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Tar ta lom jegy zék

182/2009. (IX. 10.) Korm.
rendelet

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi CXI. törvény
hatálybalépésével, valamint a belsõ piaci szolgáltatásokról szóló
2006/123/EK irányelv átültetésével összefüggésben egyes
kormányrendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezésérõl 36364

183/2009. (IX. 10.) Korm.
rendelet

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében nyújtandó
támogatási elõleg fizetéséhez kapcsolódó egyes kormányrendeletek
módosításáról 36633

184/2009. (IX. 10.) Korm.
rendelet

A közigazgatási hatósági eljárásban a személyes költségmentesség
megállapításáról szóló 180/2005. (IX. 9.) Korm. rendelet módosításáról 36633

185/2009. (IX. 10.) Korm.
rendelet

A hatósági közvetítõkrõl 36634

186/2009. (IX. 10.) Korm
rendelet

A bejelentésköteles szolgáltatási tevékenységek tekintetében a bejelentés
elmulasztása esetén fizetendõ bírságról, továbbá a szolgáltatás felügyeletét
ellátó hatóságok általános kijelölésérõl 36638

187/2009. (IX. 10.) Korm.
rendelet

A közigazgatási hatósági eljárás megindulásáról szóló értesítés érdekében
vezetett elektronikus adatbázis létrehozásáról, vezetésérõl, valamint 
az adatbázis alapján történõ értesítésrõl 36639

188/2009. (IX. 10.) Korm.
rendelet

A közigazgatási hatósági eljárás irataiban lévõ személyes és védett adatok
megismerhetetlenné tételéért, valamint az ilyen módon kivonatolt iratokról
való másolat készítéséért fizetendõ költségtérítésrõl 36640

189/2009. (IX. 10.) Korm.
rendelet

A felnõttképzést folytató intézmények és a felnõttképzési programok
akkreditációjának szabályairól szóló 22/2004. (II. 16.) Korm. rendelet
módosításáról 36640

1152/2009. (IX. 10.) Korm.
határozat

A magyar küldöttség részvételérõl az ENSZ Közgyûlés 64. ülésszakán 36644

1153/2009. (IX. 10.) Korm.
határozat

A Nemzeti Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány jogutód nélküli
megszüntetésének elõkészítésérõl 36646

1154/2009. (IX. 10.) Korm.
határozat

A Roma Integrációs Tanács létrehozásáról szóló 1129/2006. (XII. 25.) Korm.
határozat módosításáról 36647

74/2009. (IX. 10.) ME
határozat

Az Országos Statisztikai Tanács tagjainak megbízásáról 36648
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III. Kor mány ren de le tek

A Kormány 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelete
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól  szóló 
2004. évi CXL. törvény módosításáról  szóló 2008. évi CXI. törvény hatálybalépésével, 
valamint a belsõ piaci szolgáltatásokról  szóló 2006/123/EK irányelv átültetésével összefüggésben
egyes kormányrendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezésérõl

A Kormány
a sajtóról  szóló 1986. évi II. törvény végrehajtásáról  szóló 12/1986. (IV. 22.) MT rendelet módosítása tekintetében
a sajtóról  szóló 1986. évi II. törvény 21.  § (3) bekezdésében,
a közúti közlekedésrõl  szóló 1988. évi I. törvény végrehajtásáról  szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelet módosítása
tekintetében a közúti közlekedésrõl  szóló 1988. évi I. törvény 48.  § (2) bekezdésében,
a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti jármûvek üzemben tartásáról  szóló 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet
módosítása tekintetében a közúti közlekedésrõl  szóló 1988. évi I. törvény 48.  § (3) bekezdés a) pont 5. alpontjában,
a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról  szóló
1991. évi XXV. törvény végrehajtásáról  szóló 104/1991. (VIII. 3.) Korm. rendelet módosítása tekintetében
a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk
részleges kárpótlásáról  szóló 1991. évi XXV. törvény 29.  §-ában,
a mérésügyrõl  szóló tör vény végrehajtásáról  szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet módosítása tekintetében
a mérésügyrõl  szóló 1991. évi XLV. törvény 15.  §-ában,
a közúti jármûvezetõk utánképzésérõl  szóló 139/1991. (X. 29.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a közúti
közlekedésrõl  szóló 1988. évi I. törvény 48.  § (3) bekezdés a) pont 1. alpontjában,
a helyi önkormányzatok polgármestereinek és jegyzõinek, valamint a köztársasági megbízottak népjóléti igazgatási
feladat- és hatáskörének megállapításáról  szóló 22/1992. (I. 28.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a helyi
önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségû szervek feladat- és
hatásköreirõl  szóló 1991. évi XX. törvény 137.  §-ában,
a kárpótlási jegyek életjáradékra váltásának eljárási szabályairól  szóló 87/1992. (V. 29.) Korm. rendelet módosítása
tekintetében a kárpótlási jegyek életjáradékra váltásáról  szóló 1992. évi XXXI. törvény 12.  §-ában,
a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában az 1939. május 1-jétõl 1949.
június 8-ig terjedõ idõben alkotott jogszabályok alkalmazásával igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról
 szóló 1992. évi XXIV. törvény végrehajtásáról  szóló 92/1992. (VI. 10.) Korm. rendelet módosítása tekintetében az
igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról  szóló 1992. évi XXIV. törvény 7.  § (4) bekezdésében,
az életüktõl és szabadságuktól politikai okból megfosztottak kárpótlásáról  szóló 1992. évi XXXII. törvény
végrehajtásáról  szóló 111/1992. (VII. 1.) Korm. rendelet módosítása tekintetében az életüktõl és szabadságuktól
politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról  szóló 1992. évi XXXII. törvény 21.  § (2) bekezdésében,
a magyar állampolgárságról  szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról  szóló 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet
módosítása tekintetében a magyar állampolgárságról  szóló 1993. évi LV. törvény 24.  § (4) bekezdésében,
a statisztikáról  szóló 1993. évi XLVI. törvény végrehajtásáról  szóló 170/1993. (XII. 3.) Korm. rendelet módosítása
tekintetében a statisztikáról  szóló 1993. évi XLVI. törvény 26.  § (3) bekezdésében,
a részarány-földtulajdon önálló ingatlanná alakításával kapcsolatos költségtérítésrõl  szóló 28/1994. (III. 2.) Korm.
rendelet módosítása tekintetében a földrendezõ és a földkiadó bizottságokról  szóló 1993. évi II. törvény 16.  §-ában,
a rejtjeltevékenységrõl  szóló 43/1994. (III. 29.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a nemzetbiztonsági
szolgálatokról  szóló 1995. évi CXXV. törvény 77.  § (1) bekezdés a) pontjában,
a vasúti hatóság feladat- és hatáskörérõl  szóló 51/1994. (IV. 8.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése tekintetében
a vasúti közlekedésrõl  szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88.  § (1) bekezdés a) pontjában,
a hadigondozásról  szóló 1994. évi XLV. törvény végrehajtásáról  szóló 113/1994. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítása
tekintetében a hadigondozásról  szóló 1994. évi XLV. törvény 28.  §-ában,
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a keresõképtelenség és keresõképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenõrzésérõl  szóló 102/1995. (VIII. 25.) Korm.
rendelet módosítása tekintetében a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól  szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83.  §
(2) bekezdés b) pontjában,
a települések polgári védelmi besorolásának szabályairól és a védelmi követelményekrõl  szóló 114/1995. (IX. 27.)
Korm. rendelet módosítása tekintetében a polgári védelemrõl  szóló 1996. évi XXXVII. törvény 42.  § (1) bekezdés
a) pontjában,
a légi közlekedésrõl  szóló 1995. évi XCVII. törvény végrehajtásáról  szóló 141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet
módosítása tekintetében a légiközlekedésrõl  szóló 1995. évi XCVII. törvény 73.  § (1) bekezdés a), b), e)–h), l) és
o)–q) pontjában,
a vízgazdálkodási társulatokról  szóló 160/1995. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása tekintetében
a vízgazdálkodásról  szóló 1995. évi LVII. törvény 45.  § (7) bekezdés d) pontjában,
a külföldiek ingatlanszerzésérõl  szóló 7/1996. (I. 18.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a termõföldrõl  szóló
1994. évi LV. törvény 90.  § (1) bekezdés b) pontjában,
a talált,  illetve a lefoglalt radioaktív vagy nukleáris anyagokkal kapcsolatos intézkedésekrõl  szóló 17/1996. (I. 31.)
Korm. rendelet módosítása tekintetében az atomenergiáról  szóló 1996. évi CXVI. törvény 67.  § k) pontjában,
a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról  szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet módosítása tekintetében
a vízgazdálkodásról  szóló 1995. évi LVII. törvény 45.  § (7) bekezdés e) pontjában,
a biztonsági okmányok védelmének rendjérõl  szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet módosítása tekintetében
a biztonsági okmányok hatékony védelmének megteremtése érdekében a nemzetbiztonsági szolgálatokról  szóló
1995. évi CXXV. törvény 77.  § (1) bekezdés b) pontjában,
a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról  szóló 1996. évi XXV. törvény végrehajtásának egyes
kérdéseirõl  szóló 95/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a helyi önkormányzatok
adósságrendezési eljárásáról  szóló 1996. évi XXV. törvény 35.  § (2) bekezdésében,
a tûzvédelmi bírságról  szóló 116/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a tûz elleni védekezésrõl,
a mûszaki mentésrõl és a tûzoltóságról  szóló 1996. évi XXXI. törvény 47.  § (1) bekezdés b) pontjában,
a mentésben  való részvétel szabályairól, a polgári védelmi szakhatósági jogkörrõl és a miniszterek polgári védelmi
feladatairól  szóló 196/1996. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a polgári védelemrõl  szóló 1996. évi
XXXVII. törvény 42.  § (1) bekezdés b), d) és e) pontjában,
az utazásszervezõ és -közvetítõ tevékenységrõl  szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása tekintetében
a kereskedelemrõl  szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12.  § (1) bekezdés g) pontjában,
a lakás-elõtakarékosság állami támogatásáról  szóló 215/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása tekintetében
a lakás-takarékpénztárakról  szóló 1996. évi CXIII. törvény 26.  § a) pontjában,
a mezõgazdasági õstermelõi igazolványról  szóló 228/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása tekintetében
a személyi jövedelemadóról  szóló 1995. évi CXVII. törvény 80.  § e) pontjában,
a vizek kártételei elleni védekezés szabályairól  szóló 232/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása tekintetében
a vízgazdálkodásról  szóló 1995. évi LVII. törvény 45.  § (7) bekezdés n) pontjában,
a természetvédelmi bírság kiszabásával kapcsolatos szabályokról  szóló 33/1997. (II. 20.) Korm. rendelet módosítása
tekintetében a természet védelmérõl  szóló 1996. évi LIII. törvény 85.  § (1) bekezdés 11. pontjában,
a lakás-takarékpénztár általános szerzõdési feltételeirõl  szóló 47/1997. (III. 12.) Korm. rendelet módosítása
tekintetében a lakás-takarékpénztárakról  szóló 1996. évi CXIII. törvény 26.  § b) pontjában,
az óvóhelyi védelem, az egyéni védõeszköz-ellátás, a lakosság riasztása, valamint a kitelepítés és befogadás
általános szabályairól  szóló 60/1997. (IV. 18.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a polgári védelemrõl  szóló
1996. évi XXXVII. törvény 42.  § (1) bekezdés c) pontjában,
az életüktõl és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról  szóló 1992. évi XXXII. törvényt
módosító 1997. évi XXIX. törvény végrehajtásáról  szóló 103/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet módosítása tekintetében
az életüktõl és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról  szóló 1992. évi XXXII. törvény
módosításáról  szóló 1997. évi XXIX. törvény 14.  § (8) bekezdésében,
az önkéntes kölcsönös egészségpénztárak egészségügyi intézményeinek mûködési és üzemeltetési szabályairól
 szóló 109/1997. (VI. 25.) Korm. rendelet módosítása tekintetében az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakról  szóló 
1993. évi XCVI. törvény 78.  § (2) bekezdésében,
a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelmérõl  szóló 123/1997.
(VII. 18.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a vízgazdálkodásról  szóló 1995. évi LVII. törvény 45.  § (7) bekezdés
a) pontjában,



a Pénztárak Garancia Alapjának szervezeti és mûködési szabályairól  szóló 169/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosítása
tekintetében a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról  szóló 1997. évi LXXXII. törvény 134.  § d) pontjában,
a pénztárak központi nyilvántartásával összefüggõ egyes feladatokról, a pénztáraknak, valamint a foglalkoztatóknak
a pénztártagokra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségérõl  szóló 172/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosítása
tekintetében a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról  szóló 1997. évi LXXXII. törvény 134.  § c) és
e) pontjában,
a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl  szóló
1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról  szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet módosítása tekintetében
a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl  szóló
1997. évi LXXX. törvény 58.  § b)–d), g) és h) pontjában,
a nukleáris létesítmény és a radioaktív hulladék tároló biztonsági övezetérõl  szóló 213/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet
módosítása tekintetében az atomenergiáról  szóló 1996. évi CXVI. törvény 67.  § j) pontjában,
a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól  szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról  szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. 
rendelet módosítása tekintetében a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól  szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83.  §
(2) bekezdés d), g), i)–m), r), v), y) és z) pontjában,
az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyezõ pénztárak egyes gazdálkodási szabályairól  szóló 268/1997. (XII. 22.)
Korm. rendelet módosítása tekintetében az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakról  szóló 1993. évi XCVI. törvény
78.  §-ában,
a magyar légtér igénybevételérõl  szóló 4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a légiközlekedésrõl
 szóló 1995. évi XCVII. törvény 73.  § (1) bekezdés r) pontjában,
a Balaton és a parti zóna nádasainak védelmérõl, valamint az ezeken folytatott nádgazdálkodás szabályairól  szóló
22/1998. (II. 13.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól  szóló
1995. évi LIII. törvény 110.  § (7) bekezdés 24. pontjában,
a munkába járással összefüggõ terhek csökkentését célzó támogatásokról, valamint a munkaerõ-toborzás
támogatásáról  szóló 39/1998. (III. 4.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a foglalkoztatás elõsegítésérõl és
a munkanélküliek ellátásáról  szóló 1991. évi IV. törvény 43.  § (4) bekezdésében,
a zártcélú távközlõ hálózatokról  szóló 50/1998. (III. 27.) Korm. rendelet módosítása tekintetében az elektronikus
hírközlésrõl  szóló 2003. évi C. törvény 182.  § (2) bekezdés k) pontjában,
a védett és fokozottan védett életközösségekre vonatkozó korlátozásokról és tilalmakról  szóló 67/1998. (IV. 3.) Korm.
rendelet módosítása tekintetében a természet védelmérõl  szóló 1996. évi LIII. törvény 85.  § (1) bekezdés 5. pontjában,
a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási igénybejelentéséhez kapcsolódó meg valósíthatósági tanulmány
tartalmáról és értékelésének rendjérõl  szóló 104/1998. (V. 22.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a helyi
önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszerérõl  szóló 1992. évi LXXXIX. törvény 22.  § b) pontjában,
a bányászatról  szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról  szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása
tekintetében a bányászatról  szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A.  § (1) bekezdés a)–j), m) és q) pontjában,
az államháztartás mûködési rendjérõl  szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása tekintetében az
államháztartásról  szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124.  § (2) bekezdés a)–d), f), g), i), n), p), r), s), u), v)–w), x), xa), z) és
zs) pontjában,
a települési önkormányzat jegyzõjének az állatok védelmével, valamint az állatok nyilvántartásával kapcsolatos egyes
feladat- és hatásköreirõl  szóló 245/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása tekintetében az állatok védelmérõl és
kíméletérõl  szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49.  § (3) bekezdés b) pontjában,
az ingatlanok idõben megosztott használati jogának megszerzésére irányuló szerzõdésekrõl  szóló 20/1999. (II. 5.)
Korm. rendelet módosítása tekintetében a fogyasztóvédelemrõl  szóló 1997. évi CLV. törvény 55.  § c) pontjában,
a légi személyszállítás szabályairól  szóló 25/1999. (II. 12.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a légiközlekedésrõl
 szóló 1995. évi XCVII. törvény 73.  § (1) bekezdés t) pontjában,
a nyilvános könyvtárak jegyzékének vezetésérõl  szóló 64/1999. (IV. 28.) Korm. rendelet módosítása tekintetében
a muzeális intézményekrõl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmûvelõdésrõl  szóló 1997. évi CXL. törvény 100.  §
(1) bekezdés e) pontjában,
a repülõtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének szabályairól  szóló 103/1999. (VII. 6.) Korm. rendelet
módosítása tekintetében a légiközlekedésrõl  szóló 1995. évi XCVII. törvény 73.  § (1) bekezdés u) pontjában,
a vizek és a közcélú vízilétesítmények fenntartására vonatkozó feladatokról  szóló 120/1999. (VIII. 6.) Korm. rendelet
módosítása tekintetében a vízgazdálkodásról  szóló 1995. évi LVII. törvény 45.  § (7) bekezdés b) pontjában,
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a járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdõellátások árához
nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról  szóló 134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítása
tekintetében a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól  szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83.  § (2) bekezdés a) pontjában,
a temetõkrõl és a temetkezésrõl  szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról  szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet
módosítása tekintetében a temetõkrõl és a temetkezésrõl  szóló 1999. évi XLIII. törvény 41.  § (1) bekezdés a)–e) és
g) pontjában,
a Nemzeti Kegyeleti Bizottság szervezetérõl és feladatairól  szóló 146/1999. (X.1.) Korm. rendelet módosítása
tekintetében a temetõkrõl és a temetkezésrõl  szóló 1999. évi XLIII. törvény 41.  § (1) bekezdés f) pontjában,
a katasztrófa-egészségügyi ellátásról  szóló 158/1999. (XI. 19.) Korm. rendelet módosítása tekintetében az
egészségügyrõl  szóló 1997. évi CLIV. törvény 247.  § (1) bekezdés e) pontjában, a katasztrófák elleni védekezés
irányításáról, szervezetérõl és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrõl  szóló 1999. évi
LXXIV. törvény 51.  § b) és i)–j) pontjában,
a természetvédelmi õrökre,  illetve õrszolgálatokra vonatkozó részletes szabályokról  szóló 4/2000. (I. 21.) Korm.
rendelet módosítása tekintetében a természet védelmérõl  szóló 1996. évi LIII. törvény 85.  § (1) bekezdés 6. pontjában,
a háziorvosi mûködtetési jog megszerzésérõl és visszavonásáról, valamint a háziorvosi tevékenységhez szükséges
ingó, ingatlan vagyon és mûködtetési jog megszerzésének hitelfeltételeirõl  szóló 18/2000. (II. 25.) Korm. rendelet
módosítása tekintetében az önálló orvosi tevékenységrõl  szóló 2000. évi II. törvény 3.  § (7) bekezdés a) pontjában,
a súlyos fogyatékosság minõsítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának
szabályairól  szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a fogyatékos személyek jogairól és
esélyegyenlõségük biztosításáról  szóló 1998. évi XXVI. törvény 30.  § (1) bekezdés a) és b) pontjában,
a központosított illetményszámfejtésrõl  szóló 172/2000. (X. 18.) Korm. rendelet módosítása tekintetében az
államháztartásról  szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124.  § (2) bekezdés b) pontjában,
a biztosítók éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól  szóló 192/2000. (XI. 24.)
Korm. rendelet módosítása tekintetében a számvitelrõl  szóló 2000. évi C. törvény 178.  § (1) bekezdés b) pontjában,
a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról  szóló
1994. évi XLII. törvény 26.  § (1) bekezdésében,
az úszólétesítmények lajstromozásáról  szóló 198/2000. (XI. 29.) Korm. rendelet módosítása tekintetében
a víziközlekedésrõl  szóló 2000. évi XLII. törvény 88.  § (1) bekezdés b) pontjában,
a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól  szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról rendelkezõ 217/1997. (XII. 1.)
Korm. rendelet módosításáról  szóló 207/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet tekintetében a kötelezõ egészségbiztosítás
ellátásairól  szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83.  § (2) bekezdés k) pontjában,
a befektetési alapok éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól  szóló 215/2000.
(XII. 11.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a számvitelrõl  szóló 2000. évi C. törvény 178.  § (1) bekezdés
b) pontjában,
a magánnyugdíjpénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól  szóló 222/2000.
(XII. 19.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a számvitelrõl  szóló 2000. évi C. törvény 178.  § (1) bekezdés
c) pontjában, a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról  szóló 1997. évi LXXXII. törvény 134.  § a) pontjában,
az önkéntes nyugdíjpénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól  szóló
223/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a számvitelrõl  szóló 2000. évi C. törvény 178.  §
(1) bekezdés c) pontjában, az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárakról  szóló 1993. évi XCVI. törvény 78.  §
(1) bekezdésében,
az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat engedélyével mûködõ Családvédelmi Szolgálat mûködésének
engedélyezésérõl  szóló 232/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a magzati élet védelmérõl  szóló
1992. évi LXXIX. törvény 16/A.  § (2) bekezdésében,
a bányatavak hasznosításával kapcsolatos jogokról és kötelezettségekrõl  szóló 239/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet
módosítása tekintetében a bányászatról  szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A.  § (1) bekezdés n) pontjában,
a települési szennyvíztisztítás szempontjából érzékeny felszíni vizek és vízgyûjtõterületük kijelölésérõl  szóló 240/2000. 
(XII. 23.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól  szóló 1995. évi
LIII. törvény 110.  § (7) bekezdés 29. pontjában,
a kereskedési könyvben nyilvántartott pozíciók, kockázatvállalások, a devizaárfolyam kockázat és nagykockázatok
fedezetéhez szükséges tõkekövetelmény megállapításának szabályairól és a kereskedési könyv vezetésének részletes
szabályairól  szóló 244/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a hitelintézetekrõl és a pénzügyi
vállalkozásokról  szóló 1996. évi CXII. törvény 235.  § (1) bekezdés f) pontjában,
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az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól  szóló 249/2000.
(XII. 24.) Korm. rendelet módosítása tekintetében az államháztartásról  szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124.  §
(2) bekezdés a) és b) pontjában, a számvitelrõl  szóló 2000. évi C. törvény 178.  § (1) bekezdés a) pontjában,
a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének
sajátosságairól  szóló 250/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a számvitelrõl  szóló 2000. évi
C. törvény 178.  § (1) bekezdés b) pontjában,
a befektetési vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól  szóló
251/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a számvitelrõl  szóló 2000. évi C. törvény 178.  §
(1) bekezdés b) pontjában,
az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyezõ pénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének
sajátosságairól  szóló 252/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a számvitelrõl  szóló 2000. évi
C. törvény 178.  § (1) bekezdés c) pontjában, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakról  szóló 1993. évi XCVI. törvény
78.  § (1) bekezdésében,
a biztosítók jelzáloghitelezési tevékenysége megkezdéséhez és folytatásához szükséges személyi és tárgyi
feltételekrõl  szóló 261/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a biztosítókról és a biztosítási
tevékenységrõl  szóló 2003. évi LX. törvény 234.  § e) pontjában,
az adókötelezettségek teljesítése során alkalmazandó térítésköteles nyomtatványok elõállítóinak és forgalmazóinak
kiválasztásáról  szóló 266/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása tekintetében az adózás rendjérõl  szóló 2003. évi
XCII. törvény 175.  § (8) bekezdésében,
a lakáscélú állami támogatásokról  szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a Magyar Köztársaság 
2000. évi költségvetésérõl  szóló 1999. évi CXXV. törvény 91.  § (1) bekezdés e) pontjában, a Magyar Köztársaság 2001. és 
2002. évi költségvetésérõl  szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 109.  § (1) bekezdés j) pontjában,
a levegõ védelmével kapcsolatos egyes szabályokról  szóló 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet módosítása tekintetében
a környezet védelmének általános szabályairól  szóló 1995. évi LIII. törvény 110.  § (7) bekezdés 6. és 22. pontjában,
a szennyvizek és szennyvíziszapok mezõgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól  szóló 50/2001. (IV. 3.)
Korm. rendelet módosítása tekintetében a hulladékgazdálkodásról  szóló 2000. évi XLIII. törvény (1) bekezdés
p) pontjában,
a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirõl  szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet
módosítása tekintetében a hulladékgazdálkodásról  szóló 2000. évi XLIII. törvény 59.  § (1) bekezdés c) pontjában,
a munkaerõ-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítõi tevékenység nyilvántartásba vételérõl és folytatásának
feltételeirõl  szóló 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a foglalkoztatás elõsegítésérõl és
a munkanélküliek ellátásáról  szóló 1991. évi IV. törvény 6.  § (4) bekezdésében, a Munka Törvénykönyvérõl  szóló
1992. évi XXII. törvény 203.  § (2) bekezdés d) pontjában,
egyes kültéri berendezések zajkibocsátási követelményeirõl és megfelelõségük tanúsításáról  szóló 140/2001. (VIII. 8.)
Korm. rendelet módosítása tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól  szóló 1995. évi LIII. törvény
110.  § (7) bekezdés 7. pontjában,
az örökségvédelmi bírságról  szóló 191/2001. (X. 18.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a kulturális örökség
védelmérõl  szóló 2001. évi LXIV. törvény 93.  § (1) bekezdés a) pontjában,
az ivóvíz minõségi követelményeirõl és az ellenõrzés rendjérõl  szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet módosítása
tekintetében a vízgazdálkodásról  szóló 1995. évi LVII. törvény 45.  § (7) bekezdés k) pontjában,
a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirõl  szóló 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet
módosítása tekintetében a hulladékgazdálkodásról  szóló 2000. évi XLIII. törvény 59.  § (1) bekezdés d) pontjában,
a jegyzõ hulladékgazdálkodási feladat- és hatáskörérõl  szóló 241/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet módosítása
tekintetében a hulladékgazdálkodásról  szóló 2000. évi XLIII. törvény 59.  § (1) bekezdés i) pontjában,
a hulladékgazdálkodási bírság mértékérõl, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról  szóló 271/2001.
(XII. 21.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a hulladékgazdálkodásról  szóló 2000. évi XLIII. törvény 59.  §
(1) bekezdés g) pontjában,
a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás feladatait ellátó hatóság szervezetérõl, valamint a nem polgári célú
frekvenciagazdálkodás rendjérõl  szóló 279/2001. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása tekintetében az elektronikus
hírközlésrõl  szóló 2003. évi C. törvény 182.  § (1) bekezdés c) pontjában,
az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási szabályairól  szóló 281/2001. (XII. 26.) Korm.
rendelet módosítása tekintetében az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakról  szóló 1993. évi XCVI. törvény
78.  §-ában,
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a magánnyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási tevékenységérõl  szóló 282/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet
módosítása tekintetében a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról  szóló 1997. évi LXXXII. törvény 134.  § a),
b), f), h), k), l) és m) pontjában,
a befektetési és az árutõzsdei szolgáltatási tevékenység, az értékpapír letéti õrzés, az értékpapír letétkezelés, valamint
az elszámolóházi tevékenység végzéséhez szükséges személyi, tárgyi, technikai és biztonsági feltételekrõl  szóló
283/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a tõkepiacról  szóló 2001. évi CXX. törvény 451.  §
(1) bekezdés a)–c) pontjában,
a dematerializált értékpapír elõállításának és továbbításának módjáról és biztonsági szabályairól, valamint az
értékpapírszámla, központi értékpapírszámla és az ügyfélszámla megnyitásának és vezetésének szabályairól  szóló
284/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a tõkepiacról  szóló 2001. évi CXX. törvény 451.  §
(1) bekezdés f) és g) pontjában,
a kötvényrõl  szóló 285/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a tõkepiacról  szóló 2001. évi
CXX. törvény 451.  § (1) bekezdés d) pontjában,
a letéti jegyrõl  szóló 287/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a tõkepiacról  szóló 2001. évi
CXX. törvény 451.  § (1) bekezdés d) pontjában,
a pénzváltási tevékenységrõl  szóló 297/2001. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a hitelintézetekrõl és
a pénzügyi vállalkozásokról  szóló 1996. évi CXII. törvény 235.  § (1) bekezdés a) és e) pontjában,
a magyar igazolvány és a magyar hozzátartozói igazolvány kiadásával kapcsolatos eljárásról  szóló 318/2001. (XII. 29.)
Korm. rendelet módosítása tekintetében a szomszédos államokban élõ magyarokról  szóló 2001. évi LXII. törvény 28.  §
(1) bekezdés a) pontjában,
a szomszédos államokban élõ magyarokról  szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó személyek
diákkedvezményeirõl  szóló 319/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a szomszédos államokban élõ
magyarokról  szóló 2001. évi LXII. törvény 28.  § (1) bekezdés c) pontjában,
a családi gazdaságok létrehozásáról, nyilvántartásba vételérõl, mûködtetésérõl, valamint kiemelt támogatásukról
 szóló 326/2001. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a termõföldrõl  szóló 1994. évi LV. törvény 90.  §
(1) bekezdés g) pontjában,
a termõföldre vonatkozó elõvásárlási és elõhaszonbérleti jog gyakorlásának részletes szabályairól  szóló 16/2002. (II. 18.)
Korm. rendelet módosítása tekintetében a termõföldrõl  szóló 1994. évi LV. törvény 90.  § (1) bekezdés e) pontjában,
a sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági
engedélyezési eljárások szabályairól  szóló 40/2002. (III. 21). Korm. rendelet módosítása tekintetében az épített
környezet alakításáról és védelmérõl  szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § (1) bekezdés l) és m) pontjában,
a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól  szóló 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet
módosítása tekintetében a hulladékgazdálkodásról  szóló 2000. évi XLIII. törvény 59.  § (1) bekezdés h) és q) pontjában,
az Észak-atlanti Szerzõdés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja keretében kiírásra kerülõ pályázatokon  való
részvételi jogosultság feltételeirõl, a jogosultság megszerzésével kapcsolatos eljárás szabályairól és az eljáró
szervezetrõl  szóló 164/2002. (VIII. 2.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a honvédelemrõl és a Magyar
Honvédségrõl  szóló 2004. évi CV. törvény 207.  § (1) bekezdés f) pontjában,
a polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletérõl  szóló 191/2002. (IX. 4.) Korm. rendelet
módosítása tekintetében a bányászatról  szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A.  § (1) bekezdés k) pontjában,
a Rendõrségrõl  szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100.  § (1) bekezdés d) pontjában,
a hajózási hatóságok feladat- és hatáskörérõl, valamint ille té kességérõl  szóló 237/2002. (XI. 8.) Korm. rendelet
módosítása tekintetében a víziközlekedésrõl  szóló 2000. évi XLII. törvény 88.  § (1) bekezdés a) pontjában,
a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeirõl  szóló 283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet módosítása
tekintetében a Balaton Kiemelt Üdülõkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési
Szabályzat megállapításáról  szóló 2000. évi CXII. törvény 58.  § (1) bekezdés a) pontjában,
a gyermek születése esetén az apát megilletõ munkaidõ-kedvezménnyel összefüggõ költségek megtérítésérõl  szóló
305/2002. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a Munka Törvénykönyvérõl  szóló 1992. évi XXII. törvény
203.  § (2) bekezdés f) pontjában,
a súlyos fogyatékosság minõsítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának
szabályairól  szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet, valamint a családok támogatásáról  szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 
végrehajtására kiadott 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról  szóló 21/2003. (II. 25.) Korm. rendelet
tekintetében a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlõségük biztosításáról  szóló 1998. évi XXVI. törvény 30.  §
(1) bekezdés b) pontjában,
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a vízi közlekedés egyes belvízi utakon környezetvédelmi okokból  való korlátozásáról és a korlátozás alá esõ területeken 
kiadható üzemeltetési engedélyrõl  szóló 30/2003. (III. 18.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a víziközlekedésrõl
 szóló 2000. évi XLII. törvény 88.  § (1) bekezdés g) és h) pontjában,
az élet elvesztéséért járó egyösszegû kárpótlás végrehajtásáról  szóló 31/2003. (III. 27.) Korm. rendelet módosítása
tekintetében a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésérõl  szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 57/A.  §
(2) bekezdésében,
a környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt
gumiabroncs behozatalának feltételeirõl  szóló 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet módosítása tekintetében
a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról  szóló 1995. évi
LVI. törvény 21.  § (2)–(4) bekezdésében, és a hulladékgazdálkodásról  szóló 2000. évi XLIII. törvény 59.  § (1) bekezdés
q) pontjában,
az Országos Atomenergia Hivatal feladatáról, hatáskörérõl és bírságolási jogkörérõl, valamint az Atomenergia
Koordinációs Tanács tevékenységérõl  szóló 114/2003. (VII. 29.) Korm. rendelet módosítása tekintetében az
atomenergiáról  szóló 1996. évi CXVI. törvény 67.  § a) pontjában, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól  szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A.  § a) pontjában,
a hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményeirõl  szóló 126/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet
módosítása tekintetében a hulladékgazdálkodásról  szóló 2000. évi XLIII. törvény 59.  § (1) bekezdés f) pontjában,
a nemzetgazdaság védelmi felkészítése és mozgósítása feladatai végrehajtásának szabályozásáról  szóló 131/2003.
(VIII. 22.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl  szóló 2004. évi
CV. törvény 207.  § (1) bekezdés h) pontjában,
a polgári célú pirotechnikai tevékenységek felügyeletérõl  szóló 155/2003. (X. 1.) Korm. rendelet módosítása
tekintetében a Rendõrségrõl  szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100.  § (1) bekezdés a) pontjában,
a Nemzeti Civil Alapprogramról  szóló 2003. évi L. törvény végrehajtásáról  szóló 160/2003. (X. 7.) Korm. rendelet
módosítása tekintetében a Nemzeti Civil Alapprogramról  szóló 2003. évi L. törvény 15.  § (3) bekezdésében,
a szomszédos államokban élõ magyarokról  szóló 2001. évi LXII. törvény pedagógusokat és oktatókat érintõ
rendelkezéseinek végrehajtásáról  szóló 206/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet módosítása tekintetében szomszédos
államokban élõ magyarokról  szóló 2001. évi LXII. törvény 28.  § (1) bekezdés d) és h) pontjában,
a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról  szóló 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet módosítása
tekintetében a közúti közlekedési nyilvántartásról  szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 40.  §-ában,
a magyar vízi utakon külföldi államok lobogója alatt közlekedõ tengeri hajók biztonsági ellenõrzésérõl  szóló 225/2003.
(XII. 13.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a víziközlekedésrõl  szóló 2000. évi XLII. törvény 88.  § (1) bekezdés
a) pontjában,
az elektronikus hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeirõl, az elektronikus hírközlési szolgáltatások
adatbiztonságáról, valamint az azonosítókijelzés és hívásátirányítás szabályairól  szóló 226/2003. (XII. 13.) Korm.
rendelet módosítása tekintetében az elektronikus hírközlésrõl  szóló 2003. évi C. törvény 182.  § (2) bekezdés
i) pontjában,
a társadalombiztosítási nyugellátásról  szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról rendelkezõ 168/1997. (X. 6.)
Korm. rendelet és a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól  szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról rendelkezõ 
217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról  szóló 248/2003. (XII. 23.) Korm. rendelet tekintetében
a társadalombiztosítási nyugellátásról  szóló 1997. évi LXXXI. törvény 101.  § (1) bekezdés h) pontjában, a kötelezõ
egészségbiztosítás ellátásairól  szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83.  § (2) bekezdés k) pontjában,
a nemzetközi kombinált árufuvarozást elõsegítõ kedvezményekrõl  szóló 266/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet
módosítása tekintetében a közúti közlekedésrõl  szóló 1988. évi I. törvény 48.  § (3) bekezdés a) pont 2. alpontjában és
a gépjármûadóról  szóló 1991. évi LXXXII. törvény 16.  §-ában,
az egyes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi feladat- és hatásköröket megállapító kormányrendeletek
módosításáról  szóló 269/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése tekintetében a környezet védelmének
általános szabályairól  szóló 1995. évi LIII. törvény 110/A.  §-ában,
a referenciaajánlatokról, hálózati szerzõdésekrõl, valamint az ezekkel kapcsolatos eljárások részletes szabályairól  szóló
277/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása tekintetében az elektronikus hírközlésrõl  szóló 2003. évi C. törvény
182.  § (2) bekezdés h) pontjában,
a haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának
engedélyezésérõl  szóló 16/2004. (II. 6.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a haditechnikai termékek gyártásának 
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és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezésérõl  szóló 2005. évi CIX. törvény 10.  § (1) bekezdés
c) pontjában,
a mezõgazdasági és élelmiszer-ipari termékek exportjával összefüggõ intézkedések végrehajtásának általános
szabályairól  szóló 29/2004. (II. 28.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,
valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl  szóló 2007. évi
XVII. törvény 81.  § (1) bekezdés d) pontjában,
a Nemzet Sportolója Címrõl  szóló 40/2004. (III. 12.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a sportról  szóló 2004. évi
I. törvény 79.  § (1) bekezdés e) pontjában, 62.  § (2) bekezdésében,
az olimpiai járadékról  szóló 41/2004. (III. 12.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a sportról  szóló 2004. évi
I. törvény 79.  § (1) bekezdés e) pontjában,
a postai szolgáltatók piacra lépésének feltételeirõl  szóló 68/2004. (IV. 15.) Korm. rendelet módosítása tekintetében
a postáról  szóló 2003. évi CI. törvény 53.  § (1) bekezdés b) pontjában,
az elektronikus hírközlési szolgáltatás igénybevétele során alkalmazható közvetítõválasztásról  szóló 73/2004. (IV. 15.)
Korm. rendelet módosítása tekintetében az elektronikus hírközlésrõl  szóló 2003. évi C. törvény 182.  § (2) bekezdés
e) pontjában,
a postai szolgáltatások ellátásáról és minõségi követelményeirõl  szóló 79/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet módosítása
tekintetében a postáról  szóló 2003. évi CI. törvény 53.  § (1) bekezdés b) és c) pontjában,
a polgári légi közlekedés védelmének szabályairól és a Légiközlekedés Védelmi Bizottság jogkörérõl, feladatairól és
mûködésének rendjérõl  szóló 104/2004. (IV. 27.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a légiközlekedésrõl  szóló
1995. évi XCVII. törvény 73.  § (1) bekezdés v) pontjában,
az áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselõ jogok országhatárt,  illetve vámhatárt átlépõ kereskedelmérõl  szóló
110/2004. (IV. 28.) Korm. rendelet módosítása tekintetében az európai uniós csatlakozással összefüggõ egyes
tör vénymódosításokról és tör vényi rendelkezések hatályon kívül helyezésérõl  szóló 2004. évi XXIX. törvény 140.  §
(4) bekezdésében,
az Egyetemes Elektronikus Hírközlési Támogatási Kassza mûködésére, felügyeletére, felhasználására,
megszüntetésére és forrásaira vonatkozó részletes szabályokról  szóló 134/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet módosítása
tekintetében az elektronikus hírközlésrõl  szóló 2003. évi C. törvény 182.  § (2) bekezdés j) pontjában,
a BM Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság piacfelügyeleti eljárásának részletes szabályairól  szóló 139/2004.
(IV. 29.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a tûz elleni védekezésrõl, a mûszaki mentésrõl és a tûzoltóságról  szóló 
1996. évi XXXI. törvény 47.  § (1) bekezdés g) pontjában,
az állami sportinformációs rendszerrõl  szóló 166/2004. (V. 21.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a sportról  szóló 
2004. évi I. törvény 79.  § (1) bekezdés h) pontjában,
a Nemzeti Egészségügyi Tanács feladatkörérõl, szervezetérõl és mûködésérõl  szóló 229/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet
módosításáról  szóló 177/2004. (V. 26.) Korm. rendelet tekintetében az egészségügyrõl  szóló 1997. évi CLIV. törvény
247.  § (1) bekezdés c) pontjában,
a felszín alatti vizek védelmérõl  szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a környezet
védelmének általános szabályairól  szóló 1995. évi LIII. törvény 110.  § (7) bekezdés 6. és 26. pontjában,
a felszíni vizek minõsége védelmének szabályairól  szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet módosítása tekintetében
a környezet védelmének általános szabályairól  szóló 1995. évi LIII. törvény 110.  § (7) bekezdés 6. és 27. pontjában,
a vízgyûjtõ-gazdálkodás egyes szabályairól  szóló 221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet módosítása tekintetében
a vízgazdálkodásról  szóló 1995. évi LVII. törvény 45.  § (7) bekezdés r) pontjában,
a magánszemélyek közmûfejlesztési támogatásáról  szóló 262/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet módosítása tekintetében
a személyi jövedelemadóról  szóló 1995. évi CXVII. törvény 80.  § a) pontjában,
a nukleáris és nukleáris kettõs felhasználású termékek nemzetközi forgalmának szabályozásáról  szóló 263/2004.
(IX. 23.) Korm. rendelet módosítása tekintetében az atomenergiáról  szóló 1996. évi CXVI. törvény 67.  § l) pontjában,
az elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak visszavételérõl  szóló 264/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet
módosítása tekintetében a hulladékgazdálkodásról  szóló 2000. évi XLIII. törvény 59.  § (1) bekezdés b) és q) pontjában
és a környezet védelmének általános szabályairól  szóló 1995. évi LIII. törvény 110.  § (7) bekezdés 4. pontjában,
a hulladékká vált gépjármûvekrõl  szóló 267/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet módosítása tekintetében
a hulladékgazdálkodásról  szóló 2000. évi XLIII. törvény 59.  § (1) bekezdés b), g) és q) pontjában,
az európai közösségi jelentõségû természetvédelmi rendeltetésû területekrõl  szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet
módosítása tekintetében a természet védelmérõl  szóló 1996. évi LIII. törvény 85.  § (1) bekezdés 3. pontjában,
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a természet védelmét szolgáló egyes támogatásokra, valamint kártalanításra vonatkozó részletes szabályokról  szóló
276/2004. (X. 8.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a természet védelmérõl  szóló 1996. évi LIII. törvény 85.  §
(1) bekezdés 7. és 8. pontjában,
a környezeti zaj értékelésérõl és kezelésérõl  szóló 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet módosítása tekintetében
a környezet védelmének általános szabályairól  szóló 1995. évi LIII. törvény 110.  § (7) bekezdés 16. pontjában,
az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalról  szóló 295/2004. (X. 28.) Korm. rendelet módosítása
tekintetében a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésérõl  szóló 2001. évi C. törvény 67.  §-ában,
az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeirõl, valamint a mûködési engedélyezési eljárásról  szóló
96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet és az egyes, az egészségüggyel összefüggõ kormányrendeletek módosításáról  szóló
281/2004. (X. 20.) Korm. rendelet módosításáról  szóló 312/2004. (XI. 17.) Korm. rendelet tekintetében az
egészségügyrõl  szóló 1997. évi CLIV. törvény 247.  § (1) bekezdés b) pontjában,
a környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása alá tartozó szervek feladat- és hatáskörének felülvizsgálatáról  szóló
340/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése tekintetében a környezet védelmének általános
szabályairól  szóló 1995. évi LIII. törvény 110/A.  §-ában,
a frekvenciasávok nemzeti felosztásának megállapításáról  szóló 346/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása
tekintetében az elektronikus hírközlésrõl  szóló 2003. évi C. törvény 182.  § (1) bekezdés a) pontjában,
az Egyenlõ Bánásmód Hatóságról és eljárásának részletes szabályairól  szóló 362/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet
módosítása tekintetében az egyenlõ bánásmódról és az esélyegyenlõség elõmozdításáról  szóló 2003. évi
CXXV. törvény 64.  §-ában,
a szaporítóanyagokkal kapcsolatos minõségvédelmi bírság megállapításáról  szóló 369/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet
módosítása tekintetében a növényfajták állami elismerésérõl, valamint a szaporítóanyagok elõállításáról és
forgalomba hozataláról  szóló 2003. évi LII. törvény 30.  § (1) bekezdés a) pontjában,
a Kiváló Mûvész, az Érdemes Mûvész, valamint a Népmûvészet Mestere járadék folyósításáról  szóló 374/2004. (XII. 26.)
Korm. rendelet módosítása tekintetében a Kiváló Mûvész, az Érdemes Mûvész és a Népmûvészet Mestere járadékáról
 szóló 2004. évi CVI. törvény 6.  § (2) bekezdésében,
a fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásának és érvényesítésének részletes szabályairól  szóló
4/2005. (I. 12.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetésérõl  szóló
2004. évi CXXXV. törvény 121.  § e) pontjában,
a Nemzeti Hírközlési Hatóságnak az elektronikus aláírással kapcsolatos feladat- és hatáskörérõl, valamint eljárásának
részletes szabályairól  szóló 45/2005. (III. 11.) Korm. rendelet módosítása tekintetében az elektronikus aláírásról  szóló
2001. évi XXXV. törvény 27.  § (1) bekezdés a) pontjában,
a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól  szóló
63/2005. (IV. 8.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a földrendezõ és a földkiadó bizottságokról  szóló 1993. évi
II. törvény 15.  §-ában,
a közúti jármûvezetõk és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól
 szóló 70/2005. (IV. 21.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a közúti közlekedésrõl  szóló 1988. évi I. törvény 48.  §
(3) bekezdés a) pont 8. alpontjában,
a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeirõl és az ezzel összefüggõ hatósági tevékenységrõl  szóló
89/2005. (V. 5.) Korm. rendelet módosítása tekintetében az atomenergiáról  szóló 1996. évi CXVI. törvény 67.  § a), d) és
e) pontjában,
a távhõszolgáltatásról  szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról  szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet
módosítása tekintetében a távhõszolgáltatásról  szóló 2005. évi XVIII. törvény 60.  § (1) bekezdés b), c) és h) pontjában,
a katonai oktatási intézmények tényleges katonai állományú hallgatói és hozzátartozóik járandóságaival és szociális
érdekeinek védelmével kapcsolatos részletes jogosultsági és folyósítási szabályokról  szóló 173/2005. (IX. 1.) Korm.
rendelet módosítása tekintetében a katonai és rendvédelmi felsõoktatási intézmények vezetõinek, oktatóinak és
hallgatóinak jogállásáról  szóló 1996. évi XLV. törvény 50.  § (1) bekezdésében,
a megváltozott munkaképességû munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjának, továbbá az
akkreditált munkáltatók ellenõrzésének szabályairól  szóló 176/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet módosítása tekintetében
a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról  szóló 1991. évi IV. törvény 39.  § (6) bekezdés a) pont
1. alpontjában,
a megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásáról  szóló
177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek
ellátásáról  szóló 1991. évi IV. törvény 39.  § (6) bekezdés a) pont 2. alpontjában,
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az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos hitelesítési tevékenység személyi és szakmai feltételeirõl  szóló
183/2005. (IX. 13.) Korm. rendelet módosítása tekintetében az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek
kereskedelmérõl  szóló 2005. évi XV. törvény 20.  § (5) bekezdés f) pontjában,
a közigazgatási hatósági eljárásokban felhasznált elektronikus aláírásokra és az azokhoz tartozó tanúsítványokra,
valamint a tanúsítványokat kibocsátó hitelesítésszolgáltatókra vonatkozó követelményekrõl  szóló 194/2005. (IX. 22.)
Korm. rendelet módosítása tekintetében az elektronikus aláírásról  szóló 2001. évi XXXV. törvény 27.  § (1) bekezdés
b) pontjában,
a betétdíj alkalmazásának szabályairól  szóló 209/2005. (X. 5.) Korm. rendelet módosítása tekintetében
a hulladékgazdálkodásról  szóló 2000. évi XLIII. törvény 59.  § (1) bekezdés b) és q) pontjában,
az igazságügyi szakértõi névjegyzék vezetésérõl  szóló 210/2005. (X. 5.) Korm. rendelet módosítása tekintetében az
igazságügyi szakértõi tevékenységrõl  szóló 2005. évi XLVII. törvény 31.  § (4) bekezdésének c) pontjában,
a könyvviteli szolgáltatást végzõk nyilvántartásba vételérõl  szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet módosításáról  szóló
234/2005. (X. 21.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése tekintetében a számvitelrõl  szóló 2000. évi C. törvény 151.  §
(4) bekezdésében, a 178.  § (1) bekezdés d) pontjában,
a mosó- és tisztítószerek hatóanyagai biológiai bonthatóságának ellenõrzésérõl és az információszolgáltatás rendjérõl
 szóló 270/2005. (XII. 15.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a kémiai biztonságról  szóló 2000. évi XXV. törvény
34.  § (3) bekezdés d) pontjában,
a haditechnikai termékek gyártása és a haditechnikai szolgáltatások nyújtása engedélyezésének részletes szabályairól
 szóló 301/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a haditechnikai termékek gyártásának és
a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezésérõl  szóló 2005. évi CIX. törvény 10.  § (1) bekezdés
b) pontjában,
a környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt
gumiabroncs behozatalának feltételeirõl  szóló 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése tekintetében
a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról  szóló 1995. évi
LVI. törvény 21.  § (2)–(4) bekezdésében,
a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrõl  szóló 18/2006. (I. 26.) Korm. rendelet
módosítása tekintetében a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetérõl és a veszélyes anyagokkal
kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrõl  szóló 1999. évi LXXIV. törvény 51.  § f)–i) és l) pontjában,
a nagyvízi medrek, a parti sávok, a vízjárta, valamint a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról és
hasznosításáról, valamint a nyári gátak által védett területek értékének csökkenésével kapcsolatos eljárásról  szóló
21/2006. (I. 31.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a vízgazdálkodásról  szóló 1995. évi LVII. törvény 45.  §
(7) bekezdés n) pontjában,
egyes festékek, lakkok és jármûvek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról
 szóló 25/2006. (II. 3.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól  szóló
1995. évi LIII. törvény 110.  § (7) bekezdés 5. pontjában,
a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes
szabályairól  szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról  szóló 1993. évi III. törvény (a továb biak ban: Szt.) 132.  § (1) bekezdés b) és d) pontjában, a helyi
önkormányzatokról  szóló 1990. évi LXV. törvény 7.  § (1) bekezdésében, a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól  szóló
1997. évi LXXXIII. törvény 83.  § (2) bekezdés a) pontjában,
az életüktõl és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról  szóló tör vény ben
meghatározott határidõk ismételt megnyitásáról és a kárpótlás lezárásáról  szóló 2006. évi XLVII. törvény
végrehajtásáról  szóló 67/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosítása tekintetében az életüktõl és szabadságuktól
politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról  szóló tör vény ben meghatározott határidõk ismételt
megnyitásáról és a kárpótlás lezárásáról  szóló 2006. évi XLVII. törvény 4.  §-ában,
a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl  szóló 2004. évi CV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról  szóló
71/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl  szóló 2004. évi
CV. törvény 37.  § (2) bekezdés a) pontjában, 41.  § (8) bekezdésében, 44.  §-ában, 50.  § (4) bekezdésében, 53.  §
(4) bekezdésében, 55.  § (5) bekezdésében, 207.  § (1) bekezdés c)–e) pontjában,
a frekvenciahasználati jogosultság megszerzését szolgáló árverés és pályázat szabályairól  szóló 78/2006. (IV. 4.) Korm.
rendelet módosítása tekintetében az elektronikus hírközlésrõl  szóló 2003. évi C. törvény 182.  § (1) bekezdés
b) pontjában,
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a jogosult állatorvos hatáskörérõl és a mûködésével kapcsolatos részletes szabályokról  szóló 113/2006. (V. 12.) Korm.
rendelet módosítása tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl  szóló 2008. évi XLVI. törvény 76.  §
(1) bekezdés e) pontjában,
a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerbõl történõ szolgáltatás feltételeit tartalmazó szolgáltatási szerzõdés
kötelezõ elemeirõl  szóló 207/2006. (X. 16.) Korm. rendelet módosítása tekintetében az ingatlan-nyilvántartásról  szóló
1997. évi CXLI. törvény 90.  § (5) bekezdés b) pontjában,
a polgármester öregségi nyugdíja, valamint közszolgálati járadéka megállapításáról és folyósításáról  szóló 209/2006.
(X. 17.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirõl és az
önkormányzati képviselõk tiszteletdíjáról  szóló 1994. évi LXIV. törvény 19.  § (3) bekezdésében,
az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelmérõl  szóló 2005. évi XV. törvény végrehajtásának egyes
szabályairól  szóló 213/2006. (X. 27.) Korm. rendelet módosítása tekintetében az üvegházhatású gázok kibocsátási
egységeinek kereskedelmérõl  szóló 2005. évi XV. törvény 20.  § (5) bekezdés a) és c) pontjában,
a környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) részt vevõ szervezetek nyilvántartásáról  szóló
214/2006. (X. 31.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól  szóló
1995. évi LIII. törvény 110.  § (7) bekezdés 6. és 13. pontjában,
a felsõoktatási intézmények felvételi eljárásairól  szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet módosítása tekintetében
a felsõoktatásról  szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 153.  § (1) bekezdés 7. és 9. pontjában,
a Nemzeti Közlekedési Hatóságról  szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a közúti
közlekedésrõl  szóló 1988. évi I. törvény 48.  § (3) bekezdés a) pont 7. alpontjában, a víziközlekedésrõl  szóló 2000. évi
XLII. törvény 88.  § (1) bekezdés a) pontjában, a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekûségérõl 
és fejlesztésérõl  szóló 2003. évi CXXVIII. törvény 18.  § (6) bekezdésében, a vasúti közlekedésrõl  szóló 2005. évi
CLXXXIII. törvény 88.  § (1) bekezdés a) pontjában, a légiközlekedésrõl  szóló 1995. évi XCVII. törvény 73.  § (2) bekezdés
a) és b) pontjában, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól  szóló 2004. évi CXL. törvény
174/A.  § a) és b) pontjában,
az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatalról  szóló 273/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása tekintetében az adózás
rendjérõl  szóló 2003. évi XCII. törvény 182.  § (10) bekezdésében és az államháztartásról  szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
124.  § (2) bekezdés a) pontjában,
a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásáról és mûködésérõl  szóló 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
módosítása tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól  szóló 2004. évi
CXL. törvény 174/A.  § (1) bekezdés a) pontjában és a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati
támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl  szóló 2007. évi XVII. törvény 81.  §
(1) bekezdés e) pontjában,
a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatáskörérõl  szóló
276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás és a zártcélú
hálózatok tárgyában az elektronikus hírközlésrõl  szóló 2003. évi C. törvény 182.  § (1) bekezdés c) pontjában és
(2) bekezdés k) pontjában, az egyéni vállalkozói igazolvánnyal rendelkezõ vállalkozók nyilvántartását vezetõ szerv
kijelölése tárgyában az egyéni vállalkozásról  szóló 1990. évi V. törvény 16/A.  §-ában, a kötelezõ
gépjármû-felelõsségbiztosítási kötvényeket nyilvántartó szerv kijelölése tárgyában a biztosítókról és a biztosítási
tevékenységrõl  szóló 2003. évi LX. törvény 234.  § c) pontjában, a polgárok személyi adatainak és lakcímének
nyilvántartását kezelõ központi szerv kijelölése tárgyában a polgárok személyi adatainak és lakcímének
nyilvántartásáról  szóló 1992. évi LXVI. törvény 47.  § (1) bekezdés d) pontjában, a közúti közlekedési nyilvántartási szerv
kijelölése tárgyában a közúti közlekedési nyilvántartásról  szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 41.  §-ában, a bûnügyi
nyilvántartó szerv kijelölése tárgyában a bûnügyi nyilvántartási rendszerrõl, az Európai Unió tagállamainak bíróságai
által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bûnügyi és rendészeti
biometrikus adatok nyilvántartásáról  szóló 2009. évi XLVII. törvény 96.  § (1) bekezdés a) pontjában, a közlekedési
elõéleti pontrendszert nyilvántartó szerv kijelölése tárgyában a közúti közlekedési elõéleti pontrendszerrõl  szóló
2000. évi CXXVIII. törvény 15/A.  §-ában, a ,,Magyar igazolvány” és a ,,Magyar hozzátartozói igazolvány”, továbbá önálló
mellékletei kiállítására, visszavonására, ille tõ leg nyilvántartására jogosult központi közigazgatási szerv, valamint
annak felettes szerve kijelölése tárgyában a szomszédos államokban élõ magyarokról  szóló 2001. évi LXII. törvény 28.  §
(1) bekezdés a) pontjában, az útlevélhatóság kijelölése tárgyában az 1998. évi XII. törvény 41.  § (1) bekezdés
a) pontjában,
az Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóságról  szóló 289/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása tekintetében
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól  szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A.  §-ában,
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az Állami Foglalkoztatási Szolgálatról  szóló 291/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása tekintetében
a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról  szóló 1991. évi IV. törvény 47.  §-ában,
az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fõfelügyelõségrõl  szóló 295/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása
tekintetében a munkavédelemrõl  szóló 1993. évi XCIII. törvény 88.  § (1) bekezdés a) pontjában, a munkaügyi
ellenõrzésrõl  szóló 1996. évi LXXV. törvény 9.  § (5) bekezdésében,
az Igazságügyi Hivatalról  szóló 303/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a pártfogó felügyelõi
szolgálat kijelölése tárgyában a büntetések és az intézkedések végrehajtásáról  szóló 1979. évi 11. törvényerejû
rendelet 126/A.  §-ában, a jogi segítségnyújtó szolgálat kijelölése tárgyában a jogi segítségnyújtásról  szóló 2003. évi
LXXX. törvény 74.  §-ában, az áldozatsegítõ szolgálat, ezen belül a támogató hatóság és a döntõ hatóság kijelölése
tárgyában a bûncselekmények áldozatainak segítésérõl és az állami kárenyhítésrõl  szóló 2005. évi CXXXV. törvény 46.  § 
(3) bekezdésében,
a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról  szóló 308/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a kulturális
örökség védelmérõl  szóló 2001. évi LXIV. törvény 93.  § (1) bekezdés b) pontjában, a mozgóképrõl  szóló 2004. évi
II. törvény 37.  § (4) bekezdésében, a sajtóról  szóló 1986. évi II. törvény 21.  § (3) bekezdésében, az elõadó-mûvészeti
szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól  szóló 2008. évi XCIX. törvény 47.  § (1) bekezdés
a) pontjában,
a Magyar Államkincstárról  szóló 311/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása tekintetében az államháztartásról  szóló
1992. évi XXXVIII. törvény 124/A.  §-ában,
az Országos Egészségbiztosítási Pénztárról  szóló 317/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása tekintetében
a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól  szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83.  § (5) bekezdésében, az állami vagyonról
 szóló 2007. évi CVI. törvény 71.  § (1) bekezdés c) pontjában,
az állatvédelmi hatóság kijelölésérõl  szóló 334/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a természet
védelmérõl  szóló 1996. évi LIII. törvény 85.  § (1) bekezdés 12. pontjában és az állatok védelmérõl és kíméletérõl  szóló
1998. évi XXVIII. törvény 49.  § (3) bekezdés b) pontjában,
a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetrõl, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási
eljárás részletes szabályairól  szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a földmérési és
térképészeti tevékenységrõl  szóló 1996. évi LXXVI. törvény 29.  § (5) bekezdés d) pontjában és az
ingatlan-nyilvántartásról  szóló 1997. évi CXLI. törvény 90.  § (5) bekezdés c) és d) pontjában,
a Termékpálya Bizottságok általános mûködési rendjének meghatározásáról, valamint a piaci árinformációs rendszer
mûködtetéséért felelõs szerv kijelölésérõl  szóló 339/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása tekintetében az
agrárpiaci rendtartásról  szóló 2003. évi XVI. törvény 32.  § (3) bekezdés a) pontjában,
a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérõl  szóló
347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól  szóló
1995. évi LIII. törvény 110/A.  §-ában,
a védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes szabályokról  szóló
348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a természet védelmérõl  szóló 1996. évi LIII. törvény 85.  §
(1) bekezdés 4. pontjában,
a magánnyugdíjpénztárak, az önkéntes nyugdíjpénztárak, valamint az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyezõ
pénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól  szóló kormányrendeletek
módosításáról  szóló 358/2006. (XII. 27.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése tekintetében a számvitelrõl  szóló
2000. évi C. törvény 178.  § (1) bekezdés c) pontjában, a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról  szóló
1997. évi LXXXII. törvény 134.  § (1) bekezdés a) pontjában, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakról  szóló 1993. évi
XCVI. törvény 78.  § (1) bekezdésében,
az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelölésérõl  szóló
362/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása tekintetében az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységrõl
 szóló 1991. évi XI. törvény 15.  § (4) bekezdésében, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 
 szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A.  §-ában,
a transzeurópai közúthálózatnak a Magyar Köztársaság területén lévõ alagútjaira vonatkozó biztonsági
minimumkövetelményekrõl  szóló 18/2007. (II. 20.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a közúti közlekedésrõl
 szóló 1988. évi I. törvény 48.  § (3) bekezdés a) pont 12. alpontjában,
a közúti szállítást végzõ egyes jármûvek személyzete vezetési és pihenõidejének ellenõrzésérõl  szóló 66/2007. (IV. 4.)
Korm. rendelet módosítása tekintetében a közúti közlekedésrõl  szóló 1988. évi I. törvény 48.  § (3) bekezdés a) pont
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13. alpontjában, a nemzetközi közúti fuvarozást végzõ jármûvek személyzetének munkájáról  szóló Európai
Megállapodás (AETR) kihirdetésérõl  szóló 2001. évi IX. törvény 4.  § (1) bekezdésében,
a környezetvédelmi és vízügyi hatósági eljárás során felmerülõ egyéb eljárási költségekrõl  szóló 72/2007. (IV. 17.)
Korm. rendelet módosítása tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól  szóló 1995. évi LIII. törvény
110.  § (7) bekezdés u) pontjában, a vízgazdálkodásról  szóló 1995. évi LVII. törvény 45.  § (7) bekezdés e) pontjában,
az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, az Európai Halászati Alapból, valamint az Európai Mezõgazdasági
Garancia Alapból támogatott programok és intézkedések pénzügyi, számviteli és ellenõrzési rendszerek kialakításáról,
lebonyolításának rendjérõl  szóló 82/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a mezõgazdasági,
agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseirõl  szóló 2007. évi XVII. törvény 81.  § (1) bekezdés a) pontjában,
a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekrõl  szóló 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet módosítása
tekintetében a fogyasztói árkiegészítésrõl  szóló 2003. évi LXXXVII. törvény 9.  § (4) bekezdésében,
a természetben okozott károsodás mértékének megállapításáról, valamint a kármentesítés szabályairól  szóló 91/2007.
(IV. 26.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a természet védelmérõl  szóló 1996. évi LIII. törvény 85.  §
10. pontjában,
a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ személyek beutazásáról és tartózkodásáról  szóló 2007. évi
I. törvény végrehajtásáról  szóló 113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a szabad mozgás és
tartózkodás jogával rendelkezõ személyek beutazásáról és tartózkodásáról  szóló 2007. évi I. törvény 86.  §
(1) bekezdésében,
a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról  szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról  szóló
114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és
tartózkodásáról  szóló 2007. évi II. törvény 111.  § (1) bekezdés a)–c) és e)–q) pontjában,
az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl  szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról  szóló 361/2006. (XII. 28.)
Korm. rendelet és az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történõ finanszírozásának részletes
szabályairól  szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról  szóló 148/2007. (VI. 26.) Korm. rendelet tekintetében
az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl  szóló 2006. évi CXXXII. törvény 16.  § (14) bekezdés e) pontjában,
az egyes önkéntes kölcsönös egészség és önsegélyezõ pénztári tárgyú kormányrendeletek módosításáról  szóló
170/2007. (VI. 29.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése tekintetében az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról
 szóló 1993. évi XCVI. törvény 78.  § (1) bekezdésében, a számvitelrõl  szóló 2000. évi C. törvény 178.  § (1) bekezdés
c) pontjában,
az országhatárt átlépõ hulladékszállításról  szóló 180/2007. (VII. 3.) Korm. rendelet módosítása tekintetében
a hulladékgazdálkodásról  szóló 2000. évi XLIII. törvény 59.  § (1) bekezdés a) pontjában,
a harmadik országbeli állampolgár kutatókat fogadó kutatószervezetek akkreditációjáról, valamint a fogadási
megállapodásról  szóló 181/2007. (VII. 6.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a kutatás-fejlesztésrõl és
a technológiai innovációról  szóló 2004. évi CXXXIV. törvény 34.  § g) pontjában,
a hitelezési kockázat kezelésérõl és tõkekövetelményérõl  szóló 196/2007. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása
tekintetében a hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról  szóló 1996. évi CXII. törvény 235.  § (1) bekezdés
g)–i) pontjában, a számvitelrõl  szóló 2000. évi C. törvény 178.  § (1) bekezdés b) pontjában,
az ingatlanértékelést végzõ természetes személy és szervezet felelõsségbiztosítási szerzõdésének minimális tartalmi
követelményeire vonatkozó részletes szabályokról  szóló 197/2007. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása tekintetében
a tõkepiacról  szóló 2001. évi CXX. törvény 451.  § (1) bekezdés q) pontjában,
a tagállamok és harmadik országok közötti légiközlekedési szolgáltatásokra vonatkozó megállapodások tárgyalásáról
és végrehajtásáról  szóló 2004. április 29-i 847/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikkében foglalt
eljárási szabályok megállapításáról  szóló 198/2007. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása tekintetében
a légiközlekedésrõl  szóló 1995. évi XCVII. törvény 73.  § (1) bekezdés x) pontjában,
a mûködési kockázat kezelésérõl és tõkekövetelményérõl  szóló 200/2007. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása
tekintetében a hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról  szóló 1996. évi CXII. törvény 235.  § (1) bekezdés
j) pontjában,
az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértõi Intézetrõl, valamint eljárásának részletes szabályairól  szóló 213/2007.
(VIII. 7.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a rehabilitációs járadékról  szóló 2007. évi LXXXIV. törvény 33.  §
(1) bekezdés c) pontjában, 33.  § (2) bekezdésében,
a folyami információs szolgáltatásokról  szóló 219/2007. (VIII. 15.) Korm. rendelet módosítása tekintetében
a víziközlekedésrõl  szóló 2000. évi XLII. törvény 88.  § (1) bekezdés a) és j) pontjában,
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a cirkuszi menazséria létesítése és mûködtetése engedélyezésének, valamint fenntartásának részletes szabályairól
 szóló 222/2007. (VIII. 29.) Korm. rendelet módosítása tekintetében az állatok védelmérõl és kíméletérõl  szóló 1998. évi
XXVIII. törvény 49.  § (3) bekezdés e) pontjában,
a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságról  szóló 225/2007. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítása tekintetében
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól  szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A.  §-ában,
a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalról  szóló 256/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosítása tekintetében
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól  szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A.  § (1) bekezdés
a) pontjában és a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl  szóló 2007. évi XVII. törvény 81.  § (1) bekezdés e) pontjában és
(2) bekezdésében,
a vasúti társaságok kötelezõ baleseti kárfedezeti képességének biztosításáról  szóló 271/2007. (X. 19.) Korm. rendelet
módosítása tekintetében a vasúti közlekedésrõl  szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88.  § (1) bekezdés b) pontjában,
a villamos energiáról  szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról  szóló 273/2007. (X. 19.)
Korm. rendelet módosítása tekintetében a villamos energiáról  szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170.  § (1) bekezdés 1–8.,
10–18., 20–21., 25–29., 31–34., 36–37. és 39–40. pontjában,
a szakterületek ágazati követelményeiért felelõs szervek kijelölésérõl, valamint a meghatározott szakkérdésekben
kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekrõl  szóló 282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet
módosítása tekintetében az igazságügyi szakértõi tevékenységrõl  szóló 2005. évi XLVII. törvény (a továb biak ban:
Szaktv.) 31.  § (4) bekezdés a), b) és e) pontjában,
a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól  szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet módosítása
tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól  szóló 1995. évi LIII. törvény 21. pontjában,
a villamosenergia-rendszer jelentõs zavara és a villamosenergia-ellátási válsághelyzet esetén szükséges
intézkedésekrõl  szóló 285/2007. (X. 29.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a villamos energiáról  szóló 2007. évi
LXXXVI. törvény 170.  § (1) bekezdés 23. pontjában,
az Egészségbiztosítási Felügyelet egyes eljárásainak, valamint a felügyeleti díj befizetésének és a felügyeleti bírság
felhasználásának szabályairól  szóló 286/2007. (X. 29.) Korm. rendelet módosítás tekintetében az egészségbiztosítás
hatósági felügyeletérõl  szóló 2006. évi CXVI. törvény 21.  § (3) bekezdésében,
a lakossági vezetékes gázfogyasztás és távhõfelhasználás szociális támogatásáról  szóló 289/2007. (X. 31.) Korm.
rendelet módosítása tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról  szóló 1993. évi III. törvény 132.  §
(1) bekezdés t) pontjában,
a menedékjogról  szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról  szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet módosítása
tekintetében a külföldre utazásról  szóló 1998. évi XII. törvény 41.  § (1) bekezdésében, a fogyasztói árkiegészítésrõl
 szóló 2003. évi LXXXVII. törvény 9.  § (4) bekezdésében, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól  szóló 2004. évi CXL. törvény 174.  § (1) bekezdés d) pontjában, a szabad mozgás és tartózkodás jogával
rendelkezõ személyek beutazásáról és tartózkodásáról  szóló 2007. évi I. törvény 86.  § (1) bekezdésében, a harmadik
országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról  szóló 2007. évi II. törvény 111.  § (1) bekezdés g), k) és
l) pontjában, a menedékjogról  szóló 2007. évi LXXX. törvény 93.  § (1) bekezdés a)–i) pontjában, 93.  § (2) bekezdésében,
a komplex rehabilitációról  szóló 321/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a rehabilitációs járadékról
 szóló 2007. évi LXXXIV. törvény 33.  § (1) bekezdés b) és c) pontjában,
a kölcsönös megfeleltetési szabályok betartását ellenõrzõ szervekrõl  szóló 322/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet
módosítása tekintetében a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetésérõl és az államháztartás hároméves kereteirõl
 szóló 2003. évi CXVI. törvény 110.  § a) pontjában és a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati
támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl  szóló 2007. évi XVII. törvény 81.  §
(1) bekezdés e) pontjában,
a határterületrõl, valamint a határátkelõhely területére nem határátlépés céljából történõ belépés és tartózkodás
szabályairól  szóló 330/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a Rendõrségrõl  szóló 1994. évi
XXXIV. törvény 100.  § (1) bekezdés i) és j) pontjában,
a korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetése alól történõ mentesítés eljárási szabályairól  szóló 342/2007. (XII. 19.)
Korm. rendelet módosítása tekintetében az egyes adótör vények módosításáról  szóló 2007. évi CXXVI. törvény 357.  §
(1) bekezdés b) pontjában,
a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól  szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása tekintetében
a termõföldrõl  szóló 1994. évi LV. törvény 90.  § (1) bekezdés c) pontjában,
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a környezetvédelmi, természetvédelmi és tájvédelmi szakértõi tevékenységrõl  szóló 378/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 
módosítása tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól  szóló 1995. évi LIII. törvény 110.  §
(7) bekezdés 20. pontjában,
a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó
szabályokról  szóló 379/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a vízgazdálkodásról  szóló 1995. évi
LVII. törvény 45.  § (7) bekezdés e), k) és n) pontjában,
a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról  szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet
módosítása tekintetében a villamos energiáról  szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170.  § (1) bekezdés 30. pontjában,
a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan
termelt villamos energia kötelezõ átvételérõl és átvételi áráról  szóló 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása
tekintetében a villamos energiáról  szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170.  § (1) bekezdés 7., 24., 27. és 29. pontjában,
a kultúrát és a kulturális örökség megõrzését elõmozdító állami támogatásokról  szóló 28/2008. (II. 15.) Korm. rendelet
módosítása tekintetében az államháztartásról  szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124.  § (2) bekezdés v) pontjában,
az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás módjának
meghatározásáról  szóló 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a bányászatról  szóló 1993. évi
XLVIII. törvény 50/A.  § (1) bekezdés l) pontjában,
a természetes fürdõvizek minõségi követelményeirõl, valamint a természetes fürdõhelyek kijelölésérõl és
üzemeltetésérõl  szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a vízgazdálkodásról  szóló 1995. évi
LVII. törvény 45.  § (7) bekezdés b) és k) pontjában,
az egyes mezõgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén az elektronikus
kérelembenyújtás alkalmazásáról  szóló 80/2008. (IV. 4.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a mezõgazdasági,
agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz, és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseirõl  szóló 2007. évi XVII. törvény 81.  § (1) bekezdés f) pontjában,
egyes kormányrendeletek hatálybalépésével összefüggõ kérdésekrõl  szóló 84/2008. (IV. 10.) Korm. rendelet hatályon
kívül helyezése tekintetében a hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról  szóló 1996. évi CXII. törvény 235.  §
(1) bekezdés g), h), i), j), k) és l) pontjában,
az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállított, idegennyelv-tudást
igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történõ honosításáról  szóló 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet
módosítása tekintetében a felsõoktatásról  szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 153.  § (1) bekezdés 6. és 19. pontjában,
a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésérõl  szóló 2001. évi C. törvény 67.  § (1) bekezdésében,
a befektetési vállalkozás mûködési kockázatának tõkekövetelményérõl  szóló 169/2008. (VI. 28.) Korm. rendelet
módosítása tekintetében a befektetési vállalkozásokról és az árutõzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetõ
tevékenységek szabályairól  szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 180.  § (1) bekezdés f) pontjában,
a kisajátítási terv elkészítésérõl, felülvizsgálatáról, záradékolásáról, valamint a kisajátítással kapcsolatos
értékkülönbözet megfizetésének egyes kérdéseirõl  szóló 178/2008. (VII. 3.) Korm. rendelet a kisajátításról  szóló
2007. évi CXXIII. törvény 41.  § (3) bekezdés a) és b) pontjában,
az elemek és az akkumulátorok hulladékainak visszavételérõl  szóló 181/2008. (VII. 8.) Korm. rendelet módosítása
tekintetében a hulladékgazdálkodásról  szóló 2000. évi XLIII. törvény 59.  § (1) bekezdés b), e), g) és q) pontjában,
a környezet védelmének általános szabályairól  szóló 1995. évi LIII. törvény 110.  § (7) bekezdés 4. pontjában,
a nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról  szóló 190/2008. (VII. 29.) Korm. rendelet módosítása
tekintetében a közúti közlekedésrõl  szóló 1988. évi I. törvény 48.  § (3) bekezdés a) pont 14. alpontjában,
az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggõ bírságok kiszámításának módjáról és mértékérõl  szóló 194/2008. (VII. 31.)
Korm. rendelet módosítása tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl  szóló 2008. évi XLVI. törvény
76.  § (1) bekezdés d) pontjában,
a fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során felmerülõ egyes eljárási költségekrõl  szóló 212/2008. (VIII. 29.) Korm.
rendelet módosítása tekintetében a fogyasztóvédelemrõl  szóló 1997. évi CLV. törvény 55.  § (1) bekezdés b) pontjában,
a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi szervezeteknek a 98/27/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
szerinti jegyzékbe  való felkerülése céljából lefolytatandó eljárásról  szóló 216/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet
módosítása tekintetében a fogyasztóvédelemrõl  szóló 1997. évi CLV. törvény 55.  § (1) bekezdés j) pontjában,
az élelmiszerlánc területén kötelezõ elõ írások és ajánlott szakmai irányelvek gyûjteményei kiadásának rendjérõl  szóló
220/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosítása tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl  szóló
2008. évi XLVI. törvény 76.  § (1) bekezdés c) pontjában,
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a parlagfû elleni közérdekû védekezés végrehajtásának, valamint az állami,  illetve a közérdekû védekezés költségei
megállapításának és igénylésének részletes szabályairól  szóló 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosítása
tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl  szóló 2008. évi XLVI. törvény 76.  § (1) bekezdés f) és
g) pontjában,
a 2004. évi CIX. törvénnyel kihirdetett, a biológiai biztonságról  szóló, Nairobiban, 2000. május 24-én aláírt Cartagena
Jegyzõkönyv végrehajtásáról  szóló 226/2008. (IX. 11.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a géntechnológiai
tevékenységrõl  szóló 1998. évi XXVII. törvény 34.  § (1) pont d) alpontjában,
az elektronikus hírközlési szolgáltatás minõségének a fogyasztók védelmével összefüggõ követelményeirõl  szóló
229/2008. (IX. 12.) Korm. rendelet módosítása tekintetében az elektronikus hírközlésrõl  szóló 2003. évi C. törvény
182.  § (2) bekezdés g) pontjában,
a munkavédelmi hatósági feladatokat ellátó egyes szervek kijelölésérõl  szóló 230/2008. (IX. 12.) Korm. rendelet
módosítása tekintetében a munkavédelemrõl  szóló 1993. évi XCIII. törvény 88.  § (2) bekezdés a) pontjában,
a vízi személyszállítás feltételeirõl  szóló 261/2008. (XI. 3.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a víziközlekedésrõl
 szóló 2000. évi XLII. törvény 88.  § (1) bekezdés d) pontjában,
a veszélyeztetett vadon élõ állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelmét szabályozó nemzetközi és európai
közösségi jogi aktusok végrehajtásának egyes szabályairól  szóló 292/2008. (XII. 10.) Korm. rendelet módosítása
tekintetében a Washingtonban, 1973. március 3. napján elfogadott, a veszélyeztetett vadon élõ állat- és növényfajok
nemzetközi kereskedelmérõl  szóló egyezmény kihirdetésérõl  szóló 2003. évi XXXII. törvény 3.  § (2) bekezdésében,
a természet védelmérõl  szóló 1996. évi LIII. törvény 85.  § (1) bekezdés 2. és 11. pontjában,
a befektetési vállalkozás hitelkockázatáról  szóló 301/2008. (XII. 17.) Korm. rendelet módosítása tekintetében
a befektetési vállalkozásokról és az árutõzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetõ tevékenységek
szabályairól  szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 180.  § (1) bekezdés f) pontjában,
az ózonréteget lebontó anyagokkal és egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységekrõl
 szóló 310/2008. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól  szóló
1995. évi LIII. törvény 110.  § (7) bekezdés 5. és 6. pontjában,
az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történõ finanszírozásának részletes szabályairól  szóló
43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosítására vonatkozó 309/2008. (XII. 20.) Korm. rendelet hatályba nem lépésérõl
 szóló 311/2008. (XII. 20.) Korm. rendelet tekintetében a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól  szóló 1997. évi
LXXXIII. törvény 83.  § (2) bekezdés a) pontjában,
az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl  szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról  szóló 337/2008. (XII. 30.)
Korm. rendelet módosítása tekintetében az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl  szóló 2006. évi CXXXII. törvény
16.  § (14) bekezdésében,
a gyógyszerek és a gyógyászati segédeszközök ismertetésével kapcsolatban kiszabott bírság pénzügyi teljesítésének
feltételeirõl és felhasználásáról  szóló 338/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a biztonságos és
gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól
 szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77.  § (1) bekezdés c) pontjában,
a fás szárú növények védelmérõl  szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a környezet
védelmének általános szabályairól  szóló 1995. évi LIII. törvény 110.  § (7) bekezdés 25. pontjában,
az agrár- és vidékfejlesztési állami támogatások Európai Bizottság részére történõ bejelentési rendjérõl  szóló 4/2009.
(I. 10.) Korm. rendelet módosítása tekintetében az államháztartásról  szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124.  § (2) bekezdés 
v) pontjában és a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl  szóló 2007. évi XVII. törvény 81.  § (1) bekezdés c) pontjában,
a földgázellátásról  szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról  szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet
módosítása tekintetében a földgázellátásról  szóló 2008. évi XL. törvény 132.  § 1–13., 15., 17–35., 38–40., valamint
42–43. pontjában, a bányászatról  szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A.  § (1) bekezdés f) pontjában,
a radioaktív hulladékok és a kiégett fûtõelemek országhatáron át történõ szállításának engedélyezésérõl  szóló
34/2009. (II. 20.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség keretében a kiégett
fûtõelemek kezelésének biztonságáról és a radioaktív hulladékok kezelésének biztonságáról létrehozott közös
egyezmény kihirdetésérõl  szóló 2001. évi LXXVI. törvény 3.  § (3) bekezdés b) pontjában,
az Agrármarketing Centrum és a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Vidékfejlesztési, Képzési és
Szaktanácsadási Intézet mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervként  való kijelölésérõl  szóló 49/2009.
(III. 6.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati
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támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl  szóló 2007. évi XVII. törvény 81.  §
(2) bekezdésében,
a meghagyással kapcsolatos eljárás és a meghagyásba bevont szervek besorolásának szabályairól  szóló 68/2009.
(IV. 2.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl  szóló 2004. évi
CV. törvény 207.  § (1) bekezdés i) pontjában,
a szakképzettséggel rendelkezõ, pályakezdõ álláskeresõk munkatapasztalat-szerzésének és a létszámleépítések
megelõzése érdekében a részmunkaidõs foglalkoztatás támogatásáról  szóló 70/2009. (IV. 2.) Korm. rendelet
módosítása tekintetében a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról  szóló 1991. évi IV. törvény
43.  § (4) bekezdésében és
a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságokat kijelölõ rendelkezések tekintetében a szolgáltatási tevékenység
megkezdésének és folytatásának általános szabályairól  szóló 2009. évi LXXVI. törvény 53.  § a) pontjában,
valamint az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezésérõl  szóló 2007. évi
LXXXII. törvény 6.  § (4) bekezdésében
foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35.  § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében, továbbá
az Alkotmány 35.  § (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alkotmány 35.  § (1) bekezdés a) és
c) pontjában foglalt feladatkörében
a következõket rendeli el:
A sajtóról  szóló 1986. évi II. törvény végrehajtásáról  szóló 12/1986. (IV. 22.) MT rendelet módosítása

