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II. Törvények
2009. évi LXXXVII.
törvény
az agrárpiaci rendtartásról szóló
2003. évi XVI. törvény módosításáról*
1. § Az agrárpiaci rendtartásról szóló 2003. évi
XVI. törvény 1. §-a (1) bekezdésének b) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
[E törvény hatálya kiterjed]
„b) az ezen termékeket termelõ, feldolgozó, valamint forgalmazó jogi személyre, jogi személyiség nélküli gazdasági
társaságra és egyéb gazdálkodó szervezetre, természetes személyre, egyéni vállalkozóra és családi gazdálkodóra.”
2. § Az agrárpiaci rendtartásról szóló 2003. évi
XVI. törvény a következõ 10. §-sal egészül ki:
„10. § (1) A termékpálya szereplõinek érdekképviseletét ellátó szakmai szervezetek a termékpálya vertikális
mûködésének elõsegítése érdekében – így különösen a termékek felvásárlásával, forgalmazásával, beszerzések ütemezésével, ösztönzõ eszközök alkalmazásával, a már
megtermelt termékek piacra jutási feltételeinek, illetve
piaci helyzetének romlását elõidézõ magatartásoktól való
tartózkodással összefüggõ kérdésekben – történõ együttmûködésükkel kapcsolatban önszabályozó megállapodást
köthetnek. A megkötött megállapodás nyilvános és ahhoz
az érdekképviseletet ellátó szakmai szervezetekhez nem
tartozó további termékpálya-szereplõk írásos nyilatkozatban csatlakozhatnak. A csatlakozás feltételeit a felek
a megállapodásban határozzák meg.
(2) A mezõgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásában a beszállítókkal szemben alkalmazott tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról szóló 2009. évi törvény** szerinti beszállítók érdekképviseletét ellátó szakmai
szervezet tagjai számára az adott piacra, illetve az ott alkalmazásra kerülõ árakra, beszerzési és értékesítési lehetõségekre, ösztönzõk alkalmazására, a termékek piaci helyzetének
javítására, illetve kiegyensúlyozott piaci viszonyok biztosítására vonatkozó felmérést végezhet, információt adhat, valamint a tagok között erre irányuló koordinatív egyeztetést
folytathat, amennyiben az ilyen tevékenység révén megvalósuló gazdasági és társadalmi elõnyök meghaladják
a tevékenység révén kialakuló versenyt korlátozó magatartásból adódó hátrányokat. Az ilyen tevékenység nem minõsül
a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 11. §-ában foglalt tilalom megsértésének.”
* A törvényt az Országgyûlés a 2009. június 29-i ülésnapján fogadta el.
** A hivatkozott törvényt a köztársasági elnök nem írta alá, hanem megfontolásra visszaküldte az Országgyûlésnek.
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3. § Ez a törvény a kihirdetését követõ 10. napon lép
hatályba.
Sólyom László s. k.

Dr. Szili Katalin s. k.

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke

III. Kormányrendeletek
A Kormány
149/2009. (VII. 23.) Korm.
rendelete
a hallgatói hitelrendszerrõl
és a Diákhitel Központról szóló
86/2006. (IV. 12.) Korm. rendelet
módosításáról
A Kormány a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi
költségvetésérõl szóló 2000. évi CXXXIII. törvény
42. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány
35. §-a (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következõket rendeli el:
1. §
A hallgatói hitelrendszerrõl és a Diákhitel Központról
szóló 86/2006. (IV. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
R.) 6. §-a (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
[A hallgatóknak nyújtott hitel változó kamatozású.
A kamatláb a következõ elemek – százalékos mértékben kifejezett – értékébõl áll:]
„a) a hallgatói hitelrendszer finanszírozása érdekében
bevont források kamat és kamatjellegû, valamint egyéb járulékos költségeit, továbbá a 27. § (3) bekezdése alapján
elhatárolt aktív, illetve passzív kamatkülönbözetekbõl
idõarányosan feloldott összeget figyelembe vevõ – a soron
következõ naptári félévet megelõzõ naptári félév elsõ és
utolsó naptári napja közötti idõszakra számított – súlyozott, átlagos forrásköltség.”

2. §
Az R. 14. §-a a következõ (9)–(11) bekezdéssel egészül ki:
„(9) A (2) bekezdés szerinti törlesztéssel érintett, de a 19. §
(5) bekezdésének a) pontja alá nem tartozó hitelfelvevõ
2011. június 30-ig kérelmezheti a Diákhitel Központnál
a (4)–(5) bekezdés és a 23/A. § (4) bekezdés szerint megállapított törlesztõ részlete összegének mérséklését.
(10) A Diákhitel Központ – a (11) bekezdésben foglaltakra figyelemmel – legfeljebb 24 naptári hónapra engedé-
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lyezheti a hitelfelvevõ részére mérsékelt összegû törlesztõ
részlet fizetését.
(11) A Diákhitel Központ által a hitelfelvevõ részére
a (10) bekezdés szerint engedélyezett mérsékelt összegû
törlesztõ részlet összege nem lehet kevesebb a (4)–(5) bekezdés és a 23/A. § (4) bekezdés figyelembevételével
meghatározott minimális törlesztõ részlet összegénél.”

3. §
Az R. 27. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A Diákhitel Központ az adott naptári félévben (kamatperiódusban) a hallgatói hitelek finanszírozása érdekében bevont források kamat- és kamatjellegû ráfordításainak, valamint a kamat- és kamatjellegû (kockázati és mûködési prémiumot nem tartalmazó) bevételeinek különbözetét – a különbözet jellegétõl függõen – aktív vagy
passzív elhatárolásként mutatja ki. Egy adott kamatperiódusból származó kamatkülönbözet idõbeli elhatárolása
a következõ tíz kamatperióduson – azaz öt éven – keresztül, idõarányosan kerül megszüntetésre. Az egyes kamatperiódusokban elhatárolt összegeket és azok megszüntetését analitikusan elkülönítetten kell nyilvántartani és az
éves beszámoló kiegészítõ mellékletében be kell mutatni.”

2009/101. szám
1. §

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. saját vagyonával
és a rábízott állami vagyonnal kapcsolatos éves beszámoló
készítési és könyvvezetési kötelezettségrõl szóló 5/2008.
(I. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-ának
(1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az MNV Zrt. a rábízott állami vagyonról, valamint
az ennek értékesítésével és hasznosításával összefüggõ bevételekrõl, költségekrõl és ráfordításokról (kiadásokról)
az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 22. §-ának (6) bekezdésében elõírtaknak
megfelelõ, elkülönített nyilvántartási rendszert köteles kialakítani. A rábízott állami vagyon nyilvántartásaiban biztosítani kell a Vtv. 4. §-a szerinti elkülönítést is.”
2. §
Az R. 3. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Az MNV Zrt. a zárszámadási törvényjavaslat elõkészítéséhez a kincstárnál vezetett pénzforgalmi számlák
bevételeirõl és kiadásairól jogcímenként adatokat szolgáltat az államháztartásért felelõs miniszternek.”
3. §

4. §
(1) E rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) E rendelet a hatálybalépést követõ napon hatályát
veszti.
Bajnai Gordon s. k.
miniszterelnök

A Kormány
150/2009. (VII. 23.) Korm.
rendelete
a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt.
saját vagyonával és a rábízott állami vagyonnal
kapcsolatos éves beszámoló készítési
és könyvvezetési kötelezettségrõl szóló
5/2008. (I. 22.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az állami vagyonról szóló 2007. évi
CVI. törvény 71. §-a (1) bekezdésének a) pontjában és
a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény 178. §-a (1) bekezdésének c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az
Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következõket rendeli el:

Az R. 4. §-a a következõ (3)–(5) bekezdésekkel egészül ki:
„(3) A mérlegben az eszközöket
a) a központi költségvetési szerv vagyonkezelõnél lévõ
eszközök,
b) az egyéb vagyonkezelõnél lévõ eszközök,
c) közvetlenül kezelt eszközök
tagolás szerint kell részletezni.
(4) A mérlegben és az eredménykimutatásban a kapcsolt vállalkozásra vonatkozó tételeket nem szükséges
részletezni.
(5) A központi költségvetési szerv vagyonkezelõnél és
az egyéb vagyonkezelõnél lévõ eszközöknek, illetve azok
forrásainak a vagyonkezelõk adatszolgáltatása által módosított értékeit kell a mérlegben szerepeltetni, az ezen értékadatokat alátámasztó leltárt az adatokat szolgáltató vagyonkezelõ készíti el és õrzi meg.”
4. §
Az R 5. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„5. § (1) A közvetlenül kezelt eszközöknél a befektetett
eszközökön belül el kell különíteni a bérbe, haszonbérbe,
koncesszióba adott, üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközöket.
(2) A közvetlenül kezelt eszközöknél az ingatlanok és
kapcsolódó vagyonértékû jogok között a termõföldek és az
egyéb ingatlanok értékét külön be kell mutatni.
(3) A közvetlenül kezelt eszközöknél a tárgyi eszközök
között külön kell kimutatni a gépek, berendezések, felszerelések és a jármûvek értékét.
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(4) A közvetlenül kezelt eszközöknél a tárgyi eszközökön belül külön kell bemutatni a központi költségvetési
szerv vagyonkezelõtõl a vagyonkezelési szerzõdés megszüntetésekor átvett állami készletek értékét.
(5) A közvetlenül kezelt eszközöknél a tartós állami tulajdonú részesedések között tájékoztató adatként be kell
mutatni a tartós állami tulajdonú részesedések bekerülési
értékét és értékvesztését, illetve a befektetett pénzügyi
eszközök értékhelyesbítésénél a tartós állami tulajdonú részesedések értékhelyesbítését.
(6) A közvetlenül kezelt eszközöknél a készleteket átsorolt készletek, központi költségvetési szervtõl, illetve
egyéb vagyonkezelõtõl visszavett készletek, hagyatékból
származó készletek, valamint egyéb készletek tagolásban
kell kimutatni.
(7) Az átsorolt készletek között kell szerepeltetni az értékesítésre szánt immateriális javakat és tárgyi eszközöket,
így különösen az elvont, a végelszámolási, a felszámolási
eljárásból állami tulajdonba került, az átvett vagyoni értékû jogokat, szellemi termékeket, ingatlanokat, gépeket,
berendezéseket, felszereléseket, jármûveket, valamint
mindazon eszközöket, amelyek a rábízott állami vagyonba
tartozó immateriális javak és tárgyi eszközök közül értékesítés céljából átsorolásra kerülnek az üzleti év folyamán.
(8) A közvetlenül kezelt eszközöknél a követeléseket
a) követelések áruszállításból és szolgáltatásnyújtásból
(vevõk),
b) egyéb vagyonkezelõnek vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos követelések,
c) központi költségvetési szervtõl átvett követelések,
d) rövid lejáratú kölcsönök,
e) egyéb követelések
tagolásban kell kimutatni.
(9) Az egyéb vagyonkezelõnek vagyonkezelésbe adott
eszközökkel kapcsolatos követelések között a vagyonkezelési szerzõdés alapján vagyonkezelésbe adott eszközöknél az eszközönként rögzített bekerülési (bruttó) érték és
az egyes eszközök könyv szerinti (nettó) értéke különbözetében bekövetkezett változást évenként – a vagyonkezelõ adatszolgáltatása alapján – a vagyonkezelõvel szembeni
követelésként kell kimutatni mindaddig, amíg azok a vagyonkezelési szerzõdés szerint nem kerülnek rendezésre.
(10) Központi költségvetési szervtõl átvett követelésként kell szerepeltetni az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 59. §-ának (4) bekezdése, illetve
86/I. §-ának (2) bekezdése, valamint külön jogszabály
alapján központi költségvetési szervektõl (így különösen
az elkülönített állami alapok, illetve a társadalombiztosítás
pénzügyi alapjai kezelõitõl) adó-, járulék-, hozzájárulásés egyéb követelések fejében átvett követeléseket.
(11) A közvetlenül kezelt eszközök között az értékpapírokat
a) értékesítési célú állami tulajdonú részesedések,
b) értékesítési célú hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok,
c) egyéb értékpapírok
tagolásban kell kimutatni.
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(12) Az értékesítési célú állami tulajdonú részesedéseknél tájékoztató adatként be kell mutatni a tartós állami tulajdonú részesedések bekerülési értékét és értékvesztését.
(13) A bankbetétek tétele csak a Vtv. 22. §-ának
(4)–(5) bekezdése szerinti jogcímen hitelintézetnél vezetett számlák egyenlegét tartalmazhatja. A kincstárnál vezetett pénzforgalmi számláknak év végén nem lehet
egyenlege, ezek zárás elõtti összevont egyenlegét a mérleg
fordulónapjával az eredménnyel szemben kell elszámolni.”

5. §
Az R. a következõ 5/A. §-sal egészül ki:
„5/A. § (1) A mérlegben forrásként a rábízott vagyon tõkéjét, a céltartalékokat, a rábízott vagyon kötelezettségeit
és a passzív idõbeli elhatárolásokat kell szerepeltetni.
(2) A Vtv. 1. §-ának (2) bekezdése szerinti állami vagyon forrását – ha jogszabály eltérõen nem rendelkezik – a rábízott vagyon tõkéjeként kell kimutatni,
amennyiben az állami vagyon feletti tulajdonosi jogokat
a Magyar Állam nevében a Nemzeti Vagyongazdálkodási
Tanács gyakorolja.
(3) A rábízott vagyon tõkéje a rábízott vagyon induló tõkéjébõl, a rábízott vagyon tõkeváltozásából, az eredménytartalékból, a lekötött tartalékból, az értékhelyesbítés értékelési tartalékából, a tárgyév mérleg szerinti eredményébõl és a központi költségvetési szerv vagyonkezelõk tartalékaiból tevõdik össze. A rábízott vagyon tõkéje a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.)
39. §-a (1) bekezdésének b) pontja szerinti valós értékelés
értékelési tartalékát nem tartalmazhatja.
(4) A rábízott vagyon induló tõkéje a 2008. január 1-jei
nyitómérlegben kimutatott eszközök és kötelezettségek
különbözete. A rábízott vagyon induló tõkéje módosításaként kell figyelembe venni a 2008. január 1-je elõtt már
meglévõ, de a jogelõdök nyilvántartásában nem szereplõ,
a 2008. január 1-je után állományba vett, a rábízott vagyonba tartozó eszközök könyv szerinti (piaci) értékének
megfelelõ értéket.
(5) A rábízott vagyon tõkeváltozásaként a rábízott állami vagyonba tartozó, korábban ilyenként még állományba
nem vett, piaci értékkel bíró eszközök állományba vételi
értékének forrását kell kimutatni. Itt kell kimutatni a tárgyévben központi költségvetési forrásból, illetve európai
uniós forrásból megvalósult, a rábízott vagyonba tartozó
új eszközök állománybavételi értékével azonos értéket is.
(6) Eredménytartalékként kell kimutatni a rábízott vagyonnal való gazdálkodás elõzõ üzleti évi mérleg szerinti
eredményét és annak változását, ide értve az elõzõ üzleti
év(ek) mérleg szerinti eredményének a módosítását is.
(7) A rábízott vagyon induló tõkéjét, a rábízott vagyon
tõkeváltozását és az értékhelyesbítés értékelési tartalékát
el kell különíteni központi költségvetési szerv vagyonke-
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zelõnél lévõ, egyéb vagyonkezelõnél lévõ, illetve közvetlenül kezelt vagyon forrása szerint.
(8) Mérleg szerinti eredményként kell kimutatni a költségvetési pénzforgalmi kapcsolatokkal módosított tárgyévi mûködési mérleg szerinti eredményt, egyezõen az
eredménykimutatásban ilyen címen kimutatott összeggel.
Költségvetési pénzforgalmi kapcsolatként kell kimutatni
a kincstárnál vezetett pénzforgalmi számlák zárás elõtti
összevont egyenlegét.
(9) A rábízott vagyon tõkéjén belül a központi költségvetési szerv vagyonkezelõk tartalékait, illetve a rábízott
vagyon kötelezettségein belül a központi költségvetési
szerv vagyonkezelõk kötelezettségei között a központi
költségvetési szerv vagyonkezelõ éves költségvetési beszámolója könyvviteli mérlegében ilyen jogcímeken kimutatott összegeket kell kimutatni.
(10) A rábízott vagyon rövid lejáratú kötelezettségeit
rövid lejáratú kölcsönök, rövid lejáratú hitelek, vevõktõl
kapott elõlegek, kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók), központi költségvetési szerv vagyonkezelõvel kapcsolatos kötelezettség, egyéb vagyonkezelõvel kapcsolatos kötelezettség és egyéb rövid lejáratú kötelezettség tagolásban kell kimutatni.”
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nyek) érvényesítésének, kártérítési kötelezettségeinek ráfordításait kell kimutatni.
(7) A pénzügyi mûveletek ráfordításai között elkülönítetten kell bemutatni a részesedések értékesítésének árfolyamveszteségét és az egyéb befektetett pénzügyi eszközök árfolyamveszteségét. A részesedések, értékpapírok,
bankbetétek értékvesztéséhez kapcsolódóan tájékoztató
adatként be kell mutatni a részesedések értékvesztését.
(8) A mûködés mérleg szerinti eredménye a szokásos
vállalkozási eredmény és a rendkívüli eredmény összege,
amely a költségvetési pénzforgalmi kapcsolatokkal összegezve adja a mérleg szerinti eredményt.”
7. §
Az R. 7. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A kiegészítõ mellékletben be kell mutatni
a) a központi költségvetési szerv vagyonkezelõnél,
b) az egyéb vagyonkezelõnél
vagyonkezelésben lévõ eszközök bekerülési értékének
változását (nyitó érték, értéknövekedés, értékcsökkenés,
záró érték), a növekedést és a csökkenést jogcímek szerint
mérlegtételkénti megbontásban.”

