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II. Törvények

2009. évi XLVIII.

törvény

a nehéz helyzetbe került, lakáshitellel rendelkezõ

polgárok védelme érdekében szükséges

egyes törvénymódosításokról*

1. § A lakások és helyiségek bérletére, valamint az el-
idegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló
1993. évi LXXVIII. törvény a 85/E. §-t követõen a követ-
kezõ alcímmel és 85/F. §-sal egészül ki:

„A települési önkormányzat elõvásárlási joga

lakóingatlan kényszerértékesítése során

85/F. § (1) A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi
LIII. törvény 147. §-ának (3) és (4) bekezdése szerinti la-
kóingatlan fekvése szerinti települési önkormányzatot – az
(5) bekezdésben foglalt kivétellel – a beköltözhetõ állapot-
ban értékesítendõ lakóingatlan bírósági és közigazgatási
végrehajtási árverése, valamint nyilvános pályázati értéke-
sítése során – az árverésen, nyilvános pályázaton, a végre-
hajtási eljárásra vonatkozó külön jogszabály szerint gya-
korolható – elõvásárlási jog illeti meg.

(2) A külön jogszabály szerinti lakóingatlan fekvése
szerinti települési önkormányzatot a lakóingatlan, mint zá-
logtárgy bírósági végrehajtáson kívül történõ értékesítése
során – a bírósági végrehajtáson kívüli értékesítésen, a zá-
logtárgy bírósági végrehajtáson kívül történõ értékesítésé-
rõl szóló külön jogszabály szerint gyakorolható – elõvá-
sárlási jog illeti meg.

(3) A települési önkormányzat az e § szerinti elõvá-
sárlási jogát akkor gyakorolhatja, ha az (1) vagy (2) be-
kezdésben megjelölt adós, zálogkötelezett kérelmet ter-
jesztett elõ a lakóingatlan bérleti jogának megszerzése
iránt, és a települési önkormányzat írásban kötelezettsé-
get vállalt arra, hogy a megvásárolt lakóingatlant a vég-
rehajtási eljárás adósának vagy a zálogkötelezettnek az
e törvényben és önkormányzat bérbeadásról szóló ren-
deletében meghatározott feltételek szerint, határozatlan
idõre bérbe adja.

(4) Ha a zálogjoggal terhelt ingatlan vonatkozásában
mind az adós, mind a zálogkötelezett kéri a bérbeadást,
a bérleti jog a zálogkötelezettet illeti meg.

(5) Nem illeti meg a települési önkormányzatot az e §
szerinti elõvásárlási jog

a) a lakóingatlan árverésen kívüli, árverési vétel hatá-
lyával történõ eladása és a lakóingatlan átvétele során,

* A törvényt az Országgyûlés a 2009. június 15-i ülésnapján fogadta el.

b) a lakóingatlan közös tulajdonának árveréssel történõ
megszüntetése iránt indult végrehajtási eljárásban.”

2. § (1) A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi
LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) 143. §-ának h) pontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Az árverést a végrehajtó árverési hirdetménnyel tûzi

ki, és ebben feltünteti:]

„h) azt, hogy az árverésen a kikiáltási ár összege
a 147. § (2) és (3) bekezdésében foglaltak alapján milyen
mértékben csökkenthetõ, és hogy a lakóingatlanra van-e
a lakóingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat-
nak az árverésen gyakorolható elõvásárlási joga,”

(2) A Vht. 145/C. §-ának (2) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(2) Ha az árverezõ ingatlanszerzése engedélyhez kö-
tött, az elektronikus árverési rendszer árverezõként történõ
használatához szükséges felhasználói név és jelszó aktivá-
lásának az is feltétele, hogy az ingatlanszerzési engedélyét
a végrehajtónak bemutassa. A beköltözhetõen értékesíten-
dõ lakóingatlan fekvése szerinti, külön törvény alapján
elõvásárlási joggal rendelkezõ települési önkormányzat
felhasználói nevének és jelszavának aktiválása az elõvá-
sárlási jog gyakorlását lehetõvé tévõ módon történik
meg.”

(3) A Vht. 145/C. §-a a következõ (6) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(6) Az elõvásárlásra jogosult települési önkormányzat
valamennyi közzétett ajánlat vonatkozásában az árverés
befejezéséig, az utolsóként közzétett vételi ajánlat vonat-
kozásában pedig a licitnapló lezárásának napján 24 óráig
az aktivált felhasználói nevének és jelszavának megadásá-
val, a közzétett vételi ajánlattal megegyezõ összegû vételi
ajánlat tételével gyakorolhatja elõvásárlási jogát. Az elõ-
vásárlási jog gyakorlására irányuló vételi ajánlatot az
elektronikus árverési rendszer automatikusan közzéteszi
az árverési hirdetményen.”

(4) A Vht. 146. §-ának (4) bekezdése helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:

„(4) Az árverésen az a vételi ajánlat érvényes, amely az
elõzõ vételi ajánlatot a licitküszöb összegével vagy annak
többszörösével meghaladja. A települési önkormányzat
a külön jogszabály szerinti elõvásárlási jogát – a felaján-
lott legmagasabb vételár háromszori kikiáltásáig – a vételi
ajánlattal megegyezõ összegû vételi ajánlat megtételével
gyakorolhatja.”

(5) A Vht. 147. §-ának (5) bekezdése helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:

„(5) Az árverést addig kell folytatni, amíg ajánlatot tesz-
nek. Ha nincs további ajánlat, a végrehajtó a felajánlott
legmagasabb vételár háromszori kikiáltása után kijelenti,
hogy az ingatlant a legtöbbet ajánló árverezõ, az elõvásár-
lási jog gyakorlása esetén pedig az elõvásárlásra jogosult
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települési önkormányzat megvette. Az árverési vétel té-
nyét és az árverési vételár összegét a végrehajtó rögzíti az
elektronikus árverési rendszerben, amelyet az automatiku-
san közzétesz az árverési hirdetményen.”

3. § (1) Az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. tör-
vény (a továbbiakban: Art.) 156. §-ának (2) bekezdése he-
lyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A pályázati, illetõleg az árverési hirdetmény köz-
hírré tételéhez fûzõdõ jogkövetkezmények az adóhatóság
hirdetõtábláján legalább 15 napon át történõ kifüggesztés-
sel állnak be. Azokra a lakóingatlanokra vonatkozó pályá-
zati, illetõleg árverési hirdetményeket, amelyekre a telepü-
lési önkormányzatot külön jogszabály szerint elõvásárlási
jog illeti meg, az adóhatóság hirdetõtábláján legalább 30
napon át kell kifüggeszteni. Az árverési hirdetményt az ár-
verést megelõzõ 5. napig kell kifüggeszteni. A pályázati,
illetõleg az árverési hirdetményt az adóhatóság a hivatalos
internetes honlapján, illetõleg ezzel egyidejûleg a Magyar
Bírósági Végrehajtói Kamara hivatalos lapjában közzéte-
szi és megküldi az elõvásárlási joggal rendelkezõ települé-
si önkormányzatnak is. Az elektronikus árverési hirdet-
ményt az adóhatóság kizárólag a hivatalos internetes hon-
lapján az Elektronikus Árverési Felületen a közzétételhez
fûzõdõ jogkövetkezményekkel teszi közzé.”

(2) Az Art. 156/A. §-ának (2) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„(2) Az elektronikus árverés során az árverezõ elektro-
nikus úton az adóhatóság hivatalos internetes honlapjához
kapcsolódó Elektronikus Árverési Felületen (a továbbiak-
ban: EÁF) árverezhet, és a lakóingatlan árverése során kü-
lön törvény szerint elõvásárlási joggal rendelkezõ telepü-
lési önkormányzat is ezen gyakorolhatja elõvásárlási jogát
(a továbbiakban együtt: elektronikus árverezõ). Az elekt-
ronikus árverés lezárásáig meghatalmazáson, megbízáson
alapuló képviseletnek nincs helye, kivéve, ha az elektroni-
kus árverezõ, mint meghatalmazó vagy megbízó ezt a köz-
ponti elektronikus szolgáltató rendszeren keresztül az adó-
hatóságnak bejelenti. Kiskorú és kiskorú képviselõje az ár-
verésen nem vehet részt.”

(3) Az Art. 156/A. §-ának (6) és (7) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezések lépnek:

„(6) Az elektronikus árverés idõtartama az árverési hir-
detményben megjelölt kezdõ idõponttól számított harma-
dik nap 21.00 óráig tart; a legmagasabb vételi ajánlat vo-
natkozásában a lakóingatlan árverése során külön törvény
szerint elõvásárlási joggal rendelkezõ települési önkor-
mányzat az árverés lezárását követõ munkanap 17.00 órá-
jáig gyakorolhatja elõvásárlási jogát. Az EÁF-en a licitá-
láskor megjelenik az árverés tárgyához tartozó legmaga-
sabb ajánlat, illetõleg az árverés lezárultáig tartó idõtarta-
mot mutató elektronikus számláló. Az egy óra idõtartamot
elérõ üzemzavar esetén az elektronikus árverés idõtartama
24 órával meghosszabbodik. Az árverés az üzemzavar idõ-

tartamától függetlenül 24 órával hosszabbodik meg, ha az
üzemzavar az árverés lezárultát megelõzõ 4 órás idõtarta-
mon belül történt. Amennyiben az árverés lezárásának idõ-
pontja elõtti két percben érkezik érvényes licit, az árverés
idõtartama automatikusan öt perccel meghosszabbodik,
ezt az árverés lezárásának újabb idõpontjaira is alkalmazni
kell.

(7) Az érvényes licit legkisebb összege 5000 forint,
500 ezer forintnál nagyobb kikiáltási ár esetén legalább
20 000 forint, 5 millió forintnál nagyobb kikiáltási ár ese-
tén legalább 50 000 forint, 10 millió forintnál nagyobb ki-
kiáltási ár esetén legalább 100 000 forint. A lakóingatlan
árverése során külön törvény szerint elõvásárlási joggal
rendelkezõ települési önkormányzat a legmagasabb össze-
gû érvényes vételár összegével megegyezõ vételi ajánlat
tételével gyakorolhatja elõvásárlási jogát.”

(4) Az Art. 156/A. §-ának (10) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„(10) Az árverést az nyeri, aki a legmagasabb összegû
érvényes vételárat ajánlotta fel, ha pedig e vételi ajánlat
vonatkozásában a települési önkormányzat a külön tör-
vény szerinti elõvásárlási jogát gyakorolta, a települési ön-
kormányzat az árverés nyertese. Az árverés nyertesét az
árverést lebonyolító adóhatóság e tényrõl elektronikus
úton az elektronikus árverés lezárultát követõen haladék-
talanul értesíti. Az elektronikus értesítés tartalmazza, hogy
a nyertes az értesítést követõ 8 napon belül köteles megje-
lenni az árverést lebonyolító adóhatóságnál és a vételárat
elektronikus úton vagy ingóság esetében készpénzben
megfizetni vagy igazolni, hogy a vételárat átutalási megbí-
zás vagy postai készpénz átutalási megbízás útján megfi-
zette. Az adóhatóság egyidejûleg postai úton is értesíti
a nyertest az elektronikus értesítésben közöltekrõl. Ingat-
lan esetében az adóhatóság a vételár megfizetésére 60 na-
pig terjedõ halasztást adhat, ha azt a vételár nagyobb
összege vagy más fontos körülmény indokolttá teszi.”

(5) Az Art. 156/B. §-ának (3) bekezdése a következõ
j) ponttal egészül ki:

[A nyilvános pályázatot az adóhatóság pályázati hirdet-

ménnyel tûzi ki, mely tartalmazza]

„j) lakóingatlan vonatkozásában azt, hogy a lakóingat-
lan fekvése szerinti települési önkormányzat külön tör-
vény szerint elõvásárlási joggal rendelkezik.”

(6) Az Art. 156/B. §-ának (5) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„(5) A pályázati hirdetményt – a megérkezését követõ
elsõ munkanaptól kezdõdõen – 15 napig ki kell függeszte-
ni az adóhatóságnak, az ingatlan fekvése szerinti községi,
városi, fõvárosi kerületi polgármesteri hivatalnak, vala-
mint az ingatlanügyi hatóságnak a hirdetõtáblájára, és az
adós kérelmére egyéb megfelelõ módon is közhírré kell
tenni. A kifüggesztés idõtartama 30 nap azoknál a lakóin-
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gatlanoknál, amelyekre a települési önkormányzatot külön
jogszabály szerint elõvásárlási jog illeti meg.”

(7) Az Art. 156/D. §-ának (2) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„(2) A felbontási eljáráson az adóhatóság alkalmazottain
kívül a felek, illetve azok, akiknek az ingatlanra vonatkozóan
az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett joguk van, továbbá az
ajánlattevõk – ideértve az elõvásárlási jogát gyakorolni kívá-
nó önkormányzat képviselõjét – vehetnek részt személyesen
vagy képviselõ útján; távolmaradásuk az eljárás lefolytatásá-
nak nem akadálya.”

(8) Az Art. 156/E. §-ának (2) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„(2) Az adóhatóság megállapítja a legmagasabb ajánla-
tot; a pályázatot a legmagasabb ajánlatot tevõ nyeri, akit az
adóhatóság errõl írásban értesít. Ha a lakóingatlanra tett,
a legmagasabb összeggel megegyezõ vételi ajánlat vonat-
kozásában a települési önkormányzat a külön törvény sze-
rinti elõvásárlási jogát gyakorolta, a települési önkor-
mányzat a pályázat nyertese.”

(9) Az Art. 156/E. §-ának (3) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„(3) Ha több azonos összegû ajánlat érkezett, az adóha-
tóság az eredményhirdetésen megjelent érintett ajánlatte-
võket errõl tájékoztatja, és felhívja õket, hogy szóban
újabb ajánlatot tehetnek. Az eljárást addig kell folytatni,
amíg a megjelentek ajánlatot tesznek, majd az adóhatóság
megállapítja a legmagasabb árajánlatot; a pályázatot a leg-
magasabb ajánlatot tevõ nyeri, akit az adóhatóság errõl
írásban értesít. Ha a lakóingatlanra tett, a legmagasabb
összeggel megegyezõ vételi ajánlat vonatkozásában a tele-
pülési önkormányzat a külön törvény szerinti elõvásárlási
jogát gyakorolta, a települési önkormányzat a pályázat
nyertese.”

4. § (1) A lakáscélú kölcsönökre vonatkozó állami kész-
fizetõ kezességrõl szóló 2009. évi IV. törvény (a továb-
biakban: Tv.) 1. §-ának 5. pontja helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

[E törvényben és az e törvény felhatalmazása alapján

kiadott jogszabályokban]

„5. lakáscélú kölcsön: a természetes személy, mint
adós vagy adóstárs és a pénzügyi intézmény között létre-
jött kölcsönszerzõdés alapján fennálló tartozás, amelynek
hitelkockázati fedezete a Magyar Köztársaság területén
lévõ lakóingatlanon alapított zálogjog,”

(2) A Tv. 1. §-ának 5. pontja a következõ szöveggel lép
hatályba:

[E törvényben és az e törvény felhatalmazása alapján

kiadott jogszabályokban]

„5. lakáscélú kölcsön: a természetes személy, mint
adós vagy adóstárs és a pénzügyi intézmény között létre-
jött kölcsönszerzõdés alapján fennálló tartozás, amelynek

hitelkockázati fedezete a Magyar Köztársaság területén
lévõ lakóingatlanon alapított zálogjog,”

5. § (1) A Tv. 2. §-ának (1) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(1) A Magyar Állam a központi költségvetés terhére
készfizetõ kezesként felel

a) a 3. §-ban meghatározott feltételeknek megfelelõ
természetes személy részére pénzügyi intézmény által fo-
lyósított áthidaló kölcsön és kamatai összegének 80%-ért,

b) a 3/A. §-ban meghatározott feltételeknek megfelelõ
természetes személy részére pénzügyi intézmény által fo-
lyósított áthidaló kölcsön és kamatai összegének
70%-ért.”

