
a döntésrõl írásban tájékoztatja a Magyar Eximbankot.
c) Az Eximbank írásban visszaigazolja a Laoszi Népi
Demokratikus Köztársaság Pénzügyminisztériuma által
jóváhagyott szerzõdést.
6. cikk
A kötött segélyhitelek folyósítása
A Szerzõdõ Felek által befogadott projektek finanszírozására nyújtott kötött segélyhitelek részletes feltételeit
egyrészrõl a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság Pénzügyminisztériuma, mint hiteladós, másrészrõl az Eximbank, mint hitelnyújtó között megkötendõ egyedi hitelszerzõdések rögzítik a jelen megállapodás 7. cikkében
foglalt rendelkezésekkel összhangban.
Az Eximbank saját forrásai terhére a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság Kormánya által kijelölt hiteladós
részére a jelen megállapodásban foglalt hitelkeret névértékének összegéig kötött segélyhitelt nyújt a befogadott projektek megvalósítására. A finanszírozás mértéke a befogadott projektek értékének 100%-a, plusz az adományelem
összege.
A kötött segélyhitelek kereskedelmi és politikai kockázatait a Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. (a továbbiakban:
MEHIB) biztosítja.
7. cikk
Az egyedi hitelszerzõdések feltételei
A nemzetközi kötelezettségek szerint az egyedi projektekhez kapcsolódó segélyhitel nyújtásának szándékát jóváhagyás céljából elõzetesen be kell jelenteni az OECD és
az EU részére. A jóváhagyási folyamat sikeres lezárása
után a vevõ, az exportõr, valamint a Szerzõdõ Felek errõl
értesítést kapnak.
Az egyedi hitelszerzõdések hiteladósa a Laoszi Népi
Demokratikus Köztársaság Pénzügyminisztériuma, mint
a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság Kormánya által
kijelölt hivatalos szerv. A Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság Kormánya az egyedi hitelszerzõdésekre vonatkozóan a hitel és kamatainak és egyéb költségeinek visszafizetésére kötelezettséget vállal a Megállapodás mellékletében nevesített projektek vonatkozásában.
A Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság a fizetési kötelezettségének adott évben fennálló összegét, állami költségvetésében elkülönített formában feltünteti.
Az Eximbank és a MEHIB a hatályos magyar jogszabályokban rögzített feltételek mellett hitelbiztosítási szerzõdést kötnek.
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8. cikk
Adók, költségek

A Szerzõdõ Felek a Megállapodás végrehajtása alapján
a saját országukban felmerülõ adó-, illeték- vagy egyéb
közteherbõl adódó fizetési kötelezettségüket saját országukban kötelesek teljesíteni. Ezek a költségek – amennyiben felmerülnek – az egyes segélyhitelekbõl nem fizethetõk ki, és nem különíthetõk el.
Az egyedi hitelszerzõdések során felmerülõ költségeket
a hitelszerzõdések részes felei saját országukban fizetik meg,
és e költségek nem terhelhetõk az egyes segélyhitelekre.
A kölcsön törlesztésekor és a kamat fizetésekor a kifizetendõ összegek nem csökkenthetõk a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság részérõl kiszabott adó vagy egyéb fizetési kötelezettség miatt felmerülõ összeggel.
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tálybalépéséhez szükséges belsõ jogi elõírásaiknak. Jelen
Megállapodás az errõl szóló késõbbi jegyzék kézhezvételének napján lép hatályba.
d) A Megállapodást bármelyik Szerzõdõ Fél indoklás
nélkül, diplomáciai úton írásban felmondhatja. Ebben az
esetben a Megállapodás a felmondásáról szóló értesítésnek a másik Szerzõdõ Fél által történt kézhezvételét követõ 30. (harmincadik) napon hatályát veszti.
e) A Szerzõdõ Felek a Megállapodást közös akarattal,
egyetértésben, diplomáciai jegyzékváltás útján módosíthatják, vagy kiegészíthetik. Ezek a módosítások és kiegészítések
a c) pontban foglalt eljárás szerint lépnek hatályba.
Készült Vientiane-ban, 2009. év március hónap 6. napján, angol nyelven, két eredeti példányban.
........................................
A Magyar Köztársaság
Kormánya nevében

......................................
A Laoszi Népi
Demokratikus Köztársaság
Kormánya nevében

9. cikk
Jogviták

MELLÉKLET
A Szerzõdõ Felek a jelen Megállapodás kapcsán felmerülõ vitákat közvetlen tárgyalások útján rendezik.

10. cikk
Az irányadó jog és választott bíróság
Az egyedi hitelszerzõdésekre a Magyar Köztársaság
joga az irányadó.
Az egyedi hitelszerzõdésbõl eredõ vagy azzal összefüggésben keletkezõ minden vitát elsõsorban békés és jóhiszemû tárgyalások útján kell rendezni. Amennyiben a kérdéses viták 60 (hatvan) naptári napon belül nem kerülnek
rendezésre, a vitákat a párizsi Nemzetközi Kereskedelmi
Kamara (ICC) Békéltetõ és Választottbírósági Szabályzatának megfelelõen kell véglegesen rendezni 3 (három) választottbíró útján. A választottbírósági eljárást angol nyelven kell lefolytatni. Az eljárás helye Párizs, Franciaország.

11. cikk
Záró rendelkezések
a) A jelen Megállapodás a hatálybalépéstõl számított
két évre szól.
b) Jelen Megállapodás rendelkezéseit hatályának lejárta után is alkalmazni kell azokra a befogadott projektekre,
amelyek finanszírozása a jelen Megállapodás szerint megkötött egyedi hitelszerzõdések alapján valósulnak meg.
c) A Szerzõdõ Felek diplomáciai úton, írásban tájékoztatják egymást arról, hogy eleget tettek a Megállapodás ha-

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA
ÉS A LAOSZI NÉPI DEMOKRATIKUS KÖZTÁRSASÁG
KORMÁNYA KÖZÖTT PÉNZÜGYI
EGYÜTTMÛKÖDÉSI KERETPROGRAM
KIALAKÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁS
ALAPJÁN MEGVALÓSÍTÁSRA JAVASOLT
KIVÁLASZTOTT PROJEKTEK LISTÁJA
1. Nongteng minifarm rekonstrukciója
és korszerûsítése
2. Namxuang & Namhoum minifarm rekonstrukciója
és korszerûsítése
3. Naluang & Namtouam minifarm rekonstrukciója
és korszerûsítése
„
4. §
(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) E rendelet 2–3. §-a a megállapodás 11. cikkének
c) pontjában meghatározott idõpontban lép hatályba.
(3) A megállapodás, illetve e rendelet 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 rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekrõl a külgazdaságért felelõs miniszter gondoskodik.
Budapest, 2009. február 18.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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IV. A Magyar Nemzeti
Bank elnökének
rendeletei
A Magyar Nemzeti Bank elnökének
15/2009. (VI. 3.) MNB
rendelete
a „Bánki Donát” emlékérme
kibocsátásáról
A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény 60. §-a (1) bekezdésének d) pontja alapján fennálló
jogkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. §

Az emlékérmébõl 20 000 darab készíthetõ, amelybõl
10 000 darab különleges – ún. proof – technológiával
verhetõ.

4. §
Ez a rendelet 2009. június 4-én lép hatályba.
Simor András s. k.,
a Magyar Nemzeti Bank elnöke

1. melléklet
a 15/2009. (VI. 3.) MNB rendelethez
Az emlékérme elõlapjának képe:

(1) A Magyar Nemzeti Bank – Bánki Donát születésének 150. évfordulója alkalmából – „Bánki Donát” megnevezéssel 1000 forintos címletû réz-nikkel ötvözetû emlékérmét bocsát ki.
(2) A kibocsátás idõpontja: 2009. június 4.

2. §
(1) Az emlékérme négyzet alakú, 75% réz és 25% nikkel ötvözetébõl készült, súlya 14 gramm, szélessége
28,43 mm, széle sima.
(2) Az emlékérme elõlapján, a középmezõben a Bánkiféle vízturbina stilizált ábrázolása látható. A vízturbina ábrázolása alatti vízszintes sorokban a ,,MAGYAR” és
a ,,KÖZTÁRSASÁG” felirat, a vízturbina ábrázolása felett az „1000” értékjelzés és a ,,FORINT” felirat olvasható.
A vízturbina ábrázolása mellett, az emlékérme bal oldali
peremével párhuzamosan a ,,2009” verési évszám, az emlékérme jobb oldali peremével párhuzamosan pedig
a ,,BP.” verdejel olvasható. Az emlékérme elõlapjának képét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(3) Az emlékérme hátlapján Bánki Donát portréja látható. A portré fölött a ,,BÁNKI DONÁT” felirat olvasható.
A portrétól jobbra, egymás alatti vízszintes sorokban az
„1859–1922”, az „A BÁNKI-FÉLE”, a ,,VÍZTURBINA”,
és a ,,FELTALÁLÓJA” felirat olvasható, a jobb alsó sarokban pedig Bitó Balázs tervezõmûvész mesterjegye található. Az emlékérme hátlapjának képét e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

2. melléklet
a 15/2009. (VI. 3.) MNB rendelethez
Az emlékérme hátlapjának képe:
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V. A Kormány tagjainak
rendeletei
Az igazságügyi és rendészeti miniszter
14/2009. (VI. 3.) IRM
rendelete
az anyakönyvekrõl, a házasságkötési eljárásról
és a névviselésrõl szóló
6/2003. (III. 7.) BM rendelet módosításáról
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„(3) Külön-külön házassági anyakönyvet, illetve bejegyzett élettársi kapcsolatok anyakönyvét lehet vezetni
azokon a településeken, ahol több házasságkötõ terem is
mûködik, továbbá, ha az anyakönyvvezetõ a hivatali helyiségén kívül is rendszeresen közremûködik házasságkötésnél vagy a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésénél.
(4) Azon a településen, ahol párhuzamosan több házassági anyakönyvet vagy bejegyzett élettársi kapcsolatok
anyakönyvét vezetnek, az egyes anyakönyvek fedõtáblájának elsõ oldalán az anyakönyvvezetõ megkülönböztetõ
betûjelzést (A, B, C stb.) is feltüntet.”

3. §
Az anyakönyvekrõl, a házasságkötési eljárásról és
a névviselésrõl szóló 1982. évi 17. törvényerejû rendelet
42/A. § (1) és (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §
c) pontjában foglalt feladatkörömben a következõket rendelem:
1. §
Az anyakönyvekrõl, a házasságkötési eljárásról és
a névviselésrõl szóló 6/2003. (III. 7.) BM rendelet
(a továbbiakban: R.) 1. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, és a § a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A hazai anyakönyvezést végzõ kijelölt hatóság
a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal (a továbbiakban: hazai anyakönyvezést végzõ hatóság), amelynek
anyakönyvvezetõi vezetik a hazai anyakönyveket.
(3) A bejegyzett élettársi kapcsolatok anyakönyvét az
At. 26/E. §-ában meghatározott anyakönyvvezetõk mellett
a körzetközponti feladatokat ellátó más települési önkormányzat polgármesteri hivatalának anyakönyvvezetõje
vezeti. A bejegyzett élettársi kapcsolatok anyakönyvét vezetõ anyakönyvvezetõ helyettesítésére a 7. § (3)–(6) bekezdésében foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.”

2. §
(1) Az R. 2. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az anyakönyvvezetõ a születések, a házasságkötések, a bejegyzett élettársi kapcsolatok és a halálesetek adatait, valamint az ezekben bekövetkezett változásokat elõre
bekötött, harminc vagy háromszáz számozott lapot – házassági anyakönyv és a bejegyzett élettársi kapcsolatok
anyakönyve esetén hatvan vagy hatszáz oldalt – tartalmazó, hitelesített és egyedi azonosítóval ellátott anyakönyvekben vezeti.”
(2) Az R. 2. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

Az R. 8. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„8. § Az anyakönyvvezetõ a helyi önkormányzat polgármesteri hivatalában megállapított hivatali munkaidõn
túl is közremûködhet a házasságkötésnél, a bejegyzett
élettársi kapcsolat létesítésénél, illetve a családi események társadalmi megünneplésénél. Ha a felek valamelyikének állapota közeli halállal fenyeget, az anyakönyvvezetõ bármely idõpontban közremûködik a házasságkötésnél vagy a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésénél.”

4. §
Az R. 10. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Ha egy településen több anyakönyvi bélyegzõt
használnak, a bélyegzõket számozással kell ellátni.”

5. §
(1) Az R. 15. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az intézeten kívüli születésnél a közremûködõ orvos, illetve a szülõk bejelentését a ,,Jegyzõkönyv születés
bejelentésérõl” nyomtatvány felhasználásával kell jegyzõkönyvezni. Intézeten kívüli halálesetnél a ,,Jegyzõkönyv
haláleset bejelentésérõl” nyomtatványt is ki kell tölteni
a halottvizsgálati bizonyítvány mellett. A kitöltött jegyzõkönyvet a születést, illetve a halálesetet bejelentõ személy
aláírja.”
(2) Az R. 15. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A születés, a házasságkötési vagy a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére irányuló szándék, valamint
a haláleset bejelentésére szolgáló jegyzõkönyvekben feltüntetendõ adatokat az 1. melléklet tartalmazza. A jegyzõkönyveket az anyakönyvi alapiratok között kell õrizni.”
(3) Az R. 15. §-a a következõ (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:
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„(5) Intézeten kívüli születésnél – ha a szülésnél orvos
nem mûködött közre – a születés helyét és idejét az anya
személyes nyilatkozata alapján kell a jegyzõkönyvben feltüntetni.
(6) Intézeten kívüli születésnél a jegyzõkönyvhöz
a) csatolni kell a ,,Vizsgálati lap otthon született gyermekrõl” nyomtatványt, és a ,,Terhesgondozási könyv”-et
be kell mutatni az anyakönyvvezetõnek, vagy
b) csatolni kell a szülész-nõgyógyász szakorvos által
a szülés tényérõl kiállított igazolást.”

6. §
Az R. 16. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az anyakönyvvezetõ a születéseket és a haláleseteket a bejelentések beérkezése, a házasságokat a megkötésük, a bejegyzett élettársi kapcsolatokat létrehozásuk sorrendjében anyakönyvezi.”
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(2) Az R. 25. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetekben az anyakönyvvezetõ a külföldi bíróság vagy más hatóság
határozatát, és a házasságkötésrõl vagy a bejegyzett élettársi
kapcsolat létesítésérõl kiállított anyakönyvi másolatot felterjeszti az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumhoz, amely
az iratokat elbírálás után továbbítja bejegyzés elrendelése
céljából a Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szervéhez, illetve bejegyzés céljából a hazai anyakönyvezést végzõ anyakönyvvezetõhöz.”

9. §
Az R. 27. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az anyakönyvvezetõ a születési és a halotti anyakönyvbe a hivatali helyiségében, a házassági anyakönyvbe
és a bejegyzett élettársi kapcsolatok anyakönyvébe pedig
a házasságkötés, illetve a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének helyén írja be az adatokat.”

7. §
10. §
Az R. a 21. §-t követõen a következõ alcímmel és
22. §-sal egészül ki:
„Az alapbejegyzés törlése
22. § (1) A tévedésbõl megkezdett, de be nem fejezett
alapbejegyzést az anyakönyvvezetõ törli, és ennek okát az
„Utólagos bejegyzések” rovatban feltünteti.
(2) Az anyakönyvvezetõ a házassági bejegyzést, valamint a bejegyzett élettársi kapcsolatok anyakönyvében
szereplõ bejegyzést törli, ha a házasság vagy a bejegyzett
élettársi kapcsolat nem jött létre, vagy a bíróság jogerõs
ítéletében a házasság vagy a bejegyzett élettársi kapcsolat
nemlétezését állapította meg.
(3) Törölni kell a halotti bejegyzést, ha a haláleset nem
történt meg, vagy a bíróság a holtnak nyilvánító vagy halál
tényét megállapító végzését hatályon kívül helyezte.”

8. §
(1) Az R. 25. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az anyakönyvvezetõ – a hazai anyakönyvezési eljárást
kivéve – a bejegyzést a felettes szerv utasítására teljesíti,
ha a bejegyzés alapja:]
„b) külföldi bíróság vagy más hatóság házassági ügyben vagy bejegyzett élettársi kapcsolat ügyében hozott határozata, továbbá külföldi bíróság vagy hatóság elõtt tett
apai elismerõ nyilatkozat vagy külföldi bíróság vagy más
hatóság apaságot vagy anyaságot megállapító, vagy apaság vélelmét megdöntõ határozata;”

Az R. 28. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A téves folyószámot az anyakönyvvezetõ – annak
áthúzása nélkül – zárójel közé teszi, majd a helyes folyószámot a téves fölé írja, kivéve, ha a házassági anyakönyvbe vagy a bejegyzett élettársi kapcsolatok anyakönyvébe
bejegyzett házasság vagy bejegyzett élettársi kapcsolat
nem jött létre.”

11. §
(1) Az R. 30. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A külföldi helységnév után az ország nevét, valamint – ha az az iratokból megállapítható – a kanton, a tartomány vagy szövetségi tagállam nevét zárójelben fel kell
tüntetni.”
(2) Az R. 30. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Ha a külföldi anyakönyvi okirat nem tartalmazza az
anyakönyvi esemény településének a nevét, és az más módon
sem állapítható meg, az ügyfél nyilatkozik annak a településnek a nevérõl, ahol az anyakönyvi esemény történt.”

12. §
Az R. 31. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Ha az anya nem rendelkezik bejelentett lakó- vagy
tartózkodási hellyel, származási helyként az anya utolsó
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bejelentett lakó- vagy tartózkodási helyét kell az anyakönyvbe bejegyezni.”
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(5) Külföldi állampolgár családi állapotát a házasságkötést vagy a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítését megelõzõ eljárásban a tanúsítvánnyal is igazolhatja.”

13. §
15. §
Az R. 32. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az anyakönyvvezetõ a családi állapotot az anyakönyvbe a következõk szerint jegyezheti be:
a) a házassági anyakönyvbe: nõtlen, hajadon, özvegy,
özvegy bejegyzett élettárs, elvált, elvált bejegyzett élettárs, házassága megszûnt vagy bejegyzett élettársi kapcsolata megszûnt;
b) a bejegyzett élettársi kapcsolatok anyakönyvébe:
nõtlen, hajadon, özvegy, özvegy bejegyzett élettárs, elvált,
elvált bejegyzett élettárs, házassága megszûnt vagy bejegyzett élettársi kapcsolata megszûnt;
c) a halotti anyakönyvbe: nõtlen, hajadon, nõs, férjes,
bejegyzett élettárs, özvegy, özvegy bejegyzett élettárs, elvált, elvált bejegyzett élettárs, házassága megszûnt vagy
bejegyzett élettársi kapcsolata megszûnt.”

Az R. 39. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Ha valakit halotti anyakönyvi bejegyzés, holtnak nyilvánító vagy halál tényét megállapító jogerõs bírósági határozat alapján holtnak tekintenek, és a házastársa vagy a bejegyzett élettársa újabb házasságot köt vagy bejegyzett élettársi
kapcsolatot létesít, a korábban kötött házasságot vagy bejegyzett élettársi kapcsolatot a tévesen megállapított haláleset
idõpontjától kezdõdõen akkor is megszûntnek kell tekinteni,
ha az újabb házasságkötés vagy bejegyzett élettársi kapcsolat
létesítése után megállapítják, hogy a halottnak vélt személy
életben van, és az újabb házasság vagy bejegyzett élettársi
kapcsolat egyébként nem érvénytelen.”

16. §
14. §
Az R. 38. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép, és a § a következõ (4) és (5) bekezdéssel
egészül ki:
„(2) Az anyakönyvvezetõ az Igazságügyi és Rendészeti
Minisztérium nyilatkozatát kéri, ha a magyar állampolgár
a házasságának vagy bejegyzett élettársi kapcsolatának
felbontását vagy érvénytelenné nyilvánítását külföldi bíróság, hatóság vagy közjegyzõ határozatával igazolja, kivéve, ha a külföldi határozat hazai elismerésére a házassági
ügyekben és a szülõi felelõsséggel kapcsolatos eljárásokban irányadó joghatóságról, valamint az ilyen ügyekben
hozott határozatok elismerésérõl és végrehajtásáról szóló
2201/2003/EK rendelet az irányadó.
(3) A korábbi bejegyzett élettársi kapcsolat megszûnését az anyakönyvvezetõ megállapítja:
a) a volt bejegyzett élettárs halálát halotti vagy a bejegyzett élettárs halálát megjegyzésként tartalmazó, a bejegyzett élettársi kapcsolatok anyakönyvébõl kiállított
anyakönyvi okirat, továbbá a volt bejegyzett élettársat
holtnak nyilvánító vagy halálának tényét megállapító jogerõs bírósági határozat alapján;
b) a bejegyzett élettársi kapcsolat megszüntetését jogerõs közjegyzõi végzés, vagy a bejegyzett élettársi kapcsolat felbontását vagy érvénytelenné nyilvánítását jogerõs
bírósági vagy hatósági határozat, vagy az e tényt tartalmazó, a bejegyzett élettársi kapcsolatok anyakönyvébõl kiállított anyakönyvi okirat alapján.
(4) A személyiadat- és lakcímnyilvántartás hatálya alá
nem tartozó személy vagy az, akinek családi állapotát
a nyilvántartás nem tartalmazza, a nõtlen, hajadon családi
állapotot közokirattal igazolja.

Az R. 41. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A külföldi állampolgár, a külföldön élõ hontalan
házasságkötésekor – ha tanúsítvánnyal igazolja, hogy házasságkötése a reá irányadó külföldi jog szerint nem ütközik akadályba – az anyakönyvvezetõ vizsgálja, hogy a magyar családjogi törvényben foglalt házassági elõfeltételek
fennállnak-e. Ha a tanúsítvány a felhasználhatósága idõtartamára nézve nem tartalmaz adatot, a hat hónapnál nem
régebbi tanúsítvány fogadható el.”

17. §
Az R. 42. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A siket, nagyothalló vagy néma személy házasságkötésekor a magyar nyelvet nem értõ és nem beszélõ személy házasságkötésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy az eljárásban szakképzett jelnyelvi tolmács közremûködése kötelezõ.”