1.  § (1) A sajtóról  szóló 1986. évi II. törvény végrehajtásáról  szóló 12/1986. (IV. 22.) MT rendelet 4/A.  §-a a következõ
(4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A (3) bekezdésben meghatározott eljárásra a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól  szóló tör vényt
kell alkalmazni.”

(2) A sajtóról  szóló 1986. évi II. törvény végrehajtásáról  szóló 12/1986. (IV. 22.) MT rendelet 6.  §-a a következõ
(3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az idõszaki lap alapítója vagy kiadója köteles a nyilvántartásba bejegyzett adatok változását, a lap grafikai
megjelenésének változását, az idõszaki lap megjelenése szünetelését, valamint az idõszaki lap megszûnését
a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalnak az adatok vagy a grafikai megjelenés változásától, a szünetelés kezdõ
idõpontjától, valamint a megszûnéstõl számított nyolc munkanapon belül bejelenteni.”

(3) A sajtóról  szóló 1986. évi II. törvény végrehajtásáról  szóló 12/1986. (IV. 22.) MT rendelet a következõ 8.  §-sal egészül ki:
„8.  § (1) A bejelentéshez csatolni kell:
a)  ha az alapító vagy a kiadó jogi személy: gazdasági társaság esetében 30 napnál nem régebbi cégkivonatot,
egyesület, alapítvány, szövetség esetében jogerõs bírósági nyilvántartásba vételt tanúsító végzés hiteles másolatát,
b)  lapkiadói tevékenységre jogosult szervezet tevékenységi körét igazoló okirat hiteles másolatát és
c)  az idõszaki lap grafikai megjelenésének tervezetét.
(2) Ha a bejelentõ az (1) bekezdés a) vagy b) pontjában meghatározott adatokat nem igazolja, a Kulturális
Örökségvédelmi Hivatal adatszolgáltatás iránti kérelemmel fordul az (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott
adatokról nyilvántartást vezetõ bírósághoz.
(3) Az idõszaki lap grafikai megjelenésének tervezetét, ennek változását elektronikus úton vagy elektronikus
adathordozón kell a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalnak bejelenteni.”

2.  § A sajtóról  szóló 1986. évi II. törvény végrehajtásáról  szóló 12/1986. (IV. 22.) MT rendelet 4/A.  § (1) bekezdésében
a ,,Hivatal” szövegrész helyébe a ,,Hivatal – a bejelentés megtételétõl számított tíz munkanapon belül –” szöveg, 6.  §
(1) bekezdésében a ,,terjesztheti elõ a 4/A.  § szerint hatáskörrel rendelkezõ szervnél” szövegrész helyébe a ,,teheti
meg” szöveg lép.

3.  § Hatályát veszti a sajtóról  szóló 1986. évi II. törvény végrehajtásáról  szóló 12/1986. (IV. 22.) MT rendelet 4/A.  §
(2) bekezdése, 9.  §-a, 10.  §-a, 19.  §-t megelõzõ alcíme, 19.  §-a, 20.  §-a.
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A szakfordításról és tolmácsolásról  szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet módosítása

4.  § (1) A szakfordításról és tolmácsolásról  szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet 2.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„2.  § Szakfordítást vagy tolmácsolást munkaviszonyban, valamint munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban
díjazás ellenében az végezhet, aki szakfordító vagy tolmács képesítéssel rendelkezik.”

(2) A szakfordításról és tolmácsolásról  szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet a következõ 6/A.  §-sal egészül ki:
„6/A.  § Cégkivonat hiteles fordítására, valamint a cégjegyzékbe bejegyzendõ adatoknak és cégiratoknak az Európai
Unió bármely – a cég választása szerinti – hivatalos nyelvére történõ hiteles fordítására a szakfordító vagy
szakfordító-lektor képesítéssel rendelkezõk is jogosultak.”

(3) A szakfordításról és tolmácsolásról  szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet 7.  § (5) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(5) A 2009. október 1. napja elõtt kiadott szakfordítói,  illetve tolmácsigazolványok változatlanul szakfordítás,
tolmácsolás végzésére jogosítanak.”

5.  § Hatályát veszti a szakfordításról és tolmácsolásról  szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet 3.  §-a és 4.  §-a.

A rokkantsági járadékról  szóló 83/1987. (XII. 27.) MT rendelet módosítása

6.  § A rokkantsági járadékról  szóló 83/1987. (XII. 27.) MT rendelet 1.  §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Ha az igénylõ a kérelemhez az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértõi Intézetnek (a továb biak ban: szakértõi
bizottság) a munkaképtelenség,  illetve az egészségkárosodás mértékét megállapító, érvényes és hatályos
szakhatósági állásfoglalását vagy szakvéleményét nem csatolta, az eljáró hatóság – a munkaképtelenség,  illetve az
egészségkárosodás mértéke kérdésében – szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából megkeresi a szakértõi
bizottságot.”

7.  § A rokkantsági járadékról  szóló 83/1987. (XII. 27.) MT rendelet 2.  § (1) bekezdésében a ,,vagy tör vényes képviselõje által
írásban elõterjesztett kérelem” szövegrész helyébe a ,,kérelme” szöveg, a ,,társadalombiztosítási igazgatóság
(kirendeltség)” szövegrész helyébe a ,,regionális nyugdíjbiztosítási igazgatóság” szöveg lép.

8.  § Hatályát veszti a rokkantsági járadékról  szóló 83/1987. (XII. 27.) MT rendelet 1.  § (1) bekezdésében az „az Országos
Rehabilitációs és Szociális Szakértõi Intézet ille té kes szakértõi bizottságának szakvéleménye szerint” szövegrész.

A közúti közlekedésrõl  szóló 1988. évi I. törvény végrehajtásáról  szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelet
módosítása

9.  § (1) A közúti közlekedésrõl  szóló 1988. évi I. törvény végrehajtásáról  szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelet 23/A.  §
(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az átvevõ félnek kell a változásoknak az ingatlan-nyilvántartáson  való átvezetéséhez szükséges megállapodás
megkötését kezdeményeznie és az út tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartási bejegyzését kérelmeznie.”

(2) A közúti közlekedésrõl  szóló 1988. évi I. törvény végrehajtásáról  szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelet az „A Tv.
34.  §-ához” alcímet megelõzõen a következõ 23/B.  §-sal egészül ki:
„23/B.  § (1) Ha a kérelmezõ a kérelemhez az útnyilvántartási adatokat nem csatolja, a közlekedési hatóság – az ügy
elbírálásához szükséges adatok szolgáltatása iránt – megkeresi az útnyilvántartást vezetõ szervet.
(2) Ha a kérelmezõ a kérelemhez az út területét képezõ földrészlet ingatlan-nyilvántartási tulajdoni lapjának hiteles
másolatát és térképmásolatát nem csatolja, a közlekedési hatóság – az ügy elbírálásához szükséges adatok
szolgáltatása iránt – megkeresi az ingatlan-nyilvántartást vezetõ szervet.”

10.  § A közúti közlekedésrõl  szóló 1988. évi I. törvény végrehajtásáról  szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelet 20/A.  §-ában
a ,,tizenöt napon” szövegrész helyébe a ,,tíz munkanapon” szöveg, 23/A.  § (1) bekezdésében a ,,(2) bekezdésében
szabályozott eljárást kezdeményezõ kérelmet indokolni kell. A kérelemhez mellékelni” szövegrész helyébe
a ,,(3) bekezdésében szabályozott eljárás megindítására irányuló kérelmet indokolni kell. A kérelemhez – a 23/B.  §-ban
foglaltak figye lembe véte lével – mellékelni” szöveg, 30/B.  §-ában a ,,harminc nap” szövegrész helyébe
a ,,22 munkanap” szöveg lép.
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11.  § Hatályát veszti a közúti közlekedésrõl  szóló 1988. évi I. törvény végrehajtásáról  szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelet
2/A.  § (2) bekezdése, 8.  § (1) bekezdés harmadik mondata, 20.  § (1) bekezdése, 21.  §-a, 29.  § (2) bekezdése, 32.  §
(4) bekezdése.

A közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti jármûvek üzemben tartásáról  szóló 89/1988. (XII. 20.)
MT rendelet módosítása

12.  § A közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti jármûvek üzemben tartásáról  szóló 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet
5/B.  §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Ha a kérelmezõ a kérelemhez vállalkozói igazolványát, társasági szerzõdését vagy alapító okiratát nem csatolja, és
a jogi személy létrejötte nyilvántartásba vételhez kötött, az NKH regionális igazgatósága – az ügy elbírálásához
szükséges adatok szolgáltatása iránt – megkeresi a nyilvántartást vezetõ szervet.”

13.  § A közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti jármûvek üzemben tartásáról  szóló 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet 4.  § 
(4) bekezdésében az „érvényességi idõ” szövegrész helyébe az „idõbeli hatály” szöveg, 5.  § (3) bekezdésében az
„érvényességgel” szövegrész helyébe a ,,hatállyal” szöveg, 5/B.  § (2) bekezdésében a ,,személyszállító engedély”
szövegrész helyébe a ,,személyszállító engedély – az (5) bekezdésben foglaltak figye lembe véte lével –” szöveg, 5/C.  §
(2) bekezdésében a ,,8 napon” szövegrész helyébe az „5 munkanapon” szöveg, 5/C.  § (3) bekezdés a) pontjában
a ,,személyi adatait” szövegrész helyébe a ,,természetes személyazonosító adatait és lakcímét” szöveg, 6.  §
(3) bekezdésében az „érvényességgel” szövegrész helyébe a ,,hatállyal” szöveg, 11.  § (1) bekezdés a) pontjában az
„érvényes” szövegrész helyébe a ,,hatályos” szöveg, 21.  § (2) bekezdésében a ,,Gazdasági és Közlekedési Minisztérium”
szövegrész helyébe a ,,közlekedésért felelõs miniszter” szöveg, a ,,javaslatára” szövegrész helyébe a ,,kérelmére”
szöveg, 1. számú melléklet A. rész II. pont 3., 4. alpontjában az „érvényes” szövegrész helyébe a ,,hatályos” szöveg lép.

14.  § Hatályát veszti a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti jármûvek üzemben tartásáról  szóló 89/1988. (XII. 20.)
MT rendelet 2.  § (2) bekezdésben a ,,területileg ille té kes” szövegrész, 5/A.  § (10) bekezdése, 21.  § (3) bekezdésében
a ,,határozattal” szövegrész, 25.  § (2) bekezdésében az „a cselekmény vagy mulasztás súlyához képest büntetõ- vagy
szabálysértési feljelentést tesznek,  illetve” szövegrész.

Az 1945 és 1963 között tör vénysértõ módon elítéltek, az 1956-os forradalommal és szabadságharccal
összefüggésben elítéltek, valamint a korábbi nyugdíjcsökkentés megszüntetésérõl, 
továbbá az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedések hatálya alatt állt személyek
társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének rendezésérõl  szóló 
93/1990. (XI. 21.) Korm. rendelet módosítása

15.  § Az 1945 és 1963 között tör vénysértõ módon elítéltek, az 1956-os forradalommal és szabadságharccal összefüggésben
elítéltek, valamint a korábbi nyugdíjcsökkentés megszüntetésérõl, továbbá az egyes személyes szabadságot korlátozó 
intézkedések hatálya alatt állt személyek társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének rendezésérõl  szóló 93/1990.
(XI. 21.) Korm. rendelet 11.  § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(1) A kárpótlási hatóság által kiadott hatósági bizonyítványt a nyugdíjigény iránti kérelem benyújtásakor mellékelni
kell, vagy annak ügyszámát és az azt kiadó hatóságot a kérelemben meg kell jelölni.
(2) A már megállapított nyugellátás, baleseti nyugellátás, nyugdíjszerû rendszeres szociális ellátás emelését
a kárpótlási hatóság által kiadott hatósági bizonyítvány alapján a nyugdíjfolyósító szerv külön kérelem nélkül hajtja
végre. Ha az érintett a szolgálati idõ utólagos elismerését kéri, a hatósági bizonyítványt a regionális nyugdíjbiztosítási
igazgatósághoz kell benyújtani.”

16.  § Az 1945 és 1963 között tör vénysértõ módon elítéltek, az 1956-os forradalommal és szabadságharccal összefüggésben
elítéltek, valamint a korábbi nyugdíjcsökkentés megszüntetésérõl, továbbá az egyes személyes szabadságot korlátozó 
intézkedések hatálya alatt állt személyek társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének rendezésérõl  szóló 93/1990.
(XI. 21.) Korm. rendelet 10.  § (1) bekezdésében a ,,Kárpótlási Hivatalhoz” szövegrész helyébe a ,,kárpótlási hatóságnál”
szöveg, 10.  § (3) bekezdésében a ,,Kárpótlási Hivatal hatósági” szövegrész helyébe a ,,kárpótlási hatóság hatósági”
szöveg, az „A hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelmet a 7.  §-ban meghatározott kizáró okok esetén a Kárpótlási
Hivatal elutasítja” szövegrész helyébe az „A kárpótlási hatóság a hatósági bizonyítvány kiadása esetén az errõl  szóló
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határozatát közli a nyugdíjfolyósító szervvel, az 5.  § hatálya alá tartozó kérelmezõ esetén a lakóhelye szerinti
önkormányzattal” szöveg, 10.  § (4) bekezdésében a ,,Kárpótlási Hivatal” szövegrész helyébe a ,,kárpótlási hatóság”
szöveg, 13.  § (1) bekezdésében a ,,Kárpótlási Hivatal” szövegrész helyébe a ,,kárpótlási hatóság” szöveg lép.

17.  § Hatályát veszti az 1945 és 1963 között tör vénysértõ módon elítéltek, az 1956-os forradalommal és szabadságharccal
összefüggésben elítéltek, valamint a korábbi nyugdíjcsökkentés megszüntetésérõl, továbbá az egyes személyes
szabadságot korlátozó intézkedések hatálya alatt állt személyek társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének
rendezésérõl  szóló 93/1990. (XI. 21.) Korm. rendelet 10.  § (2) bekezdése, 11.  § (4) bekezdése.

Az egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeirõl  szóló 
23/1991. (II. 9.) Korm. rendelet módosítása

18.  § (1) Az egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeirõl  szóló 23/1991. (II. 9.) Korm. rendelet 4.  §-a
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„4.  § A bányász a lakóhelye szerint ille té kes nyugdíjbiztosítási igazgatási szervtõl kérelmezheti annak megállapítását,
hogy mennyi szolgálati idõt szerzett, mennyi a korkedvezményre jogosító munkakörben eltöltött ideje, és hány éves
korában veheti igénybe az öregségi nyugdíjat.”

(2) Az egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeirõl  szóló 23/1991. (II. 9.) Korm. rendelet 5/B.  §
(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A keresetkiegészítés iránti kérelmet a Magyar Államkincstár ille té kes regionális igazgatóságához (a továb biak ban:
igazgatóság) kell benyújtani. A keresetkiegészítést az igazgatóság állapítja meg és folyósítja.”

(3) Az egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeirõl  szóló 23/1991. (II. 9.) Korm. rendelet 5/B.  §
(5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Az igazgatóságnak nem kell megkeresnie a szakértõi bizottságot, ha a kérelmezõ a kérelemhez az
egészségkárosodás mértékét és a föld alatti bányamunkára  való alkalmatlanságát megállapító, érvényes és hatályos
szakhatósági állásfoglalást vagy szakvéleményt csatolt.”

(4) Az egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeirõl  szóló 23/1991. (II. 9.) Korm. rendelet 6.  §
(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a társadalombiztosítási nyugellátásról  szóló tör vény elõ írásait
kell alkalmazni.”

19.  § Az egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeirõl  szóló 23/1991. (II. 9.) Korm. rendelet 5/B.  §
(3) bekezdésében az „igénylõ” szövegrész helyébe a ,,kérelmezõ” szöveg, 5/B.  § (4) bekezdésében az „igény”
szövegrész helyébe a ,,kérelem” szöveg, 5/B.  § (6) bekezdésében az „az igénybejelentés” szövegrész helyébe az
„a kérelem benyújtásának” szöveg, 5/E.  § (6) bekezdésében a ,,jogosult” szövegrészek helyébe a ,,kérelmezõ” szöveg,
az „érvényes” szövegrész helyébe az „érvényes és hatályos szakhatósági állásfoglalással vagy” szöveg lép.

20.  § Hatályát veszti az egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeirõl  szóló 23/1991. (II. 9.) Korm.
rendelet 5/C.  § (2) bekezdésében a ,,vezetõje” szövegrész, 5/D.  § (1) bekezdés második mondata.

Az 1938–1945 közötti idõszakban faji vagy nemzetiségi hovatartozás, ille tõ leg a nácizmus elleni
magatartásuk  miatt deportált, munkaszolgálatot teljesített vagy egyéb személyes szabadság korlátozása
alatt állt személyek társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének rendezésérõl  szóló 
74/1991. (VI. 10.) Korm. rendelet módosítása

21.  § Az 1938–1945 közötti idõszakban faji vagy nemzetiségi hovatartozás, ille tõ leg a nácizmus elleni magatartásuk  miatt
deportált, munkaszolgálatot teljesített vagy egyéb személyes szabadság korlátozása alatt állt személyek
társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének rendezésérõl  szóló 74/1991. (VI. 10.) Korm. rendelet 5.  § (1) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A személyes szabadság korlátozásának tényleges idõtartamát és az emelés összegét az érintett személy
(hozzátartozója) kérelmére a kárpótlási hatóság állapítja meg. A kárpótlási hatóság a határozatát közli az 1.  § szerinti
ellátások megállapítására és folyósítására hatáskörrel és ille té kességgel rendelkezõ szervvel.”
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22.  § Az 1938–1945 közötti idõszakban faji vagy nemzetiségi hovatartozás, ille tõ leg a nácizmus elleni magatartásuk  miatt
deportált, munkaszolgálatot teljesített vagy egyéb személyes szabadság korlátozása alatt állt személyek
társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének rendezésérõl  szóló 74/1991. (VI. 10.) Korm. rendelet 5.  §
(2) bekezdésében a ,,Kárpótlási Hivatal” szövegrész helyébe a ,,kárpótlási hatóság” szöveg, 7.  §-ában a ,,Kárpótlási
Hivatal” szövegrész helyébe a ,,kárpótlási hatóság” szöveg, 8.  § (2) bekezdésében a ,,Kárpótlási Hivatalhoz” szövegrész
helyébe a ,,kárpótlási hatósághoz” szöveg lép.

A tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által igazságtalanul okozott károk 
részleges kárpótlásáról  szóló 1991. évi XXV. törvény végrehajtásáról  szóló 
104/1991. (VIII. 3.) Korm. rendelet módosítása

23.  § Hatályát veszti a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által igazságtalanul okozott károk részleges
kárpótlásáról  szóló 1991. évi XXV. törvény végrehajtásáról  szóló 104/1991. (VIII. 3.) Korm. rendelet 19.  § (2) bekezdése,
24.  § (5) bekezdés c) pontjában az „a föld fekvése szerint ille té kes települési önkormányzat határozatát és” szövegrész.

A mérésügyrõl  szóló tör vény végrehajtásáról  szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet módosítása

24.  § (1) A mérésügyrõl  szóló tör vény végrehajtásáról  szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet 6.  § (4) és (5) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezések lépnek:
„(4) Az idõszakos hitelesítés iránti eljárást – gazdaságossági és szervezési szempontok alapján – a mérésügyi szerv
hivatalból is megindíthatja. Idõszakos helyszíni hitelesítés meghirdetett ideiglenes hitelesítõ központban is
végezhetõ.
(5) A mérésügyi szerv hitelesítési bizonyítványt kiállíthat külföldi vizsgálati eredmények alapján, ha az adott
mérõeszköz hitelesítésének technikai feltételei a mérésügyi szerv joghatóságán belül nem biztosítottak, és a külföldi
vizsgálati eredmények alapján a mérõeszköz megfelelõsége eldönthetõ.”

(2) A mérésügyrõl  szóló tör vény végrehajtásáról  szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet 6/A.  § (1) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(1) A mérõeszköz elsõ hitelesítése iránti kérelemben meg kell jelölni, hogy a mérõeszközt belföldi piacra vagy az
Európai Unió piacára szánja az ügyfél. A mérésügyi hatóság a kérelemben írt nyilatkozattól függõen látja el
a mérõeszközt a (2) bekezdésben megjelölt tör vényes tanúsító jelek megfelelõjével.”

(3) A mérésügyrõl  szóló tör vény végrehajtásáról  szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet 10.  §-a a következõ (4) bekezdéssel
egészül ki:
„(4) A hatóság helyszínre  való kiszállásának költsége és a mûszaki felszerelés szállításával járó költségek eljárási
költségnek minõsülnek.”

(4) A mérésügyrõl  szóló tör vény végrehajtásáról  szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet 12.  § (1) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(1) A mérésügyi ellenõrzés feltételeit és módját a fegyveres testületeknél és rendészeti szerveknél a feladat- és
hatáskörrel rendelkezõ miniszter – az iparügyekért felelõs miniszter véleményének kikérésével – szabályozza.”

(5) A mérésügyrõl  szóló tör vény végrehajtásáról  szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet 17.  §-a a következõ g) ponttal
egészül ki:
(Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak  való megfelelést szolgálja:)
„g) Az Európai Parlament és a Tanács 2009/3/EK irányelve (2009. március 11.) a mértékegységekre vonatkozó tagállami
jogszabályok közelítésérõl  szóló 80/181/EGK tanácsi irányelv módosításáról.”

(6) A mérésügyrõl  szóló tör vény végrehajtásáról  szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet 1. számú melléklete helyébe
e rendelet 1. melléklete lép.

(7) A mérésügyrõl  szóló tör vény végrehajtásáról  szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet 3. számú melléklet címe helyébe
a következõ cím lép:

„A mérésügyi hatóság által használt tör vényes tanúsító jelek, hitelesítési bélyegzõk rajzai és alkalmazásuk 
módja”

25.  § A mérésügyrõl  szóló tör vény végrehajtásáról  szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet 5.  § (2) bekezdésében az „érvényes” 
szövegrész helyébe a ,,hatályos” szöveg, 5/A.  §-ában az „érvényességének idõtartamán” szövegrész helyébe
a ,,hatályán” szöveg, 6.  § (2) bekezdésében az „érvényességi idõtartamát” szövegrészek helyébe a ,,hatályát” szöveg,
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6.  § (10) bekezdésében az „érvényességének idõtartama” szövegrész helyébe a ,,hatálya” szöveg, az „az érvényességi
idõtartam” szövegrész helyébe az „a hatály” szöveg, 6.  § (11) bekezdésében az „érvényességének idõtartama”
szövegrész helyébe a ,,hatálya” szöveg, 7.  § (1) bekezdésében az „érvényességének idõtartama” szövegrész helyébe
a ,,hatálya” szöveg, 8.  § (3) bekezdés b) pontjában az „érvényét” szövegrész helyébe a ,,hatályát” szöveg, 9.  §
(1) bekezdésében a ,,felhívhatja” szövegrész helyébe a ,,felhívja” szöveg, a ,,csatolására” szövegrész helyébe
a ,,csatolására, ha azzal a hatóság nem rendelkezik” szöveg, 9.  § (3) bekezdésében az „érvényes” szövegrész helyébe
a ,,hatályos” szöveg, 9.  § (8) bekezdésében a ,,rövidebb érvényességet adnak meg” szövegrész helyébe a ,,hatálya
rövidebb” szöveg, 10/A.  §-ában a ,,hitelesítése érvényességének idõtartama” szövegrész helyébe a ,,hitelesítésének
hatálya” szöveg, 12.  § (3) bekezdésében a ,,terhelik:” szövegrész helyébe a ,,teheti:” szöveg, 13.  § (2) bekezdésében az
„érvényét” szövegrész helyébe a ,,hatályát” szöveg, 13.  § (2) bekezdés a) pontjában a ,,hitelesítés érvényességi ideje
lejárt” szövegrész helyébe a ,,hitelesítésben meghatározott idõtartam eltelt” szöveg, 13.  § (2) bekezdés b) pontjában az 
„ille tõ leg a hitelesítési bizonyítvány elveszett, vagy azt” szövegrész helyébe a ,,vagy a hitelesítési bizonyítványt”
szöveg, 2. számú mellékletében az „érvényességének idõtartama” szövegrész helyébe a ,,hatálya” szöveg lép.

26.  § Hatályát veszti a mérésügyrõl  szóló tör vény végrehajtásáról  szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet 6.  §
(3) bekezdésében az „írásban” szövegrész, 6.  § (3) bekezdés a) pontja, 6.  § (3) bekezdés harmadik mondata, 6.  §
(7)–(9) bekezdése, 6/A.  § (3) bekezdése, 6/A.  § (4) bekezdésében a ,, , továbbá a 6.  § (7) bekezdésében meghatározott
hitelesítést helyettesítõ minõsítést végzõk tanúsító jeleit” szövegrész, 6/A.  § (5) bekezdése, 10.  § (2) bekezdésében az
„és a hitelesítõ köztisztviselõnek” szövegrész, az „ , amiért a külön jogszabályban meghatározott díjra jogosult”
szövegrész, 10.  § (3) bekezdés második mondata, 12.  § (3) bekezdésében az „ ,  illetve az ellenõrzésre feljogosított
dolgozói” szövegrész, 15.  §-a.

A közúti jármûvezetõk utánképzésérõl  szóló 139/1991. (X. 29.) Korm. rendelet módosítása

27.  § (1) A közúti jármûvezetõk utánképzésérõl  szóló 139/1991. (X. 29.) Korm. rendelet 1.  §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„1.  § (1) A jármûvezetõk utánképzésére jogosító engedélyt a Nemzeti Közlekedési Hatóság regionális igazgatósága
adja ki.
(2) Az utánképzés folytatására az kaphat engedélyt, aki az adott programhoz az 1. számú mellékletben elõírt személyi
és tárgyi feltételeket teljesíti.
(3) Az utánképzést végzõk tevékenységét a területileg ille té kes regionális igazgatóság rendszeresen ellenõrzi, és
e tevékenység tekintetében ellátja a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól
 szóló 2009. évi LXXVI. törvény szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság feladatait. A hatóság bármely feltétel
hiánya vagy nem kielégítõ szakmai színvonal esetében az engedélyt visszavonja.
(4) Az utánképzés során a foglalkozásokat az utánképzési foglalkozás tartására az adott programnak megfelelõ
minõsítéssel feljogosított szakoktatónak (a továb biak ban: foglalkozásvezetõ) kell tartania.”

(2) A közúti jármûvezetõk utánképzésérõl  szóló 139/1991. (X. 29.) Korm. rendelet 4.  § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) Az utánképzés teljesítésérõl és a 3.  § szerinti vizsga sikeres letételérõl a regionális igazgatóság az 5. számú melléklet 
szerinti adattartalmú igazolást vagy a külön jogszabályban meghatározott adattartalmú bizonyítványt ad ki.”

28.  § A közúti jármûvezetõk utánképzésérõl  szóló 139/1991. (X. 29.) Korm. rendelet 2.  § (1) bekezdésében az „a területi
közlekedési felügyeletnél” szövegrész helyébe a ,,bármelyik regionális igazgatóságnál” szöveg, 2.  § (2) bekezdésében
a ,,területi közlekedési felügyelet” szövegrész helyébe a ,,regionális igazgatóság” szöveg, 4.  § (3) bekezdésében az „az
utánképzésért” szövegrész helyébe az „a 3.  § szerinti vizsgáért” szöveg, 1. számú melléklet I. pontjában a ,,területi
közlekedési felügyelet” szövegrész helyébe a ,,regionális igazgatóság” szöveg, 3. számú mellékletében a ,,területi
közlekedési felügyelet” szövegrészek helyébe a ,,regionális igazgatóság” szöveg, a ,,bízza meg, s tagjai az Utánképzési
Foglalkozásvezetõi Névjegyzékbe felvett foglalkozásvezetõk” szövegrész helyébe a ,,bízza meg a foglalkozásvezetõi
jogosultsággal rendelkezõ személyek közül” szöveg, a ,,személynél” szövegrész helyébe a ,,személynél – annak
utánképzése során –” szöveg, 3. számú melléklet 1. pontjában a ,,Közlekedési Fõfelügyelet” szövegrész helyébe
a ,,Központi Hivatal” szöveg, 4. számú mellékletében a ,,Közlekedési Fõfelügyelet” szövegrészek helyébe a ,,Központi
Hivatal” szöveg, az „az Utánképzési Foglalkozásvezetõi Névjegyzékbe felvett, a II. program végzésére minõsített
vizsgabiztosi képesítésû foglalkozásvezetõ” szövegrész helyébe az „a külön jogszabály szerint a közúti jármûvezetõk
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vizsgáztatására jogosult, gyakorlati utánképzési vizsga tartására feljogosított vizsgabiztos” szöveg, 6. számú melléklet
4. pontjában a ,,területi közlekedési felügyelet” szövegrész helyébe a ,,regionális igazgatóság” szöveg, 6. számú
melléklet 5. pontjában a ,,területi közlekedési felügyeletek” szövegrész helyébe a ,,regionális igazgatóságok” szöveg,
a ,,Közlekedési Fõfelügyelet” szövegrész helyébe a ,,Központi Hivatal” szöveg lép.

29.  § Hatályát veszti a közúti jármûvezetõk utánképzésérõl  szóló 139/1991. (X. 29.) Korm. rendelet 2.  § (3) bekezdése,
1. számú melléklet I., II., V. pontjában az „A foglalkozásvezetõ az Utánképzési Foglalkozásvezetõi Névjegyzékben
e program végzésére minõsített foglalkozásvezetõ.” szövegrész, 1. számú melléklet III., IV., VI., VII. pontjában az „ , a két
foglalkozásvezetõ az Utánképzési Foglalkozásvezetõi Névjegyzékben e program végzésére minõsített
foglalkozásvezetõ” szövegrész, 2. számú melléklete.

A bányásznyugdíjról  szóló 150/1991. (XII. 4.) Korm. rendelet módosítása

30.  § A bányásznyugdíjról  szóló 150/1991. (XII. 4.) Korm. rendelet 4.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az az ellátás, amely – az (1) bekezdésben, továbbá egyéb jogszabályban elõírtak szerint – az öregségi nyugdíj
megállapításától nem jár, a 3.  §-ban foglaltaknak meg fele lõen a bányásznyugdíjban részesülõt sem illeti meg. Az adott
ellátást az azt megállapító szerv megszünteti. A megszüntetõ határozat meghozataláig folyósított ellátást
a bányásznyugdíjba be kell számítani. Ha a számított összeget nem a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv folyósította,
azt a kifizetõ a nyugdíjastól követelheti vissza.”

31.  § A bányásznyugdíjról  szóló 150/1991. (XII. 4.) Korm. rendelet 2.  § (2) bekezdésében a ,,megállapító” szövegrész helyébe
a ,,kérelemnek helyt adó” szöveg, 3.  §-ában az „a T. szerinti” szövegrész helyébe az „a társadalombiztosítási
nyugellátásról  szóló tör vény ben meghatározott” szöveg lép.

32.  § Hatályát veszti a bányásznyugdíjról  szóló 150/1991. (XII. 4.) Korm. rendelet 2.  § (1) bekezdése.

Az egyes mûvészeti tevékenységeket folytatók öregségi nyugdíjra jogosultságáról  szóló 5/1992. (I. 13.)
Korm. rendelet módosítása

33.  § Az egyes mûvészeti tevékenységeket folytatók öregségi nyugdíjra jogosultságáról  szóló 5/1992. (I. 13.) Korm. rendelet
2.  § (2) bekezdésében a ,,Tny.-nek az” szövegrész helyébe a ,,Tny.” szöveg, a ,,fennállását” szövegrész helyébe
a ,,fennállása megállapításához szakértõként igénybe kell venni” szöveg, az „Intézet igazolja” szövegrész helyébe az
„Intézetet” szöveg, 3.  §-ában az „az igénylõ” szövegrészek helyébe az „a kérelmezõ” szöveg, az „az ille té kes
igényelbíráló” szövegrész helyébe az „a nyugdíjbiztosítási igazgatási” szöveg lép.

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, 
valamint egyes centrális alárendeltségû szervek feladat- és hatáskörének megállapításával 
kapcsolatos földmûvelésügyi ágazati jogszabályok módosításáról  szóló 
19/1992. (I. 28.) Korm. rendelet módosítása

34.  § A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségû szervek
feladat- és hatáskörének megállapításával kapcsolatos földmûvelésügyi ágazati jogszabályok módosításáról  szóló
19/1992. (I. 28.) Korm. rendelet 1.  § d) pontjában a ,,méhek védelmével” szövegrész helyébe a ,,méhállományok tartási
helyének,  illetve vándoroltatásának nyilvántartásba vételével” szöveg lép.

35.  § Hatályát veszti a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális
alárendeltségû szervek feladat- és hatáskörének megállapításával kapcsolatos földmûvelésügyi ágazati jogszabályok
módosításáról  szóló 19/1992. (I. 28.) Korm. rendelet 1.  § b), c) és e) pontja.
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A helyi önkormányzatok polgármestereinek és jegyzõinek, valamint a köztársasági megbízottak 
népjóléti igazgatási feladat- és hatáskörének megállapításáról  szóló 
22/1992. (I. 28.) Korm. rendelet módosítása

36.  § Hatályát veszti a helyi önkormányzatok polgármestereinek és jegyzõinek, valamint a köztársasági megbízottak
népjóléti igazgatási feladat- és hatáskörének megállapításáról  szóló 22/1992. (I. 28.) Korm. rendelet 1.  §-a, 5.  §-a, 8.  § a),
b) és j)–l) pontja, 10.  §-a, 13.  §-a.

A kárpótlási jegyek életjáradékra váltásának eljárási szabályairól  szóló 
87/1992. (V. 29.) Korm. rendelet módosítása

37.  § A kárpótlási jegyek életjáradékra váltásának eljárási szabályairól  szóló 87/1992. (V. 29.) Korm. rendelet 2.  §-ában az „az
Országos Kárrendezési és Kárpótlási Hivatal” szövegrész helyébe az „a Központi Igazságügyi Hivatal” szöveg, 3.  §
(2) bekezdésében az „Az igénybejelentési nyomtatványt” szövegrész helyébe az „A nyomtatványt” szöveg, az
„a megyei (fõvárosi) kárrendezési hivatal” szövegrész helyébe az „az Igazságügyi Hivatal területi szerve” szöveg lép.

38.  § Hatályát veszti a kárpótlási jegyek életjáradékra váltásának eljárási szabályairól  szóló 87/1992. (V. 29.) Korm. rendelet
1.  § (3) bekezdése.

A tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában 
az 1939. május 1-jétõl 1949. június 8-ig terjedõ idõben alkotott jogszabályok alkalmazásával
igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról  szóló 1992. évi XXIV. törvény végrehajtásáról  szóló
92/1992. (VI. 10.) Korm. rendelet módosítása

39.  § A tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában az 1939. május 1-jétõl 1949.
június 8-ig terjedõ idõben alkotott jogszabályok alkalmazásával igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról
 szóló 1992. évi XXIV. törvény végrehajtásáról  szóló 92/1992. (VI. 10.) Korm. rendelet 3.  §-ában az „ille té kes megyei
(fõvárosi) kárrendezési hivatalhoz” szövegrész helyébe az „Igazságügyi Hivatal ille té kes területi szervéhez” szöveg, 5.  §
(1) bekezdésében az „a megyei (fõvárosi) kárrendezési hivatal” szövegrész helyébe az „az Igazságügyi Hivatal területi
szerve” szöveg, az „az Országos Kárrendezési és Kárpótlási Hivatal (a továb biak ban: OKKH)” szövegrész helyébe az
„a Központi Igazságügyi Hivatal” szöveg, 5.  § (3) bekezdésében az „az OKKH biztosítja” szövegrész helyébe az
„a kárpótlási hatóság biztosítja” szöveg, az „az OKKH elnökének” szövegrész helyébe az „a kárpótlási hatóság
vezetõjének” szöveg lép.

40.  § Hatályát veszti a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában az 1939. május 
1-jétõl 1949. június 8-ig terjedõ idõben alkotott jogszabályok alkalmazásával igazságtalanul okozott károk részleges
kárpótlásáról  szóló 1992. évi XXIV. törvény végrehajtásáról  szóló 92/1992. (VI. 10.) Korm. rendelet 5.  § (2) bekezdése,
8.  §-a.

Az életüktõl és szabadságuktól politikai okból megfosztottak kárpótlásáról  szóló 
1992. évi XXXII. törvény végrehajtásáról  szóló 111/1992. (VII. 1.) Korm. rendelet módosítása

41.  § Az életüktõl és szabadságuktól politikai okból megfosztottak kárpótlásáról  szóló 1992. évi XXXII. törvény
végrehajtásáról  szóló 111/1992. (VII. 1.) Korm. rendelet 6.  § (1) bekezdésében az „az Országos Kárrendezési és
Kárpótlási Hivatallal (a továb biak ban: OKKH)” szövegrész helyébe az „a Központi Igazságügyi Hivatallal” szöveg, 9.  §
(3) bekezdésében az „az OKKH-hoz” szövegrész helyébe az „a Központi Igazságügyi Hivatalhoz” szöveg, az „a lakóhely
szerint ille té kes kárrendezési hivatalhoz” szövegrész helyébe az „az Igazságügyi Hivatal lakóhely szerint ille té kes
területi szervéhez” szöveg, 9.  § (4) bekezdésében az „az OKKH-nál” szövegrész helyébe az „a Központi Igazságügyi
Hivatalnál” szöveg, 10.  § (1) bekezdésében az „az OKKH” szövegrész helyébe az „a Központi Igazságügyi Hivatal”
szöveg, az „ille té kes megyei (fõvárosi) kárrendezési hivatal” szövegrész helyébe az „Igazságügyi Hivatal területi szerve” 
szöveg, 10.  § (2) bekezdésében az „A megyei (fõvárosi) kárrendezési hivatalnak” szövegrész helyébe az „Az Igazságügyi 
Hivatal területi szervének” szöveg, az „az OKKH” szövegrész helyébe az „a Központi Igazságügyi Hivatal” szöveg lép.
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42.  § Hatályát veszti az életüktõl és szabadságuktól politikai okból megfosztottak kárpótlásáról  szóló 1992. évi
XXXII. törvény végrehajtásáról  szóló 111/1992. (VII. 1.) Korm. rendelet 5.  § második mondata, 10.  § (2) bekezdésében az
„ , ebben az esetben az ügyintézési határidõ újra kezdõdik” szövegrész.

Az 1951 és 1956 közötti idõszakban politikai okból hátrányos megkülönböztetéssel járó katonai
munkaszolgálatot teljesített személyek társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének rendezésérõl
 szóló 174/1992. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

43.  § Az 1951 és 1956 közötti idõszakban politikai okból hátrányos megkülönböztetéssel járó katonai munkaszolgálatot
teljesített személyek társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének rendezésérõl  szóló 174/1992. (XII. 29.) Korm.
rendelet 4.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A munkaszolgálat tényleges idõtartamát és az emelés összegét az érintett személy (hozzátartozó) kérelmére
a kárpótlási hatóság állapítja meg. A kárpótlási hatóság a határozatát közli az 1.  § szerinti ellátások megállapítására és
folyósítására hatáskörrel és ille té kességgel rendelkezõ szervvel.”

44.  § Az 1951 és 1956 közötti idõszakban politikai okból hátrányos megkülönböztetéssel járó katonai munkaszolgálatot
teljesített személyek társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének rendezésérõl  szóló 174/1992. (XII. 29.) Korm.
rendelet 4.  § (2) bekezdésében a ,,Hivatal” szövegrész helyébe a ,,kárpótlási hatóság” szöveg lép.

A magyar állampolgárságról  szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról  szóló 
125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet módosítása

45.  § A magyar állampolgárságról  szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról  szóló 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet 9.  §
(3) bekezdésében a ,,Külügyminisztérium” szövegrész helyébe a ,,külpolitikáért felelõs miniszter” szöveg lép.

46.  § Hatályát veszti a magyar állampolgárságról  szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról  szóló 125/1993. (IX. 22.) Korm.
rendelet 9.  § (1) bekezdése.

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról  szóló 
1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról  szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet módosítása

47.  § (1) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról  szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról  szóló
146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 2/A.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az érintett elektronikus kapcsolattartás keretében is igényelhet tájékoztatást saját nyilvántartott adatairól és arról,
hogy milyen adatszolgáltatások alanya volt, kérheti nyilvántartott adatainak módosítását, javítását, a személyi
azonosítóról és a lakcímrõl  szóló hatósági igazolvány kiadását, valamint a birtokából kikerült hatósági igazolványa
pótlását. A hatóság az Nytv. 17.  § (2) bekezdés a) pontjában, az Nytv. 17.  § (4) bekezdésében és az Nytv. 29.  §
(2) bekezdésében meghatározott ügyfajtákban tart elektronikusan kapcsolatot az ügyféllel.”