(2) A Tv. 2. §-ának (1) bekezdése a következõ szöveg-
gel lép hatályba:

„(1) A Magyar Állam a központi költségvetés terhére
készfizetõ kezesként felel

a) a 3. §-ban meghatározott feltételeknek megfelelõ
természetes személy részére pénzügyi intézmény által
folyósított áthidaló kölcsön és kamatai összegének
80%-ért,

b) a 3/A. §-ban meghatározott feltételeknek megfele-
lõ természetes személy részére pénzügyi intézmény ál-
tal folyósított áthidaló kölcsön és kamatai összegének
70%-ért.”

6. § (1) A Tv. 2. §-a (2) bekezdésének a) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:

[Az áthidaló kölcsön folyósítására vonatkozó hitelszer-

zõdésnek (a továbbiakban: hitelszerzõdés) a következõ fel-

tételeknek kell megfelelnie:]

„a) a 3/A. § (1) bekezdésében meghatározottak kivéte-
lével a természetes személy munkaviszonyának vagy
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyának megszû-
nését követõen kerül sor a hitelszerzõdés aláírására a la-
káscélú kölcsönt folyósító pénzügyi intézménnyel,”

(2) A Tv. 2. §-a (2) bekezdésének a) pontja a következõ
szöveggel lép hatályba:

[Az áthidaló kölcsön folyósítására vonatkozó hitelszer-

zõdésnek (a továbbiakban: hitelszerzõdés) a következõ fel-

tételeknek kell megfelelnie:]

„a) a 3/A. § (1) bekezdésében meghatározottak kivéte-
lével a természetes személy munkaviszonyának vagy
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyának megszû-
nését követõen kerül sor a hitelszerzõdés aláírására a la-
káscélú kölcsönt folyósító pénzügyi intézménnyel,”

7. § (1) A Tv. 2. § (2) bekezdése c) pontjának cb) alpont-
ja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Az áthidaló kölcsön folyósítására vonatkozó hitelszer-

zõdésnek (a továbbiakban: hitelszerzõdés) a következõ fel-

tételeknek kell megfelelnie:
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c) az áthidaló kölcsön összege nem haladhatja meg]

„cb) a hitelszerzõdés aláírását követõ huszonnegyedik
hónap utolsó napjáig a lakáscélú kölcsön alapján a termé-
szetes személyt terhelõ törlesztési kötelezettségnek a 3. §
(1) bekezdésének e) pontjában vagy a 3/A. § (2) bekezdé-
sének b) pontjában vállalt törlesztéssel csökkentett”
[összegét,]

(2) A Tv. 2. § (2) bekezdése c) pontjának cb) alpontja
a következõ szöveggel lép hatályba:

[Az áthidaló kölcsön folyósítására vonatkozó hitelszer-

zõdésnek (a továbbiakban: hitelszerzõdés) a következõ fel-

tételeknek kell megfelelnie:

c) az áthidaló kölcsön összege nem haladhatja meg]

„cb) a hitelszerzõdés aláírását követõ huszonnegyedik
hónap utolsó napjáig a lakáscélú kölcsön alapján a termé-
szetes személyt terhelõ törlesztési kötelezettségnek a 3. §
(1) bekezdésének e) pontjában vagy a 3/A. § (2) bekezdé-
sének b) pontjában vállalt törlesztéssel csökkentett”
[összegét,]

8. § (1) A Tv. 2. §-a (2) bekezdésének f) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:

[Az áthidaló kölcsön folyósítására vonatkozó hitelszer-

zõdésnek (a továbbiakban: hitelszerzõdés) a következõ fel-

tételeknek kell megfelelnie:]

„f) az áthidaló kölcsönt és a kamatot a d) pontban meg-
határozott idõpontot követõen

fa) a 3. §-ban meghatározott feltételek esetén legfel-
jebb százhúsz hónap alatt,

fb) a 3/A. §-ban meghatározott feltételek esetén legfel-
jebb 60 hónap alatt
törleszti havi részletekben a természetes személy azzal,
hogy hitelszerzõdés lejáratának idõpontja nem haladhatja
meg a lakáscélú kölcsön lejáratának idõpontját.”

(2) A Tv. 2. §-a (2) bekezdésének f) pontja a következõ
szöveggel lép hatályba:

[Az áthidaló kölcsön folyósítására vonatkozó hitelszer-

zõdésnek (a továbbiakban: hitelszerzõdés) a következõ fel-

tételeknek kell megfelelnie:]

„f) az áthidaló kölcsönt és a kamatot a d) pontban meg-
határozott idõpontot követõen

fa) a 3. §-ban meghatározott feltételek esetén legfel-
jebb százhúsz hónap alatt,

fb) a 3/A. §-ban meghatározott feltételek esetén legfel-
jebb 60 hónap alatt
törleszti havi részletekben a természetes személy azzal,
hogy hitelszerzõdés lejáratának idõpontja nem haladhatja
meg a lakáscélú kölcsön lejáratának idõpontját.”

9. § (1) A Tv. 2. §-ának (4) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(4) A természetes személy 2010. június 30. napjáig
kezdeményezheti a hitelszerzõdés megkötését. A termé-
szetes személynek a hitelszerzõdés aláírásáig be kell nyúj-

tania a 3. § (1) bekezdésének a)–d) pontjában foglaltak
igazolására szolgáló iratok eredeti vagy hitelesített máso-
lati példányát.”

(2) A Tv. 2. §-ának (4) bekezdése a következõ szöveg-
gel lép hatályba:

„(4) A természetes személy 2010. június 30. napjáig
kezdeményezheti a hitelszerzõdés megkötését. A termé-
szetes személynek a hitelszerzõdés aláírásáig be kell nyúj-
tania a 3. § (1) bekezdésének a)–d) pontjában foglaltak
igazolására szolgáló iratok eredeti vagy hitelesített máso-
lati példányát.”

10. § (1) A Tv. 2. §-ának (5) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(5) Ha a természetes személy nem, vagy csak részben
teljesíti a 3. § (1) bekezdésének e) pontjában vagy a 3/A. §
(2) bekezdésének b) pontjában meghatározott vállalását,
akkor az (1) bekezdés szerinti készfizetõ kezesség a hitel-
szerzõdés alapján a szerzõdésszegés idõpontjáig folyósí-
tott összegre vonatkozóan áll fenn.”

(2) A Tv. 2. §-ának (5) bekezdése a következõ szöveg-
gel lép hatályba:

„(5) Ha a természetes személy nem, vagy csak részben
teljesíti a 3 § (1) bekezdésének e) pontjában vagy a 3/A. §
(2) bekezdésének b) pontjában meghatározott vállalását,
akkor az (1) bekezdés szerinti készfizetõ kezesség a hitel-
szerzõdés alapján a szerzõdésszegés idõpontjáig folyósí-
tott összegre vonatkozóan áll fenn.”

11. § (1) A Tv. 2. §-ának (9) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(9) Ha a készfizetõ kezesség beváltása vagy a tartozás
behajtása során az adóhatóság megállapítja, hogy a termé-
szetes személy vagy a háztartás más tagja a 3. § (1) bekez-
désének a)–d) pontjában, vagy a 3/A. § (2) bekezdésében
foglaltak igazolása során hamisított, valótlan tartalmú ira-
tokkal, nyilatkozatokkal megtévesztette a pénzügyi intéz-
ményt, akkor a természetes személynek a kezesség bevál-
tásakor kifizetett összeg 150%-át kell megfizetnie.”

(2) A Tv. 2. §-ának (9) bekezdése a következõ szöveg-
gel lép hatályba:

„(9) Ha a készfizetõ kezesség beváltása vagy a tartozás
behajtása során az adóhatóság megállapítja, hogy a termé-
szetes személy vagy a háztartás más tagja a 3. § (1) bekez-
désének a)–d) pontjában, vagy a 3/A. § (2) bekezdésében
foglaltak igazolása során hamisított, valótlan tartalmú ira-
tokkal, nyilatkozatokkal megtévesztette a pénzügyi intéz-
ményt, akkor a természetes személynek a kezesség bevál-
tásakor kifizetett összeg 150%-át kell megfizetnie.”

12. § A Tv. 2. §-a a következõ (10) bekezdéssel egészül
ki:
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„(10) Az elõtörlesztésként fizetett összeget
a) a (2) bekezdés d) pontjában meghatározott idõpontig

elõször a lakáscélú kölcsön,
b) a (2) bekezdés d) pontjában meghatározott idõpontot

követõen elõször az áthidaló kölcsön
törlesztéseként kell elszámolni.”

13. § A Tv. 3. §-ának (1) bekezdése a következõ h) és
i) ponttal egészül ki:

[A természetes személynek és a háztartásának a követ-

kezõ feltételeknek kell megfelelnie:]

„h) a lakóingatlan piaci értéke a lakáscélú kölcsön fo-
lyósításának idõpontjában nem haladja meg a harmincmil-
lió forintot,

i) a lakáscélú kölcsön folyósítására vonatkozó hitel-
szerzõdés aláírására 2009. június 30-ig kerül sor.”

14. § A Tv. a 3. §-t követõen a következõ 3/A. §-sal egé-
szül ki:

„3/A. § (1) Ha a természetes személynek nem szûnt meg
a munkaviszonya vagy munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonya, de hitelt érdemlõen igazolja, hogy a háztartás
vagyoni, jövedelmi helyzete, illetõleg teherviselõ képessé-
ge a megváltozott körülmények következtében nem teszi
lehetõvé a lakáscélú kölcsön szerzõdés szerinti törleszté-
sét, és valószínûsíti, hogy ez az állapot átmenetileg áll
fenn, akkor kezdeményezheti az áthidaló kölcsön folyósí-
tására vonatkozó hitelszerzõdés megkötését a pénzügyi in-
tézménynél.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a természetes sze-
mélyre és a háztartására a 3. §-ban foglaltakat a következõ
eltérésekkel és kiegészítésekkel kell alkalmazni:

a) a 3. § (1) bekezdésének a) és b) pontjában, továbbá
a 3. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakat nem kell alkal-
mazni,

b) a 3. § (1) bekezdésének ea) alpontjától eltérõen a ter-
mészetes személy vállalja a 2. § (2) bekezdésének d) pont-
jában meghatározott idõpontig lakáscélú kölcsön esetén
havonta legalább a háztartás – az áthidaló kölcsön folyósí-
tására vonatkozó hitelszerzõdés megkötésének kezdemé-
nyezését megelõzõ – nettó havi jövedelmének 30%-ával
azonos összegû törlesztés megfizetését,

c) a lakáscélú kölcsön folyósításkori elsõ, nem akciós
törlesztõrészlete, vagy az áthidaló kölcsön folyósítására
vonatkozó hitelszerzõdés megkötése kezdeményezésének
idõpontjában fizetendõ törlesztõrészlete nem haladja meg
a háztartás nettó havi jövedelmének 40%-át,

d) a 3. § (1) bekezdésének f) pontjától eltérõen a lakás-
célú kölcsön szerzõdés szerinti és folyósított összege nem
haladhatja meg

da) a tízmillió forintot, ha a háztartás tagjainak száma
ötnél kevesebb,

db) a húszmillió forintot, ha a háztartás tagjainak szá-
ma öt vagy annál több,

azzal, hogy más devizanem esetén a tartozás összegét a fo-
lyósítás napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által
közzétett hivatalos devizaárfolyamon kell forintra átszá-
mítani,

e) a 3. § (1) bekezdésének g) pontjától eltérõen a lakás-
célú kölcsön alapján fennálló kitettség az áthidaló kölcsön
folyósítására vonatkozó hitelszerzõdés megkötésének
kezdeményezésekor nem minõsül késedelmes tételnek,

f) az áthidaló kölcsön folyósítására vonatkozó hitel-
szerzõdés megkötésének kezdeményezését megelõzõ hó-
napban a lakáscélú kölcsön törlesztõrészletének és a ház-
tartás nettó havi jövedelmének a hányadosa legalább
25%-kal meghaladja a lakáscélú kölcsön folyósításkori
elsõ, nem akciós törlesztõrészletének és a háztartás akkori
nettó havi jövedelmének a hányadosát,

g) a háztartást a pénzügyi intézmény – a belsõ szabály-
zata szerint végzett adósminõsítés alapján – hitelezhetõ-
nek minõsíti.”

15. § A Tv. a 3/A. §-t követõen a következõ 3/B. §-sal
egészül ki:

„3/B. § E törvényben foglaltakat kell alkalmazni a pénz-
ügyi intézmény mint lízingbeadó és a természetes személy
mint lízingbevevõ között létrejött, lakóingatlanra vonatko-
zó pénzügyi lízingszerzõdésre is azzal, hogy ahol e tör-
vény lakáscélú kölcsönt említ, ott pénzügyi lízinget, ahol
törlesztõ részletet említ, ott lízingdíjat, ahol adóst, ott lí-
zingbevevõt, ahol adóstársat, ott társszerzõdõt kell érteni.”

16. § (1) Ez a törvény – a (2)–(5) bekezdésben meghatá-
rozott kivételekkel – a kihirdetését követõ napon lép ha-
tályba.

(2) E törvény 1–3. §-a és e § (7) és (8) bekezdése a kihir-
detést követõ 60. napon lép hatályba.

(3) E törvény 4. §-ának (1) bekezdése, 5. §-ának
(1) bekezdése, 6. §-ának (1) bekezdése, 7. §-ának (1) be-
kezdése, 8. §-ának (1) bekezdése, 9. §-ának (1) bekezdé-
se, 10. §-ának (1) bekezdése, valamint 11. §-ának (1) be-
kezdése az Európai Bizottság jóváhagyó határozatának
meghozatalát követõ tizenötödik napon lép hatályba, fel-
téve, hogy a jóváhagyó határozatot az Európai Bizottság
a Tv. 4. §-ának (2) bekezdésében meghatározott hatály-
balépési idõpontot megelõzõ tizenötödik napig nem hoz-
za meg.

(4) E törvény 4. §-ának (2) bekezdése, 5. §-ának (2) be-
kezdése, 6. §-ának (2) bekezdése, 7. §-ának (2) bekezdése,
8. §-ának (2) bekezdése, 9. §-ának (2) bekezdése,
10. §-ának (2) bekezdése, valamint 11. §-ának (2) bekez-
dése a Tv. 4. §-ának (2) bekezdésében meghatározott ha-
tálybalépési idõpontot megelõzõ napon lép hatályba, felté-
ve, hogy az Európai Bizottság a jóváhagyó határozatot
a Tv. 4. §-ának (2) bekezdésében meghatározott hatályba-
lépési idõpontot megelõzõ tizenötödik napig meghozza.
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(5) E törvény 12–15. §-a az Európai Bizottság jóvá-
hagyó határozatának meghozatalát követõ tizenötödik
napon, de legkorábban a Tv. 4. §-ának (2) bekezdésé-
ben meghatározott hatálybalépési idõpontban lép ha-
tályba.