18. §
Az R. a 44. §-t követõen a következõ alcímmel, valamint a következõ 44/A. és 44/B. §-sal egészül ki:
„Közremûködés a bejegyzett élettársi kapcsolat
létesítésénél
44/A. § A bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésénél
az anyakönyvvezetõ (a helyettesítéssel megbízott anya-
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könyvvezetõ) csak a saját vagy a helyettesítéssel megbízott anyakönyvvezetõ a megbízója mûködési területe
szerint illetékes települési önkormányzat területén járhat el.
44/B. § (1) A bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére irányuló szándék bejelentésekor az anyakönyvvezetõ
a felekkel ismerteti a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének törvényi akadályait, annak törvényes elõfeltételeit.
(2) Az anyakönyvvezetõ felhívja a felek figyelmét a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése akadályai elhallgatásának következményeire.
(3) A bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére irányuló szándék bejelentésérõl felvett, az 1. melléklet szerinti jegyzõkönyv tartalmazza mindazokat az adatokat
és személyes nyilatkozatokat, amelyeket a felek a bejegyzést megelõzõ eljárásban tettek. Fel kell tüntetni
a személyazonosság, állampolgárság, családi állapot és
egyéb adatok igazolására bemutatott, becsatolt okiratok, okmányok megnevezését, számát, érvényességi
idejét, az engedélyeket, felmentéseket, igazolásokat, továbbá a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének tervezett idõpontját, a felek és az anyakönyvvezetõ, valamint – ha a jegyzõkönyv felvételekor közremûködött – a tolmács aláírását.
(4) A jegyzõkönyvnek tartalmaznia kell azt a tényt, ha
a bejegyzett élettársi kapcsolat létrehozása kisebbségi
nyelven történt, valamint az alkalmazott kisebbségi nyelv
megnevezését is.”

19. §
Az R. a következõ alcímmel, valamint a következõ
44/C. §-sal egészül ki:
„Bejegyzett élettársi kapcsolat létrehozása közeli
halállal fenyegetõ állapot esetén
44/C. § (1) Ha a felek valamelyikének egészségi állapota közeli halállal fenyeget, és ez a fél nyilatkozik arról, hogy a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének
valamely akadálya alól – amennyiben a felmentésre
a jogszabály lehetõséget ad – felmentést kapott, az anyakönyvvezetõ nem kérheti ennek okirattal való bizonyítását.
(2) Ha a felek valamelyikének egészségi állapota közeli
halállal fenyeget, és orvos van jelen, vagy késedelem nélkül hívható, véleményét a fél állapotáról az anyakönyvvezetõ kikéri. Az írásban adott orvosi véleményt a megelõzõ
eljárás jegyzõkönyvéhez kell csatolni. Orvosi vélemény
hiányában az anyakönyvvezetõ tünteti fel a jegyzõkönyvben, hogy a közeli halállal fenyegetõ veszélyt mi alapján
állapította meg.”
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20. §

Az R. a következõ alcímmel, valamint a következõ
44/D. §-sal egészül ki:
„Az anyakönyvvezetõ feladata a bejegyzett élettársi
kapcsolat létesítését megelõzõ eljárás befejezésekor
44/D. § (1) Az anyakönyvvezetõ a bejegyzést megelõzõ
eljárásról készített jegyzõkönyvet és mellékleteit a bejegyzett élettársi kapcsolat létrehozásáig – nyilvántartásba vétel nélkül – a többi anyakönyvi irattól elkülönítve õrzi.
(2) Az anyakönyvvezetõ a bejegyzett élettársi kapcsolat
létrehozása elõtt ismételten vizsgálja, hogy a bejegyzett
élettársi kapcsolat létesítésének nincs-e törvényi akadálya,
illetve fennállnak-e a törvényes elõfeltételek.”

21. §
Az R. a következõ alcímmel, valamint a következõ
44/E. §-sal egészül ki:
„Nem magyar állampolgár bejegyzett élettársi
kapcsolatának létesítése
44/E. § (1) A külföldi állampolgár, valamint a külföldön
élõ hontalan személy bejegyzett élettársi kapcsolata létesítésekor – ha tanúsítvánnyal igazolja, hogy a bejegyzett
élettársi kapcsolat létesítése vagy a nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejû rendelet 41/A. §
(2) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben a házasságkötés a reá irányadó külföldi jog szerint nem ütközik
akadályba – az anyakönyvvezetõ megvizsgálja, hogy a bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló törvényben foglalt elõfeltételek fennállnak-e. Ha a tanúsítvány a felhasználhatósága idõtartamára nézve nem tartalmaz adatot, a hat hónapnál nem régebbi tanúsítvány fogadható el.
(2) Az anyakönyvvezetõ a megelõzõ eljárásról készített
jegyzõkönyvet és az okiratokat felterjeszti a felettes szervhez annak elbírálására, hogy a külföldi okiratok megfelelõek-e.
(3) Ha a nem magyar állampolgár fél a tanúsítványt nem
tudja beszerezni, és annak bemutatása alól felmentést kér,
az anyakönyvvezetõ a bejegyzést megelõzõ eljárás jegyzõkönyvét elkészíti, és azt az iratokkal, valamint a szándékbejelentésrõl felvett jegyzõkönyvvel együtt a felettes
szervhez felterjeszti.”

22. §
Az R. a következõ alcímmel, valamint a következõ
44/F. §-sal egészül ki:
„A tolmács közremûködése a bejegyzett élettársi
kapcsolat létesítésénél
44/F. § A tolmács közremûködésére a 42. §-ban foglaltak az irányadóak.”
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23. §

Az R. a következõ alcímmel, valamint a következõ
44/G. és 44/H. §-sal egészül ki:
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(4) Mindkét házastárs vagy mindkét bejegyzett élettárs
halála esetén – ha a halottvizsgálati bizonyítványból az elhalálozás sorrendje nem állapítható meg – az anyakönyvvezetõ a ,,Családi állapot” rovatot kihúzza.”

„A bejegyzett élettársi kapcsolat létrehozása
44/G. § (1) Az anyakönyvvezetõ a bejegyzett élettársi
kapcsolat létrehozásakor a Magyar Köztársaság címerével
ellátott nemzeti színû vállszalagot és ünnepélyes öltözetet
visel.
(2) Az anyakönyvvezetõ gondoskodik arról, hogy a bejegyzett élettársi kapcsolat létrehozása a törvényben elõírt
módon történjék, annak idõtartama alatt a felek, a tanúk
és – ha szükséges – a tolmács, a jelnyelvi tolmács mindvégig folyamatosan jelen legyenek.
44/H. § Az anyakönyvvezetõ a bejegyzett élettársi kapcsolatok anyakönyvében szereplõ alapbejegyzést a felek,
a tanúk és a tolmács aláírása után aláírásával zárja le.”

24. §
Az R. 49. § (1) bekezdése a következõ d) ponttal egészül
ki:
[Az apa adatai nélküli születési anyakönyvi bejegyzést
az anyakönyvvezetõ lezárja, ha]
„d) a gyermek nagykorúvá vált és születési anyakönyvi
bejegyzése képzelt apa adatait sem tartalmazza.”

25. §
Az R. az 54. §-t követõen a következõ alcímmel, valamint a következõ 54/A. §-sal egészül ki:
„Alapbejegyzés a bejegyzett élettársi kapcsolatok
anyakönyvébe
54/A. § (1) A bejegyzett élettársi kapcsolat anyakönyvezése annak létrehozásával egyidejûleg történik.
(2) Ha az anyakönyvezésre megkeresés, hatósági rendelkezés vagy utólagos anyakönyvezés alapján kerül sor,
az anyakönyvvezetõ az anyakönyv „Megjegyzések” rovatában tünteti fel a bejegyzés idejét.
(3) Az anyakönyvvezetõ mint névíró ír alá, ha a felek
vagy a tanúk valamelyike írni, olvasni nem tudó személy.”

26. §
Az R. 56. §-a a következõ (3) és (4) bekezdéssel egészül
ki:
„(3) Ha a halottvizsgálatot végzõ orvos a haláleset pontos idõpontját (év, hó, nap) nem tudja megállapítani, a halotti anyakönyvben a halottvizsgálati bizonyítványon szereplõ idõpontot vagy idõintervallumot kell feltüntetni.

27. §
Az R. 59. § (3) bekezdése a következõ c) ponttal egészül
ki:
[A haláleset anyakönyvezését követõen az anyakönyvvezetõ az (1) bekezdésben foglaltakon túl:]
„c) bejegyzi az általa vezetett bejegyzett élettársi kapcsolatok anyakönyvének „Utólagos bejegyzések” rovatába a bejegyzett élettársi kapcsolat megszûnését.”

28. §
Az R. 60. § (1) bekezdése a következõ k) ponttal egészül
ki:
[Az anyakönyvvezetõ a születési anyakönyv „Utólagos
bejegyzések” rovatába jegyzi be]
„k) a gyermek születési családi és utónevének kijavítását, ha a nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejû rendelet 10. § (2) bekezdése alapján a gyermek
névviselésére a szülõk együttes döntése alapján a külföldi
jog az irányadó, feltéve, ha a szülõk igazolták a gyermek
külföldi állampolgárságát, valamint azt a tényt, hogy az általuk megjelölt név megfelel a külföldi jognak.”

29. §
Az R. 66. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„66. § (1) Az anyakönyvvezetõ a házassági anyakönyv
„Utólagos bejegyzések” rovatába a magyar bíróság ítélete
alapján jegyzi be azt, hogy a bíróság a házasságot jogerõs
határozatával felbontotta, érvénytelenné nyilvánította,
vagy a házasság nemlétezését állapította meg. Ha a bíróság
határozatában a házasságot csak meghatározott idõtartamra nyilvánította érvénytelenné, az anyakönyvvezetõ az
„Utólagos bejegyzések” rovatába a magyar bíróság ítélete
alapján bejegyzi az érvényessé válás napját is.
(2) Ha a házasságot külföldi bíróság vagy más hatóság
szünteti meg, a megszûnés tényét a külföldi határozat alapján kell az anyakönyvbe feljegyezni, a 38. § (2) bekezdés
szabályai szerint.
(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti utólagos bejegyzés
tartalmazza a bíróság megnevezését, a határozat jogerõre
emelkedésének napját, számát, valamint külföldi határozat
esetén a nem magyar állampolgár házastárs házassági
nevének megváltozását, ha az a határozatból megállapítható.”
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30. §

Az R. a 67. §-t követõen a következõ alcímmel, valamint a következõ 67/A–67/E. §-sal egészül ki:
„Utólagos bejegyzés a bejegyzett élettársi kapcsolatok
anyakönyvébe
67/A. § (1) Ha a feleknek a bejegyzett élettársi kapcsolatok anyakönyvébe bejegyzett születési családi vagy utóneve, illetve személyi azonosítója megváltozik, az anyakönyvvezetõ az új adatokat az anyakönyv „Utólagos bejegyzések” rovatába jegyzi be. A bejegyzést az alábbi okiratok alapján kell teljesíteni:
a) a központi anyakönyvi szerv névváltozási értesítése,
b) a bíróság jogerõs határozata,
c) a családjogi helyzet megváltozásával összefüggõ,
névváltozást tartalmazó anyakönyvi okirat,
d) a polgárok személyi adatait és lakcímét nyilvántartó
szerv értesítése a személyi azonosító változásáról,
e) más anyakönyvvezetõ értesítése az állampolgársági
eljárásban történt névmódosításról, vagy
f) a születést nyilvántartó anyakönyvvezetõ értesítése
a 60. § (2) bekezdése alapján történt változásokról.
(2) A születést nyilvántartó anyakönyvvezetõ értesítése
alapján kell bejegyezni a születési anyakönyvbe bejegyzett és a bejegyzett élettársi kapcsolatok anyakönyvében is
szereplõ téves adatok kijavítását.
67/B. § (1) Az anyakönyvvezetõ az egyik fél halálát
a bejegyzett élettársi kapcsolatok anyakönyvének „Utólagos bejegyzések” rovatába jegyzi be, ha a bejegyzett élettársi kapcsolat e fél halálával szûnt meg.
(2) A magyar állampolgár fél külföldön történt halálesetének utólagos bejegyzése a hazai anyakönyvezést végzõ
anyakönyvvezetõ értesítése alapján történik.
(3) A nem magyar állampolgár fél külföldön történt halálesetének bejegyzését – a külföldi okirat alapján – a felettes szerv rendeli el.
(4) Az utólagos bejegyzés tartalmazza:
a) az egyik fél halálesetének a tényét,
b) a haláleset idõpontját,
c) a halotti anyakönyvi bejegyzés folyószámát, továbbá
d) a halálesetet nyilvántartó anyakönyvvezetõ megnevezését, ha a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének
helye és a haláleset helye nem azonos.
(5) A felek halálát, valamint születési nevük megváltozását nem kell bejegyezni az anyakönyvbe, ha a bejegyzett
élettársi kapcsolat már korábban megszûnt.
67/C. § Más anyakönyvvezetõ értesítése alapján kell bejegyezni az anyakönyvbe a ,,bejegyzett élettársi kapcsolata megszûnt” adatot, ha a holtnak nyilvánított személy bejegyzett élettársa újabb bejegyzett élettársi kapcsolatot létesített, vagy házasságot kötött, és a holtnak nyilvánító határozatot a bíróság hatályon kívül helyezte.
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67/D. § (1) Az anyakönyvvezetõ az anyakönyv „Utólagos bejegyzések” rovatába a magyar közjegyzõ által elektronikus úton megküldött végzés alapján jegyzi be azt,
hogy a közjegyzõ a bejegyzett élettársi kapcsolatot megszüntette, illetve a magyar bíróság ítélete alapján azt
a tényt, hogy a bíróság azt jogerõs határozatával felbontotta vagy érvénytelenné nyilvánította.
(2) Ha a bejegyzett élettársi kapcsolatot külföldi bíróság, hatóság vagy közjegyzõ szünteti meg, a megszûnés tényét a külföldi határozat alapján kell az anyakönyvbe feljegyezni a 38. § (2) bekezdés szabályai szerint.
(3) Az (1)–(2) bekezdés szerinti utólagos bejegyzés
tartalmazza az eljáró közjegyzõ vagy a bíróság megnevezését, a végzés, illetve a határozat jogerõre emelkedésének napját, számát, valamint külföldi határozat esetén a nem magyar állampolgár fél bejegyzett élettársi
nevének megváltozását, ha az a határozatból megállapítható.
67/E. § (1) Ha a felek vagy azok egyike a magyar állampolgárságot megszerezte, e tényt az anyakönyvvezetõ – az állampolgársági eskü vagy fogadalom letételének helye szerinti anyakönyvvezetõ, ennek hiányában
az állampolgársági ügyekben eljáró szerv értesítése
alapján – az anyakönyv „Utólagos bejegyzések” rovatába jegyzi be.
(2) A magyar állampolgárság megszûnésének tényét az
állampolgársági ügyekben eljáró szerv értesítése alapján
kell az anyakönyvbe bejegyezni.
(3) A magyar állampolgárság megszûnését, megszerzését az anyakönyvbe akkor is fel kell jegyezni, ha a bejegyzett élettársi kapcsolat már megszûnt.
(4) Az anyakönyvbe bejegyzett adat kijavítását az „Utólagos bejegyzések” rovat tartalmazza.”

31. §
Az R. 68. §-a a következõ e) ponttal egészül ki.
[A halotti anyakönyv „Utólagos bejegyzések” rovatába
jegyzi be az anyakönyvvezetõ:]
„e) az 56. § (4) bekezdése szerinti esetben az elhunyt
családi állapotát és volt házastársának vagy bejegyzett
élettársának adatait, ha az elhalálozás sorrendje ismertté
válik.”

32. §
Az R. 70. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az anyakönyvvezetõ a halotti anyakönyvbe teljesített utólagos bejegyzést követõen az (1) bekezdésben foglaltakon túl intézkedik a születési, a házassági anyakönyv,
valamint a bejegyzett élettársi kapcsolatok anyakönyve
utólagos bejegyzésének kijavítására.”
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33. §

Az R. 81. §-a a következõ (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A hazai anyakönyvezést végzõ hatóság egyidejûleg
több anyakönyvet vezethet.”

34. §
Az R. 81/B. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A kérelem tartalmazza mindazokat az adatokat,
amelyeket a hazai anyakönyvbe be kell jegyezni. A kérelemhez mellékelni kell a külföldi anyakönyvi okiratot, valamint a hazai anyakönyvezéshez szükséges egyéb okiratokat, így különösen a családi állapotra és a családi jogállás rendezésére vonatkozó okiratot. Az idegen nyelvû okiratokat – ha nemzetközi szerzõdés eltérõen nem rendelkezik – hiteles magyar nyelvû fordítással ellátva kell benyújtani. Nemzetközi szerzõdés eltérõ rendelkezése hiányában
a külföldi okiratokat – a kiállítás helye szerinti államban
mûködõ magyar konzuli tisztviselõ által ellátott – diplomáciai felülhitelesítéssel kell benyújtani, ha ennek elháríthatatlan akadálya nincs.”

35. §
Az R. 81/C. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, és a § a következõ (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Ha a külföldi születési anyakönyvi okirat a szülõk
születési neve helyett a házassági vagy bejegyzett élettársi
nevet tartalmazza, a hazai anyakönyvezésre irányuló eljárásban a nagykorú gyermek a szülõk születési nevérõl személyes nyilatkozatot tehet.
(3) A hazai anyakönyvezést végzõ hatóság törli az
anyakönyvi bejegyzést, ha az anyakönyvezés korábban
már megtörtént, vagy az állampolgársági ügyekben eljáró szerv megállapítja, hogy az érintett személy a hazai
anyakönyvezés idõpontjában nem volt magyar állampolgár.
(4) Kiskorú gyermek születése hazai anyakönyvezésének elõfeltétele – ha az apasági vélelem alapja a szülõk házassága – a szülõk házasságának hazai anyakönyvezése is,
ha a szülõk vagy azok egyike magyar állampolgár.”

36. §
(1) Az R. 81/D. § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) A születés hazai anyakönyvezése során a gyermek
családi neveként a külföldi okiratban szereplõ családi nevet kell feltüntetni, feltéve, hogy az a Csjt. szabályainak
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megfelel. Ha a külföldi okiratban szereplõ családi név nem
felel meg a Csjt. szabályainak, a szülõk – nagykorú gyermek születésének hazai anyakönyvezése során az érintett – nyilatkozata alapján kell a Csjt. szabályainak megfelelõ családi nevet feltüntetni, kivéve, ha a nemzetközi magánjogról szóló jogszabály alapján a születés anyakönyvezésekor a névviselésre külföldi jogot kell alkalmazni.”
(2) Az R. 81/D. § (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(4) A külföldi fél házassági nevét a rendelkezésre álló
külföldi okirat alapján kell a hazai anyakönyvbe bejegyezni. Ha a házassági anyakönyv házassági nevet nem tartalmaz, a ,,Házassági név” rovatot a házassági anyakönyvi
kivonaton ki kell húzni.”
(3) Az R. 81/D. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül
ki:
„(5) Ha a hazai anyakönyvezés során nem állapítható
meg, hogy a külföldön megkötött házasság vagy bejegyzett élettársi kapcsolat létrejött vagy érvényes, a hazai
anyakönyvezést végzõ hatóság az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium nyilatkozatát kéri.”

37. §
Az R. 83. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Az anyakönyvi okiraton az anyakönyvi bejegyzés
számát a kötet betûjelzésével törve kell feltüntetni, ha egyidejûleg több anyakönyvet vezetnek.”

38. §
(1) Az R. 85. § (2) bekezdés b) pontja a következõ
be) alponttal egészül ki:
[A házassági anyakönyvi kivonatba:]
„be) azt a tényt, hogy a házasság a magyar jog alapján
mely naptól tekinthetõ érvényesnek.”
(2) Az R. 85. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép, és a bekezdés a következõ d) ponttal
egészül ki:
[Az anyakönyvi kivonat „Megjegyzések” rovatába
a külföldi és ismeretlen állampolgárságon, a hontalanságon, valamint a magyar állampolgárság megszûnésének
tényén és idõpontján kívül az alábbi adatokat kell bejegyezni:]
„c) A bejegyzett élettársi kapcsolatok anyakönyvébõl
kiállított kivonatba:
ca) a bejegyzett élettársi kapcsolat megszûnését, érvénytelenné nyilvánítását;
cb) azt a tényt, hogy a bejegyzett élettársi kapcsolat
a magyar jog szerint mely naptól tekinthetõ érvényesnek.
d) A halotti anyakönyvi kivonatba:
da) a holtnak nyilvánítást;
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db) a halál tényének bírósági megállapítását;
dc) a 2009. július 1-je elõtt rendszeresített halotti anyakönyvi kivonaton – ha az elhalt bejegyzett élettárs
volt – a bejegyzett élettársának születési családi és utónevét.”

39. §
Az R. 87. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, és a § a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Az anyakönyvi másolat – a korábbi, a vallásra, címekre, rangokra vonatkozó bejegyzéseket kivéve – az
alapbejegyzést, valamint az esetleges utólagos bejegyzéseket teljes szövegükben, szó szerint tartalmazza. A születési anyakönyvi másolaton a születés, a házassági, valamint a bejegyzett élettársi kapcsolatról kiállított anyakönyvi másolaton a házasságkötés, illetve a bejegyzett
élettársi kapcsolat létesítésének, a halotti anyakönyvi másolaton pedig a haláleset évét és napját betûkkel is ki kell
írni.
(3) A felettes szerv, a központi anyakönyvi szerv, valamint az állampolgársági ügyekben eljáró szerv teljes adatkörû anyakönyvi másolat kiállítására is utasítást adhat.”

40. §
(1) Az R. 91. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az anyakönyvvezetõ anyakönyvenként betûrendes
névmutatót vezet a születési, a házassági anyakönyvekbe,
a bejegyzett élettársi kapcsolatok anyakönyveibe és a halotti anyakönyvekbe történõ bejegyzésekrõl.”
(2) Az R. 91. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A névmutató bejegyzése a (2) bekezdésben foglaltak mellett tartalmazza az alapbejegyzés anyakönyvi számát, a születési névmutatóban a gyermek anyjának, a házassági névmutatóban és a bejegyzett élettársi kapcsolatok
névmutatójában a másik félnek, a halotti névmutatóban az
elhalt személy anyjának születési családi és utónevét.”

41. §
(1) Az R. 96. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) Az anyakönyvvezetõ azt az iratot, amely házassági
anyakönyvben vagy bejegyzett élettársi kapcsolatok anyakönyvében szereplõ anyakönyvi bejegyzésen kívül más
anyakönyvi bejegyzésnek is alapirata, a házassági, illetve
a bejegyzett élettársi kapcsolatok anyakönyvi iratainál helyezi el.”
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(2) Az R. 96. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) Azt az iratot, amelynek alapján anyakönyvi bejegyzést nem teljesítettek, valamint azt a házasságkötést vagy
a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítését megelõzõ eljárásról készített jegyzõkönyvet, amelynek alapján a házasságot nem kötötték meg, vagy a bejegyzett élettársi kapcsolatot nem hozták létre, iktatás után az irattárban kell elhelyezni.”