6. §
8. §
Az R. 6. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„6. § (1) Az eredménykimutatást a (2)–(8) bekezdésben
foglaltak figyelembevételével kell elkészíteni:
(2) A belföldi értékesítés nettó árbevételén belül elkülönítve kell kimutatni
a) a rábízott vagyon hasznosításának (vagyonkezelés,
bérbeadás, haszonbérlet) nettó árbevételét,
b) a rábízott vagyon értékesítésének (immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek) nettó árbevételét,
c) az egyéb ki nem emelt árbevételt.
(3) A rábízott vagyon hasznosításának nettó árbevételét
el kell különíteni a központi költségvetési szerv vagyonkezelõtõl, illetve az egyéb vagyonkezelõtõl származó árbevétel tagolás szerint is.
(4) A rábízott vagyon (immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek) értékesítésének ráfordítása között kell kimutatni többek között a rábízott vagyonba tartozó értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek kivezetett könyv szerinti értékét is.
(5) A rábízott vagyon mûködtetésének ráfordításai között elkülönítve kell kimutatni a rábízott vagyon hasznosításának (vagyonkezelés, bérbeadás, haszonbérlet) ráfordításait és a rábízott vagyon mûködtetésének egyéb ráfordításait. A rábízott vagyon mûködtetésének egyéb ráfordításai között ki kell emelni az állami tulajdonú társaságok támogatása címén nyújtott összegeket.
(6) A rábízott vagyon korábbi értékesítésének ráfordításai között az állami vagyon korábbi értékesítéséhez kapcsolódó jótállási, garanciális, szavatossági jogok (igé-

(1) Az R. 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
(2) Az R. 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

9. §
(1) E rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon lép
hatályba. Az R. e rendelettel megállapított rendelkezéseit
elsõ ízben a 2008. üzleti évrõl szóló 2009. évben készítendõ beszámolóra is alkalmazni lehet.
(2) A 2008. január 1-jei nyitó mérlegben a részesedések
bekerülési értéke a jogelõd szervezetek 2007. december
31-e zárómérlegében kimutatott érték. Amennyiben az így
kimutatott bekerülési érték eltér a tényleges, a számviteli
törvény szerinti bekerülési értéktõl, a nyitómérlegben kimutatott bekerülési értéket 2009. december 31-ig a tényleges bekerülési értékre kell helyesbíteni a részesedések értékvesztése, illetve a részesedések értékhelyesbítése tételekkel szemben.
(3) E rendelet 1–8. §-a a hatálybalépését követõ napon
hatályát veszti.
(4) E rendelet 2010. augusztus 16-án hatályát veszti.
Bajnai Gordon s. k.
miniszterelnök
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1. melléklet a 150/2009. (VII. 23.) Korm. rendelethez
„1. melléklet az 5/2008. (I. 22.) Korm. rendelethez
A mérleg elõírt tagolása
Eszközök (aktívák)
1. rész KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERV VAGYONKEZELÕNÉL LÉVÕ ESZKÖZÖK
A.
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
I.
IMMATERIÁLIS JAVAK
II.
TÁRGYI ESZKÖZÖK
III.
BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
IV.
ÜZEMELTETÉSRE, KEZELÉSRE ÁTADOTT, KONCESSZIÓBA, VAGYON-KEZELÉSBE ADOTT,
ILLETVE VAGYONKEZELÉSBE VETT ESZKÖZÖK
B.
I.
II.
III.
IV.
V.

FORGÓESZKÖZÖK
KÉSZLETEK
KÖVETELÉSEK
ÉRTÉKPAPÍROK
PÉNZESZKÖZÖK
EGYÉB AKTÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK

1. rész KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERV VAGYONKEZELÕNÉL LÉVÕ ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
2. rész EGYÉB VAGYONKEZELÕNÉL LÉVÕ ESZKÖZÖK
C.
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
I.
IMMATERIÁLIS JAVAK
II.
TÁRGYI ESZKÖZÖK
III.
BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
D.
I.
II.
III.
IV.

FORGÓESZKÖZÖK
KÉSZLETEK
KÖVETELÉSEK
ÉRTÉKPAPÍROK
PÉNZESZKÖZÖK

2. rész EGYÉB VAGYONKEZELÕNÉL LÉVÕ ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
3. rész KÖZVETLENÜL KEZELT ESZKÖZÖK
E.
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
I.
IMMATERIÁLIS JAVAK
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke
3. Vagyoni értékû jogok
4. Szellemi termékek
5. Üzleti vagy cégérték
6. Immateriális javakra adott elõlegek
7. Immateriális javak értékhelyesbítése
II.
TÁRGYI ESZKÖZÖK
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékû jogok
ebbõl: – Termõföldek
– Egyéb ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékû jogok
2. Gépek, berendezések, felszerelések
3. Jármûvek
4. Tenyészállatok
5. Beruházások, felújítások
6. Beruházásokra adott elõlegek
7. Állami készletek
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
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III.

IV.
F.
I.

II.

III.

IV.

G.

2009/101. szám

BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
1. Tartós állami tulajdonú részesedések
Tájékoztató adat:
– Tartós állami tulajdonú részesedések bekerülési értéken
– Tartós állami tulajdonú részesedések értékvesztése
2. Tartósan adott kölcsönök
3. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapír
4. Egyéb hosszú lejáratú követelések
5. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
ebbõl: – Tartós állami tulajdonú részesedések értékhelyesbítése
BÉRBE, HASZONBÉRBE, KONCESSZIÓBA ADOTT, ÜZEMELTETÉSRE, KEZELÉSRE ÁTADOTT
ESZKÖZÖK
FORGÓESZKÖZÖK
KÉSZLETEK
1. Átsorolt készletek
– Értékesítési célú immateriális javak
– Értékesítési célú ingatlanok
ebbõl: – Értékesítési célú földterületek
– Értékesítési célú egyéb eszközök
2. Központi költségvetési szervtõl visszavett készletek
3. Egyéb vagyonkezelõtõl visszavett készletek
4. Hagyatékból származó készletek
5. Egyéb készletek
KÖVETELÉSEK
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásnyújtásból (vevõk)
2. Egyéb vagyonkezelõnek vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos követelések
3. Központi költségvetési szervtõl átvett követelés
4. Rövid lejáratú kölcsönök
5. Egyéb követelés
ÉRTÉKPAPÍROK
1. Értékesítési célú állami tulajdonú részesedések
Tájékoztató adat:
– Értékesítési célú állami tulajdonú részesedések bekerülési értéken
– Értékesítési célú állami tulajdonú részesedések értékvesztése
2. Értékesítési célú hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok
3. Egyéb értékpapírok
PÉNZESZKÖZÖK
1. Pénztár, csekkek
2. Bankbetétek
AKTÍV IDÕBELI ELHATÁROLÁSOK
1. Bevételek aktív idõbeli elhatárolása
2. Költségek, ráfordítások aktív idõbeli elhatárolása
3. Halasztott ráfordítások

3. rész KÖZVETLENÜL KEZELT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+C+E)
FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (B+D+F)
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN
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Források (passzívák)
H.
I.

II.

III.
IV.
V.

VI.
VII.

RÁBÍZOTT VAGYON TÕKÉJE
RÁBÍZOTT VAGYON INDULÓ TÕKÉJE
1. Központi költségvetési szerv vagyonkezelõnél lévõ rábízott vagyon induló tõkéje
2. Egyéb vagyonkezelõnél lévõ rábízott vagyon induló tõkéje
3. Közvetlenül kezelt rábízott vagyon induló tõkéje
RÁBÍZOTT VAGYON TÕKEVÁLTOZÁSA
1. Központi költségvetési szerv vagyonkezelõnél lévõ rábízott vagyon tõkeváltozása
2. Egyéb vagyonkezelõnél lévõ rábízott vagyon tõkeváltozása
3. Közvetlenül kezelt rábízott vagyon tõkeváltozása
EREDMÉNYTARTALÉK
LEKÖTÖTT TARTALÉK
ÉRTÉKHELYESBÍTÉS ÉRTÉKELÉSI TARTALÉKA
1. Központi költségvetési szerv vagyonkezelõnél lévõ rábízott vagyon értékelési tartaléka
2. Egyéb vagyonkezelõnél lévõ rábízott vagyon értékelési tartaléka
3. Közvetlenül kezelt rábízott vagyon értékelési tartaléka
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY
KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERV VAGYONKEZELÕK TARTALÉKAI
1. Költségvetési tartalékok
2. Vállalkozási tartalékok

I.

CÉLTARTALÉKOK
1. Céltartalékok a várható kötelezettségekre
2. Céltartalékok a jövõbeni költségekre
3. Egyéb céltartalékok

J.
I.
II.

RÁBÍZOTT VAGYON KÖTELEZETTSÉGEI
HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK
HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök
2. Átváltoztatható kötvények
3. Tartozások kötvénykibocsátásból
4. Beruházási és fejlesztési hitelek
5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek
RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
1. Rövid lejáratú kölcsönök
ebbõl: – Átváltoztatható kötvények
2. Rövid lejáratú hitelek
3. Vevõktõl kapott elõlegek
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)
5. Központi költségvetési szerv vagyonkezelõvel kapcsolatos kötelezettség
6. Egyéb vagyonkezelõvel kapcsolatos kötelezettség
7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség
KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERV VAGYONKEZELÕK KÖTELEZETTSÉGEI
1. Hosszú lejáratú kötelezettségek
2. Rövid lejáratú kötelezettségek
3. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások
K. PASSZÍV IDÕBELI ELHATÁROLÁSOK
1. Bevételek passzív idõbeli elhatárolása
2. Költségek, ráfordítások passzív idõbeli elhatárolása
3. Halasztott bevételek

III.

IV.

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (H+…+K)”
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2. melléklet a 150/2009. (VII. 23.) Korm. rendelethez
„2. melléklet az 5/2008. (I. 22.) Korm. rendelethez
Az eredménykimutatás elõírt tagolása
001. Rábízott vagyon hasznosításának (vagyonkezelés, bérbeadás, haszonbérlet) nettó árbevétele
ebbõl: – központi költségvetési szerv vagyonkezelõtõl származó bevételek
– egyéb vagyonkezelõtõl származó bevételek
002. Rábízott vagyon értékesítésének (immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek) nettó árbevétele
003. Egyéb ki nem emelt árbevétel
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele (001+002+003)
02. Exportértékesítés nettó árbevétele
I.
Értékesítés nettó árbevétele (01+02)
03. Saját termelésû készletek állományváltozása
04. Saját elõállítású eszközök aktivált értéke
II.
Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)
III.
Egyéb bevételek
ebbõl: visszaírt értékvesztés
IV.
Rábízott vagyon (immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek) értékesítésének ráfordítása
V.
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke
05. Rábízott vagyon hasznosításának (vagyonkezelés, bérbeadás, haszonbérlet) ráfordításai
06. Rábízott vagyon mûködtetésének egyéb ráfordításai
ebbõl: – állami tulajdonú társaságok támogatása
VI.
Rábízott vagyon mûködtetésének ráfordításai (05+06)
VII. Rábízott vagyon korábbi értékesítésének ráfordításai
VIII. Értékcsökkenési leírás
IX.
Egyéb ráfordítások
ebbõl: – értékvesztés
A.

Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I±II+III–IV–V–VI–VII–VIII–IX)
07. Kapott (járó) osztalék és részesedés
08. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége
09. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége
10. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegû bevételek
11. Pénzügyi mûveletek egyéb bevételei
X.
Pénzügyi mûveletek bevételei (07+...+11)
12. Részesedések értékesítésének árfolyamvesztesége
13. Egyéb befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége
14. Fizetendõ kamatok és kamatjellegû ráfordítások
15. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése
ebbõl: részesedések értékvesztése
16. Pénzügyi mûveletek egyéb ráfordításai
XI.
Pénzügyi mûveletek ráfordításai (12+...+16)
B.
Pénzügyi mûveletek eredménye (X–XI)
C.
Szokásos vállalkozási eredmény (±A±B)
XII. Rendkívüli bevételek
XIII. Rendkívüli ráfordítások
D.
Rendkívüli eredmény (XII–XIII)
F.
Mûködés mérleg szerinti eredménye (±C±D)
17. Költségvetési pénzforgalmi kapcsolatok (±)
G.
Mérleg szerinti eredmény (±F±17)”
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A Kormány
151/2009. (VII. 23.) Korm.
rendelete
a környezeti hatásvizsgálati
és az egységes környezethasználati
engedélyezési eljárásról szóló
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet
módosításáról
A környezet védelmének általános szabályairól szóló
1995. LIII. törvény 110. §-a (7) bekezdésének 3., 12. és
19. pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány – az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva – a következõket rendeli el:
1. §
A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005.
(XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvkr.)
1. §-ának (4) és (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A (3) bekezdés b) és ea) pontjai szerinti esetekben
az illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõség (a továbbiakban: felügyelõség) a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati
engedélyezési eljárást a környezethasználó kérelme szerint összevontan vagy összekapcsoltan folytatja le.
(5) A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárást – az 5/A. § (1) bekezdésben meghatározott kivétellel – az 1. vagy a 3. számú
mellékletben szereplõ tevékenységeknél, valamint
a 2. számú mellékletben szereplõ új tevékenységeknél elõzetes vizsgálati eljárás elõzi meg.”

2. §
A Khvkr. 5. § (2) bekezdésének c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A felügyelõség a határozatában)
„c) az 1. és a 2. számú mellékletben egyaránt szereplõ
tevékenység esetén a 6. számú melléklet figyelembevételével meghatározza a környezeti hatástanulmány és
a 8. számú melléklet figyelembevételével az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem tartalmi követelményeit;”

3. §
A Khvkr. a következõ 5/A–5/B. §-sal és azt megelõzõen
a következõ fejezetcímmel egészül ki:

25047

„ELÕZETES KONZULTÁCIÓ
5/A. § (1) A felügyelõség a környezethasználó kezdeményezésére a 3–5. § szerinti elõzetes vizsgálat helyett
elõzetes konzultációt folytat le, ha a környezethasználó
olyan tevékenység megvalósítását tervezi, amely
a) az 1. számú mellékletben szerepel;
b) az 1. és 2. számú mellékletben egyaránt szerepel;
vagy
c) a 2. számú mellékletben szerepel, azonban nem tartozik a 3. számú mellékletben felsorolt tevékenységek közé.
(2) Az elõzetes konzultáció célja, hogy a környezeti hatástanulmány, illetve az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem tartalmi követelményeirõl a felügyelõség véleményt, a 12. számú mellékletben meghatározott
közigazgatási szervek és a nyilvánosság észrevételt adjon.
(3) Az elõzetes konzultációra irányuló kezdeményezéshez
a 4. számú melléklet szerinti tartalommal készített dokumentációt kell csatolni (a továbbiakban a kezdeményezés és a dokumentáció együtt: konzultációs kérelem). A konzultációs
kérelmet a felügyelõségnek nyolc nyomtatott példányban és
elektronikus adathordozón is be kell nyújtani.
(4) A felügyelõség a konzultációs kérelmet megküldi
a (2) bekezdés szerinti közigazgatási szerveknek, amelyek
arra 15 napon belül észrevételt tehetnek.
(5) A konzultáció kezdeményezését követõen a felügyelõség – ha a tevékenység nem esik katonai titokvédelem
alá – hivatalában, valamint honlapján közleményt tesz
közzé, amely tartalmazza:
a) a felügyelõség megnevezését, székhelyét, elérhetõségét;
b) a konzultációs kérelem tárgyát, valamint rövid ismertetését;
c) a közlemény közzétételének idõpontját;
d) a közvetlen hatásterület (7. számú melléklet
I.1. pontja) vélelmezett határait az érintett települések
megnevezésével;
e) felhívást arra, hogy a telepítés helyével kapcsolatos
kizáró okokra, illetve a környezeti hatástanulmány, valamint az egységes környezethasználati engedélyezési dokumentáció tartalmára vonatkozóan a felügyelõség közleményének megjelenését követõ huszonegy napon belül
közvetlenül a felügyelõséghez észrevételt lehet tenni;
f) a tájékoztatást arról, hogy az érintettek hol és mikor
tekinthetnek be a konzultációs kérelembe.
(6) A felügyelõség a közlemény közzétételével egyidejûleg a konzultációs kérelmet és a közleményt megküldi
a tevékenység telepítési helye szerinti település (a fõvárosban a kerület), valamint a feltételezetten érintett települések jegyzõinek, akik haladéktalanul, de legkésõbb öt napon belül gondoskodnak a közlemény közterületen és
helyben szokásos módon történõ közzétételérõl. A közleményben szerepelnie kell annak, hogyan lehet helyben betekinteni a konzultációs kérelembe.
(7) A felügyelõség – az (5)–(6) bekezdéstõl eltérõen – katonai titokvédelem alá esõ tevékenység esetén csak a telepítés
helye szerinti, valamint a feltételezetten érintett települések
jegyzõjét tájékoztatja a konzultációs kérelemrõl.
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5/B. § (1) A felügyelõség a nyilvánosság észrevételeinek beérkezését követõen – a vélemény tartalmának kialakítása érdekében – szóbeli konzultációt tarthat, illetve
a környezethasználó vagy az 5/A. § (2) bekezdés szerinti
közigazgatási szerv kérelmére szóbeli konzultációt tart,
amelyre meghívja az 5/A. § (2) bekezdés szerinti közigazgatási szerveket és a környezethasználót.
(2) A felügyelõség a konzultációs kérelembe, az (1) bekezdés szerinti szóbeli konzultációról készült összefoglalóba, valamint a közigazgatási szervek észrevételeibe a betekintést – a rendelkezésre állásukat, illetve a szóbeli konzultációt követõ öt munkanapon belül – lehetõvé teszi.
(3) A felügyelõség az elõzetes konzultáció keretében
a) a kizárólag az 1. számú mellékletbe tartozó tevékenység esetén véleményt ad a környezeti hatástanulmány
tartalmi követelményeirõl a 6. számú melléklet figyelembevételével;
b) a kizárólag a 2. számú mellékletben szereplõ tevékenység esetén véleményt ad az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem tartalmi követelményeirõl
a 8. számú melléklet figyelembevételével;
c) az 1. és a 2. számú mellékletben egyaránt szereplõ tevékenység esetén véleményt ad a 6. számú melléklet figyelembevételével a környezeti hatástanulmány és a 8. számú
melléklet figyelembevételével az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem tartalmi követelményeirõl;
d) ha a konzultációs kérelem változatokat tartalmazott,
megnevezi azt vagy azokat a változatokat, amellyel kapcsolatosan – megfelelõ körülmények között – a létesítést
lehetségesnek tartja;
e) ha a tevékenység környezetvédelmi engedélyezését
vagy egységes környezethasználati engedélyezését kizáró
ok áll fenn, véleményében ennek tényét rögzíti, és erre felhívja a környezethasználó figyelmét;
f) ha valamely Natura 2000 területre jelentõs környezeti hatás várható, az európai közösségi jelentõségû természetvédelmi rendeltetésû területekrõl szóló jogszabályban
a hatásbecslési dokumentáció tartalmára vonatkozó elõírások figyelembevételével ad véleményt a környezeti hatástanulmány, illetve az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem tartalmi követelményeirõl.
(4) A felügyelõség véleményét a konzultációs kérelem
benyújtásától számított 45 napon belül adja meg. E határidõbe az 5/A. § (2) bekezdés szerinti közigazgatási szervek
észrevételezési határideje beszámít.
(5) A tartalmi követelmények meghatározásakor a felügyelõség figyelembe veszi, hogy melyek azok az információk, amelyek megfelelnek a tervezés adott szakaszának, a tevékenység és a várhatóan hatásviselõ környezeti
elemek, rendszerek jellegének, valamint amelyek ésszerûen megkövetelhetõk a konzultáció idõpontjában fennálló
ismeretek és vizsgálati módszerek alapján.
(6) A közigazgatási szervek, valamint a nyilvánosság
észrevételeit a felügyelõség véleményével együtt a környezethasználó részére megküldi.
(7) A felügyelõség a (3) bekezdés szerinti véleményének közzétételérõl honlapján gondoskodik. A felügyelõség a véleményrõl közleményt készít, amelyet megküld az
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érintett önkormányzatok jegyzõinek. A jegyzõk haladéktalanul, de legkésõbb öt napon belül gondoskodnak a közlemény közterületen és helyben szokásos egyéb módon
való közzétételérõl.
(8) A környezethasználó a vélemény megadását követõ
két éven belül nyújthat be kérelmet a környezetvédelmi
engedély vagy az egységes környezethasználati engedély
iránt. Ha a felügyelõség határidõben véleményt nem ad,
a környezethasználó a vélemény hiányában is benyújthatja
a kérelmet a környezetvédelmi engedély vagy az egységes
környezethasználati engedély iránt.”