(6) Az államháztartásért felelõs miniszter az Európai
Bizottság (3)–(5) bekezdés szerinti határozata meghozata-
lának idõpontját – annak ismertté válását követõen hala-
déktalanul – a Magyar Közlönyben közzétett egyedi hatá-
rozattal állapítja meg.

(7) E törvény 1–3. §-át a folyamatban lévõ végrehaj-
tási eljárásokban és a zálogtárgyak folyamatban lévõ bí-
rósági végrehajtáson kívüli értékesítése esetében is al-
kalmazni kell, ha a törvény hatálybalépéséig még nem
került sor az árverés, nyilvános pályázat kitûzésére vagy
a zálogtárgy végrehajtáson kívüli értékesítésének meg-
hirdetésére.

(8) A Vht. 132/F. §-ának (6) bekezdésében a „15. nap”
szövegrész helyébe a „30. nap” szöveg, 145/A. §-ának
(3) bekezdésében pedig a „30 napnál” szövegrész helyébe
a „60 napnál” szövegrész lép.

(9) A Tv. – e törvény 5. §-ának (1) bekezdésével megál-
lapított – 2. §-ának (1) bekezdését a hatálybalépését köve-
tõen kezdeményezett áthidaló kölcsönre kell alkalmazni.

(10) E törvény 1–15. §-a és 16. §-ának (8) bekezdése
2010. december 31-én hatályát veszti.

Sólyom László s. k., Dr. Szili Katalin s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke

2009. évi XLIX.

törvény

a közoktatásról szóló

1993. évi LXXIX. törvény

módosításáról*

1. § A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
(a továbbiakban: Kt.) 8. §-ának (6) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:

„(6) Az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszer-
zésére felkészítõ szakasza – ha e törvény másképp nem

rendelkezik – a középfokú nevelés-oktatás szakasza után
kezdõdik, és az Országos Képzési Jegyzékben meghatáro-
zott szakképzési évfolyamon fejezõdik be.”

2. § A Kt. 27. §-ának (1)–(2) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(1) A szakiskolának – a (4)–(5), a (7)–(8), a (10) és a
(14) bekezdésben meghatározott kivétellel – kilence-
dik–tizedik és az adott szakképesítés megszerzéséhez
szükséges szakképzési évfolyama van. A szakképzési
évfolyamok számát az Országos Képzési Jegyzék hatá-
rozza meg. Ha a szakiskola több szakképesítés megszer-
zésére készít fel, a szakképzési évfolyamok száma – a
felkészítési idõtõl függõen – az egyes szakképzésekben
eltérhet egymástól.

(2) A szakiskola kilencedik-tizedik évfolyamán általá-
nos mûveltséget megalapozó nevelés-oktatás, továbbá a
kötelezõ óra legfeljebb ötven százalékában pályaorientá-
ció, gyakorlati oktatás, szakmai alapozó elméleti és gya-
korlati oktatás folyik, valamint – az Országos Képzési
Jegyzék szerinti – elméleti és gyakorlati szakmacsoportos
alapozó oktatás is folyhat. A gyakorlati oktatást iskolai
tanmûhelyben kell megszervezni.”

3. § A Kt. 27. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép, s a § a következõ (4)–(5) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(3) A szakképzési évfolyamokon az Országos Képzési
Jegyzékben meghatározott, a középiskola utolsó évfolya-
mának befejezéséhez vagy az érettségi vizsga letételéhez
nem kötött szakképzettségek körében folyhat szakképzés.
A szakképzési évfolyamokon a tanuló a szakmai vizsgára
készül fel.

(4) A szakiskolai nevelés és oktatás – azoknak, akik
alapfokú iskolai végzettséggel rendelkeznek – megszer-
vezhetõ kizárólag szakképzési évfolyamokon, a szak-
képzés követelményeinek és – legalább a teljes képzési
idõ egyharmadában az általános mûveltséget megalapo-
zó pedagógiai szakasz követelményeire épülõ –, a szak-
képzés gyakorlásához szükséges elméleti és gyakorlati
tudáselemek átadásával. A kötelezõ felvételt biztosító
szakiskola, ha a tankötelezettség teljesítéséhez indo-
kolt, e bekezdés szerint is köteles megszervezni a szak-
képzést.

(5) Kizárólag szakképzési évfolyammal mûködhet a
szakiskola, ha olyan tanulókat készít fel a szakmai vizsgá-
ra, akik eredményesen befejezték a tizedik évfolyamot,
vagy teljesítették a tankötelezettségüket, és a szakképzési
évfolyamokon csak szakmai elméleti és gyakorlati képzés
folyhat.”

4. § A Kt. 27. §-ának (6) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
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„(6) A szakiskola tanulója – az átvételre és a felvételre
vonatkozó rendelkezések szerint (42. §, 46. §, 66–67. §) –
folytathatja tanulmányait másik szakiskola, középiskola
megfelelõ évfolyamán. Ha a szakiskolai nevelés és oktatás
középiskolai nevelést és oktatást ellátó többcélú intéz-
ményben folyik, a szakiskola tanulója a szakmai vizsga le-
tételét követõen – tanulmányainak beszámításával – foly-
tathatja tanulmányait az érettségi vizsgára történõ felké-
szülés céljából.”

5. § A Kt. 48. §-ának (1) bekezdése a következõ
c)–d) ponttal egészül ki:

[Az iskola pedagógiai programja meghatározza:

b) az iskola helyi tantervét, ennek keretén belül]

„c) szakközépiskola és szakiskola esetén a szakmai
programot,

d) szakközépiskolában és szakiskolában az e törvény
27. §-ának (4) bekezdése, illetve 29. §-ának (1) bekezdése
alapján a pályaorientáció, a gyakorlati oktatás, a szakmai
alapozó elméleti és gyakorlati oktatás, az elméleti és gya-
korlati szakmacsoportos alapozó oktatás keretében elsajá-
tított ismereteknek a szakképzési évfolyamokon folyó ta-
nulmányokba történõ beszámítását.”

6. § A Kt. 52. §-a (5) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(5) A tanuló kötelezõ tanórai foglalkozása az e törvény
27. §-ának (4) bekezdése szerinti szakképzésben és a
27. §-ának (8) bekezdése szerinti felzárkóztató oktatás
esetén napi hét tanítási óránál nem lehet több. Az e törvény
27. §-ának (4) bekezdése szerinti szakképzésben a tanuló
kötelezõ tanórai foglalkozása az iskolai és az iskolán kívü-
li gyakorlati képzésben nem lehet több a szakképzési tör-
vényben meghatározott idõnél.”

7. § A Kt. 106. §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül
ki, s a jelenlegi § szövegének jelölése (1) bekezdésre válto-
zik:

„(2) A fenntartói irányítás nem sértheti a közoktatási in-
tézmény vezetõjének munkáltatói jogait, döntési jogosít-

ványait, beleértve a gazdasági vezetõ feletti munkáltatói
jogokat.”

8. § (1) A szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. tör-
vény (a továbbiakban: Szt.) 3. §-a (2) bekezdésének
a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[(2) Az OKJ-ben kell meghatározni]

„a) a szakképesítés megszerzéséhez szükséges képzés
képzés-szervezési formától függõ maximális idõtartamát
(szakképzési évfolyamok számát, az óraszámot),”

(2) Az Szt. 18. §-a a következõ új (3) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(3) A szakiskolai képzés 9. évfolyamán megkezdett
szakképzõ évfolyamon a szakmai gyakorlati képzést a
szakképzõ iskolában kell megszervezni.”

(3) Az Szt. 32. §-a (1) bekezdésének a) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:

[32. § (1) Tanulószerzõdést az a tanuló köthet, aki]

„a) betöltötte tizenötödik életévét és – a közoktatási
törvény 27. § (8) bekezdése szerinti felzárkóztató oktatás
kivételével – a 9. évfolyamot eredményesen teljesítette, to-
vábbá”

(4) Az Szt. 32. §-a a következõ új (4) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(4) A tizenhat éven aluli tanuló tanulószerzõdésének
megkötéséhez törvényes képviselõjének a hozzájárulása is
szükséges.”

9. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követõ tizenötödik
napon lép hatályba.

(2) E törvény hatálybalépésének napján hatályát veszti a
Kt. 25. §-a (5) bekezdésének elsõ mondata, 27. §-a (8) be-
kezdésének harmadik és ötödik mondata, (13) bekezdése,
a 48. § (1) bekezdésének e) pontja.

(3) Ez a törvény a kihirdetését követõ tizenhatodik na-
pon hatályát veszti.

Sólyom László s. k., Dr. Szili Katalin s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke



V. A Kormány tagjainak
rendeletei

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési

miniszter

71/2009. (VI. 22.) FVM

rendelete

a Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján

a központi költségvetés,

valamint az Európai Mezõgazdasági Garancia Alap

társfinanszírozásában megvalósuló támogatások

igénybevételének általános szabályairól szóló

152/2007. (XII. 22.), valamint a Magyar Méhészeti

Nemzeti Program alapján

2008/2009. évi végrehajtási idõszakban nyújtott

méhészeti támogatások igénybevételének

részletes szabályairól szóló

175/2008. (XII. 31.) FVM rendeletek

módosításáról

A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint ha-
lászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcso-
lódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. tör-
vény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás
alapján – a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
feladat- és hatáskörérõl szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm.
rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva – a következõket rendelem el:

1. §

A Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján a köz-
ponti költségvetés, valamint az Európai Mezõgazdasági
Garancia Alap társfinanszírozásában megvalósuló támo-
gatások igénybevételének általános szabályairól szóló
152/2007. (XII. 22.) FVM rendelet 1. § (1) bekezdésének
a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[...797/2004/EK tanácsi rendeletnek megfelelõen Ma-

gyarország által benyújtott... és e rendelet mellékletében

szereplõ Magyar Méhészeti Nemzeti Program (a továb-

biakban: Méhészeti Program) alapján az alábbi célok

megvalósítására vehetõ igénybe támogatás:]

„a) technikai segítségnyújtás [R. 2. cikk a) pont];”

2. §

(1) A Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján
2008/2009. évi végrehajtási idõszakban nyújtott méhésze-

ti támogatások igénybevételének részletes szabályairól
szóló 175/2008. (XII. 31.) FVM rendelet (a továbbiakban:
R.) 2. §-ának a) pontja a következõ ae) és af) alpontokkal
egészül ki:

[Támogatás vehetõ igénybe az alábbi jogcímekre

... az R. 1. § (1) bekezdés a) pontja alapján:]

„ae) méz kinyeréséhez szükséges eszközök beszerzé-
séhez;

af) termelõi mézesüveg gyártásához szükséges forma-
garnitúra beszerzéséhez.”

(2) Az R. 2. §-ának b) pontja helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

[Támogatás vehetõ igénybe az alábbi jogcímekre:]

„b) az R. 1. § (1) bekezdés b) pontja alapján
ba) a varroa atka elleni gyógyszeres védekezéshez,
bb) varroa atka elleni alternatív védekezéshez és a kap-

csolódó ellenõrzõ rendszer mûködtetéséhez;”

3. §

Az R. 3. §-ának (8) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(8) A támogatásra való jogosultság mértékét alátá-
masztó számlákon és egyéb bizonylatokon szereplõ össze-
gekre abban az esetben nyújtható támogatás, amennyiben
a számlák és bizonylatok teljesítési dátuma a 2008. szep-
tember 1-je és 2009. augusztus 31-e közötti idõszakra esik.
Támogatás folyósítására csak a pénzügyileg teljesített
számla esetében kerülhet sor. Forinttól eltérõ pénznemben
kiállított számla esetében a forintra történõ átszámítást
a számla teljesítésének napján érvényes, az Európai Köz-
ponti Bank által jegyzett forint/deviza átváltási árfolyam
alapján kell elvégezni.”

4. §

Az R. 5. §-a a következõ (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) A (8) bekezdés c) pontjában megjelölt napidíj ese-

tében a forintra történõ átszámítást a külföldi kiküldetés
elsõ napján érvényes, az Európai Központi Bank által
jegyzett forint/deviza átváltási árfolyam alapján kell elvé-
gezni.”

5. §

Az R. a 7. §-t követõen a következõ alcímekkel és
7/A–7/B. §-sal egészül ki:

„Méz kinyeréséhez szükséges eszközök beszerzésének

támogatása

7/A. § (1) A 2. § a) pontjának ae) alpontja szerinti támo-
gatás a hatékonyabb és élelmiszer-biztonsági szempontból
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is megfelelõ pergetés elvégzését elõsegítõ eszköz beszer-
zéséhez vehetõ igénybe. A támogatás keretösszege
a 2008/2009. évi végrehajtási idõszakra legfeljebb
100 000 euró.

(2) A támogatás igénybevételére az OMME tagsági
viszonnyal rendelkezõ, méhészeti tevékenységet végzõ
õstermelõ, egyéni vállalkozó, jogi személy, jogi szemé-
lyiség nélküli gazdasági társaság, illetve az általuk lét-
rehozott szövetkezet, továbbá elismert vagy elõzetesen
elismert termelõi csoport jogosult, akinek (amelynek)
a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal (a továbbiak-
ban: MgSzH) 2008. június 1-je és szeptember 30-a kö-
zött végzett felmérése szerinti méhcsaládállomány a tu-
lajdonában van.

(3) A támogatás a 84 36 80 99 vámtarifaszámú pergetõ
beszerzéséhez vehetõ igénybe.

(4) Kérelmezõnként egy, termelõi csoportonként legfel-
jebb három darab (3) bekezdés szerinti berendezés támo-
gatható.

(5) A támogatás mértéke kérelmenként a beszerzési ár
legfeljebb negyven százaléka, de nem haladhatja meg
a 400 eurót.

(6) A támogatási kérelemhez csatolni kell:
a) a méhcsalád tartási helye szerint illetékes hatósági

vagy jogosult állatorvos igazolását a 2008. június 1-je és
szeptember 30-a között végzett felmérés szerinti, az
igénylõ tulajdonát képezõ méhcsaládszámról (az igazolá-
son szerepelnie kell az illetékes hatósági vagy jogosult ál-
latorvos aláírásának, székhelyének és bélyegzõlenyoma-
tának);

b) a kérelmezõ OMME tagságáról szóló igazolást;
c) a pergetõ vásárlásáról szóló, a támogatási kérelem

alapjául szolgáló költségeket igazoló bizonylatok (számla,
illetve pénzügyi teljesítését igazoló bizonylat) másolati
példányait;

d) a nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a kérelmezõ
más közösségi intézkedés keretében az adott eszközre tá-
mogatást nem igényelt.

Termelõi mézesüveg gyártásához szükséges

formagarnitúra beszerzésének támogatása

7/B. § (1) A 2. § a) pontjának af) alpontja szerinti támo-
gatás termelõi mézesüveg gyártásához szükséges forma-
garnitúra beszerzésének költségeire vehetõ igénybe. Tá-
mogatási kérelem egyszeri alkalommal nyújtható be. A tá-
mogatás keretösszege a 2008/2009. évi végrehajtási idõ-
szakra legfeljebb 20 000 euró.