42. §
Az R. 99. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„99. § (1) A születési anyakönyvbe bejegyzést teljesítõ anyakönyvvezetõ a házasságkötést nyilvántartó anyakönyvvezetõt értesíti a közös gyermekek családi nevének bejegyzésérõl, ha a gyermek házasságban élõ
szülõktõl származott, és a szülõk nem viselnek közös
házassági nevet, feltéve, hogy a gyermek névviselésére
vonatkozóan a házassági anyakönyvben még nincs bejegyzés, vagy a korábbi megállapodást a szülõk megváltoztatták.
(2) A születést nyilvántartó anyakönyvvezetõ értesíti
a házasságkötést, a bejegyzett élettársi kapcsolatot, az
érintett személy gyermekeinek születését, valamint az
érintett személy halálesetét nyilvántartó anyakönyvvezetõt a születési anyakönyvbe feljegyzett adatok kijavításáról, ha az iratokból kitûnik, hogy az érintett személy házasságot kötött, bejegyzett élettársi kapcsolatot létesített vagy
gyermekei vannak.
(3) A halotti anyakönyvbe bejegyzést teljesítõ anyakönyvvezetõ értesíti az elhalt személy születését,
valamint a házasságkötését vagy bejegyzett élettársi
kapcsolatát nyilvántartó anyakönyvvezetõt, ha a házasság vagy a bejegyzett élettársi kapcsolat fennállt a haláleset idõpontjában, ha a születés, a házasságkötés vagy
a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése Magyarországon történt, vagy annak hazai anyakönyvezését elvégezték.
(4) A bejegyzett élettársi kapcsolatot nyilvántartó
anyakönyvvezetõ értesíti a bejegyzett élettárs korábbi
házasságkötését nyilvántartó anyakönyvvezetõt, ha
a bejegyzett élettárs a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítését megelõzõen házassági névként volt férje nevét
vagy családi nevét viselte a házasságra utaló toldással,
és házassági nevét nem módosította másik házassági
névviselési formára, ezért a születési családi nevének
viselésére jogosult.
(5) Az anyakönyvvezetõ az (1) és (2) bekezdésben elõírt
adatszolgáltatást az anyakönyvi másolat, a (3) és (4) bekezdésben elõírt adatszolgáltatást anyakönyvi értesítés
megküldésével teljesíti a bejegyzést követõ öt munkanapon belül.”
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43. §

(1) Az R. 104. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az anyakönyvezésnél és az anyakönyvi okiratok
kiállításánál a 3. melléklet szerinti rövidítéseket kell használni. Az anyakönyvi záradékok és bejegyzések mintáját
a 4. mellékletben foglaltak szerint kell alkalmazni.”
(2) Az R. 104. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül
ki:
„(5) A 2009. július 1-je elõtt rendszeresített halotti
anyakönyvben – ha az elhalt bejegyzett élettárs volt – a bejegyzett élettársának születési családi és utónevét, személyi azonosítóját, annak hiányában születési idejét, a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének helyét és idejét
a ,,Megjegyzések” rovatban kell feltüntetni. A házasságra
és a házastársra vonatkozó rovatokat ez esetben ki kell
húzni.”

44. §
(1) Az R. 1–4. melléklete helyébe e rendelet 1–4. melléklete lép.
(2) Az R. 6. és 7. melléklete helyébe e rendelet 5. és
6. melléklete lép.
(3) Az anyakönyvi szakvizsgáról szóló 9/2007. (III. 6.)
IRM rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete
lép.
(4) Az anyakönyvi szakvizsgáról szóló 9/2007. (III. 6.)
IRM rendelet 3. melléklete 1. pontjában a ,,25” szövegrész
helyébe a ,,harminc” szöveg lép.

45. §
Ez a rendelet 2009. július 1-jén lép hatályba.

46. §
Az R.
1. 3. § (3) bekezdésében a ,,7. §-ának (4) bekezdésében” szövegrész helyébe a ,,7. § (5) bekezdésében”,
2. 5. § (1) bekezdésében a ,,házassági és halotti anyakönyvek” szövegrész helyébe a ,,házassági anyakönyvek,
a bejegyzett élettársi kapcsolatok anyakönyvei és a halotti
anyakönyvek”,
3. 7. § (1) bekezdés a) pontjában a ,,házasságkötésnél”
szövegrész helyébe a ,,házasságkötésnél és a bejegyzett
élettársi kapcsolat létesítésénél”,
4. 7. § (1) bekezdés c) pontjában a ,,közremûködik”
szövegrész helyébe a ,,közremûködhet”,
5. 7. § (3) bekezdésében a ,,hat” szövegrész helyébe
a ,,tizenkét”,
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6. 7. § (6) bekezdésében a ,,házasság megkötésére”
szövegrész helyébe a ,,házasság megkötésére és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére”, a ,,házasságkötés”
szövegrész helyébe a ,,házasságkötés vagy a bejegyzett
élettársi kapcsolat létesítésének”,
7. 10. § (1) bekezdés a) pontjában a ,,születési, házassági, halotti anyakönyv” szövegrész helyébe az „a születési,
a házassági anyakönyv, a bejegyzett élettársi kapcsolatok
anyakönyve, valamint a halotti anyakönyv”,
8. 11. § (1) bekezdésében és a 12. § (1) bekezdésében
a ,,jármûvön” szöveg helyébe a ,,mozgó jármûvön”,
9. 19. § (1) bekezdésében a ,,házassági anyakönyvbe”
szövegrész helyébe a ,,házassági anyakönyvbe és a bejegyzett élettársi kapcsolatok anyakönyvébe”, a ,,házasulók” szövegrész helyébe a ,,felek”,
10. 19. § (2) bekezdésében, 29. § (1) bekezdésében,
81/B. § (5) bekezdésében és a 85. § (1) bekezdésében
a ,,házasságkötés” szövegrész helyébe a ,,házasságkötés,
a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése”,
11. 21. § (1) bekezdés b) pontjában a ,,házassági anyakönyvbe” szövegrész helyébe a ,,házassági anyakönyvben
és a bejegyzett élettársi kapcsolatok anyakönyvében”,
12. 27. § (2) bekezdésében a ,,házassági anyakönyvben” szövegrész helyébe a ,,házassági anyakönyvben és
a bejegyzett élettársi kapcsolatok anyakönyvében”, a ,,házasság megkötésekor” szövegrész helyébe a ,,házasság
megkötésekor vagy a bejegyzett élettársi kapcsolat létrehozásakor”, a ,,házasságot” szövegrész helyébe a ,,házasságot vagy a bejegyzett élettársi kapcsolatot”,
13. 28. § (1) bekezdésében a ,,házassági anyakönyvet”
szövegrész helyébe a ,,házassági anyakönyvet vagy bejegyzett élettársi kapcsolatok anyakönyvét”,
14. 29. § (2) bekezdésében a ,,házasságkötés és” szövegrész helyébe a ,,házasságkötés, a bejegyzett élettársi
kapcsolat létesítése és a” szöveg, a ,,helység” szövegrész
helyébe a ,,település”,
15. 30. § (3) bekezdésében az „Az ország” szövegrész
helyébe az „A település és az ország”,
16. 32. § (3) bekezdésében „házastársa” szövegrész helyébe a ,,házastársa vagy bejegyzett élettársa”,
17. 32. § (3) bekezdésében és 65. §-ában a ,,házasságot
kötött” szövegrész helyébe a ,,házasságot kötött vagy bejegyzett élettársi kapcsolatot létesített”,
18. 32. § (3) bekezdésében a ,,házasságra” szövegrész
helyébe a ,,házasságra vagy bejegyzett élettársi kapcsolatra”, a ,, „házassága megszûnt” ” szövegrész helyébe
a ,, „házassága megszûnt”, illetve „bejegyzett élettársi
kapcsolata megszûnt” ”,
19. 32. § (4) bekezdésében a ,,házasságot” szövegrész
helyébe a ,,házasságot vagy bejegyzett élettársi kapcsolatot”, a ,,házasságkötéskor” szövegrész helyébe a ,,házasságkötéskor, a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésekor”, a ,,házasságát” szövegrész helyébe a ,,házasságát
vagy bejegyzett élettársi kapcsolatát”,
20. 34. §-t megelõzõ alcímében a ,,bejegyzések” szövegrész helyébe az „utólagos bejegyzések”,
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21. 36. § (1) bekezdésében a ,,harminc nap elteltével”
szövegrész helyébe a ,,harmincegyedik napra”,
22. 38. § (1) bekezdés a) pontjában az „utólagos bejegyzésként” szövegrész helyébe a ,,megjegyzésként”,
23. 38. § (1) bekezdés b) pontjában a ,,kivonat” szövegrész helyébe az „okirat”,
24. 39. § (2) bekezdésében a ,,házasság” szövegrész
helyébe a ,,házasság vagy bejegyzett élettársi kapcsolat”,
25. 39. § (2) bekezdésében a ,,házastárs” szövegrész
helyébe a ,,házastárs, illetve bejegyzett élettárs”, a ,,házasságkötését” szövegrész helyébe a ,,házasságkötését vagy
bejegyzett élettársi kapcsolatát”,
26. 41. § (3) bekezdésében a ,,határidõt” szövegrész
helyébe az „idõt”,
27. 43. § (2) bekezdésében az ,,a jelbeszédben jártas
személy” szövegrész helyébe „a jelnyelvi tolmács”,
28. 44. § (2) bekezdésében az „után” szövegrész helyébe az „után aláírásával”,
29. 59. § (1) bekezdésében, 72. § (2) bekezdésében,
74. § (3) bekezdésében és a 81. § (1) bekezdésében a ,,házasságkötés” szövegrész helyébe a ,,házasságkötés, a bejegyzett élettársi kapcsolat”,
30. 69. §-ában a ,,házassági” szövegrész helyébe a ,,házassági anyakönyvbe, a bejegyzett élettársi kapcsolatok
anyakönyvébe”,
31. 71. § (1) bekezdésében a ,,vagy a házasságkötést”
szövegrész helyébe az „ , a házasságkötést vagy a bejegyzett élettársi kapcsolatot”, a ,,házasság megkötésekor”
szövegrész helyébe a ,,házasság megkötésekor vagy a bejegyzett élettársi kapcsolat létrehozásakor”,
32. 72. § (1) bekezdésében és a 93. § (1) bekezdésében
a ,,házasságkötést” szövegrész helyébe a ,,házasságkötést,
a bejegyzett élettársi kapcsolatot”,
33. 81. § (1) bekezdésében a ,,lapot tartalmazó” szövegrész helyébe a ,,lapot – házassági anyakönyv és a bejegyzett élettársi kapcsolatok anyakönyve esetén hatvan
vagy hatszáz oldalt – tartalmazó”,
34. 81/C. § (1) bekezdésében a ,,házasság” szövegrész
helyébe a ,,házasság, bejegyzett élettársi kapcsolat”,
35. 89. § (1) és (4) bekezdésében, 89/A. § (2), (4) és
(5) bekezdésében és a 89/B. § (4) bekezdésében az „ASZA
rendszer” szövegrész helyébe az „ASZA-rendszer”, 89. §
(3) bekezdésében és a 89/B. § (1) és (2) bekezdésében az
„ASZA rendszeren” szövegrész helyébe az „ASZA-rendszeren”, 89. § (5) bekezdésében és a 89/A. § (1) bekezdésében az „ASZA rendszerben” szövegrész helyébe az
„ASZA-rendszerben”, 89/A. § (3) bekezdésében az
„ASZA
rendszerbeli”
szövegrész
helyébe
az
„ASZA-rendszerbeli”, 89/A. § (6) bekezdésében az
„ASZA rendszert” szövegrésze helyébe az „ASZA-rendszert”,
36. 95. § (3) bekezdésében a ,,házasságkötést” szövegrész helyébe a ,,házasságkötést, valamint a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítését”,
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37. 97. §-ában az „iratot” szövegrész helyébe az „eredeti iratot”, az „iratok” szövegrész helyébe az „eredeti
iratok”,
38. 100. § (2) bekezdésében a ,,városi anyakönyvvezetõ” szövegrész helyébe a ,,városi anyakönyvvezetõ, valamint a hazai anyakönyvezést végzõ hatóság”,
39. 100. § (4) bekezdésében a ,,fõvárosi fõjegyzõ” szövegrész helyébe a ,,hazai anyakönyvezést végzõ hatóság”,
40. 101. § (2) bekezdésében a ,,hatóság” szövegrész
helyébe a ,,hatóság vagy bíróság”
szöveg lép.

47. §
Hatályát veszti az R.
a) 6. §-t követõ alcímében az „és kizárása”,
b) 15. § (1) bekezdésében a ,,(különösen a szülõk
300 napnál nem régebben kiállított házassági anyakönyvi
kivonata)”,
c) 18. § (3) bekezdésében a ,,vagy aki a szabad mozgás
és tartózkodás jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja,”,
d) 30. § (1) bekezdésében a ,,– ha ismert –”,
e) 30. § (3) bekezdésében a ,,– ha nemzetközi szerzõdés
eltérõen nem rendelkezik –”,
f) 34. § (3) bekezdésében az „alap- és”,
g) 37. §-t követõ alcímében a ,, , korábbi házasság megszûnésének”,
h) 41. § (4) bekezdésében az ,,a „Jegyzék a tanúsítvány
bemutatása alóli felmentési kérelem elbírálásához” nyomtatvánnyal és”,
i) 51. § (4) bekezdésében az „a fogamzás és”,
j) 84. § (5) bekezdésében a ,,– ha nemzetközi szerzõdés
eltérõen nem rendelkezik –”,
k) 96. § (2) bekezdésében a ,,három csoportban,”
szövegrész.

48. §
Hatályát veszti az R.
a) 9. §-át megelõzõ alcím és 9. §-a,
b) 13. §-át megelõzõ alcím, 13. §-a és 14. §-a,
c) 41/A. §-át megelõzõ alcím és 41/A. §-a.

49. §
Ez a rendelet a hatálybalépését követõ napon hatályát
veszti.

Dr. Draskovics Tibor s. k.,
igazságügyi és rendészeti miniszter
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1. melléklet
a 14/2009. (VI. 3.) IRM rendelethez
,,1. számú melléklet
a 6/2003. (III. 7.) BM rendelethez
A születés, a házasság, a bejegyzett élettársi kapcsolat
létesítésére irányuló szándék és a haláleset
bejelentésérõl készült Jegyzõkönyv adattartalma
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– megjegyzés (ebben a rovatban kell szerepeltetni azt
a tényt, hogy az apa vagy az anya menekült státussal rendelkezik, valamint azt a tényt, hogy a szülõk az Élettársi
Nyilatkozatok Nyilvántartása által igazolt élettársi kapcsolatban élnek és a bejegyzés idejét),
– az anyakönyvvezetõ aláírása,
– a(z) anya (szülõk) aláírása,
– a kiállítás kelte.
b) Jegyzõkönyv a házasság bejelentésérõl:

a) Jegyzõkönyv a születés bejelentésérõl:
– anyakönyvi azonosító,
– kihelyezett anyakönyv jelzése,
– az anyakönyvi bejegyzés folyószáma.
A gyermek:
– születési helye,
– születési ideje (év, hó, nap, óra, perc),
– neme (fiú, lány),
– állampolgársága (magyar, hontalan, ismeretlen, külföldi, mégpedig: ..... ),
– születési családi és utóneve,
– személyi azonosítója,
– származási helye.
Az apa:
– születési családi és utóneve,
– házassági neve,
– születési helye,
– személyi azonosítója, annak hiányában születési idõ
(év, hó, nap),
– lakóhelye,
– állampolgársága (magyar, hontalan, ismeretlen, külföldi, mégpedig: ... ).
Az anya:
– születési családi és utóneve,
– házassági neve,
– születési helye,
– személyi azonosítója, annak hiányában születési idõ
(év, hó, nap),
– lakóhelye,
– állampolgársága (magyar, hontalan, ismeretlen, külföldi, mégpedig: ..... ),
– személyazonosságot igazoló okirata (típusa, kiállító
hatóság megnevezése, okmányazonosítója, érvényességi
ideje),
– családi állapota,
– a szülõk házasságkötésének helye, ideje (év, hó, nap),
– az élettársi kapcsolat nyilvántartásba vételének helye
és ideje (év, hó, nap),
– ha az anya özvegy, a férj halálesetének helye, ideje
(év, hó, nap), folyószáma,
– ha az anya elvált, a jogerõs ítélet vagy végzés száma,
kelte, a bíróság vagy közjegyzõ megnevezése,
– egyes vagy ikerszülés (egyes, kettõs, hármas, négyes,
ötös, hatos), ha ikerszülés, a gyermek hányadikként született (elsõ, második, harmadik, negyedik, ötödik, hatodik),

–
–
–
–
–

anyakönyvi azonosító,
kihelyezett anyakönyv jelzése,
az anyakönyvi bejegyzés folyószáma,
a házasságkötés helye,
a házasságkötés ideje (év, hó, nap, óra, perc).

A házastársak adatai (férj, feleség):
– elõzõ házassági neve,
– születési családi és utóneve,
– házassági neve,
– születési helye,
– személyi azonosító, annak hiányában születési idõ
(év, hó, nap),
– elõzõ családi állapota (nõtlen, hajadon, özvegy, özvegy bejegyzett élettárs, elvált, elvált bejegyzett élettárs,
házassága megszûnt, bejegyzett élettársi kapcsolata megszûnt),
– lakóhelye (pontos cím),
– apja születési családi és utóneve,
– anyja születési családi és utóneve,
– állampolgársága,
– elõzõ állampolgársága(i),
– elõzõ lakóhelye(i) (ország).
A bemutatott okiratok:
– személyazonosság igazolására szolgáló okmány típusa (személyazonosító igazolvány, útlevél, vezetõi engedély, egyéb), okmányazonosítója, a kiállító hatóság megnevezése, érvényességi ideje,
– születési anyakönyvi kivonat (a kiállító hatóság megnevezése, folyószám),
– személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma,
– családi állapot igazolása (az okirat és a kiállító hatóság megnevezése),
– házassági engedély, felmentés, tanúsítvány száma,
a kiállító hatóság megnevezése, érvényességi ideje,
– állampolgárságot igazoló okirat, okmány típusa, száma, a kiállító hatóság megnevezése, érvényességi ideje,
– megjegyzés (a menyasszony vagy a võlegény menekült státusa, termen kívüli házasságkötés, az egyik fél közeli halállal fenyegetõ állapota stb.),
– készült (év, hó, nap).
A házassági akadályok elhallgatásának következményeire való figyelmeztetés után a menyasszony és a võlegény bejelenti, hogy egymással házasságot kívánnak köt-
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ni, és legjobb tudomásuk szerint házasságkötésüknek törvényi akadálya nincs.
1. A menyasszony és a võlegény bejelenti, hogy a születendõ közös gyermekeik családi neve ...........................
........... lesz.
2. A võlegény kijelenti, hogy a menyasszony rendezetlen családi jogállású gyermekérõl nem tud.
3. A võlegény kijelenti, hogy a menyasszonynak
................................-n ........ év ................................ hó
....... napján született ......................................... utónevû
gyermekét a magáénak elismeri.
4. A võlegény kijelenti, hogy a menyasszonynak
................................-n ........ év ................................ hó
........ napján született ........................................ utónevû
gyermekét a magáénak nem ismeri el.
– Anyakönyvvezetõ aláírása,
– a menyasszony aláírása,
– a võlegény aláírása,
– a tolmács aláírása.
A házasságkötésnél közremûködõ anyakönyvvezetõ
családi és utóneve.
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– elõzõ állampolgársága(i),
– elõzõ lakóhelye(i) (ország).
A bemutatott okiratok:
– személyazonosság igazolására szolgáló okmány típusa (személyazonosító igazolvány, útlevél, vezetõi engedély, egyéb), okmányazonosítója, a kiállító hatóság megnevezése, érvényességi ideje,
– születési anyakönyvi kivonat (a kiállító hatóság megnevezése, folyószám),
– személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma,
– családi állapot igazolása (az okirat és a kiállító hatóság megnevezése),
– engedély, felmentés, tanúsítvány száma, a kiállító hatóság megnevezése, érvényességi ideje,
– állampolgárságot igazoló okirat, okmány típusa, száma, a kiállító hatóság megnevezése, érvényességi ideje,
– megjegyzés (a felek menekült státusa, a bejegyzett
élettársi kapcsolat hivatalos helyiségen kívüli létesítése, az
egyik fél közeli halállal fenyegetõ állapota stb.),
– készült (év, hó, nap).

A tanúk és a tolmács családi és utóneve, lakcíme, a bemutatott személyazonosságot igazoló okirat típusa, , okmányazonosítója, a kiállító hatóság megnevezése, érvényességi ideje:
– 1. tanú,
– 2. tanú,
– tolmács,
– megjegyzések (itt kell szerepeltetni azt a tényt, ha
a házasságot valamely kisebbségi nyelven kötik).

A bejegyzett élettársi kapcsolat létrejötte akadályai elhallgatásának következményeire való figyelmeztetés után
a felek bejelentik, hogy egymással bejegyzett élettársi
kapcsolatot kívánnak létesíteni, és legjobb tudomásuk szerint ennek törvényi akadálya nincs.
– anyakönyvvezetõ aláírása,
– a felek aláírása,
– a tolmács aláírása.

c) Jegyzõkönyv bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére irányuló szándék bejelentésérõl:

A tanúk és a tolmács családi és utóneve, lakcíme, a bemutatott személyazonosságot igazoló okirat típusa, okmányazonosítója, a kiállító hatóság megnevezése, érvényességi ideje:
– 1. tanú,
– 2. tanú,
– tolmács,
– megjegyzések (itt kell szerepeltetni azt a tényt, ha
a bejegyzett élettársi kapcsolatot valamely kisebbségi
nyelven létesítik).

– anyakönyvi azonosító,
– kihelyezett anyakönyv jelzése,
– az anyakönyvi bejegyzés folyószáma,
– a bejegyzés helye,
– a bejegyzett élettársi kapcsolat létrejöttének ideje (év,
hó, nap, óra, perc).
A bejegyzett élettársak adatai:
– házassági neve,
– születési családi és utóneve,
– születési helye,
– neme,
– személyi azonosító, annak hiányában születési idõ
(év, hó, nap),
– elõzõ családi állapota (nõtlen, hajadon, özvegy, özvegy bejegyzett élettárs, elvált, elvált bejegyzett élettárs,
házassága megszûnt, bejegyzett élettársi kapcsolata megszûnt),
– lakóhelye (pontos cím),
– apja születési családi és utóneve,
– anyja születési családi és utóneve,
– állampolgársága,

A bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésénél közremûködõ anyakönyvvezetõ családi és utóneve.

d) Jegyzõkönyv a haláleset bejelentésérõl:
–
–
–
–
–

anyakönyvi azonosító,
kihelyezett anyakönyv jelzése,
az anyakönyvi bejegyzés folyószáma,
a haláleset helye,
a haláleset idõpontja (év, hó, nap, óra, perc).