4. §
A Khvkr. 24. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az összevont eljárást a (2)–(13) bekezdésekben
foglalt rendelkezések szerint kell végrehajtani.”

5. §
A Khvkr. 25. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az összekapcsolt eljárás két szakaszból áll, amelyet a (2)–(11) bekezdésekben foglaltak figyelembevételével kell lefolytatni.”

6. §
A Khvkr. 2. § (1) bekezdésének b) pontjában „a Kvt.
4. §-ának i) pontjára figyelemmel” szövegrész helyébe „a
Kvt. 4. § 9. pontjára figyelemmel” szöveg, 7. § (1) bekezdésében „az elõzetes vizsgálatot lezáró határozat szerint”
szövegrész helyébe „az elõzetes vizsgálatot lezáró határozat vagy az elõzetes konzultációban adott véleményre figyelemmel” szöveg, 13. § (1) bekezdésében az „elõzetes
vizsgálati eljárása során” szövegrész helyébe az „elõzetes
vizsgálati eljárása vagy az elõzetes konzultáció során”
szöveg, 13. § (2) bekezdésének a) pontjában „az elõzetes
vizsgálati dokumentáció” szövegrész helyébe „az elõzetes
vizsgálati dokumentáció vagy az elõzetes konzultációs kérelem” szöveg, 13. § (2) bekezdésének d) pontjában az
„elõzetes vizsgálati dokumentációnak” szövegrész helyébe „az elõzetes vizsgálati dokumentációnak vagy az elõzetes konzultációs kérelemnek” szöveg, 13. § (3) bekezdésében az „elõzetes vizsgálati eljárás lefolytatásához” szövegrész helyébe az „elõzetes vizsgálati eljárás lefolytatásához vagy az elõzetes konzultációhoz” szöveg, 13. §
(4) bekezdésében az „elõzetes vizsgálati eljárás ügyintézési idejéhez igazodó” szövegrész helyébe az „elõzetes vizsgálati eljárás ügyintézési idejéhez vagy az elõzetes konzultáció idejéhez igazodó” szöveg, 15. § (1) bekezdésében az
„elõzetes vizsgálata” szövegrész helyébe „elõzetes vizsgálata, elõzetes konzultációja” szöveg, az „elõzetes vizsgálatot lezáró határozat” szövegrész helyébe az „elõzetes vizs-
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gálatot lezáró határozat vagy az elõzetes konzultációban
adott vélemény” szöveg, a „kérelmezõt” szövegrész helyébe „környezethasználót” szöveg, 15. § (2) bekezdésének
b) pontjában az „elõzetes vizsgálatot” szövegrész helyébe
„elõzetes vizsgálatot vagy az elõzetes konzultációt” szöveg, 15. § (3) bekezdésében az „eljárást” szövegrész helyébe az „eljárást vagy elõzetes konzultációt” szöveg,
15. § (4) bekezdésében az „elõzetes vizsgálatot” szövegrész helyébe az „elõzetes vizsgálatot vagy elõzetes konzultációt” szöveg, 18. §-ában „az elõzetes vizsgálat végén
a felügyelõség által kiadott határozat szerint” szövegrész
helyébe „az elõzetes vizsgálat végén kiadott határozat
vagy elõzetes konzultáció végén adott vélemény szerint”
szöveg, 24. § (2) bekezdésében „az elõzetes vizsgálatban
kiadott határozat szerint” szövegrész helyébe „az elõzetes
vizsgálatban kiadott határozat vagy az elõzetes konzultációban adott vélemény szerint” szöveg, 25 (2) bekezdésében „az elõzetes vizsgálatban kiadott határozat szerint”
szövegrész helyébe „az elõzetes vizsgálatban kiadott határozat vagy az elõzetes konzultációban adott vélemény szerint” szöveg lép.
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„A helyszíni vizsgálatokkal alátámasztott környezeti
hatástanulmánynak – az elõzetes vizsgálatban elfogadott
vagy az elõzetes konzultációban lehetségesnek tartott változatra (változatokra) a felügyelõség által meghatározott
mélységben és részletezettségben – a következõket kell
tartalmaznia:
1. Az elõzmények összefoglalása, különösen
a) a felügyelõség és a szakhatóságok állásfoglalásai,
a nyilvánosság észrevételei az elõzetes vizsgálatban, vagy
a felügyelõség véleménye és a közigazgatási szervek, valamint a nyilvánosság észrevételei az elõzetes konzultációban;”
(2) A Khvkr. 6. számú melléklete 2. pontjának a) alpontjában az „elõzetes vizsgálati dokumentáció” szövegrész
helyébe az „elõzetes vizsgálati vagy az elõzetes konzultációhoz benyújtott dokumentáció” szöveg lép.

9. §
A Khvkr. az e rendelet melléklete szerinti 12. számú
melléklettel egészül ki.

7. §
(1) A Khvkr. 3. számú mellékletének 109. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„a) szennyvíztisztító telep 2 ezer lakosegyenérték kapacitástól (ha nem tartozik az 1. mellékletbe); felszín alatti
vízbázis hidrogeológiai védõövezetén, védett természeti
területen vagy annak védõövezetén, Natura 2000 területen
méretmegkötés nélkül
b) szennyvíz gyûjtõhálózat 2 ezer lakosegyenérték kapacitástól, felszín alatti vízbázis hidrogeológiai védõövezetén, védett természeti területen vagy annak védõövezetén, Natura 2000 területen méretmegkötés nélkül”
(2) A Khvkr. 3. számú mellékletének 142. pontjában
a „109–136.” szövegrész helyébe „109. a), 110–136.” szöveg, 143. pontjában a „108. pontjaiban” szövegrész helyébe a „108. 109. b) pontjaiban” szöveg lép.
8. §
(1) A Khvkr. 6. számú mellékletének a címet követõ felvezetõ szövege, valamint 1. pontjának címe és a) alpontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:

10. §

(1) E rendelet 2009. augusztus 1. napján lép hatályba,
rendelkezéseit – a (2) bekezdésben meghatározott eljárás
kivételével – a hatálybalépést követõen indult eljárásokban kell alkalmazni.
(2) A Khvkr. 3. számú melléklet 109. pontjának hatálya alá
tartozó tevékenység esetében külön jogszabály szerinti vízjogi létesítési engedély akkor adható, ha a környezethasználó
környezetvédelmi engedéllyel vagy a Khvkr. 5. § (2) bekezdés dc) pontja szerinti határozattal rendelkezik.
(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti a Khvkr. 5. § (3) bekezdése, valamint 4. számú melléklete 3. pontjának e) alpontja.
(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérõl szóló
347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.)
4. számú mellékletének 4. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

”
4.

Ha a tevékenység következtében az a környezeti
elem vagy rendszer hatásviselõ lehet, amelynek
védelme hatáskörébe tartozik, azt érinti vagy olyan
környezetveszélyeztetés fordulhat elõ, amely elleni
védelmet jogszabály a feladat- és hatáskörébe utalja

A helyi környezet- és
természetvédelemre kiterjedõen,
valamint annak elbírálása
kérdésében, hogy a tevékenység
összhangban áll-e
a településrendezési eszközökkel.

érintett
települési
önkormányzat
jegyzõje

a Kormány
általános
hatáskörû
területi
államigazgatási
szerve

„
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(5) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a Kr. 4. számú mellékletének 9. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„
9. Bevonásra nem
kerül sor.

Ha a tevékenység következtében
az a környezeti elem vagy
rendszer hatásviselõ lehet,
amelynek védelme hatáskörükbe
tartozik, azt érinti vagy olyan
környezetveszélyeztetés fordulhat
elõ, amely elleni védelmet
jogszabály feladat- és hatáskörébe
utalja

Az egységes
környezethasználati engedély
megszerzésére
irányuló eljárás
települési
önkormányzatokhoz tartozó
építésügyet
érint.

Az építési
elõírásokkal
való összhang
tekintetében.

tevékenység
végzésének
helye szerinti
építésügyi
hatóság

a Kormány
általános
hatáskörû
területi
államigazgatási
szerve

„
(6) E rendelet 1–9. §-a, továbbá e § (3)–(5) bekezdése és ez a bekezdése az e rendelet hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.
Bajnai Gordon s. k.
miniszterelnök

Melléklet a 151/2009. (VII. 23.) Korm. rendelethez
[12. számú melléklet a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelethez]
Az elõzetes konzultációban részt vevõ közigazgatási szervek
A közremûködés feltétele

1. Minden esetben.

Szakkérdés

A környezet- és település-egészségügyre, az
egészségkárosító kockázatok és esetleges
hatások felmérésére, a felszín alatti vizek
(ideértve az ásvány-, illetve gyógyvíz
minõsítéssel nem rendelkezõ termálvizek)
minõségét, egészségkárosítás nélküli
fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát
befolyásoló körülmények, tényezõk vizsgálatára,
a lakott területtõl (lakóépülettõl) számított
védõtávolságok véleményezésére, a talajjal,
a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal
kapcsolatos közegészségügyi követelmények
érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló
felszíni vizek védelmére, továbbá a levegõ
higiénés követelmények teljesülésére
kiterjedõen.
2. Ha a tevékenység gyógyhelyen vagy
Természetes gyógytényezõk, gyógyhelyek
gyógyhelyre, természetes gyógytényezõre hatást természeti adottságainak, valamint a természetes
gyakorló módon valósul meg.
gyógytényezõket érintõ hatások vizsgálatára
kiterjedõen.

Közigazgatási szerv

Állami
Népegészségügyi és
Tisztiorvosi Szolgálat
regionális intézete

Országos Tisztifõorvosi
Hivatal Országos
Gyógyhelyi és
Gyógyfürdõügyi
Fõigazgatósága
3. Ha a tevékenység következtében az a környezeti Kulturális örökség (mûemlékvédelem, mûemléki Kulturális
Örökségvédelmi
elem vagy rendszer hatásviselõ lehet, amelynek területek védelme, nyilvántartott régészeti
lelõhelyek) védelmére kiterjedõen.
Hivatal területi szerve
védelme a hatáskörébe tartozik, azt érinti vagy
olyan környezet-veszélyeztetés fordulhat elõ,
amely elleni védelmet jogszabály a feladatés hatáskörébe utalja.
érintett települési
4. Ha a tevékenység következtében az a környezeti A helyi környezet- és természetvédelemre
önkormányzat jegyzõje
elem vagy rendszer hatásviselõ lehet, amelynek kiterjedõen, valamint annak elbírálása
kérdésében, hogy a tevékenység összhangban
védelme hatáskörébe tartozik, azt érinti, vagy
áll-e a településrendezési eszközökkel.
olyan környezetveszélyeztetés fordulhat elõ,
amely elleni védelmet jogszabály a feladatés hatáskörébe utalja.
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A közremûködés feltétele

5. Ha az elõzetes konzultáció termõföld, erdõ vagy
azzal szomszédos földrészlet igénybevételével
megvalósuló tevékenység engedélyezését elõzi
meg.

6. Ha a tevékenység megvalósítására termõföldön
kerül sor.

7. Ha a tevékenység következtében az a környezeti
elem vagy rendszer hatásviselõ lehet, amelynek
védelme hatáskörükbe tartozik, azt érinti vagy
olyan környezetveszélyeztetés fordulhat elõ,
amely elleni védelmet jogszabály feladatés hatáskörébe utalja, és a vizsgálat (engedély
megszerzése) nem bányászati tevékenységre
vonatkozik.
8. Ha a tevékenység következtében olyan
környezetveszélyeztetés fordulhat elõ, amely
elleni védelmet jogszabály feladatés hatáskörébe utalja.
9. Ha a kérelem a területfejlesztési koncepciók,
programok és a területrendezési tervek tartalmi
követelményeirõl szóló jogszabály szerinti
országos vagy térségi jelentõségû mûszaki
infrastruktúra hálózatok és egyedi építmények
megvalósítására, valamint azok jelentõs
módosítására irányul.
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Szakkérdés

Közigazgatási szerv

A termõföld minõségére, a talajvédõ
gazdálkodás feltételeire, valamint az erdõre,
annak élõ és élettelen alkotóelemeire, az erdei
életközösségre, a külterületen található fásításra,
az erdészeti létesítményre és az
erdõgazdálkodási tevékenységet közvetlenül
szolgáló földterületre gyakorolt hatások
vizsgálata.
A termõföld mennyiségi védelmének
követelményei tekintetében.

Mezõgazdasági
Szakigazgatási Hivatal
területi szerve

Az adott építmény létesítésének és tevékenység
végzésének a földtani környezetre való
hatásának vizsgálata az ásványi nyersanyag
és a földtani közeg védelme szempontjából.

körzeti földhivatal,
több körzeti földhivatal
illetékességi területét
érintõ esetekben
a megyei földhivatal,
a fõvárosban a Fõvárosi
Földhivatal
Bányakapitányság

Az atomenergia biztonságos alkalmazásával,
a nukleáris baleset-elhárítással kapcsolatos
kérdésben.

Országos Atomenergia
Hivatal

A területrendezési tervekkel való összhang
tekintetében.

állami fõépítész

A Kormány
152/2009. (VII. 23.) Korm.
rendelete
a Nemzeti Tehetség Program
finanszírozásáról
A Kormány az Alkotmány 35. §-ának (2) bekezdésében
megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, továbbá a szakképzési hozzájárulásról és
a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi
LXXXVI. törvény 28. §-ának (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következõket rendeli el:

1. §
(1) A Nemzeti Tehetség Program céljainak megvalósítását szolgáló
a) közvetlen forrás (a továbbiakban: Nemzeti Tehetség
Alap):

aa) az e célra a központi költségvetésnek az oktatásért
felelõs miniszter felügyelete alatt álló költségvetési fejezetében tervezett elõirányzat,
ab) a Munkaerõpiaci Alapnak – a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló
2003. évi LXXXVI. törvény 9. §-a (2) bekezdésének
f) pontja szerinti, a képzési alaprész tárgyévi eredeti bevételi elõirányzata három százalékának megfelelõ összegû
pénzügyi keret,
ac) természetes és jogi személyek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdálkodó szervezetek pénzbeli,
vagy természetbeni hozzájárulásai, adományai;
b) közvetett forrás:
ba) a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról
szóló 2003. évi XC. törvény 8. §-a (1) bekezdésének
f) pontjában meghatározott jogcímen felhasználható, a tehetséggondozást szolgáló, pályázati úton elnyerhetõ támogatás,
bb) a központi költségvetés X–XVIII. és XX–XXVI.
fejezeteiben a Nemzeti Tehetség Programban meghatározott célokra tervezett elõirányzatok,
bc) a központi költségvetésnek a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség elnöke felügyelete alatt álló költségvetési fejezetében az Új Magyarország Fejlesztési Terv tehetséggon-
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dozást szolgáló konstrukcióinak pályázati úton elnyerhetõ
támogatása, valamint kiemelt projektjeinek támogatása.
(2) A Nemzeti Tehetség Alap forrásainak – kivéve az
(1) bekezdés ac) pontja szerinti ingyenes vagyoni szolgáltatást – célhoz rendelésérõl az oktatásért felelõs miniszter
a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum javaslatának
mérlegelésével dönt.
(3) A Nemzeti Tehetség Program feladatainak segítésére az (1) bekezdés ac) pontja szerinti, az Oktatásért Közalapítványnak (a továbbiakban: Közalapítvány) juttatott
eszközök felhasználása fölött a Közalapítvány kuratóriuma a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum javaslatának mérlegelésével dönt.
(4) Az (1) bekezdés bc) alpontjában meghatározott intézkedéseknek az államháztartás mûködési rendjérõl szóló
217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Ámr.) 79. §-a (1) bekezdésének b) pontja szerinti támogatási konstrukcióit a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs
Fórum javaslatának mérlegelésével kell kidolgozni, illetve
lehet módosítani. A vélemény megadására rendelkezésre
álló határidõ a véleménykérés beérkezésétõl számított
15 munkanap. A határidõ jogvesztõ.

2. §
(1) A Nemzeti Tehetség Alapból az 1. § (1) bekezdésének aa) pontja szerinti forrás terhére a Nemzeti Tehetség
Program elfogadásáról, a Nemzeti Tehetség Program finanszírozásának elveirõl, valamint a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum létrehozásának és mûködésének
elveirõl szóló 126/2008. (XII. 4.) OGY határozatban foglaltak alapján kidolgozott kétéves cselekvési programokban meghatározott célra rendelt összeget – támogatási
szerzõdés alapján – át kell utalni a Közalapítvány e célra
létrehozott alszámlájára.
(2) A támogatási szerzõdésben kell meghatározni
a) az átutalt összeget,
aa) célszerinti felhasználását biztosító kikötéseket
a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum javaslatának
mérlegelésével,
ab) nyilvántartásával és elszámolásával kapcsolatos
rendelkezéseket,
b) a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum mûködését segítõ tevékenységeket.