(2) A támogatás igénybevételére az OMME jogosult.
(3) A támogatás igénybevételéhez csatolni kell:
a) a termelõi mézesüveg gyártásához szükséges forma-

garnitúra beszerzésére vonatkozó szerzõdés másolati pél-
dányát;

b) a támogatási kérelem alapjául szolgáló költségeket
igazoló bizonylatok (számla, illetve pénzügyi teljesítését
igazoló bizonylat) másolati példányait.”

6. §

Az R. 8. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(1) A 2. § b) pontjának ba) alpontja szerinti támogatás
a megfelelõen felkészített méhcsaládok engedélyezett
szerrel és optimális idõpontban történõ, a varroa atka elle-
ni szakszerû kezelésének költségeihez, valamint az állat-
gyógyászati készítmények, illetve az állatgyógyászatban
használatos gyógyhatású készítmények hatékonyságának
növelése érdekében a méhészetben felhasznált, számlával
igazolt répacukor-költségekre vehetõ igénybe. A támoga-
tási keretösszeg a 2008/2009. évi végrehajtási idõszakra
legfeljebb 2 150 000 euró.”

7. §

Az R. a 8. §-t követõen a következõ alcímmel és
8/A. §-sal egészül ki:

„Varroa atka elleni alternatív védekezés

és a kapcsolódó ellenõrzõ rendszer mûködtetésének

támogatása

8/A. § (1) A 2. § b) pontjának bb) alpontja szerinti támo-
gatás a higiénikus aljdeszka alkalmazásához, illetve a var-
roa atka fertõzöttség hazai felügyeleti rendszerének mû-
ködtetéséhez vehetõ igénybe. A támogatás keretösszege
a 2008/2009. évi végrehajtási idõszakra legfeljebb
60 000 euró.

(2) Adatfeldolgozás, adatértékelés támogatásának
igénybevételére az OMME, higiénikus aljdeszka támo-
gatásának igénybevételére pedig az OMME tagsági vi-
szonnyal rendelkezõ, méhészeti tevékenységet végzõ
õstermelõ, egyéni vállalkozó, jogi személy, jogi szemé-
lyiség nélküli gazdasági társaság, illetve az általuk lét-
rehozott szövetkezet, továbbá elismert vagy elõzetesen
elismert termelõi csoport jogosult, akinek (amelynek)
az MgSzH 2008. június 1-je és szeptember 30-a között
végzett felmérése szerinti méhcsaládállomány a tulajdo-
nában van.

(3) A támogatás az MgSzH 2008. június 1-je és szep-
tember 30-a között végzett felmérése során megállapított
méhcsaládszám legfeljebb 20%-ának megfelelõ mennyi-
ségû higiénikus aljdeszka beszerzéséhez vehetõ igénybe,
amennyiben a kérelmezõ a benyújtást megelõzõ öt évben
támogatást higiénikus aljdeszka beszerzésére nem vett
igénybe.

(4) Egy higiénikus aljdeszka támogatása számla alapján
a beszerzési ár legfeljebb 50%-a, de nem haladhatja meg
a 2000 forintot, az adatfeldolgozás, adatértékelés támoga-
tása legfeljebb 800 000 forint.

(5) Az (1) bekezdésben meghatározott intézkedésre be-
nyújtott támogatási kérelemhez csatolni kell:
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a) higiénikus aljdeszka támogatása esetén:
aa) a méhcsalád tartási helye szerint illetékes hatósági

vagy jogosult állatorvos igazolását a 2008. június 1-je és
szeptember 30-a között végzett felmérés szerinti, az igény-
lõ tulajdonát képezõ méhcsaládszámról (az igazoláson
szerepelnie kell az illetékes hatósági vagy jogosult állator-
vos aláírásának, székhelyének és bélyegzõlenyomatának),

ab) a kérelmezõ OMME tagságáról szóló igazolást,
ac) a támogatási kérelem alapjául szolgáló költségeket

igazoló bizonylatok (számla, illetve pénzügyi teljesítését
igazoló bizonylat) másolati példányait,

ad) nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a kérelmezõ
más közösségi intézkedés keretében az adott eszközre tá-
mogatást nem igényelt;

b) adatfeldolgozás, adatértékelés támogatása esetén az
adatfeldolgozásra, adatértékelésre kötött megbízási szer-
zõdést, valamint a teljesítést igazoló bizonylatok (számla,
pénzügyi teljesítést igazoló bizonylat) másolati példányát,
továbbá megyei bontásban a méhészetek varroa atka fertõ-
zöttségére vonatkozó adatokat, továbbá a támogatási kére-
lem alapjául szolgáló költségeket igazoló bizonylatok
(számla, illetve pénzügyi teljesítését igazoló bizonylat)
másolati példányait.

(6) A támogatás a végrehajtási idõszakban egy alkalom-
mal, a (4) bekezdésben meghatározott keretösszeg mérté-
kéig igényelhetõ.”

8. §

Az R. 15. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(3) Támogatás igényelhetõ fiasításos lép, viasz, mûlép,
méhhulla, élõ méhek, kultúrnövények, talaj- és vízminták,
virágpor, kaptárból kivett nyersméz, lépesméz, valamint
méhkenyér laboratóriumi vizsgálatának, valamint atkaölõ
szerek hatóanyag-koncentrációjának vizsgálati költségei-
re az (1) bekezdésben felsoroltak szerint.”

Záró rendelkezés

9. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba,
és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

10. §

Az R. 8. § (2) bekezdésében az „a Mezõgazdasági Szak-
igazgatási Hivatal (a továbbiakban: MgSzH) szövegrész
helyébe az „az MgSzH” szöveg lép.

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

Az igazságügyi és rendészeti miniszter

24/2009. (VI. 22.) IRM

rendelete

egyes rendészeti tárgyú miniszteri rendeletek

módosításáról

A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak
szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény
342. § (2) bekezdés b) és e) pontjában, valamint a szakkép-
zésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. § (1) bekezdés
b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az igazságügyi
és rendészeti miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló
164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § f), h) és n) pontjá-
ban meghatározott feladatkörömben eljárva a következõ-
ket rendelem el:

1. §

(1) A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres
szervek hivatásos állományú tagjai illetményének és
egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás
szabályairól szóló 20/1997. (III. 19.) BM rendelet
(a továbbiakban: R1.) 1. számú melléklete e rendelet
1. melléklete szerint módosul.

(2) Az R1. 2. számú melléklete e rendelet 2. melléklete

szerint módosul.

2. §

Az igazságügyi és rendészeti miniszter hatáskörébe tar-
tozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai
vizsga szervezésére feljogosított intézményekrõl szóló
26/2008. (XI. 20.) IRM rendelet (a továbbiakban: R2.)
2. melléklete e rendelet 3. melléklete szerint módosul.

3. §

(1) Ez a rendelet 2009. július 1-jén lép hatályba, és
2009. július 2-án hatályát veszti.

(2) Hatályát veszti az R1. 45. § (1) bekezdésében az „és
a fegyveres szerv az elhelyezésérõl egyéb módon nem tud
gondoskodni,” szövegrész és az R1. 46. §-a.

(3) Hatályát veszti a belügyi szervek rendelkezésében
lévõ, lakásnak nem minõsülõ szállóférõhelyek, lakóegysé-
gek használatáról, valamint a bérleti, albérleti díj hozzájá-
rulás szabályairól szóló 40/2000. (XII. 12.) BM rendelet
13. § (1) bekezdésében a ,, ,ha szállón történõ elhelyezése
nem lehetséges” szövegrész.

(4) Az R1. 45. § (2) bekezdésében az „illetményalap
50%-a” szövegrész helyébe az „illetményalap összege”
szöveg lép.
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(5) Az igazságügyi és rendészeti miniszter felügyelete,
irányítása alá tartozó fegyveres szervekkel hivatásos szol-
gálati viszonyban állók szolgálati viszonyáról és a sze-
mélyügyi igazgatás rendjérõl szóló 18/2008. (IX. 18.) IRM
rendelet 47. § (3) bekezdésében az „évenként legfeljebb
384 óra” szövegrész helyébe az „évenként – kivéve, ha
a Hszt. 87. § (3) bekezdését kell alkalmazni – legfeljebb
450 óra” szöveg lép.

Dr. Draskovics Tibor s. k.,
igazságügyi és rendészeti miniszter

1. melléklet

a 24/2009. (VI. 22.) IRM rendelethez

Az R1. 1. számú mellékletében a ½Rendõrség½ címû osz-
lop és a hozzá tartozó szövegrész helyébe a következõ szö-
veg lép:

„
Rendõrség

40/20%-ra jogosultak

– az Országos Rendõr-fõkapitányság
(ORFK) központi szervei

– a Köztársasági Õrezred
– a Nemzeti Nyomozó Iroda

30/15%-ra jogosultak

ORFK területi besorolású szervei

– a megyei (fõvárosi)
rendõr-fõkapitányság megyei
illetékességû középirányító szervei

– a Készenléti Rendõrség
– a Repülõtéri Rendõr Igazgatóság
– ORFK Oktatási Igazgatóság
– a regionális gazdasági ellátó

igazgatóságok

15/10%-ra jogosultak

– a rendõrkapitányságok (kerületi,
városi, vízirendészeti)

– határrendészeti kirendeltségek

„

2. melléklet

a 24/2009. (VI. 22.) IRM rendelethez

1. Az R1. 2. számú mellékletében az I. rész 1. pontja
helyébe a következõ szöveg lép:

[A kormányrendelet 50. §-a értelmében különleges be-

vetési pótlékra jogosultak:]

„1. A Rendõrségen
a) 150%-os mértékben, aki
– a Készenléti Rendõrség Különleges Szolgálatok

Igazgatósága Terrorelhárító Szolgálatánál,
– a Tolna Megyei Rendõr-fõkapitányság „Neutron” be-

vetési osztályánál,
– a Nemzeti Nyomozó Iroda Bûnügyi Ellátó Szervek

Mûveleti Fõosztály osztályainál tényleges mûveleti fel-
adatok ellátásával,

– a Nemzeti Nyomozó Iroda Bûnügyi Ellátó Szervek
Tanúvédelmi Szolgálat Személyvédelmi Osztályán
különleges bevetési pótlékra jogosító tevékenységet köz-
vetlenül ellát.

b) 125%-os mértékben, aki
– a Repülõtéri Rendõr Igazgatóság Idegenrendészeti

Osztály Légitolonc Alosztályán,
– a békefenntartó és nemzetközi rendõri erõknél,
– a Készenléti Rendõrség Rendészeti Igazgatóság be-

vetési fõosztályainak támogató kommandó alegységeinél
különleges bevetési pótlékra jogosító tevékenységet köz-
vetlenül ellát.

c) 100%-os mértékben, aki
– az a) pontban felsoroltak kivételével a Nemzeti Nyo-

mozó Irodánál,
– az a) és b) pontban felsoroltak kivételével a Készen-

léti Rendõrség Rendészeti Igazgatóságán,
– a Készenléti Rendõrség Különleges Szolgálatok

Igazgatósága Pénzkísérõ Szolgálatánál,
– a Köztársasági Õrezred Személyvédelmi Fõosztályán

a Tûzszerész Alosztály kivételével, és a Humánigazgatási
Szolgálat Kiképzési és Oktatási Osztályán, valamint
a Gazdasági Igazgatóság Gépjármû Osztályán (biztonsági
gépkocsivezetõ),

– a megyei (fõvárosi) rendõr-fõkapitányságok bevetési
egységeinél
különleges bevetési pótlékra jogosító tevékenységet köz-
vetlenül ellát.”

2. Az R1. 2. számú mellékletének I. része a következõ
5. ponttal egészül ki:

[A kormányrendelet 50. §-a értelmében különleges be-

vetési pótlékra jogosultak:]

„5. 100%-os mértékben a FRONTEX Nemzetközi Ha-
tárõr Ügynökség alárendeltségébe tartozó gyorsreagálású
határvédelmi csapatok (RABBIT) magyar kontingensében
szolgálatot teljesítõ rendõr.”

3. Az R1. 2. számú mellékletében a III. rész helyébe
a következõ szöveg lép:

,,III. A kormányrendelet 54. §-a értelmében nyomozói

pótlékra jogosító beosztások:

a Rendõrségnél:
– elõadó (megelõzési),
– fõelõadó (megelõzési),

17746 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/84. szám



– kiemelt fõelõadó (megelõzési),
– technikus (bûnügyi),
– fõtechnikus (bûnügyi),
– kiemelt fõtechnikus (bûnügyi),
– nyomozó,
– fõnyomozó,
– kiemelt fõnyomozó,
– vizsgáló,
– fõvizsgáló,
– kiemelt fõvizsgáló,
– katonai vétségek nyomozását végzõ fegyelmi elõadó,

fõelõadó, kiemelt fõelõadó, kiemelt fõreferens,
– kiemelt fõreferens (Repülõtéri Rendõr Igazgatóság

Bûnügyi Szolgálat)
– helyszínelõ és balesetvizsgáló,
– helyszínelõ,
– körzeti megbízott,
– segédtechnikus,
– alosztályvezetõ (Repülõtéri Rendõr Igazgatóság

Bûnügyi Szolgálat),
– valamint a felsoroltak szolgálati elöljárói osztályve-

zetõi szintig, amennyiben bûnügyi megelõzõ, felderítõ és
vizsgálati feladatot ténylegesen ellátnak.”