Az elhalt:
– neme (fiú, férfi, lány, nõ),
– családi állapota (nõtlen, hajadon, nõs, férjes, bejegyzett élettárs, özvegy, özvegy bejegyzett élettárs, elvált, elvált bejegyzett élettárs, házassága megszûnt, bejegyzett
élettársi kapcsolata megszûnt),
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– születési családi és utóneve, házassági neve,
– születési helye,
– személyi azonosítója, annak hiányában születési idõ
(év, hó, nap),
– lakóhelye,
– apjának születési családi és utóneve,
– anyjának születési családi és utóneve,
– életben levõ házastárs vagy bejegyzett élettárs születési családi és utóneve, házassági neve,
– személyi azonosítója, annak hiányában születési idõ
(év, hó, nap),
– ha házas vagy bejegyzett élettárs volt, utolsó házasságkötésének vagy bejegyzett élettársi kapcsolata létesítésének helye, ideje (év, hó, nap),
– az elhalt állampolgársága (magyar, hontalan, ismeretlen, külföldi, mégpedig: ..... ),
– az állampolgárságot igazoló okirat (típusa, okmányazonosítója, a kiállító hatóság megnevezése, érvényességi
ideje),
– az elhalt személyazonosságát igazoló okirat (típusa,
okmányazonosítója, a kiállító hatóság megnevezése, érvényességi ideje),
– az elhalt személyi azonosítóját és lakcímét igazoló
hatósági igazolvány száma,
– megjegyzés (amennyiben az elhalt menekült státussal
rendelkezett, e tényt itt kell szerepeltetni),
– a kiállítás kelte (év, hó, nap),
– bejelentõ családi és utóneve, hozzátartozói minõsége,
– bejelentõ lakcíme, személyazonosságát igazoló okirata (típusa, okmányazonosítója, a kiállító hatóság megnevezése, érvényességi ideje),
– nyilatkozat (,,Kijelentem, hogy a jegyzõkönyvbe bejegyzett adatok a valóságnak megfelelnek.”),
– az anyakönyvvezetõ aláírása,
– az értesítést kiállította.”

2. melléklet
a 14/2009. (VI. 3.) IRM rendelethez
,,2. számú melléklet
a 6/2003. (III. 7.) BM rendelethez

– az azt kiállító község, város, megyei jogú város, fõváros nevét, fõvárosi kerület számát, község, város, megyei
jogú város esetében a megye nevét is,
– a kivonat kiállításának helyét és idejét, az anyakönyvvezetõ hivatalos körbélyegzõjének lenyomatát,
– a kiállító anyakönyvvezetõ nevét és aláírását.
1. Születési anyakönyvi kivonat
A gyermek:
– születési családi neve,
– utóneve,
– neme,
– születési helye,
– születési ideje (év, hó, nap),
– apjának születési családi és utóneve,
– anyjának születési családi és utóneve,
– származási helye.
Megjegyzések.
2. Házassági anyakönyvi kivonat
A házasságkötés:
– helye,
– ideje (év, hó, nap),
A férj és a feleség:
– születési családi és utóneve,
– házassági neve,
– születési helye,
– születési ideje (év, hó, nap).
Megjegyzések.
3. Kivonat a bejegyzett élettársi kapcsolatok anyakönyvébõl
A bejegyzett élettársi kapcsolat létrejöttének:
– helye,
– ideje (év, hó, nap).
A bejegyzett élettársak:
– születési családi és utóneve,
– születési helye,
– születési ideje (év, hó, nap),
– neme.
Megjegyzések.
4. Halotti anyakönyvi kivonat

Az anyakönyvi kivonatok adattartalma
Az anyakönyvi kivonatok tartalmazzák:
– az okirat egyedi azonosítóját,
– az anyakönyvi bejegyzés számát (folyószám/év/megkülönböztetõ betûjel),
– a Magyar Köztársaság megjelölést,
– a Magyar Köztársaság címerét,
– az anyakönyvi kivonat típusának megjelölését (születési, házassági, halotti anyakönyvi kivonat, kivonat a bejegyzett élettársi kapcsolatok anyakönyvébõl),
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Az elhalt:
– házassági neve,
– születési családi és utóneve,
– neme,
– családi állapota,
– születési helye,
– születési ideje (év, hó, nap) vagy életkora,
– halálesetének helye,
– halálesetének ideje (év, hó, nap),
– apjának születési családi és utóneve,
– anyjának születési családi és utóneve,
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– házastársának vagy bejegyzett élettársának születési
családi és utóneve.
Megjegyzések.”

3. melléklet
a 14/2009. (VI. 3.) IRM rendelethez
,,3. számú melléklet
a 6/2003. (III. 7.) BM rendelethez
Rövidítések az anyakönyvezésnél
alatt
anyakönyv
anyakönyvi
anyakönyvvezetõ
bejegyzett élettársi kapcsolat

= a.
= akv.
= akvi.
= aktõ.
= bét.

Bevándorlási és Állampolgársági
Hivatal
Budapesti Rendõr-fõkapitányság
Budai Központi Kerületi Bíróság
bíróság, -i
bizonyítvány
Budapest
doktor
Egészségügyi Minisztérium
engedély
felmentés
folyószám, -ú
folyószám alatt
Fõvárosi Fõpolgármesteri Hivatal

= BÁH

fõváros, -i

= BRFK
= BKKB
= bír.
= biz.
= Bp.
= dr.
= EüM
= eng.
= felm.
= fsz.
= fsz.a.
= Fõv. Fõpolg.
Hiv.
= fõv.

gyámhatóság
gyámhivatal
halotti
határozat
házassági
helyettes
hivatal, -i
igazgatási
Igazságügyi és Rendészeti
Minisztérium
jegyzõkönyv
kerület, -i
Kormány
Közigazgatási és Elektronikus
Közszolgáltatások Központi
Hivatala
központi
megyei
minisztérium, -i
osztály
országos
Országos Rendõr-fõkapitányság
Pesti Központi Kerületi Bíróság
polgármesteri hivatal
...-i Regionális Államigazgatási
Hivatal ... Megyei Kirendeltsége
rendõrkapitányság
szám alatt
számú
szociális
születési
város, -i

2009/75. szám
= gyámhat.
= gyámhiv.
= hal.
= hat.
= ház.
= h.
= hiv.
= ig.
= IRM
= jkv.
= ker.
= Korm.
= KEK KH

= közp.
= m.
= min.
= oszt.
= orsz.
= ORFK
= PKKB
= polg.hiv.
= ...-i Reg. Állig.
Hiv. ... Megyei
Kir.
= r.kap.
= sz.a.
= sz.
= szoc.
= szül.
= vár.”

4. melléklet a 14/2009. (VI. 3.) IRM rendelethez
,,4. számú melléklet a 6/2003. (III. 7.) BM rendelethez
Az anyakönyvezésnél alkalmazható feljegyzések,
záradékok és egyes bejegyzések szövegmintái
1. Az anyakönyv fedõtáblájának szövegmintái:
........................................ község (város, megyei jogú város, fõváros, fõvárosi .......... kerület) születési (házassági,
bejegyzett élettársi kapcsolatok, halotti) anyakönyve ...................-tól .....................-ig (év, hó, nap).
2. Azonos településen vezetett anyakönyvek megkülönböztetése:
Debrecen Megyei Jogú Város „B” jelû házassági anyakönyve ...................-tól ................-ig.
3.
a)
b)
c)

Az anyakönyv hitelesítése:
Ezt az anyakönyvet ................, azaz ....................................... számozott lappal/oldallal hitelesítem.
Ezt az újrakötött anyakönyvet ............, azaz ............................. számozott lappal/oldallal hitelesítem.
Az anyakönyv pótlásának hitelesítése:
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A ................-i .............. évi születési anyakönyv megsemmisült (elveszett).
Ezt az új anyakönyvet .............................., azaz ............................... számozott lappal/oldallal, .............................,
azaz .......................................... alapbejegyzéssel lezárom és hitelesítem.
Ezt az anyakönyvet helytelen hitelesítés miatt ........................, azaz ........................ számozott lappal/oldallal újra
hitelesítem.
4. Az anyakönyv lezárása:
a) A/Az .............................. évi születési anyakönyvet ......................., azaz ............................ alapbejegyzéssel
lezárom.
b) A/Az ........................................... évi házassági anyakönyv elsõ részét ................., azaz ...................................,
alapbejegyzéssel lezárom.
c) A/Az .......................................... évi születési anyakönyv második részét ............, azaz ....................................,
az egész évfolyamot ....................., azaz ......................... alapbejegyzéssel lezárom.
d) Az ....................... évi születési anyakönyvet alapbejegyzés nélkül lezárom.
e) A/Az .......................... évi bejegyzett élettársi kapcsolatok anyakönyvének elsõ részét – új típusú anyakönyv bevezetése miatt – ......................., azaz ......................... alapbejegyzéssel lezárom.
5. A szervezeti változások feljegyzése:
Az anyakönyvek nem számozott elsõ oldalára feljegyzendõ szöveg:
A/Az ............ évi .............................. anyakönyv ......... fsz. bejegyzése után szervezeti változás van feljegyezve.
A változást megelõzõen teljesített utolsó anyakönyvi alapbejegyzés után feljegyzendõ szöveg:
I. Településegyesítés esetén:
A megszûnt település anyakönyvébe:
............................................. települést .......... év .................. hó ...... napjával ............................... településhez
csatolták.
A .......................................... évi .................. anyakönyvet ........., azaz .................................... alapbejegyzéssel
lezárom.
........................................... település ............ év ..................... hó .......... napjával ............................ településsel
»..............................« néven egyesült. A ............... évi ..................... anyakönyvet ...................................................,
azaz .................................... alapbejegyzéssel lezárom.
II. Új települési önkormányzat alakulása esetén:
........................................ települési önkormányzathoz tartozott ................................... elnevezésû településrészen
.................... év ......................... hó ....... napján önálló önkormányzat alakult.
III. Ha a település neve megváltozik:
............................................................. település neve ........... évi .......................................... hó ........... napjával
.......................-ra/re változott.
6. A bejegyzés ideje szerinti adatokkal való anyakönyvezés feltüntetése az anyakönyv „Megjegyzések” rovatába:
Az adatok a bejegyzés idõpontjának felelnek meg.
7. Szövegminták a helyesbítésre és kijavításra:
a) Az alapbejegyzés helyesbítése:
Az anyakönyv „Megjegyzések” rovatába:
Helyesbítés: A gyermek születési ideje: 2002. november 18.
Helyesbítés: A férj lakóhelye: Hernád.
b) Az alapbejegyzés kijavítása az anyakönyv „Utólagos bejegyzések” rovatába:
Kijavítás: A férj és apjának születési családi neve: Kovách, a feleség házassági neve a házasságkötés után: Kovách
Olga. 2002. december 30. X.Y. aktõ
Kijavítás: A férj brit állampolgár. 2002. december 30. X.Y. aktõ.
Kijavítás: A feleség születési neve: Kiss-Kovács Ibolya, születési helye: Szabadszállás. 2002. december 30. X.Y.
aktõ.
Kijavítás: Az elsõ tanú: Tóth István. 2002. december 30. X.Y. aktõ.
Kijavítás: Az elhalt német állampolgár volt. 2002. december 30. X.Y. aktõ.
Kijavítás: Az elhalt lakóhelye: Tata volt. 2002. december 30. X.Y. aktõ.
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Kijavítás: Az elhalt családi állapota özvegy volt, a házastárs és a házasságkötés adatait törlöm. 2002. december 30.
X.Y. aktõ.
c) Az utólagos bejegyzés kijavítása:
Kijavítás: A feleség születési helye: Budapest X. 2002. december 30. X.Y. aktõ.
Kijavítás: A feleség születési helye: Budapest IX. 2002. december 31. X.Y. aktõ.
d) Az anyakönyvbe bejegyzett feljegyzések és záradékok helyesbítése:
A 2002. évi születési anyakönyv 205. fsz. bejegyzés után szervezeti változás van feljegyezve. Helyesbítés:
A 2002. évi anyakönyv 204. fsz. bejegyzése után szervezeti változás van feljegyezve:
Ezt a születési anyakönyvet 300, azaz háromszáz számozott lappal hitelesítem. Helyesbítés: Ezt az újrakötött születési
anyakönyvet 300, azaz háromszáz számozott lappal hitelesítem.
A 2001. évi házassági anyakönyvet 740, azaz hétszáznegyven. Helyesbítés: A 2001. évi házassági anyakönyvet 470,
azaz négyszázhetven alapbejegyzéssel lezárom.
8. A külföldi helységnév anyakönyvezése:
Beograd (Jugoszlávia)
Wien 4. (Ausztria)
London (Nagy-Britannia)
Oradea (Nagyvárad, Románia)
Cluj-Napoca (Kolozsvár, Románia)
Los Angeles (California, Amerikai Egyesült Államok)
Calgary (Alberta, Kanada)
Washington D.C. (Amerikai Egyesült Államok)
Vietnami Szocialista Köztársaság Budapesti Nagykövetsége
Lengyel Köztársaság Nagykövetsége (London, Nagy-Britannia)
126. számú fogolytábor (Szovjetunió)
9.
a)
b)
c)

A tévedésbõl üresen maradt lapok és rovatok, valamint a tévedésbõl megkezdett bejegyzések törlése:
Ezt a tévedésbõl üresen maradt (nyomdai hibás) lapot áthúztam.
Ezt a tévedésbõl megkezdett alapbejegyzést törlöm.
(A házasságot a Budai) A zárójel közé tett, tévedésbõl megkezdett utólagos bejegyzést törlöm.

10. A külföldön kötött házasság alapján bekövetkezett névváltoztatás bejegyzése a születési anyakönyv „Utólagos bejegyzések” rovatába:
A gyermek születési családi neve (a házasságkötés napjától): Straub-Kovács (BÁH 25/2007/B. ház. fsz.) 2007. április 2.
X.Y. aktõ.
11. A tolmács közremûködésének feltüntetése:
a) A feleség magyarul nem ért, a tolmácsolás az általa értett lengyel nyelven történt.
b) A férj és Schmidt Johann tanú magyarul nem ért, a tolmácsolás az általuk értett német nyelven történt.
c) John Williams bejegyzett élettárs magyarul nem ért, a tolmácsolás az általa értett angol nyelven történt.
d) A házasságkötésnél jelnyelvi tolmács közremûködött.
12. A közös gyermekek családi nevére vonatkozó megállapodás bejegyzése:
I. A házassági anyakönyvbe
a) ,,Megjegyzések” vagy az „Utólagos bejegyzések” rovatába (attól függõen, hogy a házasságkötésnél vagy késõbb
történt a megállapodás):
A gyermekek születési családi neve: Mátyus.
b) ,,Utólagos bejegyzések” rovatába:
A gyermekek születési családi neve a szülõk újabb megállapodása szerint: Kovács. 2002. december 30. X.Y. aktõ.
c) ,,Utólagos bejegyzések” rovatába:
A gyermekek születési családi neve a szülõk házassági névviselésének módosítása következtében: Mátyus-Kovács.
2004. szeptember 30. X.Y. aktõ. [Az apa és/vagy az anya házassági névviselési formája megváltozott.]
d) ,,Utólagos bejegyzések” rovatába:
A gyermekek születési családi neve az apa és/vagy az anya névváltoztatása következtében: Varga-Kovács. 2004.
szeptember 30. X.Y. aktõ.
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[A szülõ születési családi neve névváltoztatás következtében megváltozik a megállapodás után, de még az elsõ gyermek megszületése elõtt. A szülõ névváltoztatásával együtt kell feljegyezni a házassági anyakönyvbe.]
II.
a)
b)
c)
d)

A házassági anyakönyvi kivonat megjegyzések rovatába:
A gyermekek születési családi neve: Mátyus.
A gyermekek születési családi neve: Kovács.
A gyermekek születési családi neve: Mátyus-Kovács.
A gyermekek születési családi neve: Varga-Kovács.