(2) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról  szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról  szóló
146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 3.  § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A nyilvántartási eljárásban a külföldön élõ személy magyar állampolgársága érvényes útlevéllel,  illetve egy évnél
nem régebben kiállított állampolgársági bizonyítvánnyal igazolható. Egyéb személyi adatait útlevéllel vagy az útlevél
kiállításának alapjául szolgáló okiratokkal, családi állapota tekintetében személyes nyilatkozatával is igazolhatja. Ha az
érintett nem rendelkezik állampolgársági bizonyítvánnyal, annak beszerzésére nem kötelezhetõ. Az állampolgárság
megállapítása iránt a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalt kell megkeresni.”

(3) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról  szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról  szóló
146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 14.  § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A központi szerv a nála benyújtott bejelentések alapján gondoskodik a hatósági igazolványok visszavonása,
elvesztése, eltulajdonítása, valamint megsemmisülése tényének az okmánynyilvántartáson történõ átvezetésérõl.”

(4) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról  szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról  szóló
146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 15.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Külföldön történt születés, elhalálozás, házasságkötés vagy bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén
a nyilvántartás a település hivatalos elnevezésén kívül az ország magyar nyelvû megnevezését is tartalmazza.”
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48.  § A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról  szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról  szóló
146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 1.  §-ában a ,,személyesen vagy meghatalmazott képviselõje útján, továbbá ajánlott
levélben teheti meg” szövegrész helyébe az „ajánlott levélben is megteheti” szöveg, 2/A.  § (1) bekezdésében az
„ügyeket” szövegrész helyébe az „ügyekben” szöveg, a ,,nem lehet elektronikus úton intézni” szövegrész helyébe az
„a hatóság az ügyféllel nem tart elektronikusan írásban kapcsolatot” szöveg, 3.  § (1) bekezdésében a ,,vagy a központi
szervnél” szövegrész helyébe az „és a központi szervnél is” szöveg, 5.  § (2) bekezdésében a ,,hatvan nap” szövegrész
helyébe a ,,két hónap” szöveg, 15.  § (1) bekezdésében a ,,tartalmazza azzal” szövegrész helyébe az „úgy tartalmazza”
szöveg, 19.  § (3) bekezdés d) pontjában az „elismerésrõl rendelkezõ határozatot” szövegrész helyébe az „elismerését”
szöveg, 19.  § (3) bekezdés f) pontjában a ,,magyar állampolgárságról történõ lemondás esetén” szövegrész helyébe
a ,,polgár magyar állampolgársága megszûnt” szöveg, 34.  § (3) bekezdésében a ,,határozatban állapítja meg”
szövegrész helyébe a ,,megállapítja” szöveg, a ,,határozat” szövegrész helyébe a ,,döntés” szöveg, 35.  §
(2) bekezdésében az „ítélet vagy határozat” szövegrész helyébe a ,,döntés” szöveg, a ,,határozattal” szövegrész helyébe 
a ,,döntéssel” szöveg, 35.  § (4) bekezdésében a ,,gondoskodik” szövegrész helyébe a ,,haladéktalanul gondoskodik”
szöveg lép.

49.  § Hatályát veszti a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról  szóló 1992. évi LXVI. törvény
végrehajtásáról  szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 5.  § (2) bekezdésében a ,,– kivéve kiskorú ügyfél esetében,
továbbá ha életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegetõ helyzet elhárítása indokolja, vagy ha a közbiztonság érdekében
egyébként szükséges –” szövegrész, 5.  § (3) bekezdése, 9.  § (2) és (5) bekezdésében a ,, , de legkésõbb öt munkanapon
belül” szövegrész, 15.  § (1) bekezdésében az „az anyakönyvezésre vonatkozó szabályok figye lembe véte lével”
szövegrész, az „ , a névviselésre és a név anyakönyvezésére vonatkozó szabályok” szövegrész, 16.  § (3) bekezdésében
az „ , amelyet csak a személyi azonosító kezelésére tör vény ben feljogosítottak olvashatnak le” szövegrész, 18.  §
(1) bekezdése, 26.  § (5) bekezdése, 30.  § (3) bekezdésében a ,,határozatban” szövegrész.

A statisztikáról  szóló 1993. évi XLVI. törvény végrehajtásáról  szóló 
170/1993. (XII. 3.) Korm. rendelet módosítása

50.  § A statisztikáról  szóló 1993. évi XLVI. törvény végrehajtásáról  szóló 170/1993. (XII. 3.) Korm. rendelet 8.  §
(1) bekezdésében az „azon feltüntetett szerveknek” szövegrész helyébe az „ille té kes KSH igazgatóságnak” szöveg, 8.  §
(2) bekezdésben az „a területileg ille té kes” szövegrész helyébe az „az ille té kes” szöveg, 8.  § (3) bekezdésben az
„a területileg ille té kes” szövegrész helyébe az „az ille té kes” szöveg, 8.  § (5) bekezdésében az „az Országos Személyi
Adat- és Lakcímnyilvántartó Hivatal” szövegrész helyébe az „a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások
Központi Hivatala” szöveg, 14.  § (1) bekezdésében az „országos hatáskörû közigazgatási szerv” szövegrész helyébe
a ,,központi államigazgatási szerv” szöveg lép.

A részarány-földtulajdon önálló ingatlanná alakításával kapcsolatos költségtérítésrõl  szóló 
28/1994. (III. 2.) Korm. rendelet módosítása

51.  § (1) A részarány-földtulajdon önálló ingatlanná alakításával kapcsolatos költségtérítésrõl  szóló 28/1994. (III. 2.) Korm.
rendelet 1.  § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, és 1.  §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A visszaigénylési kérelemnek tartalmaznia kell a tulajdonos természetes személyazonosító adatait, lakcímét és
nyilatkozatát, amelyben vállalja, hogy azt a földet, amelynek önálló ingatlanná alakításával kapcsolatos költségeit
részben visszaigényli, a földkiadási határozat keltétõl számított öt évig nem idegeníti el, nem vonja ki a mezõgazdasági 
termelésbõl, kivéve ha az mezõgazdasági termeléssel összefüggõ céllal történik. A kérelemhez – a (4) bekezdés
figye lembe véte lével – csatolni kell az abban megjelölt földrészletre vagy földrészletekre vonatkozó tulajdonjog
ingatlan-nyilvántartási bejegyzésével kapcsolatos földhivatali határozat, valamint a költségek igazolására vonatkozó
számla másolatát.
(4) Ha az ügyfél a kérelemhez nem csatolja a tulajdonjog ingatlan-nyilvántartási bejegyzésével kapcsolatos
földhivatali határozatot, annak beszerzése érdekében az MgSzH területi szerve megkeresi a földhivatalt.”

(2) A részarány-földtulajdon önálló ingatlanná alakításával kapcsolatos költségtérítésrõl  szóló 28/1994. (III. 2.) Korm.
rendelet 2.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A költségtérítés összegét az MgSzH területi szerve állapítja meg.”
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52.  § A részarány-földtulajdon önálló ingatlanná alakításával kapcsolatos költségtérítésrõl  szóló 28/1994. (III. 2.) Korm.
rendelet 1.  § (2) bekezdésében a ,,kézhezvételétõl” szövegrész helyébe a ,,közlésétõl” szöveg, a ,,Hivatal ille té kes”
szövegrész helyébe a ,,Hivatalnak a föld fekvése szerint ille té kes” szöveg, 2.  § (3) bekezdésében a ,,20 napon”
szövegrész helyébe a ,,tizenöt munkanapon” szöveg lép.

53.  § Hatályát veszti a részarány-földtulajdon önálló ingatlanná alakításával kapcsolatos költségtérítésrõl  szóló 28/1994.
(III. 2.) Korm. rendelet 1.  § (2) bekezdés második mondata, 2.  § (2) bekezdése, 3.  §-a.

A rejtjeltevékenységrõl  szóló 43/1994. (III. 29.) Korm. rendelet módosítása

54.  § A rejtjeltevékenységrõl  szóló 43/1994. (III. 29.) Korm. rendelet 4.  §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az Országos Rejtjelfelügyelet közigazgatási hatósági jogkörében eljárva kizárólag a jogszabályoknak van alávetve,
hatósági eljárása során és hatósági döntéseinek tartalmával összefüggésben – a feladat elvégzésére vagy a mulasztás
pótlására irányuló utasítás kivételével – nem utasítható.”

55.  § A rejtjeltevékenységrõl  szóló 43/1994. (III. 29.) Korm. rendelet 5.  § (1) bekezdésében az „elintézési” szövegrész helyébe
az „ügyintézési” szöveg, a ,,90 nap” szövegrész helyébe a ,,hatvanöt munkanap” szöveg, 12.  § (4) bekezdésében az
„érvényességi idejét” szövegrész helyébe az „idõbeli hatályát” szöveg, az „érvényessége” szövegrész helyébe az
„idõbeli hatálya” szöveg lép.

56.  § Hatályát veszti a rejtjeltevékenységrõl  szóló 43/1994. (III. 29.) Korm. rendelet 5.  § (2), (3) bekezdése, 14.  § (8) bekezdése.

A hadigondozásról  szóló 1994. évi XLV. törvény végrehajtásáról  szóló 
113/1994. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítása

57.  § (1) A hadigondozásról  szóló 1994. évi XLV. törvény végrehajtásáról  szóló 113/1994. (VIII. 31.) Korm. rendelet 4.  §
(1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Új hadigondozás iránti kérelem esetén a kérelmezõnek a 4. mellékletben foglalt formanyomtatványon
nyilatkoznia kell arról, hogy ugyanazon hátrány  miatt részesül-e nemzeti gondozásban.”

(2) A hadigondozásról  szóló 1994. évi XLV. törvény végrehajtásáról  szóló 113/1994. (VIII. 31.) Korm. rendelet 11.  §
(1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A hadirokkant térítésmentes segédeszközzel  való ellátását – a lakóhelye szerint ille té kes települési önkormányzat
jegyzõje által megküldött határozat alapján – a Közalapítvány Hadirokkant Irodája (a továb biak ban: Iroda) végzi.”

58.  § A hadigondozásról  szóló 1994. évi XLV. törvény végrehajtásáról  szóló 113/1994. (VIII. 31.) Korm. rendelet 2.  §
(3) bekezdésében az „5 nappal” szövegrész helyébe az „öt munkanappal” szöveg, 2.  § (4) bekezdésében a ,,30 napon”
szövegrész helyébe a ,,huszonkét munkanapon” szöveg, 2.  § (6) bekezdésében az „értelemszerûen” szövegrész
helyébe a ,,meg fele lõen” szöveg, 5.  § (1) bekezdésében a ,,határoz” szövegrész helyébe a ,,dönt” szöveg, a ,,kérelmet”
szövegrész helyébe a ,,kérelem formanyomtatványát” szöveg, 5.  § (4) bekezdésében a ,,felkérheti” szövegrész helyébe
a ,,megkeresi” szöveg, 7.  § (1) bekezdésében az „A” szövegrész helyébe a ,,Ha a” szöveg, a ,,Hdt. által meghatározott”
szövegrész helyébe a ,,Hdt. által meghatározott emelt összegû” szöveg, 7.  § (2) bekezdésében az „igénylõ” szövegrész
helyébe a ,,kérelmezõ” szöveg, a ,,határoz” szövegrész helyébe a ,,dönt” szöveg, 7.  § (3) bekezdésében az „az igénylõ”
szövegrész helyébe az „a kérelmezõ” szöveg, 10.  §-ában az „ , azzal az eltéréssel” szövegrész helyébe az „azzal” szöveg,
12.  § (4) bekezdésében a ,,nyilvántartásba vételt” szövegrész helyébe a ,,jegyzõ határozatának nyilvántartásba vételét”
szöveg, 12.  § (5) bekezdésében az „igényéhez” szövegrész helyébe a ,,kérelméhez” szöveg, 12.  § (7) bekezdésében
a ,,Gyógyászati Segédeszközöket és Rehabilitációs Termékeket Gyártó Részvénytársaságtól” szövegrész helyébe
a ,,GYSGY REHA Orvostechnikai Eszközöket Elõállító és Forgalmazó Kft.-tõl” szöveg, 12.  § (8) bekezdésében az „az
Egészségbiztosítási Alap” szövegrész helyébe az „a Közalapítvány” szöveg, 14.  § (3) bekezdésében a ,,határozatban
szünteti meg” szövegrész helyébe a ,,megszünteti” szöveg, 15.  § (4) bekezdésében a ,,felkérésére” szövegrész helyébe
a ,,megkeresésére” szöveg, 17.  § (1) bekezdésében a ,,Honvédelmi Minisztérium” szövegrész helyébe
a ,,honvédelemért felelõs miniszter” szöveg, 3. mellékletében a ,,szakértõi bizottság megjegyzése” szövegrész helyébe
a ,,szakértõi bizottság szakvéleményének alapjául szolgáló indokok” szöveg lép.
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59.  § Hatályát veszti a hadigondozásról  szóló 1994. évi XLV. törvény végrehajtásáról  szóló 113/1994. (VIII. 31.) Korm.
rendelet 2.  § (5) bekezdés második mondata, 12.  § (1)–(3) bekezdése, 12.  § (5) bekezdés második mondata, 12.  §
(6) bekezdése, 12.  § (8) bekezdésében az „ ,  illetve az Iroda rendelkezésére álló díjszabás ismeretében” szöveg, 13.  §
(2) bekezdése, 14.  § (2) bekezdésében az „az e rendelet hatálybalépése elõtt hadigondozotti nyilvántartásba vett
személyek részére 1994. december 31-ig, a Hdt. hatálybalépését köve tõen” szövegrész, 15.  § (3) bekezdése.

Az életvédelmi létesítmények egységes nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjérõl  szóló 
37/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet módosítása

60.  § (1) Az életvédelmi létesítmények egységes nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjérõl  szóló 37/1995. (IV. 5.) Korm.
rendelet 4.  § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) A védelmi létesítmények nyilvántartásának szakszerûségéért, folyamatosságáért a területileg ille té kes megyei
katasztrófavédelmi igazgatóság, a fõvárosban a Fõvárosi Polgári Védelmi Igazgatóság szakmai felügyeletet lát el. Az
állami, a megyei önkormányzati, valamint a fõvárosi önkormányzati tulajdonban lévõ ingatlanok esetében a szakmai
felügyeletet az Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság látja el.”

(2) Az életvédelmi létesítmények egységes nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjérõl  szóló 37/1995. (IV. 5.) Korm.
rendelet 7.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az adatváltozásokról a nyilvántartás vezetésével megbízott ügyintézõnek – módosító adatlapon vagy elektronikus 
úton – folyamatosan tájékoztatnia kell az életvédelmi létesítmény fekvése szerint ille té kes megyei katasztrófavédelmi
igazgatóságot, a fõvárosban a Fõvárosi Polgári Védelmi Igazgatóságot.”

(3) Az életvédelmi létesítmények egységes nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjérõl  szóló 37/1995. (IV. 5.) Korm.
rendelet 7.  § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az életvédelmi létesítmények nyilvántartását 6 hónaponként – május, november hónapokban – egyeztetni kell
a központi nyilvántartást vezetõ Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatósággal.”

61.  § Az életvédelmi létesítmények egységes nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjérõl  szóló 37/1995. (IV. 5.) Korm.
rendelet 5.  § (2) bekezdésében a ,,Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium” szövegrész helyébe az
„Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság” szöveg lép.

Az egyes értékpapírok elõállításának, kezelésének és fizikai megsemmisítésének biztonsági szabályairól
 szóló 98/1995. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosítása

62.  § Az egyes értékpapírok elõállításának, kezelésének és fizikai megsemmisítésének biztonsági szabályairól  szóló 98/1995. 
(VIII. 24.) Korm. rendelet 3.  § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Az engedélyt a Felügyelet kérelemre határozatlan idõre adja meg. A Felügyelet a Szakszolgálat bevonásával
rendszeresen ellenõrzi az (1) bekezdésben foglaltak meglétét, és az (1) bekezdés b), c), e) és g) pontjában foglalt
feltételeket vizsgálja.”

63.  § Az egyes értékpapírok elõállításának, kezelésének és fizikai megsemmisítésének biztonsági szabályairól  szóló 98/1995. 
(VIII. 24.) Korm. rendelet 2.  § (2) bekezdésében az „az Állami Pénz- és Tõkepiaci Felügyelet” szövegrész helyébe az
„a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete” szöveg, 4.  § (2) bekezdésében a ,,fogad el” szövegrész helyébe a ,,hagy
jóvá” szöveg lép.

64.  § Hatályát veszti az egyes értékpapírok elõállításának, kezelésének és fizikai megsemmisítésének biztonsági szabályairól
 szóló 98/1995. (VIII. 24.) Korm. rendelet 1.  § (1) bekezdésében az „1959. évi IV.” szövegrész, 3.  § (1) bekezdés f) pontja,
5.  § (2) bekezdésében az „1988. évi VI.” szövegrész, 9.  § (2) bekezdése.

A keresõképtelenség és keresõképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenõrzésérõl  szóló 
102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet módosítása

65.  § A keresõképtelenség és keresõképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenõrzésérõl  szóló 102/1995. (VIII. 25.) Korm.
rendelet 11.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
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„(1) Ha a keresõképtelenséget a beteg gyermek ápolása címén állapították meg, az igazoláson fel kell tüntetni a szülõ
és a gyermek TAJ-számát, nevét, születési idejét és anyja nevét, valamint a kórisme rovatban a gyermek betegségét be
kell jegyezni. A keresõképtelenség kezdõ idõpontjának megállapításánál figye lembe kell venni a gyermek
közösségbõl történõ kitiltásának idõpontját.”

66.  § A keresõképtelenség és keresõképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenõrzésérõl  szóló 102/1995. (VIII. 25.) Korm.
rendelet 3.  §-ában a ,,megváltozik” szövegrész helyébe a ,,módosul, és ennek következtében az orvos személye
megváltozik” szöveg, 8.  § (2) bekezdésében az „A 7.  § (6) bekezdésében foglalt esetben, valamint, ha” szövegrész
helyébe a ,,Ha” szöveg, 8.  § (6) bekezdésében a ,,nyugdíjigényt” szövegrész helyébe a ,,nyugdíj iránti kérelmet” szöveg,
a ,,területileg ille té kes Nyugdíjbiztosítási Igazgatósághoz” szövegrész helyébe a ,,lakóhelye vagy tartózkodási helye
szerint ille té kes regionális nyugdíj-biztosítási igazgatósághoz” szöveg lép.

A települések polgári védelmi besorolásának szabályairól és a védelmi követelményekrõl  szóló 
114/1995. (IX. 27.) Korm. rendelet módosítása

67.  § A települések polgári védelmi besorolásának szabályairól és a védelmi követelményekrõl  szóló 114/1995. (IX. 27.)
Korm. rendelet 2.  § (3) bekezdésében az „az önkormányzati és területfejlesztési miniszterhez” szövegrész helyébe az
„a katasztrófák elleni védekezésért felelõs miniszterhez” szöveg lép.

A légiközlekedésrõl  szóló 1995. évi XCVII. törvény végrehajtásáról  szóló 
141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet módosítása

68.  § (1) A légiközlekedésrõl  szóló 1995. évi XCVII. törvény végrehajtásáról  szóló 141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet 13.  §
(1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A polgári repülés területén közös szabályokról és az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség létrehozásáról,
valamint a 91/670/EK tanácsi rendelet, az 1592/2002/EK rendelet és a 2004/36/EK irányelv hatályon kívül helyezésérõl
 szóló, 2008. február 20-i 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá nem tartozó polgári légijármû, 
részei, berendezései és alkatrészei, valamint a külön jogszabályban meghatározott légiközlekedéssel kapcsolatos
eszköz csak olyan üzemben gyártható, javítható vagy tartható karban, amely a gyártmány fajtája szerint
a jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelel.”

(2) A légiközlekedésrõl  szóló 1995. évi XCVII. törvény végrehajtásáról  szóló 141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet 15.  §
(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A mûködési engedély tartalmazza a képzéshez alkalmazható légijármû-fajtákat és -típusokat, valamint az egyéb
feltételeket.”

(3) A légiközlekedésrõl  szóló 1995. évi XCVII. törvény végrehajtásáról  szóló 141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet 29.  §-a
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„29.  § Ez a rendelet a következõ közösségi rendeletek végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:
a)  az Európai Parlament és a Tanács 216/2008/EK rendelete (2008. február 20.) a polgári repülés területén közös
szabályokról és az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség létrehozásáról, valamint a 91/670/EK tanácsi rendelet, az
1592/2002/EK rendelet és a 2004/36/EK irányelv hatályon kívül helyezésérõl,
b)  az Európai Parlament és a Tanács 562/2006/EK rendelete (2006. március 15.) a személyek határátlépésére irányadó
szabályok közösségi kódexének (Schengeni határ-ellenõrzési kódex) létrehozásáról.”

69.  § A légiközlekedésrõl  szóló 1995. évi XCVII. törvény végrehajtásáról  szóló 141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet 8.  §-ában az
„érvényességének idejét” szövegrész helyébe az „idõbeli hatályát” szöveg, 9.  § (2) bekezdésében az „Az engedélyben
meg kell határozni a jogosult nevét, címét, telephelyét, a tevékenység fajtáját, továbbá” szövegrész helyébe az
„A szakszolgálati engedélyben” szöveg, 20.  § (1) bekezdésében az „érvényességének határidejét” szövegrész helyébe
az „idõbeli hatályát” szöveg, 20.  § (4) bekezdésében az „érvényességi határidején” szövegrész helyébe az „idõbeli
hatályán” szöveg, 25.  § a) pontjában az „érvényes” szövegrész helyébe a ,,hatályos” szöveg lép.

70.  § Hatályát veszti a légiközlekedésrõl  szóló 1995. évi XCVII. törvény végrehajtásáról  szóló 141/1995. (XI. 30.) Korm.
rendelet 1.  §-t megelõzõ alcíme, 1.  §-a, 2.  §-a, 9.  § (1) bekezdése, 22.  § (4) bekezdésében az „és az ille té kes
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környezetvédelmi hatóság” szövegrész, 23.  § (1)–(3) bekezdése, 23.  § (4) bekezdésében az „az annak ellátására jogosító 
szakszolgálati engedéllyel rendelkezõ, de” szövegrész, 30.  §-a.

A vízgazdálkodási társulatokról  szóló 160/1995. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

71.  § A vízgazdálkodási társulatokról  szóló 160/1995. (XII. 26.) Korm. rendelet 13.  § (4) bekezdés c) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
[Az (3) bekezdés szerinti megkeresésben közölni kell a behajtáshoz szükséges adatokat, különösen:]
„c) a tagsági jogviszonnyal összefüggõ ingatlanra vonatkozóan a település nevét, az ingatlan fekvését (belterület,
külterület megjelölése), a belterületen lévõ ingatlannál a közterület nevét és a házszámot, a helyrajzi számát és
a területnagyságát;”

72.  § A vízgazdálkodási társulatokról  szóló 160/1995. (XII. 26.) Korm. rendelet 4.  § (2) bekezdésében a ,,kezdeményezi”
szövegrész helyébe a ,,kérelmezi” szöveg, 4.  § (3) bekezdésében a ,,kérheti” szövegrész helyébe a ,,kérelmezheti”
szöveg, 13.  § (4) bekezdésében az „Az (3) bekezdés” szövegrész helyébe az „A (3) bekezdés” szöveg, 24.  §
(1) bekezdésében a ,,kezdeményezi” szövegrész helyébe a ,,kérelmezi” szöveg, 25.  § (1) bekezdésében
a ,,kezdeményezi” szövegrész helyébe a ,,kérelmezi” szöveg, 25.  § (2) bekezdésében a ,,kivetésének
kezdeményezéséhez” szövegrész helyébe a ,,kivetése iránti kérelemhez” szöveg, 25.  § (5) bekezdésében az „az eljárást
kezdeményezõ” szövegrész helyébe az „a kérelmezõ” szöveg lép.

73.  § Hatályát veszti a vízgazdálkodási társulatokról  szóló 160/1995. (XII. 26.) Korm. rendelet 13.  § (4) bekezdésében
a ,, , különösen” szövegrész.

A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeirõl  szóló 
164/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

74.  § (1) A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeirõl  szóló 164/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet 8.  §
(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Ha a támogatást a tartózkodási hely szerint ille té kes jegyzõ állapította meg, a határozatot közli a lakóhely szerint
ille té kes jegyzõvel.”

(2) A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeirõl  szóló 164/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet 9.  §-a
a következõ (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Ha a kérelmezõ a vezetõi engedély fénymásolatát vagy a tanulói jogviszony igazolását nem mellékeli
a kérelméhez, az eljáró hatóság adatszolgáltatási kérelemmel fordul az adatokról nyilvántartást vezetõ hatósághoz.”

(3) A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeirõl  szóló 164/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet 9/A.  §-a
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„9/A.  § (1) A szerzési támogatás 4/A.  §-ban foglaltak alapján történõ megállapítása iránti kérelemhez mellékelni kell
a)  a 4/A.  § a) pontja szerinti szakvéleményt,
b)  a 4/A.  § d) pontjában megjelölt személy érvényes vezetõi engedélyének másolatát, továbbá írásbeli nyilatkozatát
arról, hogy a súlyos mozgáskorlátozott személy személygépkocsival történõ szállítását vállalja,
c)  a 9.  § (1) bekezdés a)–b), e) és h) pontjában meghatározott iratokat.
(2) Ha a kérelmezõ a vezetõi engedély fénymásolatát vagy a tanulói jogviszony igazolását nem mellékeli a kérelméhez,
az eljáró hatóság adatszolgáltatási kérelemmel fordul az adatokról nyilvántartást vezetõ hatósághoz.”

(4) A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeirõl  szóló 164/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet 9/B.  §-a
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„9/B.  § (1) Az 1.  § (1) bekezdés c) pontja szerinti személy a támogatás iránti kérelméhez – az e rendeletben
meghatározottakon túl – csatolja
a)  a tartózkodási engedély másolatát;
b)  a tartózkodás jogcímét igazoló egyéb iratokat, így különösen
ba)   igazolást a munkaviszony, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony,  illetve önálló vállalkozói tevékenység
alapján fennálló biztosítási jogviszonyról,
bb)   igazolást a tanulói,  illetve hallgatói jogviszony fennállásáról;
c)  a rokoni kapcsolatot igazoló irat másolatát, amennyiben hozzátartozóként válik jogosulttá az ellátásra.

M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2009. évi 127. szám 36393



(2) Ha a kérelmezõ az (1) bekezdés a) pontja vagy b) pont bb) alpontja szerinti iratokat nem mellékeli a kérelméhez, az
eljáró hatóság adatszolgáltatási kérelemmel fordul az adatokról nyilvántartást vezetõ hatósághoz.”

(5) A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeirõl  szóló 164/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet 11/A.  §
(3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A 4/A.  § szerinti jogosultságot megállapító határozat hatálya egy év. A hivatal kérelemre dönt a határozat
hatályának évenkénti meghosszabbításáról.”

(6) A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeirõl  szóló 164/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet 13.  §
(1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Ha a határozat ellen a kérelmezõ azért él jogorvoslattal, mert az orvosi szakvéleményben foglaltakkal nem ért
egyet, a jogorvoslati eljárás során a szakértõi bizottságot kell megkeresni az orvosi szakvélemény felülvizsgálata
céljából. A szakértõi bizottság a szakvéleményt a 3. számú melléklet szerinti adattartalommal adja ki. Az orvosi
szakvélemény vizsgálat, valamint orvosi iratok alapján is kiadható.”

(7) A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeirõl  szóló 164/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet 18/A.  §
(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A hivatal az (1) bekezdés szerint bemutatott számla, szerzõdés vagy vámokmány alapján a bemutatástól számított
öt munkanapon belül rendelkezik az elidegenítési tilalomnak a jármûnyilvántartásba az állam javára történõ
bejegyzésérõl. A törzskönyv kiadását az elidegenítési tilalom megszûnését vagy törlését köve tõen kell kérni. A hivatal
a határozatot az elidegenítési tilalom bejegyzése végett közli a szerzési támogatásban részesített személy lakóhelye,
 illetve tartózkodási helye szerint ille té kes közlekedési igazgatási hatósággal. A közlekedési igazgatási hatóság
harmincöt munkanapon belül bejegyzi az elidegenítési tilalmat, errõl  szóló határozatát közli a hivatallal. Ha a szerzési
támogatásban részesített személy nem kérte a személygépkocsi tulajdonjog-változásának a nyilvántartásba vételét
(a továb biak ban: átírás), a közlekedési igazgatási hatóság errõl a tényrõl értesíti a hivatalt.”

(8) A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeirõl  szóló 164/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet 18/C.  §
(4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A hivatal a (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben az elidegenítési tilalom törlését a szerzési támogatásban
részesült személy vagy örököse kérelmére rendeli el. A kérelemhez mellékelni kell a törlésre okot adó körülmények
igazolására szolgáló okiratok másolatát; ennek hiányában – a forgalmi korlátozásra vonatkozó okirat esetében –
a hivatal adatszolgáltatási kérelemmel fordul a közlekedési igazgatási hatósághoz. A hivatal a határozatot közli
a közlekedési igazgatási hatósággal, és kezdeményezi az elidegenítési tilalom törlését.”

75.  § A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeirõl  szóló 164/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet 4.  §
(1) bekezdés a) pontjában az „a szakértõi bizottság” szövegrész helyébe az „az Országos Rehabilitációs és Szociális
Szakértõi Intézetnek a kérelmezõ lakóhelye szerint ille té kes elsõfokú szakértõi bizottsága (a továb biak ban: szakértõi
bizottság)” szöveg, 8.  § (1) bekezdésében az „érvényességének” szövegrész helyébe a ,,hatályának” szöveg, 8.  §
(3) bekezdés c), d) pontjában az „érvényességének” szövegrész helyébe a ,,hatályának” szöveg, 8.  § (5) bekezdésében
az „igény” szövegrész helyébe a ,,kérelem” szöveg, 9.  § (1) bekezdés d) pontjában a ,,vezetõi engedélyének
fénymásolatát. Ha” szövegrész helyébe a ,,vezetõi engedélyének fénymásolatát, vagy ha” szöveg, a ,,feltételek nem”
szövegrész helyébe a ,,feltételek sem” szöveg, 9.  § (1) bekezdés g) pontjában a ,,személyazonosság igazolására
alkalmas hatósági igazolványát vagy születési anyakönyvi kivonatát” szövegrész helyébe a ,,természetes
személyazonosító adatait” szöveg, 11.  § (2) bekezdésében az „érvényességi ideje” szövegrész helyébe a ,,hatálya”
szöveg, az „érvényességi idejét” szövegrész helyébe a ,,hatályát” szöveg, 11.  § (5) bekezdésében a ,,8 napon”
szövegrész helyébe az „öt munkanapon” szöveg, 12.  §-ában a ,,felettes szerveként” szövegrész helyébe a ,,döntése
elleni fellebbezés elbírálására jogosult hatóságként” szöveg, 15.  § (1) bekezdésében a ,,megyei (fõvárosi)” szövegrész
helyébe a ,,regionális” szöveg, 17.  § (1) bekezdésében a ,,15 napon” szövegrész helyébe a ,,tíz munkanapon” szöveg,
17.  § (3) bekezdésében az „érvényes” szövegrész helyébe a ,,használható fel” szöveg, 18.  § (2)–(4) bekezdésében
a ,,Minisztériumba” szövegrész helyébe a ,,miniszternek” szöveg, 18.  § (4) bekezdésében az „az érvényességének”
szövegrész helyébe az „a felhasználhatóságának” szöveg, 18.  § (5) bekezdésében a ,,Minisztérium” szövegrész helyébe
a ,,miniszter” szöveg, 18.  § (6) bekezdésében a ,,Minisztérium” szövegrész helyébe a ,,miniszter” szöveg, a ,,nyolc
napon” szövegrész helyébe az „öt munkanapon” szöveg, 18/C.  § (3) bekezdésében a ,,Minisztériumnak visszafizeti”
szövegrész helyébe a ,,miniszternek visszafizeti” szöveg, a ,,megküldi a Minisztériumnak” szövegrész helyébe a ,,közli
a miniszterrel” szöveg, a ,,törlése végett akkor küldi meg a határozatot” szövegrész helyébe a ,,törlését akkor
kezdeményezi” szöveg, a ,,hatóságnak” szövegrész helyébe a ,,hatóságnál” szöveg, a ,,Minisztérium” szövegrész
helyébe a ,,miniszter” szöveg, 19.  § (1) bekezdésében az „adatlapon” szövegrész helyébe az „adattartalommal” szöveg,
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a ,,Területi Igazgatóságának, Budapesten és Pest megyében a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei
Regionális Igazgatóságának” szövegrész helyébe a ,,regionális igazgatóságának” szöveg, 19.  § (3) bekezdésében
a ,,Minisztérium” szövegrész helyébe a ,,miniszter” szöveg, 20.  § (2) bekezdésében a ,,megküldi a Minisztériumnak”
szövegrész helyébe a ,,közli a miniszterrel” szöveg, 20.  § (4) bekezdésében a ,,Minisztériumnak” szövegrész helyébe
a ,,miniszternek” szöveg, 20.  § (6) bekezdésében a ,,Minisztériumnak” szövegrész helyébe a ,,miniszternek” szöveg,
20.  § (7) bekezdésében a ,,Minisztérium” szövegrész helyébe a ,,miniszter” szöveg, 21.  § (2) bekezdésében
a ,,Minisztérium” szövegrész helyébe a ,,miniszter” szöveg lép.

76.  § Hatályát veszti a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeirõl  szóló 164/1995. (XII. 27.) Korm.
rendelet 3.  § (5) bekezdésében a ,,területileg ille té kes” szövegrész, 11.  § (1) bekezdés elsõ, második mondata, 11/A.  §
(4) bekezdése, 13.  § (4) bekezdése, 15.  § (4) bekezdése, 18/A.  § (3) bekezdésében az „– ille tõ leg képviseletében eljáró –”
szövegrész, az „ , és kéri a törzskönyv kiállításának felfüggesztését a hivatal határozatának megérkezéséig” szövegrész,
18/D.  §-a, 20.  § (2) bekezdésében a ,,határozattal” szövegrész, 20.  § (4) bekezdésében az „ , ille tõ leg
a végrehajthatóságától” szövegrész.

A nemzeti helytállásért elnevezésû pótlék bevezetésérõl  szóló 173/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet
módosítása

77.  § A nemzeti helytállásért elnevezésû pótlék bevezetésérõl  szóló 173/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet 5.  § (3) bekezdésében 
a ,,Nyugdíjfolyósító Igazgatóság” szövegrész helyébe a ,,folyósító szerv” szöveg, a ,,15 napon” szövegrész helyébe a ,,tíz 
munkanapon” szöveg, 7.  §-ában az „a Pénzügyminisztérium, a Szociális és Családügyi Minisztérium és” szövegrész
helyébe az „az államháztartásért felelõs miniszter, a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelõs miniszter és” szöveg lép.

78.  § Hatályát veszti a nemzeti helytállásért elnevezésû pótlék bevezetésérõl  szóló 173/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet 5.  §
(1) bekezdésében a ,,határozattal” szövegrész, 8.  § (3) bekezdésében a ,,határozattal” szövegrész.

A külföldiek ingatlanszerzésérõl  szóló 7/1996. (I. 18.) Korm. rendelet módosítása

79.  § (1) A külföldiek ingatlanszerzésérõl  szóló 7/1996. (I. 18.) Korm. rendelet 1.  § (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(3) A Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szerve abban a kérdésben, hogy az ingatlanszerzés sért-e
önkormányzati érdeket, kikéri az ingatlan fekvése szerint ille té kes települési, Budapesten a fõvárosi kerületi
önkormányzat polgármesterének (a továb biak ban: polgármester) a véleményét. A Kormány általános hatáskörû
területi államigazgatási szerve a megkeresésben tájékoztatja a polgármestert arról, hogy a véleményét milyen
határidõvel várja annak érdekében, hogy azt a döntésénél mérlegelni tudja. Ez a határidõ nem lehet kevesebb, mint
a megkeresés közlésétõl számított tíz munkanap.”

(2) A külföldiek ingatlanszerzésérõl  szóló 7/1996. (I. 18.) Korm. rendelet 2.  § (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(4) Ha tör vény vagy kormányrendelet a tulajdon meghatározott jogcímen  való megszerzésének feltételeként az
e rendeletben elõírt engedély megszerzését írja elõ, vagy az engedély bírósági eljárásban szükséges, a helyrajzi
számmal megjelölt ingatlan vonatkozásában az engedélyezési eljárásban az ügyintézési határidõ tizenöt munkanap.
Az engedély ilyen esetben csak a jogerõre emelkedéstõl számított hat hónapig hatályos.”

80.  § A külföldiek ingatlanszerzésérõl  szóló 7/1996. (I. 18.) Korm. rendelet 2.  § (2) bekezdés b) pontjában a ,,szerzõdés”
szövegrész helyébe a ,,szerzõdést” szöveg, az „okirat két példányát” szövegrész helyébe az „okiratot” szöveg lép.

A talált,  illetve a lefoglalt radioaktív vagy nukleáris anyagokkal kapcsolatos intézkedésekrõl  szóló
17/1996. (I. 31.) Korm. rendelet módosítása

81.  § A talált,  illetve a lefoglalt radioaktív vagy nukleáris anyagokkal kapcsolatos intézkedésekrõl  szóló 17/1996. (I. 31.) Korm. 
rendelet 1.  § (1) bekezdésében az „ , ille té kessége esetén a vámszerv” szövegrész helyébe a ,,vagy a vámhatóság”
szöveg, 8.  § (2) bekezdésében az „az ille té kes vám-” szövegrész helyébe az „a vám-” szöveg, 11.  § (2) bekezdésében az
„az ille té kes” szövegrész helyébe az „a” szöveg lép.
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82.  § Hatályát veszti a talált,  illetve a lefoglalt radioaktív vagy nukleáris anyagokkal kapcsolatos intézkedésekrõl  szóló
17/1996. (I. 31.) Korm. rendelet 1.  § (3) bekezdésében az „ille té kes” szövegrész.

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról  szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet módosítása

83.  § (1) A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról  szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet az „Az elvi vízjogi engedély”
alcímet köve tõen a következõ 1/A.  §-sal egészül ki:
„1/A.  § A vízügyi hatósági eljárásban a vízimunkával,  illetve a vízilétesítménnyel érintett ingatlan tulajdonosa,
vagyonkezelõje, továbbá az építtetõ – a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól  szóló tör vény ben az
ügyféli jogállásra meghatározott elõ írások teljesülésének külön vizsgálata nélkül – ügyfélnek minõsül.”

(2) A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról  szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 2.  § (4) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(4) Az elvi vízjogi engedély – ha a döntés alapját képezõ körülmények és a jogszabályok idõközben nem változtak –
a hatálya alatt köti a felügyelõséget a vízjogi létesítési engedélyezési eljárás során hozott döntésnél, az abban foglalt
vízgazdálkodási elõ írások és feltételek tekintetében.”

(3) A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról  szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 4.  § (3) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az (1) bekezdés szerinti esetben a bejelentéshez csatolni kell a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges
kérelemrõl és mellékleteirõl  szóló rendeletben, valamint az adott vízimunka elvégzésére, vízilétesítmény építésére
vonatkozó jogszabályokban meghatározott mellékleteket.”

(4) A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról  szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5.  § (2) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(2) Ha az engedély iránti kérelmet benyújtó építtetõ, a tulajdonos vagy a vagyonkezelõ személye nem azonos az
üzemeltetõ személyével, a felügyelõség az üzemeltetés jogcímét, annak személyi és tárgyi feltételeit megvizsgálhatja.
A jogszabály a vízilétesítmények meghatározott körére az üzemeltetés szakmai követelményeinek és személyi
feltételeinek vizsgálatát kötelezõen is meghatározhatja.”

84.  § A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról  szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 2.  § (2) bekezdésében az „az
építtetõ (tulajdonos)” szövegrész helyébe az „a tulajdonos, az építtetõ vagy a vagyonkezelõ” szöveg, az „annak”
szövegrész helyébe az „az elõbbiek” szöveg, 2.  § (5) bekezdésében az „az engedély érvényességi idõtartamán belül”
szövegrész helyébe az „az engedély hatálya alatt” szöveg, 2.  § (6) bekezdésében az „engedélyt tartalmazó határozat”
szövegrész helyébe az „engedély” szöveg, az „érvényes” szövegrész helyébe a ,,hatályos” szöveg, 3.  § (1) bekezdésében 
az „az építtetõ (tulajdonos)” szövegrész helyébe az „az építtetõ, a tulajdonos vagy a vagyonkezelõ” szöveg, 3.  §
(2) bekezdésében a ,,nem az építtetõ tulajdona” szövegrész helyébe a ,,nem áll az építtetõ tulajdonában vagy
vagyonkezelésében” szöveg, a ,,tulajdonosának” szövegrész helyébe a ,,tulajdonosának vagy vagyonkezelõjének”
szöveg, 3.  § (3) bekezdésében a ,,tulajdonos” szövegrész helyébe a ,,(2) bekezdés szerinti személy” szöveg, 3.  §
(7) bekezdésében az „érvényes. Az érvényességi idõ” szövegrész helyébe a ,,hatályos. A hatály” szöveg, 4.  §
(1) bekezdésében az „az építtetõ (tulajdonos)” szövegrész helyébe az „az építtetõ, a tulajdonos vagy a vagyonkezelõ”
szöveg, a ,,hozzájárulása” szövegrész helyébe az „engedélye” szöveg, 4.  § (4) bekezdésében az „az érdemi határozat
(vízjogi engedély) meghozatalára egyébként irányadó és a jogszabályban megállapított” szövegrész helyébe az „az
ügyintézési” szöveg, 5.  § (4) bekezdés d) pontjában az „érvényességi idejérõl” szövegrész helyébe a ,,hatályáról”
szöveg, 5.  § (5) bekezdésében az „érvényességi idejének” szövegrész helyébe a ,,hatályának” szöveg, az „érvényességi
ideje” szövegrész helyébe a ,,hatálya” szöveg, 5.  § (8) bekezdésében a ,,hozzájárulása” szövegrész helyébe az
„engedélye” szöveg, 21.  § (4) bekezdésében az „illet ve felügyeleti ellenõrzés” szövegrész helyébe a ,,valamint az
ellenõrzés” szöveg, 21.  § (6) bekezdésében az „a felügyeleti ellenõrzést” szövegrész helyébe az „az ellenõrzést” szöveg,
21.  § (10) bekezdésében az „a felügyeleti ellenõrzést” szövegrész helyébe az „az ellenõrzést” szöveg, a ,,60 napon”
szövegrész helyébe a ,,2 hónapon” szöveg, 21.  § (11) bekezdés felvezetõ szövegrészében a ,,felügyeleti terv”
szövegrész helyébe az „ellenõrzési terv” szöveg, az „A felügyeleti tervnek” szövegrész helyébe az „Az ellenõrzési
tervnek” szöveg, 21.  § (11) bekezdés c) pontjában a ,,felügyeleti terv” szövegrész helyébe az „ellenõrzési terv” szöveg,
22.  § (3) bekezdésében a ,,díj fizetése” szövegrész helyébe a ,,költségtérítés” szöveg, 23.  §-ában az „érvényességi
idõtartamán” szövegrész helyébe a ,,hatályán” szöveg, 25.  § (1) bekezdésében a ,,helyi vízgazdálkodási feladatokkal
kapcsolatos hatósági hatáskörben határoz továbbá” szövegrész helyébe a ,,jegyzõ dönt” szöveg, 25.  § (1) bekezdés
d) pontjában az „összefüggõ – külön jogszabályban meghatározott – hatáskörében eljárva” szövegrész helyébe
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a ,,kapcsolatos eljárásban” szöveg, 27.  § (1) bekezdésében a ,,hatvan napon” szövegrész helyébe a ,,2 hónapon” szöveg, 
a ,,harminc napon” szövegrész helyébe a ,,22 munkanapon” szöveg, a ,,tizenöt napon” szövegrész helyébe
a ,,10 munkanapon” szöveg lép.

85.  § Hatályát veszti a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról  szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1.  §
(2) bekezdése, 3.  § (1) bekezdésében a ,,(hatósági hozzájárulást)” szövegrész, 4.  § (5) bekezdése, 5.  § (5) bekezdés elsõ
mondata, 5.  § (9) bekezdésében az „érvényes” szövegrész, 16.  § (2) bekezdésében a ,,hivatalból indított eljárás
keretében” szövegrész, 17.  § (3) bekezdésében az „és szolgáltatás” szövegrész, 18.  § (1) bekezdésében a ,,– hivatalból
indult eljárás keretében –” szövegrész, 18.  § (5) bekezdése, 21.  § (1) és (3) bekezdése, 21.  § (7) bekezdésében
a ,,hivatalból” szövegrész, 21.  § (8) bekezdésében az „az ellenõrzés tapasztalatait jegyzõkönyvben rögzíti,” szövegrész,
21.  § (9) bekezdése, 22.  § (1) bekezdésében a ,,– mint közhitelû adatokat tartalmazó okirattár –” szövegrész,
a ,,hitelesen” szövegrész, 22.  § (2) bekezdése, 22.  § (3) bekezdésében az „az ügyfelek, továbbá” szövegrész, 25.  §
(1) bekezdés b) pontjában a ,,dönt” szövegrész, 26.  §-a, 26.  §-t megelõzõ alcíme, 27.  § (2) bekezdésében a ,, ,  ha
a személyes meghallgatást a döntéshozatallal összefüggõ tényállás tisztázása szükségessé teszi” szövegrész, 27.  § (4)
és (5) bekezdése.

A biztonsági okmányok védelmének rendjérõl  szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet módosítása

86.  § A biztonsági okmányok védelmének rendjérõl  szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet 4.  §-a a következõ (3) bekezdéssel 
egészül ki:
„(3) A Szakértõi Intézet közigazgatási hatósági jogkörében eljárva kizárólag a jogszabályoknak van alávetve, hatósági
eljárása során és hatósági döntéseinek tartalmával összefüggésben – a feladat elvégzésére vagy a mulasztás pótlására
irányuló utasítás kivételével – nem utasítható.”

87.  § A biztonsági okmányok védelmének rendjérõl  szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet 6/A.  § (2) bekezdésében
a ,,szakmai állásfoglalásának figye lembe véte lével” szövegrész helyébe a ,,szakmai véleményének beszerzése után”
szöveg, 6/B.  § (3) bekezdésében a ,,határozatban állapítja meg” szövegrész helyébe a ,,megállapítja” szöveg, 9.  §
(4) bekezdésében a ,,hatósági ellenõrzés során” szövegrész helyébe a ,,hatósági ellenõrzés során – a közigazgatási
hatósági eljárás általános szabályairól  szóló tör vény ben foglalt intézkedéseken túl –” szöveg, 10.  § (1) bekezdésében az 
„elintézési határidõ 60 nap” szövegrész helyébe az „ügyintézési határidõ negyvenöt munkanap” szöveg, 11.  §
(2) bekezdésében az „országos hatáskörû” szövegrész helyébe a ,,központi” szöveg, 11.  § (3) bekezdésében az „Európai 
Unió Tanácsa, valamint Bizottsága” szövegrész helyébe az „Európai Unió Tanácsa, valamint az Európai Bizottság”
szöveg, 12.  § (1) bekezdésében az „országos hatáskörû szerv” szövegrész helyébe a ,,központi államigazgatási szerv”
szöveg lép.

88.  § Hatályát veszti a biztonsági okmányok védelmének rendjérõl  szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet 6.  §
(3) bekezdésében a ,,határozatban” szövegrész, 9.  § (4) bekezdés d) és e) pontja, 9.  § (5) és (6) bekezdése, 10.  §
(2) bekezdésében az „1995. évi XL.” szövegrész.

A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról  szóló 1996. évi XXV. törvény végrehajtásának
egyes kérdéseirõl  szóló 95/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet módosítása

89.  § (1) A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról  szóló 1996. évi XXV. törvény végrehajtásának egyes kérdéseirõl
 szóló 95/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet 3.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A pályázat kiírása legalább ötévente kötelezõ.”

(2) A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról  szóló 1996. évi XXV. törvény végrehajtásának egyes kérdéseirõl
 szóló 95/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet 4.  §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Ha a kérelmezõ nem csatolja a (4) bekezdés b)–d) pontjában foglalt adatokról  szóló igazolást, a helyi
önkormányzatokért felelõs miniszter – a pályázat elbírálása céljából – adatszolgáltatási kérelemmel fordul a szükséges
adatokról nyilvántartást vezetõ hatósághoz vagy bírósághoz.”

(3) A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról  szóló 1996. évi XXV. törvény végrehajtásának egyes kérdéseirõl
 szóló 95/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet 5.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
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„5.  § (1) A pályázatokat a helyi önkormányzatokért felelõs miniszter bírálja el, és dönt a pénzügyi gondnokok
névjegyzékbe történõ felvételérõl és törlésérõl.
(2) A névjegyzékbe felvett pénzügyi gondnokok nevét és a 6.  § (1) bekezdésében meghatározott adatait a hivatalos
lapban és a Cégközlönyben közzé kell tenni.
(3) A névjegyzékbe  való felvétel, módosítás, törlés hatálybalépésének idõpontja az ezt tartalmazó Cégközlöny
megjelenésének napja.”

(4) A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról  szóló 1996. évi XXV. törvény végrehajtásának egyes kérdéseirõl
 szóló 95/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet 6.  § (3) és (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(3) Ha az adatváltozás alapján a helyi önkormányzatokért felelõs miniszter megállapítja valamely törlési ok
fennállását, törli a pénzügyi gondnokot a névjegyzékbõl.
(4) A törlésrõl  szóló döntést a helyi önkormányzatokért felelõs miniszter közli a feladatkörükben érintett
bíróságokkal.”

(5) A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról  szóló 1996. évi XXV. törvény végrehajtásának egyes kérdéseirõl
 szóló 95/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet 7.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„7.  § A pénzügyi gondnokot a helyi önkormányzatokért felelõs miniszter törli a névjegyzékbõl, ha
a)  nem felel meg a 2.  §-ban elõírtaknak,
b) a pénzügyi gondnokkal szemben felszámolási eljárás megindulásáról vagy végelszámolási eljárásról  szóló végzés
jelent meg a Cégközlönyben,
c)  a pénzügyi gondnok azt kéri,
d)  a bíróság megkeresése alapján értesül arról, hogy a pénzügyi gondnok a helyi önkormányzatok adósságrendezési
eljárásáról  szóló 1996. évi XXV. törvény (a továb biak ban: Hartv.) összeférhetetlenségérõl nem tájékoztatta az õt kijelölõ 
bíróságot,
e)  a pénzügyi gondnok elmulasztotta a Hartv. 14.  § (2) bekezdés a), c), e), f) vagy g) pontjában foglalt kötelezettségét,
f)  az önkormányzat bejelentése alapján értesült arról, hogy a pénzügyi gondnok az adósságrendezési eljárás alatt álló
helyi önkormányzat gazdálkodási ügyeirõl megszerzett információt nem kezelte bizalmasan, vagy
g)  a bíróság megkeresése alapján értesül arról, hogy a bíróság a Hartv. 14.  § (5) bekezdése alapján a pénzügyi
gondnokot tisztségébõl felmentette.”

(6) A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról  szóló 1996. évi XXV. törvény végrehajtásának egyes kérdéseirõl
 szóló 95/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet 13.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„13.  § A helyi önkormányzatok a támogatási kérelmet a helyi önkormányzatokért felelõs miniszterhez – az
Igazgatóságon keresztül egy példányban – nyújtják be. Az Igazgatóság a támogatási eljárásban közremûködõ
hatóságként vesz részt. A támogatási kérelemhez az alábbi dokumentumokat kell mellékelni:
a)  a bíróság adósságrendezés megindítását elrendelõ végzését,
b) az adósságrendezési eljárás megindítása körülményeinek, a hitelezõi követeléseknek a bemutatását,
c)  a tárgyévet megelõzõ év költségvetésének végrehajtásáról, továbbá a tárgyévi költségvetésrõl  szóló
képviselõ-testületi elõ ter jesz tést és rendeletet,
d)  a Hartv. 13.  § (1) bekezdésében, 18.  § (2) és (3) bekezdésében, valamint mellékletében foglaltak szerint elfogadott
válságköltségvetést,
e)  a mindenkori éves költségvetési tör vény ben az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévõ (forráshiányos) helyi
önkormányzatok támogatása igényléséhez elõírt egyéb bizonylatokat, valamint
f)  a képviselõ-testület határozatát vagy – ha a képviselõ-testület nem mûködik – a pénzügyi gondnok és a jegyzõ
közös nyilatkozatát arról, hogy a válságköltségvetésben szereplõ feladatok mûködési költségeit a helyi önkormányzat
a 11.  § (1) bekezdése szerint finanszírozni nem képes.”

90.  § A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról  szóló 1996. évi XXV. törvény végrehajtásának egyes kérdéseirõl
 szóló 95/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet 1.  §-ában az „ , ille tõ leg” szövegrész helyébe a ,,vagy” szöveg, 4.  § (1), (3) és
(4) bekezdésében az „az önkormányzati és területfejlesztési” szövegrész helyébe az „a helyi önkormányzatokért
felelõs” szöveg, 4.  § (4) bekezdésében az „5 példányban” szövegrész helyébe az „egy példányban” szöveg, 6.  § (1) és
(2) bekezdésében az „az önkormányzati és területfejlesztési” szövegrész helyébe az „a helyi önkormányzatokért
felelõs” szöveg, 9.  § (1) és (2) bekezdésében az „az önkormányzati és területfejlesztési” szövegrész helyébe az „a helyi
önkormányzatokért felelõs” szöveg, 9.  § (2) bekezdésében az „Az önkormányzati és területfejlesztési” szövegrész
helyébe az „A helyi önkormányzatokért felelõs” szöveg, 10.  § (1) bekezdés felvezetõ szövegrészében a ,,helyi
önkormányzat a Har. törvény” szövegrész helyébe a ,,polgármester a Hartv.” szöveg, az „az önkormányzati és
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területfejlesztési” szövegrész helyébe az „a helyi önkormányzatokért felelõs” szöveg, 10.  § (1) bekezdés h) pontjában
az „az önkormányzati és területfejlesztési” szövegrész helyébe az „a helyi önkormányzatokért felelõs” szöveg, 10.  §
(3) bekezdésében az „az önkormányzati és területfejlesztési” szövegrész helyébe az „a helyi önkormányzatokért
felelõs” szöveg, az „a pénzügyminiszter” szövegrész helyébe az „az állami vagyon felügyeletéért felelõs miniszter”
szöveg, 12.  §-ában az „igényt” szövegrész helyébe a ,,kérelmet” szöveg, 14.  §-ában az „az önkormányzati és
területfejlesztési” szövegrész helyébe az „a helyi önkormányzatokért felelõs” szöveg, az „a pénzügyminiszter”
szövegrész helyébe az „az állami vagyon felügyeletéért felelõs miniszter” szöveg lép.

91.  § Hatályát veszti a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról  szóló 1996. évi XXV. törvény végrehajtásának
egyes kérdéseirõl  szóló 95/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet 3.  § (2) bekezdése, 4.  § (2) bekezdésében a ,,– 17.  §-ban foglalt
kivétellel –” szövegrész, 10.  § (2) bekezdése, 15.  § (2) bekezdésében az „és Területfejlesztési” szövegrész.

A tûzvédelmi bírságról  szóló 116/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet módosítása

92.  § A tûzvédelmi bírságról  szóló 116/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet 4.  §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A tûzvédelmi bírság kiszabására irányuló eljárás a hatóságnak a jogsértésrõl  való tudomásszerzésétõl számított
három hónapon belül, de legkésõbb a jogsértés bekövetkezését követõ egy éven belül indítható meg. Ha a jogsértõ
magatartás folyamatos, a határidõ a magatartás abbahagyásakor kezdõdik. Ha a jogsértõ magatartás azzal  valósul
meg, hogy valamely helyzetet vagy állapotot nem szüntetnek meg, a határidõ mindaddig nem kezdõdik el, amíg ez
a helyzet vagy állapot fennáll.”

93.  § A tûzvédelmi bírságról  szóló 116/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet 2.  § (4) bekezdésében az „az önkormányzati és
területfejlesztési” szövegrész helyébe az „a katasztrófák elleni védekezésért felelõs” szöveg, 4.  § (3) bekezdésében
a ,,határozat egy példányát” szövegrész helyébe a ,,határozatot” szöveg, az „OKF-nek is meg kell küldeni” szövegrész
helyébe az „OKF-fel is közölni kell” szöveg lép.

A mentésben  való részvétel szabályairól, a polgári védelmi szakhatósági jogkörrõl 
és a miniszterek polgári védelmi feladatairól  szóló 196/1996. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása

94.  § A mentésben  való részvétel szabályairól, a polgári védelmi szakhatósági jogkörrõl és a miniszterek polgári védelmi
feladatairól  szóló 196/1996. (XII. 22.) Korm. rendelet 2.  § a) pontjában az „országos hatáskörû” szövegrész helyébe az
„a központi államigazgatási” szöveg, 3.  §-ában az „az önkormányzati és területfejlesztési” szövegrész helyébe az
„a katasztrófák elleni védekezésért felelõs” szöveg, 4.  § b) és c) pontjában az „az önkormányzati és területfejlesztési”
szövegrész helyébe az „a katasztrófák elleni védekezésért felelõs” szöveg, 15.  §-ában az „Az önkormányzati és
területfejlesztési” szövegrész helyébe az „A katasztrófák elleni védekezésért felelõs” szöveg, 17.  §-ában a ,,honvédelmi
miniszter” szövegrész helyébe a ,,honvédelemért felelõs miniszter” szöveg, 17.  § b) pontjában az „az önkormányzati és
területfejlesztési” szövegrész helyébe az „a helyi önkormányzatokért felelõs” szöveg, 18.  §-ában az „Az igazságügyi és
rendészeti” szövegrész helyébe az „A feladatkörében az igazságügyért felelõs miniszter és a rendészetért felelõs”
szöveg, 19.  §-ában az „Az ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi” szövegrész helyébe az „A feladatkörében az
iparügyekért felelõs miniszter és a kereskedelemért felelõs” szöveg, 19.  § g) pontjában az „az önkormányzati és
területfejlesztési” szövegrész helyébe az „a katasztrófák elleni védekezésért felelõs” szöveg, 20.  §-ában
a ,,környezetvédelmi és területfejlesztési” szövegrész helyébe a ,,feladatkörében a környezetvédelemért felelõs
miniszter, a természetvédelemért felelõs miniszter, a vízügyért felelõs miniszter, az építésügyért felelõs miniszter,
a katasztrófák elleni védekezésért felelõs miniszter és a területfejlesztésért és területrendezésért felelõs” szöveg,
21.  §-ában a ,,közlekedési, hírközlési és vízügyi” szövegrész helyébe a ,,feladatkörében a közlekedésért felelõs
miniszter, a hírközlésért felelõs miniszter és a vízügyért felelõs” szöveg, 21.  § a) pontjában az „az önkormányzati és
területfejlesztési” szövegrész helyébe az „a helyi önkormányzatokért felelõs” szöveg, 22.  §-ában a ,,mûvelõdési és
közoktatási” szövegrész helyébe a ,,feladatkörében az oktatásért felelõs miniszter és a kultúráért felelõs” szöveg,
23.  §-ában az „A népjóléti” szövegrész helyébe az „Az egészségügyért felelõs” szöveg, 23.  § b) pontjában az „az
önkormányzati és területfejlesztési” szövegrész helyébe az „a katasztrófák elleni védekezésért felelõs” szöveg,
24.  §-ában az „A pénzügyminiszter” szövegrész helyébe az „Az adópolitikáért felelõs miniszter” szöveg lép.
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Az utazásszervezõ és -közvetítõ tevékenységrõl  szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

95.  § (1) Az utazásszervezõ és -közvetítõ tevékenységrõl  szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 1.  §-a és 2.  §-a helyébe
a következõ rendelkezések lépnek:
„1.  § (1) E rendelet hatálya a Magyar Köztársaság területén utazásszervezõi vagy utazásközvetítõi tevékenységet
folytatókra (a továb biak ban együtt: utazási vállalkozó) terjed ki.
(2) E rendelet alkalmazásában utazási csomag az utazási szerzõdésrõl  szóló 281/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet 1.  §
c) pontjában meghatározott fogalom.
 2.   § (1) Utazásszervezõi vagy utazásközvetítõi tevékenységet Magyarországon csak az az utazási vállalkozó folytathat,
aki a kereskedelemrõl  szóló 2005. évi CLXIV. tör vény ben (a továb biak ban: Kertv.), valamint az e §-ban elõírt
feltételeknek megfelel, és kérelme alapján e tevékenység folytatását számára a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési
Hivatal (a továb biak ban: Hivatal) engedélyezte.
(2) Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell
a)  a (7) bekezdés a)–d), f) és g) pontjában meghatározott adatokat,
b) a Kertv. 6/F.  § (2) bekezdés a) pontja szerinti felelõs személyre vonatkozóan elõírt képesítési és gyakorlati
követelmények meglétét igazoló iratokat,
c)  utazásszervezõi tevékenység esetén a 8.  §-ban meghatározottaknak megfelelõ vagyoni biztosíték meglétét igazoló 
iratokat, valamint a kérelmezõ nyilatkozatát arról, hogy a 8.  § (3) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott
tevékenységekbõl az indulás évében milyen összegû árbevételt tervez.
(3) A hiánypótlási felhívás kibocsátására alkalmazandó határidõ tíz munkanap, az ügyintézési határidõ harmincöt
munkanap.
(4) Nem engedélyezhetõ a tevékenység, ha a kérelmezõ – a kérelem benyújtásának idõpontjában – az adózás
rendjérõl  szóló 2003. évi XCII. törvény 178.  § 32. pontja szerint nem minõsül köztartozásmentes adózónak. A kizáró
feltétel fennállásának hiányát a kérelmezõ – ha nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban – 30 napnál
nem régebben kiállított közokirattal igazolhatja.
(5) A Kertv. 6/F.  § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott, a szakmai tevékenységért felelõs személy feladatait – az
egyéni vállalkozó saját vállalkozásának kivételével – gazdálkodó szervezet nem láthatja el.
(6) A Kertv. 6/F.  § (2) bekezdés c) pontja alkalmazásában eltiltás alatt a 2009. október 1-je elõtt hivatalból történõ
törlést is érteni kell.
(7) A Hivatal az engedéllyel rendelkezõ utazási vállalkozókról nyilvántartást vezet, amely a következõ adatokat
tartalmazza:
a)  az utazási vállalkozás nevét, székhelyét, cégjegyzékszámát, telefon- és faxszámát, valamint – ha az utazási
vállalkozó a tevékenységét az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
összefüggõ szolgáltatásokról  szóló tör vény szerinti elektronikus kereskedelmi szolgáltatás keretében végzi – e-mail
címét,
b) az utazási vállalkozás vezetõjének,  illetve vezetõinek nevét, tisztségét, a megbízatásának lejártát,
c)  az utazási vállalkozásnak a cégnyilvántartásban szereplõ vezetõ tisztségviselõjének, vezetõállású
munkavállalójának nevét, tisztségét, a megbízatása lejártát,
d)  a szakmai tevékenységért felelõs személy nevét, szakképzettségét, a szakképzettségét igazoló okirat, a minõsítõ
vizsga, valamint a nyelvvizsga-bizonyítványának számát,
e)  a vagyoni biztosíték szolgáltatására szerzõdõ bank vagy biztosító nevét, azt az összeget, amelynek fedezetére
a bank,  illetve a biztosító kötelezettséget vállalt, a 8.  § (4) bekezdésében meghatározott árbevételeket, a tervezett
árbevétel összegét, a vagyoni biztosíték szolgáltatására kötött szerzõdés lejáratának dátumát,
f)  az utazási vállalkozó azon telephelyeinek címét, telefon- és faxszámát, ahol az utazásszervezõ,  illetve
utazásközvetítõ tevékenységét folytatja,
g)  az utazási vállalkozó által végzett tevékenységek (utazásszervezõ,  illetve utazásközvetítõ) megjelölését, továbbá
h)  az utazási vállalkozás engedélyének visszavonására, felfüggesztésére vonatkozó bejegyzést, az ezeket elrendelõ
határozat számát és keltét.”