4. Az R1. 2. számú mellékletében a IX. rész helyébe
a következõ szöveg lép:

,,IX. A kormányrendelet 38. §-ában meghatározott köz-
területi pótlékra jogosító szolgálati beosztások a Rendõr-
ségnél (közterületi pótlékra nem jogosult, aki nyomozói,
illetve határrendészeti pótlékban részesül, vagy folyama-
tos ügyeleti és igazgatásrendészeti szolgálat ellátására
szervezett beosztást tölt be):

Rendõrkapitányságon rendszeresített közrendvédelmi,
határrendészeti és közlekedésrendészeti szolgálati beosz-
tások közül:

– osztályvezetõ,
– osztályvezetõ-helyettes,
– alosztályvezetõ,
– alosztályvezetõ-helyettes,
– kiemelt fõreferens,
– csoportvezetõ,
– kiemelt fõelõadó,
– fõelõadó,
– elõadó,
– szolgálatparancsnok,
– õrsparancsnok,
– õrsparancsnok-helyettes,
– segédelõadó,
– járõrvezetõ,
– fogdaõr-parancsnok,
– fogdaõr,
– járõr,
– gépjármûvezetõ,
– kutyavezetõ,
– objektumõr,

– kísérõõr,
– mozgóõr,
– hajóvezetõ,
– hajóvizsgáló,
– motorcsónak vezetõ.
A megyei (fõvárosi) rendõr-fõkapitányságon, valamint

az Állami Futárszolgálatnál rendszeresített szolgálati be-
osztások közül:

– futár.
A megyei (fõvárosi) rendõr-fõkapitányságon rendszere-

sített közrendvédelmi, határrendészeti és közlekedésren-
dészeti, továbbá a Készenléti Rendõrség szervezeti egysé-
gei közül az Állami Futárszolgálatnál, a Légirendészeti
Parancsnokságon, a bevetési fõosztályokon, a Különleges
Szolgálatok Igazgatóságán, valamint a Repülõtéri Rendõr
Igazgatóság szervezeti egységei közül a Közbiztonsági
Osztályon, a Szakirányítási Osztályon, az Idegenrendésze-
ti Osztályon (a Légitolonc Alosztály kivételével), az Õr-
zött Szállás és Objektumbiztonsági Szolgálatnál, a Határ-
ellenõrzési Osztályon, Határrendészeti Osztály Szakértõi
Alosztályán rendszeresített szolgálati beosztások közül:

– osztályvezetõ-helyettes,
– alosztályvezetõ,
– alosztályvezetõ-helyettes,
– kiemelt fõreferens,
– kiemelt fõelõadó,
– fõreferens,
– fõelõadó,
– elõadó,
– segédelõadó,
– szolgálatparancsnok,
– (szolgálati) csoportvezetõ,
– (szolgálati) részlegvezetõ,
– járõrvezetõ,
– járõr,
– szolgálatparancsnok-helyettes,
– vízágyú gépkocsi parancsnok,
– helikoptervezetõ,
– PSZH parancsnok,
– õrparancsnok,
– vízágyú gépkocsi kezelõ,
– PSZH vezetõ,
– PSZH lövész,
– gépjármûvezetõ,
– objektumõr,
– fogdaõr,
– szolgálatvezetõ,
– kísérõõr,
– felszámoló,
– mesterlövõ,
– kutyavezetõ,
– tûzszerész.
A Köztársasági Õrezred Személyvédelmi Fõosztályán,

Objektumvédelmi Fõosztályán, Hírközlési Alosztályán és

2009/84. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 17747



Biztonságtechnikai Alosztályán, valamint a Forgalmi
Alosztályán rendszeresített beosztások közül:

– osztályvezetõ-helyettes,
– alosztályvezetõ,
– kiemelt fõreferens,
– kiemelt fõelõadó,
– csoportvezetõ,
– fõelõadó,
– fõmérnök,
– õrségparancsnok,
– díszõrség parancsnok-helyettes,
– koronaõrzõ parancsnok-helyettes,
– szolgálatparancsnok,
– kiemelt biztonsági fõtiszt,
– kiemelt fõmérnök,
– mérnök,
– biztonsági fõtiszt,
– biztonsági tiszt,
– helyszínbiztosító,
– biztonsági gépkocsivezetõ,
– gépjármûvezetõ,
– tûzszerész,
– díszõr,
– koronaõrzõ,
– parlamenti õr,
– lakásbiztosító,
– raktárvezetõ,
– objektumõr,
– technikus.”

5. Az R1. 2. számú mellékletében a X. rész helyébe
a következõ szöveg lép:

,,X. A kormányrendelet 38/A. §-ában meghatározott ha-
tárrendészeti pótlékra jogosító szolgálati beosztások a ha-
tárrendészeti kirendeltségeken rendszeresített szolgálati
beosztások közül (határrendészeti pótlékra nem jogosult,
aki nyomozói, illetve közterületi pótlékban részesül, vagy
folyamatos ügyeleti szolgálat ellátására szervezett beosz-
tást tölt be):

– határrendészeti kirendeltségvezetõ-helyettes,
– osztályvezetõ,
– kiemelt fõreferens,
– kiemelt fõelõadó,
– fõelõadó,
– elõadó,
– csoportvezetõ,
– szolgálati csoportvezetõ,
– szolgálati részlegvezetõ,
– szakértõ,
– fõhatárrendész,
– határrendész,
– járõrvezetõ,
– járõr,
– segédelõadó,
– kutyavezetõ,
– hajóvezetõ.”

3. melléklet

a 24/2009. (VI. 22.) IRM rendelethez

Az R2. 2. mellékletében a 14. sor és az ahhoz tartozó
szövegrész helyébe a következõ szöveg lép:

„

14. Pécsi Regionális Képzõ
Központ
7634 Pécs, Bázis út 10.,
7614 Pécs, Pf. 90

ÉM, ÉA, DA,
KM, KD,
NYD,

19., 20., 21.,
22., 26., 27.,

DD 1., 2., 14., 19.,
20., 21., 22.,
26., 27.,

„

Az igazságügyi és rendészeti miniszter

25/2009. (VI. 22.) IRM

rendelete

a rendõrségi fogdák rendjérõl szóló

19/1995. (XII. 13.) BM rendelet

módosításáról

A Rendõrségrõl szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101. §
(1) bekezdés c) pontjában, valamint a büntetések és intéz-
kedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejû
rendelet 127. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás
alapján, a legfõbb ügyésszel egyetértésben, az igazságügyi
és rendészeti miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló
164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § h) és n) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket
rendelem el:

1. §

A rendõrségi fogdák rendjérõl szóló 19/1995. (XII. 13.)
BM rendelet 16. § (1) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(1) Befogadáskor a fogvatartott ruházatát támadás
vagy önveszély okozására alkalmas tárgy elvétele céljából
át kell vizsgálni. A ruházat átvizsgálását a fogvatartottal
ellentétes nemû személy nem végezheti. A ruházat átvizs-
gálásakor a fogvatartottal ellentétes nemû személy nem le-
het jelen, kivéve, ha az átvizsgálás technikai eszközzel tör-
ténik.”

2. §

Ez a rendelet 2009. június 30-án lép hatályba, és a ha-
tálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Dr. Draskovics Tibor s. k.,
igazságügyi és rendészeti miniszter
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Az igazságügyi és rendészeti miniszter

26/2009. (VI. 22.) IRM

rendelete

a büntetés-végrehajtási szervezet

hivatásos állományára vonatkozó

miniszteri rendeletek módosításáról

A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak
szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény
342. § (2) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és
hatáskörérõl szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet
1. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következõket rendelem el:

1. §

A büntetés-végrehajtási szervezet hivatásos állományú
tagjai illetményének és illetményjellegû juttatásainak
megállapításáról és folyósításáról szóló 15/1997. (IV. 22.)
IM rendelet 4. számú melléklete helyébe e rendelet mellék-

lete lép.

2. §

A büntetés-végrehajtási szervezet hivatásos állományú
tagjainak egyes illetményen kívüli járandóságairól, szo-
ciális juttatásairól és támogatásáról szóló 6/1997. (III. 26.)
IM rendelet (a továbbiakban: R.) 14. § (2) bekezdése he-
lyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az étkezési utalványt a jogosult részére a tárgyhóra
utólag, a tárgyhót követõ hónap 5-éig kell biztosítani.”

3. §

A büntetés-végrehajtási szervek rendelkezésében lévõ
férõhelyek használatáról, valamint a bérleti, albérleti díj
hozzájárulás szabályairól szóló 38/2004. (XII. 9.) IM ren-
delet (a továbbiakban: Rendelet) 27. § (1) bekezdése he-
lyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A bv. szervvel szolgálati, közalkalmazotti jogvi-
szonyban álló dolgozó részére bérleti, albérleti hozzájáru-
lás adható, ha megfelel a 3. § (1) bekezdésében elõírt felté-
teleknek.”

4. §

(1) Ez a rendelet 2009. július 1-jén lép hatályba és 2009.
július 2-án hatályát veszti.

(2) Hatályát veszti az R. 14. § (4) bekezdése, valamint
a Rendelet 34. § b) pontjában az „a részére idõközben fel-
ajánlott férõhelyet, vagy” szövegrész.

(3) A Rendelet 30. §-ában az „illetményalap 50%-a.”
szövegrész helyébe az „illetményalap 100%-a.” szöveg
lép.

Dr. Draskovics Tibor s. k.,
igazságügyi és rendészeti miniszter

Melléklet

a 26/2009. (VI. 22.) IRM rendelethez

„4. számú melléklet

a 15/1997. (IV. 22.) IM rendelethez

A Hszt. 306. §-ában és a Vhr. 38/B. §-ában meghatá-
rozott feltételek fennállása esetén õrzési pótlékra jogo-
sultság szempontjából figyelembe vehetõ szolgálati be-
osztások:

ápoló

biztonsági fõfelügyelõ

élelmezésvezetõ

felügyelõ (biztonsági, körlet, foglalkoztatási)

fõápoló

gépjármûvezetõ (fogvatartottakat szállító)

kiemelt mûvezetõ

konyhavezetõ

körlet-fõfelügyelõ

körletellátó segédelõadó

kutyatelep-vezetõ

kutyavezetõ

mosodavezetõ

mûhelyvezetõ

mûvezetõ

raktáros

raktárvezetõ

segédelõadó (biztonsági, nyilvántartási, foglalkoztatási,
letétkezelõ)

szakápoló

szakasszisztens

szociális segédelõadó

telepvezetõ

vezetõ szakasszisztens”
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A közlekedési, hírközlési és energiaügyi

miniszter

26/2009. (VI. 22.) KHEM

rendelete

a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést

és méretet meghaladó jármûvek közlekedésérõl

A közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény 48. §
(3) bekezdés b) pont 27. alpontjában 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 fel-
adatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. §

(1) A rendelet hatálya a Magyar Köztársaság területén
közúton és közforgalom elõl el nem zárt magánúton közle-
kedõ, a megengedett össztömeget, illetve a megengedett
legnagyobb tengelyterhelést meghaladó, a túlméretes,
a lánctalpas, továbbá a jelzõtáblával elrendelt össztö-
meg-korlátozást meghaladó jármûre és jármûszerelvényre
(a továbbiakban együtt: jármû), azok tulajdonosára (üzem-
ben tartójára), valamint a jármûvek vezetõjére terjed ki.

(2) E rendelet alkalmazásában megengedett össztöme-
get, illetve megengedett legnagyobb tengelyterhelést meg-
haladó, valamint túlméretes jármûnek minõsülnek azok
a jármûvek, amelyek meghaladják a közúti jármûvek for-
galomba helyezésének és forgalomban tartásának mûszaki
feltételeirõl szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet (a to-
vábbiakban: R.) 5–7. §-ában foglalt értékeket.

(3) E rendelet alkalmazásában jelzõtáblával elrendelt
össztömeg-korlátozás az utak forgalomszabályozásáról és
a közúti jelzések elhelyezésérõl szóló 20/1984. (XII. 21.)
KM rendelet 10/A. §-ában meghatározott, „Korlátozott
forgalmú övezet (zóna)” közúti jelzõtáblával megjelölt
közlekedési korlátozás.

2. §

(1) A jármûvek megengedett össztömegét, megengedett
legnagyobb tengelyterhelését és méretét az R. 2. § (5) be-
kezdésében meghatározott útkímélõ tengelyre (tengely-
csoportra) vonatkozó, az R. 6. § (1) bekezdés b) pont
bb) alpontjában, 6. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontjában,
6. § (3) bekezdés b) pont bb) alpontjában és 7. § (2) bekez-
dés c) pont cb) alpontjában engedélyezett értékeket a díj-
számítás tekintetében akkor lehet figyelembe venni, ha azt
a magyar hatósági jelzéssel és engedéllyel ellátott jármû
esetében a Nemzeti Közlekedési Hatóság (a továbbiakban:
NKH) regionális igazgatósága a jármû forgalmi engedé-
lyébe tett bejegyzéssel megállapította, és e bejegyzésbõl

egyértelmûen kitûnik, hogy az érték útkímélõ tengelyre
vagy tengelycsoportra vonatkozik.

(2) Külföldi hatósági jelzéssel és engedéllyel ellátott
jármû esetében a közútkezelõi hozzájárulás kiadására jo-
gosult útkezelõ, valamint az NKH regionális igazgatósága
az (1) bekezdés szerinti esetekben a tengely (tengelycso-
port) útkímélõ jellegének megállapítása érdekében az ezt
igazoló iratokat bekérheti.

3. §

(1) Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott jármûvek
közlekedéséhez közútkezelõi hozzájárulás szükséges.

(2) A közútkezelõi hozzájárulást országos közút esetén
a Magyar Közút Nonprofit Zrt., helyi közút esetén annak
kezelõje adja meg. Ha a jármû kizárólag közforgalom elõl
el nem zárt magánúton közlekedik, a közútkezelõi hozzá-
járulást az érintett út kezelõje adja meg.

(3) Ha a jármû közlekedése több útkezelõ által kezelt
utat érint, a közútkezelõi hozzájárulást országos közutat

a) érintõ közlekedés esetén a Magyar Közút Nonprofit
Zrt.,

b) nem érintõ közlekedés esetén az indulás helye sze-
rinti útkezelõ
a (2) bekezdésben megjelölt útkezelõk elõzetes hozzájáru-
lása alapján adja meg.

(4) E rendelet alkalmazásában – a helyi önkormányzatok-
ról szóló 1990. évi LXV. törvény 63/A. § (1) bekezdés
g) pontja alapján – a fõváros tulajdonában lévõ közutak te-
kintetében a Fõvárosi Önkormányzat minõsül útkezelõnek.

(5) A közútkezelõi hozzájárulás a vasút vagy a közmû
(más létesítmény) kezelõjének egyetértésével vagy feltéte-
lekkel adható meg, ha a közútkezelõi hozzájárulásban ki-
jelölni tervezett útvonal

a) vasúti átjárón vezet keresztül, és a jármû 22 méternél
hosszabb, 4 méternél magasabb vagy tengelyterhelése a kü-
lön jogszabályban meghatározott értékeket meghaladja,

b) az út területén, az alatt vagy felett más létesítményt
érint.

(6) A megengedett össztömeget, illetve a megengedett
legnagyobb tengelyterhelést meghaladó, a túlméretes, to-
vábbá a lánctalpas jármû esetében a közútkezelõi hozzájá-
rulás iránti igényt az erre a célra rendszeresített, 1. mellék-

let szerinti nyomtatványon a közútkezelõi hozzájárulás ki-
adására jogosult útkezelõhöz kell – papír alapon vagy
elektronikus úton – benyújtani. A jelzõtáblával elrendelt
össztömeg-korlátozás esetén a közútkezelõi hozzájárulás
kiadására jogosult útkezelõhöz – az általa meghatározott
formában – kell a közútkezelõi hozzájárulás iránti igényt
benyújtani.

(7) A közútkezelõi hozzájárulás igénylésével egyidejû-
leg a közútkezelõi hozzájárulás kiadásának költségeivel
arányban álló eljárási díjat kell a közútkezelõi hozzájáru-
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lás kiadására jogosult útkezelõ részére fizetni. A fizetendõ
eljárási díj – közútkezelõi hozzájárulásonként – az alapdíj
és a 2. mellékletben meghatározott szorzószámok szorzata.
Az alapdíj 1000 Ft+ÁFA.

(8) A közútkezelõi hozzájárulás kiadásához szükséges
vizsgálat bonyolultságától függõen a közútkezelõi hozzá-
járulás kiadására jogosult útkezelõ a közútkezelõi hozzájá-
rulás kiadását az útvonal elõzetes bejárásához és egyéb fel-
tételekhez kötheti, amelyeket a közútkezelõi hozzájárulás-
ban határoz meg.

(9) Ha a megengedett össztömeget, illetve a megenge-
dett legnagyobb tengelyterhelést meghaladó, a túlméretes
vagy a lánctalpas jármû üzemben tartója a szükséges
közútkezelõi hozzájárulással nem rendelkezik, a határát-
kelõhelyen a vámhivatal, illetve a határrendészeti kiren-
deltség a közútkezelõi hozzájárulás beszerzéséig a jármû
be- vagy kiléptetését megtagadja.