3. §
(1) A Nemzeti Tehetség Alapból a 1. § (1) bekezdésének ab) pontja szerinti forrás terhére meghatározott célra
rendelt összeget – támogatási szerzõdés alapján – át kell
utalni a Közalapítványnak a 2. § (1) bekezdése szerinti alszámlájára.
(2) A támogatási szerzõdésben kell meghatározni
a) az átutalt összeget,
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b) a támogatási cél szerinti felhasználást biztosító kikötéseket a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum javaslatának mérlegelésével,
c) a támogatás nyilvántartásával és elszámolásával
kapcsolatos rendelkezéseket.
4. §
(1) A Közalapítvány a 2. § (2) bekezdésében és a 3. §
(2) bekezdésében foglalt támogatási szerzõdések keretei között ellátja a pályázati eljárás lebonyolítását, a támogatási
szerzõdések megkötését és azok esetleges módosítását, a kifizetések elõkészítését, a szerzõdésszerû teljesítés nyomon követését, a pénzügyi és szakmai elszámolások elfogadását.
(2) A Közalapítvány az (1) bekezdésben meghatározott
tevékenységekkel kapcsolatos mûködési költségekre és
monitoring feladatokra – ideértve a Nemzeti Tehetségügyi
Koordinációs Fórum mûködésének költségeit is – a 2. §
(2) bekezdése alapján átutalt összeg legfeljebb hét százalékát használhatja fel.
(3) A Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum mûködésére és feladatainak ellátására fordított költség évenkénti mértéke nem lehet több, mint a Nemzeti Tehetség
Alap adott évi bevételének 1%-a.
5. §
(1) A 2. § (1) bekezdésének bb) pontjában meghatározott központi költségvetési fejezetet irányító szerv vezetõje minden év október 31-ig tájékoztatja az oktatásért felelõs minisztert az irányítása alá tartozó költségvetési fejezetben a Nemzeti Tehetség Programban meghatározott célokra az adatszolgáltatást követõ költségvetési évre tervezet elõirányzatokról.
(2) Az oktatásért felelõs miniszter a (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatás alapján minden év november 30-ig kezdeményezi az államháztartásért felelõs miniszternél az
érintett elõirányzatoknak az összehangolás általános szabályai alá vonását.
6. §
Az 1. § (1) bekezdésének aa) és bb) alpontjában meghatározott elõirányzatok felhasználására az 5. § (2) bekezdésében
elõírt összehangolási kötelezettséget elsõ alkalommal
a 2010. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

7. §
Ez a rendelet a kihirdetését követõ 15. napon lép hatályba.
Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök
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V. A Kormány tagjainak
rendeletei
Az egészségügyi miniszter
24/2009. (VII. 23.) EüM
rendelete
az egészségügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések
szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló
32/2008. (VIII. 14.) EüM rendelet módosításáról

A szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján,
az egészségügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 170/2006. (VII. 28.)
Korm. rendelet 1. § g) pontjában megállapított feladatkörében eljáró szociális és munkaügyi miniszterrel egyetértésben –
a következõket rendelem:

1. §
Az egészségügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló
32/2008. (VIII. 14.) EüM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. számú melléklete e rendelet 1. melléklete szerint módosul.

2. §
Az R. 2. számú melléklete e rendelet 2. melléklete szerint módosul.

3. §
Az R. 3. számú melléklete e rendelet 3. melléklete szerint módosul.

4. §
(1) E rendelet a kihirdetését követõ 15. napon lép hatályba.
(2) E rendelet a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.
(3) Hatályát veszti a képi diagnosztikai és intervenciós asszisztens szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeinek
kiadásáról szóló 11/1998. (IV. 17.) NM rendelet és az orvosdiagnosztikai laboratóriumi technológus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 22/2000. (VII. 24.) EüM rendelet.

Dr. Székely Tamás s. k.,
egészségügyi miniszter
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1. melléklet a 24/2009. (VII. 23.) EüM rendelethez
Az R. 1. számú melléklete a következõ 17. ponttal egészül ki:
Szakképesítés OKJ-ben szereplõ adatai
[Sorszám

Szakmacsoport megnevezése]

sorszáma

azonosító száma

megnevezése

„
17.

4.

55

725

01
0010

55

01

0010

55

02

Diagnosztikai technológus
Elágazás:
Képi diagnosztikai és
intervenciós asszisztens
Elágazás:
Orvosdiagnosztikai
laboratóriumi technológus

Egészségügyi szakmacsoport

„

2. melléklet a 24/2009. (VII. 23.) EüM rendelethez
Az R. 2. számú melléklete a következõ rendelkezéssel egészül ki:
„AZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET 17. SORSZÁM ALATT KIADOTT
SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI
DIAGNOSZTIKAI TECHNOLÓGUS SZAKKÉPESÍTÉS
SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI
I.
Országos Képzési Jegyékben szereplõ adatok
1. A szakképesítés azonosító száma: 55 725 01
2. A szakképesítés megnevezése: Diagnosztikai technológus
3. Szakképesítések köre:
3.1

Részszakképesítés

3.2

Elágazások

Nincs
Azonosítószám:
Megnevezés:
Azonosítószám:
Megnevezés:

3.3

Ráépülés

55 725 01 0010 55 01
Képi diagnosztikai és intervenciós
asszisztens
55 725 01 0010 55 02
Orvosdiagnosztikai laboratóriumi
technológus

Nincs

4. Hozzárendelt FEOR szám: 3232
5. Képzés maximális idõtartama:
Szakképesítés megnevezése

Diagnosztikai technológus

Szakképzési évfolyamok száma

Óraszám

2,5

–
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II.
Egyéb adatok

Elágazás megnevezése: Képi diagnosztikai és intervenciós asszisztens
1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák: –
Iskolai elõképzettség: érettségi vizsga
Szakmai elõképzettség: –
Elõírt gyakorlat: –
Elérhetõ kreditek mennyisége: 60
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükséges
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükséges
2. Elmélet aránya: 40%
3. Gyakorlat aránya: 60%
4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): van
Idõtartama (évben vagy félévben): 1 év
5. Szintvizsga (iskolai rendszerben): nem szervezhetõ
Ha szervezhetõ, mikor: –
6. Egészségi alkalmassági vizsgálat: szükséges
Elágazás megnevezése: Orvosdiagnosztikai laboratóriumi technológus
1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák: –
Iskolai elõképzettség: érettségi vizsga
Szakmai elõképzettség: –
Elõírt gyakorlat: –
Elérhetõ kreditek mennyisége: 60
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükséges
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükséges
2. Elmélet aránya: 40%
3. Gyakorlat aránya: 60%
4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): van
Idõtartama (évben vagy félévben): 1 év
5. Szintvizsga (iskolai rendszerben): nem szervezhetõ
Ha szervezhetõ, mikor: –
6. Egészségi alkalmassági vizsgálat: szükséges

III.
Munkaterület
1. A szakképesítéssel legjellemzõbben betölthetõ munkakör, foglalkozás:
A munkakör, foglalkozás
FEOR száma

3232

FEOR megnevezése

Szakasszisztens (orvosi)

2. A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemzõ leírása:
munkáját hivatásszerûen gyakorolja
a szakellátás szakmai, etikai, jogi normáit betartja
a team egyenrangú tagjaként mûködik
kompetenciájának megfelelõen mûködik és kommunikál
minõségbiztosítási feladatokat lát el
dokumentálási feladatokat lát el
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archiválási feladatokat lát el
munkavédelmi feladatokat lát el
Jellemzõen:
1. Orvosdiagnosztikai laboratóriumi technológus elágazás esetén:
mintákat vesz testfolyadékokból
kémiai, klinikai-kémiai vizsgálatokat végez
hematológiai, haemostaseologiai vizsgálatokat végez
humángenetikai vizsgálatokat végez
2. Képi diagnosztikai és intervenciós asszisztens esetén:
képi diagnosztikai vizsgálatra elõkészíti a beteget
vizsgálatot kivitelez
annak kivitelezésében közremûködik
képi diagnosztikai eszközöket kezel
3. A szakképesítéssel rokon szakképesítések:
A szakképesítéssel rokon szakképesítések
azonosító száma

54 725 03 1000 00 00
52 725 04 1000 00 00

megnevezése

Orvosi laboratóriumi technikai asszisztens
Radiográfus

IV.
SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
A szakmai követelménymodulok felsorolása:
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2321–06
Interakció az egészségügyi ellátásban
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Szaknyelven kommunikál
Hiteles kommunikációt folytat beteggel, munkatársakkal
Kommunikál látás-, hallás-, beszédsérült beteggel, hozzátartozóval
Informálja a beteget, az orvost, a hozzátartozót kompetenciáján belül
Jelzi a családon belüli erõszakkal összefüggõ problémát
Segítõ kommunikációt alkalmaz, konfliktust kezel, önsegítõ technikákat alkalmaz
Önérvényesítõ kommunikációt alkalmaz
Pszichés támogatást nyújt tevékenységéhez kapcsolódóan
Etikai normák szerint végzi munkáját, tiszteletben tartja a beteg jogait
Figyelembe veszi az esélyegyenlõség jogát
Esélyegyenlõséget biztosít
Tiszteletben tartja a betegek kulturális különbségeibõl adódó szokásait
Adatvédelmi szabályokat betartja
Minõségügyi dokumentációt kitölt, vezeti a szakterületre vonatkozó dokumentumokat
Adatokat gyûjt, kezel
Alkalmazza a dokumentálás különbözõ formáit
Elektronikus adatbázist kezel, adatokat rögzít, tárol
Kapcsolattartás, riasztás technikai eszközeit használja
Kapcsolatot tart fenn társintézményekkel, civil szervezetekkel
Együttmûködik a betegjogi, gyermekjogi képviselõvel
Kapcsolatot tart oktatásszervezõvel, tanulókkal
Alkalmazza a beteg biztonságát segítõ programokat, irányelveket, protokollokat, standardokat
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Fejleszti tudását és készségeit
Publikál, prezentációt készít
Leltárt készít
Kutatómunkában részt vesz
Rehabilitációs teamben közremûködik
Idegen nyelvet használ, alapfokon
Beteget, hozzátartozót oktat
Tanulót oktat
Vezeti a tanuló oktatását, betartva a tanulóra vonatkozó elõírásokat
Vállalkozási ismereteket alkalmaz
Alkalmazza az egészségügyi szolgálatokra, szolgáltatókra vonatkozó szabályokat
Tulajdonságprofil:
Szakmai kiompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C
Idegen nyelv (angol)
B
Kommunikáció
B
Szakmai kommunikáció
B
Etika
B
Jog
C
Informatika
B
Szociológia
B
Szociálpszichológia
B
Személyiségfejlesztés
B
Általános pszichológia
B
Ügyvitel, dokumentáció
B
Szaknyelv, latin
B
Egészségügyi szolgáltatás, irányítás, szervezés, gazdálkodás
B
Egészségügyi vállalkozási alapismeretek
B
Személyiséglélektan
B
Gyermeklélektan
B
Ápoláspszichológia
B
Szakmai etika
B
Pedagógia
B
Minõségügyi ismeretek
C
Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok (MEES) szabályzatai
A szint megjelölésével a szakmai készségek
2
ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2
ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2
ECDL 4. m. Táblázatkezelés
2
ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
2
ECDL 6. m. Prezentáció
2
ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
4
Olvasott szakmai szöveg megértése
4
Szakmai nyelvû íráskészség, fogalmazás írásban
4
Szakmai nyelvû beszédkészség
3
Idegen nyelvû hallott szöveg megértése
3
Idegen nyelvû beszédkészség
4
Idegen nyelvû géphasználati feliratok értelmezése, megértése
4
Jelképek értelmezése
4
Komplex jelzésrendszerek értelmezése
4
Informatikai eszközök használata
4
Kommunikációs eszközök használata
4
Riasztás eszközeinek használata
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Személyes kompetenciák:
Felelõsségtudat
Önfegyelem
Önállóság
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Szervezõkészség
Stressztûrõ képesség
Empátiás készség
Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtõ készség
Udvariasság
Közérthetõség
Hatékony kérdezés készsége
Meggyõzõkészség
Adekvát metakommunikáció
Módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Intenzív munkavégzés
Információgyûjtés
Kreativitás
Ötletgazdagság
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2326–06
Aszepszis-antiszepszis, munkavédelem, környezetvédelem
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Mûszereket fertõtlenít
Eszközöket fertõtlenít
Kezet fertõtlenít
Bõrt fertõtlenít
Felületet fertõtlenít
Váladékfelfogó eszközöket fertõtlenít
Sterilezéshez elõkészít
Steril eszközöket használ
Betartja a sterilitás szabályait
Higiénés szabályokat betart
Veszélyes hulladékot kezel
Munka-, tûz- és környezetvédelmi, egészségvédelmi szabályokat betart
Megelõzi a fertõzéseket
Fertõzõ betegségek esetén izolál
Steril munkahelyen aszeptikus módon jár el
Zsiliprendszerben tevékenykedik
Közremûködik a munkahelyi baleset kivizsgálásában és a jegyzõkönyv készítésében
Alkalmazza a biztonságos munkavégzés tárgyi, személyi feltételeit
Betartja a munkahelyre vonatkozó általános és speciális elõírásokat
Anyagtárolást az elõírásoknak megfelelõen biztosít
Alkalmazza a jelzõ és riasztó berendezéseket
Kapcsolatot tart a munkavédelmi érdekképviselet, Munkahelyi Munkavédelmi Bizottság munkatársaival
Használja a vészkijáratokat, a mentési és menekülési útvonalakat, a mentési tervet
Betartja a munkahelyre vonatkozó általános tûzvédelmi elõírásokat
Betartja a tûz- és robbanásveszély megelõzésére vonatkozó elõírásokat
Alkalmazza a tûzoltó készülékek használatára vonatkozó elõírásokat
Alkalmazza az egyéni védõeszközöket
Alkalmazza a szelektív hulladékgyûjtés szabályait
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Fizikai, kémiai eljárásokat alkalmaz a munkája során
Higiénés elõírásoknak megfelelõen végzi munkáját
Aszepszis, antiszepszis szabályainak megfelelõen használja az eszközöket
Betartja a környezetvédelmi elõírásokat
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B
Mikrobiológiai ismeretek
B
Higiénés ismeretek
B
Vegyszerismeret
B
Biofizikai ismeretek
B
Biokémiai ismeretek
B
Immunitástani ismeretek
B
Járványtani ismeretek
B
Közegészségtani ismeretek
B
Munkavédelmi ismeretek
B
Tûzvédelmi ismeretek
B
Környezetvédelmi ismeretek
B
Sterilezési ismeretek
B
Fertõtlenítési ismeretek
B
Munkavédelmi eszközismeret
B
Steril munkavégzés szabályainak ismerete
C
Kórházhigiéné ismeretek
A szint megjelölésével a szakmai készségek
2
2
4
4
4
3
3
4
4
4
4
5
4
4
4
4
4
4
4
4

ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
ECDL 6. m. Prezentáció
Olvasott szakmai szöveg megértése
Szakmai nyelvezetû íráskészség, fogalmazás írásban
Szakmai nyelvû beszédkészség
Idegen nyelvû hallott szöveg megértése
Idegen nyelvû beszédkészség
Idegen nyelvû géphasználati feliratok értelmezése, megértése
Jelképek értelmezése
Komplex jelzésrendszerek értelmezése
Mennyiségérzet
Ápolási eszközök használata
Mûszerek használata
Beavatkozások eszközeinek használata
Munkavédelmi eszközök használata
Riasztás eszközeinek használata
Tûzvédelmi eszközök használata
Hulladékkezelés eszközeinek használata
Sterilezés eszközeinek használata
Fertõtlenítés eszközeinek használata

Személyes kompetenciák:
Állóképesség
Megbízhatóság
Szakszerûség
Terhelhetõség
Társas kompetenciák:
Határozottság
Irányíthatóság
Konfliktusmegoldó készség
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Empátiás készség
Ösztönzõ képesség
Szervezõkészség
Módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Körültekintés, elõvigyázatosság
Kontroll (ellenõrzõképesség)
Okok feltárása
A környezet tisztántartása
Eredményorientáltság
Elõrelátás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2327–06
Elsõ ellátás-elsõsegélynyújtás
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
A helyszín biztonságosságát felméri
A helyszíni körülményekrõl tájékozódik
Tájékozódó betegvizsgálatot végez
A figyelemfelhívó panaszokat/tüneteket felismeri
Segítséget hív
A beteget állapotának megfelelõ testhelyzetbe hozza
Halaszthatatlan beavatkozásokat végez
Újraélesztést végez (BLS – AED)
Eszméletlen betegnél eszközzel és eszköz nélkül légutat biztosít
Az elsõdleges beavatkozásokat megkezdi/elvégzi: zavart tudatú betegnél, fájdalomról panaszkodó betegnél, nehézlégzéssel küszködõ beteg esetén, görcsroham alatt és után megfigyeli a beteget, beszédzavar, végtaggyengeség esetén,
sokkos állapotú betegnél, mérgezés gyanúja esetén, elektromos balesetet szenvedett betegnél
Vérzéscsillapítási eljárást alkalmaz
Elsõdleges sebellátást végez
Kötözéseket alkalmaz
Rándulásokat, ficamokat, töréseket rögzít
Tömeges baleset felszámolásában segédkezik
Beteget mozgat, mûfogásokat alkalmaz
A beteg szállításra történõ elõkészítésében segédkezik
Hõhatás okozta sérülést ellát
Katasztrófa egészségügyi ellátásban közremûködik
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B
Sebészet
B
Oxyológia
B
Reanimatológia
B
Tünettan
B
Traumatológia
B
Belgyógyászat
B
Gyermekgyógyászat
B
Kórtan
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4
Olvasott szakmai szöveg megértése
4
Szakmai nyelvû íráskészség, fogalmazás írásban
4
Szakmai nyelvû beszédkészség
3
Idegen nyelvû hallott szöveg megértése
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Idegen nyelvû beszédkészség
Idegen nyelvû géphasználati feliratok értelmezése, megértése
Jelképek értelmezése
Komplex jelzésrendszerek értelmezése
Mennyiségérzet
Térérzékelés
Légútbiztosítás eszközeinek használata
Mûszerek használata
Beavatkozások eszközeinek használata
Riasztás eszközeinek használata
Újraélesztés eszközeinek használata
Mentõeszközök használata, feltöltése, ellenõrzése
Készenléti táska eszközeinek használata, feltöltése, ellenõrzése

Személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Döntésképesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Kézügyesség
Stressztûrõ képesség
Megfelelõ fizikum
Társas kompetenciák:
Határozottság
Irányítási készség
Közérthetõség
Segítõkészség
Hatékony kérdezés készsége
Adekvát metakommunikáció
Módszerkompetenciák:
Nyitott hozzáállás
Körültekintés, elõvigyázatosság
Figyelemösszpontosítás
Intenzív munkavégzés
Helyzetfelismerés
Értékelési képesség
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2469–06
Egészségmegõrzés-egészségfejlesztés
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Az egészséges életmódnak megfelelõ napirendet összeállít
Korszerû táplálkozáshoz szükséges étrendet összeállít
Normál testtömeget kiszámít
Mozgásprogramot kiválaszt
Testi higiénét, szexuálhigiénét biztosít
Higiénés kézmosást végez
Kozmetikumokat alkalmaz
Zsíros és száraz bõrt ápol, gondoz
Stresszhelyzeteket kezel
Konfliktushelyzeteket megold
Fizikai erõnlétet megtart
Pszichés egyensúlyt fenntart
Társas kapcsolatokat kialakít, megtart, fejleszt
Családtervezésben részt vesz
Mentális egészséget fenntart
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Életminõséget fenntart
Diabetes és szövõdményeinek megelõzésében részt vesz
Anyagcserezavarok megelõzésében részt vesz
Szívmûködés és a keringés betegségeinek megelõzésében részt vesz
Daganatos betegségek megelõzésében részt vesz
Légzõszervi betegségek megelõzésében részt vesz
Hallás- és látáskárosodás megelõzésében részt vesz
Nemi úton terjedõ betegségek megelõzésében részt vesz
A káros szenvedélyektõl mentes életvitelre való törekvést segíti
Drog- és alkoholfüggõség megelõzésében részt vesz
Allergiás reakciókat felismer
Szûrõvizsgálatokon való részvételt elõsegíti
Prevenció, védõoltások tudatos igénybevételét segíti
Egészségkárosító környezeti hatások csökkentését segíti
Egészségtudatos életvitel, életminõség kialakítását segíti
Betegségek megelõzésében részt vesz
Betegségek korai felismerését segíti
A betegségek rizikófaktorainak elkerülésében részt vesz
Betegség esetén gyors felépülést, rehabilitációt segíti
Biztonságos munkakörülmények kialakítását segíti
Egészséges környezet kialakításában, fenntartásában részt vesz
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B
Egészségmegõrzés
C
Egészségfejlesztés
B
Egészségnevelés
B
Segítõszolgálatok
B
Rekreáció
B
Egészséges környezet kialakítása
B
Közegészségtan
B
Járványtan
B
Mentálhigiéné
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3
Információ, kommunikáció
4
Olvasott szakmai szöveg megértése
4
Jelképek értelmezése
4
Komplex jelzésrendszerek
4
Mennyiségérzet
4
Mentálhigiénés módszerek alkalmazása
Személyes kompetenciák:
Pontosság
Külsõ megjelenés
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Meggyõzõképesség
Határozottság
Fejlõdõképesség, önfejlesztés
Felelõsségtudat
Társas kompetenciák:
Szervezõkészség
Segítõkészség
Tolerancia
Konfliktuskezelõ képesség
Jó kapcsolatteremtõ képesség
Kreativitás, ötletgazdagság
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Módszerkompetenciák:
Problémaelemzés
Problémamegoldás
Körültekintés, elõvigyázatosság
Információgyûjtés
Logikus gondolkodás
Nyitott hozzáállás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2470–06
Orvosdiagnosztikai laboratóriumi méréstechnika
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Mûszer és méréstechnikai alapmûveleteket végez
Mérlegeket használ, gravimetriai vizsgálatot végez
Térfogatmérõ eszközöket használ
Elválasztás-technikai vizsgálatokat végez
Titrimetriás vizsgálatokat végez
Méréseket végez látható és UV tartományban abszorpciós fotométeren és spektrofotométeren, és ellenõrzi ezek megfelelõségét
Emissziós fotometriás méréseket végez
Elektrokémiai méréseket végez: pH, vérgáz, kationok, anionok
Turbidimetriás, nefelometriás, fluorimetriás, heminometriás méréseket végez
Polarimetriás vizsgálatokat végez
Oldatokat készít és tárol, oldatokat hígít
Kalibrációs görbét készít
Mikroszkópot használ (fáziskontraszt, polarizációs, fluorescenciás)
Alkalmazza a reflektancia méréstechnikát, és ellenõrzi megfelelõségét
Automatákon (kémiai, hematológiai, immunológiai) végez vizsgálatokat, ellenõrzi mûködésüket, valamint azokat
tisztán- és karbantartja
Szakmai számításokat végez (pH, oldatkészítés, clearance)
Mûszeres analitikai folyamatokban közremûködik
Elõkészíti a vizsgálatokhoz szükséges mintákat, oldatokat, reagenseket, diagnosztikumokat, eszközöket
Elvégzi a szükséges kalibrálásokat, kontrollt mér
Beprogramozza a mérõmûszereket, beállítja a reakciók paramétereit
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A Mûszer és méréstechnikai mûveletek
A Elválasztástechnika
A Fotometria
A Elektrokémia
A Turbidi-, nefelo-, fluori-, kemometria
A Klinikai-kémiai, hematológiai, immunológiai vizsgálatok manuális módszerekkel és automatákon
A Technikai validálás
A Dokumentáció
A Archiválás
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
5
Olvasott szakmai szöveg megértése
3
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
5
Szakmai nyelvû hallott szöveg megértése
4
Szakmai nyelvi beszédkészség
4
Idegen nyelvû olvasott szöveg megértése
3
Idegen nyelvû hallott szöveg megértése
3
Idegen nyelvi beszédkészség
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Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
Diagram, nomogram kitöltése, készítése
Jelképek értelmezése
Mennyiségérzék

Személyes kompetenciák:
Pontosság
Felelõsségtudat
Kézügyesség
Szaglás
Társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Közérthetõség
Kommunikációs rugalmasság
Irányíthatóság
Módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenõrzõképesség)
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Módszeres munkavégzés
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Logikus gondolkodás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2471–06
Orvosdiagnosztikai laboratóriumi mintavétel és minta elõkészítés
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Részt vesz az orvosi diagnosztikai laboratóriumi vizsgálatokra történõ mintavétel elõkészítésében és a mintakezelésben
Részt vesz a mintavétel kivitelezésében
Részt vesz a rutin vagy kutató laboratóriumi vizsgálatok szervezésében, annak technikai kivitelezésében
Önállóan végzi a minták minõségi és mennyiségi analízisét
Az analízisek eredményeit technikai szempontból értékeli, dokumentálja, archiválja
Az analízisek eredményeinek validálásra és statisztikai adatszolgáltatásra történõ rendszerezése
A validált eredményeket továbbítja a vizsgálatot kérõnek
A munkájához szükséges anyagokat, eszközöket, mûszereket, módszereket ellenõrzi, az észlelt hibákat azonnal
jelenti/elhárítja
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A Általános és szervetlen kémia
A Szerves kémia
A Biokémia
B
Funkcionális anatómia
B
Élettan, kórélettan
B
Klinikai ismeretek
B
Biztonságtechnika
A Higiénia
A Mintavétel, mintakezelés
A Munkavégzési technikák
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4
ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
4
ECDL 4. m. Táblázatkezelés
4
ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
4
ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
5
Olvasott szakmai szöveg megértése

2009/101. szám
5
4
4
4
4
5

MAGYAR KÖZLÖNY

Szakmai nyelvû hallott szöveg megértése
Szakmai nyelvi beszédkészség
Információforrások kezelése
Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
Diagram, nomogram kitöltése, készítése
Jelképek értelmezése

Személyes kompetenciák:
Pontosság
Felelõsségtudat
Kézügyesség
Szaglás
Társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Közérthetõség
Kommunikációs rugalmasság
Irányíthatóság
Módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenõrzõképesség)
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Módszeres munkavégzés
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Logikus gondolkodás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2472–06
Orvosdiagnosztikai laboratóriumi analízisek kivitelezése
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Kvantitatív és kvalitatív analízisek kivitelezése
Klinikai-kémiai vizsgálatok végzése
Vizeletvizsgálatok végzése
Vizsgálatok végzése vérbõl és egyéb testfolyadékokból
Hematológiai és haemostaseológiai vizsgálatok végzése
Mikrobiológiai vizsgálatok végzése
Bakteriológiai vizsgálatok végzése
Virológiai vizsgálatok végzése
Parazitológiai vizsgálatok végzése
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B
Fizika
B
Fizikai-kémia
B
Biokémia
B
Molekuláris biológia
B
Genetika
B
Sejtbiológia
B
Immunbiológia
B
Hisztológia, citológia
B
Orvosi mikrobiológia
B
Orvosi virológia
B
Orvosi parazitológia
B
Orvosi bakteriológia
B
Általános patológia
B
Pato-biokémia
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Mûszeres analitika
Izotóptechnika
Klinikai-kémia
Immun-laboratóriumi módszerek
Molekuláris genetikai laboratóriumi módszerek
Hematológiai laboratóriumi módszerek
Toxikológia és TDM
Haemostaseologiai laboratóriumi módszerek
Laboratóriumi informatika

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
5
Olvasott szakmai szöveg megértése
4
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
5
Szakmai nyelvû hallott szöveg megértése
4
Szakmai nyelvi beszédkészség
4
Idegen nyelvû olvasott szöveg megértése
3
Idegen nyelvû hallott szöveg megértése
3
Idegen nyelvi beszédkészség
4
Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
4
Diagram, nomogram kitöltése, készítése
Személyes kompetenciák:
Pontosság
Felelõsségtudat
Kézügyesség
Szaglás
Társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Közérthetõség
Kommunikációs rugalmasság
Irányíthatóság
Módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenõrzõképesség)
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Módszeres munkavégzés
Ismeretek helyén való alkalmazása
Logikus gondolkodás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2473–06
Orvosdiagnosztikai laboratóriumi eredmények értékelése, közlése
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Analízisek eredményének értékelése, az analízis elõtt, alatt és után jelentkezõ hibalehetõségek szempontjából
Preanalitikai hibák feltárása
Analitikai hibák feltárása
Posztanalitikai hibák feltárása
Automata kémiai analizátorok mûködtetése
Mérési módszerek összehasonlítása
Eredmények közlése kompetenciájának megfelelõen
A technikai validálás végrehajtása
Az eredmények elõkészítése validálásra
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B
Laboratóriumi informatikai rendszer
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Szakmai etika
Klinikai-kémia
Biostatisztika
Automatizáció
Laboratóriumi alapismeretek
Általános laboratóriumi menedzsment

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
5
Olvasott szakmai szöveg megértése
3
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
5
Szakmai nyelvû hallott szöveg megértése
4
Szakmai nyelvi beszédkészség
4
Idegen nyelvû olvasott szöveg megértése
3
Idegen nyelvû hallott szöveg megértése
3
Idegen nyelvi beszédkészség
4
Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
4
Diagram, nomogram kitöltése, készítése
Személyes kompetenciák:
Pontosság
Felelõsségtudat
Kézügyesség
Szaglás
Társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Közérthetõség
Kommunikációs rugalmasság
Irányíthatóság
Módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenõrzõképesség)
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Módszeres munkavégzés
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Logikus gondolkodás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2474–06
Orvosdiagnosztikai laboratóriumi munka szervezése
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Nagyszámú analízis kérése esetén a kivitelezés és dokumentálás adminisztratív és technikai szervezése
Elvégzi a minták azonosítását
Továbbítja a mintákat a vizsgálatnak megfelelõ részlegnek
Dokumentálja a minta beérkezésével kapcsolatos paramétereket és a minta jellemzõit
Belsõ és külsõ mintát azonosít
Belsõ és külsõ kontrollok mérése, ábrázolása kontroll kártyán, a Westgard-szabály alkalmazásával
Részvétel a nemzetközi minõségellenõrzési rendszerben
Napi, heti, havi vizsgálati statisztikát készít
Éves összesítést készít
Vegyszerrendelést készít és vezeti a készletnyilvántartást
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A Minõségbiztosítás
B
Menedzsment
B
Laborinformatikai rendszer
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Automatizáció
Gazdasági alapismeretek
Vállalkozási és munkaerõpiaci ismeretek használata

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
5
Olvasott szakmai szöveg megértése
4
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
5
Szakmai nyelvû hallott szöveg megértése
4
Szakmai nyelvi beszédkészség
4
Idegen nyelvû olvasott szöveg megértése
3
Idegen nyelvû hallott szöveg megértése
3
Idegen nyelvi beszédkészség
4
Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
4
Diagram, nomogram kitöltése, készítése
4
Mennyiségérzék
Személyes kompetenciák:
Pontosság
Felelõsségtudat
Kézügyesség
Szaglás
Társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Közérthetõség
Kommunikációs rugalmasság
Irányíthatóság
Módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenõrzõképesség)
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Módszeres munkavégzés
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Logikus gondolkodás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2475–06
A képalkotás folyamata, eszközei és alkalmazásuk
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Analóg képalkotási feladatokat lát el
Röntgenfelvételeket készít
Megítéli a röntgenfelvétel minõségét
Digitális képfeldolgozást végez
Közremûködik az átvilágításban történõ vizsgálatoknál
Kontrasztanyagokat elõkészít
Asszisztál a kontrasztanyagok beadásánál
Denzitometriás vizsgálatot végez
Fogászati felvételeket készít
Sugárvédelmi ismereteket alkalmaz
Sugárvédõ eszközöket alkalmaz
Beteget tájékoztat a kontrasztanyagos vizsgálatoknál
Betegtájékoztatást és irányítást végez
A beteget a vizsgálatok és beavatkozások során pszichésen támogatja
A beteget fizikálisan elõkészíti a vizsgálatokra, beavatkozásokra
Képi dokumentációt készít és archivál
Mammográfiás felvételeket készít
UH vizsgálatot elõkészít, és kivitelezésében segédkezik
CT vizsgálatot orvosi irányítás mellett végez
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MRI vizsgálatot orvosi irányítás mellett végez
Intervenciós beavatkozásoknál segédkezik
Sugárvédelmi elõírásokat betart és betartat
Akut elváltozásokat felismer, és orvost értesít
Kiegészítõ felvételek szükségességét felméri
Folyamatos betegmegfigyelést végez
Vizsgálati stratégiát megbeszél
Folyamatosan tájékoztatja a beteget a vizsgálat menetérõl
Felismeri a szövõdményeket és allergiás reakciókat
Részt vesz a szövõdmények elhárításában
Munkavédelmi ismereteket alkalmaz
Baleset, tûz- és munkavédelmi elõírásokat betart és betartat, a beteg biztonságáról gondoskodik
Környezetvédelmi ismereteket alkalmaz
Veszélyes anyagokat kezel
Kényelmi és segédeszközöket használ
Speciális informatikai rendszereket kezel
Biztosítja a munkához szükséges kontrasztanyagokat, gyógyszereket, gyógyeszközöket
Ismeri a képalkotó berendezések üzemeltetését engedélyezõ és ellenõrzõ szerveket
Ismeri a képalkotó berendezések üzemeltetésének alapvetõ szabályait
Ismeri a radiológus asszisztensi szakmai és érdekvédelmi szervezeteket
Szûrési vizsgálatokban aktívan részt vesz
A legfontosabb élettani mutatók méréséhez és az életmentéshez szükséges eszközöket elõkészíti és kezeli
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B
Fizika
B
Sugárfizika
A A röntgensugár keletkezése, tulajdonságai
B
Képalkotó módszerek, eljárások
B
Képalkotó berendezések és mûködési elvük
B
Az ionizáló sugárzás biológiai hatásai
A Klinikai sugárvédelem
B
Fototechnika
B
Digitális képalkotás és képtárolás
A Kontrasztanyagok és alkalmazásuk, szövõdmények elhárítása
B
Sugárbiológia
A Sugárvédelem
A Felvételtechnika, pozicionálás
B
A vizsgálatkérõ lap értelmezése
A A helyes vizsgálati módszer megválasztása
B
A beteg fogadása, tájékoztatása
A A vizsgálat protokoll szerinti elvégzése
B
A gépek szakszerû mûködtetése
A Az expozíció helyes megválasztása
B
A röntgenkép, illetve a felvétel minõségének megállapítása
B
Átvilágítóban kontrasztanyagos vizsgálatoknál közremûködés
B
Injekciózás
B
Dokumentáció, betegtájékoztatás
B
Sürgõsségi ellátás
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Betegazonosítás
Intervenciós radiológia
A képalkotó munkahelyek kialakításának és üzemeltetetésének szabályai
A képalkotó munkahelyek kialakítását – üzemeltetését engedélyezõ és ellenõrzõ szervek
A radiológus asszisztensek szakmai és érdekvédelmi szervezetei

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
5
Olvasott szakmai szöveg megértése
4
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4
Szakmai nyelvû hallott szöveg megértése
4
Szakmai nyelvi beszédkészség
5
Képalkotó berendezéseket mûködtet
5
Képi dokumentációs eszközöket használ
5
Sugárvédõ eszközöket használ
Személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Fejlõdõképesség, önfejlesztés
Stressztûrõ képesség
Tolerancia
Társas kompetenciák:
Motiválhatóság
Fogalmazó készség
Nyelvhelyesség
Tömör fogalmazás készsége
Módszerkompetenciák:
Áttekintõ képesség
Logikus gondolkodás
Rendszerezõ képesség
Ismeretek helyén való alkalmazása
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Rendszerben való gondolkodás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2476–06
Anatómiai és klinikai ismeretek alkalmazása a képalkotásban
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Általános anatómiai ismereteket alkalmaz
Röntgen-anatómiai ismereteket alkalmaz
Metszet-anatómiai ismereteket alkalmaz
Funkcionális anatómiai ismereteket alkalmaz
Élettani ismereteket alkalmaz
Pathológiai ismereteket alkalmaz
Orvosi latin szakkifejezéseket alkalmaz
Képalkotó vizsgálatok során alkalmazza a klinikai ismereteit
Részt vesz a szövõdmények elhárításában
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Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A Az emberi test anatómiája
A Tér- és metszetanatómia
A Alkalmazott anatómia
A Röntgenanatómia
B
Élettan
B
Patológia
B
A mozgás szervrendszerének klinikuma és képalkotó diagnosztikája
B
Feji-nyaki régió klinikuma és képalkotó diagnosztikája
B
A tüdõ és mediastinum klinikuma és képalkotó diagnosztikája
B
A cardiovascularis rendszer klinikuma és képalkotó diagnosztikája
B
A gastrointestinalis és hepatobiliaris rendszer klinikuma és képalkotó diagnosztikája
B
Az urogenitalis rendszer klinikuma és képalkotó diagnosztikája
B
Endocrin rendszer klinikuma és képalkotó diagnosztikája
B
Az emlõ klinikuma és képalkotó diagnosztikája
B
Vér és vérképzõszervek klinikuma és képalkotó diagnosztikája
B
Szemészeti kórképek és képalkotó diagnosztikája
B
Szülészeti és nõgyógyászati betegségek és képalkotó diagnosztikája
B
Központi idegrendszer klinikuma és képalkotó diagnosztikája
B
Gyermekkor sajátosságai és ezek képalkotó diagnosztikai szempontjai
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
5
Térlátás
5
Szakmai nyelvû hallott és írott szöveg megértése
4
Szakmai nyelvi beszédkészség
4
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Személyes kompetenciák:
Látás
Hallás
Térlátás
Térbeli tájékozódás
Fejlõdõképesség, önfejlesztés
Szorgalom, igyekezet
Pontosság
Precizitás
Társas kompetenciák:
Motiválhatóság
Visszacsatolási készség
Fogalmazókészség
Nyelvhelyesség
Tömör fogalmazás készsége
Prezentációs készség
Hatékony kérdezés készsége
Módszerkompetenciák:
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Áttekintõ képesség
Logikus gondolkodás