13. Többes szülés bejegyzése:
Többes szülés: Ikertestvére a 33. fsz.a.
Többes szülés: Ikertestvérei a 32. és 33. fsz.a.
14. Holtnak nyilvánítás vagy a halál tényének bejegyzése a ,,Megjegyzések” rovatába:
a) A Budakörnyéki Bíróság 3.Pk.121/2002. 2002. december 16-án jogerõre emelkedett végzésével holtnak nyilvánította.
b) A PKKB 3.Pk.145/2002. sz., 2002. december 16-án jogerõre emelkedett végzésével a halál tényét állapította meg.
[A halotti anyakönyvi kivonat Megjegyzés rovatában is szerepeltetni kell.]
15. A haláleset feljegyzése:
a) a születési anyakönyvbe:
– ha a halálesetet és a születést ugyanott anyakönyvezték:
Halálesete a 25/2002. hal. fsz.a. 2002. december 30. X.Y. aktõ.
– ha a halálesetet és a születést különbözõ helyen anyakönyvezték:
Halálesete a gyõri 25/2002. hal. fsz.a. 2002. december 30. X.Y. aktõ.
– ha a nem magyar állampolgár külföldön halt meg:
Halálesete Wien (Ausztria) 2009. január 2. (Észak-alföldi Reg. Állig. Hiv. 42-1122/2009.) 2009. április 2. X.Y. aktõ.
– ha a magyar állampolgár külföldön halt meg:
Halálesete BÁH 125/2008/B. hal. fsz. a. 2008. július 12. X.Y. aktõ.
b) a házassági anyakönyvbe:
– ha a halálesetet és a házasságkötést ugyanott anyakönyvezték:
A férj (feleség) .................................-án/én meghalt. Halálesete a 25/2002. hal. fsz.a. 2002. december 30. X.Y. aktõ.
– ha a halálesetet és a házasságkötést különbözõ helyen anyakönyvezték:
A férj (feleség) .................................-án/én meghalt. Halálesete a gyõri 25/2002. hal. fsz. a. 2002. december 30. X.Y.
aktõ.
– ha a nem magyar állampolgár halálesete külföldön történt:
A férj Oradeaban (Nagyvárad, Románia) 2009. január 1-jén meghalt. (Észak-alföldi Reg. Állig. Hiv. 23-1565/2009.)
2009. április 14. X.Y. aktõ.
c) a bejegyzett élettársi kapcsolatok anyakönyvébe:
– ha a halálesetet és a bejegyzett élettársi kapcsolatot ugyanott anyakönyvezték:
Kiss László bejegyzett élettárs ...................-án/én meghalt. Halálesete a 25/2009. fsz.a. 2009. december 30. X.Y.
aktõ.
– ha a halálesetet és a bejegyzett élettársi kapcsolatot különbözõ helyen anyakönyvezték:
Kiss László bejegyzett élettárs .................-án/én meghalt. Halálesete a gyõri 25/2009. hal. fsz.a. 2009. december 30.
X.Y. aktõ.
– ha a nem magyar állampolgár halálesete külföldön történt:
Kovács Éva bejegyzett élettárs Oradeaban (Nagyvárad, Románia) 2009. szeptember 1-jén meghalt. (Észak-alföldi
Reg. Állig. Hiv. 23-1565/2009.) 2009. október 10. X.Y. aktõ.
16. A névváltoztatás:
I. A születési anyakönyvben:
a) Születési családi név:
A gyermek (az apa és a gyermek) születési családi neve: Kiss (IRM/1552/2007.) 2007. április 1. X.Y. aktõ.
b) Születési családi és utónév:
A gyermek születési családi neve: Tóth, születési utóneve: Mihály (IRM/1551/2007.) 2007. március 20. X.Y. aktõ.
Az anya születési családi neve: Szabó, születési utóneve: Csilla (IRM/1662/2007.) 2007. február 20. X.Y. aktõ.
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c) Születési utónév:
A gyermek születési utóneve: Lajos (IRM/1559/2007.) 2007. február 1. X.Y. aktõ.
[A születési anyakönyvi kivonat születési név rovatába a megváltozott születési családi és utónevet kell bejegyezni.]
II. A házassági anyakönyvben:
a) Születési családi név:
A férj születési családi neve: Nagy, házassági neve: Nagy Béla. (IRM/l536/2007.) 2007. február 1. X.Y. aktõ.
[A házasságban a feleség születési nevét viseli.]
b) Születési családi és utónév:
A férj születési családi és utóneve, házassági neve: Kelemen Károly, a feleség házassági neve: Kelemen Károlyné
(IRM/4152/2007.) 2007. február 1. X.Y. aktõ.
c) Születési utónév:
A férj születési utóneve: Iván, házassági neve: Balogh Iván. A feleség házassági neve: Balogh Ivánné Kucsera Vilma
(IRM/3532/2007.) 2007. február 1. X.Y. aktõ.
d) Születési családi név (külföldi állampolgárságú férj esetén):
A férj születési családi neve 2009. január 31-tõl Smidt. A feleség házassági neve: Smidt. (Dél-dunántúli Reg. Állig.
Hiv. 1–1660/3/2009.) 2009. április 10. X.Y. aktõ.
[A házassági anyakönyvi kivonat születési (és házassági) név rovatába a megváltozott születési (és házassági) családi
és utónevet kell bejegyezni.]
III. A bejegyzett élettársi kapcsolatok anyakönyvében:
a) Születési családi név:
Kiss László bejegyzett élettárs születési családi neve: Nagy. (IRM/l536/2009.) 2009. december 1. X.Y. aktõ.
b) Születési családi és utónév:
Kiss László bejegyzett élettárs születési családi és utóneve: Kelemen Károly (IRM/4152/2009.) 2009. december 1.
X.Y. aktõ.
c) Születési utónév:
Kiss László bejegyzett élettárs születési utóneve: Iván (IRM/3532/2009.) 2009. december 1. X.Y. aktõ.
17. A házassági névviselési forma módosítása, eltiltás a házassági név viselésétõl:
I. Az anyakönyvbe:
a) A feleség házassági neve 2002. december 29-tõl Kocsisné Kiss Piroska. 2002. december 30. X.Y. aktõ. A feleség
házassági neve 2003. január 21-tõl Kiss Piroska. 2003. január 22. X.Y. aktõ.
b) A feleség házassági neve 2002. december 21-tõl Kovács Józsefné Kiss Katalin. 2002. december 22. X.Y. aktõ. A
házasságot a Debreceni Vár. Bír. 2003. április 15-én jogerõre emelkedett 5.P.41115/2003. sz. ítéletével felbontotta.
2003. május 1. X.Y. aktõ. A volt feleség házassági neve 2003. szeptember 15-tõl Kiss Katalin. 2003. szeptember 30.
X.Y. aktõ.
c) A házasságot a Pécsi Vár. Bír. 2003. március 18-án jogerõre emelkedett 4.P.11223/2003. sz. ítéletével felbontotta,
a bíróság a volt feleséget a névviseléstõl eltiltotta, házassági neve ezentúl Szabó Margit. 2003. április 15. X.Y. aktõ.
d) A férj házassági neve 2004. július 1-jétõl Kiss-Kovács József. 2004. július 1. X.Y. aktõ.
e) A házasságot a Pécsi Vár. Bír. 2004. május 25-én jogerõre emelkedett 4.P.11223/2004. sz. ítéletével felbontotta. A
volt férj házassági neve 2004. december 30-tól: Kovács József. 2004. december 30. X.Y. aktõ.
II. Az anyakönyvi kivonat megjegyzések rovatába:
a) A feleség házassági neve 2002. december 29-tõl Kocsisné Kiss Piroska. 2003. január 21-tõl Kiss Piroska.
b) A feleség házassági neve 2002. december 21-tõl Kovács Józsefné Kiss Katalin. A házasságot a Debreceni Vár. Bír.
2003. április 15-én jogerõre emelkedett 5.P.41115/2003. sz. ítéletével felbontotta. A volt feleség házassági neve 2003.
szeptember 15-tõl Kiss Katalin.
c) A házasságot a Pécsi Vár. Bír. 2003. március 18-án jogerõre emelkedett 4.P.11223/2003. sz. ítéletével felbontotta,
a volt feleség házassági neve ezentúl Szabó Margit.
d) A férj házassági neve 2004. július 1-jétõl Kiss-Kovács József.
e) A házasságot a Pécsi Vár. Bír. 2004. május 25-én jogerõre emelkedett 4.P.11223/2004. sz. ítéletével felbontotta. A
volt férj házassági neve 2004. december 30-tól: Kovács József.
18. A házassági név megváltoztatása:
A feleség házassági neve: Kovács Tiborné (IRM/1552/2009.) 2009. december 1. X.Y. aktõ.
[Az At. 27/B. § (6) bekezdése szerinti névváltoztatás]
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19. A személyi azonosító változása:
Kijavítás: A feleség személyi azonosítója: 2 361221 5446. (KEK KH 432-1552/2007.) 2007. január 30. X.Y. aktõ.
20. A külföldi, az ismeretlen állampolgárság, hontalanság bejegyzése, a magyar állampolgárság megszerzésének és
megszûnésének feljegyzése:
a) A születési anyakönyvbe:
– A „Megjegyzés” rovatba:
Az apa szíriai, az anya brit állampolgár, a gyermek állampolgársága ismeretlen.
Az apa koszovói állampolgár.
Az apa az Amerikai Egyesült Államok állampolgára.
Az apa, az anya és a gyermek állampolgársága ismeretlen.
Az apa és az anya venezuelai állampolgárok, a gyermek állampolgársága ismeretlen.
Az apa hontalan, az anya román állampolgár, a gyermek állampolgársága ismeretlen.
Az apa és az anya hontalan, a gyermek állampolgársága ismeretlen.
Az apa Fülöp-szigeteki, az anya francia, a gyermek magyar állampolgár. [Örökbefogadás esetén.]
Az anya román állampolgár, a gyermek állampolgársága ismeretlen. [A gyermek születését apa adatai nélkül anyakönyvezték.]
– Az „Utólagos bejegyzés” rovatba:
Az apa, az anya és a gyermek a magyar állampolgárságot megszerezte/ismét megszerezte. (BÁH 106-Á-25/2006.)
2006. december 30. X.Y. aktõ.
A gyermek magyar állampolgár. (BÁH 106-Á-122/2006.) 2006. december 30. X.Y. aktõ. [Hontalan szülõk gyermekérõl az állampolgársági ügyekben eljáró szerv megállapította, hogy magyar állampolgár.]
A gyermek román állampolgár. (Közép-magyarországi Reg. Állig. Hiv. 03-4512/2009.) 2009. január 20. X.Y. aktõ.
[Az ismeretlen állampolgárságú gyermek ismertté vált állampolgárságának feljegyzése, külföldi okirat alapján.]
A gyermek magyar állampolgársága 2006. november 25-én megszûnt. (BÁH 106-Á-111/2006.) 2006. december 30.
X.Y. aktõ.
A gyermek és az anya/apa magyar állampolgársága 2006. november 25-én megszûnt. (BÁH 106-Á-211/2006.) 2006.
december 30. X.Y. aktõ.
Az apa, az anya és a gyermek magyar állampolgársága 2006. november 25-én megszûnt. (BÁH 106-Á-411/2006.)
2006. december 30. X.Y. aktõ.
Az apa/anya magyar állampolgársága 2006. november 25-én megszûnt. (BÁH 106-Á-511/2006.) 2006. december 30.
X.Y. aktõ.
Az apa és az anya magyar állampolgársága 2006. november 25-én megszûnt. (BÁH 106-Á-711/2006.) 2006. december 30. X.Y. aktõ.
Kijavítás: Az apa/anya külföldi állampolgárságára vonatkozó bejegyzést törlöm. (BÁH 106-Á-10525/2004.) 2005. január 17. X.Y. aktõ.
[A külföldi állampolgárként anyakönyvezett szülõrõl késõbb kiderül, hogy a gyermek születésekor magyar állampolgársággal is rendelkezett.]
Kijavítás: A gyermek ismeretlen/külföldi állampolgárságára vonatkozó bejegyzést törlöm. 2005. május 30. X.Y. aktõ.
[Külföldi állampolgárságú anyától született gyermekre utólag teljes hatályú apai elismerõ nyilatkozatot tett magyar
állampolgárságú férfi, illetve apaságát bíróság állapította meg.]
b) A házassági anyakönyvbe:
– A „Megjegyzés” rovatba:
A férj svéd állampolgár.
A férj és a feleség norvég állampolgár.
A férj tajvani lakos. (Tajvani állampolgárság nem jegyezhetõ be.)
– Az „Utólagos bejegyzés” rovatba:
A férj a magyar állampolgárságot megszerezte. (BÁH 106-Á-1213/2005.) 2005. december 30. X.Y. aktõ.
A feleség/férj magyar állampolgársága 2006. november 25-én megszûnt. (BÁH 106-Á-321/2005.) 2006. december
30. X.Y. aktõ.
A férj és a feleség magyar állampolgársága 2006. november 25-én megszûnt. (BÁH 106-Á-621/2005.) 2006. december 30. X.Y. aktõ.
Kijavítás: A férj/feleség külföldi állampolgárságára vonatkozó bejegyzést törlöm. (BÁH 106-Á-10525/2004.) 2005.
január 17. X.Y. aktõ.
[A külföldi állampolgárként anyakönyvezett félrõl késõbb kiderül, hogy a házasságkötéskor magyar állampolgársággal is rendelkezett.]
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c) A bejegyzett élettársi kapcsolatok anyakönyvébe:
– A „Megjegyzés” rovatba:
Kiss László bejegyzett élettárs svéd állampolgár.
– Az „Utólagos bejegyzés” rovatba:
Kiss László bejegyzett élettárs a magyar állampolgárságot megszerezte. (BÁH 106-Á-1213/2009.) 2009. december
30. X.Y. aktõ.
Kiss László bejegyzett élettárs magyar állampolgársága 2009. év október hó 15-én megszûnt. (BÁH
106-Á-321/2009.) 2009. december 30. X.Y. aktõ.
Kijavítás: Kiss László bejegyzett élettárs külföldi állampolgárságára vonatkozó bejegyzést törlöm. (BÁH
106-Á-10525/2009.) 2010. január 17. X.Y. aktõ.
[A külföldi állampolgárként anyakönyvezett félrõl késõbb kiderül, hogy a bejegyzett élettársi kapcsolat létrejöttekor
magyar állampolgársággal is rendelkezett.]
d) A halotti anyakönyvbe:
– A „Megjegyzés” rovatba:
Az elhalt állampolgársága ismeretlen.
Az elhalt hontalan volt.
Az elhalt szerb állampolgár volt.
– Az „Utólagos bejegyzések” rovatba:
Kijavítás: Az elhalt francia állampolgár volt. 2008. december 16. X.Y. aktõ.
Az elhalt a magyar állampolgárságot megszerezte. (BÁH 106-Á-5499/2005.) 2005. december 16. X.Y. aktõ.
Kijavítás: Az elhalt külföldi/ismeretlen állampolgárságára vonatkozó bejegyzést törlöm. (BÁH 106-Á-10525/2004.)
2005. január 17. X.Y. aktõ.
[A külföldi/ismeretlen állampolgárként anyakönyvezett elhaltról késõbb kiderül, hogy a haláleset idõpontjában magyar állampolgársággal (is) rendelkezett, vagy igazolták az ismeretlen állampolgárságú elhalt külföldi állampolgárságát.]
Kijavítás: Az elhalt ismeretlen állampolgárságára vonatkozó bejegyzést törlöm, az elhalt ciprusi állampolgár volt.
(Közép-magyarországi Reg. Állig. Hiv. 31-907/2009.) 2009. május 30. X.Y. aktõ.
[Az ismeretlen állampolgárságúként anyakönyvezett elhalt külföldi állampolgárságát késõbb igazolták. Az elrendelõ
államigazgatási hivatal megnevezését, ügyszámát, a bejegyzés dátumát és a bejegyzést teljesítõ anyakönyvvezetõ nevét
a kivonat „Megjegyzések” rovatában nem lehet feltüntetni.]
21. A házasság felbontásának anyakönyvezése:
a) A házasságot a Budai Központi Kerületi Bíróság a 2002. november 1-jén jogerõre emelkedett 2.P.21.515/2002/3.
sz. ítéletével felbontotta. 2008. december 30. X.Y. aktõ.
b) A házasságot a bratislavai (Pozsony, Szlovákia) Bíróság a 2008. november 1-jén jogerõre emelkedett
BA-22-25/2008. sz. ítéletével felbontotta. A volt feleség neve 2008. december 30-tól Kissová Rita. (Dél-dunántúli Reg.
Állig. Hiv. ... Megyei Kirendeltsége 33-125/2009.) 2009. január 15. X.Y. aktõ.
[A volt feleség nem magyar állampolgár, névviselésérõl a külföldi bíróság rendelkezett.]
c) A házasságot a bratislavai (Pozsony, Szlovákia) Bíróság a 2006. november 1-jén jogerõre emelkedett
BA-22-25/2006. sz. ítéletével felbontotta. 2006. december 22. X.Y. aktõ.
[A házasságfelbontás feljegyzésére a házassági ügyben hozott külföldi határozat hazai elismerésére a házassági
ügyekben és a szülõi felelõsséggel kapcsolatos eljárásokban irányadó joghatóságról, valamint az ilyen ügyekben hozott
határozatok elismerésérõl és végrehajtásáról szóló 2201/2003/EK rendeletet kell alkalmazni.]
22. A bejegyzett élettársi kapcsolat megszûnésének anyakönyvezése:
a) A bejegyzett élettársi kapcsolatot X.Y. miskolci közjegyzõ 2009. november 29-én jogerõre emelkedett ....... számú
végzésével megszüntette. 2009. december 1. X.Y. aktõ.
b) A bejegyzett élettársi kapcsolatot a Budai Központi Kerületi Bíróság a 2009. november 1-jén jogerõre emelkedett
2.P.21.515/2009/3. sz. ítéletével felbontotta. 2009. december 30. X.Y. aktõ.
c) A bejegyzett élettársi kapcsolatot a Budai Központi Kerületi Bíróság a 2009. november 1-jén jogerõre emelkedett
2.P.21.515/2009/3. sz. ítéletével érvénytelenítette. 2009. december 30. X.Y. aktõ.
23. Utólagos bejegyzések a halotti anyakönyvbe:
a) Az elhalt születési családi és utóneve: Varga Attila, neme: férfi, családi állapota: elvált, születési helye: Debrecen
II., személyi azonosítója: 1 701212 2323, a haláleset helye: Vác, a haláleset ideje: 2000. november 20., lakóhelye: Tura,
apjának születési családi és utóneve: Varga Béla, anyjának születési családi és utóneve: Kiss Éva. Pest m. RFK
125/2002. 2002. december 30. X.Y. aktõ.
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b) A holtnak nyilvánítást a Bicskei Városi Bíróság Pk.5478/2002. sz. 2002. november 25-én jogerõre emelkedett határozatával hatálytalanította, a bejegyzést törlöm. A haláleset anyakönyvezése Mór hal.akv. 24/2001. fsz.a. 2002. december 30. X.Y. aktõ.
A halál tényét megállapító végzést a Paksi Városi Bíróság Pk.3698/2002. sz. 2002. november 25-én jogerõre emelkedett határozatával hatályon kívül helyezte, a bejegyzést törlöm. 2002. december 30. X.Y. aktõ.
24. A halotti anyakönyv utólagos bejegyzése alapján a születési (házassági, bejegyzett élettársi kapcsolati) anyakönyv utólagos bejegyzésének kijavítása:
Kijavítás: A halál tényét megállapító végzést a Paksi Városi Bíróság Pk.3698/2010. sz. 2010. november 25-én jogerõre emelkedett határozatával hatályon kívül helyezte, a gyermek (férj, feleség, Kiss László bejegyzett élettárs) halálesetét
tartalmazó utólagos bejegyzést törlöm. 2010. december 30. X.Y. aktõ.
25. A születés újból való anyakönyvezése:
a) Az apa adatait és a gyermek születési családi nevét örökbefogadás miatt (Érdi Gyámhiv. 125/2002. sz.) törlöm. A
születést 15/2002. fsz.a. újból anyakönyveztem. A gyermek születési családi neve: Varró. 2002. december 30. X.Y. aktõ.
Az anya adatait örökbefogadás miatt (Soproni Gyámhiv. 5478/2002. sz.) törlöm. A születést 6598/2002. fsz.a. újból
anyakönyveztem. A gyermek születési családi neve: Kovács. 2002. december 30. X.Y. aktõ.
Az apa és az anya adatait, valamint a gyermek születési családi és utónevét örökbefogadás miatt (Budaörsi Gyámhiv.
235/2002. sz.) törlöm. A születést 777/2002. fsz.a. újból anyakönyveztem. A gyermek születési családi és utóneve: Szabó Máté. 2002. december 30. X.Y. aktõ.
Az apa és az anya adatait, valamint a gyermek születési családi nevét örökbefogadás, valamint képzelt apa megállapítása miatt (Váci Gyámhiv. 999/2002. sz.) törlöm. A születést 333/2002. fsz.a. újból anyakönyveztem. A gyermek születési családi neve: Fehér. 2002. december 30. X.Y. aktõ.
b) Az apa adatait és a gyermek születési családi nevét az apaság vélelmének megdöntése miatt (Szegedi Városi Bíróság P.1235/2002. sz.) törlöm. A születést 111/2002. fsz.a. újból anyakönyveztem. A gyermek születési családi neve: Urbán. 2002. december 30. X.Y. aktõ.
c) A képzelt apa adatait és a gyermek születési családi nevét örökbefogadás miatt (Nyírbátori Gyámhiv. 852/2002.
sz.) törlöm. A születést 111/2002. fsz.a. újból anyakönyveztem. A gyermek születési családi neve: Kecskés. 2002. december 30. X.Y. aktõ.
A képzelt szülõk adatait és a gyermek születési családi nevét örökbefogadás miatt (Hevesi Gyámhiv. 444/2002. sz.)
törlöm. A születést 745/2002. fsz.a. újból anyakönyveztem. A gyermek születési családi neve: Takács. 2002. december
30. X.Y. aktõ.
d) A képzelt apa adatait az apaság megállapítása miatt (Ceglédi Városi Bíróság P.321/2002. sz.) törlöm. A születést
555/2002. fsz.a. újból anyakönyveztem. A gyermek születési családi neve: Kelemen. 2002. december 30. X.Y. aktõ.
A képzelt apa adatait és a gyermek születési családi nevét az anya utólagos házasságkötése miatt (Paksi aktõ. 65/2002.
fsz.) törlöm. A születést 951/2002. fsz.a. újból anyakönyveztem. A gyermek születési családi neve: Papp. 2002. december 30. X.Y. aktõ.
A képzelt szülõk adatait és a gyermek születési családi nevét a vér szerinti szülõk megállapítása miatt (Szeghalmi Városi Bíróság P.852/2002. sz.) törlöm. A születést 33/2002. fsz.a. újból anyakönyveztem. A gyermek születési családi
neve: Tóth. 2002. december 30. X.Y. aktõ.
A képzelt apa adatait és a gyermek születési családi nevét teljes hatályú apai elismerés miatt (székesfehérvári aktõ.
23-65/2001. sz.) törlöm. A születést 385/2002. fsz.a. újból anyakönyveztem. A gyermek születési családi neve: Varga.
2002. december 2. X.Y. aktõ.
A képzelt apa adatait és a gyermek születési családi nevét teljes hatályú apai elismerés miatt (telki aktõ. 23-65/2009. sz.) törlöm. A gyermek születési családi neve: Varga. Közép-magyarországi Reg. Állig. Hiv. 31-36/2009. A születést 25/2009. fsz.a.
újból anyakönyveztem. 2009. január 22. X.Y. aktõ.
[Az alapbejegyzésben képzelt apa szerepel és az elismerõ apa külföldi állampolgár.]
Az apa, az anya adatait, a gyermek születési családi és utónevét az örökbefogadás megszûnése miatt (Ózdi Gyámhiv.
111/2002. sz.) törlöm. A születést 888/2002. fsz.a. újból anyakönyveztem. A gyermek születési családi és utóneve: Molnár János. 2002. december 30. X.Y. aktõ.
e) Az apa adatait és a gyermek születési családi nevét az apa halálesetének 1997. április 15. napjával megállapított
ideje miatt (Szekszárdi Városi Bíróság Pk.11223/2002. sz.) törlöm. A születést 741/2002. fsz.a. újból anyakönyveztem.
A gyermek születési családi neve: Vértes. 2002. december 30. X.Y. aktõ.
f) Az anya adatait és a gyermek születési családi és utónevét az anyaság vélelmének megdöntése és az anya személyének megállapítása miatt (Egri Városi Bíróság Pk.55852/2002. sz.) törlöm. A születést 52/2002. fsz.a. újból anyakönyveztem. A gyermek születési családi és utóneve Kovács Éva. 2002. december 30. X.Y. aktõ.
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g) A bejegyzés szabálytalan, kettõs anyakönyvezés miatt törlöm. A születés szabályszerûen anyakönyvezve
507/2002. fsz.a. 2002. december 30. X.Y. aktõ.
26. A házasság, a bejegyzett élettársi kapcsolat és haláleset újból való anyakönyvezése:
a) A bejegyzést teljes hatályú apai elismerés (az apaság vélelmének bírósági megdöntése stb.) miatt törlöm. A házasságkötést 45/2002. fsz.a. újból anyakönyveztem. A férj születési családi és utóneve: Kormos István, a férj apjának születési családi és utóneve: Kormos Béla. 2002. december 30. X.Y. aktõ.
b) A bejegyzést teljes hatályú apai elismerés (az apaság vélelmének bírósági megdöntése stb.) miatt törlöm. A bejegyzett élettársi kapcsolatot 45/2009. fsz.a. újból anyakönyveztem. A Kiss László néven anyakönyvezett bejegyzett élettárs
születési családi és utóneve: Kormos László, apjának születési családi és utóneve: Kormos Béla. 2009. december 30.
X.Y. aktõ.
c) A bejegyzést az elhalt születési bejegyzésének újbóli anyakönyvezése miatt törlöm. A halálesetet újból anyakönyveztem 98/2002. fsz.a. Az elhalt születési családi és utóneve: Vámos Mihály, az elhalt apjának születési családi és utóneve: Vámos Péter. 2002. december 30. X.Y. aktõ.
27. Az anyakönyvi bejegyzést nem az illetékes vagy nem anyakönyvvezetõ teljesítette, továbbá ha az alapbejegyzést
kijavítással nem lehet helyrehozni:
a) Az alapbejegyzést illetékesség hiánya miatt törlöm. A születést a kecskeméti aktõ. 548/2002. fsz.a. anyakönyvezte. 2002. december 30. X.Y. aktõ.
b) Az alapbejegyzést szabálytalan anyakönyvezés miatt törlöm, a szabályszerû anyakönyvezés 789/2002. fsz.a. megtörtént. 2002. december 30. X.Y. aktõ.
c) Az alapbejegyzést téves adatok miatt törlöm, és azt újból anyakönyveztem 756/2002. fsz.a. 2002. december 30.
X.Y. aktõ.
d) A bejegyzést szabálytalan, kettõs anyakönyvezés miatt törlöm. A születés (haláleset, házasságkötés, bejegyzett
élettársi kapcsolat) szabályszerûen anyakönyvezve: 586/2009. fsz.a. 2009. december 30. X.Y. aktõ.
28. Az örökbefogadás anyakönyvezése:
I. Az örökbefogadás tényének anyakönyvezése:
A születési anyakönyv „Utólagos bejegyzések” rovatába:
a) A gyermeket Kiss Pál és felesége, Nagy Adél örökbe fogadták (Makói Gyámhiv. 546/2002. sz.). 2002. december
30. X.Y. aktõ.
b) A gyermeket Kiss Pál és felesége, Nagy Adél örökbe fogadták (Tamási Gyámhiv. 546/2002. sz.). A gyermek születési családi neve: Kiss. 2002. december 30. X.Y. aktõ.
c) A gyermeket Kiss Pál és felesége, Nagy Adél örökbe fogadták (Szigetvári Gyámhiv. 546/2002. sz.). A gyermek
születési családi neve: Kiss. Az örökbefogadást tartalmazó téves utólagos bejegyzést törlöm és újból bejegyzem: A gyermeket Kiss Pálné Nagy Adél örökbe fogadta (Békési Gyámhiv. 546/2002. sz.). 2002. december 30. X.Y. aktõ.
II. Örökbefogadás anyakönyvezése vér szerinti szülõkként:
A születési anyakönyv „Utólagos bejegyzések” rovatába:
A szülõk adatait és a gyermek születési családi (és utó-) nevét örökbefogadás miatt (Tatai Gyámhiv. 578/2002. sz.)
törlöm. A születést 95/2002. fsz.a. újból anyakönyveztem. A gyermek születési családi (és utó-) neve: Lakatos (Éva).
2002. december 30. X.Y. aktõ.
29. A hatálytalanná vált, megszûnt örökbefogadás anyakönyvezése:
a) A gyermeket Kovács Sándor örökbe fogadta (Gyöngyösi Gyámhiv. 21/2002. sz.). Az ................-n kelt utólagos
bejegyzést az örökbefogadás hatálytalanná válása miatt (Egri Városi Bíróság P.854/2002. sz.) törlöm, a születést
77/2002. fsz.a. újból anyakönyveztem. A gyermek születési családi neve: Kovács. 2002. december 30. X.Y. aktõ.
b) A gyermeket Kiss Pál és felesége, Nagy Adél örökbe fogadták (Siófoki Gyámhiv. 546/2002. sz.) A gyermek születési családi neve: Kiss. Az ...........................-n kelt utólagos bejegyzést az örökbefogadás részbeni hatálytalanná válása
miatt (Kaposvári Városi Bíróság P.12345/2002. sz.) törlöm. A születést 8/2002. fsz.a. újból anyakönyveztem. A gyermek születési családi neve: Kiss. 2002. december 30. X.Y. aktõ.
Az újbóli anyakönyvezés megtörténte után az „Utólagos bejegyzések” rovatba feljegyzendõ: A gyermeket Kiss Pálné
Nagy Adél (vagy Kiss Pál) örökbe fogadta (Ibrányi Gyámhiv. 23/2002. sz.). 2002. december 31. X.Y. aktõ.
c) A gyermeket Kovács Sándor örökbe fogadta (Fehérgyarmati Gyámhiv. 58/2002. sz.). Az .................................. . ...............-n kelt utólagos bejegyzést az örökbefogadás megszûnése miatt [Nyíregyházi Városi Bíróság (Gyámhiv.) ............./2002. sz.] törlöm. 2002. december 30. X.Y. aktõ.
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d) A szülõk adatait, valamint a gyermek születési családi (és utó-) nevét az örökbefogadás megszûnése miatt (Veszprémi Városi Bíróság P.12547/2002. sz.) törlöm. A születést 4/2002. fsz.a. újból anyakönyveztem. A gyermek születési
családi (és utó-) neve: Laczkó (Ferenc). 2002. december 30. X.Y. aktõ.
30. A vér szerinti szülõk adatainak megváltozása:
Az apa adatait (és a gyermek születési családi nevét) az apaság vélelmének megdöntése (Debreceni Városi Bíróság
P.22335/2002. sz.), valamint teljes hatályú apai elismerés miatt (gyõri aktõ. 87-2/2002. sz.) törlöm. A születést 54/2002.
fsz.a. újból anyakönyveztem. A gyermek születési családi neve: Lukács. 2002. december 30. X.Y. aktõ.
Az apa adatait (és a gyermek születési családi nevét) az apaság vélelmének megdöntése (Tatabányai Városi Bíróság
P.44889/2002. sz.), valamint az anya utólagos házasságkötése miatt (lipóti aktõ. 2-15/2002. sz.) törlöm. A születést
17/2002. fsz.a. újból anyakönyveztem. A gyermek születési családi neve: Pikler. 2002. december 30. X.Y. aktõ.
31. Képzelt szülõ(k) adatainak törlése:
A szülõk adatait és a gyermek születési családi nevét a vér szerinti szülõk megállapítása miatt (Salgótarjáni Városi Bíróság P.74569/2002. sz.) törlöm. A születést 98/2002. fsz.a. újból anyakönyveztem. A gyermek születési családi neve:
Ménesi. 2002. december 30. X.Y. aktõ.
32. Megkülönböztetõ betûjel megerõsítése, illetve feljegyzése:
a) A gyermek születési családi neve: B. Kovács (Gy. Varga, Kovács B. stb.). 2002. december 5. X.Y. aktõ.
b) Az apa és a gyermek születési családi neve: B. Kovács (Gy. Varga, Kovács B.). 2002. december 5. X.Y. aktõ.
33. Kisebbségi nyelven történõ házasságkötés:
A házasság megkötése bolgár (görög, lengyel, szlovén stb.) nyelven történt.
[A házassági anyakönyvi kivonaton nem kell feltüntetni.]
34. Kisebbségi utónévre, valamint a családi név kisebbségi anyanyelvi szabályok szerinti módra történõ kijavítása:
Kijavítás: A gyermek utóneve: Josef (Iosif, Josip, Jozef stb.). 2002. december 16. X.Y. aktõ.
Kijavítás: A gyermek családi neve: Tóthová (Papadimitrou, Popova, Sikorski stb.). 2002. december 16. X.Y. aktõ.
35. A magyar állampolgárság megszerzésével egyidejûleg történt névmódosítás bejegyzése a születési és házassági
anyakönyv, valamint a bejegyzett élettársi kapcsolatok anyakönyvének „Utólagos bejegyzések” rovatába:
a) A gyermek és az apa születési családi neve: Kis (BÁH 106-Á-4222/2004.). 2004. november 12. X.Y. aktõ.
b) A férj/feleség születési családi neve: Szabó (BÁH 106-Á-2241/2004.). 2004. november 22. X.Y. aktõ.
[Az anyakönyvi kivonatba a megváltozott születési nevet kell bejegyezni.]
c) Sabau Éva bejegyzett élettárs születési családi neve: Szabó (BÁH 106-Á-4566/2009.) 2009. február 28. X.Y. aktõ.
36. Az anyakönyvi bejegyzés idõpontjának feltüntetése a házassági anyakönyv, valamint a bejegyzett élettársi kapcsolatok anyakönyvének „Megjegyzések” rovatába, amennyiben a házasságkötés anyakönyvezésére vagy az élettársi
kapcsolat bejegyzésére a házasságkötést, illetve az élettársi kapcsolat létrejöttét követõen kerül sor:
A bejegyzés ideje: 2009. december 1.
37. A gyermek, valamint a bejegyzett élettárs neme és ezzel összefüggésben utóneve megváltozásának feljegyzése az
anyakönyv „Utólagos bejegyzések” rovatába:
a) A születési anyakönyvbe:
A gyermek neme fiúra, utóneve Áron névre változott. Személyi azonosítója: 1-000000-0000 (EüM
2125-1/2008-0003EGP) 2009. május 30. X.Y. aktõ.
b) A bejegyzett élettársi kapcsolatok anyakönyvébe:
Kiss Éva bejegyzett élettárs neme férfira, utóneve Áron névre változott. Személyi azonosítója: 1-000000-0000 (EüM
2125-1/2008-0003EGP) 2009. június 15. X.Y. aktõ.
38. A bejegyzés törlése újbóli anyakönyvezés nélkül:
a) A házassági anyakönyvbõl:
A bejegyzést törlöm, a házasság nem jött létre. 2009. március 24. X.Y. aktõ.
A bejegyzést törlöm, a házasság nemlétezõ. (BKKB 2009. november 1-jén jogerõre emelkedett 2.P.21.515/2009/3. sz.
ítélete.) 2009. december 30. X.Y. aktõ.
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b) A bejegyzett élettársi kapcsolatok anyakönyvébõl:
A bejegyzést törlöm, a bejegyzett élettársi kapcsolat nem jött létre. 2009. szeptember 25. X.Y. aktõ.
A bejegyzést törlöm, a bejegyzett élettársi kapcsolat nemlétezõ. (BKKB 2009. november 1-jén jogerõre emelkedett
2.P.21.515/2009/3. sz. ítélete.) 2009. december 30. X.Y. aktõ.
c) A halotti anyakönyvbõl:
A bejegyzést törlöm. A haláleset nem történt meg. 2008. október 22. X.Y. aktõ.
39. A haláleset idejének feltüntetése a halotti anyakönyvben:
a) A haláleset ideje: 2008. június 20. és 30. napja között.
b) A haláleset ideje: 2005. április és 2008. május hónap között.
40. A bejegyzett élettársra vonatkozó adatok feljegyzése a 2009. július 1-je elõtt rendszeresített halotti anyakönyv
„Megjegyzések” rovatába és az anyakönyvi kivonat „Megjegyzések” rovatába:
a) A halotti anyakönyvbe:
Bejegyzett élettársának születési családi és utóneve Kiss Éva, személyi azonosítója 2-450101-1111. Az élettársi kapcsolat bejegyzésének helye Budapest V., ideje 2009. november 13.
b) A halotti anyakönyvi kivonatra:
Bejegyzett élettársának születési családi és utóneve: Kiss Éva.
41. Ismeretlen holttest anyakönyvezése:
A haláleset ideje: 2008. szeptember 6. Az elhalt neme férfi, életkora kb. 50 év. Magassága 170 cm, súlya 74 kg. Haja
színe barna, szeme színe zöld. Különleges ismertetõjegy: bal kézfejen „Margit” tetoválás, valamint mûtéti heg a bal térden. (BRFK VI. ker. Rkp. É-2546/2008.)
42. Magyar és külföldi állampolgársággal is rendelkezõ gyermek nevének kijavítása a külföldi jog szerinti névre:
Kijavítás: A gyermek utóneve: Gilberto. (Közép-magyarországi Reg. Állig. Hiv. 31-907/2009.) 2009. december 16.
X.Y. aktõ.
Kijavítás: A gyermek családi neve: Lopez y Sanchez. (Közép-magyarországi Reg. Állig. Hiv. 31-907/2009.) 2009.
december 16. X.Y. aktõ.
Kijavítás: A gyermek családi neve: Lopez y Sanchez, utóneve: Carmen. (Közép-magyarországi Reg. Állig. Hiv.
31-907/2009.) 2009. december 16. X.Y. aktõ.”