(10) A megengedett össztömeget, illetve a megengedett
legnagyobb tengelyterhelést meghaladó jármû közlekedésé-
hez kiadott közútkezelõi hozzájárulás – külön díjfizetés nél-
kül – magában foglalja a jármû útvonala által érintett, jelzõ-
táblával elrendelt össztömeg-korlátozás alóli felmentést is.

4. §

(1) A közútkezelõi hozzájárulás kiadására jogosult út-
kezelõ a közútkezelõi hozzájárulásban a jármû üzemben
tartója részére meghatározza azt az útvonalat, amelyen
a jármû közlekedhet és azokat a feltételeket, amelyek a jár-
mû közlekedése során biztosítják a közút és tartozékainak
védelmét, valamint a közúti közlekedés biztonságának
megóvását.

(2) A közútkezelõi hozzájárulás lehet eseti vagy határo-
zott idõre szóló.

(3) A közútkezelõi hozzájárulás kiadására jogosult útkeze-
lõ a biztonságos közlekedés, valamint az utak védelme érde-
kében a jármû közlekedéséhez – a kérelmezõ költségé-
re – rendõri kíséretet, szakkíséretet, illetve egyéb kíséretet is
megjelölhet. Szakkíséretet csak a 4. mellékletben megjelölt
személyi és tárgyi feltételek biztosításával lehet ellátni.

(4) A közútkezelõi hozzájárulás kiadására jogosult út-
kezelõ a közútkezelõi hozzájárulás iránti igényt elutasít-
hatja, ha

a) a megengedett össztömeget, a megengedett legna-
gyobb tengelyterhelést túllépõ vagy a túlméretet okozó
szállítmány megbontható vagy más közlekedési eszközzel
is továbbítható,

b) az út teherbírása és állapota alapján – figyelemmel
az alatta elhelyezett nyomvonal jellegû létesítményekre és
a közút feletti, illetve melletti szabad tér méretére, továbbá
az utat övezõ növényzetre is – nem alkalmas arra, hogy
a megengedett össztömeget, tengelyterhelést vagy méretet
meghaladó vagy lánctalpas jármû azon közlekedjék.

(5) A közútkezelõi hozzájárulás kiadására jogosult út-
kezelõ a honlapján közzéteszi az (1) bekezdésben szereplõ
feltételekre és a (3) bekezdésben szereplõ kíséretre vonat-
kozó elõírásait.

5. §

(1) A megengedett össztömeget, illetve a megengedett leg-
nagyobb tengelyterhelést meghaladó jármûvek közlekedése
esetén díjat kell fizetni. A díjfizetés elmulasztása miatt – kü-
lön jogszabály szerint – fizetendõ közigazgatási bírság nem
mentesít a 3. § (7) bekezdése szerinti eljárási díj és az e be-
kezdés szerinti díj megfizetésére vonatkozó kötelezettség
alól. A fizetendõ díj összege a 3. melléklet szerinti díjtételek
(Ft/km) és a távolság (km) szorzata. Közútkezelõi hozzájáru-
lás igénylése esetén az abban meghatározott távolság,
a közútkezelõi hozzájárulás igénylésének elmulasztása ese-
tén a ténylegesen megtett távolság alapján kell a díjat megál-
lapítani. Jelzõtáblával elrendelt össztömeg-korlátozás esetén
a közútkezelõi hozzájárulásban meghatározott érvényességi
idõre kell tekintettel lenni.

(2) A díjat – a közútkezelõi hozzájárulásban elõírt mó-
don és idõpontig – a közútkezelõi hozzájárulás kiadására
jogosult útkezelõ számlájára kell befizetni. A díjat a közút-
kezelõi hozzájárulás kiadására jogosult útkezelõ köteles
átutalni a Magyar Államkincstárnál vezetett „Túlsúlydíj”
elnevezésû számlára. A díj az adott úton megtett távolság
arányában illeti meg az út kezelõjét, közforgalom elõl el
nem zárt magánút esetén annak tulajdonosát.

(3) A közútkezelõi hozzájárulás kiadására jogosult út-
kezelõ megállapodhat a jármû üzemben tartójával abban,
hogy az üzemben tartó a megengedett össztömeget vagy
a megengedett legnagyobb tengelyterhelést meghaladó
jármû közlekedéséért járó díjat évente egy összegben fi-
zesse meg vagy a díjat utólagosan számolják el.

(4) Nem kell az (1) bekezdés szerinti díjat és a 3. §
(7) bekezdése szerinti eljárási díjat fizetni

a) a közforgalmú személyszállító jármû után,
b) a kommunális feladatot ellátó jármû után,
c) a katasztrófa elhárításában, megelõzésében, vala-

mint ezzel összefüggésben a tûzoltásban és a mûszaki
mentésben alkalmazott, az Országos Katasztrófavédelmi
Fõigazgatóság által üzemeltetett (ideértve a jármûnek és
a személyi állománynak a feladatra történõ felkészítését
is) jármû után,

d) a megengedett össztömeget vagy a megengedett leg-
nagyobb tengelyterhelést legfeljebb 10%-kal meghaladó,
a Magyar Köztársaság területén közúti-vasúti vagy köz-
úti-vízi kombinált forgalomban – a kombi terminál vagy
belvízi RO-RO kikötõ (illetve elõre bejelentett alkalmi ra-
kodóhely) és a fel-, illetõleg lerakodás helye kö-
zött – a közúton legfeljebb 70 kilométer távolságon belül
közlekedõ jármûvek után,
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e) az út kezelését (üzemeltetését és fenntartását) végzõ
olyan jármûvek után, amelyek esetében a közútkezelõi hoz-
zájárulást igénylõ útkezelõ azonos a közútkezelõi hozzájáru-
lás kiadására jogosult útkezelõvel,

f) szilárd burkolattal nem rendelkezõ közutakon közle-
kedõ túlméretes jármûvek után.

(5) E rendelet alkalmazásában kommunális feladatot el-
látó jármû az a gépjármû, amely – mûszaki felépítésénél
fogva – csak a mentõszolgálatban, a tûzoltószolgálatban,
halottszállításra, úttisztításra (közterületek tisztán tartása,
locsolása, továbbá a közutak síkosságmentesítése, só- és
homokszórása), valamint kommunális hulladékszállításra
használható.

(6) A (4) bekezdés szerinti díjmentesség – a (4) bekez-
dés a)–b) és f) pontjában meghatározottak kivételé-
vel – nem érinti a közútkezelõi hozzájárulás beszerzése
iránti kötelezettséget. Közútkezelõi hozzájárulás nélküli
közlekedés esetén a jármû üzemben tartója a díjmentes-
ségre utólagosan nem jogosult.

(7) A díjfizetési kötelezettség alól indokolt esetben, így
különösen elemi csapás, humanitárius célú szállítás alkal-
mával

a) országos közút esetén a közlekedésért felelõs mi-
niszter,

b) helyi közút esetén az illetékes helyi önkormányzat,
c) közforgalom elõl el nem zárt magánút esetén annak

tulajdonosa
felmentést adhat.

6. §

(1) A jármûvek össztömegét, tengelyterhelését és mére-
tét a közúti közlekedésrõl szóló törvényben meghatározott
ellenõrzõ hatóság az általa bevont közútkezelõ vagy más
szervezet segítségével helyszíni mérés, hitelesített mérõ-
berendezéssel végzett mérésrõl kiállított okmány vagy me-
netokmányok alapján ellenõrizheti.

(2) Az országos közúton végzett ellenõrzés költségét az
Útpénztár fejezeti kezelésû elõirányzatból kell fedezni.
A helyi közúton végzett ellenõrzés költségét a közútkeze-
lõnek, a közforgalom elõl el nem zárt magánúton végzett
ellenõrzés költségét a tulajdonosnak kell fedezni.

(3) Az ellenõrzést végzõ jelzésére a jármû vezetõje kö-
teles a jármûvét megállítani, a jármû és a rakomány okmá-
nyait bemutatni, a jármûvet a helyszíni mérésnek alávetni,
valamint az ellenõrzéssel kapcsolatos felhívást teljesíteni.

(4) Az ellenõrzés alá vont jármûvel az ellenõrzés hely-
színét csak a mérés befejezése után, illetve a mérést végzõ
engedélyével szabad elhagyni. Az ellenõrzés során a to-
vábbhaladás feltételeként szabható a közútkezelõi hozzá-
járulás pótlólagos beszerzése vagy az össztömeg-, tengely-
terhelés- és mérethatár túllépésének megszüntetése a rako-
mány átrendezésével vagy átrakodással.

(5) Ha a megengedett össztömeget vagy a megengedett
legnagyobb tengelyterhelést meghaladó, valamint a túlmé-
retes jármû közútkezelõi hozzájárulás nélkül vagy a közút-
kezelõi hozzájárulásban foglalt feltételektõl eltérõen vesz
részt a közlekedésben, errõl az ellenõrzést végzõ jegyzõ-
könyvet vesz fel. A jegyzõkönyvet az ellenõrzést végzõ és
a jármû vezetõje írja alá.

(6) A jegyzõkönyv egy példányát az ellenõrzött jármû
vezetõjének át kell adni. Ha az ellenõrzött jármû vezetõje
a jegyzõkönyvben foglaltakkal nem ért egyet, a helyszínen
a jegyzõkönyvbe észrevételt tehet. Erre a lehetõségre az
ellenõrzést végzõ a jármû vezetõjét figyelmeztetni köteles.
Ha a jármû vezetõje a jegyzõkönyv aláírását vagy átvételét
megtagadja, ennek tényét a jegyzõkönyvben rögzíteni
kell.

7. §

(1) A közútkezelõi hozzájárulással egyenértékû az a hi-
teles mérési bizonylat, amellyel az indulás idõpontjára vo-
natkozóan igazolható, hogy a jármû a megengedett össztö-
meget, tengelyterhelést és méretet nem haladta meg.

(2) Nem minõsül a megengedett értékek túllépésének az
élõ állatot szállító, valamint a tartálykocsiban folyékony
vagy ömlesztett árut szállító jármû esetében a megengedett
tengelyterhelési értékek 1 tonnával való túllépése.

(3) Az ellenõrzés helyszínén – ha a jármû vezetõje a ten-
gelytúlterhelést a rakomány átrendezésével, illetve leraká-
sával megszünteti – az ellenõrzõ hatóság, illetve a mérést
végzõ egyéb szervezet egy alkalommal engedélyezheti az
újramérlegelést. Az újramérlegelés adatai a már megtett
útra vonatkozóan nem érvényesek, azoknak csak a tovább-
közlekedés szempontjából van jelentõségük.

8. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 15. napon lép ha-
tályba.

(2) Hatályát veszti a meghatározott össztömeget, ten-
gelyterhelést és méretet meghaladó jármûvek közúti köz-
lekedésérõl, a közútkezelõi és a hatósági eljárás, valamint
a díjfizetés feltételeirõl szóló 4/1999. (II. 12.) KHVM ren-
delet. Ez a bekezdés az e rendelet hatálybalépését követõ
napon hatályát veszti.

(3) Ez a rendelet nem érinti a hatálybalépése elõtt ki-
adott közútkezelõi hozzájárulások érvényességét. A folya-
matban lévõ ügyeket a kérelem benyújtásakor, illetve az
ellenõrzés idõpontjában hatályos rendelkezések alapján
kell elbírálni.

Hónig Péter s. k.,
közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter
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1. melléklet a 26/2009. (VI. 22.) KHEM rendelethez
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2. melléklet a 26/2009. (VI. 22.) KHEM rendelethez

A meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó jármûvek közlekedéséhez

szükséges közútkezelõi hozzájárulásért fizetendõ eljárási díj*

1. Az alapdíj a 3. § (7) bekezdésében meghatározott összeg

Feltételek szorzószám

2. Sürgõsség

2.1. Normál 15 munkanapon belül 1

2.2. Sürgõs 3 munkanapon belüli kiállítás 2

2.3. Azonnali 6 munkaórán belül 3

Egy alkalomra érvényes közútkezelõi hozzájárulás

3. Távolság

3.1. Térségen belül távolság <= 100 km 1

3.2. Térségek között távolság > 100 km 1,5

4. Bonyolultság

4.1. Egyszerû szélesség < 3,2 m

hosszúság < 22 m

magasság < 4,2 m

össztömeg < 50 t

egyes tengelyterhelés < 11,5 t

tengelycsoport terhelés < megengedett érték 120% 1

4.2. Bonyolult 3,2 m < szélesség <= 4 m

22 m < hosszúság <= 35 m

4,2 m < magasság <= 4,5 m

50 t < össztömeg <= 80 t

11,5 t < egyes tengelyterhelés <= 13 t

megengedett érték 120%-a < tengelycsoport
terhelés** <= megengedett érték 135%-a 2

4.3. Különösen bonyolult 4 m < szélesség

35 m < hosszúság

4,5 m < magasság

80 t < össztömeg

megengedett érték 135%-a < tengelycsoport
terhelés** <= megengedett érték 150%-a 3

Meghatározott idõtartamra érvényes közútkezelõi hozzájárulás

5. Idõtartam

5.1. 3 hónap 4

5.2. 6 hónap 6

5.3. 12 hónap 8

6. Útvonalak

6.1. Egy kijelölt útvonalra szélesség <= 3,5 m 1

hosszúság <= 26 m

magasság <= 4,3 m

össztömeg

2 tengelyes jármû <= 26 t

3 tengelyes jármû vagy jármûszerelvény <= 36 t

4 tengelyes jármû vagy jármûszerelvény <= 48 t
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5 vagy több tengelyes jármû vagy jármûszerelvény <= 60 t

egyes tengelyterhelés <= 13 t

tengelycsoport terhelés** <= megengedett érték 150%-a

6.2. Kistérségi
úthálózatra – a kiindulási cím
és a tõle 50 km-en belül lévõ
úticélok közötti közlekedésre

Mezõgazdasági vontató, önjáró,
Vontatott Munkagép vagy
Lassú jármû
össztömeg <= 28 t

0,6

6.3. Teljes úthálózatra érvényes szélesség <= 3 m 2,5

hosszúság <= 22 m

magasság <= 4 m

össztömeg

2 tengelyes jármû <= 24 t

3 tengelyes jármû <= 28 t

4 vagy több tengelyes jármû <= 32 t

3 tengelyes jármûszerelvény <= 32 t

4 tengelyes jármûszerelvény <= 38 t

5 vagy több tengelyes jármû vagy jármûszerelvény <= 40 t

egyes tengelyterhelés <= 12 t

tengelycsoport terhelés** <= megengedett érték 135%-a

6.4. Gyorsforgalmi és fõúti
úthálózatra érvényes

szélesség <= 3,5 m 4

hosszúság <= 26 m

magasság <= 4,3 m

össztömeg

2 tengelyes jármû <= 26 t

3 tengelyes jármû vagy jármûszerelvény <= 36 t

4 tengelyes jármû vagy jármûszerelvény <= 48 t

5 vagy több tengelyes jármû vagy jármûszerelvény <= 60 t

egyes tengelyterhelés <= 13 t

tengelycsoport terhelés** <= megengedett érték 150%-a

* A díj összegét
a) az egy alkalomra érvényes közútkezelõi hozzájárulás esetén az 1., 2., 3., 4. pontban,
b) a meghatározott idõtartamra vonatkozó közútkezelõi hozzájárulás esetén az 1., 2., 5., 6. pontban meghatározott alapdíj és szorzószámok szorzataként

kell megállapítani.
** A tengelycsoporton belül egyik tengely terhelése sem haladhatja meg a 12 t értéket.
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3. melléklet a 26/2009. (VI. 22.) KHEM rendelethez