25071

25072

MAGYAR KÖZLÖNY

2009/101. szám

Rendszerezõ képesség
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Felfogóképesség
Emlékezõképesség (ismeretmegõrzés)
Következtetési képesség
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Rendszerben való gondolkodás
Az 55 725 01 0010 55 02 azonosító számú, Orvosdiagnosztikai laboratóriumi technológus megnevezésû
elágazás szakmai követelménymoduljainak
azonosítója

megnevezése

2321–06

Interakció az egészségügyi ellátásban

2326–06

Aszepszis-antiszepszis, munkavédelem, környezetvédelem

2327–06

Elsõ ellátás-elsõsegélynyújtás

2469–06

Egészségmegõrzés – egészségfejlesztés

2470–06

Orvosdiagnosztikai laboratóriumi méréstechnika

2471–06

Orvosdiagnosztikai laboratóriumi mintavétel és minta elõkészítés

2472–06

Orvosdiagnosztikai laboratóriumi analízisek kivitelezése

2473–06

Orvosdiagnosztikai laboratóriumi eredmények értékelése, közlése

2474–06

Orvosdiagnosztikai laboratóriumi munka szervezése

Az 55 725 01 0010 55 01 azonosító számú, Képi diagnosztikai és intervenciós asszisztens megnevezésû
elágazás szakmai követelménymoduljainak
azonosítója

megnevezése

2321–06

Interakció az egészségügyi ellátásban

2326–06

Aszepszis-antiszepszis, munkavédelem, környezetvédelem

2327–06

Elsõ ellátás-elsõsegélynyújtás

2469–06

Egészségmegõrzés – egészségfejlesztés

2475–06

A képalkotás folyamata, eszközei és alkalmazásuk

2476–06

Anatómiai és klinikai ismeretek alkalmazása a képalkotásban
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V.
Vizsgáztatási követelmények
1. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Iskolai rendszerû szakképzés esetén:
Az utolsó szakképzõ évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékû a modulzáró vizsga eredményes letételével.
2. A szakmai vizsga részei:
1. vizsgarészi
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2321–06
Interakció az egészségügyi ellátásban
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Elméleti ismeretek felidézése
A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: szóbeli
Idõtartama: 45 perc (felkészülési idõ 30 perc, válaszadási idõ 15 perc)
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Gyakorlati alkalmazás, szituációs feladatok megoldása, informatikai feladatok elvégzése
A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: gyakorlati
Idõtartama: 30 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 50%
2. feladat: 50%
2. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2326–06
Aszepszis-antiszepszis, munkavédelem, környezetvédelem
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Ismeretek alkalmazó módon történõ reprodukálása
A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: írásbeli
Idõtartama: 60 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Elméleti ismeretek szóbeli felidézése
A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: szóbeli
Idõtartama: 45 perc (felkészülési idõ 30 perc, válaszadási idõ 15 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Szituációs feladatok megoldása az aszepszis – antiszepszis szabályainak gyakorlati alkalmazásával
A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: gyakorlati
Idõtartama: 30 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 25%
2. feladat: 25%
3. feladat: 50%
3. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2327–06
Elsõ ellátás-elsõsegélynyújtás
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Elméleti ismeretek alkalmazási szinten történõ reprodukálása
A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: írásbeli
Idõtartama: 60 perc
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A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Elméleti ismeretek szóbeli felidézése
A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: szóbeli
Idõtartama: 45 perc (felkészülési idõ 30 perc, válaszadási idõ 15 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Szituációs feladatok megoldása, elsõ ellátási, elsõsegélynyújtási feladatatok kivitelezése
A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: gyakorlati
Idõtartama: 30 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 25%
2. feladat: 25%
3. feladat: 50%
4. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2469–06
Egészségmegõrzés-egészségfejlesztés
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Elméleti ismeretek alkalmazási szinten történõ reprodukálása
A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: írásbeli
Idõtartama: 60 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 100%
5. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2470–06
Orvosdiagnosztikai laboratóriumi méréstechnika
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Elméleti ismeretek alkalmazási szinten történõ reprodukálása
A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: írásbeli
Idõtartama: 60 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Elméleti ismeretek szóbeli felidézése
A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: szóbeli
Idõtartama: 45 perc (felkészülési idõ 30 perc, válaszadási idõ 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 50%
2. feladat: 50%
6. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2471–06
Orvosdiagnosztikai laboratóriumi mintavétel és minta elõkészítés
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Szimulációs gyakorlat
A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: gyakorlati
Idõtartama: 30 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 100%
7. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2472–06
Orvosdiagnosztikai laboratóriumi analízisek kivitelezése
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A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Elméleti ismeretek alkalmazási szinten történõ reprodukálása
A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: írásbeli
Idõtartama: 90 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Laboratóriumi analízisek
A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: gyakorlati
Idõtartama: 60 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 50%
2. feladat: 50%
8. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2473–06
Orvosdiagnosztikai laboratóriumi eredmények értékelése, közlése
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Elméleti ismeretek alkalmazási szinten történõ reprodukálása
A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: írásbeli
Idõtartama: 60 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Elméleti ismeretek szóbeli felidézése
A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: szóbeli
Idõtartama: 45 perc (felkészülési idõ 30 perc, válaszadási idõ 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 50%
2. feladat: 50%
9. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2474–06
Orvosdiagnosztikai laboratóriumi munka szervezése
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Elméleti ismeretek alkalmazási szinten történõ reprodukálása
A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: írásbeli
Idõtartama: 60 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Elméleti ismeretek szóbeli felidézése
A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: szóbeli
Idõtartama: 45 perc (felkészülési idõ 30 perc, válaszadási idõ 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 50%
2. feladat: 50%
10. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2475–06
A képalkotás folyamata, eszközei és alkalmazásuk
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A képalkotás folyamata, eszközei és alkalmazásuk. Kontrasztanyagok ismerete és alkalmazása. Sugárvédelemi szabályok betartása és betartatása, sugárvédelmi eszközök alkalmazása
A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: írásbeli
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Idõtartama: 60 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
A képalkotás folyamatának, eszközeinek ismerete, és alkalmazása. Kontrasztanyagok ismerete és alkalmazása.
Sugárvédelemi szabályok betartása és betartatása, sugárvédelmi eszközök alkalmazása
A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: szóbeli
Idõtartama: 45 perc (felkészülési idõ 30 perc, válaszadási idõ 15 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
A képalkotás folyamatának, eszközeinek ismerete és alkalmazása. Kontrasztanyagok ismerete és alkalmazása. Sugárvédelemi szabályok betartása és betartatása, sugárvédelmi eszközök alkalmazása
A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: gyakorlati
Idõtartama: 45 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 30%
2. feladat: 30%
3. feladat: 40%
11. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2476–06
Anatómiai és klinikai ismeretek alkalmazása a képalkotásban
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Elméleti ismeretek alkalmazási szinten történõ reprodukálása
A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: írásbeli
Idõtartama: 60 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Elméleti ismeretek szóbeli felidézése
A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: szóbeli
Idõtartama: 45 perc (felkészülési idõ 30 perc, válaszadási idõ 15 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Képi dokumentáció demonstrálása és értelmezése
A hozzárendelt jellemzõ vizsgatevékenység: gyakorlati
Idõtartama: 30 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 30%
2. feladat: 30%
3. feladat: 40%
3. A szakmai vizsga értékelése %-osan:
Az 55 725 01 0010 55 02 azonosító számú, Orvosdiagnosztikai laboratóriumi technológus megnevezésû elágazáshoz
rendelt vizsgarészek, és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 10
2. vizsgarész: 10
3. vizsgarész: 10
4. vizsgarész: 5
5. vizsgarész: 15
6. vizsgarész: 15
7. vizsgarész: 15
8. vizsgarész: 10
9. vizsgarész: 10
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Az 55 725 01 0010 55 01 azonosító számú, Képi diagnosztikai és intervenciós asszisztens megnevezésû elágazáshoz
rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 10
2. vizsgarész: 10
3. vizsgarész: 10
4. vizsgarész: 5
10. vizsgarész: 30
11. vizsgarész: 35

4. A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei
A szakképesítésekhez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése.
5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérõ szempontja

VI.
Eszköz- és felszerelési jegyzék

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések
minimuma

Képi diagnosztikai
és intervenciós
asszisztens

Orvosdiagnosztikai
laboratóriumi
technológus

Orvosdiagnosztikai labor és/vagy laboratóriumi körülmények

X

Labordiagnosztikai eszközök, mûszerek és berendezések

X

Képalkotó berendezések

X

Kontrasztanyagok és bejuttatásának eszközei

X

Elõkészítés során alkalmazott eszközök és mûszerek

X

X

Aszepszis-antiszepszis eszközei

X

X

Védõfelszerelések

X

X

Készenléti táska

X

X

Gyógyszerek

X

Elsõsegélynyújtás eszközei

X

X

Szabad légutak biztosításának eszközei

X

X

Kanülök

X

Infúziós eszközök

X

Dokumentáció, archiválás eszközei

X

X
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Képi diagnosztikai
és intervenciós
asszisztens

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések
minimuma

Orvosdiagnosztikai
laboratóriumi
technológus

Fototechnikai eszközök

X

Kényelmi eszközök

X

X

Azonosító eszközök

X

X

VII.
Egyebek
A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet: a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói
Kamara (a szakmai tagozatainak bevonásával).
Iskolai rendszerû képzéseknél az összefüggõ szakmai gyakorlat idõtartama: 2×90 óra.”

3. melléklet a 24/2009. (VII. 23.) EüM rendelethez
Az R. 3. számú mellékletében szereplõ táblázat fejlécének szövege helyébe a következõ szöveg lép, valamint az
R. 3. számú melléklete a következõ rendelkezéssel egészül ki:
„
A szakképesítés 1/2006. (II. 17.) OM rendeletben szereplõ adatai

azonosítószáma

megnevezése

Az 1/2006. (II. 17.) OM rendelet szerinti szakképesítésnek megfelelõ
37/2003. (XII. 27.) OM rendelet szerinti szakképesítés
azonosító száma

megnevezése

rendeletszáma

„
„
55

725

01

Diagnosztikai
technológus

55

725

01

0010

55

01

Elágazás: Képi
diagnosztikai és
intervenciós
asszisztens

55 5030 01

Képi diagnosztikai és
intervenciós
asszisztens

11/1998. (IV. 17.)
NM r.

55

725

01

0010

55

02

Elágazás:
Orvosdiagnosztikai
laboratóriumi
technológus

55 5018 01

Orvosdiagnosztikai
laboratóriumi
technológus

22/2000. (VII. 24.)
EüM r.

„
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IX. Határozatok Tára
A köztársasági elnök
határozatai
A köztársasági elnök
81/2009. (VII. 23.) KE
határozata

25079

dr. Rábel Noémi Ilonát,
Varjasné dr. Nagy Anitát és
dr. Vétek Jánost a 2009. szeptember 1. napjától 2012.
augusztus 31. napjáig terjedõ idõtartamra
bíróvá kinevezem.
Budapest, 2009. július 10.
Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/02848/2009.

bírák felmentésérõl és bírák kinevezésérõl
Az Alkotmány 48. § (2) bekezdése, valamint a bíróságok szervezetérõl és igazgatásáról szóló 1997. évi
LXVI. törvény 4. § (1) bekezdése alapján, az Országos
Igazságszolgáltatási Tanács elõterjesztésére
lemondására tekintettel
Ertseyné dr. Csókási Éva Esztert 2009. december 31-ei
hatállyal,
nyugállományba helyezés iránti kérelmére
dr. Vass Gábort 2009. november 30-ai hatállyal,
dr. Bujáki Istvánt és
dr. Pálos Lajosné dr. Tõkés Magdolnát 2010. január
31-ei hatállyal
bírói tisztségébõl felmentem;
Csizmadiáné dr. Pethõ Tímea Erzsébetet,
dr. Fodor Ilonát,
dr. Gór Zoltánt,
dr. Lakosné dr. Hazafi Hildegárdot,
dr. Serfõzõ Ágnest és
dr. Tanács Péter Imrét 2009. augusztus 1. napjától,

A Kormány határozatai
A Kormány
1112/2009. (VII. 23.) Korm.
határozata
az Indonéz Köztársaság részére történõ
kötött segélyhitel felajánlásáról
A Kormány
a) egyetért az 50 millió USD keretösszegû kötött segélyhitel felajánlásával az Indonéz Köztársaság részére
mobil víztisztítók kiszállításához;
b) felhatalmazza a külügyminisztert, hogy a kötött segélyhitel felajánlásáról az Indonéz Köztársaság Kormányát értesítse;
c) felhívja a nemzeti fejlesztési és gazdasági minisztert,
hogy gondoskodjon a kötött segélyhitel felajánlásának az
OECD-nél, illetve az Európai Uniónál történõ bejelentésérõl.

dr. Benedek Szabolcsot,
dr. Elekes Keve Gézát,
dr. Prodán–Papp Ágnest és
dr. Varga Andrást 2009. szeptember 1. napjától
határozatlan idõtartamra bíróvá,
Fábiánné dr. Csonki Borbála Klárát,
dr. Horváthné dr. Gödöllei Juditot,
dr. Iványiné dr. Ludányi Erikát,
dr. Kuti Gábort és
dr. Pethõ Erzsébet Margitot a 2009. augusztus 1. napjától 2012. július 31. napjáig,
dr. Bíró Péter Lászlót,
dr. Kajtor Gergelyt,
dr. Kenese Attilát,
dr. Keyha Ádámot,
Kovácsné dr. Droblyen Évát,
dr. Kozma Tamás Gáspárt,

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
1113/2009. (VII. 23.) Korm.
határozata
Mongólia részére történõ kötött segélyhitel
felajánlásáról
A Kormány
a) egyetért a 25 millió USD keretösszegû kötött segélyhitel felajánlásával Mongólia részére a Songhinoi Biokombinát rekonstrukciójához;
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b) felhatalmazza a külügyminisztert, hogy a kötött
segélyhitel felajánlásáról Mongólia Kormányát értesítse;
c) felhívja a nemzeti fejlesztési és gazdasági minisztert, hogy gondoskodjon a kötött segélyhitel felajánlásának az OECD-nél, illetve az Európai Uniónál történõ bejelentésérõl.
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dozóval történõ ellátására irányuló 2009. évi pályázati kiírásaiban nem kell az 1. pontban elõírt, az energetikai tanúsítvány beszerzésére és az energetikai tanúsítványban
megjelölt energetikai minõségi osztály javítására vonatkozó kötelezettség teljesítését elõírni.”

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
1115/2009. (VII. 23.) Korm.
határozata
A Kormány
1114/2009. (VII. 23.) Korm.
határozata
az épületek energetikai jellemzõinek
javítását célzó kormányzati intézkedésekrõl szóló
2078/2008. (VI. 30.) Korm. határozat
módosításáról
1. Az épületek energetikai jellemzõinek javítását célzó
kormányzati intézkedésekrõl szóló 2078/2008. (VI. 30.)
Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat)
1. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A Kormány felhívja az érintett minisztereket, hogy)
„1. az épület-, különösen a panel- és lakásfelújítási pályázatok esetében – a 6. pontban meghatározott kivétellel – a támogatás pályázati feltételeként szerepeljen
a) az energetikai tanúsítvány megléte,
b) az energetikai tanúsítványban megjelölt energetikai
minõségi osztály javítása;
Felelõs:

nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter
önkormányzati miniszter
közlekedési, hírközlési és energiaügyi
miniszter
Határidõ: folyamatos”
2. A Korm. határozat a következõ 6. ponttal egészül ki:
„6. A Nemzeti Energiahatékonysági Program energetikai korszerûsítésre, valamint a lakás megújuló energiahor-

a Bérlakás Program elindításáról
és a „Sikeres Magyarországért”
Bérlakás Hitelprogram meghirdetésérõl szóló
1124/2005. (XII. 20.) Korm. határozat
módosításáról
1. A Bérlakás Program elindításáról és a „Sikeres Magyarországért” Bérlakás Hitelprogram meghirdetésérõl
szóló 1124/2005. (XII. 20.) Korm. határozat a következõ
1/a. ponttal egészül ki:
„1/a. Az 1. pontban meghatározottakon túl finanszírozható:
– a települési önkormányzat elõvásárlási joga alapján
történõ lakásvásárlás, abban az esetben, ha az önkormányzat vállalja, hogy a lakást a korábbi tulajdonosnak bérbeadja;
– használt lakás megvásárlása abban az esetben, ha az
önkormányzat vállalja, hogy a lakást az eladónak bérbeadja.
Az e pont szerinti hitelnyújtás esetén a hitelhez saját erõ
nem szükséges.
Felelõs: nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter
Határidõ: 2009. július 31.”
2. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.
Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány
1116/2009. (VII. 23.) Korm.
határozata
a 2010-ben a felsõoktatásban felvehetõ, államilag támogatott hallgatói létszámkeretrõl
A Kormány a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 101. §-a (1) bekezdése b) pontjának felhatalmazása
alapján
1. 2010-ben az államilag támogatott új belépõ létszámkeretet (felsõfokú szakképzésre, alapképzésre, illetve egységes, osztatlan képzésre felvehetõ, államilag támogatott hallgatói létszámkeretet) – a katonai és rendvédelmi felsõoktatást
bele nem értve – 56 000 fõben határozza meg, az alábbiak szerint:
a) a felsõfokú szakképzésre felvehetõ hallgatók létszáma
12 500 fõ
b) alapképzésre felvehetõ hallgatók létszáma
39 770 fõ
ebbõl agrár képzési területre felvehetõ hallgatók száma
1 850 fõ
bölcsészettudomány képzési területre felvehetõ hallgatók száma
4 450 fõ
gazdaságtudományok képzési területre felvehetõ hallgatók száma
6 250 fõ
informatika képzési területre felvehetõ hallgatók száma
4 700 fõ
jogi és igazgatási képzési területre felvehetõ hallgatók száma
500 fõ
mûszaki képzési területre felvehetõ hallgatók száma
9 850 fõ
orvos- és egészségtudomány képzési területre felvehetõ hallgatók száma
2 100 fõ
pedagógusképzés képzési területre felvehetõ hallgatók száma
1 800 fõ
sporttudomány képzési területre felvehetõ hallgatók száma
600 fõ
társadalomtudomány képzési területre felvehetõ hallgatók száma
2 750 fõ
természettudomány képzési területre felvehetõ hallgatók száma
4 200 fõ
mûvészet képzési területre felvehetõ hallgatók száma
520 fõ
mûvészközvetítés képzési területre felvehetõ hallgatók száma
300 fõ
c) egységes, osztatlan képzésre felvehetõ hallgatók létszáma
2 930 fõ
ebbõl agrár képzési területre felvehetõ hallgatók száma
100 fõ
jogi és igazgatási képzési területre felvehetõ hallgatók száma
850 fõ
mûszaki képzési területre felvehetõ hallgatók száma
200 fõ
orvos- és egészségtudomány képzési területre felvehetõ hallgatók száma
1 500 fõ
mûvészet képzési területre felvehetõ hallgatók száma
180 fõ
d) az államilag támogatott új belépõ létszámkeret legfeljebb 10%-a – az a)–c) pont szerinti keretszám részeként – a részidõs (esti, levelezõ) képzés kerete, amelyet foglalkoztatási, átképzési igényeket figyelembe véve kell biztosítani,
e) a hitéleti alapképzésre vagy egységes, osztatlan képzésre felvehetõ hallgatók számát, az egyházakkal és felekezetekkel megkötött nemzetközi és kormányzati megállapodások szerint kell megállapítani.
2. A Kormány a 2010-ben államilag támogatott mesterképzésre felvehetõ hallgatók létszámát 19 600 fõben határozza
meg, azzal, hogy a hitéleti mesterképzésre felvehetõ hallgatók számát az egyházakkal és a felekezetekkel megkötött
nemzetközi megállapodások szerint kell megállapítani, és a hitéleti mesterképzésre az alapképzéssel megegyezõ számú
hallgató vehetõ fel.
3. A Kormány a 2010-ben államilag támogatott doktori képzésre felvehetõ hallgatók létszámát 1000 fõben határozza
meg azzal, hogy a bölcsészettudományok, a hittudomány, a társadalomtudományok tudományterületére felvehetõ hallgatók létszáma legfeljebb 320 fõ, míg az agrártudományok, a mûszaki tudományok, az orvostudományok, a természettudományok és a mûvészetek tudományterületekre felvehetõ hallgatók létszáma legalább 680 fõ lehet.
Az alapképzés, illetve az egységes, osztatlan képzés esetében a ponthatárok megállapításának függvényében, továbbá
a kétoldalú egyezmények, valamint a kedvezménytörvény alapján támogatott képzésre felvehetõ hallgatókra tekintettel,
legfeljebb a képzési területenkénti keretszámok 5%-os túllépését engedélyezi úgy, hogy az összlétszám nem léphetõ túl.
Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány
1117/2009. (VII. 23.) Korm.
határozata