5. melléklet a 14/2009. (VI. 3.) IRM rendelethez
,,6. számú melléklet a 6/2003. (III. 7.) BM rendelethez
Az ASZA-rendszeren keresztül igényelhetõ, központilag elõállított anyakönyvi nyomtatványok,
valamint a biztonsági tintával töltött íróeszköz igénylése és kezelése
Nyomtatványtípusok
Anyakönyvek:
a) Születési anyakönyv,
b) Házassági anyakönyv,
c) Bejegyzett élettársi kapcsolatok anyakönyve,
d) Halotti anyakönyv.
Anyakönyvi kivonatok:
a) Születési anyakönyvi kivonat,
b) Házassági anyakönyvi kivonat,
c) Kivonat a bejegyzett élettársi kapcsolatok anyakönyvébõl,
d) Halotti anyakönyvi kivonat,
e) Nemzetiségi születési anyakönyvi kivonat,
f) Nemzetiségi házassági anyakönyvi kivonat,
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g) Nemzetiségi kivonat a bejegyzett élettársi kapcsolatok anyakönyvébõl,
h) Nemzetiségi halotti anyakönyvi kivonat.

Az anyakönyvi nyomtatványok igénylése
Évi egyszeri rendes okmányigénylés
Az anyakönyvi biankó okmányokat az anyakönyvvezetõ igényli az ASZA-rendszeren keresztül az éves várható felhasználást figyelembe véve.

Bevételezés
A megrendelt anyakönyvi biankó okmányok szállításáról az azokat kiállító nyomda gondoskodik. A nyomdától kiadási jegyzõkönyvvel érkezõ küldeményt iktatókönyvben történõ érkeztetés után a küldeményhez mellékelt kísérõjegyzék,
valamint az ASZA-rendszer okmánynyilvántartása alapján ellenõrizni kell
a) típus (anyakönyvek és anyakönyvi kivonatok gyártási hibáinak legalább szúrópróba szerinti ellenõrzése),
b) tartomány (elsõ és utolsó okmány azonosítójának ellenõrzése),
c) darabszám (csomag leszámlálása)
szerint.
Az ellenõrzés alapján feltárt eltérésekrõl (hiány vagy többlet) jegyzõkönyvet kell készíteni három példányban. A
jegyzõkönyv egy példánya a nyomdáé, egy a Központi Hivatalé, egy példányt pedig irattárba kell helyezni. Az eltérések
rendezésére a nyomda intézkedik.

Hibás, selejtes okmányok kezelése
Biankó okmányok érvénytelenítése
A nyomdai hibás/gyártási hibás biankó okmányokat áthúzással, pecsételéssel vagy – az anyakönyveket kivéve – átlyukasztással érvényteleníteni kell. Az érvénytelenített okmányokról jegyzõkönyvet kell kiállítani. A jegyzõkönyvet és
a típusonként, illetve nyomdai hibás/gyártási hibás bontásban szétválogatott okmányokat a nyomda részére tételes kísérõjegyzékkel ellátva, az ASZA-rendszeren történõ átvezetést követõen az Állami Futárszolgálat útján kell továbbítani.
A nyomdai hibás/gyártási hibás biankó okmányokról kiállított jegyzõkönyvnek tartalmaznia kell:
a) a polgármesteri hivatal (a hazai anyakönyvezést végzõ anyakönyvvezetõ hivatali szervezetének) megnevezését és
címét,
b) az anyakönyvvezetõ nevét,
c) az okmányok típusát és azonosítóját,
d) az érvénytelenítés pontos idõpontját.
A polgármesteri hivatalnál, valamint a hazai anyakönyvezést végzõ anyakönyvvezetõ hivatali szervezeténél selejtezendõ okmányok kezelése
A bejegyzést tartalmazó anyakönyvek nem selejtezhetõk. Amennyiben a hitelesítést és az elsõ bejegyzést követõen az
anyakönyvvezetõ az anyakönyvben nyomdai/gyártási hibát észlel, a hibás oldalt/oldalakat áthúzással, pecsételéssel érvényteleníti, és a bejegyzéseket a hibátlan oldalon folytatja tovább. Ha az anyakönyvnek már nincs hibátlan oldala, az
anyakönyvvezetõ azt lezárja.
A polgármesteri hivatalban, valamint a hazai anyakönyvezést végzõ hatóságnál selejtezhetõ okmányok (hibás adattal
kitöltött, továbbá a megszemélyesítés során megsérült anyakönyvi kivonatok) selejtezését a jegyzõ, illetve a hazai anyakönyvezést végzõ anyakönyvvezetõ hivatali szervezetének vezetõje engedélyével lehet megkezdeni. A selejtezés végrehajtásához bizottságot kell felállítani. A megsemmisítés megtörténtérõl jegyzõkönyvet kell felvenni, amelyet az irattárban kell elhelyezni. Selejtezést évente legalább egyszer kell végezni.

Az anyakönyvi okmányok tárolása
Az okmányokat biztonságos körülmények között, típusonként elkülönítve, tûzvédelmi szempontokból is megfelelõ
helyen kell tárolni.
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A biztonsági tintával töltött íróeszközök igénylése
A biztonsági tintával töltött íróeszközt az ASZA-rendszeren keresztül lehet megrendelni. A rendelést az évi egyszeri
rendes okmányigényléssel együtt kell továbbítani.”

6. melléklet a 14/2009. (VI. 3.) IRM rendelethez
,,7. számú melléklet a 6/2003. (III. 7.) BM rendelethez
Az ASZA-rendszer használatához szükséges hozzáférési jogosultságok
és a felhasználói kártyák igénylése és kezelése
A rendelet 89. §-ában meghatározott ASZA-rendszer használatához szükséges hozzáférési jogosultság igénylésének
szabályai a következõk:
1. Hozzáférési jogosultság az illetékes anyakönyvvezetõ, a hazai anyakönyvezést végzõ anyakönyvvezetõ, továbbá
a Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szervének, a Központi Hivatal, valamint a központi anyakönyvi
szerv erre feljogosított köztisztviselõje (a továbbiakban együtt: jogosult vagy felhasználó) részére biztosítható.
2. A hozzáférési jogosultság érvényességi ideje 5 év.
3. A hozzáférési jogosultság biztosítását, módosítását, illetve visszavonását írásban, az erre kialakított „ASZA jogosultság bejelentõlap”-on kell kérni, és azt a Központi Hivatal vezetõje engedélyezi.
3.1. Az igénylõ a bejelentõlapon feltünteti:
a) a bejelentõ szerv nevét és szervkódját;
b) a jogosult nevét;
c) a jogosult felhasználói azonosítóját;
d) a jogosultság bejelentésének okát;
e) a jogosult számára bejelentett hozzáférési jogosultságot;
f) a munkáltató jóváhagyó nyilatkozatát és aláírását.
3.2. Az anyakönyvvezetõ részére igényelhetõ jogosultságok:
a) Anyakönyvi általános: az anyakönyvezéssel kapcsolatos általános tevékenységek (pl. okirat-kiállítás és az ezzel
összefüggõ technikai mûveletek).
b) Anyakönyv-nyilvántartás: az anyakönyvvel kapcsolatos nyilvántartást, állapotváltozást elõidézõ tevékenységek
(pl. anyakönyv hitelesítése, újrakötése).
c) Okmányigénylés: a Központi Hivatal által üzemeltetett logisztikai rendszeren keresztüli biankó okmányrendelés.
3.3. A jegyzõ, valamint a hazai anyakönyvezést végzõ hatóság vezetõje részére igényelhetõ jogosultságok:
a) Anyakönyv-nyilvántartás: az anyakönyvvel kapcsolatos nyilvántartást, állapotváltozást elõidézõ tevékenységek
(pl. anyakönyv hitelesítése, újrakötése).
b) Okmányigénylés: a Központi Hivatal által üzemeltetett logisztikai rendszeren keresztüli biankó okmányrendelés.
3.4. A Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szervének hozzáférésre jogosult köztisztviselõje részére
bejelenthetõ jogosultságok:
a) Tanúsítvány kiállítása: külföldön történõ házasságkötéshez, élettársi kapcsolat bejegyzéséhez tanúsítvány kiállítása.
b) Kártyaigénylés/karbantartás: anyakönyvvezetõk kártyaigénylési, karbantartási tevékenysége (kártya felvétele,
cseréje, kiadása stb.).
c) Felügyelet/irányítás: anyakönyvezéssel kapcsolatos felügyeleti, irányítási tevékenységek.
d) Anyakönyv-nyilvántartás: az anyakönyvvel kapcsolatos nyilvántartást, állapotváltozást elõidézõ tevékenységek
(pl. anyakönyv hitelesítése, anyakönyv megnyitása).
e) Okmányigénylés: a Központi Hivatal által üzemeltetett logisztikai rendszeren keresztüli biankó okmányrendelés.
f) HelpDesk (igazgatási): igazgatási HelpDesk nyújtása a fórumalkalmazáson keresztül.
g) HelpDesk (alkalmazási): alkalmazási HelpDesk nyújtása a fórumalkalmazáson keresztül.
h) HelpDesk (technikai): technikai HelpDesk nyújtása a fórumalkalmazáson keresztül.
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i) Rendszeradminisztrátor: a Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szervének illetékességi területén
a jogosultságokkal és kártyaigényléssel kapcsolatos adatbeviteli tevékenység ellátása.
3.5. A Központi Hivatal, valamint a központi anyakönyvi szerv köztisztviselõje részére bejelenthetõ jogosultságok:
a) Kártyaigénylés/karbantartás: Központi Hivatalban dolgozók kártyaigénylési, karbantartási tevékenysége (kártya
felvétele, cseréje, kiadása stb.).
b) Felügyelet/irányítás: anyakönyvezéssel kapcsolatos, felügyeleti irányítási tevékenységek.
c) Anyakönyv-nyilvántartás: az anyakönyvvel – a fizikai anyakönyvvel – kapcsolatos nyilvántartást, állapotváltozást
elõidézõ tevékenységek (pl. hitelesítés, megnyitás, lezárás).
d) HelpDesk (igazgatási): igazgatási HelpDesk nyújtása a fórumalkalmazáson keresztül.
e) HelpDesk (alkalmazási): alkalmazási HelpDesk nyújtása a fórumalkalmazáson keresztül.
f) HelpDesk (technikai): technikai HelpDesk nyújtása a fórumalkalmazáson keresztül.
g) Rendszeradminisztrátor: a Központi Hivatal illetékességébe tartozóan (a Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szervének rendszeradminisztrátora, Központi Hivatal köztisztviselõi) a jogosultságokkal és kártyaigényléssel kapcsolatos adatbeviteli tevékenység ellátása.
h) Specimen okmánykezelés: a Központi Hivatal által üzemeltetett logisztikai rendszeren keresztüli biankó specimen
okmányrendelés.
4. Elsõ alkalommal történõ jogosultságbejelentés esetén a felhasználó részére authentikációs (a továbbiakban: felhasználói) kártyát is igényelni kell.
4.1. Az „ASZA Authentikációs kártya igénylõ/bejelentõlap” (a továbbiakban: felhasználói kártya igénylõlap) a következõ adatokat tartalmazza:
a) az igénylõ szerv nevét és szervkódját,
b) az igénylés dátumát,
c) a kártyaigénylés okát,
d) a felhasználónak az At. 41/D. § (1) bekezdés a) pontjában szereplõ személyazonosító adatait,
e) a felhasználó aláírását,
f) a munkáltató jóváhagyó nyilatkozatát és aláírását.
5. Az anyakönyvvezetõ jogosultság és felhasználói kártya bejelentõ lapját (a továbbiakban: ASZA bejelentõ lapok)
a jegyzõ – a kitöltést követõen – haladéktalanul továbbítja a Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szervéhez.
5.1. A Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szerve képzi a felhasználó azonosítóját, és legyártatja
a felhasználói kártyát a Központi Hivatallal.
5.2. A Központi Hivatal a – központilag elõállított – felhasználói kártyát a Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szerve számára juttatja el.
5.3. A felhasználói kártyát az anyakönyvvezetõ személyesen veszi át a Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szervének székhelyén. Az átvétellel egyidejûleg történik meg a felhasználói kártya aktiválása.
5.4. A Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szervének és a Központi Hivatal hozzáférésre jogosult
köztisztviselõje esetében a felhasználói kártya gyártására, átvételére, aktiválására az 5. pontban foglaltakat kell megfelelõen alkalmazni.
5.5. A hazai anyakönyvezést végzõ anyakönyvvezetõ, továbbá a hazai anyakönyvezést végzõ hatóság vezetõje a jogosultság és felhasználói kártya bejelentõ lapját, valamint a központi anyakönyvi szerv hozzáférésre jogosult köztisztviselõje a jogosultság bejelentõ lapját közvetlenül a Központi Hivatalnak küldi meg.
6. Az okmányirodai anyakönyvvezetõknek – azoknak is, akik már rendelkeznek felhasználói azonosítóval – az ASZA bejelentõ lapokon kívül ki kell tölteniük az „Okmányirodai Rendszerek Jogosultság Igénylõ Lap” címû formanyomtatványt. A
három igénylõlapot a jegyzõ továbbítja a Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szervéhez.
6.1. A Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szerve az ASZA-s bejelentõ lapok feldolgozását követõen az okmányirodai igénylõlapra felvezeti az ASZA jogosultsági rendszer által képzett felhasználó azonosítót és továbbítja – faxon – a Központi Hivatalnak. A legyártott felhasználói kártyát a Központi Hivatal a Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szerve részére juttatja el.
6.2. A felhasználói kártya átvétele és aktiválása az 5.3–5.4. pontban foglaltak szerint történik.
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7. A jogosultnak a felhasználói kártyát munkaidõben használaton kívül és munkaidõn túl biztonságos, jól elzárható és
illetéktelen személyek számára hozzáférhetetlen helyen kell tárolnia.
7.1. A jogosult a felhasználói kártya használatát más személynek nem engedheti át, az azonosítót (PIN-kód,
PUK-kód) más személynek nem hozhatja tudomására. Helyettesítõ anyakönyvvezetõ kijelölése esetén a Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szervének vezetõje megteszi a szükséges intézkedéseket (kártyaigénylés, illetve
jogosultság biztosítása) az ASZA-rendszer használatához szükséges jogosultság megadásával kapcsolatban.
7.2. A jogosult a kártya elvesztését, megrongálódását, megsemmisülését, a 7.1. pont szerinti egyéb azonosító elfelejtését, illetéktelen birtokába kerülését haladéktalanul köteles bejelenteni az igénylõnek. Az elõbbi tényekrõl, körülményekrõl az igénylõ haladéktalanul (pl. telefonon, faxon, elektronikus formában), de legkésõbb a bekövetkezés/felismerés napját követõ munkanapon – írásban – köteles tájékoztatni a Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási
szervét/Központi Hivatalt) a szükséges intézkedések végrehajtása érdekében. A felhasználói kártya pótlására 5 munkanapon belül kerül sor. A felhasználói kártya átvétele és aktiválása az 5.3–5.4. pontban foglaltak szerint történik.
7.3. A jogosult a felhasználói kártyát a hozzáférési jogosultság megszûnésekor, illetve új kártya kibocsátása esetén
köteles leadni a jogosultságot bejelentõ munkáltatónak, aki az átvételt írásban igazolja, majd a felhasználói kártyát – a felügyeleti szerven keresztül – lyukasztással történt érvénytelenítését követõen megküldi a Központi Hivatalnak
a bevonás, érvénytelenítés technikai mûveletek nyilvántartáson való átvezetése és a selejtezés végrehajtása érdekében.
7.4. Ki kell cserélni a felhasználó kártyát abban az esetben, ha az
– gyártás- vagy gyártmányhibás;
– megrongálódik;
– ha a kártyán feltüntetett település neve megváltozik;
– ha a jogosultság érvényességi ideje lejár.
7.5. A jegyzõ, a Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szervének vezetõje, a központi anyakönyvi
szerv vezetõje, valamint a hazai anyakönyvezést végzõ hatóság vezetõje a helyi jogosultságokról nyilvántartást vezet,
melynek tartalmaznia kell:
– a jogosult köztisztviselõk nevét;
– a jogosult felhasználói azonosítóját;
– a jogosult számára bejelentett hozzáférési jogosultságot;
– a hozzáférési jogosultság érvényességének kezdõ idõpontját, továbbá az érvényesség megszûnésének idejét.”