1. A megengedett össztömeget meghaladó jármûvek után fizetendõ díjak

Össztömeg, t Díj [Ft/km]

40,0-nél nagyobb 45,0-ig 110
45,0-nél nagyobb 50,0-ig 130
50,0-nél nagyobb 55,0-ig 160
55,0-nél nagyobb 60,0-ig 220
60,0-nál nagyobb 65,0-ig 290
65,0-nél nagyobb 70,0-ig 350
70,0-nél nagyobb 75,0-ig 450
75,0-nél nagyobb 80,0-ig 540
80,0-nál nagyobb 85,0-ig 700
85,0-nél nagyobb 90,0-ig 860
90,0-nél nagyobb 95,0-ig 1020
95,0-nél nagyobb 100,0-ig 1220
100,0 tonna felett: megkezdett 10 tonnánként további 480 Ft/km

2. A megengedett legnagyobb tengelyterhelést meghaladó – fúvott gumiabronccsal felszerelt kerekû – jármûvek után fi-
zetendõ díjak
2.1. Egyes tengely

Túllépés t Díj [Ft/km]

0-nál nagyobb 0,5-ig 50
0,5-nél nagyobb 1,0-ig 80
1,0-nél nagyobb 1,5-ig 130
1,5-nél nagyobb 2,0-ig 240
2,0-nél nagyobb 2,5-ig 370
2,5-nél nagyobb 3,0-ig 520
3,0-nál nagyobb 3,5-ig 700
3,5-nél nagyobb 4,0-ig 900
4,0-nél nagyobb 4,5-ig 1100
4,5-nél nagyobb 5,0-ig 1400
5,0-nél nagyobb 5,5-ig 1700
5,5-nél nagyobb 6,0-ig 2000
6,0 tonna túllépés felett minden megkezdett 0,5 tonnánként további 300 Ft/km

2.2. Kettõs tengelycsoport

Túllépés, t Díj [Ft/km]

0-nál nagyobb 1,0-ig 80
1,0-nél nagyobb 2,0-ig 130
2,0-nél nagyobb 3,0-ig 230
3,0-nál nagyobb 4,0-ig 350
4,0-nél nagyobb 5,0-ig 480
5,0-nél nagyobb 6,0-ig 630
6,0-nál nagyobb 7,0-ig 800
7,0-nél nagyobb 8,0-ig 990
8,0-nál nagyobb 9,0-ig 1240
9,0-nél nagyobb 10,0-ig 1540
9,0 tonna túllépés felett minden megkezdett 1,0 tonnánként további 300 Ft/km
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2.3. Három tengelybõl álló tengelycsoport

Túllépés, t Díj [Ft/km]

0-nál nagyobb 1,0-ig 110
1,0-nél nagyobb 2,0-ig 170
2,0-nél nagyobb 3,0-ig 260
3,0-nél nagyobb 4,0-ig 350
4,0-nél nagyobb 5,0-ig 450
5,0-nél nagyobb 6,0-ig 560
6,0-nál nagyobb 7,0-ig 680
7,0-nél nagyobb 8,0-ig 800
8,0-nál nagyobb 9,0-ig 930
9,0-nél nagyobb 10,0-ig 1090
10,0-nél nagyobb 11,0-ig 1280
11,0-nél nagyobb 12,0-ig 1470
12,0-nél nagyobb 13,0-ig 1700
12,0 tonna túllépés felett minden megkezdett 1,0 tonnánként további 250 Ft/km

3. A megengedett legnagyobb tengelyterhelést meghaladó – fúvott gumiabronccsal fel nem szerelt kerekû – jármûvek
után fizetendõ díjak (lánctalpas jármûvek kivételével)

Túllépés, t Díj [Ft/km]

0-nál nagyobb 0,5-ig 50
0,5-nél nagyobb 1,0-ig 80
1,0-nél nagyobb 1,5-ig 130
1,5-nél nagyobb 2,0-ig 190
2,0-nél nagyobb 2,5-ig 260
2,5-nél nagyobb 3,0-ig 340
3,0-nál nagyobb 3,5-ig 420
3,5-nél nagyobb 4,0-ig 510
4,0-nél nagyobb 4,5-ig 600
4,5-nél nagyobb 5,0-ig 690
5,0-nél nagyobb 5,5-ig 790
5,5-nél nagyobb 6,0-ig 900
6,0 tonna túllépés felett minden megkezdett 0,5 tonnánként további 150 Ft/km

4. A jelzõtáblával elrendelt össztömeg-korlátozást meghaladó megengedett legnagyobb össztömegû jármûvek után fize-
tendõ legmagasabb díjak
A jelzõtáblán meghatározott össztömeghatár feletti megkezdett tonnánként: legfeljebb 300 Ft/nap, vagy 6000 Ft/hónap,
vagy 60 000 Ft/év.

4. melléklet a 26/2009. (VI. 22.) KHEM rendelethez

A megengedett össztömeget, tengelyterhelést

és mérethatárt meghaladó jármûvek szakkíséretéhez elõírt személyi és tárgyi feltételek

I. Személyi feltételek

1. Szakkíséretet csak olyan személy láthat el, aki az NKH Központi Hivatalától szakkísérõi képesítést kapott.

2. Szakkísérõi képesítést az a C jármûkategóriára érvényes vezetõi engedéllyel és 5 év szakmai (vezetési) gyakorlat-
tal rendelkezõ személy kaphat, aki az NKH Központi Hivatalának Szakmai Vizsgabizottsága elõtt az I. 3. pontban elõírt
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témakörökbõl szakkísérõ vizsgát tett, illetve szakirányú képesítései alapján az NKH Kiemelt Ügyek Igazgatósága a vizs-
ga alól felmentette.

3. A szakkísérõnek a következõ témakörökbõl kell vizsgát tennie:

3.1. Közlekedésbiztonsági ismeretek (szóbeli)

3.2. Közúti mûszaki ismeretek (szóbeli)

3.3. Árufuvarozási ismeretek (szóbeli)

3.3.1. Rakodás, rakománykezelés, rakomány elhelyezés-rögzítés

3.3.2. Fuvarozáshoz szükséges dokumentumok és azok használata

3.4. Esettanulmány (összevont jármûkísérõi feladat) megoldása

II. Tárgyi feltételek

1. Kísérõ jármû, amely alkalmas a 3. pontban foglalt berendezés elõírt módon történõ üzemeltetésére, és amelynek
szerkezeti magassága legalább 1800 mm.

2. 2 db jól látható módon elhelyezett, figyelmeztetõ jelzést adó berendezés.

3. Külön jogszabályban meghatározott: „elõzni tilos”, és „tehergépkocsival elõzni tilos” jelzõtáblák jelzését a mögöt-
tes forgalom, valamint „egyéb veszély” jelzõtábla jelzését a szembejövõ és a mögöttes forgalom számára mutató, változ-
tatható jelzésképû, legkevesebb 1250×1050 mm méretû, piros-fehér sávozású, lehajtható kivitelû berendezés, amely
a kísérõ jármû tetején van elhelyezve.

4. A kísérõ jármû hátsó homlokfelülete piros-fehér sávozású, fényvisszaverésre alkalmas felülettel legyen megjelöl-
ve, amely homlokfelületen legyen kialakítva egy rögzítési pont a mögöttes forgalom számára szolgáló tájékoztatást adó
jelzés rögzítésére.

5. „Túlméretes szállítmány” vagy „Különleges szállítmány” feliratú, kitûzhetõ, legkevesebb 1200×300 mm méretû
tábla a kísért jármûre történõ elhelyezés céljából.

6. „Túlméretes szállítmány” vagy „Különleges szállítmány” feliratú, kitûzhetõ, 900×450 mm méretû tábla a kísérõ
jármûre történõ elhelyezés céljából.

7. Folyamatos mobil hírkapcsolatot biztosító eszköz a kísérõ és a kísért jármû között.

8. Rádiótelefon.

9. Fényvisszaverõ figyelemfelkeltõ mellény, amelyet a jármûn kívüli munkavégzés esetén a kísérõ jármû vezetõjé-
nek, illetve a szakkísérethez tartozó személynek viselnie kell.

10. Jelzõõri jeladásra alkalmas jelzõtárcsa és piros fényû lámpa.

11. Legkevesebb 2 db, legalább 400×400 mm méretû, piros-fehér csíkos tábla vagy piros zászló.

12. Legalább 50 m hosszúságú mérõszalag.

13. A rakomány és az út feletti akadály magasságának ellenõrzésére alkalmas teleszkópos magasságmérõ rúd.

14. Munkavégzés helyét megvilágító lámpa.

15. Forgalomkorlátozást biztosító eszközök:

– terelõkúp, legkevesebb 4 db,

– kihelyezhetõ, villogó, borostyánsárga fényt adó lámpa, legkevesebb 2 db,

– jelzõszalag.

16. 1 db 6 kg-os, szabványos, porral oltó tûzoltó készülék.

17. A hajtott kerekekre felszerelhetõ hólánc.
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök
határozatai

A köztársasági elnök

73/2009. (VI. 22.) KE

határozata

a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács tagjának

kinevezésérõl

Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 8. § (1) bekezdése alapján a miniszterelnök javaslatára Detrekõi

Lászlót – a határozat közzétételének napjától, hat évig terjedõ idõtartamra – a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács tag-
jává kinevezem.

Budapest, 2009. június 9.

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: IV-7/02354/2009.

A köztársasági elnök

74/2009. (VI. 22.) KE

határozata

rektori megbízásról

Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés i) pontjában megállapított jogkörömben, a felsõoktatásról szóló 2005. évi
CXXXIX. törvény 100. §-ának a) pontja alapján, az oktatási és kulturális miniszter javaslatára

a Magyar Képzõmûvészeti Egyetemen,

Kõnig Frigyes egyetemi tanárt – további –
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2009. július 1-jétõl 2013. június 30-áig terjedõ idõtartamra és
a Semmelweis Egyetemen,
dr. Tulassay Tivadar egyetemi tanárt – további –
2009. július 1-jétõl 2012. június 30-áig terjedõ idõtartamra

megbízom a rektori feladatok ellátásával.

Budapest, 2009. június 15.

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2009. június 18.

Dr. Hiller István s. k.,
oktatási és kulturális miniszter

KEH ügyszám: IV-3/02499/2009.

A köztársasági elnök

75/2009. (VI. 22.) KE

határozata

vezérõrnagyi elõléptetésrõl

Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés i) pontjában biztosított jogkörömben, a honvédelemrõl és a Magyar Honvédség-
rõl szóló 2004. évi CV. törvény 49. § (2) bekezdésének a) pontja alapján a honvédelmi miniszter elõterjesztésére Pintér

Zoltán dandártábornokot 2009. július 1-jei hatállyal vezérõrnaggyá elõléptetem.

Budapest, 2009. június 9.

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2009. június 15.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: IV-6/02381/2009.
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A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv kiadó
meg je len tet te

a

MAGYAR KORMÁNYPROGRAMOK
1867–2002

cí mû kétkö te tes ki ad ványt.

1867-tõl tör té nel mi ha gyo mány és a par la men ta riz mus lé nye ges ele me, hogy az or szág gyû lés nek fe le lõs

kor mány zat leg fon to sabb cél ja it és fel ada ta it cse lek vé si prog ram ba fog lal ja. E prog ra mok át fo gó ké pet ad-
nak egy-egy idõ szak ban az or szág hely ze té rõl, po li ti ká já nak irá nyá ról, cél ki tû zé se i rõl, ezért je len tõs tör té-
nel mi, po li ti kai és jo gi for rás anya got ké pez nek. Ke re sé sük ed dig hosszú idõt igé nyelt, ugyanis ezek az

alapvetõ kordokumentumok összegyûjtve még nem jelentek meg.

A hi ánypótló mû, amely a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal és az Or szág gyû lé si Könyv tár mun ka tár sa i nak kö zös gon-
do zá sá ban je lent meg, azért is út tö rõ vál lal ko zás, mert tör té nel münk utol só más fél év szá za dá nak kor mány -
prog ram ja it – 2002-vel be zá ró lag – tel jes ség re tö re ked ve, szö veg hû en publikálja a széles körû nyilvánosság
számára.

A par la ment ben el hang zott és má sutt fel lel he tõ prog ram szö ve gek, il let ve ada ta ik mel lett szá mos egyéb tény-
anyag (a kor mány fõk ko ra be li fo tói, szü le té si–ha lá lo zá si ada tai, a kor má nyok mû kö dé si ide je, tag ja i nak
pon tos név so ra és a mi nisz te ri vál to zá sok idõ pont jai) is hoz zá fér he tõ a két vas kos kö tet ben. A mû hasz ná la tát 
Rom sics Ig nác tör té nész nek az összes ed di gi ma gyar kor mány mû kö dé sé rõl át te kin tést nyúj tó, szín vo na las

bevezetõ tanulmánya, valamint a kormányprogramok mutatói segítik.

A könyv jog gal szá mít hat a köz élet sze rep lõ i nek, a po li ti kai, jo gi és tör té ne ti ku ta tás nak, a fel sõ ok ta tás ok ta -
tói és hall ga tói ka rá nak, to váb bá a köz mû ve lõ dé si in téz mé nyek és a nagy kö zön ség ér dek lõ dé sé re is.

Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rá kóczi út 30. ( bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám

alatti Közlöny Könyvesházban (tel.: 321-2136, fax: 321-5275), va lamint a Budapest VIII., So mogyi
Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban (tel.: 318-8411), il letve megrendelhetõ a ki adó ügyfél szolgálatán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem a

MAGYAR KORMÁNYPROGRAMOK
1867–2002

cí mû két kö te tes, 1728 ol dal terjedelmû ki ad ványt

(ár a: 9975 Ft áfá val) ........... példányban, és ké rem, jut tassák el alábbi cí memre:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ................................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): .............................................................................................................................

Ut ca, ház szám: .................................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ........................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ...........................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le után,
8 na pon be lül át utal juk a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ-
számára vagy pos tai úton a fenti cím re.

Kel te zés: ........................................ ...............................................

cég sze rû alá írás
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ELÕFIZETÉSI  FELHÍVÁS

A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó gon do zá sá ban meg je le nõ

PÉNZÜGYI KÖZLÖNY

– a Pénzügyminisz té ri um  hivatalos lap ja ként – fo lya ma to san fris sü lõ, össze fog la ló ké pet ad az adó zást, a pénz-
ügyeket, a szám vi telt érin tõ va la mennyi kér dés rõl, in for má ci ó ról, vál to zás ról, új don ság ról. Az adó zá si és egyéb pénz-
ügyi kér dé sek ben érin tet tek, il let ve a té ma iránt ér dek lõ dõk egy hi va ta los lap ban össze fog lal va, a tel jes ség igé nyé vel
tá jé ko zód hat nak az õket érin tõ kér dé sek rõl, az ak tu á lis vál to zá sok ról, pá lyá za ti és egyéb szak mai fel hí vá sok ról.