(2) Az utazásszervezõ és -közvetítõ tevékenységrõl  szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 11.  § (3)–(5) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(3) Ha az engedély visszavonására az (1) bekezdés b)–e) pontja alapján kerül sor, vagy a vállalkozás az utazásszervezõi
vagy utazásközvetítõi tevékenységet engedély nélkül folytatja, vagy jogosulatlanul folytat határon átnyúló
szolgáltatásnyújtási tevékenységet, a Hivatal a vállalkozást egy évre vagy – jogosulatlan határon átnyúló
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szolgáltatásnyújtás esetén – a jogosultsága igazolásáig eltiltja a tevékenység folytatásától. Az eltiltás hatálya alatt
a vállalkozás utazásszervezõi,  illetve utazásközvetítõi tevékenységet nem folytathat, új engedély részére nem adható.
(4) Az utazási vállalkozó a tevékenysége megszüntetése esetén az engedély visszavonása iránti kérelmet köteles
benyújtani, amelyben nyilatkozik arról, hogy az utazásszervezõ vagy utazásközvetítõ tevékenységével
összefüggésben kötött valamennyi szerzõdésben vállalt kötelezettségét teljesítette és e szerzõdések nem vagy nem
megfelelõ teljesítése  miatt jogerõs határozattal megállapított,  illetve végrehajtható kiegyenlítetlen tartozása nincs,
 illetve ezekkel összefüggésben végrehajtási eljárás nem folyik ellene.
(5) Az utazási vállalkozó (4) bekezdés szerinti kérelme esetén a Hivatal köteles megvizsgálni, hogy nem állnak-e fenn
a tevékenységtõl eltiltás feltételei. Ha a tevékenységtõl eltiltás feltételei fennállnak, a Hivatal a kérelem elutasítása
mellett az (1) bekezdés b)–e) pontja alapján jár el.”

(3) Az utazásszervezõ és -közvetítõ tevékenységrõl  szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 11.  § (6) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(6) A Hivatal közli az utazási vállalkozó engedélyének visszavonására vonatkozó jogerõs határozatát a Nemzeti
Fogyasztóvédelmi Hatósággal, a turizmusért felelõs miniszterrel, valamint mindazokkal a szervezetekkel, amelyekkel
az engedély megadása tárgyában hozott határozatát közölte.”

(4) Az utazásszervezõ és -közvetítõ tevékenységrõl  szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 11/A.  § (2) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(2) Nem szabható ki bírság, ha a jogsértés  miatt az engedély visszavonásának van helye.”

96.  § Az utazásszervezõ és -közvetítõ tevékenységrõl  szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 3.  § (4) bekezdés a) pontjában
a ,,nyilvántartásba vételi” szövegrész helyébe az „engedélyének” szöveg, 3.  § (4) bekezdés c) pontjában az „az üzletei”
szövegrész helyébe az „a telephelyei” szöveg, 3.  § (4) bekezdés f) pontjában a ,,tevékenységek” szövegrész helyébe
a ,,tevékenységek (utazásszervezõ,  illetve utazásközvetítõ)” szöveg, 3.  § (4) bekezdés g) pontjában a ,,tevékenysége
felfüggesztésének” szövegrész helyébe az „engedélye visszavonásának” szöveg, 4.  § (2) bekezdésében a ,,-közvetítõ
tevékenységre történõ módosítását,  illetve -közvetítõ” szövegrész helyébe az „utazásközvetítõ tevékenységre történõ
módosítását,  illetve utazásközvetítõ” szöveg, a ,,veheti nyilvántartásba” szövegrész helyébe az „engedélyezi” szöveg,
11.  § (1) bekezdésében a ,,hivatalból,  illetve az (5) bekezdésben meghatározottak kezdeményezésére határozatával”
szövegrész helyébe a ,,visszavonja az engedélyét annak az utazási vállalkozónak, és ezzel egyidejûleg” szöveg, 11.  §
(1) bekezdés a) pontjában az „a nyilvántartásba vétel” szövegrész helyébe az „az engedély” szöveg, a ,,felvételével”
szövegrész helyébe a ,,felvételével már” szöveg, 11.  § (1) bekezdés b) pontjában a ,,következõ” szövegrész helyébe
a ,,követõ” szöveg, 11.  § (1) bekezdés g) pontjában a ,,közhitelû hatósági nyilvántartás” szövegrész helyébe a ,,Hivatal”
szöveg, 11.  § (1) bekezdés i) pontjában a ,,bejelenti a tevékenysége megszüntetését, és nem állnak fenn a saját
kérelemre történõ törlés feltételei” szövegrész helyébe az „az utazási vállalkozó azt maga kéri” szöveg, 11.  §
(7) bekezdésében a ,,vállalkozót törölte a hatósági nyilvántartásból” szövegrész helyébe a ,,vállalkozó engedélyét
visszavonta” szöveg, 11/A.  § (3) bekezdésében a ,,hatósági nyilvántartásból  való törlésének indoka nem áll fenn”
szövegrész helyébe az „engedélyét a Hivatal nem vonja vissza” szöveg, az „a Hivatal hivatalból törli az utazási
vállalkozót a nyilvántartásból” szövegrész helyébe az „az utazási vállalkozó engedélyét vissza kell vonni” szöveg lép.

97.  § Hatályát veszti az utazásszervezõ és -közvetítõ tevékenységrõl  szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 3.  § (1) és
(2) bekezdése, 3.  § (3) bekezdésében az „ , ellenõrzés végett a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság, valamint az Adó- és
Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal, közzététel céljából pedig a turizmusért felelõs miniszter” szövegrész, 3.  §
(4) bekezdésében a ,,közhitelû hatósági” szövegrész, 3.  § (4) bekezdés g) pontjában az „és a hatósági nyilvántartásból
 való törlésének” szövegrész, 4.  § (1) bekezdésében az „írásban” szövegrész, 5.  §-a, 6.  §-a, 8.  § (3) bekezdés a) pontjában
a ,, ,  valamint a külföldi szálláshely belföldi értékesítésébõl” szövegrész, 11/A.  § (1) bekezdésében a ,,hivatalból,  illetve
a – hatáskörébe tartozó ügyben eljáró – jegyzõ kezdeményezésére” szövegrész, 12.  § (1) bekezdésében
a ,,– havonkénti frissítéssel –” szövegrész.

A lakás-elõtakarékosság állami támogatásáról  szóló 215/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

98.  § A lakás-elõtakarékosság állami támogatásáról  szóló 215/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 1/A.  § (2) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(2) Ha a lakás-elõtakarékoskodó az Ltv. 21.  § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott személy, jogosultságát az
állami támogatás iránti kérelem benyújtásakor és az állami támogatás és járulékai felvételekor
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a)  – letelepedett személy esetén – érvényes letelepedett jogállást igazoló okmány bemutatásával,
b) – bevándorolt személy esetén – érvényes bevándorlási engedély bemutatásával,
c)  – menekültként elismert személy esetén – érvényes személyazonosító igazolvány,  illetve annak kiállításáig
a menekültként  való elismerésrõl  szóló jogerõs határozat bemutatásával
igazolja.”

99.  § A lakás-elõtakarékosság állami támogatásáról  szóló 215/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 3.  § (2) bekezdés a) pontjában
a ,,kedvezményezett neve, lakcíme, születési helye, születésének idõpontja, anyja születési neve” szövegrész helyébe
a ,,kedvezményezett természetes személyazonosító adatai, lakcíme” szöveg lép.

A mezõgazdasági õstermelõi igazolványról  szóló 228/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

100.  § (1) A mezõgazdasági õstermelõi igazolványról  szóló 228/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet 1.  §-a helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„1.  § E rendelet hatálya a mezõgazdasági õstermelõre és a mezõgazdasági kistermelõre (a továb biak ban együtt:
mezõgazdasági õstermelõ), valamint a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatalra (a továb biak ban: MgSzH) és
a mezõgazdasági õstermelõi igazolványba (a továb biak ban: igazolvány) bejegyzésre jogosult más személyre terjed
ki.”

(2) A mezõgazdasági õstermelõi igazolványról  szóló 228/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet 2.  § (2) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az igazolvány csak az értékesítési betétlappal együtt érvényes. Az értékesítési betétlapot sorszámmal kell ellátni,
és fel kell tüntetni rajta az igazolvány számát is.”

(3) A mezõgazdasági õstermelõi igazolványról  szóló 228/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet 2.  § (4) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(4) A közös igazolványban bejegyzett mezõgazdasági õstermelõkre az (1)–(3) bekezdésben foglaltakat
személyenként külön-külön kell alkalmazni azzal, hogy a közös igazolvány kiadása iránt egyetlen kérelmet kell
benyújtani.”

(4) A mezõgazdasági õstermelõi igazolványról  szóló 228/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet 3.  §-a helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„3.  § (1) Az igazolvány kiadása az MgSzH területi szervének hatáskörébe tartozik. Az igazolvány kiadása iránti
kérelemhez csatolni kell az Szja. tv. 78/A.  §-ában és a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra
jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl  szóló 1997. évi LXXX. tör vény ben elõírt nyilatkozatokat.
(2) Az igazolvány kiadása iránti eljárásban az ügyintézési határidõ tíz munkanap.
(3) Az MgSzH területi szerve az igazolványt az adóévre vonatkozó értékesítési betétlappal együtt adja ki. Az MgSzH
területi szerve évente az adott adóévre vonatkozóan új értékesítési betétlapot ad ki.
(4) Az Szja tv. 78/A.  § (1) bekezdés e) pontjának rendelkezése szerinti nyilatkozatot a földmûvelésügyi és
vidékfejlesztési miniszter által elõírt rendszerességgel, a pénzügyminiszterrel egyetértésben kialakított részletezésben 
kell megtenni.
(5) Értékesítési betétlapot az MgSzH területi szerve csak akkor adhat ki, ha az ügyfél a nyilatkozatot az MgSzH területi
szervének benyújtotta.
(6) Az MgSzH területi szerve a Szja tv.-ben elõírt nyilatkozatokat az elévülésre vonatkozó rendelkezések szerint
megõrzi.”

(5) A mezõgazdasági õstermelõi igazolványról  szóló 228/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet 4.  § (5) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(5) Közös igazolvány kiváltása esetén a Szja tv. 78/A.  § (2) bekezdésének és 6. számú melléklete III. részének
rendelkezései alapján az igazolványon fel kell tüntetni a családtagok azonosító adatait. Az igazolványon egyebekben
az ügyfél gazdaságára vonatkozó adatokat nem kell szerepeltetni.”

(6) A mezõgazdasági õstermelõi igazolványról  szóló 228/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet 5.  §-a helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„5.  § (1) Az igazolvány elvesztését, megsemmisülését az MgSzH-nak az igazolványt kiadó területi szervéhez
haladéktalanul be kell jelenteni. A talált igazolványt az MgSzH területi szervéhez kell eljuttatni.
(2) Az igazolvány elvesztésérõl, megsemmisülésérõl, megtalálásáról az MgSzH területi szerve értesíti az állami
adóhatóságot.
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(3) Az elveszett, megsemmisült, ille tõ leg megrongálódott igazolvány helyett az MgSzH területi szerve újat ad ki.
(4) Az igazolvány adataiban bekövetkezett változásokat tizenöt napon belül be kell jelenteni az MgSzH-nak az
igazolványt kiadó területi szervéhez.”

(7) A mezõgazdasági õstermelõi igazolványról  szóló 228/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet 12.  § (1) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az e rendeletben foglaltak végrehajtásához szükséges nyomtatványok adattartalmát az 1–3. számú mellékletek
tartalmazzák. A nyomtatványokat az MgSzH Központ rendszeresíti, és teszi közzé a honlapján.”

(8) A mezõgazdasági õstermelõi igazolványról  szóló 228/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet 1. számú melléklete helyébe
e rendelet 2. melléklete, 2. számú melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete, 3. számú melléklete helyébe e rendelet 4. 
melléklete lép.

101.  § A mezõgazdasági õstermelõi igazolványról  szóló 228/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet 2.  § (1) bekezdésében az „az
adatnyilvántartó lapra feljegyzett tör vény ben elõírt igazolt adatok, ille tõ leg nyilatkozatok alapján kiállított,
érvényességi záradékkal ellátott, sorszámozott irat, amely az adóigazolványa felmutatásával azonosított
magánszemélyre” szövegrész helyébe az „a mezõgazdasági õstermelõre” szöveg, 4.  § (2) bekezdésében az „a kiállítás
helyén a kiállítónak” szövegrész helyébe az „az MgSzH területi szervének” szöveg, 6.  § (1) bekezdésében a ,,kiadott
érvényes” szövegrész helyébe a ,,kiadott” szöveg, 6.  § (2) bekezdésében az „A kiállító az értékesítési betétlapot”
szövegrész helyébe az „Az értékesítési betétlap” szöveg, 6.  § (2) bekezdés a) és b) pontjában az „érvényesíti, ha azt”
szövegrész helyébe a ,,hatályos, ha azt az MgSzH területi szerve” szöveg, 7.  § (1) bekezdésében, 7.  § (2) bekezdés
c) pontjában az „a kiállító” szövegrész helyébe az „az MgSzH területi szerve” szöveg, 8.  § (1) bekezdésében az
„A kiállító” szövegrész helyébe az „Az MgSzH területi szerve” szöveg, 11.  §-ában az „a megyei (fõvárosi)
földmûvelésügyi hivatalok látják” szövegrész helyébe az „az MgSzH területi szerve látja” szöveg lép.

102.  § Hatályát veszti a mezõgazdasági õstermelõi igazolványról  szóló 228/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet 4.  § (3) bekezdése,
6.  § (3) bekezdése, 6.  § (4) bekezdésében az „A bejegyzést az igazolvány elsõ oldalán elõnyomtatott üres bejegyzési
helyek értelemszerû felhasználásával, ille tõ leg a továb biak ban a harmadik oldalon a kiállító teszi meg.” szövegrész, 8.  § 
(2) bekezdésében az „[az adózás rendjérõl  szóló 1990. évi XCI. törvény (a továb biak ban: Art.) 97.  § j) pont]” szövegrész,
10.  §-a, 12.  § (2) bekezdése, 4. és 5. számú melléklete.

A vizek kártételei elleni védekezés szabályairól  szóló 232/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

103.  § (1) A vizek kártételei elleni védekezés szabályairól  szóló 232/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet 3.  § (6) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(6) Ha a veszély leküzdése a helyi polgári erõk mozgósításával nem biztosítható, a miniszter kezdeményezi a polgári
védelemrõl, valamint a honvédelemrõl  szóló tör vény szerint – a honvédelemért felelõs miniszter, a rendészetért
felelõs miniszter, a katasztrófák elleni védekezésért felelõs miniszter útján – a honvédség és a rendvédelmi szervek
közremûködését.”

(2) A vizek kártételei elleni védekezés szabályairól  szóló 232/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet 4.  § (2) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(2) A katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetérõl  szóló tör vény alapján – a polgári védelemrõl, valamint
a honvédelemrõl  szóló tör vény ben meghatározott feltételek fennállása esetén – a környezetvédelmi és vízügyi
igazgató (a továb biak ban: KÖVIZIG igazgató) vagy a polgármester (fõpolgármester) javaslatára a miniszter
kezdeményezi a Kormányzati Koordinációs Bizottság (a továb biak ban: KKB) elnökénél a veszélyhelyzet kihirdetését és
a rendkívüli védekezés elrendelését.”

104.  § A vizek kártételei elleni védekezés szabályairól  szóló 232/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet 3.  § (2) bekezdésében az
„1993. évi CX. törvény (a továb biak ban: Hvt.) 15.  §-a” szövegrész helyébe a ,,tör vény” szöveg, 3.  § (4) bekezdésében az
„az igazságügyi és rendészeti miniszter, az önkormányzati és területfejlesztési miniszter, a földmûvelésügyi és
vidékfejlesztési miniszter, a honvédelmi miniszter, a gazdasági és közlekedési miniszter, a környezetvédelmi és vízügyi
miniszter, az egészségügyi miniszter és a pénzügyminiszter” szövegrész helyébe az „a rendészetért felelõs miniszter,
a helyi önkormányzatokért felelõs miniszter, a katasztrófák elleni védekezésért felelõs miniszter, a földügyért felelõs
miniszter, a honvédelemért felelõs miniszter, a gazdaságpolitikáért felelõs miniszter, a vízgazdálkodásért felelõs
miniszter, az egészségügyért felelõs miniszter és az államháztartásért felelõs miniszter” szöveg, 5.  § (1) bekezdésében
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a ,,Kat.-ban” szövegrész helyébe az „a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetérõl  szóló tör vény ben”
szöveg, 6.  § (1) bekezdés a) pontjában a ,,(2)” szövegrész helyébe a ,,(3)” szöveg, 7.  § (1) bekezdésében a ,,Hvt. 15.  §-a”
szövegrész helyébe a ,,honvédelemrõl  szóló tör vény” szöveg, 7.  § (2) bekezdésében a ,,Hvt. 259.  §-a (1) bekezdésének
c) pontja szerinti helyi” szövegrész helyébe a ,,helyi” szöveg, a ,,Hvt. 66.  §-ának (1) bekezdésében meghatározott”
szövegrész helyébe a ,,honvédelmi kötelezettségek teljesítésében részt vevõ” szöveg, 9.  § (3) bekezdésében
a ,,(3) bekezdésének” szövegrész helyébe a ,,(4) bekezdésének” szöveg lép.

105.  § Hatályát veszti a vizek kártételei elleni védekezés szabályairól  szóló 232/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet 3.  §
(5) bekezdése.

A természetvédelmi bírság kiszabásával kapcsolatos szabályokról  szóló 33/1997. (II. 20.) Korm. rendelet
módosítása

106.  § A természetvédelmi bírság kiszabásával kapcsolatos szabályokról  szóló 33/1997. (II. 20.) Korm. rendelet 8.  §-ában az
„érdemi határozatot az eljárás megindításától számított 90 napon belül kell meghozni” szövegrész helyébe az
„ügyintézési határidõ három hónap” szöveg lép.

107.  § Hatályát veszti a természetvédelmi bírság kiszabásával kapcsolatos szabályokról  szóló 33/1997. (II. 20.) Korm. rendelet
6.  §-a, 10.  §-a.

A lakás-takarékpénztár általános szerzõdési feltételeirõl  szóló 47/1997. (III. 12.) Korm. rendelet
módosítása

108.  § A lakás-takarékpénztár általános szerzõdési feltételeirõl  szóló 47/1997. (III. 12.) Korm. rendelet 3.  §-ában
a ,,lakás-takarékpénztár köteles benyújtani az Állami Pénz- és Tõkepiaci Felügyeletnek” szövegrész helyébe
a ,,lakás-takarékpénztár – a kérelem mellékleteként – köteles benyújtani a Pénzügyi Szervezetek Állami
Felügyeletének” szöveg lép.

109.  § Hatályát veszti a lakás-takarékpénztár általános szerzõdési feltételeirõl  szóló 47/1997. (III. 12.) Korm. rendelet 4.  §
(2) bekezdésében a ,,határozattal” szövegrész.

Az óvóhelyi védelem, az egyéni védõeszköz-ellátás, a lakosság riasztása, valamint a kitelepítés 
és befogadás általános szabályairól  szóló 60/1997. (IV. 18.) Korm. rendelet módosítása

110.  § Az óvóhelyi védelem, az egyéni védõeszköz-ellátás, a lakosság riasztása, valamint a kitelepítés és befogadás általános
szabályairól  szóló 60/1997. (IV. 18.) Korm. rendelet 14.  § a), b) pontjában és 24.  §-ában az „az önkormányzati és
területfejlesztési” szövegrész helyébe az „a katasztrófák elleni védekezésért felelõs” szöveg lép.

Az életüktõl és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról  szóló 
1992. évi XXXII. törvényt módosító 1997. évi XXIX. törvény végrehajtásáról  szóló 
103/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet módosítása

111.  § Az életüktõl és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról  szóló 1992. évi XXXII. törvényt
módosító 1997. évi XXIX. törvény végrehajtásáról  szóló 103/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 1.  § (4) bekezdésében az „az
Országos Kárrendezési és Kárpótlási Hivatalnál (a továb biak ban: OKKH)” szövegrész helyébe az „a kárpótlási
hatóságnál” szöveg, 2.  § (1) bekezdésében az „Az OKKH” szövegrész helyébe az „A kárpótlási hatóság” szöveg, 2.  §
(2) bekezdésében az „az OKKH” szövegrész helyébe az „a kárpótlási hatóság” szöveg, 5.  § (2) bekezdésében az „az
OKKH-val” szövegrész helyébe az „a kárpótlási hatósággal” szöveg, az „az OKKH-nál” szövegrész helyébe az
„a kárpótlási hatóságnál” szöveg, 5.  § (3) és (5) bekezdésében az „az OKKH” szövegrész helyébe az „a kárpótlási
hatóság” szöveg, 5.  § (4) bekezdésében az „az OKKH-nak vagy a lakóhelye szerint ille té kes megyei kárrendezési
hivatalnak” szövegrész helyébe az „a kárpótlási hatóságnak” szöveg, 5.  § (5) bekezdésében a ,,banki” szövegrész
helyébe a ,,pénzforgalmi szolgáltatói” szöveg, 5.  § (6) bekezdésében az „Az OKKH” szövegrész helyébe az „A kárpótlási
hatóság” szöveg, 6.  § (1) bekezdésében az „az OKKH-hoz” szövegrész helyébe az „a kárpótlási hatósághoz” szöveg, 6.  §
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(2) bekezdésében a ,,kárrendezési hivatalnál” szövegrész helyébe a ,,kárpótlási hatóságnál” szöveg, 6.  §
(4) bekezdésében a ,,kárrendezési hivatalban” szövegrész helyébe a ,,kárpótlási hatóságnál” szöveg, 6.  §
(6) bekezdésében a ,,kárrendezési hivatal” szövegrész helyébe a ,,kárpótlási hatóság” szöveg, 8.  §-ában az „Az OKKH”
szövegrész helyébe az „A kárpótlási hatóság” szöveg lép.

112.  § Hatályát veszti az életüktõl és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról  szóló 1992. évi
XXXII. törvényt módosító 1997. évi XXIX. törvény végrehajtásáról  szóló 103/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 6.  §
(1) bekezdésében a ,,vagy a lakóhelye szerint ille té kes megyei (fõvárosi) kárrendezési hivatalhoz” szövegrész, 7.  §-a.

Az önkéntes kölcsönös egészségpénztárak egészségügyi intézményeinek mûködési és üzemeltetési
szabályairól  szóló 109/1997. (VI. 25.) Korm. rendelet módosítása

113.  § Az önkéntes kölcsönös egészségpénztárak egészségügyi intézményeinek mûködési és üzemeltetési szabályairól  szóló 
109/1997. (VI. 25.) Korm. rendelet 2.  § a) pontjában az „egészségügyi ellátási kötelezettségrõl és a területi finanszírozási 
normatívákról  szóló 1996. évi LXIII. törvény 1.  §-ában foglalt, ille tõ leg az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító
mûködési engedélyekrõl  szóló 113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet 3–4.  §-a szerinti mûködési engedéllyel rendelkezõ”
szövegrész helyébe az „egészségügyrõl  szóló tör vény, valamint az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános
feltételeirõl, valamint a mûködési engedélyezési eljárásról  szóló kormányrendelet szerinti” szöveg, 10.  §
(7) bekezdésében az „az Önkéntes Biztosító Pénztárak Felügyeletének (a továb biak ban: Pénztárfelügyelet)”
szövegrész helyébe az „a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének (a továb biak ban: Felügyelet)” szöveg, 19.  §
(1) bekezdésében a ,,Pénztárfelügyeletnek” szövegrész helyébe a ,,Felügyeletnek” szöveg, 19.  § (2) bekezdésében
a ,,Pénztárfelügyeletet” szövegrész helyébe a ,,Felügyeletet” szöveg lép.

A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelmérõl  szóló
123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet módosítása

114.  § (1) A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelmérõl  szóló 123/1997.
(VII. 18.) Korm. rendelet 15.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A védõterületen belül új, az 5. számú mellékletben foglaltak alapján megengedhetõ és e rendeletben tételesen
nem szabályozott tevékenység esetén, ha az külön jogszabály elõ írásai alapján nem tartozik a környezeti
hatásvizsgálat alá, akkor a felügyelõség egyedi vizsgálat eredményeképpen e rendelet elõ írásai szerint esetileg szabja
meg a tevékenység végzésének feltételeit, ille tõ leg a korlátozásokat. Az egyedi vizsgálathoz szükséges
dokumentációt a környezetvédelmi, természetvédelmi és tájvédelmi szakértõi tevékenységrõl  szóló jogszabály
alapján a víz és a földtani közeg részszakterületen szakértõi jogosultsággal rendelkezõ szakértõk is elkészíthetik.”

(2) A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelmérõl  szóló 123/1997.
(VII. 18.) Korm. rendelet 15/B.  §-a a következõ (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) Ha a kérelmezõ a (3) bekezdés a) pontjában meghatározott rendelkezési jog megszerzését vagy a (3) bekezdés
b) pontjában meghatározott tulajdonszerzést nem igazolja, a felügyelõség az adatok szolgáltatása érdekében
megkeresi az ingatlanügyi hatóságot.”

115.  § A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelmérõl  szóló 123/1997.
(VII. 18.) Korm. rendelet 8.  § (3) bekezdésében a ,,külön jogszabály” szövegrész helyébe az „a vízjogi engedélyezési
eljáráshoz szükséges kérelemrõl és mellékleteirõl  szóló miniszteri rendelet” szöveg, 8.  § (4) bekezdésében a ,,külön
jogszabály” szövegrész helyébe a ,,vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemrõl és mellékleteirõl  szóló
miniszteri rendelet” szöveg, a ,,rendelkezni” szövegrész helyébe a ,,dönteni” szöveg, 9.  §-ában a ,,kiadó” szövegrész
helyébe a ,,hozó” szöveg, 15/B.  § (3) bekezdésében az „és mellékelni” szövegrész helyébe az „és – a (9) bekezdésben
foglalt eltéréssel – mellékelni” szöveg, 15/B.  § (4) bekezdésében az „1995. évi LVII. törvény 15/E.  §-ában” szövegrész
helyébe a ,,tör vény ben” szöveg, 15/B.  § (5) bekezdésében a ,,kérelem megalapozottságáról” szövegrész helyébe
a ,,kérelemrõl” szöveg, 15/B.  § (8) bekezdésében a ,,30 napon” szövegrész helyébe a ,,huszonkét munkanapon” szöveg,
16.  § (1) bekezdésében a ,,vagy számottevõen” szövegrész helyébe az „ , és aránytalan mértékben” szöveg, 16.  §
(3) bekezdésében a ,,külön jogszabályokban” szövegrész helyébe az „a telekalakítási és építési tilalom elrendelésérõl
 szóló miniszteri rendeletben” szöveg lép.
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116.  § Hatályát veszti a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelmérõl  szóló
123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 8.  § (1) bekezdésében az „– az államigazgatási eljárás általános szabályai, valamint
külön jogszabályban meghatározott eljárás során –” szövegrész, 13.  § (1) bekezdés f)–h) pontjában az „– a felügyelõség 
hozzájárulásával –” szövegrész, 15/B.  § (2) bekezdésében az „az ille té kes felügyelõségnél” szövegrész, 21.  §
(4) bekezdése, 23.  § (4) bekezdése.

A Pénztárak Garancia Alapjának szervezeti és mûködési szabályairól  szóló 
169/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosítása

117.  § A Pénztárak Garancia Alapjának szervezeti és mûködési szabályairól  szóló 169/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 2.  §
(2) bekezdésében az „az Alapot az Állami Pénztárfelügyelet (a továb biak ban: Pénztárfelügyelet) az engedélyezõ,
 illetve a visszavonást tartalmazó határozat egy példányának megküldésével értesíti” szövegrész helyébe a ,,szóló
határozatot a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továb biak ban: Felügyelet) közli az Alappal” szöveg, 2.  §
(3) bekezdésében, 7.  § (4) bekezdésében, 12.  § (1), (3) bekezdésében, 14.  § (5), (6) bekezdésében, 22.  §-ában
a ,,Pénztárfelügyelet” szövegrész helyébe a ,,Felügyelet” szöveg, 3.  § a) pontjában a ,,Pénztárfelügyeletnek” szövegrész 
helyébe a ,,Felügyeletnek” szöveg, 3.  § c) pontjában, 11.  § (3) bekezdésében a ,,Pénztárfelügyeletet” szövegrész
helyébe a ,,Felügyeletet” szöveg lép.

A pénztárak központi nyilvántartásával összefüggõ egyes feladatokról, a pénztáraknak, 
valamint a foglalkoztatóknak a pénztártagokra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségérõl  szóló
172/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosítása

118.  § A pénztárak központi nyilvántartásával összefüggõ egyes feladatokról, a pénztáraknak, valamint a foglalkoztatóknak
a pénztártagokra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségérõl  szóló 172/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 3.  §
(5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Az adatszolgáltatásokat elektronikus úton a Felügyelet által a Pénzügyi Közlönyben közzétett adatszerkezetnek
megfelelõ jelentések szerint kell teljesíteni.”

119.  § A pénztárak központi nyilvántartásával összefüggõ egyes feladatokról, a pénztáraknak, valamint a foglalkoztatóknak
a pénztártagokra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségérõl  szóló 172/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 3.  §
(1) bekezdésében az „ellenõrzése és/vagy” szövegrész helyébe az „ellenõrzése,” szöveg, a ,,határozza meg és
a pénztár(ak) részére írásban megküldi” szövegrész helyébe a ,,határozza meg, és elektronikus úton küldi meg
a pénztárak részére” szöveg, 5.  § (5) bekezdésében az „a 28.  §-a szerinti” szövegrész helyébe az „az Mpt. 28.  §-a szerinti”
szöveg, 5.  § (7) bekezdésében az „a pénztárak részére közvetlenül rendelkezésre bocsátja, és” szövegrész helyébe
a ,,határozza meg, és a honlapján, valamint” szöveg, 5.  § (8) bekezdésében az „adatátvitellel” szövegrész helyébe az
„úton” szöveg, 5/B.  §-ában a ,,Pénztárfelügyelet” szövegrész helyébe a ,,Felügyelet” szöveg, 5/C.  §-ában az „az Állami
Pénztárfelügyelet” szövegrész helyébe az „a Felügyelet” szöveg, 6.  § (2) bekezdésében a ,,központi nyilvántartás”
szövegrész helyébe a ,,Felügyelet a központi nyilvántartásból” szöveg, 8.  §-ában a ,,Pénztárfelügyelet” szövegrész
helyébe a ,,Felügyelet” szöveg, 1. számú melléklet 1. pontjában a ,,családi és utóneve” szövegrész helyébe
a ,,természetes személyazonosító adatai” szöveg, 1. számú melléklet 2. pontjában a ,, Pénztártag neve” szövegrész
helyébe a ,,Pénztártag természetes személyazonosító adatai” szöveg, 2. számú melléklete szerinti bizonylatban
a ,,Neve” szövegrészek helyébe a ,,Családi és utóneve” szöveg, az „Anyja neve” szövegrészek helyébe az „Anyja
születési családi és utóneve” szöveg, 2. számú melléklete szerinti kitöltési útmutató 9. pontjában az „anyjának
leánykori neve” szövegrész helyébe az „anyja születési családi és utóneve” szöveg lép.

120.  § Hatályát veszti a pénztárak központi nyilvántartásával összefüggõ egyes feladatokról, a pénztáraknak, valamint
a foglalkoztatóknak a pénztártagokra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségérõl  szóló 172/1997. (X. 6.) Korm.
rendelet 3.  § (3) bekezdésében a ,,minimális” szövegrész, 1. számú melléklet 1. pontjában a ,,minimális” szövegrész, a ,,– 
Pénztártag anyja neve” szövegrész, a ,,– Pénztártag neme” szövegrész, a ,,– Pénztártag születési helye” szövegrész, a ,,–
Pénztártag születési idõpontja (év, hónap, nap)” szövegrész, 1. számú melléklet 2. pontjában a ,,– Pénztártag anyja
neve” szövegrész, a ,,– Pénztártag neme” szövegrész, a ,,– Pénztártag születési helye” szövegrész, a ,,– Pénztártag
születési idõpontja” szövegrész.
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A mûszaki termékek megfelelõségét vizsgáló, ellenõrzõ és tanúsító szervezetek kijelölésérõl  szóló
182/1997. (X. 17.) Korm. rendelet módosítása

121.  § A mûszaki termékek megfelelõségét vizsgáló, ellenõrzõ és tanúsító szervezetek kijelölésérõl  szóló 182/1997. (X. 17.)
Korm. rendelet 5.  § (1) bekezdés c) pontjában a ,,Magyar Köztársaságban engedélyezett” szövegrész helyébe
a ,,Magyar Köztársaságban vagy az Európai Gazdasági Térségrõl  szóló megállapodásban részes más államban
letelepedett” szöveg lép.

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások
fedezetérõl  szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról  szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet
módosítása

122.  § (1) A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl  szóló
1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról  szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet 2.  § (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(4) A (2) és (3) bekezdés szerinti nyilatkozatok tartalmi és formai követelményét a Pénzügyi Szervezetek Állami
Felügyelete (a továb biak ban: PSZÁF) határozza meg, valamint gondoskodik a nyomtatványminta Pénzügyi
Közlönyben és a honlapján történõ közzétételérõl. A magánnyugdíjpénztár a nyilatkozat megtételére alkalmas
formanyomtatványt díjmentesen biztosítja a nyilatkozattevõ számára.”

(2) A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl  szóló
1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról  szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet 9/A.  § (2) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(2) A magánnyugdíjpénztár a Tbj. 45.  § (4) bekezdésében meghatározott adatszolgáltatást a biztosított lakóhelye
szerint ille té kes regionális nyugdíj-biztosítási igazgatósághoz nyújtja be, egyidejûleg teljesíti az egyéni számlán
jóváírt, tagdíj-kiegészítéssel csökkentett összeg átutalását. A magánnyugdíjpénztár az elõírt adatszolgáltatást az Mpt.
24.  § (8) bekezdése és 29.  § (9) bekezdés b) pontja szerinti átutalás esetén is teljesíti. A PSZÁF gondoskodik az
adatszolgáltatás tartalmának és módjának a Pénzügyi Közlönyben, valamint a honlapján történõ közzétételérõl.”

(3) A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl  szóló
1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról  szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet 9/C.  §-a helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„9/C.  § A Tbj. 44/C.  §-ában meghatározott eljárás során felhasználható minden olyan közokirat és teljes bizonyító erejû
magánokirat, valamint minden más, erre alkalmas további bizonyítási eszköz, amely a biztosítással járó jogviszony
fennállását,  illetve az egészségügyi szolgáltatásra  való jogosultságot  valószínûsíti.”

(4) A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl  szóló
1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról  szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet 21.  § (6) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(6) A Tbj. 54.  § (2) bekezdés a) pontja szerint hozott jogerõs határozatot az OEP – a követelés- és az
igényérvényesítésre meghatározott határidõre is figyelemmel – közli a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervvel. A Tbj.
54.  § (2) bekezdés b) pontja alapján hozott jogerõs határozatot az állami adóhatóság közli az egészségbiztosítási és
nyugdíjbiztosítási igazgatási szervvel.”

123.  § A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl  szóló
1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról  szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet 2.  § (3) bekezdésében az „az ille té kes”
szövegrész helyébe az „a” szöveg, 5/A.  § (3) bekezdésében a ,,személyi azonosítóinak” szövegrész helyébe a ,,nevének”
szöveg, a ,,taj számának” szövegrész helyébe a ,,TAJ-számának” szöveg, az „az ille té kes” szövegrész helyébe az „a”
szöveg, 5/B.  § (3) bekezdésében az „az ille té kes” szövegrész helyébe az „az” szöveg, 5/D.  § (1) bekezdés a) pontjában az
„Országos Egészségbiztosítási Pénztárral (a továb biak ban: OEP)” szövegrész helyébe az „OEP-pel” szöveg, 9/B.  §-ában
a ,,folyósító” szövegrészek helyébe a ,,nyugdíjbiztosítási igazgatási” szöveg, 20.  § (5) bekezdésében az „az ille té kes”
szövegrész helyébe az „az” szöveg, 22.  § (2) bekezdésében az „Az ille té kes” szövegrész helyébe az „A” szöveg, 22.  §
(10) bekezdésében az „ellenõrzésük” szövegrész helyébe az „ellenõrzése” szöveg lép.

124.  § Hatályát veszti a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások
fedezetérõl  szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról  szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet 5/A.  §
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(2) bekezdésében a ,,határozattal” szövegrész, 17.  § (1) bekezdésében az „a biztosított természetes azonosító adatait,”
szövegrész, 21.  § (1) bekezdés harmadik mondata, 21/C.  § (2) bekezdésében a ,,területileg ille té kes” szövegrész, 22.  §
(10) bekezdésében az „és területi igazgatási szervei” szövegrész.

A nukleáris létesítmény és a radioaktív hulladék tároló biztonsági övezetérõl  szóló 
213/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása

125.  § A nukleáris létesítmény és a radioaktív hulladék tároló biztonsági övezetérõl  szóló 213/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 3.  § 
(2) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A biztonsági övezet határait)
„b) az At. 2.  § n) pontjában meghatározott radioaktív hulladék tároló vonatkozásában az Állami Népegészségügyi és
Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifõorvosi Hivatala”
(határozza meg a létesítési engedélyezési eljárásban.)

126.  § A nukleáris létesítmény és a radioaktív hulladék tároló biztonsági övezetérõl  szóló 213/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 3.  § 
(1) bekezdésében az „engedélykérelmet” szövegrész helyébe az „engedély iránti kérelmet” szöveg, 4.  §
(4) bekezdésében az „engedélyezésben ille té kes államigazgatási szerv, az OAH NBI, valamint az ÁNTSZ OTH
hozzájárulásával” szövegrész helyébe az „engedélyezõ hatóság” szöveg, 4.  § (5) bekezdésében a ,,tevékenység
engedélyezésében ille té kes államigazgatási szerv” szövegrész helyébe a ,,tevékenységet engedélyezõ hatóság”
szöveg, 6.  § (3) bekezdésében az „érvényességét” szövegrész helyébe a ,,hatályát” szöveg lép.

127.  § Hatályát veszti a nukleáris létesítmény és a radioaktív hulladék tároló biztonsági övezetérõl  szóló 213/1997. (XII. 1.)
Korm. rendelet 3.  § (2) bekezdés a) pontjában a ,,Nukleáris Biztonsági Igazgatósága (a továb biak ban: OAH NBI) az
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifõorvosi Hivatalával (a továb biak ban: ÁNTSZ OTH)
egyetértésben” szövegrész, 4.  § (2) bekezdése.

A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól  szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról  szóló 
217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása

128.  § (1) A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól  szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról  szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. 
rendelet 10/A.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A Társadalombiztosítási Ár- és Támogatási Bizottság (a továb biak ban: TÁTB) az egészségbiztosításért felelõs
miniszter, a gazdaságpolitikáért felelõs miniszter, az államháztartásért felelõs miniszter, a szociál- és nyugdíjpolitikáért
felelõs miniszter, valamint az egészségbiztosító véleményezõ, javaslattevõ szerve. A TÁTB egészségbiztosító
képviselõibõl álló tagjait és elnökét az egészségbiztosításért felelõs miniszter – az államháztartásért felelõs
miniszterrel egyetértésben – nevezi ki.”

(2) A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól  szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról  szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. 
rendelet 11/C.  § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az OEP a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasító végzését, az eljárást megszüntetõ végzését és határozatát közli 
a beavatkozást elvégzõ egészségügyi szolgáltatóval és a REP-pel. A kérelem elutasítása esetén a határozatot közölni
kell a kezelõorvossal is.”

(3) A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól  szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról  szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. 
rendelet 11/E.  § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A kérelem elutasítása esetén a határozatot közölni kell a kezelõorvossal is.”

(4) A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól  szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról  szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. 
rendelet 12/A.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az igényérvényesítéshez szükséges TAJ-számot – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a társadalombiztosítás
ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl  szóló 1997. évi LXXX. törvény
(a továb biak ban: Tbj.) szerinti belföldi személy kezdeményezésére az ország területén bármely REP hatósági
igazolványon igazolja. Amennyiben a Tbj. szerinti belföldi személy magyarországi tartózkodása vagy egészségügyi
szolgáltatásokra  való jogosultsága határozott idejû, a REP a hatósági igazolvány hatályát ezen idõtartamra korlátozza.
A TAJ-számot igazoló hatósági igazolvány kiadását az erre a célra rendszeresített nyomtatványon vagy elektronikus
ûrlapon kell kérelmezni.”
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(5) A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól  szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról  szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. 
rendelet 12/B.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés szerinti ellenõrzést a szolgáltató nem köteles elvégezni abban az esetben, ha az ellátásra nem az
egészségügyi szolgáltató székhelyén,  illetve telephelyén kerül sor.”

(6) A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól  szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról  szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. 
rendelet 31/G.  § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az egészségbiztosító a kérelem elbírálása során megvizsgálja a biztosított jövedelmi helyzetét és
életkörülményeit.”

(7) A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól  szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról  szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. 
rendelet 39.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A REP a nyilvántartás adataival egyezteti a ,,Foglalkoztatói igazolás” adatait.”

(8) A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól  szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról  szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. 
rendelet 39/A.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„39/A.  § (1) A gyermekgondozási díjra vonatkozó kérelem elbírálásához a díjra jogosító gyermek személyazonosító
igazolványát, ennek hiányában születési anyakönyvi kivonatát be kell mutatni az igényelbíráló szervnél.
(2) Ha az ügyfél a születési anyakönyvi kivonatot nem csatolja, az egészségbiztosító – az ügyfél hozzájárulása esetén
a foglalkoztató – a kérelem elbírálása érdekében adatszolgáltatás iránti kérelemmel fordul az adatokról nyilvántartást
vezetõ hatósághoz.”

(9) A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól  szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról  szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. 
rendelet 41.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A terhességi-gyermekágyi segélyre jogosultságot a terhesállományba vételt igazoló orvosi igazolással, vagy ha
a szülõ nõt nem vették terhesállományba, akkor terhesgondozási könyvvel, a szülés bekövetkezésének idõpontját
pedig a gyermek születését igazoló anyakönyvi kivonattal kell igazolni. A jogosultságot a külön jogszabály szerinti
perinatális halottvizsgálati bizonyítvánnyal is lehet igazolni. Ha az ügyfél a születési anyakönyvi kivonatot nem
csatolja, az egészségbiztosító – a 40.  § (1) bekezdésében foglalt esetben az ügyfél hozzájárulása esetén a foglalkoztató
– a kérelem elbírálása érdekében adatszolgáltatás iránti kérelemmel fordul az adatokról nyilvántartást vezetõ
hatósághoz.”

(10) A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól  szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról  szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. 
rendelet 43/A.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„43/A.  § (1) A Magyar Köztársasággal szociális biztonsági egyezményt kötött országnak a Magyar Köztársaság
területén biztosítási jogviszonyban álló állampolgára által a korábban a Magyar Köztársaság területén kívül
elszenvedett üzemi balesetére tekintettel benyújtott baleseti táppénz iránti kérelmét a Közép-Magyarországi
Regionális Egészségbiztosítási Pénztár bírálja el.
(2) A kérelemhez csatolni kell az orvosi igazolást, valamint az üzemi baleset elismerésére vonatkozó bizonyítékok
magyar nyelvû fordítását.”

(11) A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól  szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról  szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. 
rendelet 45.  § (1)–(3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(1) A bejelentett üzemi baleset vagy foglalkozási betegség tényét a táppénz folyósítására hatáskörrel és
ille té kességgel rendelkezõ szervnek kell elbírálnia abban az esetben is, ha a biztosított a balesetbõl eredõen nem vált
keresõképtelenné. A határozatnak tartalmaznia kell a baleseti sérülés vagy foglalkozási betegség pontos leírását.
Halált okozó üzemi baleset vagy foglalkozási betegség esetén az üzemi baleset,  illetve foglalkozási betegség tényérõl
a REP dönt.
(2) Ha az (1) bekezdésben elõírt határozatot a társadalombiztosítási kifizetõhely hozta, a jogerõs határozatot közölni
kell a REP-pel. A határozathoz mellékelni kell a munkabaleseti jegyzõkönyvet vagy a 43.  § (3) bekezdése szerinti
értesítést.
(3) A határozatot a biztosított köteles megõrizni és a baleseti egészségügyi szolgáltatás igénybevételekor bemutatni.”

(12) A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól  szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról  szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. 
rendelet 49.  § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Az Ebtv. 67.  §-án és 68.  §-án alapuló fizetési meghagyás kibocsátásának ügyintézési határideje három hónap.”

(13) A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól  szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról  szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. 
rendelet 49.  § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
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„(6) A pénzbeli egészségbiztosítási ellátást megállapító határozatban az ügyfelet tájékoztatni kell arról, hogy a jogerõs
határozatban foglaltakat a bírósági felülvizsgálat iránt benyújtott keresetre tekintet nélkül teljesíteni kell, ha a kereset
csak a megállapított összegen felüli többletigényre vonatkozik.”

(14) A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól  szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról  szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. 
rendelet az „Átmeneti rendelkezések” alcímet megelõzõen a következõ 49/F.  §-sal egészül ki:
„49/F.  § (1) Az Ebtv. 72.  §-a alapján elõterjesztett kérelmet az egészségbiztosító által rendszeresített nyomtatványon
kell benyújtani.
(2) Az egészségbiztosító a kérelem elbírálásánál megvizsgálja a magánszemély jövedelmi helyzetét és
életkörülményeit, egyéb kötelezettnél annak pénzügyi helyzetét.”

129.  § A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól  szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról  szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. 
rendelet 1.  § (2) bekezdés a) pontjában az „Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatóság” szövegrész
helyébe az „Országos Tisztifõorvosi Hivatal” szöveg, 3.  § (7) bekezdésében a ,,hatóság” szövegrész helyébe az
„államigazgatási szerv” szöveg, 5.  § (3), (4) bekezdésében az „egészségügyi” szövegrész helyébe az „egészségügyért
felelõs” szöveg, 5/A.  §-ában a ,,hatóság” szövegrész helyébe az „államigazgatási szerv” szöveg, 5/B.  § (2) bekezdésében
a ,,23.  §-ának g) pontját” szövegrész helyébe a ,,24.  § (4) bekezdését” szöveg, 6.  §-t megelõzõ alcímében a ,,(3)”
szövegrész helyébe a ,,(4)” szöveg, 6.  § (1) bekezdésében a ,,(3)” szövegrész helyébe a ,,(4)” szöveg, 10/C.  § (2) bekezdés
c) pontjában az „eü.” szövegrész helyébe az „egészségügyi” szöveg, 10/C.  § (3) bekezdésében az „az OEP hivatalos
lapjában” szövegrész helyébe az „a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenõ Hivatalos Értesítõben” szöveg, 10/F.  §
(1) bekezdésében az „egészségügyi” szövegrész helyébe az „egészségbiztosításért felelõs” szöveg, az
„a pénzügyminiszterrel” szövegrész helyébe az „az államháztartásért felelõs miniszterrel” szöveg, 10/F.  §
(3) bekezdésében az „az OEP hivatalos lapjában” szövegrész helyébe az „a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenõ
Hivatalos Értesítõben” szöveg, 10/F.  § (6) bekezdésében az „egészségügyi” szövegrész helyébe az „egészségügyért
felelõs” szöveg, 11.  § (9) bekezdésében a ,,Ptk.” szövegrész helyébe a ,,Polgári Törvénykönyv” szöveg, 11.  §
(10) bekezdésében az „az igénylõ” szövegrész helyébe az „a kérelmezõ” szöveg, 11.  § (13) bekezdésében az „igénylése
során” szövegrész helyébe az „iránti eljárásban” szöveg, 11/B.  § (2) bekezdésében a ,,REP-nél” szövegrész helyébe
a ,,REP-nél mint közremûködõ hatóságnál” szöveg, 11/D.  § (1) bekezdésében a ,,REP-nél” szövegrész helyébe
a ,,REP-nél mint közremûködõ hatóságnál” szöveg, 11/D.  § (2) bekezdés b) pont bb) alpontjában az „engedélyezett és
kiadott Járóbeteg Gyógyszer Igénylõ Lap-ot” szövegrész helyébe a ,,kiadott engedélyt” szöveg, a ,,véleményt és
Járóbeteg Gyógyszer Igénylõ Lap-ot” szövegrész helyébe „véleményt” szöveg, 12.  § (1) bekezdésében az
„igénybejelentéshez” szövegrész helyébe a ,,kérelemhez” szöveg, 12.  § (3) bekezdésében az „igényhez” szövegrész
helyébe a ,,kérelemhez” szöveg, 12.  § (12) bekezdésében az „FPEP” szövegrész helyébe a ,,Közép-magyarországi
Regionális Egészségbiztosítási Pénztár” szöveg, 12.  § (13) bekezdésében az „igény bejelentéséhez” szövegrész
helyébe a ,,kérelemhez” szöveg, 12/A.  § (3) bekezdésében a ,,tartalmazó „Hatósági Igazolvány”-t” szövegrész helyébe
az „igazoló hatósági igazolványt” szöveg, 12/A.  § (6) bekezdésében az „a biztosított” szövegrész helyébe az „az
érvényes jogviszonnyal rendelkezõ biztosított” szöveg, 12/A.  § (7) bekezdésében az „érvényességi ideje:” szövegrész
helyébe a ,,hatálya:” szöveg, 12/A.  § (7) bekezdés a) pontjában a ,,b)–d)” szövegrész helyébe a ,,c)–d)” szöveg, a ,,12”
szövegrész helyébe a ,,harminchat” szöveg, 12/A.  § (8) bekezdésében az „elõírt nyomtatványon” szövegrész helyébe az 
„erre rendszeresített nyomtatványon vagy elektronikus ûrlapon” szöveg, az „az ille té kes” szövegrész helyébe az „a”
szöveg, 12/A.  § (9) bekezdésében az „az ille té kes” szövegrész helyébe az „a hatáskörrel és ille té kességgel rendelkezõ”
szöveg, 12/A.  § (10) bekezdésében az „az ille té kes” szövegrész helyébe az „a” szöveg, 12/A.  § (14) bekezdésében az „az
ille té kes” szövegrész helyébe az „a” szöveg, 12/A.  § (15) bekezdésében az „érvényes okmány” szövegrész helyébe
a ,,hatályos hatósági igazolvány” szöveg, 12/A.  § (16) bekezdésében a ,,jogosult, lakóhelye” szövegrész helyébe
a ,,jogosult lakóhelye” szöveg, 12/B.  § (1) bekezdésében az „okmány” szövegrész helyébe a ,,hatósági igazolvány”
szöveg, 15.  § (2) bekezdésében az „a területileg” szövegrész helyébe az „az” szöveg, 16.  § (1) bekezdésében az
„egészségügyi miniszter” szövegrész helyébe az „egészségügyért felelõs miniszter” szöveg, 16.  § (3) bekezdésében az
„egészségügyi miniszter” szövegrész helyébe az „egészségügyért felelõs miniszter” szöveg, 16.  § (5) bekezdésében az
„egészségügyi miniszter” szövegrész helyébe az „egészségügyért felelõs miniszter” szöveg, 22.  § (10) bekezdésében az 
„A (8) bekezdésben foglalt nyilvántartási és a (9) bekezdésben” szövegrész helyébe az „Az Ebtv. 79/A.  §
(3) bekezdésében” szöveg, 25/B.  §-ában az „iránti igényt” szövegrész helyébe az „iránti kérelmet” szöveg, az „az igény
írásban történõ” szövegrész helyébe az „a kérelem” szöveg, 26.  § (2) bekezdésében az „a 42.  §” szövegrész helyébe az
„az Ebtv. 42.  §” szöveg, 27/A.  § (2) bekezdésében az „ahol az igényt korábban benyújtották” szövegrész helyébe az
„amely alapján az igényt korábban érvényesítették” szöveg, 31/E.  §-ában az „az ille té kes” szövegrész helyébe az „a”
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szöveg, 31/G.  § (1) bekezdésében a ,,segélykérelmet” szövegrész helyébe a ,,segély iránti kérelmet” szöveg, 35.  §
(2) bekezdésében az „az igénylõ” szövegrész helyébe az „a kérelmezõ” szöveg, 36/B.  §-ában az „az igénylõ” szövegrész
helyébe az „a kérelmezõ” szöveg, az „az igénylõnek” szövegrész helyébe az „a kérelmezõnek” szöveg, 37.  §
(1) bekezdésében az „igény” szövegrészek helyébe a ,,kérelem” szöveg, az „az igénybejelentéssel” szövegrész helyébe
az „ezzel a kérelemmel” szöveg, a ,,foglalkoztató az” szövegrész helyébe a ,,foglalkoztató a” szöveg, 37.  §
(2) bekezdésében az „igényét írásban – az elõírt nyomtatványon – jelenti be” szövegrész helyébe a ,,kérelmét az erre
rendszeresített formanyomtatványon köteles benyújtani” szöveg, 37.  § (3) bekezdésében a ,,gyed.” szövegrész
helyébe a ,,gyed” szöveg, az „az írásbeli igénnyel” szövegrész helyébe az „a kérelemmel” szöveg, 37/A.  §
(2) bekezdésében a ,,Pénzellátási igény” szövegrész helyébe a ,,Pénzellátás iránti kérelem” szöveg, 38.  §
(3) bekezdésében az „igényt” szövegrész helyébe a ,,kérelmet” szöveg, a ,,le kell adni a folyósító szervnek” szövegrész
helyébe az „a kérelemhez mellékelni kell” szöveg, 38/A.  § (1) bekezdésében az „elõírt nyomtatványon” szövegrész
helyébe az „erre rendszeresített nyomtatványon” szöveg, az „az ille té kes” szövegrész helyébe az „a” szöveg, 39.  §
(1) bekezdésében az „igényekrõl a beérkezést követõ harminc napon belül az ille té kes” szövegrész helyébe
a ,,kérelmekrõl a” szöveg, a ,,tizenöt nappal” szövegrész helyébe a ,,tíz munkanappal” szöveg, 41.  § (1) bekezdésében
a ,,táppénzigény elõ ter jesz tésekor” szövegrész helyébe a ,,táppénz megállapítása iránti kérelemben” szöveg, 41.  §
(5) bekezdésében az „ille tõ leg foglalkozástól eltiltás” szövegrész helyébe a ,,foglalkoztatástól eltiltás” szöveg, a ,,szerv
által kiállított igazolással” szövegrész helyébe a ,,határozattal” szöveg, 41/A.  §-ában az „igényelni” szövegrész helyébe
a ,,kérelmezni” szöveg, 42.  § (5) bekezdésében a ,,felülvizsgálata” szövegrész helyébe a ,,bírósági felülvizsgálata”
szöveg, az „igénybejelentés alapján megismételt” szövegrész helyébe a ,,kérelem alapján indult” szöveg, 42/A.  §-ában
az „5 napon” szövegrész helyébe az „öt munkanapon” szöveg, 45.  § (7) bekezdésében a ,,jogosult” szövegrész helyébe
a ,,kérelmezõ” szöveg, 45.  § (8) bekezdésében az „igényt az igénylõ” szövegrész helyébe a ,,kérelmet a kérelmezõ”
szöveg, 47.  § (2) bekezdésében az „az ille té kes” szövegrész helyébe az „a” szöveg, 48.  §-ában az „ellátásokkal
kapcsolatos igényét” szövegrész helyébe az „ellátások iránti kérelmét” szöveg, 49/E.  §-ában az „az OEP” szövegrész
helyébe a ,,szóban vagy az OEP” szöveg, az „ ,  illetve program felhasználásával” szövegrész helyébe a ,,vagy
elektronikus ûrlapon” szöveg lép.

130.  § Hatályát veszti a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól  szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról  szóló
217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 1.  § (4) bekezdésében a ,,38/C.  §-ának (2) bekezdésében, (3) bekezdésének b), d) és
f) pontjaiban, (4) bekezdésében, (5) bekezdésének c) pontjában,” szövegrész, 1.  § (5) bekezdésében a ,,18.  §-ának
(3) bekezdésében,” szövegrész, 1.  § (6) bekezdésében az „5/A.  §-ában,” szövegrész, 1.  § (9) bekezdésében az „és
e rendeletben” szövegrész, 1.  § (10) bekezdése, 3.  § (7) bekezdésében az „1993. évi III.” szövegrész, 11/B.  §
(3) bekezdésében a ,,személyes adatait és” szövegrész, 11/B.  § (4) bekezdése, 11/B.  § (5) bekezdésében az „a kérelem
beérkezését vagy a hiánypótlási határidõ lejártát követõ 8 napon belül” szövegrész, 11/D.  § (2) bekezdésében
a ,,személyes adatait,” szövegrész, 11/D.  § (4) bekezdése, 11/D.  § (5) bekezdésében az „a kérelem beérkezését vagy
a hiánypótlási határidõ lejártát követõ 8 napon belül” szövegrész, 11/E.  § (1) bekezdés második mondata, 11/E.  §
(5) bekezdése, 12.  § (7) bekezdésében az „Rt.” szövegrész, 12/A.  § (6) bekezdés második mondata, 12/A.  § (7) bekezdés
b) pontja, 12/A.  § (7) bekezdés c) pontjában az „a nagykorúvá válás napját megelõzõ egyéves idõtartam alatt történõ
kiváltás esetén a nagykorúvá válás napjától függetlenül 12 hónap,” szövegrész, 19.  §-ában a ,,vagy az egészségügyi
miniszternek a pénzügyminiszterrel egyetértésben külön jogszabály alapján kiadott engedélye” szövegrész, 22.  § (8),
(9) bekezdése, 30.  §-ában a ,,határozattal” szövegrész, 31/G.  § (1) bekezdésében a ,,személyes adatait és a” szövegrész,
40.  § (1) bekezdésében az „– ideértve az Igazgatóságot is –” szövegrész, 42/A.  §-ában a ,,díjat” szövegrész, 45.  §
(6) bekezdése, 49/C.  §-a.