1. alapítói jogkörében módosítja a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlõségéért Közalapítvány Alapító Okiratát
(a továbbiakban: Alapító Okirat);

a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért
Közalapítvány alapító okiratának módosításáról

2. felhívja a szociális és munkaügyi minisztert, hogy az
egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratnak a Kormány nevében történõ aláírása tárgyában, valamint az Alapító Okirat módosításának bírósági nyilvántartásba vétele
iránti eljárásban az alapító Kormány nevében és képviseletében haladéktalanul eljárjon;

1. A Kormány a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi
IV. törvény 74/B. § (5) bekezdése alapján – figyelemmel
a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi
LXXVII. törvény 55/A. § (1) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXVIII. törvény és egyes
kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi
LXV. törvény 1. § (2) bekezdésében foglaltakra –
a) módosítja a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány (a továbbiakban: közalapítvány) alapító okiratát (a továbbiakban: alapító okirat),
b) felhatalmazza a társadalompolitika összehangolásáért
felelõs tárca nélküli minisztert, hogy az egységes szerkezetbe
foglalt alapító okiratnak a Kormány nevében történõ aláírása
tárgyában, valamint az alapító okirat módosításának bírósági
nyilvántartásba vétele iránti eljárásban az alapító Kormány
nevében és képviseletében eljárjon,
c) felhívja a társadalompolitika összehangolásáért felelõs tárca nélküli minisztert és a Miniszterelnöki Hivatalt
vezetõ minisztert, hogy a közalapítvány egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát – a bírósági nyilvántartásba
vételrõl szóló határozat jogerõre emelkedését követõen
azonnal – tegyék közzé a Magyar Közlöny mellékleteként
kiadott Hivatalos Értesítõben.
2. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba,
egyidejûleg a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány alapító okiratának módosításáról
szóló 1012/2009. (II. 4.) Korm. határozat a hatályát veszti.
Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
1118/2009. (VII. 23.) Korm.
határozata
a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlõségéért
Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról
A Kormány a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi
IV. törvény 74/B. § (5) bekezdése alapján – figyelemmel az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes
kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi
LXV. törvény 1. § (2) bekezdésében foglaltakra –

3. felhívja a szociális és munkaügyi minisztert, hogy
a közalapítvány egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát – a bírósági nyilvántartásba vételrõl szóló határozat
jogerõre emelkedését követõen azonnal – tegye közzé
a Magyar Közlönyben.
4. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
1119/2009. (VII. 23.) Korm.
határozata
a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum
létrehozásáról és mûködésérõl
1. A Kormány a tehetséggondozással összefüggõ kormányzati feladatok segítésére tanácsadó, döntés-elõkészítõ, koordináló és értékelõ testületként Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórumot (a továbbiakban: Fórum) hoz
létre.
2. A Fórum elnöke az oktatásért felelõs miniszter. A
Fórum társelnökei a Nemzeti Tehetségsegítõ Tanács elnöke, az Országgyûlés oktatási és tudományos bizottsága által delegált országgyûlési képviselõ és a Magyar Tudományos Akadémia elnöke. A Fórum tagjai megválasztásának
és a Fórum mûködésének szabályaira a Fórum elnöke és
társelnökei tesznek javaslatot a Kormány számára.
3. A Fórum megalkotja ügyrendjét és az adott évre vonatkozó munkatervét.
4. A Fórum ügyrendjét, a Fórum tagjainak nevét, a Fórum éves munkatervét, Titkárságának elérhetõségét, to-
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vábbá üléseinek emlékeztetõjét az oktatásért felelõs minisztérium honlapján nyilvánosságra kell hozni.

lalt intézkedési tervet. Az intézkedési tervet a rendelkezésre álló források figyelembevételével kell végrehajtani.

5. A Fórum feladata javaslatot tenni a Nemzeti Tehetség Program végrehajtására.

3. A Kormány felkéri az érdekelt társadalmi szervezeteket, hogy mûködjenek közre a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásában.

6. A Fórum mûködésével kapcsolatos feladatokat, ideértve a titkársági feladatokat az Oktatásért Közalapítvány
látja el.

4. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.

7. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.

Bajnai Gordon s. k.,

Bajnai Gordon s. k.,

Melléklet
az 1120/2009. (VII. 23.) Korm. határozathoz

miniszterelnök

miniszterelnök

A Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának
2009–2010. évi cselekvési programja
I. Általános rendelkezések

A Kormány
1120/2009. (VII. 23.) Korm.
határozata
a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának
2009–2010. évi cselekvési programjáról
1. A Nemzeti Tehetség Programról szóló 78/2008.
(VI. 13.) OGY határozatban foglalt célok megvalósításához szükséges intézkedésekrõl szóló 3079/2008.
Korm. határozat végrehajtására a Kormány a Nemzeti Tehetség Programban meghatározott célkitûzések végrehajtása érdekében a 2009–2010. évekre
a) a tehetségsegítõ hagyományok õrzését és gazdagítását,
b) a tehetségsegítõ programok integrált rendszerének
létrehozását,
c) egyenlõ hozzáférés biztosítását a tehetségsegítés területén,
d) a tehetséges fiatalok társadalmi felelõsségének növelését,
e) a tehetségsegítõ személyek és szervezetek munkájának megbecsülését,
f) a tehetség fejlesztését és hasznosulását segítõ környezet kialakítását
jelöli meg a kétéves kormányzati cselekvési program kiemelt fejlesztési területeiként.
2. A Kormány a 2009. és 2010. évekre vonatkozó cselekvési terv kiemelt fejlesztési területeihez kapcsolódó intézkedésekrõl elfogadja az e határozat mellékletében fog-

I. A Nemzeti Tehetség Program céljainak megvalósítása érdekében a különbözõ társadalmi szereplõk tehetséggondozás terén végzett tevékenységét koordinálni
kell
a) horizontálisan: kormányzati szervekkel, tehetségsegítõ szervezetekkel,
b) vertikálisan: a kormány irányítása alá tartozó szervek, a tehetségsegítõ szervezetek és a velük együttmûködõ
szervezetek vonatkozásában,
c) valamennyi meghatározó társadalmi szereplõ vonatkozásában egymás között, különösen a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórumban.
Meg kell teremteni a tehetséggondozásban érintett társadalmi szereplõk folyamatos egyeztetését, rendszeresen
kell szervezni szakmaközi és regionális fórumokat.
Felelõs:

oktatási és kulturális miniszter
Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
egészségügyi miniszter
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter
közlekedési, hírközlési és energiaügyi
miniszter
környezetvédelmi és vízügyi miniszter
nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter
önkormányzati miniszter
szociális és munkaügyi miniszter
igazságügyi és rendészeti miniszter
pénzügyminiszter
Határidõ: folyamatos
Indikátor: legalább évente 2 szakmaközi, széles körû,
a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs
Fórum által szervezett egyeztetõ fórum
a fenti kormányzati szervek képviseletével
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II. Elõkészítés, helyzetfelmérés

II. 1. A tehetségsegítés létezõ magyarországi rendszerének, hiányosságainak és átfedéseinek felmérése érdekében el kell készíteni Magyarország tehetségtérképét. A tehetségsegítõ szakmai szervezetek véleményének kikérését
követõen pályázati források bevonásával kell megszervezni a különbözõ tehetség-területeken folyó tehetségsegítés
szakmai és szervezeti együttmûködési lehetõségeinek
a feltárását.
Felelõs: oktatási és kulturális miniszter
Határidõ: 2009. december 31.
Indikátor: tehetségtérkép, legalább 5 szakmai fórum,
különbözõ tehetségterületeken dolgozó
fejlesztõk együttmûködésének szakmai és
szervezeti keretrendszere
II. 2. A tehetségsegítésre alkalmas módszerek adaptálása érdekében az EU és más országok tehetségsegítõ tapasztalatait szervezett és rendszerezett formában fel kell
tárni és fel kell dolgozni.
Felelõs: oktatási és kulturális miniszter
Határidõ: 2010. június 30.
Indikátor: javaslat az adaptálható és támogatható
programokra, programelemekre
II. 3. Ki kell dolgozni a tehetségsegítés különbözõ formáiban alkalmazandó szakmai minimumkövetelményeket
és értékelésüknek a rendszerét.
Felelõs: oktatási és kulturális miniszter
Határidõ: 2010. március 31.
Indikátor: a szakmai minimum-követelmények
és értékelési rendszerük leírása, valamint az
elsõ értékelések összegzése

III. A tehetségsegítõ hagyományok õrzése
és gazdagítása
III. 1. A tehetségsegítést szakmailag megalapozó
többciklusú képzés alap- és mesterképzési rendszerébe, továbbá a pedagógusok, a gyermekjóléti alapellátásban és
a gyermekvédelmi szakellátásban dolgozók továbbképzésének rendszerébe be kell építeni a tehetségek felismerését
és a tehetségek segítését szolgáló korszerû pedagógiai
módszereket közvetítõ tartalmakat.
Felelõs: oktatási és kulturális miniszter
Határidõ: 2010. június 30.
Indikátor: összefoglaló jelentés az új tehetséggondozó
tartalmak beépítésének helyzetérõl,
az átalakított és kezdeményezett graduális
és posztgraduális képzésekrõl
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III. 2. A tehetségsegítés témakörében a szakmai kompetenciák fejlesztése és a hosszú távon eredményes tehetségsegítés érdekében pályázati úton támogatott
a) általános és specifikus képzéseket kell tartani, különös tekintettel a tehetségek felismerése szakmai alapelveinek alkalmazására,
b) oktatási tananyagokat, módszertani segédanyagokat
kell kidolgozni, valamint interaktív szakmaközi fórumot
kell kialakítani és mûködtetni,
c) 2009-ben és 2010-ben megvalósuló, több régióra kiterjedõ modellprojekteket kell elõkészíteni és elindítani,
d) a közoktatást érintõ jogszabályokban a tehetséggondozással kapcsolatban meg kell határozni a tehetségsegítés
szakmai alapelveit, ehhez regionális munkacsoportokban
kell összefoglalni a szakmai tapasztalatokat.
Felelõs:

oktatási és kulturális miniszter
szociális és munkaügyi miniszter
önkormányzati miniszter
Határidõ: a) 2010. december 31.
b) 2010. június 30.
c) 2010. december 31.
d) 2009. december 31.
Indikátor: a) évente öt képzés
b) oktatási tananyagok beválásának
vizsgálata
c) három mûködõ modellprogram
d) legalább 3 regionális munkacsoport
elkészült összefoglalója
III. 3. Támogatni kell pályázati úton az óvodai tehetségsegítés legkiválóbb mûhelyeit.
Felelõs: oktatási és kulturális miniszter
Határidõ: 2010. december 31.
Indikátor: évente legalább 50 támogatott program
III. 4. Támogatni kell pályázati úton az általános iskolai, a középiskolai és a szakiskolai tehetségsegítõ mûhelyeket.
Felelõs: oktatási és kulturális miniszter
Határidõ: 2010. december 31.
Indikátor: évente legalább 90 támogatott program
III. 5. Támogatni kell pályázati úton a felsõoktatás,
a továbbképzés és a pályakezdés tehetségsegítõ mûhelyeit.
Felelõs: oktatási és kulturális miniszter
Határidõ: 2010. december 31.
Indikátor: évente legalább 35 támogatott program
III. 6. Támogatni szükséges mind új, mind pedig már
hagyományokkal rendelkezõ, országosan meghirdetésre
kerülõ, a hazai alap- és középfokú oktatás területén megrendezendõ tehetséggondozó, tanulmányi, mûvészeti versenyeket, továbbá hazai csapatok részvételét nemzetközi
versenyeken.
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Felelõs: oktatási és kulturális miniszter
Határidõ: 2010. december 31.
Indikátor: évente legalább 90 támogatott hazai verseny
meghirdetése és 12 nemzetközi versenyen
való részvétel
III. 7. Támogatni kell pályázati úton a sikeres önkormányzati, egyházi és civil tehetségsegítõ kezdeményezéseket a tehetségsegítés különbözõ területein.
Felelõs: oktatási és kulturális miniszter
Határidõ: 2010. december 31.
Indikátor: évente legalább 100 támogatott program
III. 8. Támogatni kell pályázati úton a közoktatásban
tanulók vonatkozásában a mûszaki és természettudományos kompetenciákat elmélyítõ tehetségsegítõ programokat, tevékenységeket.
Felelõs: oktatási és kulturális miniszter
Határidõ: 2010. december 31.
Indikátor: évente legalább 30 támogatott program

IV. A tehetségsegítõ programok integrált
rendszerének létrehozása
IV. 1. Ki kell alakítani a Tehetségpontok, a tehetségsegítõ szervezetek és az oktatásirányítás helyi, regionális és
országos szintjei vonatkozásában a tehetségsegítés terén
megvalósítandó szakmai együttmûködések rendszerét.
Felelõs: oktatási és kulturális miniszter
Határidõ: 2010. június 30.
Indikátor: együttmûködési lehetõségeket összegzõ
jelentés, 25 megkötött együttmûködési
megállapodás
IV. 2. Támogatni kell az eredményes területi tehetségsegítõ szolgáltatások térségi hálózatának kialakítását, valamint a jó gyakorlatok elterjesztése érdekében a már jelenleg is sikeresen mûködõ térségi hálózatokat.
Felelõs: oktatási és kulturális miniszter
Határidõ: 2010. december 31.
Indikátor: 5 támogatott program évente
IV. 3. Támogatni kell a határon túli magyarság tehetségsegítõ szervezeteivel együttmûködésben kidolgozott
programok megvalósítását.
Felelõs: oktatási és kulturális miniszter
Határidõ: 2010. december 31.
Indikátor: 10 támogatott program évente

25085

V. Egyenlõ hozzáférés biztosítása
a tehetségsegítés területén
V. 1. Fel kell mérni a tehetségsegítés különbözõ formáira jellemzõ nemi arányokat mind a tehetségsegítõk,
mind a támogatott tehetségek vonatkozásában, továbbá
a felmérésen alapuló programot kell kidolgozni és elindítani az elvárható optimális megoszlás kialakítása érdekében.
Felelõs:

oktatási és kulturális miniszter
szociális és munkaügyi miniszter
Határidõ: 2010. december 31.
Indikátor: javaslatokat tartalmazó kutatási jelentés
V. 2. Ki kell alakítani a tehetségpontok, a tehetségsegítõ szervezetek és az oktatásirányítás helyi, regionális és
országos szintjei vonatkozásában a tehetségsegítés terén
megvalósítandó szakmai együttmûködések rendszerét
a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetû, valamint
az otthont nyújtó ellátásban, továbbá utógondozói ellátásban részesülõ fiatal felnõttekkel kapcsolatot tartó állami és
civil fenntartású intézményekkel, szervezetekkel. Meg
kell határozni a folyamatos együttmûködés szabályait,
létre kell hozni az együttmûködések megvalósításának
pályázati úton támogatott rendszerét.
Felelõs:

oktatási és kulturális miniszter
szociális és munkaügyi miniszter
Esélyegyenlõségi Kormányhivatal
Határidõ: 2010. június 30.
Indikátor: együttmûködési lehetõségeket összegzõ
jelentés, 25 megkötött együttmûködési
megállapodás
V. 3. Ki kell alakítani a roma fiatalokkal kapcsolatot
tartó civil szervezetek, kisebbségi önkormányzatok, valamint a tehetségpontok és tehetségsegítõ szervezetek folyamatos együttmûködésének szabályait, az együttmûködések megvalósításának pályázati úton támogatott rendszerét.
Felelõs:

oktatási és kulturális miniszter
szociális és munkaügyi miniszter
Esélyegyenlõségi Kormányhivatal
Határidõ: 2010. június 30.
Indikátor: együttmûködési lehetõségeket összegzõ
jelentés, 25 megkötött együttmûködési
megállapodás
V. 4. Ki kell alakítani a tehetségsegítõ szervezetek folyamatos együttmûködésének rendszerét a fogyatékossággal élõ fiatalokkal kapcsolatot tartó állami és civil fenntar-
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tású intézményekkel és szervezetekkel. Meg kell határozni
a folyamatos együttmûködés szabályait, létre kell hozni az
együttmûködések megvalósításának pályázati úton
támogatott tevékenység-rendszerét.
Felelõs:

oktatási és kulturális miniszter
szociális és munkaügyi miniszter
Határidõ: 2010. június 30.
Indikátor: együttmûködési lehetõségeket összegzõ
jelentés, 25 megkötött együttmûködési
megállapodás

V. 5. A Nemzeti Tehetség Alap forrásainak terhére pályázati úton támogatást kell biztosítani azoknak a tehetségsegítõ kezdeményezéseknek, amelyek javítják a hátrányos
helyzetû települések tehetségsegítõ szolgáltatásokhoz
történõ hozzáférését.
Felelõs:

oktatási és kulturális miniszter
szociális és munkaügyi miniszter
Határidõ: 2010. december 31.
Indikátor: évente 50 támogatott program
V. 6. A tehetség kibontakoztatását az integráció elveinek érvényesítésével megvalósító programokat kell szervezni a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetû, otthont nyújtó ellátásban részesülõ gyermekek, fiatalok és az
utógondozói ellátásban részesülõ fiatal felnõttek számára.
Felelõs:

oktatási és kulturális miniszter
szociális és munkaügyi miniszter
Határidõ: 2010. december 31.
Indikátor: a támogatott programokban részt vevõ
fiatalok száma évente legalább 1000 fõ
V. 7. A tehetség kibontakoztatását az integráció elveinek érvényesítésével megvalósító programokat kell szervezni roma gyermekek, fiatalok számára.
Felelõs:

oktatási és kulturális miniszter
szociális és munkaügyi miniszter
Határidõ: 2010. december 31.
Indikátor: a támogatott programokban részt vevõ
fiatalok száma évente legalább 1000 fõ