7. melléklet a 14/2009. (VI. 3.) IRM rendelethez
,,2. melléklet a 9/2007. (III. 6.) IRM rendelethez
Az anyakönyvi szakvizsga témakörei
1. Az írásbeli vizsgához
A vizsga írásbeli részében a jelölt
a) – a születés (ezen belül családi jogállás rendezése),
– a házasságkötés,
– a bejegyzett élettársi kapcsolat,
– a haláleset anyakönyvezésével,
b) a különbözõ típusú anyakönyvi okiratok kiállításával és
c) az anyakönyvezést követõ adatszolgáltatással kapcsolatos
gyakorlati feladatokat old meg.
2. A szóbeli vizsgához
1. Az anyakönyvezés története, a hatályon kívül helyezett anyakönyvi jogszabályok
2. Az anyakönyvi nyilvántartás jellege, személyi és tárgyi hatálya
3. Az anyakönyvek vezetése (hitelesítés, megnyitás, lezárás, szervezeti változások feljegyzése, a bejegyzések módja, rövidítések, helyesbítés, kijavítás, kiegészítés, üres lapok, rovatok, megkezdett bejegyzések, a folyószám, az anyakönyv pótlása)
4. Betûrendes névmutató vezetésének szabályai
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5. Az anyakönyvvezetõ megbízása, feladatai, helyettesítése, kizárása
6. Az anyakönyvezés helye, ideje, az anyakönyvezés elhalasztása, az anyakönyvvezetõ hivatali felszerelése
7. Az alap- és utólagos bejegyzés, bejegyzésminták, az alapbejegyzést követõ feladatok
8. Helységnevek, a családi állapot anyakönyvezésének szabályai
9. Okirat és személyes nyilatkozat az anyakönyvi eljárásokban, külföldi okiratok elfogadhatósága
10. A felettes szerv feladatai az anyakönyvi igazgatás területén
11. Hatásköri és illetékességi szabályok
12. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény alkalmazása az anyakönyvi
igazgatásban
13. Jogképesség, cselekvõképesség, törvényes képviselet, gyámság, gondnokság
14. Születés bejelentése és anyakönyvezése (apaság vélelme, apa adatai nélkül anyakönyvezett születések nyilvántartása, képzelt apa megállapítása)
15. Teljes hatályú apai elismerõ nyilatkozat
16. Apaság, anyaság bírói megállapítása, apaság vélelmének megdöntése
17. Ismeretlen szülõktõl származó gyermek anyakönyvezése
18. Örökbefogadás (örökbefogadás tényének feljegyzése és a vér szerinti örökbefogadás), az örökbefogadás megszûnése
19. Házasságkötést megelõzõ eljárás, elhárítható és el nem hárítható házassági akadályok, a házasság érvénytelensége és nemlétezése
20. Külföldiek házasságkötése Magyarországon
21. Magyar állampolgár házasságkötése külföldön, a házassági tanúsítvány
22. A házasság megkötése és anyakönyvezése
23. Házasságkötés közeli halállal fenyegetõ állapot esetén
24. A házasság megszûnésének esetei
25. A bejegyzett élettársi kapcsolat létesítését megelõzõ eljárás, elhárítható és el nem hárítható akadályok, a bejegyzett élettársi kapcsolat érvénytelensége és nemlétezése
26. Nem magyar állampolgár bejegyzett élettársi kapcsolata
27. Magyar állampolgár bejegyzett élettársi kapcsolatának létesítése külföldön
28. A bejegyzett élettársi kapcsolat létrehozása és anyakönyvezése
29. A bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése közeli halállal fenyegetõ állapot esetén
30. A bejegyzett élettársi kapcsolat megszûnésének esetei
31. Haláleset bejelentése és anyakönyvezése, ismeretlen és talált holttest anyakönyvezésére vonatkozó szabályok
32. Holtnak nyilvánítás, halál tényének bírói megállapítása
33. A halottvizsgálati bizonyítvány
34. Utólagos és újbóli anyakönyvezés
35. Hazai anyakönyvezés
36. Névviselés, névváltoztatás (születési és házassági név, miniszteri névváltoztatás, házassági névviselési forma
módosítása, nemzetiségi névviselés)
37. Anyakönyvi okiratok típusai, a kiállításra vonatkozó szabályok, külföldi okiratokra vonatkozó szabályok, anyakönyvi okiratok beszerzése külföldrõl
38. Az anyakönyvi adatszolgáltatások (gyámhatóság, levéltár, más anyakönyvvezetõ, okmányiroda, idegenrendészeti és menekültügyi hatóság, külképviseletek)
39. Statisztikai adatszolgáltatás
40. Anyakönyvi iratok, alapiratok kezelése, anyakönyvi irattár, iratselejtezés, iratok kiadása az anyakönyvi irattárból
41. Külföldiek anyakönyvezésére vonatkozó speciális szabályok
42. A nemzetközi magánjogi szabályok alkalmazása az anyakönyvi igazgatásban
43. A magyar állampolgárság keletkezése, megszerzése
44. A magyar állampolgárság megszûnése
45. Az állampolgárság vizsgálata az anyakönyvi eljárásban, az állampolgárság bejegyzése az anyakönyvbe, az állampolgárság igazolására alkalmas okiratok
46. Az állampolgársági eljárásban részt vevõ szervek és feladataik
47. Az anyakönyvvezetõ feladatai az állampolgársági kérelmekkel kapcsolatosan
48. Névmódosítási kérelem a honosítási eljárásban
49. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásával kapcsolatos anyakönyvvezetõi feladatok
50. Személyes adatok védelme, közérdekû adatok nyilvánossága, anyakönyvi iratok megtekintése
51. Az Anyakönyvi Szolgáltató Rendszer mûködése (jellemzõk, okirat-kiállítási funkciók, elõállítható okiratok stb.)
52. Illeték- és díjfizetési szabályok az anyakönyvi és házasságkötési eljárásokban”
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Az igazságügyi és rendészeti miniszter
15/2009. (VI. 3.) IRM
rendelete
a Magyar Szabadalmi Hivatal elõtti iparjogvédelmi
eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló
19/2005. (IV. 12.) GKM rendelet módosításáról
A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi
XXXIII. törvény 118. §-ának (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a kormányhivatalokat felügyelõ miniszterek kijelölésérõl szóló 8/2006. (XII. 23.) ME rendelet 1. §-ának f) pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva – az államháztartásért felelõs miniszterrel és a Magyar Szabadalmi Hivatal elnökével egyetértésben – a következõket rendelem el:
1. §
A Magyar Szabadalmi Hivatal elõtti iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 19/2005.
(IV. 12.) GKM rendelet (a továbbiakban: R.) 3. §-ának
(7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) A szabadalmi fenntartási díj összege
a) az elsõtõl a harmadik évig évente 16 000 forint;
b) a negyedik évre 80 000 forint;
c) az ötödik évre 100 000 forint;
d) a hatodiktól a tizenkettedik évig évente 135 000 forint;
e) a tizenharmadiktól a tizenhatodik évig évente
140 000 forint;
f) a tizenhetediktõl a tizennyolcadik évig évente
145 000 forint;
g) a tizenkilencediktõl a huszadik évig évente 150 000
forint.”

2. §
(1) Ez a rendelet – a (3) bekezdésben megállapított átmeneti szabályokkal – a kihirdetését követõ nyolcadik
napon lép hatályba.
(2) Az R. 11. §-ának (1) és (2) bekezdésében az „egynél” szövegrész helyébe a ,,háromnál” szöveg, a ,,második” szövegrész helyébe a ,,negyedik” szöveg lép.
(3) Ezt a rendeletet a hatálybalépését követõen esedékessé vált díjakra kell alkalmazni, kivéve, ha a díjat a hatálybalépés elõtt – a türelmi idõ kezdetét megelõzõ legfeljebb három hónapon belül – már megfizették, és az e rendeletben meghatározott díj összege meghaladja a megfizetett díjét. A korábban hatályos rendelkezések az irányadók
azoknak a fenntartási díjaknak, illetve pótlékaiknak a mértékére, amelyek tekintetében a türelmi idõ a hatálybalépés
elõtt megkezdõdött, de amelyeket a hatálybalépés után fizetnek meg. E díjak és pótlékaik mértékére azonban szin-
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tén e rendeletet kell alkalmazni, ha a korábban hatályos
rendelkezésekkel megállapított díj összege meghaladná az
e rendeletben meghatározott díj összegét.
(4) Az 1. § és a (2) bekezdés a rendelet hatálybalépését
követõ napon hatályát veszti. Ez a bekezdés a rendelet
hatálybalépését követõ második napon hatályát veszti.
Dr. Draskovics Tibor s. k.,
igazságügyi és rendészeti miniszter

Az igazságügyi és rendészeti miniszter
16/2009. (VI. 3.) IRM
rendelete
a Rendõrség, a Rendõrtiszti Fõiskola
és a rendészeti szakközépiskolák
egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának
ruházati és öltözködési szabályzatáról szóló
12/2009. (IV. 30.) IRM rendelet módosításáról
A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak
szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény
342. § (2) bekezdés a) és e) pontjában, a Rendõrségrõl
szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101. § (1) bekezdés
e) pontjában, az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § f) és n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:
1. §
A Rendõrség, a Rendõrtiszti Fõiskola és a rendészeti
szakközépiskolák egyenruha-ellátásra jogosult személyi
állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról szóló
12/2009. (IV. 30.) IRM rendelet (a továbbiakban: R.) 49. §
(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A névkitûzõ a viselõjének teljes nevét tartalmazó
„BODONI ANTIQUA” betûtípusú, nagy nyomtatott betûvel írott, 80x14 mm méretû, lekerekített sarkú, ezüstszínû
fémlap. A betûk fekete színûek.”

2. §
(1) E rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba és a hatálybalépést követõ napon hatályát veszti.
(2) Az R. 52. § (4) bekezdése hatályát veszti.
Dr. Draskovics Tibor s. k.,
igazságügyi és rendészeti miniszter
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A közlekedési, hírközlési és energiaügyi
miniszter
23/2009. (VI. 3.) KHEM
rendelete
a Magyar Köztársaság területén lévõ repülõtereket
használó légijármûvek földi ellenõrzései
végrehajtásának részletes szabályairól
A légiközlekedésrõl szóló 1995. évi XCVII. törvény
74. § (1) bekezdés c) 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 következõket rendelem el:
1. §
A rendelet hatálya a Magyar Köztársaság területén lévõ
repülõteret – az állami repülések céljára szolgáló, valamint
a közös felhasználású katonai és polgári repülõtér kivételével – használó külföldi polgári légijármûre terjed ki.
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Az ellenõrzés lefolytatása
3. §

(1) A Légiközlekedési Igazgatóság elõre elkészített
ellenõrzési terv alapján szúrópróbaszerûen ellenõrzi a külföldi polgári légijármûveket.
(2) A Légiközlekedési Igazgatóság a 2004/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a közösségi repülõtereket használó légi jármûvek földi ellenõrzésének rangsorolása tekintetében történõ végrehajtásáról szóló, 2008.
április 16-i 351/2008/EK bizottság rendelet 2. cikkében
elõírt rangsorolási kritériumok alapján soron kívül ellenõrzi a külföldi polgári légijármûveket.
4. §
Az ellenõrzés során a Légiközlekedési Igazgatóság az
ICAO szabvány, továbbá a légijármûgyártó elõírásainak
történõ megfelelõséget vizsgálja.
5. §

Értelmezõ rendelkezések
2. §
E rendelet alkalmazásában
1. SAFA (Safety Assessment of Foreign Aircraft): harmadik ország polgári légijármûveinek biztonsági ellenõrzése és értékelése,
2. ICAO szabvány: a nemzetközi polgári repülésrõl
Chicagóban, az 1944. évi december hó 7. napján aláírt
Egyezmény Függelékeinek kihirdetésérõl szóló 2007. évi
XLVI. törvény mellékleteként kihirdetett, a nemzetközi
polgári repülésrõl Chicagóban, az 1944. évi december hó
7. napján aláírt Egyezmény Függelékeiben szereplõ követelmények,
3. külföldi polgári légijármû: olyan polgári légijármû,
amely nem szerepel a Magyar Köztársaság Állami Légijármû Lajstromában, és az adott légijármûre vonatkozó megállapodás keretében – teljes egészében vagy részben – nem
ruházták át a lajstromozó állam funkcióit, valamint tennivalóit a Nemzeti Közlekedési Hatóságra (a továbbiakban:
NKH), vagy szerepel a Magyar Köztársaság Állami Légijármû Lajstromában, és az adott légijármûre vonatkozó
megállapodás keretében – teljes egészében vagy részben –
másik országra ruházta át a lajstromozó állam funkcióit,
valamint tennivalóit az NKH,
4. Ügynökség: az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA),
5. ellenõrzés: az NKH Légiközlekedési Igazgatósága
(a továbbiakban: Légiközlekedési Igazgatóság) által
a SAFA keretében végzett, a külföldi polgári légijármû
földi biztonsági ellenõrzése és értékelése.

A Légiközlekedési Igazgatóság az ellenõrzést az 1. mellékletben szereplõ SAFA Földi ellenõrzési jelentés (SAFA
Ramp Inspection Report) (a továbbiakban: SAFA Földi
ellenõrzési jelentés) szerinti lista (a továbbiakban: ellenõrzési lista) alapján hajtja végre.
6. §
(1) Az ellenõrzés során a fõ ellenõrzési területek a
következõk:
a) a külföldi polgári légijármû külsõ szemrevételezéssel történõ ellenõrzése,
b) a pilótafülke ellenõrzése,
c) az utaskabin és a rakodóterek ellenõrzése.
(2) Ha az ellenõrzést két vagy több ellenõr végzi, a fõ
ellenõrzési területek feloszthatóak az ellenõrök között.
7. §
(1) Az ellenõrzés során az üzemben tartó képviseletére
a külföldi polgári légijármû parancsnoka, annak távollétében a külföldi polgári légijármû személyzetének tagja
vagy az üzemben tartó képviselõje (a továbbiakban együtt:
képviselõ) jogosult.
(2) Ha a képviselõt nem sikerül értesíteni, a képviselõ
nincs jelen a külföldi polgári légijármû fedélzetén vagy
annak közelében, akkor az ellenõrzést el kell halasztani, és
az ellenõrzést egy késõbbi idõpontban kell végrehajtani.
A külföldi polgári légijármû külsõ szemrevételezése
a képviselõ hiányában is elvégezhetõ.
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8. §

Az ellenõrzésnek a rendelkezésre álló idõn belül az
ellenõrzési listában szereplõ tételeket kell tartalmaznia.
Ha az ellenõrzési lista szerinti teljes ellenõrzés lefolytatására nincs lehetõség, az ellenõrzés korlátozódhat az ellenõrzési lista egyes tételeire. A megvizsgálandó tételeket
ekkor – a földi ellenõrzéshez rendelkezésre álló idõhöz és
forrásokhoz mérten – a SAFA célkitûzéseivel összhangban kell kiválasztani.
9. §
Az ellenõrzés nem késleltetheti a külföldi polgári légijármû indulását, kivéve ha aggály merül fel a repülés elõkészítésének minõségével, a külföldi polgári légijármû
légialkalmasságával vagy bármely, a külföldi polgári légijármû és utasai biztonságát közvetlenül érintõ körülménnyel kapcsolatban.

A megállapítások kategorizálása
10. §
Az ellenõrzés során a Légiközlekedési Igazgatóság az
ellenõrizendõ tételekkel kapcsolatosan
a) 1. kategóriájú megállapítást tesz, ha a külföldi polgári légijármû tulajdonságainak az ICAO szabványban
rögzített megfelelõségi követelményektõl való eltérésének
a szintje a külföldi polgári légijármû repülésének a biztonságát nem vagy csekély mértékben veszélyezteti,
b) 2. kategóriájú megállapítást tesz, ha a külföldi polgári légijármû tulajdonságainak az ICAO szabványban
rögzített megfelelõségi követelményektõl való eltérésének
a szintje a külföldi polgári légijármû repülésének a biztonságát jelentõs mértékben veszélyezteti,
c) 3. kategóriájú megállapítást tesz, ha a külföldi polgári
légijármû tulajdonságainak az ICAO szabványban rögzített
megfelelõségi követelményektõl való eltérésének a szintje
nem teszi lehetõvé a külföldi polgári légijármû biztonságos
repülését.
11. §
(1) Az ellenõrzést követõen a Légiközlekedési Igazgatóság az ügyféllel vagy képviselõjével szóban közli az
ellenõrzésre vonatkozó megállapításait, és átadja részére
a 2. melléklet szerinti ellenõrzési tanúsítványt. Ha az ügyfél vagy képviselõje az ellenõrzési tanúsítvány átvételét
megtagadja, az ellenõr ezt a tényt rögzíti az ellenõrzési
tanúsítványon (1. típusú intézkedés).
(2) Ha az ellenõrzés során a Légiközlekedési Igazgatóság 2. vagy 3. kategóriájú megállapítást tesz, a Légiközlekedési Igazgatóság
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a) az ügyfelet a javító intézkedések elvégzésére, és
annak a Légiközlekedési Igazgatóság részére való igazolására kötelezi, és
b) a felügyeletet ellátó – az üzemben tartó székhelye
vagy a külföldi polgári légijármû lajstromozása szerinti –
állam légiközlekedési hatóságát írásban értesíti a küföldi
polgári légijármû ellenõrzésének eredményérõl, amelyben
az a) pont szerinti javító intézkedések megfelelõségének
megerõsítését is kéri [az a) és b) pontban foglaltak együtt:
2. típusú intézkedés].
(3) Ha az ellenõrzés során a Légiközlekedési Igazgatóság 3. kategóriájú megállapítást tesz, a Légiközlekedési
Igazgatóság
a) a külföldi polgári légijármû felszállását csak a repülési üzemének az ellenõrzés során megállapított hiányosságoknak megfelelõ korlátozása mellett engedélyezi, ha
azt állapítja meg, hogy a repülési üzem korlátozása mellett
a külföldi polgári légijármû biztonságosan üzemeltethetõ
(3a. típusú intézkedés),
b) javító intézkedések felszállást megelõzõ elvégzését
rendeli el, ha anélkül a biztonságos üzemeltetés nem biztosítható (3b. típusú intézkedés),
c) a veszély elhárításáig repülési tilalmat rendel el, és
errõl haladéktalanul tájékoztatja a külföldi polgári légijármû lajstromozó állama szerinti légiközlekedési hatóságot,
a légiforgalmi szolgálatokat és az érintett repülõteret, ha
a javító intézkedések megtételének elmulasztása közvetlen biztonsági kockázatot jelentene a külföldi polgári légijármûre és utasaira nézve, és a Légiközlekedési Igazgatóság megalapozottan feltételezi, hogy a külföldi polgári
légijármû üzemben tartója a javítást a felszállás elõtt nem
végezné el (3c. típusú intézkedés), vagy
d) azonnali üzemeltetési tilalmat rendel el, ha az üzemeltetés közvetlen és nyilvánvaló biztonsági kockázatot
jelent (3d. típusú intézkedés).
(4) A (3) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott
esetben a Légiközlekedési Igazgatóság engedélyezhet egy
helyváltoztatásra szolgáló, nem kereskedelmi célú repülõutat a karbantartó bázisra.

12. §
(1) Az ellenõrzést követõen az ellenõr az ellenõrzés
eredményét, az esetleges megállapításokat feltünteti a
SAFA Földi ellenõrzési jelentésben.
(2) A SAFA Földi ellenõrzési jelentést – tartalmától
függetlenül – legkésõbb 15 munkanappal az ellenõrzés
idõpontját követõen a Légiközlekedési Igazgatóság rögzíti
a központi SAFA-adatbázisban.

13. §
A Légiközlekedési Igazgatóság havonta jelentést küld
az Ügynökség részére az ellenõrzéseket követõ intézkedések állásáról.

2009/75. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

17207

Az ellenõrökkel kapcsolatos rendelkezések

18. §

14. §

(1) A Légiközlekedési Igazgatóság biztosítja, hogy a
szervezetén belül létrehozott SAFA képzõ szervezet képzése összhangban legyen az Ügynökség által kidolgozott
és közzétett vonatkozó követelményrendszerrel.
(2) A Légiközlekedési Igazgatóság módosítja a szervezetén belül létrehozott SAFA képzõ szervezet képzési
programját, valamint értékelési rendszerét az Ügynökség
által kidolgozott útmutató anyagok alapján.

(1) Ellenõrzést az végezhet, aki eredményesen részt vett
a) a SAFA képzõ szervezet által tartott elméleti képzésen,
b) a SAFA képzõ szervezet által tartott vagy a Légiközlekedési Igazgatóság által kinevezett vezetõ ellenõr által
tartott gyakorlati képzésen, és
c) a Légiközlekedési Igazgatóság által kinevezett vezetõ ellenõr által végzett ellenõrzéssorozatból álló munkahelyi képzésen.
(2) Az ellenõrnek az ellenõrzési lista valamennyi tétele
megvizsgálása esetén rendelkeznie kell mûszaki, légialkalmassági és légijármû üzemben tartási ismeretekkel.

15. §
Az ellenõrzés végzésére jogosító felkészítõ képzésekre
az a személy jelentkezhet, aki légijármû-vezetõ, vagy légijármû-szerelõ részére elõírt légiközlekedési ismeretekkel,
vagy a következõ ellenõrzési területtel kapcsolatos gyakorlati ismeretekkel rendelkezik:
a) légijármû üzemben tartása,
b) személyzet szakszolgálati engedélyei,
c) légijármû légi alkalmassága, vagy
d) veszélyes áruk.

Vezetõ ellenõrök
19. §
(1) A Légiközlekedési Igazgatóság olyan vezetõ ellenõrt nevez ki, aki a Légiközlekedési Igazgatóság, illetve
más tagállam légiközlekedési hatóságának felkérésére
– a Légiközlekedési Igazgatóság jóváhagyásával – oktatóként részt vehet a hazai, illetve más tagállam SAFA ellenõreinek elméleti és gyakorlati képzésében.
(2) Vezetõ ellenõrnek az nevezhetõ ki, aki
a) a kinevezését megelõzõ három éves idõszakban
képesített ellenõrként tevékenykedett, és
b) a kinevezését megelõzõ három éves idõszakban legalább 36 alkalommal végzett ellenõrzést.
Záró rendelkezések
20. §

16. §
Ellenõrzést nem végezhet, az aki
a) rendszeres továbbképzésen nem vesz részt a SAFA
képzõ szervezet által végzett elméleti képzés keretében, és
b) legalább öt ellenõrzést nem hajt végre az utoljára teljesített SAFA képzést követõ 12 hónapos idõszakon belül,
kivéve ha az ellenõr a SAFA keretében földi ellenõrzésre
jogosult valamely állam (a továbbiakban: tagállam) légiközlekedési hatóságának képesített légi-üzembentartási
vagy légialkalmassági ellenõre, és rendszeresen végzi
a tagállam által kiadott engedéllyel rendelkezõ üzemben
tartók légijármûveinek ellenõrzését.