Az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyezõ pénztárak egyes gazdálkodási szabályairól  szóló
268/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása

131.  § Az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyezõ pénztárak egyes gazdálkodási szabályairól  szóló 268/1997. (XII. 22.)
Korm. rendelet 1/A.  § a) pontjában az „az elektronikus számláról  szóló 20/2004. (IV. 21.) PM rendelet (a továb biak ban:
Eszr.) 1–2.  §-aiban meghatározott fogalom” szövegrész helyébe az „az elektronikus számlával kapcsolatos egyes
rendelkezésekrõl  szóló pénzügyminiszteri rendeletben (a továb biak ban Eszr.) meghatározott fogalom” szöveg, 4.  §
(3) bekezdésében a ,,Felügyeletet” szövegrész helyébe a ,,Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletét (a továb biak ban:
Felügyelet)” szöveg, 19/B.  § (1) bekezdésében a ,,letétkezelõnek a Polgári Törvénykönyvrõl  szóló 1959. évi IV. törvény
215.  §-ának (1) bekezdése szerinti” szövegrésze helyébe a ,,letétkezelõ” szöveg, 19/D.  § (2) bekezdésében az „a kérelem 
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kézhezvételét követõ 30 napon belül azt nem utasítja el, az engedélyezési eljárást nem függeszti fel, vagy
a hiánypótlás érdekében nem intézkedik” szövegrész helyébe a ,,22 munkanapon belül nem hoz döntést” szöveg,
24/K.  § (1) bekezdésében a ,,Ptk. 509.  §-a (2) bekezdését” szövegrész helyébe a ,,bizományi szerzõdés alapján kötött
adásvételi szerzõdés esetén a bizományosi felelõsséggel kapcsolatos szabályait” szöveg, 24/L.  § (1) bekezdésében
a ,,Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete” szövegrész helyébe a ,,Felügyelet” szöveg lép.

132.  § Hatályát veszti az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyezõ pénztárak egyes gazdálkodási szabályairól  szóló
268/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 24/H.  § (1) bekezdésében a ,,2.  § (2) bekezdése” szövegrész, az „ugyanezen §
(4) bekezdése szerinti” szövegrész, 24/K.  § (1) bekezdésében az „1959. évi IV.” szövegrész, az „(a továb biak ban: Ptk.)”
szövegrész.

A magyar légtér igénybevételérõl  szóló 4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet módosítása

133.  § (1) A magyar légtér igénybevételérõl  szóló 4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet 3.  § (5) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(5) A kiadott hozzájárulások alapján a berepülési engedélyt az NKH Légiközlekedési Igazgatósága adja ki, és azt
a Külügyminisztérium útján közli az engedély iránti kérelmet benyújtó ügyféllel.”

(2) A magyar légtér igénybevételérõl  szóló 4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet
5. melléklete, 2. számú melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

134.  § A magyar légtér igénybevételérõl  szóló 4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet 3.  § (1) és (2) bekezdésében a ,,mintáját”
szövegrész helyébe az „adattartalmát” szöveg, 3.  § (4) bekezdésében a ,,kérelemrõl haladéktalanul értesíti az NKH
Légiközlekedési Igazgatóságát” szövegrész helyébe a ,,kérelmet haladéktalanul továbbítja az NKH Légiközlekedési
Igazgatóságának” szöveg, 3.  § (6) bekezdésében a ,,Légierõ Parancsnokság (a továb biak ban: MH LEP)” szövegrész
helyébe az „Összhaderõnemi Parancsnokság (a továb biak ban: MH ÖHP)” szöveg, a ,,LEP két” szövegrész helyébe az
„ÖHP két” szöveg, 8.  § (1) bekezdésében az „1993. évi CX. törvény 213.  §-ának (1) bekezdésében foglaltak” szövegrész
helyébe a ,,tör vénynek a közúti, vasúti, vízi és légijármûvek forgalmának korlátozására vonatkozó rendelkezései”
szöveg lép.

135.  § Hatályát veszti a magyar légtér igénybevételérõl  szóló 4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet 3.  § (6) bekezdésében az „ , és
döntésérõl az engedélyest haladéktalanul értesíti” szövegrész.

A Balaton és a parti zóna nádasainak védelmérõl, valamint az ezeken folytatott nádgazdálkodás
szabályairól  szóló 22/1998. (II. 13.) Korm. rendelet módosítása

136.  § A Balaton és a parti zóna nádasainak védelmérõl, valamint az ezeken folytatott nádgazdálkodás szabályairól  szóló
22/1998. (II. 13.) Korm. rendelet 3.  § (2) bekezdésében a ,,hatósági engedély” szövegrész helyébe az
„a természetvédelmi hatóság engedélye” szöveg, 7.  § (2) bekezdésében a ,,hozzájárulásával” szövegrész helyébe az
„engedélyével” szöveg, 8.  § (2) bekezdésében a ,,végezhetõ” szövegrész helyébe a ,,végezhetõ, kivéve ha
a tevékenység olyan engedélyhez kötött, amelyhez a természetvédelmi hatóság szakhatósági hozzájárulása
szükséges” szöveg lép.

137.  § Hatályát veszti a Balaton és a parti zóna nádasainak védelmérõl, valamint az ezeken folytatott nádgazdálkodás
szabályairól  szóló 22/1998. (II. 13.) Korm. rendelet 3.  § (5) bekezdésében az „ , ennek eredménytelensége esetén
a rehabilitációt költségére elvégezteti” szövegrész, 6.  § (6) bekezdése, 10.  § (4) bekezdése.

A munkába járással összefüggõ terhek csökkentését célzó támogatásokról, 
valamint a munkaerõ-toborzás támogatásáról  szóló 39/1998. (III. 4.) Korm. rendelet módosítása

138.  § Hatályát veszti a munkába járással összefüggõ terhek csökkentését célzó támogatásokról, valamint
a munkaerõ-toborzás támogatásáról  szóló 39/1998. (III. 4.) Korm. rendelet 7.  § (1) bekezdésében az „és szolgáltatás”
szövegrész, a ,,2004. évi CXL.” szövegrész.
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A zártcélú távközlõ hálózatokról  szóló 50/1998. (III. 27.) Korm. rendelet módosítása

139.  § (1) A zártcélú távközlõ hálózatokról  szóló 50/1998. (III. 27.) Korm. rendelet 1.  § (1) bekezdése a következõ c) ponttal
egészül ki:
(A rendelet hatálya kiterjed:)
„c) a Nemzeti Hírközlési Hatóságra (a továb biak ban: hírközlési hatóság);”

(2) A zártcélú távközlõ hálózatokról  szóló 50/1998. (III. 27.) Korm. rendelet 14.  § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) A zártcélú hálózatok távközlési építményeinek, valamint az alkalmazott berendezéseknek és eszközöknek az
engedélyezésével kapcsolatos hatósági ügyekben elsõ fokon a Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala, másodfokon
pedig a Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsának elnöke jár el.”

(3) A zártcélú távközlõ hálózatokról  szóló 50/1998. (III. 27.) Korm. rendelet 17.  § (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(3) A hírközlési hatóság a távközlés védelmi célú igénybevételével összefüggõ feladatok ellátásában együttmûködik
a védelmi igazgatás helyi és megyei szerveivel.”

(4) A zártcélú távközlõ hálózatokról  szóló 50/1998. (III. 27.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 1. pontja a következõ
f) alponttal egészül ki:
(Kormányzati, nemzetbiztonsági, igazságszolgáltatási, közbiztonsági, védelmi, külpolitikai érdekbõl, sajátos
információtovábbítási feladataik megoldása érdekében önálló zártcélú távközlõ hálózattal, alhálózattal rendelkezhetnek,
vagy azok használói lehetnek:)
„f) a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító miniszter mint hálózatgazda felügyelete alatt a polgári
nemzetbiztonsági szolgálatok speciális mûveleti hálózatai.”

140.  § A zártcélú távközlõ hálózatokról  szóló 50/1998. (III. 27.) Korm. rendelet 3.  § b) pontjában a ,,Hírközlési Fõfelügyelettel”
szövegrész helyébe a ,,hírközlési hatósággal” szöveg, 4.  §-ában a ,,területileg ille té kes hírközlési felügyelet
a jogszabályok keretei között határozattal állapítja meg” szövegrész helyébe a ,,hírközlési hatóság állapítja meg”
szöveg, 7.  § (1) bekezdésében a ,,távközlési szervezetek” szövegrész helyébe a ,,távközlési” szöveg, 7.  §
(3) bekezdésében az „a Tt. 26.  §-ának (4) bekezdésében meghatározott feltételekkel” szövegrész helyébe az „az
elektronikus hírközlésrõl  szóló tör vény ingatlanhasználati szabályai szerint” szöveg, 15.  § a) pontjában az „építésének
szükségességét indokolni” szövegrész helyébe az „építésének szükségességét a kérelmezõnek indokolni” szöveg,
22.  § (3) bekezdésében a ,,Hírközlési Fõfelügyeletnél” szövegrész helyébe a ,,hírközlési hatóságnál” szöveg lép.

141.  § Hatályát veszti a zártcélú távközlõ hálózatokról  szóló 50/1998. (III. 27.) Korm. rendelet 1.  § (4) bekezdése, 7.  §
(4) bekezdése, 14.  § (2) bekezdése, 16.  § (2) bekezdésében az „érvényes” szövegrész, 18.  § (1) bekezdésében az
„a Hírközlési Fõfelügyeletnek” szövegrész, 1. számú melléklet 1. pont d) alpont da) alpontja.

A védett és fokozottan védett életközösségekre vonatkozó korlátozásokról és tilalmakról  szóló 
67/1998. (IV. 3.) Korm. rendelet módosítása

142.  § A védett és fokozottan védett életközösségekre vonatkozó korlátozásokról és tilalmakról  szóló 67/1998. (IV. 3.) Korm.
rendelet 5.  § a) pontjában a ,,vízügyi hatóság” szövegrész helyébe a ,,környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi
felügyelõség (a továb biak ban: felügyelõség)” szöveg, 8.  § (2) bekezdésében az „az igazgatóság” szövegrész helyébe az
„a felügyelõség” szöveg lép.

143.  § Hatályát veszti a védett és fokozottan védett életközösségekre vonatkozó korlátozásokról és tilalmakról  szóló 67/1998. 
(IV. 3.) Korm. rendelet 7.  § (1) bekezdésében az „a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõség
(a továb biak ban: felügyelõség) hozzájárulásával” szövegrész, 7.  § (2) bekezdésében az „az igazgatóság
hozzájárulásával” szövegrész.
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A külföldre utazásról  szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról  szóló 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet
módosítása

144.  § Hatályát veszti a külföldre utazásról  szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról  szóló 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet
16.  §-ában a ,,külföldön benyújtott kérelem esetén a” szövegrész, a ,, ,  vagy 2006. március 6-át köve tõen nem
rendelkezett érvényes magánútlevéllel” szövegrész.

A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási igénybejelentéséhez kapcsolódó meg valósíthatósági
tanulmány tartalmáról és értékelésének rendjérõl  szóló 104/1998. (V. 22.) Korm. rendelet módosítása

145.  § (1) A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási igénybejelentéséhez kapcsolódó meg valósíthatósági tanulmány
tartalmáról és értékelésének rendjérõl  szóló 104/1998. (V. 22.) Korm. rendelet 1.  § (2) bekezdése a következõ c) ponttal
egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„c) hozzátartozó: a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól  szóló tör vény szerinti hozzátartozó.”

(2) A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási igénybejelentéséhez kapcsolódó meg valósíthatósági tanulmány
tartalmáról és értékelésének rendjérõl  szóló 104/1998. (V. 22.) Korm. rendelet 1.  §-a a következõ (5)–(8) bekezdéssel
egészül ki:
„(5) A szakmai értékelésben az e rendeletben meghatározott szakmai bizottságok szavazati joggal rendelkezõ
elnökeként vagy tagjaként nem vehet részt az a személy, akitõl nem várható el a meg valósíthatósági tanulmány
tárgyilagos megítélése, továbbá akinek vagy hozzátartozójának joga vagy jogos érdeke kapcsolatba hozható
a beruházás meg valósításával.
(6) A szakmai bizottság szavazati joggal rendelkezõ elnöke és tagja haladéktalanul, de legkésõbb a kizárási ok
felmerülésétõl számított három munkanapon belül köteles bejelenti, ha vele szemben az (5) bekezdésben
meghatározott kizárási ok merült fel. A kizárási okot a meg valósíthatósági tanulmányt megrendelõ helyi
önkormányzat is bejelentheti. A szakmai bizottság összetételét meghatározó szerv vagy személy hivatalból köteles az
(5) bekezdésben meghatározott kizárási okot vizsgálni.
(7) A kizárásról a szakmai bizottság összetételét meghatározó szerv vagy személy a kizárási okról  való
tudomásszerzésétõl számított öt munkanapon belül dönt, és ezzel egyidejûleg a kizárási ok fennállása esetén új
szakmai bizottsági elnököt vagy tagot jelöl.
(8) Ha a szakmai értékelésben az (5) bekezdésben meghatározott kizárt személy vesz részt, vagy a szakmai bizottság
nem volt határozatképes, vagy nem volt meg a döntéshez az e rendeletben meghatározott szükséges szavazati arány,
a szakmai értékelést újra le kell folytatni.”

A bányászatról  szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról  szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet
módosítása

146.  § (1) A bányászatról  szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról  szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 2.  §
(3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A pályázatok értékelésére az MBFH elnöke Minõsítõ Bizottságot hoz létre. A Minõsítõ Bizottság tagja:
a)  a katasztrófák elleni védekezésért felelõs miniszter,
b)  az egészségügyért felelõs miniszter,
c)  a térképészetért felelõs miniszter,
d)  a bányászati ügyekért felelõs miniszter,
e)  a mûszaki biztonságért felelõs miniszter,
f)  a környezetvédelemért felelõs miniszter,
g)  a honvédelemért felelõs miniszter,
h)  a kutatás-fejlesztésért és technológiai innovációért felelõs miniszter és
i)  az államháztartásért felelõs miniszter
egy-egy képviselõje.”
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(2) A bányászatról  szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról  szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 3.  §-a
a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Ha a kérelmezõ a kérelemhez az átvevõ egy hónapnál nem régebbi cégkivonatát nem csatolja, az MFBH – az ügy
elbírálásához szükséges adatok szolgáltatása iránt – megkeresi a cégnyilvántartást vezetõ szervet.”

(3) A bányászatról  szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról  szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 11/A.  §-a
a következõ (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) Ha a kérelmezõ a kérelemhez a megállapításra kért bányatelekkel érintett ingatlanok ingatlan-nyilvántartás
szerinti tulajdonosainak, vagyonkezelõinek, valamint használóinak név- és címjegyzékét nem csatolja,
a bányakapitányság – az ügy elbírálásához szükséges adatok szolgáltatása iránt – megkeresi az ingatlan-nyilvántartást
vezetõ szervet.”

(4) A bányászatról  szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról  szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 12/A.  §
(4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A kitermelés megkezdésére megállapított határidõ meghosszabbítása iránti kérelem elutasítása estén
a bányatelek nem törölhetõ a hatósági döntéssel szemben benyújtott bírósági felülvizsgálati kérelem jogerõs
elbírálásáig.”

(5) A bányászatról  szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról  szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 12/B.  § (4) és
(5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek, és 12/B.  §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A beérkezett pályázatokat az MBFH 22 munkanapon belül bírálja el, a Bt. 26/A.  § (7) bekezdése szerinti határozatát
a pályázatok elbírálását követõ 8 munkanapon belül hozza meg.
(5) A bányászati jog ellenértéke a Magyar Államot, a pályázattal kapcsolatos díjak az MBFH-t illetik meg. Amennyiben
a nyertes pályázó a bányászati jog ellenértékét az eredményhirdetést követõ 8 napon belül nem fizeti meg, pályázatát
eredménytelennek kell nyilvánítani, és a bányászati jogra benyújtott többi pályázatot 5 napon belül újra kell értékelni.
(6) Ha a pályázat eredménytelen, a bányatelket a bányafelügyelet – az (5) bekezdésben foglalt kivétellel – hivatalból
törli, és szükség esetén intézkedik a fennmaradó kötelezettségeknek a Bt. 41.  § (7) bekezdése szerint rendelkezésre álló 
biztosíték terhére történõ teljesítésérõl.”

(6) A bányászatról  szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról  szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 13.  §
(8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(8) Ha a bányavállalkozó a tulajdonjogát igazoló tulajdoni lap 3 hónapnál nem régebbi hiteles másolatát a kérelemhez 
nem csatolja, a bányakapitányság – az ügy elbírálásához szükséges adatok szolgáltatása iránt – megkeresi az
ingatlan-nyilvántartást vezetõ szervet.”

(7) A bányászatról  szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról  szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 19.  §
(3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A kérelemhez mellékelni kell a védõpillérrel érintett ingatlanok tulajdoni lapjainak 3 hónapnál nem régebbi hiteles
másolatát. Ha a bányavállalkozó a védõpillérrel érintett ingatlanok tulajdoni lapjainak 3 hónapnál nem régebbi hiteles
másolatát a kérelemhez nem csatolja, a bányakapitányság – az ügy elbírálásához szükséges adatok szolgáltatása
iránt – megkeresi az ingatlan-nyilvántartást vezetõ szervet.”

(8) A bányászatról  szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról  szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 19.  §
(8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(8) A bányakapitányság a védõpillérek kijelölésével, módosításával, részleges vagy teljes lefejtésével vagy törlésével
kapcsolatban kiadott határozatának jogerõre emelkedésérõl értesíti az eljárásban részt vett szakhatóságot és az
építésügyi hatóságot, és számukra a vonatkozó térképeket megküldi.”

(9) A bányászatról  szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról  szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 21.  §
(8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(8) A bányakapitányság az (5) bekezdés szerinti bejelentést követõ 5 munkanapon belül az igénybevételt
megtilthatja.”

(10) A bányászatról  szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról  szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 23.  §
(7) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A Bt. 32.  § (5) bekezdésében meghatározott szolgalomalapítási tilalmat]
„b) vasút esetében a vasúti közlekedésrõl  szóló tör vény szerinti közforgalmú vasút vasúti pályája és tartozékai,”
(területére kell alkalmazni.)

(11) A bányászatról  szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról  szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 23/B.  §
(1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
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„(1) A Bt. 38/A–38/F.  §-ában meghatározott jogok gyakorlása során az ingatlan értékcsökkenése, az abban keletkezõ
kár vagy a kisajátított ingatlanért fizetendõ kártalanítás összegében a Bt. 38/A.  § (1) bekezdése szerinti engedélyes
(a továb biak ban: engedélyes) és az idegen ingatlan tulajdonosa, használója (a továb biak ban együtt:
ingatlantulajdonos) állapodik meg. Az engedélyes ajánlatát a Bt. 38/A.  § (1) bekezdés a), b) és c) pontjában
meghatározott jogot alapító határozat végrehajthatóvá válásától számított 15 napon belül köteles igazolható módon
megküldeni. Megállapodás hiányában az engedélyes az engedélyben foglalt munkálatokat csak akkor kezdheti meg,
ha a költségére készített szakvéleményben foglalt kár kártalanítási összegét az ingatlantulajdonos részére átadta, vagy 
annak javára a bíróságon kezelt letétekrõl  szóló külön jogszabály rendelkezéseinek meg fele lõen bírósági letétbe
helyezte, és arról az ingatlan tulajdonosát igazolható módon tájékoztatta.”

(12) A bányászatról  szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról  szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 23/D.  §-a és
23/E.  §-a helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„23/D.  § (1) Az engedélyes megállapodás hiányában vezetékjog engedélyezése iránti kérelmet nyújthat be. A
kérelemhez a 2. számú melléklet szerinti iratokat kell csatolni.
(2) A bányakapitányság a vezetékjog-engedélyezési eljárásban helyszíni szemlét tart.
(3) A vezetékjogi engedélyben meg kell határozni az elosztóvezeték biztonsági övezetének mértékét.
23/E.  § (1) Az engedélyes a vezetékjog alapján a Bt. 38/C.  § (3) bekezdésében foglalt tevékenységével okozott kárt
a 23/B.  §-ban foglaltak szerint megtéríteni köteles.
(2) Ha az engedélyes a Bt. 38/C.  § (3) bekezdés c) pontja szerinti jogosultságával élve fákat, bokrokat, azok ágait,
gyökereit távolítja el, és azokra az ingatlan tulajdonosa nem tart igényt, az engedélyes köteles azokat saját költségén
az ingatlanról eltávolítani.
(3) Erdõnek és fásított területnek elosztóvezeték létesítése céljából szükséges átvágása esetén – megállapodás alapján
– a faanyag kitermelése, elszállítása és hasznosítása az erdõ,  illetve a fásított terület tulajdonosának a kötelezettsége és
jogosultsága. Ha a tulajdonos az itt meghatározott kötelezettségét az engedélyes felszólítása ellenére nem teljesíti, az
engedélyes a tulajdonos költségére a faanyagot kitermelheti; ebben az esetben a faanyag a tulajdonost illeti meg.”

(13) A bányászatról  szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról  szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 27.  §
(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A bányafelügyeletnek a bányászati tevékenységre megállapított hatósági felügyelete a bányakárok megtérítése,
a tájrendezés és a biztonság vonatkozásában a bányatelek törlését köve tõen is fennáll.”

(14) A bányászatról  szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról  szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 2. számú
melléklet II. pont 2. és 3. alpontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
(Vezetékjogi engedély dokumentációi)
„2. Helyszínrajz térképmásolattal, amely tartalmazza:
a)  a létesítendõ vezeték nyomvonalát, a vezetékhez csatlakozó vezetékek csatlakozási pontjait,
b)  a vezeték függõleges irányú elhelyezkedését,  illetve nyomsávját (térbeli elhelyezésének határait),
c)  a vezeték (és tartozékai) nyomvonala, valamint annak biztonsági övezete által elfoglalt terület méretét és
megjelölését,
d)  a keresztezéseket,
e)  az érintett ingatlanok határait és helyrajzi számait, azok mûvelési ágát,
f)  a közigazgatási határokat, megnevezésüket,
g)  az egyedi rajzszámot és megnevezést.
 3.   A vezetékjog alapítására vonatkozó ajánlat megküldését bizonyító irat.”

147.  § A bányászatról  szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról  szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 3.  § (2) bekezdésében
az „A kérelemhez” szövegrész helyébe az „A kérelemhez – az (5) bekezdésben foglaltak figye lembe véte lével –” szöveg, 6.  §
(6) bekezdésében a ,,napjától” szövegrész helyébe az „és végrehajthatóvá válásának napjától” szöveg, 6/C.  §
(4) bekezdésében az „a bányakapitányság határozatban dönt, amelyben” szövegrész helyébe a ,,hozott határozatában
a bányakapitányság” szöveg, 6/C.  § (6) bekezdésében a ,,jóváhagyására a 6/C.  §” szövegrész helyébe a ,,jóváhagyása során a” 
szöveg, 8.  § (1) bekezdésében a ,,beterjeszteni” szövegrész helyébe a ,,benyújtani” szöveg, 8.  § (4) bekezdésében az „az
ellenjegyzõ földtani szakértõ szerepel a névjegyzékben” szövegrész helyébe az „azt földtani szakértõ ellenjegyezte” szöveg,
8.  § (5) bekezdésében az „a bányakapitányság határozatban dönt. A” szövegrész helyébe a ,,hozott” szöveg, 9.  §
(2) bekezdésében az „az ille té kes talajvédelmi” szövegrész helyébe az „a talajvédelmi” szöveg, 10.  § (5) bekezdésében az
„a (6)–(7) bekezdésekben” szövegrész helyébe az „a (6) bekezdésben” szöveg, 10/A.  § (2) bekezdésében a ,,felügyeli”
szövegrész helyébe az „ellenõrzi” szöveg, 11/A.  § (2) bekezdésében az „A kérelemhez” szövegrész helyébe az „A bányatelek

36416 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2009. évi 127. szám



megállapítására irányuló kérelemhez – a (10) bekezdésben foglaltak figye lembe véte lével –” szöveg, 12.  § (1) bekezdésében
a ,,határozatban dönt. A” szövegrész helyébe a ,,hozott” szöveg, 12.  § (3) bekezdésében az „az érintett ingatlan fekvése
szerint ille té kes földhivatalnak” szövegrész helyébe az „a földhivatalnak” szöveg, 13.  § (2) bekezdésében a ,,kérelmet az
ille té kes bányakapitánysághoz kell benyújtani. A kérelemhez” szövegrész helyébe a ,,kérelemhez – a (8) bekezdésben
foglaltak figye lembe véte lével –” szöveg, 14.  § (3) bekezdésében az „érvényességi ideje” szövegrész helyébe a ,,hatálya”
szöveg, a ,,kezdeményezni” szövegrész helyébe a ,,kérelmezni” szöveg, 17.  § (1) bekezdésében az „az ille té kes
bányakapitányságra” szövegrész helyébe az „a bányakapitánysághoz” szöveg, 19.  § (5) bekezdésében az „ille té kes építési”
szövegrész helyébe az „építésügyi” szöveg, 19.  § (9) bekezdésében az „i) pontja” szövegrész helyébe a ,,k) pontja” szöveg,
19/A.  § (3) bekezdésében az „intézkedésekrõl és azok eredményérõl” szövegrész helyébe az „intézkedéseket és azok
eredményét” szöveg, az „értesíteni az ille té kes bányakapitányságot” szövegrész helyébe a ,,bejelenteni
a bányakapitányságnak” szöveg, 19/A.  § (9) bekezdésében az „érvényes” szövegrészek helyébe a ,,hatályos” szöveg, 20.  §
(3) bekezdésében a ,,felügyeli” szövegrész helyébe az „ellenõrzi” szöveg, 22.  § (1) bekezdésében a ,,kezdeményezni”
szövegrész helyébe a ,,kérelmezni” szöveg, 23.  § (5) bekezdésében a ,,kezdeményezheti” szövegrész helyébe
a ,,kérelmezheti” szöveg, 23/A.  § (4) bekezdésében az „az ille té kes földhivatalhoz” szövegrész helyébe az „a földhivatalhoz”
szöveg, 23/A.  § (8) bekezdésében a ,,Kincstári Vagyoni Igazgatóság kezdeményezi” szövegrész helyébe a ,,Magyar Nemzeti
Vagyonkezelõ Zrt. kérelmezi” szöveg, 23/C.  § (2) bekezdésében az „érvényességi ideje” szövegrész helyébe az „idõbeli
hatálya” szöveg, 24.  § (2) bekezdésében a ,,(2) bekezdésében” szövegrész helyébe az „(1) bekezdésében” szöveg, az „az
ille té kes földhivatalt” szövegrész helyébe az „a földhivatalt” szöveg, 25.  § (1) bekezdésében a ,,tudatosságára és
célzatosságára” szövegrész helyébe a ,,felróhatóságára” szöveg, 25.  § (8) bekezdésében a ,,végrehajtási döntésben
intézkedhet” szövegrész helyébe a ,,végrehajtást elrendelõ döntésben rendelkezhet” szöveg, 25.  § (11) bekezdésében az „az 
ille té kes jegyzõt” szövegrész helyébe az „a jegyzõt” szöveg, 26.  § (7) bekezdésében az „az ille té kes hatóság által” szövegrész
helyébe az „a hatóság által” szöveg, 28.  § (1) bekezdésében a ,,bányák következõ föld alatti, valamint ezzel egy tekintet alá
esõ külszíni létesítményeire” szövegrész helyébe a ,,következõkre” szöveg, 29.  § (4) bekezdésében a ,,(2) bekezdése”
szövegrész helyébe a ,,(3) bekezdése” szöveg, 29.  § (5) bekezdésében a ,,Bt. 22–23.” szövegrész helyébe a ,,Bt. 23.” szöveg,
35.  § (14) bekezdésében az „engedélykérelmeket” szövegrész helyébe az „engedély iránti kérelmeket” szöveg, 2. számú
melléklet I. pont 1. alpont g) alpontjában az „elõ ze tes hozzájárulások” szövegrész helyébe a ,,hozzájárulásokról  szóló jogerõs 
és végrehajtható határozatok” szöveg lép.

148.  § Hatályát veszti a bányászatról  szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról  szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet
1.  § (1) bekezdésében a ,,területileg ille té kes” szövegrész, 4.  § (6) bekezdésében az „és a bányajáradék
bányavállalkozóra át nem hárítható, elmaradt, állami felelõsségi körbe tartozó tájrendezési feladatok finanszírozását
szolgáló részének [Bt. 20/A.  § (1) bekezdés]” szövegrész, 4.  § (12) bekezdésében a ,,határozatban” szövegrész, 6.  §
(1) bekezdésében a ,,kérelmet az ille té kes bányakapitánysághoz kell benyújtani. A” szövegrész, 6.  § (1) bekezdés
a) pontja, 6.  § (2) bekezdésében a ,,fel kell tüntetni az (1) bekezdés a) pontja szerinti adatokat, és” szövegrész, 6.  §
(3) bekezdésében a ,,határozatban” szövegrész, 6.  § (7) bekezdés második mondata, 6/C.  § (3) bekezdése, 7.  §
(3) bekezdésében a ,,határozatban” szövegrész, 8.  § (1) bekezdésében az „a külön jogszabály szerinti engedéllyel
rendelkezõ” szövegrész, 8.  § (6) bekezdésében a ,,névjegyzékben szereplõ” szövegrész, 10/A.  § (2) bekezdésében
a ,,területileg ille té kes” szövegrész, 11/A.  § (1) bekezdése, 12.  § (1) bekezdésében a ,,bányakapitányság a” szövegrész,
12.  § (3) bekezdés elsõ mondata, 14.  § (2) bekezdése, 18.  § (2) bekezdése, 18.  § (4) bekezdésében a ,,területileg ille té kes” 
szövegrész, 22.  § (4) bekezdésében a ,,területileg ille té kes” szövegrész, 23/B.  § (3) bekezdése, 23/F.  §-a, 23/G.  §-a, 25.  §
(3) bekezdésében a ,,területileg ille té kes” szövegrész, 28.  § (4) bekezdése, 30.  § (3) bekezdése, 30/B.  § (1) bekezdés b) és
c) pontja, 30/B.  § (4) bekezdésében a ,,határozatban” szövegrész, 30/C.  § (2) bekezdés a) pontjában az „ille té kes”
szövegrész, 32.  § (2) bekezdésében az „ille té kes” szövegrész, 34.  § 8. pontja, 35.  § (4), (9) és (11) bekezdése, 2. számú
melléklet II. pont 4. és 5. alpontja.

A vegyifegyverek kifejlesztésének, gyártásának, felhalmozásának és használatának tilalmáról, 
valamint megsemmisítésérõl  szóló egyezménybõl eredõ nyilatkozattételi kötelezettségek
végrehajtásáról és az ellenõrzés rendjérõl  szóló 212/1998. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

149.  § A vegyifegyverek kifejlesztésének, gyártásának, felhalmozásának és használatának tilalmáról, valamint
megsemmisítésérõl  szóló egyezménybõl eredõ nyilatkozattételi kötelezettségek végrehajtásáról és az ellenõrzés
rendjérõl  szóló 212/1998. (XII. 24.) Korm. rendelet 3.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
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„(2) A Hivatal eljárásában a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól  szóló tör vény központi államigazgatási
szerv vezetõjének az elsõ fokú döntése elleni fellebbezést kizáró rendelkezése nem alkalmazható. A fellebbezés
elbírálására jogosult hatóság az iparügyekért felelõs miniszter.”

150.  § Hatályát veszti a vegyifegyverek kifejlesztésének, gyártásának, felhalmozásának és használatának tilalmáról, valamint
megsemmisítésérõl  szóló egyezménybõl eredõ nyilatkozattételi kötelezettségek végrehajtásáról és az ellenõrzés
rendjérõl  szóló 212/1998. (XII. 24.) Korm. rendelet 10.  § (2) bekezdése, 11.  § (1), (2) bekezdése.

Az államháztartás mûködési rendjérõl  szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

151.  § Az államháztartás mûködési rendjérõl  szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 52/B.  § (6) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(6) Ha az önkormányzat
a)  a jegyzõkönyvben foglaltakra nem nyilatkozik, és a jogosulatlanul igénybe vett támogatásról nem mond le, vagy
b)  a jegyzõkönyvbe foglalt javaslatot nem fogadja el,
az Igazgatóság az önkormányzat jegyzõkönyvre tett észrevételeit megvizsgálja, és tájékoztatja az önkormányzatot az
álláspontjáról,  illetve szükség esetén a jegyzõkönyvet – szakmai véleményével együtt – haladéktalanul megküldi
a döntésre,  illetve intézkedésre jogosult szervnek.”

152.  § Az államháztartás mûködési rendjérõl  szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 42.  § (1)–(7) és (10) bekezdésében az
„elektronikus módon” szövegrész helyébe az „elektronikus úton” szöveg, 52/A.  § (5) bekezdésében az „esetén az
Igazgatóság erre írásbeli felhatalmazással rendelkezõ, vizsgálatot végzõ munkatársa (a továb biak ban: vizsgáló)”
szövegrész helyébe a ,,során az Igazgatóság” szöveg, 52/D.  § (1) bekezdésében az „Igazgatóság ille té kességi”
szövegrész helyébe az „az Igazgatóság ille té kességi” szöveg, 55.  § (3), (4) és (6) bekezdésében az „elektronikus módon”
szövegrész helyébe az „elektronikus úton” szöveg, 85.  § (2) és (7) bekezdésében az „elektronikus módon” szövegrész
helyébe az „elektronikus úton” szöveg, 93/B.  § (3) bekezdésében az „elektronikus formában” szövegrész helyébe az
„elektronikus úton” szöveg, 103.  § (7) bekezdés c) pontjában, 103.  § (8) bekezdés c) pontjában az „államigazgatási”
szövegrész helyébe a ,,közigazgatási hatósági” szöveg, 119/A.  § (1) bekezdésében az „indítványozhatja” szövegrész
helyébe a ,,kérelmezheti” szöveg, 119/A.  § (2) bekezdésében az „a kérelem megalapozott az önkormányzati miniszter
az engedélyt megadja; a letéti számla felett ez esetben” szövegrész helyébe az „az önkormányzati miniszter az
engedélyt megadja, a letéti számla felett” szöveg, 124.  § (1) bekezdésében az „államigazgatási” szövegrész helyébe
a ,,közigazgatási hatósági” szöveg, 126.  § (8) bekezdésében a ,,30 napon” szövegrész helyébe a ,,22 munkanapon”
szöveg, 161.  § (1) bekezdésében az „elektronikus formában” szövegrész helyébe az „elektronikus úton” szöveg,
5. számú mellékletében az „elektronikus formában” szövegrész helyébe az „elektronikus úton” szöveg, 12/d. számú
melléklet „KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 2009. 01-R-C ûrlap: A közteher-bevételek adósainak alakulása” címû szerkezeti
egységében az „Az államigazgatási és bírósági eljárásért fizetendõ eljárási illetékek” szövegrész helyébe az
„A közigazgatási hatósági és bírósági eljárásért fizetendõ eljárási illetékek” szöveg, 16. számú mellékletében az
„elektronikus formában” szövegrészek helyébe az „elektronikus úton” szöveg lép.

153.  § Hatályát veszti az államháztartás mûködési rendjérõl  szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 13/A.  § (2) bekezdése,
52/A.  § (9) bekezdése, 52/D.  § (1) bekezdés második és harmadik mondata, 103.  § (6) bekezdés j) pontjában az
„a luxusadó beszedésére luxusadó beszedési számlát,” szövegrész.

Az állatkísérletek végzésérõl  szóló 243/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

154.  § (1) Az állatkísérletek végzésérõl  szóló 243/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet 6.  § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezések lépnek:
„(1) Állatkísérlet csak az MgSzH által kiadott engedély alapján végezhetõ. A Munkahelyi Állatkísérleti Bizottság
(a továb biak ban: MÁB) által jóváhagyott állatkísérlet engedélyezése iránti kérelmet a Mezõgazdasági Szakigazgatási
Hivatal Központja által – a 2. számú mellékletben foglalt adattartalommal – rendszeresített és a Mezõgazdasági
Szakigazgatási Hivatal Központjának a honlapján közzétett formanyomtatványon kell benyújtani az MgSzH-hoz. Az
állatkísérlet engedélyezése iránti kérelem elbírálása során az MgSzH kikéri az Állatvédelmi Tanácsadó Testület
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Állatkísérleti Tudományos Etikai Tanácsának (a továb biak ban: Etikai Tanács) véleményét. Az engedély – az
e rendeletben meghatározott kivételekkel – a kiadásától számított öt évig hatályos.
(2) Kísérletet, ha az MgSzH azt az engedélyben jóváhagyja, a felhasználó létesítményen kívül is végre lehet hajtani.”

(2) Az állatkísérletek végzésérõl  szóló 243/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet 7.  § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) Kísérlet céljára – a laboratóriumi állatokon kívül – a folyamatos állat-egészségügyi ellenõrzés alatt álló
tenyészetbõl, teleprõl származó gazdasági haszonállatok és társállatfajok egyedei használhatóak fel.”

(3) Az állatkísérletek végzésérõl  szóló 243/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet 8.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„8.  § Beszállító vagy felhasználó létesítmény állatkísérlet céljára csak tenyésztõ vagy beszállító létesítménytõl
szerezhet be állatot, kivéve ha az MgSzH általános vagy eseti engedélye ettõl eltérõen rendelkezik, és a beszállító vagy
felhasználó létesítmény az abban meghatározott feltételeket teljesíti.”

(4) Az állatkísérletek végzésérõl  szóló 243/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet 9.  § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) Az állatkísérlet engedélyezése iránti kérelem csak akkor nyújtható be, ha az állatkísérletet ezt megelõzõen a MÁB
jóváhagyta. A jóváhagyás az egy adott kísérletben vagy kísérletsorozatban alkalmazott vizsgálati eljárásokra
vonatkozik.”

(5) Az állatkísérletek végzésérõl  szóló 243/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet 9.  § (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(3) Az MgSzH – az Etikai Tanács véleménye alapján – kivételesen engedélyezheti a nagyon súlyos fájdalommal járó
állatkísérletet. Az ilyen kísérlet iránti kérelmet részletesen indokolni kell, és ahhoz csatolni kell a MÁB-nak a fájdalom
súlyossága tekintetében – a kísérletvezetõ javaslata alapján – kialakított álláspontját.”

(6) Az állatkísérletek végzésérõl  szóló 243/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet 10.  § (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(4) Az engedélyezett kísérleti helyekrõl és az állatkísérletekrõl vezetett éves összesített adatokat a MÁB elnöke
a 3. számú mellékletben foglaltak szerint minden év január 31. napjáig köteles az MgSzH részére írásban jelenteni. Az
MgSzH az összesített adatokat a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter részére minden év február 15-éig
megküldi. A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter az összesített adatokat az általa vezetett minisztérium
hivatalos lapjában és honlapján évente közzéteszi.”

(7) Az állatkísérletek végzésérõl  szóló 243/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet
7. melléklete lép.

155.  § Az állatkísérletek végzésérõl  szóló 243/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet 4.  § (1) bekezdésében az „az ille té kes megyei
(fõvárosi) állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenõrzõ állomás (a továb biak ban: állomás)” szövegrész helyébe az
„a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szerve (a továb biak ban: MgSzH)” szöveg, 4.  § (2) bekezdésében az
„állomásnak” szövegrész helyébe az „MgSzH-nak” szöveg, 6.  § (3)–(5) bekezdésében az „állomás” szövegrész helyébe
az „MgSzH” szöveg, 9.  § (2) bekezdésében a ,,jóváhagyás iránti kérelemben meg kell jelölni:” szövegrész helyébe
a ,,jóváhagyáshoz a MÁB részére be kell mutatni” szöveg, 9.  § (5) bekezdésében az „állomás” szövegrész helyébe az
„MgSzH” szöveg, 3. számú mellékletében az „ille té kes állomás” szövegrész helyébe az „MgSzH” szöveg lép.

156.  § Hatályát veszti az állatkísérletek végzésérõl  szóló 243/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet 4.  §-t megelõzõ alcíme, 6.  §
(3) bekezdésében az „ ,  illetve szúrópróbaszerûen ellenõrizheti. Ennek során az iratokba betekinthet és megtekintheti
a kísérlet lefolytatását” szövegrész, 6.  § (4) bekezdésében az „ , a tenyésztõ, a beszállító és felhasználó létesítményre”
szövegrész, 4. számú melléklete.

A települési önkormányzat jegyzõjének az állatok védelmével, valamint az állatok nyilvántartásával
kapcsolatos egyes feladat- és hatásköreirõl  szóló 245/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

157.  § A települési önkormányzat jegyzõjének az állatok védelmével, valamint az állatok nyilvántartásával kapcsolatos egyes
feladat- és hatásköreirõl  szóló 245/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet 1.  § (2) bekezdésében a ,,rend õrhatóság” szövegrész
helyébe a ,,rend õrség” szöveg, 3.  §-ában az „ ,  illetve az ille té kes” szövegrész helyébe a ,,vagy a hatáskörrel és
ille té kességgel rendelkezõ” szöveg, 4.  § (2) bekezdésében a ,,megküldeni” szövegrész helyébe a ,,közölni” szöveg,
a ,,hatóságnak” szövegrész helyébe a ,,hatósággal is” szöveg, 6.  § a) pontjában az „az állattartás helyét” szövegrész
helyébe az „az Átv. 20.  § (8) bekezdése szerinti adatokat” szöveg lép.
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158.  § Hatályát veszti a települési önkormányzat jegyzõjének az állatok védelmével, valamint az állatok nyilvántartásával
kapcsolatos egyes feladat- és hatásköreirõl  szóló 245/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet 1.  § (1) bekezdése, 6.  § b) pontja.

Az ingatlanok idõben megosztott használati jogának megszerzésére irányuló szerzõdésekrõl  szóló
20/1999. (II. 5.) Korm. rendelet módosítása

159.  § (1) Az ingatlanok idõben megosztott használati jogának megszerzésére irányuló szerzõdésekrõl  szóló 20/1999. (II. 5.)
Korm. rendelet 1.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„1.  § E rendelet hatálya a fogyasztó és vállalkozás között létrejövõ, ingatlanok idõben megosztott használati jogának
megszerzésére irányuló szerzõdésekre, valamint az ingatlanok idõben megosztott használati jogának átruházására
irányuló tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenységet folytató vállalkozásokra terjed ki.”

(2) Az ingatlanok idõben megosztott használati jogának megszerzésére irányuló szerzõdésekrõl  szóló 20/1999. (II. 5.)
Korm. rendelet 13.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Beköltözésre alkalmasnak az ingatlan akkor minõsül, ha az ingatlan adott rendeltetési céllal  való
használatbavételére az ingatlan helye szerinti állam joga által elõírt feltételek teljesülnek.”

(3) Az ingatlanok idõben megosztott használati jogának megszerzésére irányuló szerzõdésekrõl  szóló 20/1999. (II. 5.)
Korm. rendelet 20.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„20.  § (1) A Hivatal hivatalból megtiltja a tevékenység folytatását annak a vállalkozásnak, és egyidejûleg törli
a nyilvántartásból azt a vállalkozást, amely
a)  a tevékenység megkezdésére,  illetve folytatására elõírt valamely feltétellel nem rendelkezik,
b)  tevékenységét a vonatkozó jogszabályok megsértésével folytatja, és a jogsértést a hatóság felszólítására sem
szünteti meg,
c)  a tevékenységének felfüggesztésére okot adó körülményt három hónap alatt nem szüntette meg.
(2) A Hivatal törli a nyilvántartásból azt a vállalkozást, amely bejelenti a tevékenység megszûnését.
(3) Az (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti esetben a vállalkozás a tevékenység megtiltásától számított egy évig nem
folytathat tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenységet.
(4) A kereskedelemrõl  szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6/E.  § (2) bekezdés b) pontja alkalmazásában eltiltás alatt a 2009.
október 1-je elõtt hivatalból történõ törlést is érteni kell.”

(4) Az ingatlanok idõben megosztott használati jogának megszerzésére irányuló szerzõdésekrõl  szóló 20/1999. (II. 5.)
Korm. rendelet 23.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép, és a következõ 23/A.  §-sal egészül ki:
„23.  § Az ingatlan idõben megosztott használati jogának átruházására irányuló tartós szálláshasználati szolgáltatási
tevékenységre vonatkozó bejelentés – a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános
szabályairól  szóló tör vény ben (a továb biak ban: Szolgtv.) meghatározottakon túl – tartalmazza
a)  a vállalkozás cégjegyzékszámát,  illetve egyéni vállalkozó esetén egyéni vállalkozói nyilvántartási számát,
b)  a vállalkozás telefon- és faxszámát, valamint – ha a vállalkozás a tevékenységét az elektronikus kereskedelmi
szolgáltatásokról  szóló tör vény szerinti elektronikus kereskedelmi szolgáltatás keretében végzi – e-mail címét,
c)  a vállalkozás vezetõ tisztségviselõjének, vezetõ állású munkavállalójának nevét, tisztségét, megbízatása lejártát,
d)  az értékesíteni kívánt ingatlanra vonatkozó írásbeli tájékoztatót magyar nyelven, valamint a szerzõdésmintát
magyar nyelven, továbbá
e)  ha az ingatlan fekvése szerinti államban az ingatlan használatba vétele,  illetve építése engedélyhez kötött,
a jogerõs használatbavételi engedély vagy – ha az ingatlan építés alatt áll vagy építése még nem kezdõdött meg –
a jogerõs építési engedély másolatát és az építkezés elõrelátható befejezésének idõpontját.
23/A.  § A Hivatal által a tartós szálláshasználati szolgáltatást nyújtókról vezetett nyilvántartás a Szolgtv.-ben
meghatározott adatokon túl tartalmazza a 23.  § a)–c) és e) pontjában meghatározott adatokat.”

160.  § Az ingatlanok idõben megosztott használati jogának megszerzésére irányuló szerzõdésekrõl  szóló 20/1999. (II. 5.)
Korm. rendelet 7.  § (1) bekezdés e) pontjában az „a 23.  § szerinti értékesítési engedély száma, valamint” szövegrész
helyébe az „az ingatlan adott rendeltetési céllal  való használatba vételére az ingatlan helye szerinti állam joga által
elõírt feltételek teljesülésének bemutatása és – ha az ingatlan használatba vétele az adott államban hatósági
engedélyhez kötött –” szöveg, 7.  § (1) bekezdés e) pont ec) alpontjában az „engedélyezésre ille té kes” szövegrész
helyébe az „építés engedélyezésére,  illetve felügyeletére hatáskörrel rendelkezõ” szöveg, a ,,valamint” szövegrész
helyébe a ,,valamint – ha azt az ingatlan helye szerinti állam joga elõírja –” szöveg, 19.  § (1) bekezdésében a ,, jogosított
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szerv” szövegrész helyébe a ,,hatáskörrel és ille té kességgel rendelkezõ hatóság végrehajtható” szöveg, 19.  §
(2) bekezdésében az „Az értékesítõ, akinek” szövegrész helyébe az „A vállalkozás, amelynek” szöveg lép.

161.  § Hatályát veszti az ingatlanok idõben megosztott használati jogának megszerzésére irányuló szerzõdésekrõl  szóló
20/1999. (II. 5.) Korm. rendelet 17.  §-a, 18.  §-a, 19.  § (1) bekezdésében az „annak” szövegrész, 21.  §-a, 22.  §-a, 25.  § (2),
(3) bekezdése.

A légi személyszállítás szabályairól  szóló 25/1999. (II. 12.) Korm. rendelet módosítása

162.  § A légi személyszállítás szabályairól  szóló 25/1999. (II. 12.) Korm. rendelet 7.  § (3) bekezdésében az „egyidejûleg be kell
nyújtania” szövegrész helyébe az „a kérelemhez csatolnia kell” szöveg lép.

A légi árufuvarozás szabályairól  szóló 26/1999. (II. 12.) Korm. rendelet módosítása

163.  § A légi árufuvarozás szabályairól  szóló 26/1999. (II. 12.) Korm. rendelet 13.  § (1) bekezdésében a ,,szakhatóságoktól”
szövegrész helyébe a ,,feladat- és hatáskörrel rendelkezõ hatóságoktól” szöveg lép.

A nyilvános könyvtárak jegyzékének vezetésérõl  szóló 64/1999. (IV. 28.) Korm. rendelet módosítása

164.  § (1) A nyilvános könyvtárak jegyzékének vezetésérõl  szóló 64/1999. (IV. 28.) Korm. rendelet 3.  §-a a következõ
(3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A nyilatkozat tartalmazza a könyvtár
a)  nevét, címét, telefon- és faxszámát, ha van, e-mail címét,
b)  vezetõjének nevét,
c)  könyvtári szakembereinek számát,
d)  kizárólagosan könyvtári szolgáltatások céljaira alkalmas helyiségének alapterületét (m2),
e)  nyitva tartásának részletes leírását,
f)  ingyenes alapszolgáltatásait,
g)  alapfeladatait,
h)  kiegészítõ feladatait,
i)  fenntartójának, mûködtetõjének megnevezését, címét,
j)  arról  szóló nyilatkozatát, hogy mindenki által használható-e, és a fogyatékos személyek jogairól és
esélyegyelõségük biztosításáról  szóló tör vény elõ írásai szerint megközelíthetõ-e, valamint
k)  arról  szóló nyilatkozatát, hogy teljesíti a Törvény 54.  § (1) bekezdésében rögzített alapkövetelményeket.”

(2) A nyilvános könyvtárak jegyzékének vezetésérõl  szóló 64/1999. (IV. 28.) Korm. rendelet 4.  § (3) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(3) A miniszter a jegyzéket, továbbá a változtatásokat évente közzéteszi az általa vezetett minisztérium hivatalos
lapjában és honlapján, valamint a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenõ Hivatalos Értesítõben.”

(3) A nyilvános könyvtárak jegyzékének vezetésérõl  szóló 64/1999. (IV. 28.) Korm. rendelet 5.  § (2) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(2) A jegyzékbõl törölt könyvtár újból felvehetõ a jegyzékbe, ha teljesíti a Törvény 54.  § (1) bekezdésében foglalt
alapkövetelményeket.”

165.  § A nyilvános könyvtárak jegyzékének vezetésérõl  szóló 64/1999. (IV. 28.) Korm. rendelet 1.  § (1) bekezdésében az
„a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma” szövegrész helyébe az „az oktatási és kulturális miniszter” szöveg,
a ,,minisztérium” szövegrész helyébe a ,,miniszter” szöveg, 1.  § (2) bekezdésében az „az Országos Széchényi Könyvtár
Könyvtártudományi és Módszertani Központ (a továb biak ban: KMK)” szövegrész helyébe az „a Könyvtári Intézet”
szöveg, 3.  § (1) bekezdésében a ,,KMK-nak” szövegrész helyébe a ,,Könyvtári Intézetnek” szöveg, 3.  § (2) bekezdésében
a ,,melléklet szerinti nyilatkozatnak” szövegrész helyébe a ,,(3) bekezdés szerinti adattartalmú, a miniszter által
rendszeresített formanyomtatványon kitöltött nyilatkozatának” szöveg, a ,,KMK-hoz” szövegrész helyébe a ,,Könyvtári
Intézetnek” szöveg, 4.  § (1) bekezdésében a ,,KMK” szövegrész helyébe a ,,Könyvtári Intézet” szöveg, a ,,30 napon”
szövegrész helyébe a ,,huszonkét munkanapon” szöveg, a ,,minisztériumnak” szövegrész helyébe a ,,miniszternek”
szöveg, 4.  § (2) bekezdésében a ,,KMK” szövegrész helyébe a ,,Könyvtári Intézet” szöveg, a ,,minisztérium” szövegrész
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helyébe a ,,miniszter” szöveg, 4.  § (5) bekezdésében a ,,követõ 30 napon belül törli a minisztérium jegyzékébõl”
szövegrész helyébe a ,,köve tõen törölni kell a jegyzékbõl” szöveg, 5.  § (1) bekezdésében a ,,törlést a minisztérium 60
napon belül köteles végrehajtani” szövegrész helyébe a ,,törlésrõl a miniszter 60 napon belül dönt” szöveg lép.

166.  § Hatályát veszti a nyilvános könyvtárak jegyzékének vezetésérõl  szóló 64/1999. (IV. 28.) Korm. rendelet 4.  §
(2) bekezdésében az „a kulturális és számítástechnika-alkalmazói (szoftver) szakértõk mûködésének engedélyezésérõl
 szóló 17/1997. (IV. 18.) MKM rendelet szerinti” szövegrész, a ,,30 napon belül” szövegrész, melléklete.

A repülõtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének szabályairól  szóló 103/1999. (VII. 6.) Korm.
rendelet módosítása

167.  § (1) A repülõtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének szabályairól  szóló 103/1999. (VII. 6.) Korm. rendelet 2.  §
(3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Mûködõ állami repülõtéren nyilvános repülõtéri szektor létesítésére a közlekedésért felelõs miniszter ad
engedélyt.”

(2) A repülõtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének szabályairól  szóló 103/1999. (VII. 6.) Korm. rendelet
a következõ 3/A.  §-sal egészül ki:
„3/A.  § (1) Ha a cégnyilvántartásban szereplõ kérelmezõ a jogszerû mûködését a kérelemhez benyújtott cégkivonattal
nem igazolja, a légiközlekedési hatóság – az ügy elbírálásához szükséges adatok szolgáltatása iránt – megkeresi
a nyilvántartást vezetõ szervet.
(2) Ha a kérelmezõ a kérelemhez a tervezett repülõtér zajgátló és biztonsági védõövezetén belül lévõ ingatlan
tulajdoni lapjának hiteles másolatát nem csatolja, a légiközlekedési hatóság – az ügy elbírálásához szükséges adatok
szolgáltatása iránt – megkeresi az ingatlan-nyilvántartást vezetõ szervet.”

168.  § A repülõtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének szabályairól  szóló 103/1999. (VII. 6.) Korm. rendelet 3.  §
(1) bekezdésében a ,,hozzájárulásával és” szövegrész helyébe a ,,hozzájárulásával és – a 3/A.  §-ban foglaltak
figye lembe véte lével –” szöveg, 3.  § (8) bekezdésében a ,,60 napon” szövegrész helyébe a ,,45 munkanapon” szöveg
lép.

169.  § Hatályát veszti a repülõtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének szabályairól  szóló 103/1999. (VII. 6.)
Korm. rendelet 4.  § (1) bekezdésében a ,,határozatban” szövegrész.

A vizek és a közcélú vízilétesítmények fenntartására vonatkozó feladatokról  szóló 120/1999. (VIII. 6.)
Korm. rendelet módosítása

170.  § A vizek és a közcélú vízilétesítmények fenntartására vonatkozó feladatokról  szóló 120/1999. (VIII. 6.) Korm. rendelet 8.  § 
(4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A (3) bekezdésben érintett hatáskörben eljárva, a vízügyi hatóság a partvonal ismételt megállapítására irányuló,
elutasító döntésében kötelezi a fenntartót a (2) bekezdés a) pontja szerint feltöltött terület megszüntetésére,  illetve az
eredeti állapot visszaállítására.”

171.  § A vizek és a közcélú vízilétesítmények fenntartására vonatkozó feladatokról  szóló 120/1999. (VIII. 6.) Korm. rendelet 8.  § 
(2) bekezdés c) pontjában az „államigazgatási” szövegrész helyébe a ,,közigazgatási hatósági” szöveg, 9.  §
(5) bekezdésében az „úgy végezhetõ” szövegrész helyébe az „és csak úgy végezhetõ” szöveg, 9.  § (6) bekezdésében
a ,,külön jogszabály” szövegrész helyébe a ,,kormányrendelet” szöveg, 9.  § (7) bekezdésében az „elõ írásokra,  illetve
hatósági rendelkezésekre figyelemmel” szövegrész helyébe az „elõ írások szerint” szöveg, 12.  § (1) bekezdésében
a ,,felügyelet” szövegrész helyébe a ,,hatósági ellenõrzés” szöveg, 12.  § (2) bekezdésében a ,,felügyelet” szövegrész
helyébe a ,,hatósági ellenõrzés” szöveg lép.

172.  § Hatályát veszti a vizek és a közcélú vízilétesítmények fenntartására vonatkozó feladatokról  szóló 120/1999. (VIII. 6.)
Korm. rendelet 5.  § (5) bekezdésében az „ ,  illetve határozhat, amennyiben az nem érint természeti, továbbá védett
természeti területeket” szövegrész, 9.  § (1) bekezdésében az „a rendeletben és egyéb jogszabályokban foglaltak
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szerint” szövegrész, 9.  § (3) bekezdése, 9.  § (5) bekezdésében az „és a természetvédelmi hatóság egyetértésével”
szövegrész.

A járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdõellátások
árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról  szóló 134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet
módosítása

173.  § (1) A járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdõellátások árához
nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról  szóló 134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet 6/A.  §
(5)–(8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek, és 6/A.  §-a a következõ (9) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Ha a gyógyszertár mûködtetõje a kérelméhez vagy a (4) bekezdés szerint utólag nem csatolja a (3) bekezdés
a) pontja szerinti iratot, az OEP az adatok beszerzése érdekében megkeresi a cégbíróságot.
(6) A REP a kérelem kézhezvételét köve tõen a kérelmeket az OEP-hez felterjeszti.
(7) A kérelemrõl az OEP a gyógyszerellátást veszélyeztetõ likviditási helyzet alapján dönt. Az OEP a határozatát közli az
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat regionális intézetétével (a továb biak ban: regionális intézet).
Amennyiben a gyógyszertárnak finanszírozási elõlege van, a regionális intézet haladéktalanul értesíti az OEP-et
a gyógyszertár mûködési engedélyével kapcsolatos változásokról.
(8) Az OEP a határozat jogerõre emelkedését köve tõen az elõleg utalását a hónap 26. napján, de legkésõbb a jogerõre
emelkedést követõ hónap 26-án a Magyar Államkincstáron keresztül teljesíti, és errõl a területileg ille té kes REP-et
értesíti.
(9) Az elõleg összegét a folyósítást követõ hónaptól a kérelemben megjelölt határidõn belül, legkésõbb a tárgyév
december 15-éig az OEP a gyógyszertár részére az elszámolás alapján járó gyógyszer-támogatási összegbõl havi
egyenlõ részletekben levonja.”

(2) A járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdõellátások árához
nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról  szóló 134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet 6/C.  § (6) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) Amennyiben a támogatás nyújtásához szükséges feltételek fennállásában változás következik be, a gyógyszertár
a helye szerint ille té kes tisztifõgyógyszerészhez a változást köteles bejelenteni, mely bejelentést követõ öt
munkanapon belül a tisztifõgyógyszerész értesíti az ille té kes elsõfokú állami adóhatóságot.”

174.  § A járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdõellátások árához
nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról  szóló 134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet 6/A.  §
(3) bekezdésében a ,,nyomtatványon” szövegrész helyébe a ,,nyomtatványon vagy elektronikus ûrlapon” szöveg,
6/C.  § (1) bekezdésében az „igényli” szövegrész helyébe a ,,kérelmezi” szöveg, 6/C.  § (3) bekezdésében az „igénylés”
szövegrész helyébe a ,,kérelem” szöveg lép.

175.  § Hatályát veszti a járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és
gyógyfürdõellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról  szóló 134/1999. (VIII. 31.) Korm.
rendelet 6/C.  § (5) bekezdése.

A temetõkrõl és a temetkezésrõl  szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról  szóló 145/1999. (X. 1.)
Korm. rendelet módosítása

176.  § (1) A temetõkrõl és a temetkezésrõl  szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról  szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet
36.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„36.  § (1) A rátemetés, valamint a holttest újratemetése vagy hamvasztása céljából történõ sírnyitást
– a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a temetési hely felett rendelkezni jogosult vagy annak örököse kérheti
a kistérségi intézettõl. A kérelemhez csatolni kell:
a)  az eltemetett halott halotti anyakönyvi kivonatát vagy a temetkezési hely sírboltkönyv-kivonatát, amely
tartalmazza az adott sírhelyen koporsóban vagy urnában eltemetettek számát, valamint a temetés idõpontját;
b)  a halottvizsgálati bizonyítvány hiteles másolatát;
c)  ha a kérelmezõ örökös, az öröklést igazoló okiratot.
(2) A halottvizsgálati bizonyítvány hiteles másolatát az elhalálozás helye szerint ille té kes anyakönyvvezetõ adja ki.
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(3) Az eltemetéstõl számított huszonöt éven túl a halál okát nem kell vizsgálni. Ezen idõponton túl a sírnyitáshoz nem
kell a kistérségi intézet engedélyét beszerezni.
(4) A kiürítéssel összefüggésben szükséges áttemettetés vagy hamvasztás céljából történõ sírnyitás esetén a sírnyitási
engedély az eltemetésre kötelezettek sorrendjét figye lembe véve más kötelezettnek is kiadható, ha az eltemettetõ
(örököse) hitelt érdemlõen nyilatkozik, hogy nem kíván gondoskodni az áttemettetésrõl vagy hamvasztásról. A
kistérségi intézet szükség szerint, de legalább a kiürítés megkezdésekor ellenõrzi a kiürítést.
(5) A hamvasztás célját szolgáló sírnyitási engedélyt meg kell adni, ha a halál nem rendkívüli módon következett be.
(6) Tudományos,  illetve kutatási célból történõ sírnyitás esetén a sírnyitás célját is igazolni kell.
(7) Ha az (1) és (2) bekezdés szerinti okiratot a kérelmezõ nem csatolja, a kistérségi intézet a rátemetés, valamint
a holttest újratemetése vagy hamvasztása céljából történõ sírnyitáshoz adatszolgáltatás iránti kérelemmel fordul az
okiratban meghatározott adatokról nyilvántartást vezetõ hatósághoz, a sírboltkönyvet vezetõ üzemeltetõhöz vagy
bírósághoz. A megkeresett temetõüzemeltetõ az adatszolgáltatási kérelmet egy munkanapon belül köteles
teljesíteni.”

(2) A temetõkrõl és a temetkezésrõl  szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról  szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet
46.  §-a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Ha a kérelmezõ a (2) bekezdésben meghatározott okiratokat nem csatolja, a kistérségi intézet az elhunyt külföldre
szállításához szükséges engedély iránti kérelem elbírálásához adatszolgáltatás iránti kérelemmel fordul
a (2) bekezdésben meghatározott adatokról nyilvántartást vezetõ hatósághoz vagy bírósághoz.”