A Pénz ügyi Köz löny fo lya ma to san, tel jes ter je del mük ben köz zé te szi a pénz ügyi te rü le ten alkotott új jog sza bá lyok
szö ve gét, az egyes jog sza bá lyok mó do sí tá sa it, va la mint a jog al kal ma zást meg könnyít ve meg je len te ti az azok hoz
fû zött in dok lást is. A fentieken túl a lap tar tal maz za a pénz ügyi te rü le tet érin tõ en közzétett ál la mi irá nyí tás egyéb
 jogi esz kö ze it, köz le mé nye ket, pá lyá za to kat, to vább kép zé se ket, ál lás hir de té se ket, az egyes pénz ügyi szerve-
zetek köz le mé nye it, tá jé koz ta tó it, az egyes cé ge ket érin tõ hir det mé nye ket.

2009. évi éves elõ fizetési díj: 45 108 Ft áfá val, féléves elõ fizetés: 22 554 Ft áfával.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6. szám alat ti Köz löny bolt ban (te l.: 318-8411).
Elõ fizetésben meg rendelhetõ a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu)
vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük az Pénzügyi Köz löny címû lapot .................  példányban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...............................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ............................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...............................................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ..................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ........................................................................................................

2009. évi elõ fi ze té si díj egy év re: 45 108 Ft  áfá val.
fél év re: 22 554 Ft  áfá val.

Kér jük, a négy zet be tör té nõ X be je lö lés sel je lez ze az elõ fi ze tés idõ tar ta mát!

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele után,
8  napon be lül a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra át utal juk.

Kel te zés: ………………………………………

                         ……………………………………………

cégszerû aláírás
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A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyvkiadó
ki adá sá ban meg je le nik az

EU-JOGSZABÁLYTÁR (DVD)

Az EU-Jog sza bály tár az Eu ró pai Unió ma gyar ra le for dí tott el sõd le ges (alap szer zõ dé sek, csat la ko zá si ok má nyok) 
és má sod la gos (az Eu ró pai Unió szer vei ál tal al ko tott jo gi ak tu sok) joganyagát tartalmazza.
Az EU-Jog sza bály tár DVD-n a do ku men tu mok több fé le szem pont (év szám, Ce lex-szám, ki bo csá tó stb.) sze rint
ke res he tõk. Az adat bá zis ból meg is mer he tõk a jog anya gok jel lem zõi (meg je le nés ada tai, ki bo csá tó, ha tá lyos ság,
egyéb lé nye ges meg jegy zé sek stb.), va la mint köz vet le nül el ér he tõk azok kap cso la tai más EU-s, illetve magyar
jogszabályokkal.
Az Eu ró pai Unió jo gá ban ke vés bé jár tas fel hasz ná lók szá má ra lé nye ges in for má ci ók kal szol gál nak az EU
Asszisz tens me nü pont ban található ismertetõk.
Az EU Ext ra me nü pont tar tal maz za a ma gyar csat la ko zá si ok mányt, va la mint egyéb ki e mel ke dõ en fon tos eu ró pai 
vo nat ko zá sú dokumentumokat.
Az EU-Jog sza bály tár fel hasz ná ló ba rát ki ala kí tá sa és könnyen ke zel he tõ funk ci ói hasz nos és gyors se gít sé get
nyújtanak min d az EU-jog ban már jár tas, min d az az zal most is merkedõ felhasználók számára.
Az EU-Jogszabálytár és a HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR kö zött is mû ködik az át járhatóság, vagy is ha az
EU-Jog sza bály tár ban ma gyar jog sza bály ra van hi vat ko zás, ak kor azt az EU-Jog sza bály tár ból azonnal meg lehet
nyitni.

Az EU-Jog sza bály tár elõ fi ze té si dí já ból a Hi va ta los Jog sza bály tár elõ fi ze tõi 50% ked vez ményt kap nak.

Éves elõ fi ze té si dí jak

Ön ál ló vál to zat 86 400 Ft �

5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 156 000 Ft �

10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 192 000 Ft �

25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 312 000 Ft �

50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 408 000 Ft �

100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 708 000 Ft �

Meg ren de lés sel kap cso lat ban ér dek lõd ni le het a 06-80-200-723-as zöld szá mun kon és a 266-5095-ös
 telefonszámon.
A meg ren de lé se ket a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó cí mé re (1085 Bu da pest, So mo gyi B. u. 6.,
 faxszámon a 266-8906, il let ve e-ma il-en az ugy fel@mhk.hu-ra) kér jük el jut tat ni.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük az EU-JOGSZABÁLYTÁR DVD vál to za tát .................  példányban, 2009. ...................................... hónaptól.

A meg ren de lõ ne ve: .............................................................................................................................................

A meg ren de lõ cí me: .............................................................................................................................................

Ügy in té zõ neve: ...................................................................................................................................................

Telefonszá ma: ......................................................................................................................................................

Kül dé si név, cím: ..................................................................................................................................................

Kel te zés: ………………………………………
                         ………………………………………

                                   cég szerû aláírás
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A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyvkiadó
ki adá sá ban meg je le nik a

MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (DVD)

Tar ta lom
On li ne adat bá zis és nap i adat fris sí té si szol gál ta tás
A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD ha vi fris sí té sû le me ze kö zel 150 000 jog sza bály szö ve get tar tal maz.
Az alap szövegek mel lett egy sé ges szer ke zet ben köz li azok min den ko ri ha tá lyos vál to za tát, ko ráb bi szö veg vál to za ta it, il let ve a
már ha tá lyon kí vül he lye zett jog sza bá lyo kat is, to váb bá az Or szág gyû lés, a köz tár sa sá gi el nök, a Kor mány, a mi nisz ter el nök,
a mi nisz te rek, az  Alkotmánybíróság, a Leg fel sõbb Bí ró ság, az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság stb. ha tá ro za ta it,  állásfoglalásait,
a kü lön bö zõ irány el ve ket és irány mu ta tá so kat, ne ves szer zõk ál tal ké szí tett kommen tárokat, nem zet kö zi szer zõ dé se ket,
 tájékoztatókat, hir det mé nye ket, pá lyá za ti fel hí vá so kat, tör vény ja vas la to kat és  törvényindokolásokat. A szö ve gek és adat-
bázisok köz vet len for rá sai a hi va ta los la pok, így a Ma gyar Köz löny, az ága za ti köz lö nyök, az Al kot mány bí ró ság Határo zatai,
továbbá a Bí ró sá gi Ha tá ro za tok, a Ver seny fel ügye le ti Ér te sí tõ, az Adó és El len õr zé si Ér te sí tõ és a Verseny bírósági Ha tá ro za tok.

A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR elõ fi ze tõi szá má ra a jog sza bá lyok na pon ta ak tu a li zált on li ne adat bá zi sa in gye ne sen ér he tõ
el, to váb bá le he tõ ség van a ha von ta meg kül dött DVD-adat bá zis nap i rend sze res sé gû ak tu a li zá lá sá ra, in ter net rõl le töl tött adat-
cso mag se gít sé gé vel. E két szol gál ta tás se gít sé gé vel a jogszabály- változások fo lya ma to san nyo mon kö vet he tõk.

Sok ol da lú ság
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR jog sza bály-szol gál ta tá sát többféle  keresési le he tõ ség te szi tel jes sé. A ké nyel mes el iga zo -
dást tá mo gat ja a szö veg be épí tett hi vat ko zá sok rend szer e ( tartalmilag kap cso ló dó más jog sza bá lyok, jog egy sé gi ha tá ro za tok,
bí ró sá gi és ver seny ta ná csi ha tá ro za tok, APEH- irány mutatások) és a jog anya gok bel sõ fel épí té sé nek és kül sõ kap cso la ta i nak
in ter ak tív áb rá zo lá sa is.
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR és az EU-Jog sza bály tár kö zött az át jár ha tó ság biz to sí tott, vagy is ha a ma gyar jog sza bály-
ban hi vat ko zás ta lál ha tó uni ós jog sza bály ra, ak kor azt köz vet le nül meg le het nyit ni a HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁRBÓL.
Az alap prog ra mot ki egé szí tõ DVD-JOGSZABÁLYTÁR Asszisz tens a kü lön bö zõ adat ál lo má nyok (Szol gál ta tá sok  Jegyzéke,
ma gyar és an gol nyel vû TEÁOR, Ke res ke del mi Vám tarifa Jegy zék stb.) adat bá zis sze rû ke ze lé sé nek se gí tõ je, új don ság- és
vál to zás fi gye lõ szol gál ta tá sa pe dig le he tõ vé te szi a jog sza bály vál to zá sok ha té kony kö ve té sét. Iratminta tárunkat fo lya ma to san
fris sít jük és bõ vít jük.
(A Jog sza bály tár bár mely szö veg rész le te ki nyom tat ha tó vagy szö veg szer kesz tõ be át emel he tõ.)

Éves elõ fi ze té si dí jak

Ön ál ló vál to zat 97 200 Ft �

5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 171 600 Ft �

10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 216 000 Ft �

25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 351 000 Ft �

50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 459 000 Ft �

100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 780 000 Ft �

Meg ren de lés sel kap cso lat ban ér dek lõd ni le het a 06-80-200-723-as zöld szá mun kon és a 266-5095-ös  telefonszámon.
A meg ren de lé se ket a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó cí mé re (1085 Bu da pest, So mo gyi B. u. 6.,  faxszámon a
266-8906, il let ve e-ma il-en az ugy fel@mhk.hu-ra) kér jük el jut tat ni.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük a MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD vál to za tát .................  példány ban, 2009. ............................... hó naptól.

A meg ren de lõ ne ve: ....................................................................................................................................................................

A meg ren de lõ cí me: ....................................................................................................................................................................

Ügy in té zõ neve: ..........................................................................................................................................................................

Telefonszá ma: .............................................................................................................................................................................

Kül dé si név, cím: .........................................................................................................................................................................

Kel te zés: ………………………………………
                         ………………………………………

                                        cég szerû aláírás
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A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyvki adó meg je len tet te a

Mód szer ta ni út mu ta tó a he lyi ön kor mány za ti ren de le tek szer kesz té sé hez
cí mû ki ad ványt

Az út mu ta tó cél ja, hogy a he lyi ön kor mány za ti ren de le tek al ko tá sa so rán tör té nõ he lyes al kal ma zá -
sá hoz gya kor la ti se gít sé get nyújt son. Az út mu ta tó sor ra ve szi a jog al ko tás ról szó ló 1987. évi XI. tör-
vény és a kap cso ló dó vég re haj tá si ren de le tek azon ren del ke zé se it, ame lye ket a he lyi ön kor mány -
za ti jog al ko tás nál al kal maz ni kell. Ezen ren del ke zé sek hez fûz gya kor la ti út mu ta tást, ki fe je zet ten
ön kor mány za ti ren de le tek bõl me rí tett he lyes és hely te len példákat.
Je len leg igen nagy az el té rés az egyes me gyék ben, il let ve a me gyé ken be lül az egyes te le pü lé se-
ken hasz nált ön kor mány za ti ren de le tek al ko tá sa so rán al kal ma zott mód sze rek ben, szo ká sok ban.
Er re te kin tet tel né hány köz igaz ga tá si hi va tal min ta ren de le tek kel se gí ti az adott me gyé ben mû kö dõ
te le pü lé sek jegy zõ i nek mun ká ját. Egy sé ges, a he lyi ön kor mány za tok ré szé re ké szü lõ jog sza -
bály-szer kesz té si se géd anya got azon ban még sem az Ön kor mány za ti Mi nisz té ri um, sem az Igaz-
ságügyi és Ren dészeti Minisztérium nem adott ki. Ezt a hi ányt pró bálja rész ben pó tolni ez a kiad-
vány. Egy re na gyobb ugyan is az igény ar ra, hogy a he lyi ön kor mány za ti ren de le te ket is egy sé ges
szer kesz té si mód szer rel, egy sé ges szer ke zet ben, elekt ro ni zál va min den ál lam pol gár el ér hes se,
meg is mer hes se és kö vet ke ze te sen alkalmazhassa.
A fen ti ek re te kin tet tel ajánl juk a ki ad ványt az or szág va la mennyi jegy zõ jé nek, kör jegy zõ jé nek,
 fõjegyzõjének, a pol gár mes te rek nek, me gyei köz gyû lé si el nö kök nek, a kép vi se lõ-tes tü le tek tag ja i -
nak, va la mint a he lyi jog al ko tás elõ ké szí té sé ben részt ve võ hi va ta li mun ka tár sak nak.

A 104 ol da las ki ad vány ára: 1155 Ft áfá val.

Példányonként megvásárolható a Bu dapest VII., Rá kóczi út 30. ( bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán)
szám alat ti Közlöny Könyvesházban (te l.: 321-2136, fax: 321-5275), va lamint a Budapest VIII., Somogyi
Béla u. 6. szám alat ti Közlönyboltban (te l.: 318-8411), il letve meg rendelhetõ a kiadó ügyfél szolgálatán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: megrendeles@mhk.hu).

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük a Mód szer ta ni út mu ta tó a he lyi ön kor mány za ti ren de le tek szer kesz té sé hez
cí mû ki ad ványt
(ára: 1155 Ft + pos taköltség), ......................  pél dányban, és kérem jut tassák el az alábbi címre:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ........................................................................................................
Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): .....................................................................................................
Ut ca, ház szám: .........................................................................................................................
Ügy in té zõ ne ve, telefonszá ma: ................................................................................................
A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ..................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele
után, 8 na pon be lül a Ma gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán fel tüntetett pénz forgalmi
jel zõ szá má ra át uta lom.

Kel te zés: ………………………………………

                         ………………………………………
cégszerû aláírás
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A Ma gyar Köz lönyt szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal, a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel. A Szer kesz tõ bi zott ság
 elnöke: dr. Pet ré tei Jó zsef. A szer kesz té sért fe le lõs: dr. Tor dai Csa ba. Bu da pest V., Kos suth tér 1–3.
Ki ad ja a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó. Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., www.mhk.hu. Te le fon: 266-9290.
A pa pír ala pon ter jesz tett Ma gyar Köz löny a kor mány za ti por tá lon köz zé tett hi te les elekt ro ni kus do ku men tum ol dal hû má so la ta.
A Ha tá ro za tok Tára hi va ta los lap tar tal ma a Ma gyar Köz löny IX. ré szé ben je le nik meg.

Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nál
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., 1394 Bu da pest 62. Pf. 357, vagy fa xon 318-6668.
Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó a Ma gyar Pos ta Zrt. köz re mû kö dé sé vel.
Te le fon: 235-4554, 266-9290/240, 241 mel lék. Ter jesz tés: tel.: 317-9999, 266-9290/245 mel lék.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VIII., So mo gyi Béla u. 6. szám alat ti Köz löny bolt ban (tel.: 318-8411),
 illetve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a
www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.
2009. évi éves elõ fi ze té si díj: 151 452 Ft. Egy pél dány ára: 315 Ft 16 ol dal ter je de le mig, utá na +8 ol da lan ként +270 Ft.
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09.1595 – Nyom ja a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó La jos mi zsei Nyom dá ja. Fe le lõs ve ze tõ: Bur ján Nor bert igaz ga tó.

Elõ fi ze té si bank szám la szám: MKB Bank 10300002–20377199–70213285