V. 8. Roma személyek tehetségsegítõvé válását támogató programokat szükséges kidolgozni.
Felelõs:

oktatási és kulturális miniszter
szociális és munkaügyi miniszter
Határidõ: 2010. december 31.
Indikátor: a támogatott programokban részt vevõ
tehetségsegítõk száma évente legalább 50 fõ
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VI. A tehetséges fiatalok társadalmi
felelõsségének növelése
VI. 1. Ki kell dolgozni és be kell vezetni a tehetséges
fiatalok önmenedzselõ, innovációs és vezetõi készségeit
fejlesztõ programokat.
Felelõs: oktatási és kulturális miniszter
Határidõ: 2010. december 31.
Indikátor: kísérleti program elindítása legalább
5 helyszínen
VI. 2. Segíteni kell a tehetséges fiatalok életvitelét tanácsadó szolgálatok, segítõ mechanizmusok bevonásával.
Felelõs: oktatási és kulturális miniszter
Határidõ: 2010. december 31.
Indikátor: évente legalább 20 tanácsadó hely létesítése

VII. A tehetségsegítõ személyek és szervezetek
munkájának megbecsülése
VII. 1. Biztosítani kell a tehetségeket segítõ szakemberek anyagi megbecsülését.
Felelõs: oktatási és kulturális miniszter
szociális és munkaügyi miniszter
önkormányzati miniszter
Határidõ: 2010. június 30.
Indikátor: évente max. 200 támogatott fõ
VII. 2. Ki kell dolgozni a tehetségeket segítõ általános
és középiskolai, szakiskolai tanárok tehermentesítésére
szolgáló programot (pályázati úton elnyerhetõ alkotóév,
segítõ pedagógiai asszisztens és órakedvezmény).
Felelõs: oktatási és kulturális miniszter
Határidõ: 2010. december 31.
Indikátor: évente legalább 100 támogatott fõ
VII. 3. A tehetségsegítés területén elismert pedagógusok, szakemberek számára adományozható címet kell létrehozni, és a címmel járó elismerés anyagi fedezetét
a Nemzeti Tehetség Alapban el kell különíteni.
Felelõs: oktatási és kulturális miniszter
Határidõ: 2010. december 31.
Indikátor: évente legalább 25 támogatott fõ

VIII. A tehetség fejlesztését és hasznosulását
segítõ környezet kialakítása
VIII. 1. A tehetséges fiatal speciális helyzetét, tudásának különleges értékét tudatosító programokat kell kidolgozni és indítani a tehetséges fiatalok környezete számára.
Felelõs: oktatási és kulturális miniszter
Határidõ: 2010. december 31.
Indikátor: évente legalább 20 támogatott program
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VIII. 2. Biztosítani kell a tehetségsegítõket támogató
személyek és szervezetek elismerését.
Felelõs: oktatási és kulturális miniszter
Határidõ: 2010. december 31.
Indikátor: évente legalább 10 kitüntetett személy,
szervezet

IX. Kommunikáció és disszemináció
IX. 1. A tehetséges fiatalok, kiváló tehetséggondozók,
a legkiválóbb tehetségsegítõ mûhelyek, önfejlesztõ közösségek bemutatása a médiában, különös tekintettel a hátrányos
helyzetû, halmozottan hátrányos helyzetû, roma és fogyatékkal élõ tehetséges fiatalok és közösségeik sikertörténeteire. A
tehetségrõl, a tehetség felismerésérõl és segítésérõl, a Nemzeti Tehetség Programról szóló közérthetõ kiadvány megjelentetése a szülõk és más érdeklõdõk számára.
Felelõs: oktatási és kulturális miniszter
Határidõ: 2010. december 31.
Indikátor: rendszeres média-megjelenés, kiadvány
megjelentetése
IX. 2. A sikeres magyar tehetségsegítõ programok és
megoldások idegen nyelveken való folyamatos megjelenítése, és a 2011. évi magyar EU elnökségbõl adódó lehetõségeket is felhasználva annak megismertetése mind az
EU-ban, mind más országokban. A tehetségsegítés jó példáinak EU-adaptálásra való elõkészítése, EU Tehetségnapok kezdeményezése.
oktatási és kulturális miniszter
külügyminiszter
Határidõ: 2010. december 31.
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Indikátor: idegen nyelvû kommunikációs anyagok,
legalább 5 EU-adaptálásra elõkészített hazai
jó gyakorlat

A Kormány
1121/2009. (VII. 23.) Korm.
határozata
a 2009. évi központi költségvetés általános
tartalékának elõirányzatából történõ
felhasználásról
1. A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 38. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében 1101,6 millió forint melléklet szerinti átcsoportosítását rendeli el a 2009. évi központi költségvetés általános tartaléka terhére.
Felelõs:

pénzügyminiszter
érintett fejezetek irányítását ellátó szervek
vezetõi
Határidõ: azonnal
2. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.

Felelõs:

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök
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Melléklet az 1121/2009. (VII. 23.) Korm. határozathoz
X. Miniszterelnökség
I. Országgyûlés
XIV. Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium
XVIII. Külügyminisztérium
XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium
Fejezet száma és megnevezése

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELÕIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2009.
Millió forintban, egy tizedessel
KIADÁSOK
Államháztartási
egyedi
azonosító

Elõ- KiJog- Jog- ElõJog- Jog- ir.- emelt FejeAl- címir.Cím- Al- címFejezet- Cím- címcím- cso- elõ- zet- név cím- csop.- cím- csop.szám szám szám csop.- szám port- ir.név
név név név név
szám
szám szám
I.
19
2

283645

1
XIV.

003704

1
1
3
XVIII.
50
1
XX.
11
10
2

271445

2
1
5

X.
1

A módoA módosítást
sítás
elrendelõ
követjogMódosítás
kezõ
szabály/
(+/–)
évre
hatááthúzódó
rozat
hatása
száma

Országgyûlés
Költségvetési Tanács
Fejezeti kezelésû elõirányzatok
Fejezeti általános tartalék

410,0

Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium
Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium igazgatása
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások

561,6

70,0

Oktatási és Kulturális Minisztérium
Fejezeti kezelésû elõirányzatok
Alapítványok, közalapítványok támogatása
Kulturális alapítványok, közalapítványok támogatása
Egyéb kulturális alapítványok, közalapítványok támogatása
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások

60,0

Miniszterelnökség
Tartalékok
Költségvetés általános tartaléka

20
001414

Kiemelt elõirányzat neve

Külügyminisztérium
Fejezeti kezelésû elõirányzatok
Fejezeti tartalék
Fejezeti általános tartalék

5
197535

A módosítás
jogcíme

–1 101,6

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû

TÁMOGATÁSOK
Államháztartási
egyedi
azonosító

Elõ- KiJog- Jog- ElõJog- Jog- ir.- emelt FejeAl- címir.Cím- Al- címFejezet- Cím- címcím- cso- elõ- zet- név cím- csop.- cím- csop.szám szám szám csop.- szám port- ir.név
név név név név
szám
szám szám
I.
19
2

283645

1
XIV.

003704

1
XVIII.
5
50

197535

1

Kiemelt elõirányzat neve

A módosítás
jogcíme

A módoA módosítást
sítás
elrendelõ
követjogMódosítás
kezõ
szabály/
(+/–)
évre
hatááthúzódó
rozat
hatása
száma

Országgyûlés
Költségvetési Tanács
Fejezeti kezelésû elõirányzatok
Fejezeti általános tartalék

410,0

Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium
Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium igazgatása

561,6

Külügyminisztérium
Fejezeti kezelésû elõirányzatok
Fejezeti tartalék
Fejezeti általános tartalék

70,0
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A módosítás
jogcíme

TÁMOGATÁSOK
Államháztartási
egyedi
azonosító

Elõ- KiJog- Jog- ElõJog- Jog- ir.- emelt FejeAl- címir.Cím- Al- címFejezet- Cím- címcím- cso- elõ- zet- név cím- csop.- cím- csop.szám szám szám csop.- szám port- ir.név
név név név név
szám
szám szám
XX.
11
10
2

271445

2

Kiemelt elõirányzat neve

A módoA módosítást
sítás
elrendelõ
követjogMódosítás
kezõ
szabály/
(+/–)
évre
hatááthúzódó
rozat
hatása
száma

Oktatási és Kulturális Minisztérium
Fejezeti kezelésû elõirányzatok
Alapítványok, közalapítványok támogatása
Kulturális alapítványok, közalapítványok támogatása
Egyéb kulturális alapítványok, közalapítványok támogatása

60,0

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû
Foglalkoztatottak létszáma (fõ) — idõszakra
Foglalkoztatottak létszáma (fõ) — idõszakra
Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû

A támogatás folyósítása/zárolása
(módosítás +/—)

Az adatlap 5 példányban töltendõ ki
Fejezet

1 példány

Állami Számvevõszék

1 példány

idõarányos

Magyar Államkincstár

1 példány

teljesítményarányos

Pénzügyminisztérium

2 példány

egyéb: azonnal

Összesen

1 101,6

I.
negyedév

II.
negyedév

III.
negyedév

IV.
negyedév

1 101,6

* Az összetartozó elõirányzat-változásokat (+/–) egymást követõen kell szerepeltetni.

A Kormány
1122/2009. (VII. 23.) Korm.
határozata

2008. évi CII. törvény 35. § (2) bekezdésében meghatározott keretet terheli. Az MFB tv. 5. § (1) bekezdés b) pontja
alapján vállalt jogszabályi alapú költségvetési készfizetõ
kezességvállalásért az MFB Zrt.-nek a program keretében
nyújtott bankgarancia összegének 90%-ára kezességvállaa vállalkozások tartós forgóeszköz hiteleihez
biztosítandó MFB Gazdaságélénkítési Bankgarancia lási díjat kell fizetnie a Magyar Állam javára. Az MFB Zrt.
által fizetendõ egyszeri, a vállalt bankgarancia futamidejéProgramról
hez igazodó kezességvállalási díj mértéke egyéves bankgarancia esetén az állami kezességvállalással érintett tõke1. A Kormány
összeg 0,3%-a, kétéves bankgarancia esetén 0,58%-a,
a) a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról
hároméves bankgarancia esetén 0,74%-a, négyéves
szóló 2001. évi XX. törvény (a továbbiakban: MFB tv.) 2. §
bankgarancia esetén 1,05%-a, ötéves bankgarancia esetén
k) pontja alapján úgy határoz, hogy elsõdlegesen a termelõ
2%-a;
tevékenységet végzõ vállalkozások részére MFB Gazdaságélénkítési Bankgarancia Program kerüljön meghirdeFelelõs: nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter
tésre 50 milliárd forintos bankgarancia keretösszeggel,
pénzügyminiszter
a tõkeösszeg 80%-ának megfelelõ mértékû, piaci alapú
Határidõ: folyamatos
bankgarancia biztosításával vállalkozások éven túli
lejáratú forgóeszközhiteleihez;
c) felhívja a nemzeti fejlesztési és gazdasági minisztert,
Felelõs: nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter
hogy az 1. pont szerinti bankgarancia program kidolgozása
Határidõ: 2009. július 31.
és bevezetése érdekében, valamint a bankgarancia programmal ösztönözni kívánt termelõ ágazatok kijelölésére az
b) úgy dönt, hogy az MFB Gazdaságélénkítési Bankga- MFB Zrt. felé a szükséges tulajdonosi intézkedést tegye
rancia Program keretében az MFB Magyar Fejlesztési meg.
Bank Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság (a továbbiakFelelõs: nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter
ban: MFB Zrt.) által biztosított bankgarancia 90%-a a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésérõl szóló
Határidõ: azonnal
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2. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba, egyidejûleg hatályát veszti a gazdaságélénkítési hitelprogrammal összefüggõ egyes kérdésekrõl szóló
2160/2008. (XI. 12.) Korm. határozat.
Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

A Kormány tagjainak
határozatai
A miniszterelnök
47/2009. (VII. 23.) ME
határozata
a Magyar Köztársaság Kormánya
és az Indonéz Köztársaság Kormánya közötti
pénzügyi együttmûködési keretprogram
kialakításáról szóló megállapodás
létrehozására adott felhatalmazásról
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A miniszterelnök
48/2009. (VII. 23.) ME
határozata
a Magyar Köztársaság Kormánya
és Mongólia Kormánya közötti pénzügyi
együttmûködési keretprogram kialakításáról szóló
megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
A nemzetközi szerzõdésekkel kapcsolatos eljárásról
szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, a nemzeti fejlesztési és gazdasági
miniszter és a külügyminiszter elõterjesztése alapján
1. egyetértek a Magyar Köztársaság Kormánya és
Mongólia Kormánya közötti pénzügyi együttmûködési
keretprogram kialakításáról szóló megállapodás (a továbbiakban: szerzõdés) létrehozásával;
2. felhatalmazom a nemzeti fejlesztési és gazdasági minisztert, hogy – az érintett miniszterekkel egyetértésben –
a tárgyalásokon részt vevõ személyeket kijelölje;
3. felhatalmazom a nemzeti fejlesztési és gazdasági minisztert vagy az általa kijelölt személyt, hogy a tárgyalások
eredményeként elõálló szövegtervezetet kézjegyével lássa el;
4. felhívom a külügyminisztert, hogy a szerzõdés létrehozásához szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;

A nemzetközi szerzõdésekkel kapcsolatos eljárásról
szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, a nemzeti fejlesztési és gazdasági
miniszter és a külügyminiszter elõterjesztése alapján

5. felhívom a nemzeti fejlesztési és gazdasági minisztert és a külügyminisztert, hogy a szerzõdés létrehozását
követõen a szerzõdés végleges szövegének megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat tervezetét haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.

1. egyetértek a Magyar Köztársaság Kormánya és az
Indonéz Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttmûködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás
(a továbbiakban: szerzõdés) létrehozásával;

Bajnai Gordon s. k.,

2. felhatalmazom a nemzeti fejlesztési és gazdasági minisztert, hogy – az érintett miniszterekkel egyetértésben –
a tárgyalásokon részt vevõ személyeket kijelölje;
3. felhatalmazom a nemzeti fejlesztési és gazdasági minisztert vagy az általa kijelölt személyt, hogy a tárgyalások
eredményeként elõálló szövegtervezetet kézjegyével lássa el;
4. felhívom a külügyminisztert, hogy a szerzõdés létrehozásához szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;
5. felhívom a nemzeti fejlesztési és gazdasági minisztert és a külügyminisztert, hogy a szerzõdés létrehozását
követõen a szerzõdés végleges szövegének megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat tervezetét
haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.

miniszterelnök

A miniszterelnök
49/2009. (VII. 23.) ME
határozata
a Magyar–Román Gazdasági Együttmûködési
Kormányközi Vegyesbizottság magyar tagozata
elnökének kinevezésérõl
A kormányközi vegyesbizottságok tagjainak és tisztségviselõinek kinevezésérõl szóló 2118/2008. (VIII. 27.)
Korm. határozat 3/a. pontja alapján
1. Varga István urat a Magyar–Román Gazdasági
Együttmûködési Kormányközi Vegyesbizottság magyar
tagozata elnökévé kinevezem.
2. Hatályát veszti a Magyar–Román Gazdasági Együttmûködési Kormányközi Vegyesbizottság magyar tagozata
elnökének kinevezésérõl szóló 56/2008. (VIII. 26.) ME
határozat.

Bajnai Gordon s. k.,

Bajnai Gordon s. k.,

miniszterelnök

miniszterelnök
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó megjelentette a
Módszertani útmutató a helyi önkormányzati rendeletek szerkesztéséhez
címû kiadványt
Az útmutató célja, hogy a helyi önkormányzati rendeletek alkotása során történõ helyes alkalmazásához gyakorlati segítséget nyújtson. Az útmutató sorra veszi a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény és a kapcsolódó végrehajtási rendeletek azon rendelkezéseit, amelyeket a helyi önkormányzati jogalkotásnál alkalmazni kell. Ezen rendelkezésekhez fûz gyakorlati útmutatást, kifejezetten
önkormányzati rendeletekbõl merített helyes és helytelen példákat.
Jelenleg igen nagy az eltérés az egyes megyékben, illetve a megyéken belül az egyes településeken használt önkormányzati rendeletek alkotása során alkalmazott módszerekben, szokásokban.
Erre tekintettel néhány közigazgatási hivatal mintarendeletekkel segíti az adott megyében mûködõ
települések jegyzõinek munkáját. Egységes, a helyi önkormányzatok részére készülõ jogszabály-szerkesztési segédanyagot azonban még sem az Önkormányzati Minisztérium, sem az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium nem adott ki. Ezt a hiányt próbálja részben pótolni ez a kiadvány. Egyre nagyobb ugyanis az igény arra, hogy a helyi önkormányzati rendeleteket is egységes
szerkesztési módszerrel, egységes szerkezetben, elektronizálva minden állampolgár elérhesse,
megismerhesse és következetesen alkalmazhassa.
A fentiekre tekintettel ajánljuk a kiadványt az ország valamennyi jegyzõjének, körjegyzõjének,
fõjegyzõjének, a polgármestereknek, megyei közgyûlési elnököknek, a képviselõ-testületek tagjainak, valamint a helyi jogalkotás elõkészítésében részt vevõ hivatali munkatársaknak.
A 104 oldalas kiadvány ára: 1155 Ft áfával.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán)
szám alatti Közlöny Könyvesházban (tel.: 321-2136, fax: 321-5275), valamint a Budapest VIII., Somogyi
Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban (tel.: 318-8411), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

MEGRENDELÕLAP
Megrendeljük a Módszertani útmutató a helyi önkormányzati rendeletek szerkesztéséhez
címû kiadványt
(ára: 1155 Ft + postaköltség), ...................... példányban, és kérem juttassák el az alábbi címre:

A megrendelõ (cég) neve: ........................................................................................................
Címe (város, irányítószám): .....................................................................................................
Utca, házszám: .........................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: ................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ..................................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele
után, 8 napon belül a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi
jelzõszámára átutalom.
Keltezés: ………………………………………
………………………………………

cégszerû aláírás
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elnöke: dr. Petrétei József. A szerkesztésért felelõs: dr. Tordai Csaba. Budapest V., Kossuth tér 1–3.
Kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó. Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., www.mhk.hu. Telefon: 266-9290.
A papír alapon terjesztett Magyar Közlöny a kormányzati portálon közzétett hiteles elektronikus dokumentum oldalhû másolata.
A Határozatok Tára hivatalos lap tartalma a Magyar Közlöny IX. részében jelenik meg.
Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónál
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó a Magyar Posta Zrt. közremûködésével.
Telefon: 235-4554, 266-9290/240, 241 mellék. Terjesztés: tel.: 317-9999, 266-9290/245 mellék.
Példányonként megvásárolható a Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban (tel.: 318-8411),
illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a
www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
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