(3) A temetõkrõl és a temetkezésrõl  szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról  szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet
47.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„47.  § (1) A telephelyen külön helyiséget kell biztosítani:
a)  az ügyfelek fogadására, ha a telephelyen temetésfelvétel is történik, és
b)  ha a temetésfelvételi tevékenységhez kellékbemutató is társul, a bemutató céljára is.
(2) Temetésfelvételi iroda – a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – lakás céljára nem használt, az elhunyt
tiszteletét biztosító körülményeknek megfelelõ helyiségben létesített telephelyen mûködhet.
(3) Több telephellyel rendelkezõ temetkezési szolgáltató – 1000 fõ alatti településen – temetésfelvételi irodát lakáson
belül – az elhunyt tiszteletét biztosító körülményeknek megfelelõ külön helyiségben – engedély nélkül mûködtethet.”

(4) A temetõkrõl és a temetkezésrõl  szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról  szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet
51.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„51.  § (1) A Tv. 30.  § (2) bekezdés d) pontja szerint a temetkezési szolgáltatás végzéséhez temetkezési szolgáltató
szakképesítés szükséges.
(2) A temetkezési szolgáltató szakképesítés megszerzéséhez külön jogszabály szerint szükséges, temetkezési
szolgáltatással foglalkozó vállalkozásnál eltöltött szakmai gyakorlatot a temetkezési szolgáltató a regionális
egészségbiztosítási pénztár által nyilvántartott bejelentés alapján igazolja.”

(5) A temetõkrõl és a temetkezésrõl  szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról  szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet
59.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„59.  § (1) A Kormány temetkezési szolgáltatási tevékenységeket engedélyezõ hatóságként, valamint a szolgáltatási
tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól  szóló tör vény szerinti szolgáltatás felügyeletét
ellátó hatóságként
a)  a temetkezési szolgáltatás tekintetében a temetkezési szolgáltató székhelye,
b)  a temetõ fenntartásával és üzemeltetésével összefüggõ feladatok ellenõrzése tekintetében a temetõ fekvése
szerint ille té kes körzetközponti feladatokat ellátó települési önkormányzat jegyzõjét jelöli ki.
(2) A 23–29.  §, a 32–34.  §, a 42–46.  §, az 50.  §, az 56–58.  § rendelkezéseit a határon átnyúló szolgáltatásnyújtás
keretében folytatott temetkezési szolgáltatási tevékenységre is alkalmazni kell.
(3) A temetkezési szolgáltatásra vonatkozó engedély kiadására irányuló kérelemben meg kell jelölni:
a)  a szolgáltatás nyújtására szolgáló telephely,  illetve telephelyek címét, használata jogcímét,
b)  az adott telephely tekintetében az ott folytatni kívánt temetkezési szolgáltatási,  illetve az azzal összefüggõ hûtésre,
ille tõ leg a halottszállító jármû tárolására vonatkozó tevékenységet és
c)  a Tv. 30.  § (2) bekezdés d) pontja szerinti szakképesítéssel rendelkezõ személyek nevét és azt, hogy
tevékenységüket milyen jogviszonyban látják el.
(4) A kérelemhez csatolni kell:
a)  a szolgáltatás nyújtására szolgáló telephely vagy telephelyek tulajdonjogát igazoló három hónapnál nem régebbi
tulajdoni lapot,
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b)  más tulajdonában lévõ ingatlan esetén a használati jogosultságot igazoló dokumentumot, továbbá a tulajdonos
nyilatkozatát arról, hogy a telephely létesítéséhez a gyakorolni kívánt tevékenységek tekintetében hozzájárul,
c)  a vagyoni biztosíték rendelkezésre állását igazoló dokumentumokat,
d)  a (3) bekezdés c) pontja szerinti személyek szakképesítésének igazolását és
e)  a kérelmezõ nyilatkozatát arról, hogy vele szemben összeférhetetlenség nem áll fenn.
(5) Ha a telephelyen a holttest temetésre  való elõkészítését és hûtését végzik, a kérelemben meg kell jelölni:
a)  a szociális helyiségek biztosításának módját,
b)  a környezetre gyakorolt hatást, így különösen a talajra, a felszíni és felszín alatti vizekre gyakorolt hatást, zaj-,
bûzártalmat, tûz- és robbanásveszélyt,
c)  a telephelyen végzett tevékenység során keletkezõ hulladék, egészségre vagy környezetre veszélyes anyag
megnevezését, gyûjtésének, kezelésének módját, valamint
d)  az ivóvízellátás, a szennyvízgyûjtés módját és a szennyvíz-elhelyezést is.
(6) A szennyvízgyûjtés és -elhelyezés módját a kérelemben akkor is meg kell jelölni, ha a telephelyen halottszállító
jármû fertõtlenítésénél szennyvíz nem keletkezik.
(7) Ha a kérelmezõ a (4) bekezdés a) vagy b) pontjában meghatározott okiratot nem csatolja, a jegyzõ a kérelem
elbírálásához adatszolgáltatás iránti kérelemmel fordul az okiratban foglalt adatokról nyilvántartást vezetõ
hatósághoz vagy bírósághoz.”

177.  § A temetõkrõl és a temetkezésrõl  szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról  szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet
20.  § (4) bekezdésében a ,,városi,” szövegrész helyébe a ,,kistérségi vagy” szöveg, az „intézet” szövegrész helyébe
a ,,kistérségi intézet” szöveg, 24.  § (1) bekezdés c) pontjában az „intézet” szövegrész helyébe a ,,kistérségi intézet”
szöveg, 25.  § (2) bekezdésében az „intézetet” szövegrész helyébe a ,,kistérségi intézetet” szöveg, 35.  §
(1) bekezdésében az „intézet” szövegrész helyébe a ,,kistérségi intézet” szöveg, 37.  § (1) bekezdésében az „az intézet”
szövegrészek helyébe az „a kistérségi intézet” szöveg, 39.  §-ában az „az intézet” szövegrész helyébe az „a kistérségi
intézet” szöveg, 41/A.  § b) pontjában a ,,díjak” szövegrész helyébe a ,, ,  fenntartással és üzemeltetéssel összefüggõ
díjak” szöveg, 46.  § (1) bekezdésében az „intézethez” szövegrész helyébe a ,,kistérségi intézethez” szöveg, 46.  §
(4) bekezdésében a ,,külképviseleti hatóság” szövegrész helyébe a ,,konzuli tisztviselõ” szöveg, 48.  § (1) bekezdésében
a ,,telephely engedély” szövegrész helyébe a ,,temetkezési szolgáltatásra vonatkozó engedély” szöveg, 48.  §
(3) bekezdésében a ,,telephely” szövegrész helyébe a ,,temetkezési szolgáltatásra vonatkozó” szöveg, 49.  §-ában
a ,,telephely engedélyt” szövegrész helyébe a ,,szolgáltató a megváltozott temetkezési szolgáltatást kizárólag” szöveg, 
a ,,kell kérni” szövegrész helyébe a ,,kiadott temetkezési szolgáltatásra vonatkozó engedéllyel nyújthatja” szöveg,
59.  §-t megelõzõ alcímében a ,,telephely engedélyezése” szövegrész helyébe a ,,temetkezési szolgáltatás
engedélyezése” szöveg, 59/A.  § (1) bekezdésében az „A jegyzõ a telephely engedély kiadására vonatkozó eljárásban”
szövegrész helyébe az „A körzetközponti jegyzõ a” szöveg, 59/B.  § (1) bekezdésében a ,,telephely használatát”
szövegrész helyébe a ,,temetkezési szolgáltatást” szöveg, 59/B.  § (2) bekezdésében a ,,telephely engedély jogosultja”
szövegrész helyébe a ,,temetkezési szolgáltató” szöveg, a ,,jegyzõ a telephely” szövegrész helyébe a ,,jegyzõ az” szöveg 
lép.

178.  § Hatályát veszti a temetõkrõl és a temetkezésrõl  szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról  szóló 145/1999. (X. 1.)
Korm. rendelet 35.  § (4) bekezdése, 37.  § (1) bekezdésében az „elõ ze tes” szövegrész, 38.  § (2) bekezdése, 44.  §
(1) bekezdésében a ,,közlekedési hatósági engedély alapján,” szövegrész, 45.  § (2) bekezdése, 48.  § (1) bekezdés
harmadik mondata, 48.  § (2) bekezdésében a ,,közúti” szövegrész, 52.  § (1)–(3) és (5) bekezdése, 59/A.  § (2) bekezdése,
59/B.  § (1) bekezdésében a ,,határozattal” szövegrész, 60.  § (6) bekezdése.

A Nemzeti Kegyeleti Bizottság szervezetérõl és feladatairól  szóló 
146/1999. (X. 1.) Korm. rendelet módosítása

179.  § A Nemzeti Kegyeleti Bizottság szervezetérõl és feladatairól  szóló 146/1999. (X. 1.) Korm. rendelet 1.  §-t megelõzõ
alcímében és 1.  §-ában a ,,Nemzeti” szövegrész helyébe a ,,Nemzeti Emlékhely és” szöveg, 2.  § (1) bekezdésében az „az
önkormányzati és területfejlesztési” szövegrész helyébe az „a helyi önkormányzatokért felelõs” szöveg, az „a nemzeti
kulturális örökség minisztere” szövegrész helyébe az „a kultúráért felelõs miniszter” szöveg, 2.  § (2) bekezdésében az
„az önkormányzati és területfejlesztési” szövegrész helyébe az „a helyi önkormányzatokért felelõs” szöveg, 2.  §
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(4) bekezdésében a ,,Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma” szövegrész helyébe a ,,kultúráért felelõs miniszter”
szöveg lép.

A katasztrófa-egészségügyi ellátásról  szóló 158/1999. (XI. 19.) Korm. rendelet módosítása

180.  § A katasztrófa-egészségügyi ellátásról  szóló 158/1999. (XI. 19.) Korm. rendelet 3.  § (1) bekezdés a) és b) pontjában, 3.  §
(4) bekezdésében, 4.  § (1) bekezdésében, 6.  § (4) bekezdésében, 8.  § (1) bekezdésében, 10.  § (2) bekezdésében az
„egészségügyi miniszter” szövegrészek helyébe az „egészségügyért felelõs miniszter” szöveg, 6.  § (4) bekezdésében az 
„errõl egyidejûleg értesíti” szövegrész helyébe a ,,határozatát közli” szöveg, a ,,tisztifõorvost” szövegrész helyébe
a ,,tisztifõorvossal” szöveg, 8.  § (2) bekezdés a) és b) pontjában az „Egészségügyi Minisztérium” szövegrész helyébe az
„egészségügyért felelõs miniszter” szöveg, 8.  § (9) bekezdésében, 10.  § (3) bekezdésében, 11.  §-ában az „Egészségügyi
Minisztérium” szövegrész helyébe az „egészségügyért felelõs miniszter által vezetett minisztérium” szöveg lép.

A személyazonosító igazolvány kiadásáról és nyilvántartásáról  szóló 
168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet módosítása

181.  § (1) A személyazonosító igazolvány kiadásáról és nyilvántartásáról  szóló 168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet 10.  §-a
a következõ d) ponttal egészül ki:
(Megszûnik az állandó személyazonosító igazolványra  való jogosultság, ha)
„d) a bevándorolt, letelepedett jogállású polgár megszerzi a szabad mozgás és tartózkodás jogát, mindaddig, amíg
e joga fennáll.”

(2) A személyazonosító igazolvány kiadásáról és nyilvántartásáról  szóló 168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet 11.  §
(1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az állandó személyazonosító igazolvány érvényességének idõtartama – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel –
a)  a kiadás napjától számított 3 év, ha a jogosult a 6. életévét még nem töltötte be,
b)  a 14. életév betöltésének napjáig terjedõ idõtartam, ha a jogosult a 6. életévét betöltötte, de a 14. életévét még
nem töltötte be,
c)  a kiadás napjától számított 8 év, ha a jogosult a 14. életévét betöltötte, de a 20. életévét még nem töltötte be,
d)  a kiadás napjától számított 10 év, ha a jogosult a 20. életévét betöltötte;
e)  határidõ nélküli, ha a jogosult a 70. életévét betöltötte.”

(3) A személyazonosító igazolvány kiadásáról és nyilvántartásáról  szóló 168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet 12.  §-a helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„12.  § A jogosult részére – személyazonosító igazolvány iránti kérelmére – ideiglenes személyazonosító igazolványt
kell kiadni, ha nem rendelkezik érvényes útlevéllel vagy kártyaformátumú vezetõi engedéllyel, és
a)  állandó személyazonosító igazolványának érvényességi ideje lejárt, az igazolvány cseréjét kérte adatváltozás  miatt
– a 22.  § (3) bekezdésében meghatározott határidõn belül elõterjesztett kérelem kivételével –, vagy az igazolványt
eltulajdonították, elvesztette, vagy az megsemmisült;
b)  az állandó személyazonosító igazolvány – adategyeztetés vagy adatpontosítás szükségessége  miatt – átmenetileg
nem adható ki.”

(4) A személyazonosító igazolvány kiadásáról és nyilvántartásáról  szóló 168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet 25.  §
(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az állandó személyazonosító igazolványt – a kérelmezõ választása szerint – postai úton kell továbbítani, vagy az
okmányirodában kell átadni a kérelmezõ részére. Az okmányirodában kell átadni az állandó személyazonosító
igazolványt, ha az eljárás során ideiglenes személyazonosító igazolvány kiadására kerül sor, vagy a kérelem
benyújtását köve tõen az ügyfél birtokában marad a korábbi, még érvényes állandó személyazonosító igazolványa.”

(5) A személyazonosító igazolvány kiadásáról és nyilvántartásáról  szóló 168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet 27.  §
(1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A körzetközponti jegyzõ a 12.  § szerinti esetben ideiglenes személyazonosító igazolványt ad ki.”

(6) A személyazonosító igazolvány kiadásáról és nyilvántartásáról  szóló 168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet 34.  §
(1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az állandó személyazonosító igazolványt – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – le kell adni
a körzetközponti jegyzõnek, ha a jogosult új állandó személyazonosító igazolvány iránti kérelmet nyújtott be.”
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(7) A személyazonosító igazolvány kiadásáról és nyilvántartásáról  szóló 168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet 34.  §-a
a következõ (8) és (9) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Nem kell leadni a bemutatott érvényes állandó személyazonosító igazolványt, ha az ügyfél egyéb érvényes
személyazonosításra alkalmas okmánnyal nem rendelkezik. Ebben az esetben a személyazonosítás céljából
visszahagyott állandó személyazonosító igazolványt az új állandó személyazonosító igazolvány átvételekor kell leadni
a körzetközponti jegyzõnek.
(9) Az, aki rendelkezik személyazonosításra alkalmas egyéb hatósági igazolvánnyal, állandó személyazonosító
igazolványát a körzetközponti jegyzõnek leadhatja.”

182.  § A személyazonosító igazolvány kiadásáról és nyilvántartásáról  szóló 168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet 3.  §
e) pontjában az „a – a személyazonosító igazolvánnyal kapcsolatos ügyintézés során tapasztalt, vagy a polgár által
bejelentett –” szövegrész helyébe az „a személyazonosító igazolvánnyal kapcsolatos ügyintézés során tapasztalt vagy
a polgár által bejelentett” szöveg, 13.  § (2) bekezdésében a ,,12.  § (1) bekezdés” szövegrész helyébe a ,,12.  §” szöveg,
15.  § (1) bekezdésében a ,,kiadását” szövegrész helyébe a ,,kiadása iránti kérelem” szöveg, az „okmányirodában lehet
kérni” szövegrész helyébe az „okmányirodánál elõterjeszthetõ” szöveg, 15.  § (3) bekezdésében a ,,12” szövegrész
helyébe a ,,14” szöveg, az „aki azt” szövegrész helyébe az „aki közremûködõ hatóságként jár el és a kérelmet” szöveg,
23.  § (5) bekezdésében a ,,határozat kézhezvételéig” szövegrész helyébe a ,,döntés közléséig” szöveg, 29.  §-ában az
„a jogosult bejelentése alapján vagy hivatalból a körzetközponti jegyzõ kicseréli, ha az téves bejegyzést tartalmaz vagy 
gyártáshibás” szövegrész helyébe az „akkor is ki kell cserélni, ha gyártáshibás” szöveg, 30.  § (5) bekezdésében a ,,férje
nevét a házasságról, a családról és a gyámságról  szóló 1952. évi IV. törvény 26.  §-ának (1) bekezdése a) pontjának
második fordulatában vagy b) pontjában meghatározott módon viseli” szövegrész helyébe a ,,férje teljes vagy családi
nevét a házasságra utaló toldással viseli a házasságról, a családról és a gyámságról  szóló tör vény házassági névre
vonatkozó rendelkezéseinek meg fele lõen” szöveg, 38.  § (1) bekezdésében a ,,35–37.  §-ban” szövegrész helyébe
a ,,36–37.  §-ban” szöveg lép.

183.  § Hatályát veszti a személyazonosító igazolvány kiadásáról és nyilvántartásáról  szóló 168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet
1.  §-a, 3.  §-ában az „elsõ fokú hatósági jogkörében eljárva” szövegrész, 13.  § (1) bekezdés a) és b) pontjában az
„(1) bekezdés” szövegrész, 26.  § (1) bekezdésében a ,,határozatban” szövegrész, 26.  § (2) bekezdésében
a ,,határozattal” szövegrész, 27.  § (2) bekezdése.

A háziorvosi mûködtetési jog megszerzésérõl és visszavonásáról, valamint a háziorvosi tevékenységhez
szükséges ingó, ingatlan vagyon és mûködtetési jog megszerzésének hitelfeltételeirõl  szóló 
18/2000. (II. 25.) Korm. rendelet módosítása

184.  § (1) A háziorvosi mûködtetési jog megszerzésérõl és visszavonásáról, valamint a háziorvosi tevékenységhez szükséges
ingó, ingatlan vagyon és mûködtetési jog megszerzésének hitelfeltételeirõl  szóló 18/2000. (II. 25.) Korm. rendelet 4.  §-a 
a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Ha az Öotv. 3.  § (3) bekezdése alapján mûködtetési jogot szerzõ a (4) bekezdés szerinti adatot nem igazolja,
a regionális intézet a kérelem elbírálása érdekében adatszolgáltatás iránti kérelemmel fordul az Országos
Egészségbiztosítási Pénztárhoz.”

(2) A háziorvosi mûködtetési jog megszerzésérõl és visszavonásáról, valamint a háziorvosi tevékenységhez szükséges
ingó, ingatlan vagyon és mûködtetési jog megszerzésének hitelfeltételeirõl  szóló 18/2000. (II. 25.) Korm. rendelet 6.  §-a 
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„6.  § A mûködtetési jogra vonatkozó határozatot közölni kell az ÁNTSZ Országos Tisztifõorvosi Hivatalával
(a továb biak ban: ÁNTSZ OTH), az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral és az állami adóhatósággal.”

(3) A háziorvosi mûködtetési jog megszerzésérõl és visszavonásáról, valamint a háziorvosi tevékenységhez szükséges
ingó, ingatlan vagyon és mûködtetési jog megszerzésének hitelfeltételeirõl  szóló 18/2000. (II. 25.) Korm. rendelet 8.  §
(6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) A mûködtetési jog visszavonásáról  szóló határozatot közölni kell az önkormányzattal és azokkal a szervekkel,
amelyekkel a mûködtetési jogot engedélyezõ határozatot közölték.”

185.  § A háziorvosi mûködtetési jog megszerzésérõl és visszavonásáról, valamint a háziorvosi tevékenységhez szükséges
ingó, ingatlan vagyon és mûködtetési jog megszerzésének hitelfeltételeirõl  szóló 18/2000. (II. 25.) Korm. rendelet 8.  §
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(4) bekezdésében a ,,felülvizsgálja” szövegrész helyébe az „ellenõrzi” szöveg, 8.  § (5) bekezdésében az „a területileg
ille té kes illetékhivatal” szövegrész helyébe az „az állami adóhatóság” szöveg lép.

186.  § Hatályát veszti a háziorvosi mûködtetési jog megszerzésérõl és visszavonásáról, valamint a háziorvosi tevékenységhez
szükséges ingó, ingatlan vagyon és mûködtetési jog megszerzésének hitelfeltételeirõl  szóló 18/2000. (II. 25.) Korm.
rendelet 3.  § (2) bekezdésében a ,,területileg ille té kes” szövegrész, 8.  § (1) bekezdés c) pontjában a ,,hatósági
határozattal” szövegrész, 12.  § (1) bekezdésében az „1997. évi XLVII.” szövegrész, 12.  § (2) bekezdése.

Az atomenergia alkalmazási körébe tartozó egyes anyagok, berendezések és létesítmények 
tulajdonjoga megszerzésének speciális feltételeirõl, valamint birtoklásuk, üzemben tartásuk
bejelentésének rendjérõl  szóló 72/2000. (V. 19.) Korm. rendelet módosítása

187.  § Az atomenergia alkalmazási körébe tartozó egyes anyagok, berendezések és létesítmények tulajdonjoga
megszerzésének speciális feltételeirõl, valamint birtoklásuk, üzemben tartásuk bejelentésének rendjérõl  szóló
72/2000. (V. 19.) Korm. rendelet 5.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A hatósági határozatot a regionális intézet,  illetve az ÁNTSZ OTH közli az Országos Atomenergia Hivatallal, az
Országos Rendõr-fõkapitánysággal, valamint az Országos „Frédéric Joliot-Curie” Sugárbiológiai és
Sugár-egészségügyi Kutató Intézettel.”

188.  § Az atomenergia alkalmazási körébe tartozó egyes anyagok, berendezések és létesítmények tulajdonjoga
megszerzésének speciális feltételeirõl, valamint birtoklásuk, üzemben tartásuk bejelentésének rendjérõl  szóló
72/2000. (V. 19.) Korm. rendelet 2.  § (2) bekezdésében a ,,megyei/fõvárosi” szövegrész helyébe a ,,regionális” szöveg,
a ,,megyei intézet” szövegrész helyébe a ,,regionális intézet” szöveg, 3.  § (2) bekezdésében a ,,megyei” szövegrész
helyébe a ,,regionális” szöveg, a ,,15 napon” szövegrész helyébe a ,,10 munkanapon” szöveg, 4.  § (1) bekezdésében
a ,,kezdeményezheti” szövegrész helyébe a ,,kérelmezheti” szöveg, 4.  § (2) bekezdésében a ,,kezdeményezi”
szövegrész helyébe a ,,kérelmezi” szöveg, a ,,megyei” szövegrész helyébe a ,,regionális” szöveg, 4.  § (3) és
(5) bekezdésében a ,,megyei” szövegrész helyébe a ,,regionális” szöveg, 4.  § (6) bekezdésében a ,,kezdeményezi”
szövegrész helyébe a ,,kérelmezi” szöveg, 5.  § (1) bekezdésében a ,,megyei” szövegrész helyébe a ,,regionális” szöveg,
6.  §-ában a ,,megyei” szövegrész helyébe a ,,regionális” szöveg, a ,,kezdeményezi” szövegrész helyébe a ,,kérelmezi”
szöveg, 8.  § (3) bekezdésében a ,,megyei” szövegrész helyébe a ,,regionális” szöveg lép.

A súlyos fogyatékosság minõsítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás
folyósításának szabályairól  szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet módosítása

189.  § (1) A súlyos fogyatékosság minõsítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának
szabályairól  szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet 4.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„4.  § (1) A fogyatékossági támogatás iránti kérelem legkorábban abban a hónapban nyújtható be, amelyben
a kérelmezõ a tizennyolcadik életévét betölti.
(2) A fogyatékossági támogatás iránti kérelmet a 2. számú melléklet szerinti adattartalmú, a Magyar Államkincstár által
rendszeresített nyomtatványon vagy elektronikus ûrlapon kell elõterjeszteni a Magyar Államkincstár kérelmezõ
lakóhelye, tartózkodási helye szerint ille té kes regionális igazgatóságánál (a továb biak ban: Igazgatóság).”

(2) A súlyos fogyatékosság minõsítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának
szabályairól  szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet 5/A.  §-a és 6.  §-a helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„5/A.  § A Fot. 23.  § (2) bekezdése szerinti személy a kérelem benyújtásakor igazolja magyarországi lakcímét a lakcímrõl
 szóló hatósági igazolvánnyal vagy az arról készült másolattal. Ha a kérelmezõ a lakcímét nem igazolja, az Igazgatóság
a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását vezetõ szervet megkeresi az adatszolgáltatás érdekében.
 6.   § (1) Ha a kérelmezõ a kérelemhez az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértõi Intézetnek (a továb biak ban:
szakértõi bizottság) a súlyos fogyatékosság minõsítését tartalmazó, érvényes és hatályos szakhatósági állásfoglalását
vagy szakvéleményét nem csatolta, az Igazgatóság a kérelmezõ által benyújtott orvosi dokumentáció megküldésével
a)  a súlyos fogyatékosság fennállása,
b)  az önkiszolgálási képesség,
c)  a súlyos fogyatékosság fennállása esetén felülvizsgálatának szükségessége,
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d)  a felülvizsgálat szükségessége esetén annak idõpontja
kérdésében – szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából – megkeresi a szakértõi bizottságot.
(2) A kérelmezõ a súlyos fogyatékosság minõsítése céljából személyes megjelenésre kötelezhetõ. Ha a kérelmezõ
a jogkövetkezményekrõl  való tájékoztatást tartalmazó felhívás ellenére nem jelenik meg, az Igazgatóság az eljárást
megszüntetheti.”

(3) A súlyos fogyatékosság minõsítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának
szabályairól  szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet 9.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„9.  § Az Igazgatóság a határozat közlésével egyidejûleg a szakértõi bizottság szakhatósági állásfoglalását is közli
a kérelmezõvel.”

(4) A súlyos fogyatékosság minõsítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának
szabályairól  szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet 9/B.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A vakok személyi járadékában részesülõ látási fogyatékos személy fogyatékossági támogatásra csak akkor
szerezhet jogosultságot, ha a vakok személyi járadékára  való jogosultságáról lemond. A fogyatékossági támogatás
iránti kérelmet a 3. számú melléklet szerinti adattartalmú, a Magyar Államkincstár által rendszeresített nyomtatványon
vagy elektronikus ûrlapon kell elõterjeszteni.”

(5) A súlyos fogyatékosság minõsítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának
szabályairól  szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet 9/C.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az Igazgatóság a Fot. 23/A.  § (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben a kérelmezõ által benyújtott orvosi beutaló
megküldésével a kérelmezõ önkiszolgálási képességének minõsítése kérdésében – szakhatósági állásfoglalás kiadása
céljából – megkeresi a szakértõi bizottságot.”

(6) A súlyos fogyatékosság minõsítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának
szabályairól  szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet 9/D.  § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az Igazgatóság a határozat közlésével egyidejûleg a szakértõi bizottság szakhatósági állásfoglalását is közli
a kérelmezõvel.”

(7) A súlyos fogyatékosság minõsítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának
szabályairól  szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet 9/E.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A kérelmezõ önkiszolgálási képességének hiánya esetén az Igazgatóság a támogatás összegét a Fot. 23/A.  §
(2) bekezdés b) pontja szerinti magasabb összegre módosítja. E magasabb összeg a kérelmezõt a kérelem benyújtása
hónapjának elsõ napjától illeti meg azzal, hogy a fogyatékossági támogatás alacsonyabb és magasabb mértéke közötti 
különbözetet egy összegben kell kifizetni a kérelmezõ számára. A különbözet kiutalására a fogyatékossági támogatás
magasabb mértéke szerinti összeg folyósításának megkezdésével egyidejûleg kerül sor.”

(8) A súlyos fogyatékosság minõsítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának
szabályairól  szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet 10.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A magasabb összegû családi pótlékban részesülõ személy fogyatékossági támogatásra csak akkor szerezhet
jogosultságot, ha a magasabb összegû családi pótlékra  való jogosultságáról lemond. Ebben az esetben
a fogyatékossági támogatás iránti kérelmet a 2. számú melléklet szerinti adattartalmú, a Magyar Államkincstár által
rendszeresített nyomtatványon vagy elektronikus ûrlapon kell elõterjeszteni.”

(9) A súlyos fogyatékosság minõsítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának
szabályairól  szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet 13.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Ha a felülvizsgálat állapotváltozást állapít meg, akkor az Igazgatóság dönt az ellátás mértékének módosításáról. Az
Igazgatóság a határozat közlésével egyidejûleg a szakértõi bizottság szakhatósági állásfoglalását is közli
a kérelmezõvel.”

(10) A súlyos fogyatékosság minõsítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának
szabályairól  szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete, 3. számú
melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

190.  § A súlyos fogyatékosság minõsítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának
szabályairól  szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet 5.  § (1) bekezdésében a ,,támogatás iránti igényhez” szövegrész
helyébe a ,,támogatás iránti kérelemhez” szöveg, az „az igénylõ háziorvosa” szövegrész helyébe az „a kérelmezõ
háziorvosa” szöveg, az „igénylõ esetén” szövegrész helyébe a ,,kérelmezõ esetén” szöveg, a ,,beutalók” szövegrész
helyébe a ,,beutalót” szöveg, 5.  § (1) bekezdés b) pontjában az „az igénylõ önálló” szövegrész helyébe az „a kérelmezõ
önálló” szöveg, 5.  § (1) bekezdés c) pontjában az „az igénylõ szakértõi” szövegrész helyébe az „a kérelmezõ szakértõi”
szöveg, az „az igénylõ lakóhelyén” szövegrész helyébe az „a kérelmezõ lakóhelyén” szöveg, az „az Országos
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Rehabilitációs és Szociális Szakértõi Intézet telephelyén” szövegrész helyébe az „a vizsgálatot végzõ szervnél” szöveg,
5.  § (2) bekezdésében az „az igénylõ” szövegrész helyébe az „a kérelmezõ” szöveg, 5.  § (3) bekezdésében az „igény
esetén az igénylõt tizenöt napos” szövegrész helyébe a ,,kérelem esetén a kérelmezõt tíz munkanapos” szöveg, 8.  §
(2) bekezdésében a ,,minõsítés elvégzésére” szövegrész helyébe a ,,szakhatósági állásfoglalás kialakítására” szöveg, az
„a támogatást igénylõt” szövegrész helyébe az „a kérelmezõt” szöveg, 8.  § (3) bekezdésében az „az igénylõ” szövegrész 
helyébe az „a kérelmezõ” szöveg, az „az ellátást igénylõ” szövegrész helyébe az „a kérelmezõ” szöveg, az „igénylõ
esetén” szövegrész helyébe a ,,kérelmezõ esetén” szöveg, az „az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértõi Intézet”
szövegrész helyébe a ,,szakértõi bizottság” szöveg, 9/A.  §-ában a ,,támogatást igénylõ” szövegrész helyébe
a ,,támogatás iránti kérelmet benyújtó,” szöveg, 9/B.  § (2), (3) bekezdésében az „igényhez” szövegrész helyébe
a ,,kérelemhez” szöveg, 9/B.  § (3) bekezdés a), b) és c) pontjában az „az igénylõ” szövegrészek helyébe az „a kérelmezõ”
szöveg, 9/B.  § (3) bekezdés c) pontjában az „az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértõi Intézet telephelyén”
szövegrész helyébe az „a vizsgálatot végzõ szervnél” szöveg, 9/C.  § (1) bekezdésében az „az igénylõ” szövegrész
helyébe az „a kérelmezõ” szöveg, 9/D.  § (2) bekezdésében a ,,támogatást igénylõ” szövegrész helyébe a ,,kérelmezõ”
szöveg, 9/E.  § (1) bekezdésében az „az igénylõt az igénybejelentés” szövegrész helyébe az „a kérelmezõt a kérelem
benyújtása” szöveg, a ,,jogosult” szövegrész helyébe a ,,kérelmezõ” szöveg, 10.  § (2) bekezdésében az „az igénylõ”
szövegrész helyébe az „a kérelmezõ” szöveg, 10.  § (3) bekezdésében az „az igénylõt az igénybejelentés” szövegrész
helyébe az „a kérelmezõt a kérelem benyújtása” szöveg, a ,,jogosult” szövegrész helyébe a ,,kérelmezõ” szöveg, 11.  §
(1) bekezdés b) pontjában a ,,Magyar Államkincstár Pest Megyei Területi Igazgatósága (a továb biak ban: Pest Megyei
Igazgatóság)” szövegrész helyébe a ,,Magyar Államkincstár Közép-magyarországi Regionális Igazgatóság” szöveg,
11.  § (4) bekezdésében az „az igénylõt az igénybejelentés” szövegrész helyébe az „a kérelmezõt a kérelem benyújtása”
szöveg, 13.  § (3) bekezdés b) pontjában az „állapotjavulást megállapító szakvélemény kiállítását” szövegrész helyébe
az „állapotjavulás megállapítását” szöveg, 14.  § (1) bekezdésében a ,,szakvéleményben” szövegrész helyébe
a ,,határozatban” szöveg, az „az új igény érvényesítésére” szövegrész helyébe az „a támogatás megállapítására”
szöveg, 14.  § (2) bekezdésében az „ellátási igényt” szövegrész helyébe az „ellátás iránti kérelmet érdemi vizsgálat
nélkül” szöveg, az „az igénylõ” szövegrészek helyébe az „a kérelmezõ” szöveg, az „iránti igényt” szövegrész helyébe az
„iránti kérelmet” szöveg, 15.  §-ában a ,,kezdeményez” szövegrész helyébe az „indít” szöveg, 16.  § (3) bekezdésében
a ,,Pest Megyei” szövegrészek helyébe a ,,Közép-magyarországi Regionális” szöveg, 17.  § (2) bekezdésében az
„a jogosult igénybejelentésére” szövegrész helyébe az „az ügyfél kérelmére” szöveg, az „a jogosult visszatér”
szövegrész helyébe az „az ügyfél visszatér” szöveg, 18.  §-ában az „igényléséhez szükséges nyomtatvány” szövegrész
helyébe az „iránti kérelem nyomtatványa” szöveg, 19.  § b) pontjában a ,,bizonyítványt” szövegrész helyébe az
„igazolványt” szöveg, a ,,bizonyítványnak tartalmaznia kell” szövegrész helyébe az „igazolvány tartalmazza” szöveg,
a ,,bizonyítvány kiállításának célját és az érvényesség idõtartamát is” szövegrész helyébe az „igazolvány által igazolt
jogot és az igazolvány hatályát” szöveg, az „Az érvényesség idõtartama” szövegrész helyébe az „A hatósági igazolvány” 
szöveg, a ,,tart” szövegrész helyébe a ,,hatályos” szöveg, 19/B.  § b) pontjában a ,,Magyar Államkincstár Budapesti és
Pest Megyei Regionális Igazgatóságát” szövegrész helyébe a ,,Közép-magyarországi Regionális Igazgatóságot”
szöveg, 1. számú melléklet 5. pont c) alpont ca) alpontjában az „az igénylõ” szövegrész helyébe az „a kérelmezõ”
szöveg, az „az igénylõnek” szövegrész helyébe az „a kérelmezõnek” szöveg lép.

191.  § Hatályát veszti a súlyos fogyatékosság minõsítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás
folyósításának szabályairól  szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet 5.  § (1) bekezdésében a ,,(raktári szám: A 3510–90)”
szövegrész, 7.  §-a, 8.  § (1), (4), (5) bekezdése, 9/B.  § (3) bekezdés c) pontjában a ,,szakértõi bizottság általi” szövegrész,
9/D.  § (1) bekezdése, 11.  § (5) bekezdése, 12.  § (1) bekezdésében az „ , egyben a felülvizsgálat elvégzése végett
megkeresi a szakértõi bizottságot” szövegrész, 12.  § (2) bekezdés második mondata, 12.  § (3) bekezdése, 13.  §
(1) bekezdés második mondata, 13.  § (5) bekezdésében az „a szakértõi bizottság elõtt” szövegrész, 19.  § b) pontjában
az „a szakértõi bizottság szakvéleménye alapján” szövegrész, a ,,szakértõi bizottság szakvéleményében
meghatározott” szövegrész, 19/A.  § (3) bekezdésében az „a személyi adatokon kívül” szövegrész, a ,, ,  valamint okát”
szövegrész, 19/A.  § (5) bekezdése, 4. és 5. számú melléklete.

A központosított illetményszámfejtésrõl  szóló 172/2000. (X. 18.) Korm. rendelet módosítása

192.  § A központosított illetményszámfejtésrõl  szóló 172/2000. (X. 18.) Korm. rendelet 3.  § (1) bekezdés h) pontjában az „OEP
finanszírozású” szövegrész helyébe az „Országos Egészségbiztosítási Pénztár által finanszírozott” szöveg, 8.  §
(1) bekezdésében a ,,8 napon belül írásban észrevételezi a munkáltatónál” szövegrész helyébe az „5 munkanapon belül 
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írásban felhívja a munkáltató figyelmét” szöveg, 8.  § (2) bekezdésében az „az intézkedésrõl” szövegrész helyébe az „az
ellenõrzés során megállapított jogszabálysértés megszüntetésére tett intézkedésérõl” szöveg, a ,,15 napon”
szövegrész helyébe a ,,tíz munkanapon” szöveg, 8.  § (3) bekezdésében a ,,szerv felé jelzéssel él” szövegrész helyébe
a ,,szervet megkeresi” szöveg lép.

193.  § Hatályát veszti a központosított illetményszámfejtésrõl  szóló 172/2000. (X. 18.) Korm. rendelet 10.  §-a.

A biztosítók éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól  szóló 
192/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet módosítása

194.  § A biztosítók éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól  szóló 192/2000. (XI. 24.)
Korm. rendelet 16.  § (5) és (6) bekezdésében a ,,Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete” szövegrész helyébe
a ,,Felügyelet” szöveg lép.

Az úszólétesítmények lajstromozásáról  szóló 198/2000. (XI. 29.) Korm. rendelet módosítása

195.  § (1) Az úszólétesítmények lajstromozásáról  szóló 198/2000. (XI. 29.) Korm. rendelet 2.  § (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(4) A lajstromozási eljárásért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. Az igazgatási szolgáltatási díjat külön jogszabály
állapítja meg.”

(2) Az úszólétesítmények lajstromozásáról  szóló 198/2000. (XI. 29.) Korm. rendelet 4.  §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„4.  § (1) A közösségi tulajdoni hányadot annál az úszólétesítménynél, amelynek üzemeltetése hajózási engedélyhez
kötött, egy hónapnál nem régebbi cégmásolattal kell igazolni. Magyarországon bejegyzett úszólétesítmény esetében, 
ha a kérelmezõ a kérelemhez az egy hónapnál régebbi cégmásolatot nem csatolja, a lajstromozó hatóság – az ügy
elbírálásához szükséges adatok szolgáltatása iránt – megkeresi a cégnyilvántartást vezetõ szervet. A cégmásolaton
kívül korlátolt felelõsségû társaságnál a tagjegyzék, részvénytársaságnál a részvénykönyv hiteles másolatát is csatolni
kell a kérelemhez.
(2) A tulajdoni hányad megállapításához a lajstromozó hatóság – ha a cégnyilvántartás ezt nem tartalmazza –
megkövetelheti a társasági szerzõdés,  illetve az alapító okirat bemutatását is.”

(3) Az úszólétesítmények lajstromozásáról  szóló 198/2000. (XI. 29.) Korm. rendelet 49.  §-a a következõ (4) bekezdéssel
egészül ki:
„(4) Ha a kérelmezõ a bejegyzési kérelemhez az (1) bekezdésben meghatározott határozat vagy okirat eredeti vagy
közjegyzõ által hitelesített példányát nem csatolja, a lajstromozó hatóság – az ügy elbírálásához szükséges adatok
szolgáltatása iránt – megkeresi a nyilvántartást vezetõ szervet.”

(4) Az úszólétesítmények lajstromozásáról  szóló 198/2000. (XI. 29.) Korm. rendelet 50.  § (4) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(4) A hiány pótlására  való felhívás és érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani a bejegyzés iránti kérelmet akkor is, ha
a kérelem érthetetlen, ellentmondó.”

(5) Az úszólétesítmények lajstromozásáról  szóló 198/2000. (XI. 29.) Korm. rendelet 57.  § (1) bekezdés b) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
(A lajstromozó hatóság a lajstromba történt bejegyzést)
„b) tengeri nagyhajónál, a lajstromozó hatóság által a belvízi hajókra vonatkozó mûszaki követelmények
megállapításáról és a 82/714/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezésérõl  szóló, 2006. december 12-i 2006/87/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelvnek meg fele lõen rendszeresített, magyar és angol nyelven kiállított
lajstromozási bizonyítványban,”
(tanúsítja.)

(6) Az úszólétesítmények lajstromozásáról  szóló 198/2000. (XI. 29.) Korm. rendelet 59.  §-a helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„59.  § Ez a rendelet a teher- és személyhajók Közösségen belüli átlajstromozásáról és a 613/91/EGK tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezésérõl  szóló, 2004. április 21-i 789/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
végrehajtásához szükséges szabályozást tartalmazza.”
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196.  § Az úszólétesítmények lajstromozásáról  szóló 198/2000. (XI. 29.) Korm. rendelet 2.  § (1) bekezdésében a ,,határozata
ellen, annak kézbesítésétõl számított 30 napon” szövegrész helyébe a ,,döntése ellen 22 munkanapon” szöveg, 7.  §
(2) bekezdésében a ,,kérelemben” szövegrész helyébe a ,,kérelemben vagy hatósági megkeresésben” szöveg, 9.  §
(1) bekezdésében a ,,kérelem” szövegrész helyébe a ,,kérelem vagy hatósági megkeresés” szöveg, 11.  §
(1) bekezdésében a ,,során – a magánszemélyek megkülönböztetésére – a családi és utónevet (ideértve a leánykori
családi és utónevet is), a jogosult anyja nevét, születési helyét és idejét (a továb biak ban együtt: természetes
személyazonosító adatok)” szövegrész helyébe a ,,során a magánszemély azonosítására természetes
személyazonosító adatait” szöveg, 27.  §-t megelõzõ alcímében a ,,jogorvoslati” szövegrész helyébe a ,,felülvizsgálati”
szöveg, 27.  §-ában a ,,Bírósági jogorvoslati kérelemrõl (a bejegyzésrõl, feljegyzésrõl, változásvezetésrõl  szóló határozat
megváltoztatása iránti kereset)” szövegrész helyébe az „A bejegyzésrõl, feljegyzésrõl, változásvezetésrõl  szóló
határozat bírósági felülvizsgálata iránti kérelemrõl” szöveg, 38.  § (1) bekezdésében a ,,megkeresésre” szövegrész
helyébe a ,,hatóság megkeresése alapján” szöveg, 38.  § (3) bekezdésében a ,,lajstromozási” szövegrész helyébe
a ,,lajstromozási eljárásért fizetendõ igazgatási szolgáltatási” szöveg, 38.  § (7) bekezdésében a ,,bejegyzés iránti
kérelemben külföldi szerepel” szövegrész helyébe a ,,közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól  szóló
tör vény alapján kézbesítési meghatalmazott megnevezése szükséges” szöveg, 44.  § (1) bekezdés a) pontjában az „az
érdekelt magánszemély családi és utónevét, leánykori családi és utónevét, születési helyét és idejét, anyja nevét”
szövegrész helyébe az „az ügyfél természetes személyazonosító adatait” szöveg, 47.  § (3) bekezdésében az „érvényes”
szövegrész helyébe a ,,hatályos” szöveg, 49.  § (1) bekezdésében a ,,kérelemhez” szövegrész helyébe a ,,kérelemhez –
a (4) bekezdésben foglaltak figye lembe véte lével –” szöveg, 51.  § (2) bekezdésében a ,,felhívásra nem nyilatkozott”
szövegrész helyébe a ,,felhívásnak nem tett eleget” szöveg, 58.  § (1) bekezdésében az „érvényes” szövegrész helyébe
a ,,hatályos” szöveg lép.

197.  § Hatályát veszti az úszólétesítmények lajstromozásáról  szóló 198/2000. (XI. 29.) Korm. rendelet 38.  § (6) bekezdés elsõ
mondata, 47.  § (1) bekezdése, 50.  § (1) bekezdése, 51.  § (1) és (3) bekezdése, 51.  § (2) bekezdés második mondata,
3. számú melléklete.

A befektetési alapok éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól  szóló
215/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet módosítása

198.  § A befektetési alapok éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól  szóló 215/2000.
(XII. 11.) Korm. rendelet 7.  § (3) bekezdésében az „az MNB” szövegrész helyébe az „a Magyar Nemzeti Bank” szöveg lép.

A magánnyugdíjpénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól  szóló
222/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

199.  § A magánnyugdíjpénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól  szóló 222/2000.
(XII. 19.) Korm. rendelet 4.  § (3) bekezdésében az „az Mpt. 109.  §-ának (1) bekezdése alapján” szövegrész helyébe az
„a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletérõl  szóló 2007. évi CXXXV. törvény 41.  § (3) bekezdése alapján” szöveg, 7.  §
(5) bekezdésében az „engedély” szövegrész helyébe az „engedély jogerõre emelkedése” szöveg, 38.  §
(2) bekezdésében az „engedélykérelem” szövegrész helyébe az „engedély iránti kérelem” szöveg lép.

Az önkéntes nyugdíjpénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól
 szóló 223/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

200.  § Az önkéntes nyugdíjpénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól  szóló
223/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 4.  § (3) bekezdésében az „az Öpt. 64/B.  §-ának (1) bekezdése” szövegrész helyébe az
„a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletérõl  szóló 2007. évi CXXXV. törvény 41.  § (3) bekezdése” szöveg, 23.  §
(6) bekezdés e) pontjában az „Öpt. 47/A.  §-ának (2) bekezdésében” szövegrész helyébe az „Öpt. 14.  §
(3) bekezdésében” szöveg, 34.  § (3) bekezdés c) pontjában a ,,bekezdésének d)–e) pontja” szövegrész helyébe
a ,,bekezdésének e) pontja” szöveg, 38.  § (2) bekezdésében az „engedélykérelem” szövegrész helyébe az „engedély
iránti kérelem” szöveg lép.
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Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat engedélyével mûködõ Családvédelmi Szolgálat
mûködésének engedélyezésérõl  szóló 232/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

201.  § (1) Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat engedélyével mûködõ Családvédelmi Szolgálat mûködésének
engedélyezésérõl  szóló 232/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet 2.  § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés
lép:
(Az engedély kiadása iránti kérelmet a szolgáltató nyújtja be, amelyben fel kell tüntetni:)
„b) a cégjegyzékszámot vagy a létesítõ okirat bejegyzésének számát,”

(2) Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat engedélyével mûködõ Családvédelmi Szolgálat mûködésének
engedélyezésérõl  szóló 232/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet 2.  § (4) és (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések
lépnek:
„(4) Ha az ügyfél legalább egy személy vonatkozásában nem csatolja a (3) bekezdés b) pontja szerinti iratot, a regionális 
intézet az ÁNTSZ Országos Tisztifõorvosi Hivatalát keresi meg, hogy a tudomása szerint a tevékenység végzésében
részt vevõ személy elvégezte-e a 8.  § (4) bekezdése szerinti tanfolyamot.
(5) A tanácsadó Családvédelmi Szolgálat – nyilvánosság számára is hozzáférhetõ – elnevezésének az ÁNTSZ kistérségi
(fõvárosi kerületi) intézetei keretében mûködõ Családvédelmi Szolgálatok elnevezésétõl történõ megkülönböztetésre 
alkalmasnak kell lennie.”

202.  § Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat engedélyével mûködõ Családvédelmi Szolgálat mûködésének
engedélyezésérõl  szóló 232/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet 2.  § (1) bekezdésében a ,,megyei (fõvárosi)” szövegrész
helyébe a ,,regionális” szöveg, a ,,megyei intézet” szövegrész helyébe a ,,regionális intézet” szöveg, 3.  §
(2) bekezdésében a ,,megyei” szövegrész helyébe a ,,regionális” szöveg, 4.  § b) pontjában a ,,városi” szövegrész helyébe 
a ,,kistérségi” szöveg, 6.  § (1) bekezdésében, 6.  § (2) bekezdés a)–c) pontjában, 6.  § (3) bekezdésében, 7.  §
(1) bekezdésében a ,,megyei” szövegrész helyébe a ,,regionális” szöveg lép.

203.  § Hatályát veszti az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat engedélyével mûködõ Családvédelmi Szolgálat
mûködésének engedélyezésérõl  szóló 232/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet 2.  § (2) bekezdés a) pontja, 2.  § (3) bekezdés
a) pontjában a ,,hiteles” szövegrész, 3.  § (1) bekezdés elsõ mondata, 3.  § (2) bekezdésében az „ , és a helyszíni szemle
eredményérõl jegyzõkönyvet vesz fel” szövegrész, 4.  §-ában az „– az államigazgatási eljárás általános szabályairól  szóló 
1957. évi IV. törvény 43.  §-ában meghatározottakon túl –” szövegrész, 7.  § (2) bekezdés harmadik mondata.

A bányatavak hasznosításával kapcsolatos jogokról és kötelezettségekrõl  szóló 
239/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

204.  § A bányatavak hasznosításával kapcsolatos jogokról és kötelezettségekrõl  szóló 239/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet
2.  §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Ha a bányavállalkozó a kérelemhez a bányatóval érintett földrészletekrõl a tulajdonjogot igazoló tulajdoni lap
hiteles másolatát nem csatolja, a vízügyi hatóság – az ügy elbírálásához szükséges adatok szolgáltatása iránt –
megkeresi az ingatlan-nyilvántartást vezetõ szervet.”

205.  § A bányatavak hasznosításával kapcsolatos jogokról és kötelezettségekrõl  szóló 239/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet 2.  §
(3) bekezdés d) pontjában a ,,tervdokumentációra” szövegrész helyébe az „a bányatóval érintett ingatlan
tulajdonosával egyeztetett tervdokumentációra” szöveg, 2.  § (4) bekezdésében az „az e rendelet” szövegrész helyébe
az „– az (5) bekezdésben foglaltak figye lembe véte lével – az e rendelet” szöveg, 3.  § (1) bekezdésében a ,,kézhezvételét” 
szövegrész helyébe a ,,közlését” szöveg lép.

206.  § Hatályát veszti a bányatavak hasznosításával kapcsolatos jogokról és kötelezettségekrõl  szóló 239/2000. (XII. 23.)
Korm. rendelet 6.  § (2) és (3) bekezdése.
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A települési szennyvíztisztítás szempontjából érzékeny felszíni vizek és vízgyûjtõterületük kijelölésérõl
 szóló 240/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

207.  § A települési szennyvíztisztítás szempontjából érzékeny felszíni vizek és vízgyûjtõterületük kijelölésérõl  szóló
240/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet 4.  §-ában a ,,határozatban” szövegrész helyébe az „esetben” szöveg lép.

A kereskedési könyvben nyilvántartott pozíciók, kockázatvállalások, a devizaárfolyam kockázat
 és nagykockázatok fedezetéhez szükséges tõkekövetelmény megállapításának szabályairól 
és a kereskedési könyv vezetésének részletes szabályairól  szóló 244/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet
módosítása

208.  § A kereskedési könyvben nyilvántartott pozíciók, kockázatvállalások, a devizaárfolyam kockázat és nagykockázatok
fedezetéhez szükséges tõkekövetelmény megállapításának szabályairól és a kereskedési könyv vezetésének részletes
szabályairól  szóló 244/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 2.  § (1) bekezdés 15. pontjában az „a Hkr.-ben” szövegrész helyébe 
a ,,hitelezési kockázat kezelésérõl és tõkekövetelményérõl  szóló jogszabályban (a továb biak ban: Hkr.)” szöveg, 2.  §
(1) bekezdés 16. pontjában a ,,hitelezési kockázat kezelésérõl és tõkekövetelményérõl  szóló jogszabály
(a továb biak ban: Hkr.)” szövegrész helyébe a ,,Hkr.” szöveg, 38.  § (4) bekezdésében az „Az Épt.-ben, ille tõ leg a”
szövegrész helyébe az „A befektetési vállalkozásokról és az árutõzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetõ
tevékenységek szabályairól  szóló 2007. évi CXXXVIII. tör vény ben és a” szöveg lép.

209.  § Hatályát veszti a kereskedési könyvben nyilvántartott pozíciók, kockázatvállalások, a devizaárfolyam kockázat és
nagykockázatok fedezetéhez szükséges tõkekövetelmény megállapításának szabályairól és a kereskedési könyv
vezetésének részletes szabályairól  szóló 244/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 13.  § (4) bekezdésében az „elõ ze tes”
szövegrész.

Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól  szóló
249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

210.  § Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól  szóló 249/2000.
(XII. 24.) Korm. rendelet 13/A.  § (6) bekezdésében az „az ille té kes felügyeleti” szövegrész helyébe az „a felügyeleti”
szöveg, 22.  § (1) bekezdés b) pontjában az „az államigazgatási” szövegrész helyébe az „a közigazgatási hatósági”
szöveg, 26.  § (1) bekezdésében az „az államigazgatási jogerõs határozaton” szövegrész helyébe az „a jogerõs
közigazgatási hatósági döntésen” szöveg lép.

211.  § Hatályát veszti az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól  szóló
249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 10.  § (5), (6) és (13) bekezdésében a ,,területileg ille té kes” szövegrész, 28.  §
(5) bekezdésében az „ille té kes” szövegrész, 45/A.  § (1) és (6) bekezdésében a ,,területileg ille té kes” szövegrész.

A hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési
kötelezettségének sajátosságairól  szóló 250/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

212.  § A hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének
sajátosságairól  szóló 250/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 3.  § (2) bekezdésében a ,,Felügyelete” szövegrész helyébe
a ,,Felügyelete (a továb biak ban: Felügyelet)” szöveg, 3.  § (12) bekezdésében a ,,minõsítésrõl rendelkezõ felügyeleti
határozat kiadására” szövegrész helyébe a ,,minõsítésre” szöveg, a ,,felügyeleti határozat jogerõre” szövegrész helyébe 
a ,,pénzügyi vállalkozásnak a hitelintézettel egyenértékû prudenciális szabályozásnak megfelelõ pénzügyi
vállalkozássá  való minõsítésrõl rendelkezõ felügyeleti határozat jogerõre” szöveg, 3.  § (14) bekezdésében
a ,,felügyelet” szövegrész helyébe a ,,Felügyelet” szöveg, 11.  § (2) bekezdésében a ,,Pénzügyi Szervezetek Állami
Felügyelete” szövegrész helyébe a ,,Felügyelet” szöveg, 12.  § (2) bekezdésében a ,,Pénzügyi Szervezetek Állami
Felügyelete” szövegrész helyébe a ,,Felügyelet” szöveg, 26.  § (8) és (9) bekezdésében a ,,Pénzügyi Szervezetek Állami
Felügyelete” szövegrész helyébe a ,,Felügyelet” szöveg lép.
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A befektetési vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének 
sajátosságairól  szóló 251/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

213.  § A befektetési vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól  szóló
251/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 8.  § (7) bekezdésében a ,,Felügyelete” szövegrész helyébe a ,,Felügyelete
(a továb biak ban: Felügyelet)” szöveg, 17/A.  § (4) és (5) bekezdésében a ,,Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete”
szövegrész helyébe a ,,Felügyelet” szöveg lép.

Az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyezõ pénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési
kötelezettségének sajátosságairól  szóló 252/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

214.  § Az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyezõ pénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének
sajátosságairól  szóló 252/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 4.  § (3) bekezdésében az „az Öpt. 64/B.  §-ának (1) bekezdése”
szövegrész helyébe az „a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletérõl  szóló 2007. évi CXXXV. törvény 41.  §
(3) bekezdése” szöveg, 29.  § (9) bekezdésében a ,,Felügyeleti részére” szövegrész helyébe a ,,Felügyelet részére”
szöveg, 31.  § (1) bekezdésében az „az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyezõ pénztárak által finanszírozható
szolgáltatásokról  szóló 263/2003. (XII. 24.) Korm. rendeletben meghatározott” szövegrész helyébe az „az Öpt.
50/A–51/E.  §-ában meghatározott” szöveg, 31.  § (2) bekezdésében a ,,7. számú” szövegrész helyébe a ,,12. számú”
szöveg, 31.  § (3) bekezdésében a ,,8. számú” szövegrész helyébe a ,,13. számú” szöveg, 31/B.  § (2) bekezdésében az
„engedélykérelem” szövegrész helyébe az „engedély iránti kérelem” szöveg lép.

Az okmányirodák kijelölésérõl és ille té kességi területérõl  szóló 256/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet
módosítása

215.  § (1) Az okmányirodák kijelölésérõl és ille té kességi területérõl  szóló 256/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet a következõ
1/A.  §-sal egészül ki:
„1/A.  § A Kormány közlekedési igazgatási hatóságként a körzetközponti feladatokat ellátó települési önkormányzat
jegyzõjét jelöli ki.”

(2) Az okmányirodák kijelölésérõl és ille té kességi területérõl  szóló 256/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 2.  § (1) bekezdése
a következõ c) ponttal egészül ki:
(Az ország területére kiterjedõ ille té kességgel:)
„c) a muzeális jellegû jármûvek forgalomba helyezésével és az OT betûjelû különleges rendszámtábla kiadásával
kapcsolatos eljárásban a Központi Okmányiroda jár el.”

(3) Az okmányirodák kijelölésérõl és ille té kességi területérõl  szóló 256/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 2/A.  § (2) bekezdés
b) pont ba) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdés szerinti kezdeményezéshez csatolni kell a települési önkormányzat képviselõ-testületének okmányiroda
létesítésére irányuló kezdeményezése esetén a képviselõ-testület nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy]
„ba) biztosítja a kulturált ügyfélfogadáshoz és az okmányirodai feladatok ellátásához szükséges ügyintézési helyszínt,
valamint biztosítja az okmányiroda folyamatos feladatellátását,”

216.  § Hatályát veszti az okmányirodák kijelölésérõl és ille té kességi területérõl  szóló 256/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 2.  §
(2) bekezdésben az „a „C” kezdõ betûjelû különleges rendszámtáblák kiadásával, valamint” szövegrész.

A biztosítók jelzáloghitelezési tevékenysége megkezdéséhez és folytatásához szükséges személyi 
és tárgyi feltételekrõl  szóló 261/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

217.  § Hatályát veszti a biztosítók jelzáloghitelezési tevékenysége megkezdéséhez és folytatásához szükséges személyi és
tárgyi feltételekrõl  szóló 261/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 5.  §-a.
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Az adókötelezettségek teljesítése során alkalmazandó térítésköteles nyomtatványok elõállítóinak és
forgalmazóinak kiválasztásáról  szóló 266/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

218.  § Az adókötelezettségek teljesítése során alkalmazandó térítésköteles nyomtatványok elõállítóinak és forgalmazóinak
kiválasztásáról  szóló 266/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 1.  § (1) bekezdésében az „Art. 96.  § (1) bekezdése” szövegrész
helyébe az „adózás rendjérõl  szóló 2003. évi XCII. törvény 175.  § (1) bekezdése” szöveg lép.

Az egyes, tartós idõtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatásról  szóló 267/2000.
(XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

219.  § Az egyes, tartós idõtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatásról  szóló 267/2000. (XII. 26.) Korm.
rendelet 6.  § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(1) A juttatás megállapítása és folyósítása iránti kérelmet a nyugdíjfolyósító szervnél (a továb biak ban: folyósító szerv)
kell benyújtani, és ezzel egyidejûleg a jogosultság elbírálásához, valamint a kérelmezõ azonosításához szükséges,
a folyósító szerv által a társadalombiztosítási nyugellátásról  szóló tör vény alapján kezelt adatokat és igazolásokat is elõ
kell terjeszteni, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a kérelmezõ nem esik a 2.  § (3) bekezdésében megfogalmazott
kizáró feltételek hatálya alá.
(2) Az 1.  §-ban meghatározott feltételek fennállását az állampolgárságot igazoló okirat, a kárpótlási hatóság által
hozott jogerõs személyi kárpótlási határozat, az elítélés semmisségét és a szabadságvesztés tényleges idõtartamát az
elsõ fokon eljárt bíróság igazolása igazolja.”

220.  § Hatályát veszti az egyes, tartós idõtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatásról  szóló 267/2000.
(XII. 26.) Korm. rendelet 7.  § (4) bekezdésében a ,, ,  határozattal” szövegrész.

A lakáscélú állami támogatásokról  szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosítása

221.  § A lakáscélú állami támogatásokról  szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 44.  § (2) bekezdésében az „és szolgáltatás
általános szabályairól  szóló 2004. évi CXL.” szövegrész helyébe az „általános szabályairól  szóló” szöveg lép.

A levegõ védelmével kapcsolatos egyes szabályokról  szóló 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet módosítása

222.  § (1) A levegõ védelmével kapcsolatos egyes szabályokról  szóló 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet 7.  § (4) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(4) A környezetvédelmi hatóság a légszennyezõt légszennyezettségi mérések elvégzésére kötelezheti
a légszennyezettségi határértékek megtartásának ellenõrzése érdekében, valamint új létesítmények esetén az
engedélyezéshez szükséges alaplégszennyezettség megállapítása érdekében, amennyiben az Országos
Légszennyezettségi Mérõhálózat keretében nem áll rendelkezésre adat, vagy az nem kellõ részletességû. A méréseket
a környezetvédelmi, természetvédelmi és tájvédelmi szakértõi tevékenységrõl  szóló jogszabály alapján
a levegõtisztaság-védelem részszakterületen szakértõi jogosultsággal rendelkezõ szakértõ (a továb biak ban: szakértõ)
által is elkészíthetõ és a környezetvédelmi hatóság által jóváhagyott mérési terv alapján kell végezni. A mérések
eredményeit a környezetvédelmi hatósággal közölni kell a mérésre kötelezõ határozatban elõírt határidõre és
módon.”