SAFA képzõ szervezet
17. §
SAFA képzést az Ügynökség, más tagállam légiközlekedési hatóságának SAFA képzõ szervezete, valamint
a Légiközlekedési Igazgatóság szervezetén belül létrehozott SAFA képzõ szervezet végezhet.

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.
(2) A 19. §-ban meghatározott vezetõ ellenõröknek legkésõbb 2010. július 1-jéig részt kell venniük egy SAFA
képzõ szervezet által szervezett, a 16. § a) pontjában
meghatározottak szerint tartott továbbképzésen.

21. §
(1) Ez a rendelet a 2004/36/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelv II. mellékletének a közösségi repülõtereket használó légi jármûvek földi ellenõrzésének végrehajtási feltételei tekintetében történõ módosításáról szóló,
2008. április 16-i 2008/49/EK bizottsági irányelvnek való
megfelelést szolgálja.
(2) Ez a rendelet a 2004/36/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelvnek a közösségi repülõtereket használó
légi jármûvek földi ellenõrzésének rangsorolása tekintetében történõ végrehajtásáról szóló, 2008. április 16-i
351/2008/EK bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.
Hónig Péter s. k.,
közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter
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1. melléklet a 23/2009. (VI. 3.) KHEM rendelethez

SAFA Földi ellenĘrzési jelentés

Nemzeti Közlekedési Hatóság
Légiközlekedési Igazgatóság
Magyar Köztársaság
SAFA
Földi ellenĘrzési jelentés
Szám: _ _ _ _--_ _ _ _--_ _ _
Forrás:
Dátum:
Helyi idĘ:

RI
___-__-___
__-__

Hely:

__________

ÜzemeltetĘ:
Állam:

__
__

AOC-szám:
Üzemeltetés típusa:

__________
__________

Útvonal:-ból:
Útvonal: -ba/be

__________
__________

Járatszám:
Járatszám:

__________
__________

BérlĘ üzemeltetĘ*:
* (értelemszerĦen)

_____

A bérbevevĘ állama*:

__________

Lajstromjel:
Gyári száma:

__________
__________

A légijármĦ típusa:
__________
A légijármĦ konfigurációja: __________

RepülĘszemélyzet: Szakszolgálati engedélyt kibocsátó állam:
____________________________
Szakszolgálati engedélyt kibocsátó második állam*: ____________________________
* (értelemszerĦen)
Megállapítások:
Kód / Std /
_._._
_
_._._
_
_._._
_
_._._
_
_._._
_

Hiv. /
_._._
_._._
_._._
_._._
_._._

Kat. /
_
_
_
_
_

Megállapítás
…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….

A végrehajtott intézkedés típusa:
F 3d) Az üzemeltetés azonnali tilalma
F 3c) Az ellenĘrzĘ hatóság megtiltja a felszállást
F 3b) Felszállás elĘtti korrekciós intézkedések
F 3a) A légi jármĦvek repülési üzemének korlátozása
F 2) A hatóság és az üzemeltetĘ tájékoztatása
F 1) A parancsnok tájékoztatása

Részletes leírás
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
Részletes leírás:
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………

További információk (ha vannak)

Az ellenĘrzést végzĘ neve vagy azonosítója: _____________________
– Ez a jelentés azt jelzi, hogy ez alkalommal az ellenĘrzés során mit állapítottak meg, és nem tekinthetĘ
annak megállapításának, hogy a légijármĦ alkalmas a tervezett repülésre.
– A jelentésben benyújtott adatokon változtathatnak annak érdekében, hogy helyes szövegezéssel kerüljenek a SAFA-adatbázisba.
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Nemzeti Közlekedési Hatóság
Magyar Köztársaság
Tétel
A. Pilótafülke
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.
24.

Általános
Általános állapot
Vészkijárat
Felszerelés
Dokumentáció
Kézikönyvek
EllenĘrzĘ listák
Rádiónavigációs térképek
Minimálisan szükséges berendezések listája
Lajstromozási bizonyítvány
Zajbizonyítvány (adott esetben)
AOC vagy ezzel egyenértékĦ dokumentum
Rádióengedély
Légialkalmassági bizonyítvány
Repülési adatok
Repülés elĘkészítése
Terhelési és súlypontszámítási adatlap
Biztonsági berendezések
Kézi tĦzoltó készülékek
MentĘmellények/mentĘövek
Biztonsági heveder
Oxigénberendezés
Kézilámpa
RepülĘszemélyzet
RepülĘszemélyzet szakszolgálati engedélyei
Repülési utasítás/MĦszaki napló vagy ezzel egyenértékĦ
dokumentum
Repülési utasítás vagy ezzel egyenértékĦ dokumentum
Karbantartások jegyzéke
A hibákat és kijavításukat rögzítĘ napló (beleértve a mĦszaki
naplót)
Repülés elĘtti ellenĘrzés

EllenĘrizve

Megjegyzés

1.
2.
3.

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.

13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.

15.
16.
17.
18.
19.

20.

20.

21.
22.

21.
22.

23.

23.

24.

24.

B. Biztonság/utaskabin
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Általános belsĘ állapot .....................................................................
UtaskísérĘ állomáshelye és a személyzet pihenĘhelye ...................
ElsĘsegélykészlet/SürgĘsségi orvosi készlet ...................................
Kézi tĦzoltó készülékek ....................................................................
MentĘmellények/MentĘeszközök
A biztonsági övek és az ülések állapota...........................................
A vészkijárat, a vészkijárat világítása és jelölése, zseblámpák ........
Csúszdák/mentĘtutajok (ha szükséges), vészrádió..........................
Oxigénellátás (a személyzeté és az utasoké) ..................................
Biztonsági utasítások .......................................................................
UtaskísérĘk ......................................................................................
Hozzáférés a vészkijáratokhoz.........................................................
Utasok kézipoggyászának biztonsága .............................................
ElegendĘ ülĘhely..............................................................................

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Általános külsĘ állapot...................................................................... 1.
Ajtók és nyílások .............................................................................. 2.
Kormányfelületek.............................................................................. 3.
Kerekek, gumiabroncsok és fékek.................................................... 4.
FutómĦ csúszó-, vagy úszótalpa ...................................................... 5.
Futógondola ..................................................................................... 6.
HajtómĦ és felfüggesztése ............................................................... 7.
Ventillátorlapátok.............................................................................. 8.
Légcsavarok, (fĘ- és farok-) rotorok ................................................. 9.
Nyilvánvaló Javítások ....................................................................... 10.
Nyilvánvaló, meg nem javított károsodások ..................................... 11.
Szivárgás.......................................................................................... 12.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

1.
2.
3.

A poggyásztér általános állapota......................................................
Veszélyes áruk .................................................................................
A fedélzeten lévĘ teheráru biztonsága .............................................

1.

Általános...........................................................................................

C. LégijármĦ állapota

D. Teheráru
1.
2.
3.

1.
2.
3.

1.

1.

E. Általános
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SAFA Ramp Inspection Report

National Aviation Authority (name)
(State)
SAFA
Ramp Inspection Report
NR: _ _ _ _--_ _ _ _--_ _ _
Source:
Data:
Local time:

RI
___-__-___
__-__

Place:

__________

Operator:
State:

__
__

AOC Number:
Type of Operation:

__________
__________

Route from:
Route to

__________
__________

Flight Number:
Flight Number:

__________
__________

Chartered by Operator*:
* (where applicable)

_____

Charterer’s State*:

__________

Aircraft Type:
Aircraft Configuration:

__________
__________

Registration Marks:
Construction Number:

__________
__________

Flight crew: State of Licensing:
____________________________
2nd State of Licensing *: ____________________________
* (where applicable)
Findings:
Code / Std /
_._._
_
_._._
_
_._._
_
_._._
_
_._._
_

Ref. /
_._._
_._._
_._._
_._._
_._._

Cat. /
_
_
_
_
_

Finding
…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….

Class of actions taken:
F 3d) Immediate operating ban
F 3c) Aircraft grounded by inspecting NAA
F 3b) Corrective actions before flight
F 3a) Restriction on aircraft flight operation
F 2) Infornmation to the Authority and Operator
F 1) Infornmation to Captain

Detailed Description
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
Detailed Description:
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………

Additional information (if any)

Inspector’s names or numbers: _____________________
– This report represents an indication of what was found on this occasion and must not be construed as a
determination that the aircraft is fit for the intended flight.
– Data submitted in this report can be subject to changes for correct wording upon entering into the SAFA
database.
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National Aviation Authority (Name)
(State)
Item Code
A. Flight Deck

Checked

Remark

21
22
23
24

General
General Condition .............. .............................................................
Emergency Exit .................. .............................................................
Equipment .......................... .............................................................
Documentation
Manuals ................ ............ .............................................................
Checklists .............. ............ .............................................................
Radio Navigation Charts...................................................................
Minimum Equipment List ..................................................................
Certificate of registration...................................................................
Noise certificate (where applicable)..................................................
AOC or equivalent . ............ .............................................................
Radio licence......... ............
Certificate of Airworthiness (C of A) .................................................
Flight data
Flight preparation .............................................................................
Weight and balance sheet .. .............................................................
Safety Equipment
Hand fire extinguishers.....................................................................
Life jackets / flotation device.............................................................
Harness ................. ............ .............................................................
Oxygen equipment ............
Flash Light............. ............ .............................................................
Flight Crew
Flight crew licence. ............
Journey Log Book / Technical Log or equivalent
Journey Log Book, or equivalent ......................................................
Maintenance release ........................................................................
Defect notification and rectification (incl. Tech Log) .........................
Pre-flight inspection............ .............................................................

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

General Internal Condition..
Cabin attendant’s station and crew rest area ...................................
First Aid Kit/ Emergency medical kit .................................................
Hand fire extinguishers.....................................................................
Life jackets / Flotation devices..........................................................
Seat belt and seat condition .............................................................
Emergency exit, lighting and marking, Torches................................
Slides /Life-Rafts (as required), ELT ................................................
Oxygen Supply (Cabin Crew and Passengers) ................................
Safety Instructions. ............
Cabin crew members .......................................................................
Access to emergency exits...............................................................
Safety of passenger baggage’s ........................................................
Seat capacity......... ............

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

General external condition..
Doors and hatches ............
Flight controls ........ ............
Wheels, tyres and brakes ... .............................................................
Undercarriage skids/floats .. .............................................................
Wheel well ............. ............ .............................................................
Powerplant and pylon.........
Fan blades............. ............ .............................................................
Propellers, Rotors (main & tail).........................................................
Obvious repairs ..... ............
Obvious unrepaired damage ............................................................
Leakage................. ............ .............................................................

1.
2.
3.

D. Cargo
General condition of cargo compartment.................................... 1
Dangerous Goods............ .......................................................... 2
3
Safety of cargo on board .

1
2
3

1.

E. General
General ....................................................................................... 1.

2.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3

1.
2.
3.

4
5
6
7
8
9
10
11
12

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13
14

13.
14.

15
16
17
18
19

15.
16.
17.
18.
19.

20

20.

21
22
23
24

21.
22.
23.
24.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

B. Safety / Cabin

C. Aircraft Condition

1
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2. melléklet a 23/2009. (VI. 3.) KHEM rendelethez
EllenĘrzési tanúsítvány
Dátum:

IdĘ:

Hely:
Állam:

AOC-szám:

Járatszám:

Útvonal: -ba/-be

Járatszám:

ÜzemeltetĘ:
Útvonal: -ból
Repülés típusa:

BérlĘ üzemben tartó:

A bérbevevĘ állama:
Szakszolgálati engedélyt kibocsátó
állam(ok):

A légi jármĦ típusa:

A légi jármĦ konfigurációja:

Lajstromjel:

Gyári száma:

Az átvétel igazolása
Név: …………………………………….
Beosztás: ………………………………
Ell.

Az ellenĘrzĘ hatóság
adatai tetszĘleges
formátumban (logo,
kapcsolat,
tel./fax/email)

(*)

Aláírás: ……………………………….

Megj.

Ell.

Megj.

RepülĘszemélyzet

Ell.

A

Pilótafülke

1

Általános állapot

2

Vészkijárat

3

Felszerelés

21

Dokumentáció

22

Karbantartások jegyzéke

4
5
6

20

RepülĘszemélyzet szakszolgálati
engedélyei
Repülési utasítás/MĦszaki napló vagy ezzel egyenértékĦ
dokumentum
Repülési utasítás vagy ezzel egyenértékĦ
dokumentum

4

Kézikönyvek

23

A hibákat és kijavításukat rögzítĘ napló
(beleértve a mĦszaki naplót)

5

EllenĘrzĘ listák

24

Repülés elĘtti ellenĘrzés

6

Rádiónavigációs térképek

7

Minimálisan szükséges
berendezések listája

B

8

Lajstromozási bizonyítvány

C

A légi jármĦ állapota

1

Általános külsĘ állapot

2

Ajtók és nyílások

3

Kormányfelületek
Kerekek, gumiabroncsok és
fékek
FutómĦ csúszó- vagy
úszótalpa
FutómĦgondola

7

HajtómĦ és felfüggesztése

Biztonság/utaskabin

8

Ventillátorlapátok

1

Általános belsĘ állapot

9

Légcsavarok, (fĘ- és farok-)
rotorok

9

Zajbizonyítvány (adott esetben)

2

UtaskísérĘ állomáshelye és a személyzet
pihenĘhelye

10

Nyilvánvaló javítások

10

AOC vagy ezzel egyenértékĦ
dokumentum

3

ElsĘsegélykészlet/SürgĘsségi orvosi készlet

11

Nyilvánvaló, meg nem
javított károsodások

11

Rádióengedély

4

Kézi tĦzoltó készülékek

12

Szivárgás

12

Légialkalmassági bizonyítvány

5

MentĘmellények /MentĘeszközök

Repülési adatok

6

D

Teheráru

13

Repülés elĘkészítése

7

1

A poggyásztér általános
állapota

14

Terhelési és súlypontszámítási
adatlap

8

Biztonsági berendezések

9

15

Kézi tĦzoltó készülékek

10

Biztonsági utasítások

16

MentĘmellények / mentĘgyĦrĦk

11

17

Biztonsági heveder

12

18

Oxigénberendezés

13

Utasok kézipoggyászának biztonsága

19

Kézilámpa

A végrehajtott intézkedés típusa

14
Tétel

A biztonsági övek és az ülések állapota
A vészkijárat, a vészkijárat világítása és
jelölése, zseblámpák
Csúszdák/mentĘtutajok (ha szükséges),
vészrádió
Oxigénellátás (a személyzeté és az
utasoké)

Megj.

2

Veszélyes áruk

3

A fedélzeten lévĘ teheráru
biztonsága

UtaskísérĘk

E

Általános

Hozzáférés a vészkijáratokhoz

1

Általános

ElegendĘ ülĘhely
Megjegyzése(ek)

(3c) Az ellenĘrzĘ hatóság megtiltja a felszállást
(3b) Felszállás elĘtti korrekciós intézkedések
(3a) A légi jármĦvek repülési üzemének korlátozása
(2) A hatóság és az üzemeltetĘ tájékoztatása
(1) A parancsnok tájékoztatása
(0) Nincs megjegyzés
Az ellenĘrzést végzĘ(k) neve(i) és azonosító(i)

(*) Bármely személyzeti tagnak vagy az ellenęrzött üzemeltetę más képvielęjének aláírasa ezen a dokumentumon semmi esetre sem jelenti azt, hogy az illetę elfogadja a felsorolt
megállapításokat, csupán annak megeręsítését, hogy a dokumentumon jelzett helyen és idępontban a légi jármħvet ellenęrizték. Ez a jelentés azt jelzi,hogy ez alkalommal az ellenęrzés
során mit állapítottak meg, és nem tekinthetę annak megállapításának, hogy a légi jármħ alkalmas a tervezett repülésre. A jelentésben megadott adatokon változtathatnak annak érdekében,
hogy helyes szövegezéssel kerüljenek a SAFA-adatbázisba.
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Proof of Inspection
Date:

Time:

Place:

Operator:
Route from:
Flight typre

Flight no:
Chartered by Operator:

Charterer’s state:

State:

AOC no:

Route to:

Flight no:

Aircraft type:

Aircraft configuration:

Registration mark:

Construction no:

Free format
information of
inspecting NAA (logo,
contact details
tel/fax/email)

Acknowledgement of Receipt(*)

Flight crews state(s)of licensing:
Name: …………………………………….
Function: ………………………………….

Signature: ……………………………….

Check Remark

Check

Remark

Check

A

Flight deck

1

General condition

2

Emergency exit

3

Equipment

4
5

Checklists

6

Radio navigation charts

7

Minimum equipment list

B

8

Certificate of registration

1

9

Noise certificate (where
applicable)

2

Cabin attandant’s station and crew rest area

10

Obvious repairs

10

AOC or equivalent

3

First aid kit / Emergency medical kit

11

Obvious unrepaired damage

11

Radio licence

4

Hand fire extinguisher

12

Leakage

12

Certificate of Airworthiness
(C or A)

5

Life jackets / Flotation devices

Flight data

6

Seat belt and seat condition

D

Cargo

13

Flight preparation

7

Emergency exit, lighting and marking,
Torches

1

General condition of cargo
compartment

14

Flight crew

C

Aircraft Condition

Flight crew licence

1

General external condition

Journey log book / Technical Log or equivalent

2

Doors and hatches

21

Journey log book or equivalent

3

Flight controls

Documentation

22

Maintenance release

4

Wheels, tyres and brakes

Manuals

23

Defect notification and rectification (incl.
Tech Log)

5

Undercarriage skids/floats

24

Pre-flight inspection

6

Wheel well

7

Powerplant and pylon

Safety / Cabin

8

Fan blades

General internal condition

9

Propellers, Rotors (main &
tail)

20

Weight and balance sheet

8

Slides /Life-Rafts (as required), ELT

2

Dangerous Goods

Safety equipment

9

Oxygen Supply (Cabin Crew and
Passengers)

3

Safety of cargo on board

15

Hand fire extinguishers

10

Safety Instructions

16

Life jackets / flotation devices

11

Cabin crew members

E

General

17

Harness

12

Access to emergency exits

1

General

18

Oxygen equipment

13

Safety of passenger baggage

19

Flash light

14

Seat capacity

Item

Remark(s)

Action taken

Remark

(3c) Aircraft grounded by inspecting NAA
(3b) Corrective actions before flight
(3a) Restriction on aircraft flight operation
(2) Infornmation to the Authority and Operator
(1) Infornmation to Captain
(0) No remarks
Inspector(s) sign or number

(*) Signature by any member of the crew or other representative of the inspected operator does in no way imply acceptance of the listed findings but simply a confirmation that the aircraft
has been inspected on the date an at the place indicated on this document.
This report represents an indication of what was found on this occasion and must not be construed as a determination that the aircraft is fit for the intended flight.
Data submitted in this report can be subject to changes for correct wording upon entering into the SAFA database.
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IX. Határozatok Tára
A köztársasági elnök
határozatai
A köztársasági elnök
67/2009. (VI. 3.) KE
határozata
kitüntetés adományozásáról
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
a magyar–német kapcsolatok fejlesztése és ápolása, a németországi magyar tiszteletbeli konzuli hálózat kiépítése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
Volkmar Wilhelm Kübler-nek, a Magyar Köztársaság frankfurti tiszteletbeli konzuljának a
MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
LOVAGKERESZTJE
polgári tagozata
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2009. május 18.
Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/02103/2009.

A Kormány határozatai
A Kormány
1081/2009. (VI. 3.) Korm.
határozata
az egyes nemzetközi pénzügyi intézményeknél a Magyar Köztársaságot képviselõ kormányzó
és helyettes kormányzó felmentésérõl,
valamint új kormányzó és helyettes kormányzó kinevezésérõl
A Kormány
1. a) dr. Veres Jánost a Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank, valamint az Európai Újjáépítési és Fejlesztési
Bank Kormányzótanácsában a Magyar Köztársaságot képviselõ kormányzói tisztségbõl
felmenti, és egyidejûleg
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b) dr. Oszkó Pétert a Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank, valamint az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank
Kormányzótanácsában a Magyar Köztársaságot képviselõ kormányzóvá
2009. május 15-i hatállyal kinevezi;
2. a) Keller Lászlót a Nemzetközi Beruházásbiztosítási Ügynökség Kormányzótanácsában a Magyar Köztársaságot
képviselõ kormányzói tisztségbõl, valamint a Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank Kormányzótanácsában a Magyar Köztársaságot képviselõ helyettes kormányzói tisztségbõl
felmenti és egyidejûleg
b) dr. Katona Tamást a Nemzetközi Beruházásbiztosítási Ügynökség Kormányzótanácsában a Magyar Köztársaságot képviselõ kormányzóvá, valamint a Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank Kormányzótanácsában a Magyar
Köztársaságot képviselõ helyettes kormányzóvá
2009. május 15-i hatállyal kinevezi;
3. felhívja a külügyminisztert, hogy az 1. és 2. pontban foglaltakról az érintett nemzetközi pénzügyi intézményeket
tájékoztassa.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
1082/2009. (VI. 3.) Korm.
határozata
a Magyar Mozgókép Közalapítvány
alapító okiratának módosításáról
1. A Kormány a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény 74/B. § (5) bekezdése alapján – figyelemmel az
államháztartásról szóló 1992. évi XXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi
LXV. törvény 1. § (2) bekezdésében foglaltakra –
a) módosítja a Magyar Mozgókép Közalapítvány (a továbbiakban: közalapítvány) alapító okiratát (a továbbiakban:
alapító okirat),
b) felhatalmazza az oktatási és kulturális minisztert, hogy az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratnak a Kormány nevében történõ aláírása tárgyában, valamint az alapító okirat módosításának bírósági nyilvántartásba vétele iránti
eljárásban az alapító Kormány nevében és képviseletében eljárjon,
c) felhívja az oktatási és kulturális minisztert, valamint a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ minisztert, hogy a közalapítvány egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát – a bírósági nyilvántartásba vételrõl szóló határozat jogerõre emelkedését követõen azonnal – tegyék közzé a Magyar Közlöny mellékleteként kiadott Hivatalos Értesítõben.
2. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány tagjainak
határozatai
A miniszterelnök
27/2009. (VI. 3.) ME
határozata
szakállamtitkárok kinevezésérõl
A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi
LVII. törvény 57. § (2) bekezdésében meghatározott hatáskörömben eljárva
dr. Czukor Józsefet és
Iklódy Gábort
a Külügyminisztérium szakállamtitkárává
– 2009. június 2-ai hatállyal –
kinevezem.
Bajnai Gordon 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

17218

MAGYAR KÖZLÖNY

2009/75. szám

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
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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
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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.
Példányonként megvásárolható 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: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a
www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
2009. évi éves elõfizetési díj: 151 452 Ft. Egy példány ára: 315 Ft 16 oldal terjedelemig, utána +8 oldalanként +270 Ft.
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