(2) A levegõ védelmével kapcsolatos egyes szabályokról  szóló 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet 7.  § (10) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(10) A zónákra vonatkozó intézkedési program végrehajtása érdekében a környezetvédelmi hatóság
a)  a légszennyezõt szakértõ által is elkészíthetõ intézkedési terv kidolgozására, majd végrehajtására kötelezi,
b)  a légszennyezõ tevékenységét az intézkedési terv elkészítésének, ille tõ leg az abban foglaltak végrehajtásának
elmaradása esetén korlátozza, felfüggeszti vagy megtiltja, az errõl  szóló határozatot a települési önkormányzat
jegyzõjével is közli.”

(3) A levegõ védelmével kapcsolatos egyes szabályokról  szóló 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet 8.  § (7) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(7) A kibocsátási határértékek túllépése vagy a levegõvédelmi követelmények környezet állapotát veszélyeztetõ be
nem tartása esetén a 28.  § (2) bekezdésében meghatározott esetben a környezetvédelmi hatóság a légszennyezõt
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szakértõ által is elkészíthetõ intézkedési terv kidolgozására és végrehajtására kötelezi, amelynek mulasztása esetén
a légszennyezõ forrás mûködését korlátozhatja, felfüggesztheti vagy betilthatja; határozatát a települési
önkormányzattal jegyzõjével is közli.”

(4) A levegõ védelmével kapcsolatos egyes szabályokról  szóló 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet 9.  § (4) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(4) A környezetvédelmi hatóság kibocsátási határértékeket, levegõvédelmi követelményeket elõíró határozatának
tartalmi követelményeit a 4. számú melléklet 4.2. számú melléklete tartalmazza.”

(5) A levegõ védelmével kapcsolatos egyes szabályokról  szóló 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet 9.  § (6) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(6) Az engedélyezési eljárás során a kérelmezõ mûszaki és gazdasági dokumentációval igazolni köteles, hogy
a tervezett, ille tõ leg meg valósított mûszaki megoldás megfelel az elérhetõ legjobb technika alapján meghatározott
levegõvédelmi követelményeknek és elõ írásoknak. Az ügyfél ezen túlmenõen – a mûszaki megoldás
megfelelõségének alátámasztására – szakértõi véleményt is mellékelhet. Az elérhetõ legjobb technika
meghatározásánál figye lembe kell venni az 1. számú mellékletben foglaltakat.”

(6) A levegõ védelmével kapcsolatos egyes szabályokról  szóló 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet 10.  § (3) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az engedélyezési eljárás során a kérelmezõ mûszaki és gazdasági dokumentációval igazolni köteles, hogy
a tervezett, ille tõ leg meg valósított mûszaki megoldás megfelel az elérhetõ legjobb technika alapján meghatározott
levegõvédelmi követelményeknek és elõ írásoknak. Az ügyfél ezen túlmenõen – a mûszaki megoldás
megfelelõségének alátámasztására – szakértõi véleményt is mellékelhet. Az elérhetõ legjobb technika
meghatározásánál figye lembe kell venni az 1. számú mellékletben foglaltakat.”

223.  § A levegõ védelmével kapcsolatos egyes szabályokról  szóló 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet 5.  § (2) bekezdésében az
„egyedi eljárásának keretében” szövegrész helyébe a ,,határozatában” szöveg, 6.  § (3), (4) bekezdésében az
„eljárásban” szövegrész helyébe az „eljárásban – ha az eljárásban szakhatóságként van kijelölve –” szöveg, 6.  §
(9) bekezdésében a ,,külön jogszabály szerinti” szövegrész helyébe a ,,Kormány által rendeletben meghatározott”
szöveg, 7.  § (5) bekezdésében az „és a közegészségügyi hatóság javaslatának figye lembe véte lével” szövegrész
helyébe a ,,hatóság és az egészségügyi államigazgatási szerv véleményének kikérésével” szöveg, 7.  §
(7) bekezdésében az „érintett közegészségügyi” szövegrész helyébe az „ille té kes egészségügyi államigazgatási
szervek” szöveg, 10.  § (6) bekezdésében a ,,végrehajtását határozatban” szövegrész helyébe a ,,végrehajtását” szöveg,
az „a határozatban” szövegrész helyébe az „az” szöveg, 15/A.  § (1) bekezdésében az „a közegészségügyi hatóság
állásfoglalásának figye lembe véte lével” szövegrész helyébe az „az egészségügyi államigazgatási szerv véleményének
kikérésével” szöveg, a ,,hatósági intézkedésérõl a települési önkormányzatot is értesíti” szövegrész helyébe az „és
a határozatát a települési önkormányzat jegyzõjével is közli” szöveg, 15/A.  § (2) bekezdésében
a ,,közlekedésrendészeti szerv” szövegrész helyébe a ,,közlekedési igazgatási szerv” szöveg, az „a közegészségügyi
hatóság” szövegrész helyébe az „az egészségügyi államigazgatási szerv” szöveg, 15/B.  § (4) bekezdésében az
„a közegészségügyi hatóság” szövegrész helyébe az „az egészségügyi államigazgatási szerv” szöveg, a ,,véleményére
tekintettel” szövegrész helyébe a ,,véleményének kikérésével” szöveg, 16.  § (3) bekezdésében a ,,hatóság” szövegrész
helyébe a ,,hatóság (8) bekezdés szerinti” szöveg, 23.  § (1) bekezdésében a ,,jogszabály” szövegrész helyébe
a ,,kormányrendelet” szöveg, 23.  § (2) bekezdés d) pontjában a ,,határozatban állapítja meg a bírságot” szövegrész
helyébe a ,,bírságot szab ki” szöveg, 23.  § (2) bekezdés f) pontjában a ,,határozatban állapítja meg” szövegrész helyébe
a ,,megállapítja” szöveg, 23.  § (2) bekezdés h) pontjában az „intézkedést” szövegrész helyébe az „eljárást” szöveg, 23.  §
(2) bekezdés l) pontjában a ,,határozatban írja elõ” szövegrész helyébe az „elõírja” szöveg, 23.  § (2) bekezdés
r) pontjában az „indokolt” szövegrész helyébe a ,,jogszabályban meghatározott” szöveg, 4. számú melléklet 4.2. számú
melléklet 8. pontjában az „érvényességi idejét” szövegrész helyébe az „idõbeli hatályát” szöveg lép.

224.  § Hatályát veszti a levegõ védelmével kapcsolatos egyes szabályokról  szóló 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet 6.  §
(7) bekezdésében az „egyedi eljárásban” szövegrész, 8.  § (5) bekezdésében az „– egyedi eljárás során –” szövegrész,
10.  § (4) bekezdésében a ,,határozatban” szövegrész, 14.  §-ában az „a közegészségügyi hatóság állásfoglalása alapján”
szövegrész, a ,,hatósági határozatban” szövegrész, 17.  § (1) bekezdése, 18.  § (2) bekezdésében a ,,határozatban”
szövegrész, 20.  § (3) bekezdése, 23.  § (2) bekezdés a) pontjában a ,,határozatban” szövegrész, 23.  § (2) bekezdés
s) pontja, 23.  § (4) bekezdés b) pontjában az „és hatósági intézkedést kezdeményez” szövegrész, 23.  § (4) bekezdés

M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2009. évi 127. szám 36437



c) pontja, 23.  § (4) bekezdés d) pontjában a ,,hatósági hatáskörében határozatban” szövegrész, 23.  § (4) bekezdés
i) pontjában a ,,határozattal” szövegrész, 25.  § (2)–(5) bekezdése, 4. számú melléklet 4.1. számú melléklet 1. pontja.

A szennyvizek és szennyvíziszapok mezõgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól  szóló
50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet módosítása

225.  § A szennyvizek és szennyvíziszapok mezõgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól  szóló 50/2001. (IV. 3.)
Korm. rendelet 5.  §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Ha a kérelmezõ a (3) bekezdésben meghatározott hulladékkezelési engedélyre vonatkozó adatokat nem igazolja,
a talajvédelmi hatóság a kérelem elbírálásához adatszolgáltatás iránti kérelemmel fordul az adatokról nyilvántartást
vezetõ hatósághoz.”

226.  § A szennyvizek és szennyvíziszapok mezõgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól  szóló 50/2001. (IV. 3.)
Korm. rendelet 4.  § (8) bekezdésében az „engedélyt a földhasználónak, valamint a szennyvíztisztító mû,
szennyvízkezelõ berendezés,  illetve a komposztáló telep üzemeltetõjének megküldi” szövegrész helyébe az
„engedélyrõl  szóló határozatot közli a jegyzõvel is” szöveg, 5.  § (1) bekezdésében az „öt példányban” szövegrész
helyébe a ,,három példányban” szöveg, 6.  § (2) bekezdésében az „a felszín alatti víz és a földtani közeg minõségi
védelméhez szükséges határértékekrõl  szóló 10/2000. (VI. 2.) KöM–EüM–FVM–KHVM együttes rendeletben”
szövegrész helyébe az „a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges
határértékekrõl és a szennyezések mérésérõl  szóló miniszteri rendeletben” szöveg, 13.  § (2) bekezdésében a ,,talajtani
szakvéleményben” szövegrész helyébe a ,,talajvédelmi tervben” szöveg, 17.  § (2) bekezdésében a ,,Központ Növény-,
Talaj- és Agrár-környezetvédelmi Igazgatóságnak” szövegrész helyébe a ,,Központjának” szöveg, 18.  §
(2) bekezdésében a ,,(9)” szövegrész helyébe a ,,(8)” szöveg lép.

227.  § Hatályát veszti a szennyvizek és szennyvíziszapok mezõgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól  szóló
50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet 4.  § (9) bekezdése.

A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirõl  szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. 
rendelet módosítása

228.  § (1) A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirõl  szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet
4/A.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A hulladék-minõsítési kérelmet akkreditált laboratórium által végzett mintavétellel és azon alapuló megalapozó
vizsgálatokkal kell alátámasztani. A megalapozó vizsgálatok körét, a mintavétel rendjét és a minõsítési eljárás részletes
szabályait az 1. számú melléklet tartalmazza.”

(2) A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirõl  szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet
6.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„6.  § A háztartások kivételével a veszélyes hulladék termelõje köteles:
a)  minden veszélyes hulladékot eredményezõ tevékenységérõl anyagmérleget készíteni – amelynek tartalmaznia kell 
az adott termelési technológiába bemenõ anyagok mennyiségét és összetételét, a keletkezõ termékek mennyiségét
és összetételét, valamint a veszélyes hulladékok mennyiségét és összetételét –,
b)  a veszélyes hulladék tárolására és kezelésére használt létesítményei és berendezései üzemeltetésérõl üzemnaplót
vezetni, továbbá
c)  nyilvántartást vezetni és adatot szolgáltatni.”

(3) A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirõl  szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet
8.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„8.  § Veszélyes hulladékokkal kapcsolatos kezelési tevékenységhez nincs szükség a környezetvédelmi hatóság
engedélyére a következõ esetekben:
a)  a veszélyes hulladékoknak a termelõ telephelyén (létesítményen) belüli gyûjtése (munkahelyi gyûjtõhelyen, üzemi
gyûjtõhelyen) és mozgatása, valamint a termelõ által végzett elõkezelése,
b) a veszélyes áruk szállítására is jogosult termelõnek, az elõ írásoknak megfelelõ jármûvével saját veszélyes
hulladékának saját telephelyei közötti vagy a kezelõhöz átadásra történõ szállítása,
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c)  a háztartásokban keletkezõ veszélyes hulladéknak a speciális gyûjtõhelyre, hulladékgyûjtõ udvarra vagy átvételre
jogosult kezelõhöz saját jármûvel történõ szállítása,
d)  egyes veszélyes hulladékoknak a lakosságtól  való begyûjtése céljából speciális gyûjtõhelyeken történõ gyûjtése.”

(4) A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirõl  szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet
10.  § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A termelõ csak olyan kezelõnek adhat át veszélyes hulladékot, aki az adott veszélyes hulladék kezelésére jogosult.”

(5) A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirõl  szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet
21.  § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A technológiaminõsítésekrõl  szóló határozatot nyilvánosan közzé kell tenni.”

(6) A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirõl  szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet
26.  §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A veszélyes hulladék kezelésére irányuló engedély iránti kérelmet a környezetvédelmi, természetvédelmi és
tájvédelmi szakértõi tevékenységrõl  szóló jogszabály alapján a hulladékgazdálkodás részszakterületen szakértõi
jogosultsággal rendelkezõ szakértõ is elkészítheti.”

(7) A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirõl  szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet
28.  § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Az (1) bekezdésben meghatározott nyilvántartást a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõség
az interneten, bárki számára ingyenesen és korlátozásmentesen hozzáférhetõ módon naprakészen közzéteszi.”

229.  § A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirõl  szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet 3.  §
(1) bekezdésében a ,,független” szövegrész helyébe az „olyan független” szöveg, a ,,szakirányú felsõfokú
végzettséggel és hulladékgazdálkodási szakértõi engedéllyel” szövegrész helyébe az „és hulladékgazdálkodási
részterületen környezetvédelmi szakértõi jogosultsággal” szöveg, 4/A.  § (1) bekezdésében a ,,15 napon” szövegrész
helyébe a ,,10 munkanapon” szöveg, 4/A.  § (4) bekezdésében az „állásfoglalása” szövegrész helyébe a ,,szakértõi
véleménye” szöveg, az „a Környezetvédelmi Értesítõben közzé teszi” szövegrész helyébe a ,,nyilvánosan közzéteszi”
szöveg, 11.  § (1) bekezdésében a ,,veszélyeshulladék-kezelõhöz történõ elszállításának biztosítása” szövegrész
helyébe a ,,veszélyes hulladéknak a kezelõhöz történõ elszállítása biztosításának az” szöveg, 12.  § (3) bekezdésében az
„engedéllyel rendelkezõ” szövegrész helyébe az „annak kezelésére jogosult” szöveg, 21.  § (3) bekezdésében
a ,,szakvéleménye” szövegrész helyébe a ,,szakértõi véleménye” szöveg, 23.  § (5) bekezdésében az „azonnal
végrehajtandó” szövegrész helyébe a ,,fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható” szöveg, 25.  § (1) bekezdésében
a ,,Hulladékkezelést az a gazdálkodó szervezet vagy külföldi vállalkozás Magyarországon nyilvántartásba vett
fióktelepe végezhet, aki/amely” szövegrész helyébe az „Engedélyhez kötött hulladékkezelési tevékenység annak
a gazdálkodó szervezetnek vagy külföldi vállalkozás Magyarországon nyilvántartásba vett fióktelepének
engedélyezhetõ, amely” szöveg, 25.  § (1) bekezdés e) pontjában a ,,jellege által meghatározott” szövegrész helyébe
a ,,jellegébõl adódóan szükséges” szöveg, 27.  § (1) bekezdés g) pontjában az „érvényességi idejét” szövegrész helyébe
a ,,területi és idõbeli hatályát” szöveg, 27.  § (2) bekezdésében a ,,mindig határozott idõre, de a felülvizsgálati idõköznél
hosszabb idõtartammal” szövegrész helyébe a ,,hat évre” szöveg, 29.  §-ában az „A felülvizsgálatot az engedélyes
a 26.  §-ban meghatározottak benyújtásával kérheti” szövegrész helyébe az „A felülvizsgálatot az engedélyes is kérheti
a 26.  §-ban meghatározottak benyújtásával” szöveg, 1. számú melléklet D) pont 3. alpontjában a ,,14 napon”
szövegrész helyébe a ,,10 munkanapon” szöveg, 3. számú melléklet 1. pontot megelõzõ szövegrészében a ,,30 napon”
szövegrész helyébe a ,,22 munkanapon” szöveg lép.

230.  § Hatályát veszti a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirõl  szóló 98/2001. (VI. 15.)
Korm. rendelet 4.  § (2) bekezdés második mondata, 4/A.  § (3) bekezdése, 11.  § (1) bekezdésében a ,,csak
a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõség engedélyével végezhetõ. A tevékenység végzésének”
szövegrész, 14.  § (1) bekezdés elsõ mondata, 21.  § (5) bekezdése, 23.  § (6) bekezdésében a ,,határozatban” szövegrész,
24.  §-ában az „engedéllyel és” szövegrész, 25.  § (1) bekezdés a) és c) pontja, 26.  § (1) bekezdés a) pontjában a ,,nevét,”
szövegrész, 26.  § (3) bekezdésében az „ , azzal, hogy a kérelemhez a közúti árufuvarozói engedélyt vagy a közúti
árufuvarozói engedély azonosítására alkalmas adatokat is csatolni kell” szövegrész, 27.  § (1) bekezdés a) pontjában
a ,,nevét és” szövegrész, 27.  § (1) bekezdés g) pontjában az „és érvényességi területét” szövegrész, 28.  §
(1) bekezdésében az „ , és errõl értesíti az engedélyest” szövegrész, 32.  § (1) bekezdés a), c)–e) pontja, 32.  §
(3) bekezdése, 1. számú melléklet A) pont 3. alpontjában az „ , a mintavevõ akkreditált laboratórium,
a környezetvédelmi és a közegészségügyi hatóság képviselõjének” szövegrész, 1. számú melléklet B) pont
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5.5. alpontjában az „ , a Hulladékminõsítõ Bizottság írásos nyilatkozatával e módszer elfogadásáról” szövegrész,
1. számú melléklet D) pont 1.1.1. alpontjában a ,,neve,” szövegrész, 1. számú melléklet D) pont 1.1.5. alpontjában az „ ,
a felkérés rövid szakmai indoklása” szövegrész, 1. számú melléklet D) pont 1.3. alpontja, 1. számú melléklet D) pont
2. alpontja, 4. számú melléklet A) pont 1.1. és 1.5. alpontja.

A munkaerõ-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítõi tevékenység nyilvántartásba vételérõl és
folytatásának feltételeirõl  szóló 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása

231.  § (1) A munkaerõ-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítõi tevékenység nyilvántartásba vételérõl és folytatásának
feltételeirõl  szóló 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet 4.  §-t megelõzõ alcíme helyébe a következõ alcím lép:

„A kölcsönbeadói és a magán-munkaközvetítõi tevékenység megkezdésére vonatkozó szabályok”
(2) A munkaerõ-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítõi tevékenység nyilvántartásba vételérõl és folytatásának

feltételeirõl  szóló 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet a következõ 4/A.  §-sal egészül ki:
„4/A.  § (1) A magán-munkaközvetítõi tevékenység folytatásának feltétele, hogy
a)  a magán-munkaközvetítõ vagy az általa foglalkoztatott legalább egy személy az 1. számú mellékletben
meghatározott szakmai képesítéssel, gyakorlattal és
b) a magán-munkaközvetítõ az e rendelet által elõírt esetekben letétbe helyezett vagyoni biztosítékkal
rendelkezzen.
(2) A magán-munkaközvetítõ a tevékenység végzésére irányuló szándékát a 2. számú melléklet szerinti
adattartalommal a székhelye szerinti munkaügyi központnak jelenti be.”

(3) A munkaerõ-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítõi tevékenység nyilvántartásba vételérõl és folytatásának
feltételeirõl  szóló 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet 5.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A nyilvántartásba vételre irányuló kérelmet,  illetve a bejelentést az e célra rendszeresített, a 2. és 3. számú
mellékletben meghatározott adattartalmú formanyomtatványon vagy elektronikus ûrlapon kell benyújtani, amelyhez 
a 4.  § (1) bekezdésében és a 4/A.  § (1) bekezdésében foglaltak igazolására az alábbi okmányokat kell csatolni:
a)  három hónapnál nem régebbi cégkivonatot,  illetve bírósági nyilvántartásba vételrõl  szóló jogerõs bírósági
határozatot, egyéni vállalkozó esetén az egyéni vállalkozókról vezetett nyilvántartásba történõ bejegyzés igazolását,
b) a 4.  § (1) bekezdés b) pontjában és a 4/A.  § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott képesítést igazoló oklevél
hiteles másolatát,  illetve az e rendelet által meghatározott szakterületen eltöltött gyakorlati idõre vonatkozó igazolást,
így különösen a munkáltató által kiállított mûködési bizonyítványt,
c)  a 4.  § (1) bekezdés d) pontjában és a 4/A.  § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint a pénzügyi intézménnyel
kötött letéti szerzõdést.”

(4) A munkaerõ-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítõi tevékenység nyilvántartásba vételérõl és folytatásának
feltételeirõl  szóló 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet 8.  § (3) és (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(3) Ha a 4.  §-ban,  illetve a 4/A.  §-ban foglalt követelmények tekintetében a nyilvántartásba vételt vagy a bejelentést
köve tõen változás következik be, a munkaügyi központ dönt a korábban bejegyzett adatok módosítása vagy
a kölcsönbeadó,  illetve magán-munkaközvetítõ nyilvántartásból  való törlése,  illetve a magán-munkaközvetítõ
e tevékenységétõl  való eltiltása felõl.
(4) Ha a kölcsönbeadó,  illetve a magán-munkaközvetítõ székhelyét más munkaügyi központ ille té kességi területére
helyezi át, ezt a korábbi székhely szerint ille té kes munkaügyi központnál kell bejelenteni. Az ille té kesség hiánya  miatt
áttett iratok alapján az új székhely szerint ille té kes munkaügyi központ nyilvántartásba veszi a kölcsönbeadót,  illetve
a magán-munkaközvetítõt.”

(5) A munkaerõ-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítõi tevékenység nyilvántartásba vételérõl és folytatásának
feltételeirõl  szóló 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet 8.  § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal a magán-munkaközvetítõkrõl, valamint a kölcsönbeadókról nyilvánosan
hozzáférhetõ nyilvántartást (a továb biak ban: országos nyilvántartás) vezet a honlapján az (5) bekezdésben
meghatározott adattartalommal. A munkaügyi központ gondoskodik az ille té kességi területén nyilvántartásba vett
kölcsönbeadók és bejelentett magán-munkaközvetítõk adatainak az országos nyilvántartásban  való rögzítésérõl.”

(6) A munkaerõ-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítõi tevékenység nyilvántartásba vételérõl és folytatásának
feltételeirõl  szóló 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet 16.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„16.  § (1) A munkaügyi központ
a)  törli a nyilvántartásból a kölcsönbeadót,  illetve a magán-munkaközvetítõt eltiltja a tevékenység folytatásától, és
egyidejûleg törli a nyilvántartásból, ha
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aa) a 4.  § (1) bekezdésében,  illetve a 4/A.  § (1) bekezdésében foglalt feltételekkel nem rendelkezik,
ab) a vagyoni biztosítékot az elõírt határidõben nem pótolta,
ac) a 12.  §-ban és a 13.  §-ban meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségének felszólítás ellenére nem, vagy nem
az elõírt tartalommal tesz eleget, vagy
ad) az Mt. vagy e rendelet szabályainak többszöri megszegésével folytatja tevékenységét;
b) törli a nyilvántartásból a kölcsönbeadót,  illetve a magán-munkaközvetítõt, ha
ba) tevékenysége megszüntetését bejelentette, vagy
bb) jogutód nélkül megszûnt.
(2) Amennyiben a nyilvántartásból  való törlésre,  illetve a tevékenységtõl eltiltásra az (1) bekezdés a) pont
ab) alpontjában foglaltak alapján került sor, a kölcsönbeadó,  illetve a magán-munkaközvetítõ legkorábban csak
a törlést, eltiltást elrendelõ határozat jogerõre emelkedését követõ hat hónap elteltével vehetõ újra nyilvántartásba,
 illetve folytathatja újra tevékenységét.
(3) A törlésrõl a munkaügyi központ a kölcsönzési,  illetve magán-munkaközvetítõ tevékenységet folytató gazdasági
társaságot bejegyzõ cégbíróságot, egyéb jogi személyt nyilvántartó bíróságot, valamint a vállalkozói nyilvántartást
vezetõ szervet, valamint a letétet kezelõ pénzügyi intézményt értesíti.”

(7) A munkaerõ-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítõi tevékenység nyilvántartásba vételérõl és folytatásának
feltételeirõl  szóló 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

232.  § A munkaerõ-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítõi tevékenység nyilvántartásba vételérõl és folytatásának
feltételeirõl  szóló 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet 4.  § (1) bekezdésében az „A kölcsönbeadót és
a magán-munkaközvetítõt (a továb biak ban együtt: kérelmezõ) a székhelye szerinti munkaügyi központ akkor veszi
nyilvántartásba, ha” szövegrész helyébe az „A kölcsönbeadói tevékenység folytatását a székhelye szerinti munkaügyi
központ nyilvántartásba vétel útján akkor engedélyezi, ha” szöveg, 6.  § (3) bekezdésében a ,,kérelmezõ” szövegrész
helyébe a ,,kérelmezõ vagy a bejelentõ” szöveg, 7.  § (2) bekezdésében a ,,törli, a letéti szerzõdés a törlést” szövegrész
helyébe a ,,törli,  illetve a tevékenységtõl eltiltja, a letéti szerzõdés a törlést, eltiltást” szöveg, 8.  § (2) bekezdésében
a ,,szerinti” szövegrész helyébe a ,,szerint ille té kes” szöveg, a ,,valamint a nyilvántartásból  való törlésrõl” szövegrész
helyébe az „a nyilvántartásból  való törlésrõl, valamint a magán-munkaközvetítõi tevékenységtõl történõ eltiltásról”
szöveg, 8.  § (5) bekezdésében az „az általa nyilvántartásba vett” szövegrész helyébe az „a” szöveg, 9.  §
(3) bekezdésében a ,,§-ban” szövegrész helyébe a ,,§-ban és a 4/A.  §-ban” szöveg, az „a nyilvántartást vezetõ”
szövegrész helyébe az „az õt nyilvántartásba vevõ” szöveg, 1. számú mellékletében a ,,4.  § (1) bekezdésének
b) pontjában” szövegrész helyébe a ,,4.  § (1) bekezdés b) pontjában és 4/A.  § (1) bekezdés a) pontjában” szöveg lép.

233.  § Hatályát veszti a munkaerõ-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítõi tevékenység nyilvántartásba vételérõl és
folytatásának feltételeirõl  szóló 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet 4.  § (1) bekezdés a) pontjában az „ ,  illetve
a magán-munkaközvetítõi” szövegrész, az „illet ve az egyéni vállalkozó magán-munkaközvetítésre jogosító vállalkozói
igazolvánnyal,” szövegrész, 8.  § (7) bekezdése, 9.  § (1), (2) bekezdésében az „ ,  illetve a magán-munkaközvetítõ” szövegrész.

Az egyes kültéri berendezések zajkibocsátási követelményeirõl és megfelelõségük tanúsításáról  szóló
140/2001. (VIII. 8.) Korm. rendelet módosítása

234.  § Az egyes kültéri berendezések zajkibocsátási követelményeirõl és megfelelõségük tanúsításáról  szóló 140/2001.
(VIII. 8.) Korm. rendelet 3.  § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Az e rendeletben foglalt követelmények betartását a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság és a Magyar
Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal kereskedelmi és piacfelügyeleti hatósága (a továb biak ban együtt: felügyelõség)
ellenõrzi.”

Az örökségvédelmi bírságról  szóló 191/2001. (X. 18.) Korm. rendelet módosítása

235.  § Az örökségvédelmi bírságról  szóló 191/2001. (X. 18.) Korm. rendelet 7.  § (2) bekezdésében a ,,nemzeti kulturális
örökség miniszterét” szövegrész helyébe a ,,kultúráért felelõs minisztert” szöveg lép.

236.  § Hatályát veszti az örökségvédelmi bírságról  szóló 191/2001. (X. 18.) Korm. rendelet 3.  § (2) bekezdésében a ,,hatósági”
szövegrész, 6.  § (2) és (3) bekezdése, 7.  § (1) bekezdésében az „és végrehajtható” szövegrész.
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Az ivóvíz minõségi követelményeirõl és az ellenõrzés rendjérõl  szóló 
201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet módosítása

237.  § (1) Az ivóvíz minõségi követelményeirõl és az ellenõrzés rendjérõl  szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 6.  §
(3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A vízvizsgálat költségei eljárási költségnek minõsülnek.”

(2) Az ivóvíz minõségi követelményeirõl és az ellenõrzés rendjérõl  szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 9.  §
(3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az OTH a kapott adatok alapján évente értékeli az ivóvízminõség országos helyzetét, és az errõl  szóló összefoglalót
évente, valamint az éves településsoros ivóvíz-minõségi adatokat, élelmiszer-vállalkozások ivóvíz-minõségi helyzetére 
vonatkozó adatokat az ÁNTSZ honlapján közzéteszi.”

238.  § Az ivóvíz minõségi követelményeirõl és az ellenõrzés rendjérõl  szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 4.  §
(7) bekezdésében az „OTH” szövegrész helyébe az „ÁNTSZ Országos Tisztifõorvosi Hivatala (a továb biak ban: OTH)”
szöveg, az „érvényes” szövegrész helyébe a ,,hatályos” szöveg, 4.  § (8) bekezdésében a ,,kezdeményeznie” szövegrész
helyébe a ,,kérelmeznie” szöveg, 4.  § (9) bekezdésében a ,,felügyelõségnek” szövegrész helyébe a ,,felügyelõséggel”
szöveg, a ,,meg kell küldeni” szövegrész helyébe a ,,közölni kell” szöveg, 5.  § (5) bekezdésében az „ÁNTSZ Országos
Tisztifõorvosi Hivatala (a továb biak ban: OTH)” szövegrész helyébe az „OTH” szöveg, 6.  § (4) bekezdésében
a ,,megtilthatja,” szövegrész helyébe a ,,megtilthatja vagy” szöveg, 7.  § (2) bekezdésében az „és adatokat” szövegrész
helyébe a ,,kell benyújtani és a kérelemben az alábbi adatokat” szöveg, a ,,benyújtani:” szövegrész helyébe a ,,közölni:”
szöveg, 8.  § (4) bekezdésében az „ideig érvényes” szövegrész helyébe az „idõre szól” szöveg, 8.  § (5) bekezdésében
a ,,kezdeményezni” szövegrész helyébe a ,,kérelmezni” szöveg, 8.  § (6) bekezdésében a ,,vezet” szövegrész helyébe
a ,,vezet, amelyet az ÁNTSZ honlapján havonta, bárki számára ingyenesen, korlátozás nélkül hozzáférhetõ és kereshetõ 
módon közzétesz” szöveg, 10.  § (12) bekezdésében az „érvényes” szövegrész helyébe a ,,hatályos” szöveg lép.

239.  § Hatályát veszti az ivóvíz minõségi követelményeirõl és az ellenõrzés rendjérõl  szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet
6.  § (4) bekezdésében a ,, ,  vagy meghozhat bármilyen intézkedést, amelyet jogszabály hatáskörébe utal” szövegrész,
8.  § (7) bekezdése.

A települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirõl  szóló 
213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet módosítása

240.  § (1) A települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirõl  szóló 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet
8.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A forgalmazó a forgalmazás helyén elkülönített hulladékgyûjtésre alkalmas gyûjtõedényt – az általa forgalmazott
termékbõl származó települési szilárd hulladék átvételére – hulladékkezelési engedély nélkül helyezhet el.”

(2) A települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirõl  szóló 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet
11.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A hasznosítási engedély megadásához a következõ szempontokat kell figye lembe venni:
a)  a kérelmezõ hasznosítási technológiája a hasznosításra javasolt települési szilárd hulladék összetétele
függvényében, különös tekintettel a kezelendõ összetevõk anyagi minõségére, mennyiségére és koncentrációjára;
b) a hasznosítás során keletkezõ új hulladék,  illetve a nem hasznosítható, megmaradó hulladék mennyisége és
kezelése;
c)  a hasznosítással elõállítani kívánt termék,  illetve alapanyag minõsége és környezeti jellemzõi;
d) a bemutatott technológia anyag- és energiahatékonysága, valamint a hasznosítás során a környezeti elemeket érõ
terhelések.”

(3) A települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirõl  szóló 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet
21.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„21.  § (1) A hulladékkezelési engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell a következõket:
a) az engedélyt kérõ KSH azonosító kódját;
b) a tervezett kezelési tevékenység megnevezését;
c) a kezelni kívánt települési hulladék
ca) megnevezését, tervezett összetételét,
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cb) tervezett teljes mennyiségét, figyelemmel a hulladékkezelõ létesítmény kapacitására,
cc) kezelési technológiáját, annak mûszaki és környezetvédelmi jellemzõit;
d) a kezelés telephelyére vonatkozó mûszaki jellegû információkat;
e) a tervezett tevékenységgel érintett település megnevezését;
f) az engedélyt kérõnek a hulladékkezelést szolgáló mûszaki és pénzügyi eszközeit, személyi feltételeit.
(2) A hulladékkezelés engedélyezése iránti kérelmet a környezetvédelmi, természetvédelmi és tájvédelmi szakértõi
tevékenységrõl  szóló jogszabály alapján a hulladékgazdálkodás részszakterületen szakértõi jogosultsággal
rendelkezõ szakértõ is elkészítheti.”

(4) A települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirõl  szóló 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet
25.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdésben meghatározott nyilvántartásnak a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának
általános szabályairól  szóló tör vény ben meghatározott adattartalmát a környezetvédelmi, természetvédelmi és
vízügyi felügyelõség az interneten bárki számára ingyenesen és korlátozásmentesen hozzáférhetõ módon,
naprakészen közzéteszi.”

241.  § A települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirõl  szóló 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet
16.  § (3) bekezdésében a ,,vízügyi hatóság” szövegrész helyébe a ,,környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi
felügyelõség” szöveg, az „az üzemeltetõvel történt egyeztetés lefolytatását” szövegrész helyébe az „a rendelkezésre
álló szennyvíztisztító telepek üzemeltetõinek nyilatkozattételre  való felhívását” szöveg, 17.  § (1) bekezdésében
a ,,hulladékkezelõ” szövegrész helyébe a ,,gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó” szöveg, 17.  § (1) bekezdés
b) pontjában a ,,tevékenységi körében szerepel a hulladékkezelés (TEÁOR számmal)” szövegrész helyébe
a ,,rendelkezik a környezetbiztonságra, ille tõ leg az esetlegesen bekövetkezõ havária elhárítására vonatkozó tervvel”
szöveg, 20.  § (1) bekezdésében a ,,környezetvédelmi hatóság” szövegrész helyébe a ,,környezetvédelmi,
természetvédelmi és vízügyi felügyelõség” szöveg, 22.  § (1) bekezdésében az „– a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól  szóló 2004. évi CXL. törvény 72.  §-ának (1) bekezdésében foglaltakra is
figyelemmel –” szövegrész helyébe az „a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól  szóló tör vény ben
meghatározottakon túl” szöveg, 22.  § (1) bekezdés e) pontjában a ,,jellegû információkat” szövegrész helyébe
a ,,követelményeket” szöveg, 22.  § (1) bekezdés i) pontjában az „érvényességi idejét” szövegrész helyébe az „idõbeli
hatályát” szöveg, 22.  § (2) bekezdésében a ,,környezetvédelmi hatóság” szövegrész helyébe a ,,környezetvédelmi,
természetvédelmi és vízügyi felügyelõség” szöveg, 22.  § (3) bekezdésében az „érvényességi idõtartam” szövegrész
helyébe a ,,hatály” szöveg, 22.  § (4) bekezdésében az „érvényességi idõtartamát” szövegrész helyébe a ,,hatályát”
szöveg, 22.  § (5) és (6) bekezdésében a ,,környezetvédelmi hatóságnak” szövegrész helyébe a ,,környezetvédelmi,
természetvédelmi és vízügyi felügyelõségnek” szöveg, 22.  § (7) bekezdésében a ,,feltételeit a környezetvédelmi
hatóság határozatban közli az üzemeltetõvel” szövegrész helyébe a ,,feltételeirõl a környezetvédelmi,
természetvédelmi és vízügyi felügyelõség dönt” szöveg, 23.  §-ában a ,,környezetvédelmi hatóság” szövegrész helyébe
a ,,környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõség” szöveg, 23/A.  § (1) bekezdésében az „érvényességi
idõtartamát” szövegrész helyébe a ,,hatályát” szöveg, a ,,környezetvédelmi hatóság” szövegrészek helyébe
a ,,környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõség” szöveg, az „érvényességi idõtartamának” szövegrész
helyébe a ,,hatályának a” szöveg, 23/A.  § (3) bekezdésében az „érvényességi ideje” szövegrész helyébe a ,,hatályának
lejárta vagy” szöveg, 24.  § (1) bekezdésében, 28.  § (2), (3) bekezdésében a ,,környezetvédelmi hatóságnak” szövegrész
helyébe a ,,környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõségnek” szöveg, 24.  § (2) bekezdésében, 25.  §
(1) bekezdésében, 27.  § (1), (2) bekezdésében a ,,környezetvédelmi hatóság” szövegrész helyébe a ,,környezetvédelmi,
természetvédelmi és vízügyi felügyelõség” szöveg lép.

242.  § Hatályát veszti a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirõl  szóló 213/2001. (XI. 14.)
Korm. rendelet 7.  § (4) bekezdés második mondata, 17.  § (1) bekezdés a) pontja, 17.  § (2) bekezdésében a ,, ,  valamint
a 12.  § (2) bekezdése szerinti elõkezelést végezheti” szövegrész, 20.  § (3) bekezdése, 21.  § f) pontja, 22.  §
(1) bekezdésében az „a következõket” szövegrész, 22.  § (1) bekezdés a) pontjában a ,,nevét,” szövegrész, 23/A.  §
(2) bekezdése, 26.  §-a, 27.  § (1) bekezdés a), c), d) pontja, 27.  § (3) bekezdése.
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A jegyzõ hulladékgazdálkodási feladat- és hatáskörérõl  szóló 
241/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet módosítása

243.  § Hatályát veszti a jegyzõ hulladékgazdálkodási feladat- és hatáskörérõl  szóló 241/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet 1.  §
g) pontjában a ,,[Hgt. 44.  § (1) bekezdés]” szövegrész.

A hulladékgazdálkodási bírság mértékérõl, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról  szóló
271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet módosítása

244.  § A hulladékgazdálkodási bírság mértékérõl, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról  szóló 271/2001.
(XII. 21.) Korm. rendelet 2.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A bírság kiszabására a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel az ille té kes környezetvédelmi, természetvédelmi és
vízügyi felügyelõség,  illetve az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõség jogosult.”

245.  § A hulladékgazdálkodási bírság mértékérõl, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról  szóló 271/2001.
(XII. 21.) Korm. rendelet 2.  § (5) bekezdésében a ,,nyilvántartásba vételi (bejelentkezési)” szövegrészek helyébe
a ,,bejelentési” szöveg, 2.  § (7) bekezdés d) pontjában az „ ,  illetve a koordináló szervezet a nyilvántartásba vételi”
szövegrész helyébe az „a bejelentési” szöveg, 4.  § (3), (4) bekezdésében a ,,környezetvédelmi felügyelõség” szövegrész
helyébe a ,,környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõség” szöveg, 4.  § (4) bekezdésében az „Az érdemi” 
szövegrész helyébe az „A” szöveg, 5.  § (2) bekezdésében a ,,30 napon” szövegrész helyébe a ,,22 munkanapon” szöveg,
5.  § (4) bekezdésében a ,,tájékoztatásul megküldi” szövegrész helyébe a ,,közli” szöveg, az „önkormányzatnak”
szövegrész helyébe az „önkormányzattal” szöveg lép.

246.  § Hatályát veszti a hulladékgazdálkodási bírság mértékérõl, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról  szóló
271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet 5.  § (1) bekezdés második, harmadik, negyedik mondata, 5.  § (3) bekezdése.

A nem polgári célú frekvenciagazdálkodás feladatait ellátó hatóság szervezetérõl, 
valamint a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás rendjérõl  szóló 279/2001. (XII. 23.) Korm. rendelet
módosítása

247.  § (1) A nem polgári célú frekvenciagazdálkodás feladatait ellátó hatóság szervezetérõl, valamint a nem polgári célú
frekvenciagazdálkodás rendjérõl  szóló 279/2001. (XII. 23.) Korm. rendelet 1.  § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) A rendelet hatálya kiterjed a nem polgári célú frekvenciagazdálkodási tevékenységre, valamint a nem polgári célú
rádióállomások, rádióhálózatok (a továb biak ban együtt: rádiótávközlõ rendszerek) telepítésére és üzemben tartására,
valamint a nem polgári célú rádióberendezések belföldi forgalomba hozatalára.”

(2) A nem polgári célú frekvenciagazdálkodás feladatait ellátó hatóság szervezetérõl, valamint a nem polgári célú
frekvenciagazdálkodás rendjérõl  szóló 279/2001. (XII. 23.) Korm. rendelet 4.  § (3) bekezdés c)–e) pontja helyébe
a következõ rendelkezések lépnek:
(A Hatóság önálló feladata:)
„c) engedélyezi a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás körébe tartozó rádiótávközlõ rendszerek telepítését,  illetve 
üzemben tartását;
d) a felhasználók tevékenységéhez fûzõdõ sajátos érdekek figye lembe véte lével ellenõrzi az engedélyezett
rádióberendezések, rádiótávközlõ rendszerek mûködését, a nem polgári célú frekvenciák használatát;
e) lefolytatja a nem polgári célú rádióberendezések nyilvántartásba vételi eljárásait, és jogszabály alapján ellenõrzi
a rádióberendezések megfelelõségét igazoló dokumentumokat;”

(3) A nem polgári célú frekvenciagazdálkodás feladatait ellátó hatóság szervezetérõl, valamint a nem polgári célú
frekvenciagazdálkodás rendjérõl  szóló 279/2001. (XII. 23.) Korm. rendelet 4.  § (3) bekezdés g) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
(A Hatóság önálló feladata:)
„g) felhasználónként, rendeltetés és mûszaki jellemzõk szerint nyilvántartja a nem polgári célú frekvenciahasználatot
és a bejelentett rádióberendezéseket;”
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(4) A nem polgári célú frekvenciagazdálkodás feladatait ellátó hatóság szervezetérõl, valamint a nem polgári célú
frekvenciagazdálkodás rendjérõl  szóló 279/2001. (XII. 23.) Korm. rendelet 6.  § (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(4) A Hatóságnak a külön jogszabályban meghatározott frekvenciakijelöléssel, rádióengedéllyel, zavarelhárítással,
valamint a nem polgári célú rádióberendezések nyilvántartásba vételével kapcsolatos közigazgatási hatósági
eljárásaiban a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól  szóló tör vény központi államigazgatási szerv
vezetõjének az elsõ fokú döntése elleni fellebbezést kizáró rendelkezése nem alkalmazható. A Hatóság által a külön
jogszabályban meghatározott frekvenciakijelölésrõl, rádióengedélyrõl, zavarelhárításról, valamint a nem polgári célú
rádióberendezések nyilvántartásba vételérõl hozott elsõ fokú döntés ellen benyújtott fellebbezést a nem polgári célú
frekvenciagazdálkodásért felelõs miniszter bírálja el. A nem polgári célú frekvenciagazdálkodásért felelõs miniszter
a fellebbezés elbírálásához beszerzi a Kormányzati Frekvenciagazdálkodási Tanács véleményét.”

248.  § A nem polgári célú frekvenciagazdálkodás feladatait ellátó hatóság szervezetérõl, valamint a nem polgári célú
frekvenciagazdálkodás rendjérõl  szóló 279/2001. (XII. 23.) Korm. rendelet 5.  § (2) és (3) bekezdésében
a ,,frekvenciagazdálkodási feladatokat ellátó” szövegrész helyébe a ,,frekvenciagazdálkodásért felelõs” szöveg lép.

Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási szabályairól  szóló 
281/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

249.  § Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási szabályairól  szóló 281/2001. (XII. 26.) Korm.
rendelet 20/D.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A megbízást jóváhagyottnak kell tekinteni, ha a Felügyelet 22 munkanapon belül nem dönt.”

250.  § Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási szabályairól  szóló 281/2001. (XII. 26.) Korm.
rendelet 20/B.  § (1) bekezdésében a ,,letétkezelõnek a Polgári Törvénykönyvrõl  szóló 1959. évi IV. törvény 215.  §-ának
(1) bekezdése szerinti” szövegrész helyébe a ,,letétkezelõ” szöveg lép.

251.  § Hatályát veszti az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási szabályairól  szóló 281/2001.
(XII. 26.) Korm. rendelet 30.  § (2) bekezdés p) pontjában és 30.  § (3) bekezdés o) pontjában az „internetes” szövegrész.

A magánnyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási tevékenységérõl  szóló 
282/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

252.  § A magánnyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási tevékenységérõl  szóló 282/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet
16/B.  § (1) bekezdésében a ,,letétkezelõnek a Polgári Törvénykönyvrõl  szóló 1959. évi IV. törvény 215.  §-ának
(1) bekezdése szerinti” szövegrész helyébe a ,,letétkezelõ” szöveg, 16/D.  § (2) bekezdésében a ,,Felügyelet a kérelem
kézhezvételét követõ 30 napon belül azt nem utasítja el, az engedélyezési eljárást nem függeszti fel, vagy
a hiánypótlás érdekében nem intézkedik” szövegrész helyébe a ,,Felügyelet 22 munkanapon belül nem dönt” szöveg
lép.

253.  § Hatályát veszti a magánnyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási tevékenységérõl  szóló 282/2001. (XII. 26.) Korm.
rendelet 22.  § (2) bekezdés n) pontjában és 22.  § (3) bekezdés m) pontjában az „internetes” szövegrész.

A befektetési és az árutõzsdei szolgáltatási tevékenység, az értékpapír letéti õrzés, az értékpapír
letétkezelés, valamint az elszámolóházi tevékenység végzéséhez szükséges személyi, tárgyi, 
technikai és biztonsági feltételekrõl  szóló 283/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

254.  § Hatályát veszti a befektetési és az árutõzsdei szolgáltatási tevékenység, az értékpapír letéti õrzés, az értékpapír
letétkezelés, valamint az elszámolóházi tevékenység végzéséhez szükséges személyi, tárgyi, technikai és biztonsági
feltételekrõl  szóló 283/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet 2.  § (1) bekezdésében az „ , az idegen nyelvû okiratot hiteles
magyar nyelvû fordításban” szövegrész.
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A dematerializált értékpapír elõállításának és továbbításának módjáról és biztonsági szabályairól,
valamint az értékpapírszámla, központi értékpapírszámla és az ügyfélszámla megnyitásának 
és vezetésének szabályairól  szóló 284/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

255.  § A dematerializált értékpapír elõállításának és továbbításának módjáról és biztonsági szabályairól, valamint az
értékpapírszámla, központi értékpapírszámla és az ügyfélszámla megnyitásának és vezetésének szabályairól  szóló
284/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet 2.  §-ában az „5.  §-ban meghatározott” szövegrész helyébe az „5.  §-ban
meghatározott –” szöveg, 4.  § (3) bekezdésében a ,,kezdeményezi” szövegrész helyébe a ,,kérelmezi” szöveg lép.

256.  § Hatályát veszti a dematerializált értékpapír elõállításának és továbbításának módjáról és biztonsági szabályairól,
valamint az értékpapírszámla, központi értékpapírszámla és az ügyfélszámla megnyitásának és vezetésének
szabályairól  szóló 284/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet 4.  § (4) bekezdése.

A kötvényrõl  szóló 285/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

257.  § A kötvényrõl  szóló 285/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet 2.  § (3) bekezdésében a ,,pénzmosás megelõzésérõl és
megakadályozásáról  szóló 1994. évi XXIV. törvény 2/B.  § (2) bekezdése” szövegrész helyébe a ,,pénzmosás és
a terrorizmus finanszírozása megelõzésérõl és megakadályozásáról  szóló tör vény” szöveg, 2.  § (5) bekezdés
a) pontjában a ,,név” szövegrész helyébe a ,,családi és utónév, születési családi és utónév” szöveg lép.

A letéti jegyrõl  szóló 287/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

258.  § A letéti jegyrõl  szóló 287/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet 2.  § (3) bekezdésében a ,,pénzmosás megelõzésérõl és
megakadályozásáról  szóló 1994. évi XXIV. törvény 2/B.  § (2) bekezdése” szövegrész helyébe a ,,pénzmosás és
a terrorizmus finanszírozása megelõzésérõl és megakadályozásáról  szóló tör vény” szöveg, 2.  § (5) bekezdés
a) pontjában a ,,név” szövegrész helyébe a ,,családi és utónév, születési családi és utónév” szöveg lép.

A pénzváltási tevékenységrõl  szóló 297/2001. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

259.  § A pénzváltási tevékenységrõl  szóló 297/2001. (XII. 27.) Korm. rendelet 6.  § c) pontjában az „engedélykérelem”
szövegrész helyébe az „engedély iránti kérelem” szöveg, 7.  § c) pontjában a ,,kézhezvételétõl” szövegrész helyébe
a ,,közlésétõl” szöveg, 9.  §-ában a ,,vizsgálat lezárását köve tõen” szövegrész helyébe a ,,büntetõeljárás lezárását
köve tõen, a büntetõeljárás eredményétõl függõen” szöveg, 10.  § (7) bekezdésében a ,,pénzmosás megelõzésérõl és
megakadályozásáról  szóló 1994. évi XXIV. törvény 2/D.  §-ában” szövegrész helyébe a ,,pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozása megelõzésérõl és megakadályozásáról  szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 17.  §-ában” szöveg lép.

A magyar igazolvány és a magyar hozzátartozói igazolvány kiadásával kapcsolatos eljárásról  szóló
318/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

260.  § Hatályát veszti a magyar igazolvány és a magyar hozzátartozói igazolvány kiadásával kapcsolatos eljárásról  szóló
318/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet 5.  § (2) bekezdése, 9.  § (1) bekezdésében a ,,határozattal” szövegrész.

A szomszédos államokban élõ magyarokról  szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó személyek
diákkedvezményeirõl  szóló 319/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

261.  § (1) A szomszédos államokban élõ magyarokról  szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó személyek
diákkedvezményeirõl  szóló 319/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet 6.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A Hivatalnak a diákkedvezményekre  való jogosultság megállapítására irányuló közigazgatási hatósági eljárásában
a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól  szóló tör vény központi államigazgatási szerv vezetõjének az elsõ 
fokú döntése elleni fellebbezést kizáró rendelkezése nem alkalmazható. A Hivatal elsõ fokú döntése ellen tíz
munkanapon belül az oktatásért felelõs miniszterhez lehet fellebbezni.”

(2) A szomszédos államokban élõ magyarokról  szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó személyek
diákkedvezményeirõl  szóló 319/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet 7.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
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„7.  § (1) A Hivatal a jogosultság megállapításával egyidejûleg a jogosult adatait nyilvántartásba veszi.
(2) A kérelem adatait a Hivatal – a jogosultságok fennállásáig – megõrzi elektronikus adattárában.”

262.  § A szomszédos államokban élõ magyarokról  szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó személyek
diákkedvezményeirõl  szóló 319/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet 5.  § (4) bekezdésében, 5.  § (7) bekezdés c) pontjában az
„az igénylõlap” szövegrész helyébe az „a kérelem” szöveg, 5.  § (7) bekezdésében a ,,Hivatalhoz beérkezõ
igénylõlapnak” szövegrész helyébe a ,,kérelemnek” szöveg, 5.  § (7) bekezdés a) pontjában a ,,családi és utónevét,
születési helyét és idejét, anyja nevét” szövegrész helyébe a ,,természetes személyazonosító adatait” szöveg, 20.  §
(1) bekezdésében a ,,határozatot” szövegrész helyébe a ,,döntést” szöveg lép.

263.  § Hatályát veszti a szomszédos államokban élõ magyarokról  szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó személyek
diákkedvezményeirõl  szóló 319/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet 5.  § (4) bekezdés második mondata, 5.  § (8) bekezdése,
20.  § (2) bekezdése.

A családi gazdaságok létrehozásáról, nyilvántartásba vételérõl, mûködtetésérõl, valamint kiemelt
támogatásukról  szóló 326/2001. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

264.  § (1) A családi gazdaságok létrehozásáról, nyilvántartásba vételérõl, mûködtetésérõl, valamint kiemelt támogatásukról
 szóló 326/2001. (XII. 30.) Korm. rendelet 4.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A családi gazdaság nyilvántartásba vételét a családi gazdálkodó a gazdálkodó család tagjai közös kérelmének
benyújtásával a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központja által az 1. számú melléklet szerinti adattartalommal
rendszeresített és a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központja honlapján közzétett formanyomtatványon
kérheti az MgSzH területi szervétõl.”

(2) A családi gazdaságok létrehozásáról, nyilvántartásba vételérõl, mûködtetésérõl, valamint kiemelt támogatásukról
 szóló 326/2001. (XII. 30.) Korm. rendelet 4.  § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Az MgSzH területi szerve a családi gazdaságot akkor veszi nyilvántartásba, ha a családi gazdálkodó)
„a) a kitöltött kérelemhez nyilatkozatot csatol arról, hogy a Tv. szerint élethivatásszerûen mezõgazdasági,  illetve
mezõgazdasági kiegészítõ tevékenységet kíván folytatni,”

(3) A családi gazdaságok létrehozásáról, nyilvántartásba vételérõl, mûködtetésérõl, valamint kiemelt támogatásukról
 szóló 326/2001. (XII. 30.) Korm. rendelet 4.  § (3) és (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(3) Az MgSzH területi szerve a nyilvántartásba vételrõl hozott határozatot közli a családi gazdasághoz tartozó
ingatlanok fekvése szerint ille té kes körzeti földhivatallal (a továb biak ban: földhivatal) is. A földhivatal a családi
gazdálkodó földhasználati lapjára a családi gazdasághoz tartozó termõföldterületeket érintõen azok családi
gazdasághoz tartozásának tényét jegyzi be.
(4) Ha a családi gazdálkodó nem csatolja a (2) bekezdés c) pontjában meghatározott okiratokat, az MgSzH területi
szerve a kérelem benyújtását köve tõen megkereséssel fordul az adatot nyilvántartó hatósághoz.”

(4) A családi gazdaságok létrehozásáról, nyilvántartásba vételérõl, mûködtetésérõl, valamint kiemelt támogatásukról
 szóló 326/2001. (XII. 30.) Korm. rendelet 5.  § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Az MgSzH területi szerve törli a nyilvántartásból a családi gazdaságot, ha)
„b) már nem felel meg azoknak a feltételeknek, amelyek alapján a Tv. 3.  § h) pontja szerint családi gazdaságnak
minõsült,”

(5) A családi gazdaságok létrehozásáról, nyilvántartásba vételérõl, mûködtetésérõl, valamint kiemelt támogatásukról
 szóló 326/2001. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.

265.  § A családi gazdaságok létrehozásáról, nyilvántartásba vételérõl, mûködtetésérõl, valamint kiemelt támogatásukról
 szóló 326/2001. (XII. 30.) Korm. rendelet 3.  § a) pontjában a ,,használatukban” szövegrész helyébe az
„a használatukban” szöveg, a ,,használatába adásáról, valamint” szövegrész helyébe a ,,részére történõ átadásáról,”
szöveg, 4.  § (2) bekezdés c) pontjában a ,,hiánya esetén” szövegrész helyébe a ,,hiánya esetén – a (4) bekezdés
figye lembe véte lével –” szöveg, 6.  § (1) bekezdésében a ,,határozattal dönt és értesíti a földhivatalt” szövegrész helyébe 
a ,,szóló határozatát közli a földhivatallal is” szöveg, 6.  § (2) bekezdésében a ,,határozat egy példányát 15 napon belül
megküldi” szövegrész helyébe a ,,határozatot közli” szöveg, a ,,Hivatalnak (a továb biak ban: adóhatóság)” szövegrész
helyébe a ,,Hivatallal (a továb biak ban: adóhatóság) is” szöveg, 8.  §-ában a ,,8 napon” szövegrész helyébe az „öt
munkanapon” szöveg lép.
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266.  § Hatályát veszti a családi gazdaságok létrehozásáról, nyilvántartásba vételérõl, mûködtetésérõl, valamint kiemelt
támogatásukról  szóló 326/2001. (XII. 30.) Korm. rendelet 9.  § (1) bekezdés a) pontja, 9.  § (2) bekezdése, 11.  §-a, 2. számú
melléklete.

A termõföldre vonatkozó elõvásárlási és elõhaszonbérleti jog gyakorlásának részletes szabályairól  szóló
16/2002. (II. 18.) Korm. rendelet módosítása

267.  § (1) A termõföldre vonatkozó elõvásárlási és elõhaszonbérleti jog gyakorlásának részletes szabályairól  szóló 16/2002.
(II. 18.) Korm. rendelet 1.  § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az ajánlat közlése az ingatlan fekvése szerint ille té kes települési önkormányzat (a fõvárosban a fõvárosi kerületi
önkormányzat) polgármesteri hivatala,  illetve a körjegyzõség székhelyén a körjegyzõség (a továb biak ban együtt:
polgármesteri hivatal) hirdetõtáblájára  való kifüggesztéssel, a körjegyzõséghez tartozó többi településen pedig
a helyben szokásos módon történik.”

(2) A termõföldre vonatkozó elõvásárlási és elõhaszonbérleti jog gyakorlásának részletes szabályairól  szóló 16/2002.
(II. 18.) Korm. rendelet 2.  § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A tájékoztató kormányzati portálon  való közzététele céljából a jegyzõ a (4) bekezdésben foglalt adatokat –
a földügyért felelõs miniszter által erre a célra rendszeresített, a kormányzati portálon elérhetõ elektronikus ûrlapon,
a külön jogszabályban meghatározott biztonságos elektronikus dokumentumtovábbító szolgáltatás segítségével,
 illetve ha ez technikai okok  miatt nem lehetséges, telefax útján – az ajánlat kifüggesztése napján megküldi a központi
elektronikus szolgáltató rendszert mûködtetõ szervezetnek (a továb biak ban: mûködtetõ szervezet). A telefax útján
történõ adatszolgáltatás céljából az önkormányzati miniszter a (4) bekezdés szerinti adattartalommal
formanyomtatványt rendszeresít és tesz közzé az általa vezetett minisztérium honlapján azzal, hogy
a formanyomtatvány tartalmazza annak megjelölését is, hogy az ajánlat termõföld adásvételére vagy haszonbérletére
vonatkozik, tartalmazza továbbá az ellenszolgáltatásként megjelölt vételár összegét vagy haszonbér
(díj/terményszolgáltatás) mértékét, az adatszolgáltatás keltét és a jegyzõ aláírását.”

A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó 
építésügyi hatósági engedélyezési eljárások szabályairól  szóló 40/2002. (III. 21.) Korm. rendelet
módosítása

268.  § (1) A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági
engedélyezési eljárások szabályairól  szóló 40/2002. (III. 21.) Korm. rendelet 7.  § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) Az építésügyi hatósági engedély iránti kérelmet az elsõ fokú katonai építésügyi hatóság részére a 2. számú
melléklet szerinti adattartalommal – az elsõ fokú katonai építésügyi hatóság által rendszeresített
formanyomtatványon –, egy példányban kell elõterjeszteni.”

(2) A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági
engedélyezési eljárások szabályairól  szóló 40/2002. (III. 21.) Korm. rendelet 7.  § (2) bekezdés c) és d) pontja helyébe
a következõ rendelkezések lépnek:
(Az engedély iránti kérelemhez mellékelni kell:)
„c) tervezõi nyilatkozatot egy példányban,
d) az érintett és ille té kességgel rendelkezõ víz- és csatornázási mû, gázmû, távhõellátó szerv, áramszolgáltató szerv,
távközlési szolgáltató és a villamosmû üzemben tartója nyilatkozatát egy példányban arra vonatkozóan, hogy az
építmény rendeltetésszerû használatához szükséges kapacitású közmû-,  illetve energiaellátás az építési
engedélyezéskor rendelkezésre áll,  illetve a használatbavételi engedély megkéréséig biztosítható,”

(3) A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági
engedélyezési eljárások szabályairól  szóló 40/2002. (III. 21.) Korm. rendelet 7.  § (2) bekezdése a következõ f) ponttal
egészül ki:
(Az engedély iránti kérelemhez mellékelni kell:)
„f) új veszélyes katonai objektum építményei építésére vonatkozó kérelem esetében a veszélyes katonai
objektumokkal kapcsolatos hatósági eljárás rendjérõl  szóló kormányrendeletben meghatározott tartalmú biztonsági
dokumentációt.”
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(4) A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági
engedélyezési eljárások szabályairól  szóló 40/2002. (III. 21.) Korm. rendelet 8.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„8.  § A szakhatósági hozzájárulás megadásáról az eljárásba bevont minden szakhatóság tíz munkanapon belül dönt.”

(5) A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági
engedélyezési eljárások szabályairól  szóló 40/2002. (III. 21.) Korm. rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet
12. melléklete lép.

269.  § Hatályát veszti a sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó
építésügyi hatósági engedélyezési eljárások szabályairól  szóló 40/2002. (III. 21.) Korm. rendelet 6.  § (1) bekezdés
e) pontja, 6.  § (2) bekezdése, 7.  § (2) bekezdés b) pontjában az „– az érintett szakhatóság szakterületét érintõ
egyszerûsített dokumentációt –” szövegrész.

A könyvviteli szolgáltatást végzõk nyilvántartásba vételérõl  szóló 
93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet módosítása

270.  § (1) A könyvviteli szolgáltatást végzõk nyilvántartásba vételérõl  szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet 1.  § (1) bekezdés
b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A rendelet hatálya kiterjed:)
„b) a könyvviteli szolgáltatás végzésére jogosító engedélyt kérelmezõ és az engedély alapján nyilvántartásba vett,
valamint a számviteli tör vény 152/B.  §-a szerinti tevékenységét bejelentõ és a bejelentés alapján nyilvántartásba vett
természetes személyekre,”

(2) A könyvviteli szolgáltatást végzõk nyilvántartásba vételérõl  szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet 1.  § (2) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) E rendelet hatálya nem terjed ki a könyvviteli szolgáltatást végzõ aktív és tagságukat szüneteltetõ kamarai tag
könyvvizsgálókra, akiknek a nyilvántartását a Magyar Könyvvizsgálói Kamara vezeti, és akiknek a szakmai
továbbképzésérõl a Magyar Könyvvizsgálói Kamara gondoskodik.”

(3) A könyvviteli szolgáltatást végzõk nyilvántartásba vételérõl  szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet 2.  §-a helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„2.  § A számvitelrõl  szóló 2000. évi C. törvény (a továb biak ban: számviteli tör vény) 150.  § (2) bekezdése szerinti
könyvviteli szolgáltatás végzésére jogosult az a természetes személy, aki okleveles könyvvizsgálói képesítéssel,  illetve
mérlegképes könyvelõi képesítéssel vagy a mérlegképes könyvelõi képesítéssel – az engedélyezés szempontjából –
egyenértékû szakképesítéssel rendelkezik.”

(4) A könyvviteli szolgáltatást végzõk nyilvántartásba vételérõl  szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet 3.  §-a helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„3.  § (1) Ha a szakképesítést tanúsító oklevél vagy bizonyítvány
a)  ipari, mezõgazdasági, erdõgazdasági, állami gazdasági, termelõszövetkezeti, kereskedelmi (áruforgalmi),
közlekedési, építõipari szakon megszerzett mérlegképes könyvelõi szakképesítést,  illetve a szak megjelölése nélküli
mérlegképes könyvelõi szakképesítést igazol, akkor az engedélyben,  illetve az igazolványban és a nyilvántartásban
a vállalkozási szakterületen szerzett szakképesítést,
b) felsõfokú államháztartási szakképesítést,  illetve felsõfokú költségvetési szakképesítést igazol, akkor az
engedélyben,  illetve az igazolványban és a nyilvántartásban az államháztartási szakterületen szerzett szakképesítést,
c)  biztosítási, értékpapír-forgalmazási, pénzintézeti,  illetve pénzügyi szervezeti szakon megszerzett mérlegképes
könyvelõi szakképesítést igazol, akkor az engedélyben,  illetve az igazolványban és a nyilvántartásban a pénzügyi
szakterületen szerzett szakképesítést,
d) egyéb szervezeti (nonprofit),  illetve egyéb szervezeti szakon megszerzett mérlegképes könyvelõi szakképesítést
igazol, akkor az engedélyben,  illetve az igazolványban és a nyilvántartásban az egyéb szervezeti (nonprofit)
szakterületen szerzett szakképesítést
kell megjelölni.
(2) Az engedélyezés szempontjából mérlegképes könyvelõi képesítéssel egyenértékû szakképesítéssel rendelkezõk
esetében a szakképesítést,  illetve a végzettséget igazoló oklevélben szereplõ szaknak és szakiránynak meg fele lõen kell 
az engedélyben,  illetve az igazolványban és a nyilvántartásban az (1) bekezdés szerinti adott szakterületen szerzett
szakképesítést megjelölni.
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(3) Az engedélyezés szempontjából mérlegképes könyvelõi képesítéssel egyenértékû szakképesítéssel rendelkezik az,
aki a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen,  illetve annak jogutód intézményében vagy a Pénzügyi és
Számviteli Fõiskola,  illetve annak jogutód intézménye pénzügyi és számviteli karán vagy szakán – az alapképzés
keretében – 1978. január 1-je és 1995. december 31-e között oklevelet szerzett, továbbá az, aki ugyanezen idõtartam
alatt olyan egyetemen, fõiskolán szerzett az alapképzés keretében oklevelet, amely egyetemen, fõiskolán számvitel,
gazdasági tevékenység elemzése, számvitel- és ügyvitelszervezés, ellenõrzés tantárgyakból szigorlatot vagy
államvizsgát tett, hároméves számviteli vagy gazdasági (pénzügyi) ellenõrzési gyakorlat után, ha a Számviteli Képesítõ
Bizottság Titkárságához benyújtott kérelem alapján az Elnökségtõl „mérlegképes könyvelõi igazolás”-t,  illetve
„felsõfokú költségvetési igazolás”-t kért és kapott.
(4) Az engedélyezés szempontjából mérlegképes könyvelõi képesítéssel egyenértékû szakképesítéssel rendelkezik az,
aki a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen,  illetve annak jogutód intézményében vagy a Pénzügyi és
Számviteli Fõiskola,  illetve annak jogutód intézménye pénzügyi és számviteli karán vagy szakán – az alapképzés
keretében – 1978. január 1-je és 1995. december 31-e között oklevelet szerzett, hároméves számviteli vagy gazdasági
(pénzügyi) ellenõrzési gyakorlat után, ha a (3) bekezdés szerinti igazolást ugyan nem kérte, de az akkor hatályos
rendelkezések szerint eredményesen kérhette volna.
(5) Az engedélyezés szempontjából mérlegképes könyvelõi képesítéssel egyenértékû szakképesítéssel rendelkezik az,
aki 1978. január 1-je és 1995. december 31-e között olyan egyetemen, fõiskolán szerzett – az alapképzés keretében –
oklevelet, amely egyetemen, fõiskolán számvitel, gazdasági tevékenység elemzése, számvitel- és ügyvitelszervezés,
ellenõrzés tantárgyakból szigorlatot vagy államvizsgát tett, és ezt, továbbá azt hitelt érdemlõ módon (a képesítést
igazoló oklevél másolatával, leckekönyvvel, órarenddel, tematikával vagy egyéb módon alátámasztva) igazolja, hogy
e tantárgyakat olyan részletezéssel és követelményrendszerrel oktatták, mint ugyanezen idõtartam alatt hatályos
rendelkezések szerint a mérlegképes könyvelõket, és errõl a (3) bekezdés szerinti igazolást ugyan nem kérte, de az
akkor hatályos rendelkezések szerint eredményesen kérhette volna, és akinek legalább hároméves
pénzügyi-számviteli gyakorlata van.
(6) Az engedélyezés szempontjából mérlegképes könyvelõi képesítéssel egyenértékû szakképesítéssel rendelkezik az,
aki felsõoktatási intézményben – az alapképzés keretében – 1993. május 9-e és 1997. december 31-e között jog,
pénzügyek, szaknak megfelelõ gazdaságtan, számvitelszervezés és vezetés, szaknak megfelelõ számvitel és elemzés,
szaknak megfelelõ ellenõrzés tantárgyakból kollokviumot, szigorlatot vagy államvizsgát tett, és akinek legalább
hároméves pénzügyi-számviteli gyakorlata volt, ezek alapján az egyenértékûség elismerésérõl igazolást (oklevelet)
kért és kapott.
(7) Az engedélyezés szempontjából mérlegképes könyvelõi képesítéssel egyenértékû szakképesítéssel rendelkezik az,
aki felsõoktatási intézményben – az alapképzés keretében – 1993. május 9-e és 1997. december 31-e között jog,
pénzügyek, szaknak megfelelõ gazdaságtan, számvitelszervezés és vezetés, szaknak megfelelõ számvitel és elemzés,
szaknak megfelelõ ellenõrzés tantárgyakból kollokviumot, szigorlatot vagy államvizsgát tett, és ezt, továbbá azt hitelt
érdemlõ módon (a képesítést igazoló oklevél másolatával, leckekönyvvel, órarenddel, tematikával vagy egyéb módon
alátámasztva) igazolja, hogy e tantárgyak vizsgakövetelményei a mérlegképes könyvelõi szakképesítés központi
követelményrendszerében meghatározott tartalmat is felölelték, és ennek elismerésérõl a (6) bekezdés szerinti
igazolást (oklevelet) ugyan nem kérte, de az akkor hatályos rendelkezések szerint eredményesen kérhette volna, és
akinek legalább hároméves pénzügyi-számviteli gyakorlata van.
(8) Az engedélyezés szempontjából mérlegképes könyvelõi képesítéssel egyenértékû szakképesítéssel rendelkezik az,
aki 1998. január l-jét köve tõen, legkésõbb a 2001/2002. tanévben megkezdett egyetemi, fõiskolai tanulmányai során
az alapképzés keretében számvitel és elemzés feladatcsoportból szigorlatot, záróvizsgát vagy államvizsgát,
a pénzügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai követelményeirõl  szóló 2/1995. (II. 22.) PM rendelet –
2001. október 1-jén hatályos – 6., 7. és 8. számú melléklet IV. pont b) alpontjában felsorolt többi feladatcsoportból
2006. december 31-ig vizsgát tett, és ezt, továbbá azt hitelt érdemlõ módon (leckekönyvvel, órarenddel, tematikával
vagy egyéb módon alátámasztva) igazolja, hogy e tantárgyak vizsgakövetelményei a mérlegképes könyvelõi képesítés 
központi követelményrendszerében meghatározott tartalmat is felölelték. Az engedélyezés szempontjából
mérlegképes könyvelõi képesítéssel egyenértékû szakképesítéssel rendelkezik az, aki a 2. számú melléklet szerinti
szakirányú felsõoktatási intézményben (annak jogutódjában) az alapképzés keretében, az ott megjelölt karon, szakon,
szakirányon és évfolyamon diplomát szerzett,  illetve legkésõbb a 2001/2002. tanévben megkezdett tanulmányait
köve tõen 2006. december 31-ig diplomát szerzett.
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(9) Az engedélyezés szempontjából mérlegképes könyvelõi képesítéssel egyenértékû szakképesítéssel rendelkezik az,
aki szakirányú felsõoktatási intézményben 1978. január 1-je elõtt megkezdett tanulmányai alapján 1981. június 30-ig
az alapképzés keretében oklevelet szerzett, és amely oklevél alapján, hároméves könyvelõi (revizori) gyakorlat után
a)  „mérlegképes könyvelõi igazolás”-t kért és kapott,
b) a „mérlegképes könyvelõi igazolás”-t ugyan nem kérte, de az akkor hatályos rendelkezések szerint eredményesen
kérhette volna.
(10) Az engedélyezés szempontjából mérlegképes könyvelõi képesítéssel egyenértékû szakképesítéssel rendelkezik
az, aki külföldi egyetemen, fõiskolán az alapképzés keretében oklevelet szerzett és 2001. december 31-ét megelõzõen
a 2. számú melléklet szerinti szakirányú felsõoktatási intézményben (annak jogutódjában), az ott megjelölt karon,
szakon, szakirányon és idõszakban alapképzés keretében szerzett oklevélként honosította oklevelét, valamint
rendelkezik Magyarországon szerzett hároméves számviteli, pénzügyi, ellenõrzési gyakorlattal.
(11) Az engedélyezés szempontjából mérlegképes könyvelõi képesítéssel egyenértékû szakképesítéssel rendelkezik
az, akinek külföldön szakirányú felsõoktatási intézményben szerzett oklevelét az eljáró hatóság a 2. számú
mellékletben meghatározott szakok valamelyikén kiállított, közgazdász végzettséget tanúsító dokumentumként az
elismerésre vonatkozó jogszabályok alapján 1995. május 1-je után elismerte, és aki rendelkezik a magyarországi
tevékenység gyakorlásához szükséges, a mérlegképes könyvelõi képesítésre vonatkozó külön jogszabályban
meghatározott ismeretekkel és nyelvtudással, továbbá rendelkezik Magyarországon szerzett hároméves számviteli,
pénzügyi, ellenõrzési gyakorlattal. Külön tör vény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ személy
esetében a szakmai gyakorlatot elfogadottnak kell tekinteni, amennyiben a kérelmezõ ezt már teljesítette az Európai
Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségrõl  szóló megállapodásban részes más államban,  illetve olyan
államban, amelynek állampolgára az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségrõl  szóló
megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerzõdés alapján a letelepedés és
a szolgáltatásnyújtás joga tekintetében az Európai Gazdasági Térségrõl  szóló megállapodásban részes állam
állampolgárával azonos jogállást élvez.
(12) Az engedély iránti kérelem elbírálásához szükséges dokumentumokat a kérelemmel egyidejûleg kell benyújtani.
A (4), (5), (7) és (8) bekezdés, valamint a (9) bekezdés b) pontja szerinti esetben a kérelemhez benyújtott egyetemi,
fõiskolai oklevél, bizonyítvány másolata alapján a kérelem elbírálása a kérelmezõ tanulmányai idõszakában hatályos,
a mérlegképes könyvelõk szakképesítésére vonatkozó jogszabályi elõ írások alapján történik.
(13) Az okleveles könyvvizsgálói képesítéssel rendelkezõk esetében az engedélyben,  illetve az igazolványban és
a nyilvántartásban a vállalkozási szakterületen szerzett szakképesítést kell megjelölni. Amennyiben az okleveles
könyvvizsgálói képesítéssel rendelkezõ természetes személy a vállalkozási szakterülettõl eltérõ más szakterületen
legalább hároméves szakmai gyakorlatot igazol, úgy az engedélyben,  illetve az igazolványban és a nyilvántartásban
ezen szakterület(ek)en szerzett szakképesítést is meg lehet jelölni.”

(5) A könyvviteli szolgáltatást végzõk nyilvántartásba vételérõl  szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet 4.  §-a helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„4.  § A könyvviteli szolgáltatást végzõk nyilvántartásba vételét végzõ szervezetként, valamint az e rendelet hatálya alá
tartozó könyvviteli szolgáltatást nyújtók tekintetében a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának
általános szabályairól  szóló 2009. évi LXXVI. törvény (a továb biak ban: Szolgtv.) szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó
hatóságként a Kormány a pénzügyminisztert jelöli ki.”

(6) A könyvviteli szolgáltatást végzõk nyilvántartásba vételérõl  szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet 5.  §-a helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„5.  § (1) A könyvviteli szolgáltatás végzésére jogosító engedélyt meg kell adni minden olyan természetes személynek
a kérelme esetén, aki megfelel a számviteli tör vény 151.  § (5) bekezdése szerinti feltételeknek.
(2) Az engedély iránti kérelmet az 1. számú mellékletben meghatározott adattartalommal a 10/C.  §-ban
meghatározottak szerint kell megküldeni a pénzügyminiszter részére. A kérelemhez – a (3) bekezdésben foglaltak
figye lembe véte lével – mellékelni kell:
a)  a szakképesítést, a képesítést igazoló oklevél, bizonyítvány másolatát,
b) hatósági erkölcsi bizonyítványt,  illetve abban az esetben, ha a kérelmezõ a kérelem benyújtását megelõzõen
hatósági erkölcsi bizonyítványt más, a pénzügyminiszter által vezetett nyilvántartásba vételhez már benyújtott, és az
az új kérelem benyújtásakor még érvényes, elegendõ a hatósági erkölcsi bizonyítvány másolatát mellékelni,
c)  1 db 6 hónapnál nem régebbi 2,5x3,2 cm-es (elektronikus benyújtás esetén 1 db minimum 320x240, maximum
752x582 pixel méretû, 24 bit színmélységû, „jpg” formátumú) igazolványképet,
d) a külön jogszabályban meghatározott igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló dokumentumot.
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(3) A kérelmezõ a (2) bekezdés b) pontja szerinti hatósági erkölcsi bizonyítvány adatainak pénzügyminiszter általi
beszerzését is kérheti – a hatósági erkölcsi bizonyítványról  szóló külön jogszabályban meghatározott díj megfizetése
mellett – az 1. számú mellékletben meghatározott adattartalommal.
(4) A (2) bekezdés d) pontja szerinti díj befizetésének azonosításához a kérelmezõnek az 1. számú mellékletben
meghatározott adattartalommal nyilatkoznia kell a befizetõ személyérõl. A nyilatkozat tartalmazza a befizetést igazoló 
dokumentum (átutalási,  illetve készpénz-átutalási megbízás) számát.
(5) A pénzügyminiszter jogosult a kérelmezõ adatait – a nyilvántartásba vétel elõtt – ellenõrizni, a kérelmezõ pedig
külön kérésre köteles az adatok hitelességét az azt alátámasztó eredeti dokumentumokkal a felhívásban
meghatározott idõpontig igazolni.
(6) Amennyiben az engedély visszavonására okot adó körülmény merült fel, az engedély jogosultja vagy annak
tör vényes képviselõje köteles azt – az ok bekövetkeztét követõ – 30 napon belül bejelenteni a pénzügyminiszternek.
Az engedély visszavonása iránti kérelmet az 1. számú mellékletben meghatározott adattartalommal kell benyújtani
a 10/C.  §-ban meghatározottak szerint. A kérelemhez csatolni kell a 8.  § (1) bekezdése szerinti igazolványt, valamint
a (2) bekezdés d) pontjában elõírt dokumentumot is.
(7) A számviteli tör vény 151.  § (6) bekezdésében meghatározott esetekben – kivéve a számviteli tör vény 151.  §
(6) bekezdés e) pontját – a pénzügyminiszter hivatalból indított eljárásban intézkedik az engedély visszavonásáról és
ezzel egyidejûleg a nyilvántartásból  való törlésrõl.
(8) Az engedély visszavonását köve tõen, az engedély iránti ismételt kérelem benyújtásakor a kérelmezõnek
a (2) bekezdés a) pontjában megjelölt – a korábbi engedélyezési eljárásban már benyújtott – dokumentumot nem kell
mellékelnie.
(9) Az engedély alapján nyilvántartásba vett személy a nyilvántartásban szereplõ adatokban bekövetkezett változást
– amennyiben az adatváltozás nem érinti a 8.  § (1) bekezdése szerinti igazolványon szereplõ adatokat – az
adatváltozást követõ 30 napon belül köteles bejelenteni az 1. számú mellékletben meghatározott adattartalommal
a pénzügyminiszternek a 10/C.  §-ban meghatározottak szerint. A bejelentéshez mellékelni kell az igazolvány
másolatát, az adatváltozást igazoló, valamint a (2) bekezdés d) pontjában, továbbá a (4) bekezdésben elõírt
dokumentumot is.
(10) Amennyiben az adatváltozás érinti a 8.  § (1) bekezdése szerinti igazolványon szereplõ adatokat is, akkor
– a (9) bekezdésben foglalt bejelentési kötelezettségen túlmenõen – a bejelentéshez csatolni kell az igazolványt, az
adatváltozást igazoló, valamint a (2) bekezdés c) és d) pontjában, továbbá a (4) bekezdésben elõírt dokumentumot is.
(11) Ha a 8.  § (1) bekezdése szerinti igazolvány elveszett, ellopták, megsemmisült,  illetve megrongálódott,
a nyilvántartásba vett személy köteles ezt az 1. számú mellékletben meghatározott adattartalommal bejelenteni
a pénzügyminiszternek a 10/C.  §-ban meghatározottak szerint. A bejelentéshez mellékelni kell a (2) bekezdés c) és
d) pontjában, valamint a (4) bekezdésben elõírt dokumentumot,  illetve megrongálódás esetén az igazolványt is.”

(7) A könyvviteli szolgáltatást végzõk nyilvántartásba vételérõl  szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet 6.  §-a helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„6.  § (1) A könyvviteli szolgáltatás végzésére jogosító engedély – ha jogszabály másként nem rendelkezik – a 3.  § (1), (2), 
 illetve (13) bekezdése szerint az engedélyben,  illetve igazolványban és a nyilvántartásban megjelölt szakterületen
szerzett szakképesítéstõl függetlenül bármely szakterületen jogosít a könyvviteli szolgáltatás végzésére.
(2) Azoknál a kérelmeknél, amelyeknél a 2009. január 1-jét megelõzõen hatályos szabályok szerint megszerzett oklevél, 
bizonyítvány,  illetve mérlegképes könyvelõi igazolás alapján a szakképesítés szakterülete nem állapítható meg,
a könyvviteli szolgáltatás végzését a kérelmezõ szakmai gyakorlatának meg fele lõen kell a 3.  § (1), (2) és (13) bekezdés
szerinti szakterületek egyikének megjelölésével engedélyezni. Ebben az esetben, ha az egy-egy szakterület igazolt
szakmai gyakorlata nem éri el a három évet, de együttesen meghaladja azt, akkor a kérelem a leghosszabb szakmai
gyakorlatot jelentõ szakterület megjelölésével engedélyezhetõ.
(3) Amennyiben a mérlegképes könyvelõ az engedélyben,  illetve az igazolványban és a nyilvántartásban korábban
megjelölt szakképesítési szakterületétõl eltérõ második,  illetve további szakterületen szakképesítést szerzett, akkor
ezen adatváltozás alapján kérelmezheti az új szakképesítésének megfelelõ szakterület megjelölését is tartalmazó új
igazolvány kiállítását és a megjelölés nyilvántartásba vételét.”

(8) A könyvviteli szolgáltatást végzõk nyilvántartásba vételérõl  szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet 8.  §-a és 8/A.  §-a
helyébe a következõ rendelkezések lépnek, és a következõ 8/B.  §-sal egészül ki:
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„8.  § (1) A kérelmezõ adatait, ha a kérelmezõ a számviteli tör vény ben és az e rendeletben elõírt követelményeknek
megfelel, és az adatok a szükséges dokumentumokkal alátámasztottak, a pénzügyminiszter az engedély megadásával
egyidejûleg a nyilvántartásba felveszi, és a 3. számú mellékletben meghatározott tartalmú igazolványt állít ki.
(2) Az engedélyezéssel kapcsolatos eljárás ügyintézési határideje 45 munkanap.
(3) Amennyiben a kérelem adatai hiányosak, nem meg fele lõen igazoltak, akkor a kérelmezõt a kérelem
elõ ter jesz tésétõl számított 22 munkanapon belül hiánypótlásra kell felhívni 30 napos hiánypótlási határidõ
megadásával.
(4) Az (1)–(3) bekezdés elõ írásait kell meg fele lõen alkalmazni a nyilvántartásba bejegyzett adatok módosítására, az
igazolvány cseréjére, pótlására,  illetve az engedély visszavonására irányuló eljárásban is.
8/A.  § (1) A 8.  § (1) bekezdése szerinti igazolvány igazolja a könyvviteli szolgáltatás végzésére  való jogosultságot, az
engedély megadásának idejét és idõbeli hatályát.
(2) A pénzügyminiszter a 8.  § (1) bekezdése szerinti igazolványt kizárólag magyar nyelven állítja ki.
8/B.  § (1) A számviteli tör vény 152/B.  §-a szerinti, határon átnyúló könyvviteli szolgáltatást végzõ természetes személy
(e § tekintetében a továb biak ban: szolgáltatásnyújtó) bejelentésére és nyilvántartásba vételére a külföldi
bizonyítványok és oklevelek elismerésérõl  szóló 2001. évi C. törvény, továbbá a külföldi bizonyítványok és oklevelek
elismerésérõl  szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóság kijelölésérõl, valamint
a nyilatkozattételi kötelezettség alá esõ szolgáltatások felsorolásáról  szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet (ez utóbbi
a továb biak ban: elismerési kormányrendelet) elõ írásait az e §-ban foglaltak figye lembe véte lével kell alkalmazni.
(2) A szolgáltatásnyújtó a tevékenység folytatására irányuló szándékát írásbeli nyilatkozatban jelenti be
a pénzügyminiszternek. A bejelentésnek – a szolgáltatásnyújtónak az elismerési kormányrendeletben meghatározott
adatain túlmenõen – tartalmaznia kell az alábbi adatokat:
a)  a számviteli tör vény 151.  § (5) bekezdés a) pont aa)–ad), af) alpontjában szereplõ adatokat,
b) letelepedés helye szerinti tagállam megnevezését.
(3) A bejelentéshez mellékelni kell az elismerési kormányrendeletben elõírtakon túlmenõen a bejelentéshez
kapcsolódó illeték befizetését igazoló dokumentumot.
(4) A határon átnyúló könyvviteli szolgáltatást végzõk nyilvántartása a (2) bekezdésben meghatározott adatokat is
tartalmazza, továbbá tartalmazhatja a szolgáltatásnyújtó önkéntes adatszolgáltatása alapján a számviteli tör vény
151.  § (9) bekezdésében meghatározott adatokat.
(5) A szolgáltatásnyújtó vagy tör vényes képviselõje 30 napon belül köteles bejelenteni az 1. számú mellékletben
meghatározott adattartalommal a pénzügyminiszternek, amennyiben a számviteli tör vény 151.  § (6) bekezdés
b)–d) vagy f)–g) pontja szerinti körülmény merült fel. A bejelentés alapján a pénzügyminiszter a nyilvántartásból  való
törlésrõl intézkedik.
(6) A szolgáltatásnyújtót a szakképesítését,  illetve végzettségét igazoló dokumentumban szereplõ szaknak és
szakiránynak meg fele lõen, a 3.  § (1), (2) és (13) bekezdésében meghatározott szakterületek valamelyikén szerzett
szakképesítés megjelölésével kell a bejelentés alapján a könyvviteli szolgáltatást végzõk nyilvántartásába felvenni.
(7) A bejelentés alapján könyvviteli szolgáltatást végzõk nyilvántartásba vételére meg fele lõen alkalmazni kell a 8.  § (2)
és (3) bekezdésében foglalt rendelkezéseket. A pénzügyminiszter a bejelentés alapján a szolgáltatásnyújtónak
a tevékenység folytatására  való jogosultságát haladéktalanul ellenõrzi.
(8) Ha ellenõrzése során megállapítja, hogy a szolgáltatásnyújtó a határon átnyúló szolgáltatásnyújtás jogával nem
rendelkezik, vagy ha a számviteli tör vény 151.  § (6) bekezdésében meghatározott körülmények bekövetkeznek,
a pénzügyminiszter hivatalból megtiltja a szolgáltatásnyújtónak a könyvviteli szolgáltatás nyújtását, és törli
a szolgáltatásnyújtót a nyilvántartásból.”

(9) A könyvviteli szolgáltatást végzõk nyilvántartásba vételérõl  szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet 9.  § (1) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A pénzügyminiszter szakértõkbõl bizottságot (a továb biak ban: bizottság) hoz létre, amelynek feladata
a)  az engedélyezés folyamatának állandó figyelemmel kísérése és a felmerült, vitatott kérdésekben – a 3.  §
(3)–(11) bekezdésében foglalt, szakképesítések tekintetében – szakértõi vélemény kialakítása,
b) a számviteli tör vény 151.  § (6) bekezdés a) pontja szerinti kimentésre vonatkozó igazolás véleményezése azzal,
hogy a kimentés akkor támogatható, ha a kimentését kérõ az érintett továbbképzési idõszakban a kimentésre okot
adó körülmény felmerülését köve tõen nem nyújt,  illetve nem nyújtott könyvviteli szolgáltatást,
c)  a nyilvántartásba vett személyek szakmai továbbképzésének szervezésére és lebonyolítására jelentkezõ
szervezetek 10/A.  §-ban meghatározott akkreditációs (minõsítési) eljárásában  való részvétel, valamint javaslattétel
azok elfogadásával kapcsolatban.”
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(10) A könyvviteli szolgáltatást végzõk nyilvántartásba vételérõl  szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet 10.  §-a helyébe
a következõ rendelkezés lép, és a következõ 10/A–10/C.  §-sal egészül ki:
„10.  § (1) A számviteli tör vény 152.  § (1) bekezdése szerinti szakmai továbbképzési kötelezettség a könyvviteli
szolgáltatás végzésére engedéllyel rendelkezõ személyt a nyilvántartásba vételt követõ – április 1. és december 31.
közötti – továbbképzési évtõl kezdõdõen terheli.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség teljesíthetõ az adott továbbképzési évben a szakmai továbbképzésben
közremûködõ oktatók felkészítésén  való részvétel igazolásával is.
(3) Az (1) bekezdés szerinti kötelezõ évi szakmai továbbképzésnek a szakmai szervezetek és az Országos Számviteli
Bizottság bevonásával meghatározott témaköreit, idõtartamát, valamint a nyilvántartásba vett személyek szakmai
továbbképzésének szervezésére és lebonyolítására jelentkezõ szervezetek akkreditációs (minõsítési) eljárásával
kapcsolatos tájékoztatót a pénzügyminiszter évente, a továbbképzési évet megelõzõ év október 31-éig
közleményben teszi közzé a Hivatalos Értesítõben, a Pénzügyi Közlönyben, valamint a Pénzügyminisztérium
honlapján.
(4) A könyvviteli szolgáltatást végzõknek a számviteli tör vény 152.  § (1) bekezdésében elõírt továbbképzési
kötelezettsége teljesítése szempontjából az olyan továbbképzõ szervezet által folytatott képzésen  való részvétel
fogadható el, amely szervezet megfelel a 10/A.  §-ban meghatározott akkreditációs feltételeknek. Az akkreditációval
rendelkezõ szervezetek névsorát a pénzügyminiszter a Hivatalos Értesítõben, a Pénzügyi Közlönyben, valamint
a Pénzügyminisztérium honlapján, közleményben az akkreditációs eljárást követõ év január 31-éig közzéteszi.
(5) Az akkreditációval rendelkezõ szervezetek által szervezett szakmai továbbképzést, a továbbképzés minõsítési
feltételeknek megfelelõ lebonyolítását a pénzügyminiszter ellenõrzi. Az ellenõrzés annak vizsgálatára irányul, hogy az
akkreditációval rendelkezõ szervezet folyamatosan teljesíti-e az e rendelet szerinti akkreditációs követelményeket.
10/A.  § (1) Az akkreditációs eljárás a szakmai továbbképzés szervezésére és lebonyolítására jelentkezõ szervezet
(a továb biak ban: szervezet) kérelmére indul. A kérelmet a 4. számú mellékletben meghatározott tartalommal,
a (7) bekezdésben felsorolt mellékletekkel együtt kell legkésõbb a továbbképzési évet megelõzõ év november 30-áig
a pénzügyminiszternek benyújtani.
(2) Az akkreditációs eljárás annak megállapítására irányul, hogy a szervezet megfelel-e az e rendeletben
meghatározott feltételeknek.
(3) A pénzügyminiszter az akkreditáció iránti kérelmek elbírálása során ellenõrzi, hogy a benyújtott dokumentumok
megfelelnek-e az e rendeletben meghatározott követelményeknek, és szükség esetén hiánypótlásra hívja fel
a szervezetet. A szervezetnek a hiánypótlásra a hiánypótlási felhívás közlésétõl számított 5 munkanapig van
lehetõsége.
(4) Akkreditációt az a felnõttképzési tevékenység folytatására jogosult szervezet kaphat, amely
a)  rendelkezik legalább 3 éves, pénzügyi, számviteli területen szerzett oktatásszervezési vagy továbbképzési
gyakorlattal,
b) rendelkezik a tervezett számú továbbképzéshez szükséges, szakmailag felkészült, legalább 3 éves – az adott
továbbképzési évet megelõzõ öt évben megszerzett – pénzügyi, számviteli vagy adózási oktatói gyakorlattal és az
oktatott témának megfelelõ szakirányú felsõfokú végzettséggel rendelkezõ oktatói kapacitással,
c)  rendelkezik a továbbképzés lebonyolításához szükséges tárgyi, technikai feltételekkel, ideértve az oktatással
kapcsolatos nyilvántartási rendszert is, valamint
d) az akkreditációs eljárás megkezdése elõtt, a külön jogszabályban meghatározottak szerint az igazgatási
szolgáltatási díjat megfizette.
(5) Nem adható akkreditáció, ha a szervezet – a kérelem benyújtásának idõpontjában – az adózás rendjérõl  szóló
2003. évi XCII. törvény 178.  § 32. pontja szerint nem minõsül köztartozásmentes adózónak.
(6) Az (5) bekezdés szerinti kizáró feltétel fennállásának hiányát
a)  a szervezet 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal igazolja, vagy
b) az a tény igazolja, hogy a szervezet szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.
(7) A szervezetnek a 4. számú mellékletben meghatározott tartalmú akkreditáció iránti kérelméhez mellékelni kell:
a)  a kérelmezõ felnõttképzési tevékenység folytatására  való jogosultságát igazoló dokumentumokat,
b) az oktatók név szerinti felsorolását, az oktatók szakirányú felsõfokú végzettségét igazoló oklevél másolatát és
részletes szakmai önéletrajzát, különös tekintettel a szaknak megfelelõ szakmai és oktatási gyakorlatra, valamint az
oktatók nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a kérelemben meghatározott adataiknak – az akkreditációs feltételek
fennállásának ellenõrzése érdekében – a szervezet és a pénzügyminiszter által történõ kezeléséhez hozzájárulnak,
továbbá, hogy a szervezetnél oktatást vállalnak.
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(8) Az a szervezet, amely korábbi – a 2009. január 1-jét megelõzõen hatályos elõ írások szerinti – nyertes pályázata
alapján már szervezett – e rendelet szerinti – kötelezõ továbbképzést, az akkreditáció iránti kérelméhez csak azon
oktatóknak a részletes szakmai önéletrajzát és iskolai végzettségérõl  szóló dokumentumát köteles csatolni, akik
a korábbi nyertes pályázatokban nem szerepeltek.
(9) Az akkreditációval rendelkezõ szervezeteket a pénzügyminiszter a könyvviteli szolgáltatást végzõk
továbbképzésében közremûködõ szervezetként nyilvántartásba veszi. A nyilvántartás tartalmazza a szervezet által az
akkreditáció iránti kérelmében megadott adatait.
(10) Az akkreditációval rendelkezõ szervezet a nyilvántartásban szereplõ adataiban bekövetkezett változásokat
60 napon belül köteles bejelenti a 4. számú mellékletben meghatározott adattartalommal.
(11) A pénzügyminiszter a szakmai továbbképzés e rendeletben elõírtak szerinti meg valósítását folyamatosan
ellenõrzi. Amennyiben az ellenõrzés során megállapítást nyer, hogy az akkreditációval rendelkezõ szervezet,  illetve
a továbbképzés az e rendeletben elõírt feltételeknek nem felel meg, a pénzügyminiszter a továbbképzés szervezésére
 való jogosultságot visszavonja.
(12) Az akkreditáció visszavonására kerül sor, ha az e rendeletben elõírt akkreditációs követelmények nem teljesülnek,
továbbá ha az akkreditációval rendelkezõ szervezet
a)  a vonatkozó jogszabályok megsértésével folytatja tevékenységét,
b) a továbbképzést nem az e rendeletben elõírt követelmények szerint folytatja,
c) a kérelemben megtévesztõ vagy  valótlan adatokat közöl,
d) azt maga kérelmezi,
e) megszûnik,
f) felnõttképzési tevékenység folytatására  való jogosultsága megszûnt,
g) nem az e rendeletben elõírt további feltételek szerint jár el.
(13) Az akkreditáció a visszavonásig hatályos. Az akkreditáció nem adható újra a jogosultság (11) bekezdés szerinti
visszavonásától számított 2 éven belül. A jogosultság visszavonásának tényét a pénzügyminiszter a Hivatalos
Értesítõben, a Pénzügyi Közlönyben, valamint a Pénzügyminisztérium honlapján közzéteszi.
(14) Az akkreditációs eljárás során a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól  szóló tör vény rendelkezéseit
kell alkalmazni a számviteli tör vény ben és az e rendeletben foglaltak figye lembe véte lével.
(15) Ha a szervezet nem csatolja a (6) bekezdés a) pontjában, valamint a (7) bekezdés a) pontjában foglaltak igazolására 
szolgáló dokumentumokat, a pénzügyminiszter megkeresi az adatokról nyilvántartást vezetõ hatóságot az adatok
megszerzése érdekében.
10/B.  § Az akkreditációval rendelkezõ szervezet a szakmai továbbképzés szervezésével és lebonyolításával
összefüggésben köteles:
a)  a továbbképzéseket a szakmai szervezetek és az Országos Számviteli Bizottság bevonásával
meghatározott – a Pénzügyminisztérium honlapján az adott továbbképzési évre vonatkozóan közzétett
részletes – tematika szerint, 16 órás idõtartamban, legfeljebb 40 fõs csoportokban szervezni,
b) a továbbképzés megkezdésekor valamennyi résztvevõnek térítésmentesen biztosítani a továbbképzéshez
a pénzügyminiszter által kiadott tematika részletes kifejtését tartalmazó írásos tananyagot, amelybõl 5 példányt
a képzést megelõzõen a pénzügyminiszter részére megküld,
c)  gondoskodni saját oktatóinak a felkészítésérõl olyan részletezettséggel és idõtartamban, ahogy azt a szakmai
továbbképzésen szükséges elõadni,
d) legalább 10 nappal a felkészítés idõpontját megelõzõen bejelenteni az adatszolgáltatáshoz kötelezõen
használatos, az 5. számú mellékletben meghatározott tartalommal a szakmai továbbképzésben közremûködõ
felkészítõ oktatók nevét, az oktatók felkészítésének helyét, idõpontját, valamint biztosítani a felkészítés
ellenõrizhetõségét,
e) legalább 10 nappal a továbbképzés idõpontját megelõzõen bejelenteni az adatszolgáltatáshoz kötelezõen
használatos, az 5. számú mellékletben meghatározott tartalommal a tervezett továbbképzések helyét, idõpontját, és
biztosítani a továbbképzés ellenõrizhetõségét,
f) a továbbképzéseken a részvétel igazolására jelenléti ívet vezetni a 6. számú mellékletben meghatározott
tartalommal,
g) a továbbképzésen  való részvételrõl, a továbbképzés idõpontjáról, idõtartamáról igazolást kiadni a szakmai
továbbképzésen résztvevõk részére a 7. számú mellékletben meghatározott tartalommal,
h) összesített jegyzéket készíteni a továbbképzésen résztvevõk adatairól (regisztrálási szám, név, születési név,
születési hely, születési idõ, anyja születési neve, cím) – a szakmai továbbképzésen  való részvételi kötelezettség
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teljesítésének igazolása céljából – az adatszolgáltatáshoz kötelezõen használatos, a 8. számú mellékletben
meghatározott tartalommal, amelyet a pénzügyminiszter részére a továbbképzési évet követõ január 31-ig megküld,
i) elkészíteni a továbbképzés hallgatóinak véleményén alapuló összefoglaló értékelést az adatszolgáltatáshoz
kötelezõen használatos, a 9. számú mellékletben meghatározott tartalommal, amelyet a pénzügyminiszter részére
a továbbképzési évet követõ január 31-ig megküld.
10/C.  § (1) Az 1., a 4., az 5., a 8. és a 9. számú mellékletben meghatározott tartalmú, kötelezõen használatos, a hatóság
által rendszeresített nyomtatványok a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól  szóló tör vény elektronikus
tájékoztatásra vonatkozó szabályainak meg fele lõen érhetõk el.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott nyomtatványok elektronikus úton történõ benyújtására a közigazgatási
hatósági eljárás általános szabályairól  szóló tör vény elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó szabályai az irányadók.
Az (1) bekezdésben meghatározott nyomtatványok elektronikus úton akkor nyújthatók be, ha az azokhoz tartozó
mellékleteket is elektronikusan csatolják.
(3) Az 1. és a 4. számú mellékletben meghatározott tartalmú kérelem vagy bejelentés nem elektronikus úton történõ
benyújtása esetén azt a mellékletekkel együtt a pénzügyminiszter – a Pénzügyminisztérium honlapján
megjelenõ – külön közleményében megjelölt címre kell beküldeni.
(4) Az 5., a 8. és a 9. számú mellékletben meghatározott tartalmú kérelmet vagy bejelentést nem elektronikus úton
történõ benyújtás esetén az akkreditált szervezetnek a pénzügyminiszter – a Pénzügyminisztérium honlapján
megjelenõ – külön közleményében megjelölt címre CD vagy DVD adathordozón kell benyújtania a pénzügyminiszter
részére.”

(11) A könyvviteli szolgáltatást végzõk nyilvántartásba vételérõl  szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet – a könyvviteli
szolgáltatást végzõk nyilvántartásba vételérõl  szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet módosításáról  szóló 74/2009. (IV. 8.) 
Korm. rendelettel megállapított – 1. számú melléklet 2. pontja a következõ j) ponttal egészül ki:
(A nyilvántartásba vételhez az adatlapon kötelezõen szükséges megadni a következõ adatokat:)
„j) regisztrálási szakterület.”

271.  § Hatályát veszti a könyvviteli szolgáltatást végzõk nyilvántartásba vételérõl  szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet 7.  §-a.

272.  § A könyvviteli szolgáltatást végzõk nyilvántartásba vételérõl  szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet módosításáról  szóló
329/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 13.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„13.  § (1) A könyvviteli szolgáltatást végzõk nyilvántartásba vételérõl  szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet
(a továb biak ban: R.) 2.  §-ában a ,,vagy a mérlegképes könyvelõi képesítéssel – az engedélyezés
szempontjából – egyenértékû szakképesítéssel” szövegrész, valamint 3.  § (12) bekezdés második mondata 2013.
január 1-jén hatályát veszti.
(2) Az R. 3.  § (3)–(11) bekezdése, valamint 2. számú melléklete 2013. január 1-jén hatályát veszti azzal, hogy az
e rendelkezések alapján már engedéllyel rendelkezõ és nyilvántartásba vett személyek továbbra is jogosultak
a könyvviteli szolgáltatási tevékenység végzésére, amennyiben a számviteli tör vény ben és az R.-ben foglalt
feltételeknek megfelelnek.”

273.  § (1) A könyvviteli szolgáltatást végzõk nyilvántartásba vételérõl  szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet módosításáról  szóló
74/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének a könyvviteli szolgáltatást végzõk nyilvántartásba vételérõl
 szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 4. pont e) alpontját megállapító szövegrésze a következõ
szöveggel lép hatályba:
(Nyilatkozatok:)
„e) ,,Kijelentem, hogy az eljárás ................... Ft, azaz ....................................... Ft összegû igazgatási szolgáltatási díját
megfizettem/helyettem és nevemben, a köztünk fennálló megállapodás alapján ............................... fizette meg.
Kijelentem továbbá, hogy a befizetést igazoló ............................ számú átutalási megbízás/készpénz-átutalási megbízás
másolatát a jelen kérelemhez csatolom.” ”
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(2) A könyvviteli szolgáltatást végzõk nyilvántartásba vételérõl  szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet módosításáról  szóló
74/2009. (IV. 8.) Korm. rendeletnek
a) a könyvviteli szolgáltatást végzõk nyilvántartásba vételérõl  szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet 1. számú

mellékletét megállapító 1. számú melléklete
aa) felvezetõ szövegrészében az „Az adatlap kötelezõ tartalmi elemei a következõk:” szövegrész az „Az adatlap

kötelezõ tartalmi elemeit az 1–6. pontok foglalják magukba. A 4. pont c) alpontja szerinti nyilatkozat
kitöltése nem kötelezõ.” szöveggel,

ab) 2. pontja a) alpontjában a ,,név” szövegrész a ,,családi és utónév” szöveggel, b) alpontjában a ,,születési név”
szövegrész a ,,születési családi és utónév” szöveggel, e) alpontjában az „anyja születési neve” szövegrész az
„anyja születési családi és utóneve” szöveggel,

ac) 4. pontja c) alpontjában az „– anyja születési neve” szövegrész az „–anyja születési családi és utóneve”
szöveggel,

b) a könyvviteli szolgáltatást végzõk nyilvántartásba vételérõl  szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet 3. számú
mellékletét megállapító 2. számú mellékletében a ,,Név” szövegrész a ,,Családi és utónév” szöveggel, az „Anyja
neve” szövegrész az „Anyja születési családi és utóneve” szöveggel,

c) a könyvviteli szolgáltatást végzõk nyilvántartásba vételérõl  szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet 8. számú
mellékletét megállapító 7. számú melléklete 1. pont f) alpontjában a ,,név” szövegrész a ,,családi és utónév”
szöveggel, az „anyja születési neve” szövegrész az „anyja születési családi és utóneve” szöveggel

lép hatályba.
(3) Nem lép hatályba a könyvviteli szolgáltatást végzõk nyilvántartásba vételérõl  szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet

módosításáról  szóló 74/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet 2–6.  §-a, 9.  §-a és 10.  §-a.

A csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól  szóló 94/2002. (V. 5.) Korm.
rendelet módosítása

274.  § (1) A csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól  szóló 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet
8.  §-t megelõzõ alcíme helyébe a következõ alcím lép:

„Koordináló szervezetek engedélyezése, a gyártók és koordináló szervezetek nyilvántartása”
(2) A csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól  szóló 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet 8.  §

(1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A koordináló szervezet tevékenysége megkezdéséhez és folytatásához szükséges engedély iránti kérelemrõl az
Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõség (a továb biak ban: Fõfelügyelõség) dönt. Az
eljárásban a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól  szóló tör vény központi államigazgatási szerv
vezetõjének az elsõ fokú döntése elleni fellebbezést kizáró rendelkezése nem alkalmazható.”

(3) A csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól  szóló 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet 8.  §
(4) és (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(4) Az engedély iránti kérelemben meg kell adni,  illetve a kérelemhez – a (8) bekezdésben foglalt eltéréssel – csatolni
kell:
a)  a gazdálkodó szervezet cégjegyzékszámát,  illetve bírósági vagy hatósági nyilvántartási számát,
b) a szervezet üzletszabályzatának tervezetét, ideértve az általános szerzõdési feltételeket is,
c)  a folytatni kívánt tevékenységhez szükséges, külön jogszabályokban elõírt engedély számát és a kibocsátó hatóság
megnevezését.
(5) Annak a koordináló szervezetnek a tevékenysége engedélyezhetõ, amely a külön jogszabály szerint közhasznú
jogállásúnak minõsül, továbbá
a)  amelynek szolgáltatásait bárki igénybe veheti az alapszabályban, az alapító okiratában vagy az
üzletszabályzatában meghatározott feltételek teljesítése esetén,
b) amely alkalmas a hasznosítási kötelezettség teljesítéséhez kapcsolódó adatok kezelésére,
c)  az alaptevékenységhez szükséges mértékû jegyzett tõkével rendelkezik, valamint
d) rendelkezik az adott hulladékkezelési tevékenységhez elõírt engedéllyel.”

(4) A csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól  szóló 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet
8.  §-a a következõ (8) és (9) bekezdéssel egészül ki:
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„(8) Ha a kérelmezõ a (4) bekezdés szerint csatolandó, bíróság vagy más hatóság által nyilvántartott jogosultságot
igazoló okiratot nem csatolja, a Fõfelügyelõség adatszolgáltatási kérelemmel fordul a szükséges adatokról
nyilvántartást vezetõ hatósághoz vagy bírósághoz.
(9) A Fõfelügyelõség az engedélyt elsõ alkalommal két évre, a továb biak ban pedig öt évre adja meg.”

(5) A csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól  szóló 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet
a következõ 8/A.  §-sal egészül ki:
„8/A.  § (1) A koordináló szervezethez nem csatlakozott gyártó az e rendelet szerinti kötelezettség keletkezését követõ
15 napon belül nyilvántartásba vétel céljából köteles a Fõfelügyelõségnek bejelenteni a következõ adatokat:
a)  neve, székhelye, adószáma, valamint mûködési területe,
b) a 4. számú mellékletben meghatározott adattartalommal a 6.  § szerinti kötelezettség teljesítésének módja.
(2) E § alkalmazásában koordináló szervezethez nem csatlakozott gyártónak minõsül az a koordináló szervezethez
csatlakozott gyártó is, amely valamely csomagolásfajta hasznosítását önállóan teljesíti.”

(6) A csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól  szóló 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet 9.  §
(1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az engedéllyel rendelkezõ koordináló szervezetekrõl és a bejelentést tevõ gyártókról a Fõfelügyelõség
nyilvántartást vezet.”

(7) A csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól  szóló 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet 9.  §
(4) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A nyilvántartás a következõket tartalmazza:)
„c) a koordináló szervezet esetén – az a) és b) pontban foglaltakon túlmenõen – a csatlakozottak,  illetve a szervezettel
megállapodást kötõk számára elõírt jelzést, amely utal a szervezethez  való csatlakozásra vagy az azzal  való
megállapodásra.”

(8) A csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól  szóló 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet 9.  §
(5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A koordináló szervezet,  illetve a gyártó az engedély megadását,  illetve a nyilvántartásba vételt köve tõen köteles
a 8.  §-ban,  illetve a 8/A.  §-ban meghatározott adatokkal kapcsolatos minden változást a Fõfelügyelõségnél a változás
bekövetkezésétõl számított 15 napon belül – a 8.  § (8) bekezdésének megfelelõ alkalmazása mellett, a változás tényét
igazoló dokumentum csatolásával – bejelenteni.”

(9) A csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól  szóló 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet
10.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Amennyiben az ismételten kiszabott bírság nem vezet eredményre, a Fõfelügyelõség az eredménytelenség
megállapítását követõ 90. napon a koordináló szervezet engedélyét visszavonja, és ezzel egyidejûleg törli
a nyilvántartásból. Az e §-ban meghatározott eljárásokban a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól  szóló
tör vény központi államigazgatási szerv vezetõjének az elsõ fokú döntése elleni fellebbezést kizáró rendelkezése nem
alkalmazható.”

(10) A csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól  szóló 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet
12.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A gyártó, valamint a koordináló szervezet az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás alapján a (3) bekezdésben
meghatározott adatokról, továbbá a 4. számú melléklet szerinti tartalommal a Fõfelügyelõségnek a tárgyévet követõ
év január 31. napjáig adatot szolgáltat.”

(11) A csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól  szóló 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet
12.  § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Az adatszolgáltatásnak a koordináló szervezet által vezetett nyilvántartással  való egyezõségét a Fõfelügyelõség,
a gyártó nyilvántartását a felügyelõség ellenõrzi.”

(12) A csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól  szóló 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet
13.  § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Az (1)–(3) bekezdés hatálya alá nem tartozó egyéb kötelezettségek ellenõrzésére a Fõfelügyelõség jogosult.”

275.  § A csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól  szóló 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet 6.  §
(2) bekezdésében az „erre engedéllyel rendelkezõ” szövegrész helyébe a ,,jogosult” szöveg, 8.  § (6) bekezdés
a) pontjában a ,,csatlakozott” szövegrész helyébe a ,,csatlakozott vagy vele szerzõdést kötõ” szöveg, 9.  § (4) bekezdés
a) pontjában a ,,kötelezett” szövegrész helyébe a ,,koordináló szervezet és a gyártó” szöveg, az „azonosító adatait”
szövegrész helyébe a ,,nevét, lakcímét vagy székhelyét” szöveg, 10.  § (1) bekezdésében a ,,Ha a kötelezett” szövegrész
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helyébe a ,,Ha a koordináló szervezet vagy a gyártó (a továb biak ban együtt: kötelezett)” szöveg, a ,,környezetvédelmi
hatóság” szövegrész helyébe a ,,környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõség (a továb biak ban:
felügyelõség)” szöveg, 10.  § (3) bekezdésében az „A törlést” szövegrész helyébe az „Az engedély visszavonását”
szöveg, 11.  § (1) bekezdésében a ,,rendszeres idõközönként” szövegrész helyébe az „évente, de legfeljebb két éves
idõközönként” szöveg, 11.  § (4) bekezdésében a ,,minisztérium hivatalos lapjában” szövegrész helyébe a ,,miniszter
által vezetett minisztérium honlapján” szöveg, 12.  § (5) bekezdésében a ,,hoz létre” szövegrész helyébe a ,,hoz létre, és
tesz közzé a honlapján” szöveg, 13.  § (1) bekezdésében a ,,közegészségügyi hatóság” szövegrész helyébe az
„egészségügyi államigazgatási szerv” szöveg lép.

276.  § Hatályát veszti a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól  szóló 94/2002. (V. 5.)
Korm. rendelet 6.  § (2) bekezdésében a ,,hasznosítást” szövegrész, 8.  § (2), (3) bekezdése, 9.  § (2), (6) bekezdése, 12.  §
(3) bekezdésében a ,,különösen” szövegrész, 12.  § (3) bekezdés második mondata.

Az Észak-atlanti Szerzõdés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja keretében kiírásra kerülõ
pályázatokon  való részvételi jogosultság feltételeirõl, a jogosultság megszerzésével kapcsolatos eljárás
szabályairól és az eljáró szervezetrõl  szóló 164/2002. (VIII. 2.) Korm. rendelet módosítása

277.  § (1) Az Észak-atlanti Szerzõdés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja keretében kiírásra kerülõ pályázatokon  való
részvételi jogosultság feltételeirõl, a jogosultság megszerzésével kapcsolatos eljárás szabályairól és az eljáró
szervezetrõl  szóló 164/2002. (VIII. 2.) Korm. rendelet 4.  § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések
lépnek:
„(1) Az értékelési eljárásban benyújtott kérelmekrõl a honvédelemért felelõs miniszter dönt. A honvédelemért felelõs
miniszter az értékelési eljárás során kikéri a Biztonsági Beruházási Bizottság (a továb biak ban: BBB) véleményét. A BBB
feladata a 2.  § szerinti határozatok megszerzéséhez szükséges feltételrendszer kidolgozása és a kérelmek elõ ze tes
értékelése.
(2) A BBB összetétele:
a)  a BBB elnöke a honvédelemért felelõs miniszter által vezetett minisztérium (a továb biak ban: HM) védelmi
tervezésért és infrastruktúráért felelõs szakállamtitkára;
b) a BBB tagjai:
ba) az agrárpolitikáért felelõs miniszter által vezetett minisztérium kijelölt szakállamtitkára,
bb) a közlekedésért és gazdaságpolitikáért felelõs miniszter által vezetett minisztérium kijelölt szakállamtitkára,
bc) a helyi önkormányzatokért felelõs miniszter által vezetett minisztérium kijelölt szakállamtitkára,
bd) az igazságügyért felelõs miniszter által vezetett minisztérium kijelölt szakállamtitkára,
be) a környezetvédelemért felelõs miniszter által vezetett minisztérium kijelölt szakállamtitkára,
bf) a külpolitikáért felelõs miniszter által vezetett minisztérium kijelölt szakállamtitkára,
bg) az államháztartásért felelõs miniszter által vezetett minisztérium kijelölt szakállamtitkára,
bh) a Nemzeti Biztonsági Felügyelet (a továb biak ban: NBF) elnöke.”

(2) Az Észak-atlanti Szerzõdés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja keretében kiírásra kerülõ pályázatokon  való
részvételi jogosultság feltételeirõl, a jogosultság megszerzésével kapcsolatos eljárás szabályairól és az eljáró
szervezetrõl  szóló 164/2002. (VIII. 2.) Korm. rendelet 4.  § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A BBB titkársági feladatait a HM NSIP feladatok végrehajtását koordináló szervezete a BBB Titkárság
(a továb biak ban: Titkárság) látja el.”

(3) Az Észak-atlanti Szerzõdés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja keretében kiírásra kerülõ pályázatokon  való
részvételi jogosultság feltételeirõl, a jogosultság megszerzésével kapcsolatos eljárás szabályairól és az eljáró
szervezetrõl  szóló 164/2002. (VIII. 2.) Korm. rendelet 6.  § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A BBB az 5.  § (1) bekezdés a) pontja szerinti minõsítéseknek  való megfelelés feltételeit alapvetõen az alábbi szempontok
szerinti adatok, információk elõ írásával határozza meg:]
„c) a gazdálkodó szervezet ISO és AQAP akkreditált minõségbiztosítási rendszere;”

(4) Az Észak-atlanti Szerzõdés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja keretében kiírásra kerülõ pályázatokon  való
részvételi jogosultság feltételeirõl, a jogosultság megszerzésével kapcsolatos eljárás szabályairól és az eljáró
szervezetrõl  szóló 164/2002. (VIII. 2.) Korm. rendelet 9.  § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A honvédelemért felelõs miniszter a gazdálkodó szervezet szakmai és gazdasági alkalmasságáról 65 munkanapos
ügyintézési határidõn belül dönt.”
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(5) Az Észak-atlanti Szerzõdés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja keretében kiírásra kerülõ pályázatokon  való
részvételi jogosultság feltételeirõl, a jogosultság megszerzésével kapcsolatos eljárás szabályairól és az eljáró
szervezetrõl  szóló 164/2002. (VIII. 2.) Korm. rendelet 10.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A honvédelemért felelõs miniszter – ha a kérelem hiányos – a kérelem megérkezését köve tõen huszonkét
munkanapon belül hiánypótlásra hívhatja fel a kérelmezõt.”

(6) Az Észak-atlanti Szerzõdés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja keretében kiírásra kerülõ pályázatokon  való
részvételi jogosultság feltételeirõl, a jogosultság megszerzésével kapcsolatos eljárás szabályairól és az eljáró
szervezetrõl  szóló 164/2002. (VIII. 2.) Korm. rendelet 11.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A honvédelemért felelõs miniszter által kiadott „NATO Beszállításra Alkalmas” határozattal rendelkezõ gazdálkodó
szervezet olyan beszerzési eljárásokon vehet részt, amelyek minõsített NATO adatokhoz  való hozzáférést nem
foglalnak magukban. A határozat visszavonásig hatályos.”

(7) Az Észak-atlanti Szerzõdés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja keretében kiírásra kerülõ pályázatokon  való
részvételi jogosultság feltételeirõl, a jogosultság megszerzésével kapcsolatos eljárás szabályairól és az eljáró
szervezetrõl  szóló 164/2002. (VIII. 2.) Korm. rendelet 17.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„17.  § A kérelem elutasítása esetén a kérelmezõ minden év Pályázati Dokumentációjában meghatározott idõtartamon
belül új kérelmet nyújthat be a honvédelemért felelõs miniszterhez.”

(8) Az Észak-atlanti Szerzõdés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja keretében kiírásra kerülõ pályázatokon  való
részvételi jogosultság feltételeirõl, a jogosultság megszerzésével kapcsolatos eljárás szabályairól és az eljáró
szervezetrõl  szóló 164/2002. (VIII. 2.) Korm. rendelet a 20.  §-át megelõzõen a következõ alcímmel egészül ki:

„A határozat felfüggesztése”
(9) Az Észak-atlanti Szerzõdés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja keretében kiírásra kerülõ pályázatokon  való

részvételi jogosultság feltételeirõl, a jogosultság megszerzésével kapcsolatos eljárás szabályairól és az eljáró
szervezetrõl  szóló 164/2002. (VIII. 2.) Korm. rendelet a 22.  §-át megelõzõen a következõ alcímmel egészül ki:

„Hatósági bizonyítvány és nyilvántartás”
(10) Az Észak-atlanti Szerzõdés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja keretében kiírásra kerülõ pályázatokon  való

részvételi jogosultság feltételeirõl, a jogosultság megszerzésével kapcsolatos eljárás szabályairól és az eljáró
szervezetrõl  szóló 164/2002. (VIII. 2.) Korm. rendelet 22.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A honvédelemért felelõs miniszter a hatósági bizonyítványt a kérelem beérkezésétõl számított öt munkanapon
belül kiállítja.”

278.  § Az Észak-atlanti Szerzõdés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja keretében kiírásra kerülõ pályázatokon  való
részvételi jogosultság feltételeirõl, a jogosultság megszerzésével kapcsolatos eljárás szabályairól és az eljáró
szervezetrõl  szóló 164/2002. (VIII. 2.) Korm. rendelet 3.  §-ában az „eljárásra – az e rendeletben foglalt
eltérésekkel – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól  szóló 2004. évi CXL. törvényt”
szövegrész helyébe az „eljárásra a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól  szóló tör vényt” szöveg, 6.  §
(1) bekezdésében az „alapvetõen” szövegrész helyébe a ,,különösen” szöveg, 6.  § (4) bekezdésében az „elnyerésének”
szövegrész helyébe a ,,kiadásának” szöveg, 8.  §-ában a ,,Titkárságra – postai úton – nyújthatja” szövegrész helyébe
a ,,honvédelemért felelõs miniszterhez postai úton nyújthatja” szöveg, 9.  § (1) bekezdésében az „a pénzügyminiszter”
szövegrész helyébe az „az államháztartásért felelõs miniszter” szöveg, 10.  § (2) bekezdésében a ,,30 napnál” szövegrész 
helyébe a ,,huszonkét munkanapnál” szöveg, 11.  § (2) bekezdésében, 15.  § (4), (5) bekezdésében és 18.  §-ában
a ,,honvédelmi” szövegrész helyébe a ,,honvédelemért felelõs” szöveg, 13.  § (1) bekezdésében az
„a Titkárságra – postai úton – juttatja el” szövegrész helyébe a ,,– postai úton – juttatja el a honvédelemért felelõs
miniszterhez” szöveg, 13.  § (2) bekezdésében az „a 10.  § (1) és (2) bekezdésében foglaltak az irányadók” szövegrész
helyébe az „a honvédelemért felelõs miniszter felhívja a gazdálkodó szervezetet a hiányok pótlására” szöveg, 13.  §
(3) bekezdésében a ,,vizsgálat idõtartama 90 nap” szövegrész helyébe a ,,hatósági ellenõrzés idõtartama hatvanöt
munkanap” szöveg, 13.  § (4) bekezdésében a ,,honvédelmi” szövegrész helyébe a ,,honvédelemért felelõs” szöveg,
14.  § (1) bekezdésében a ,,mellékelésével” szövegrész helyébe a ,,csatolásával” szöveg, az „iparbiztonsági ellenõrzését”
szövegrész helyébe az „az iparbiztonsági ellenõrzést” szöveg, 14.  § (3) bekezdésében a ,,Titkárság” szövegrész helyébe
a ,,honvédelemért felelõs miniszter” szöveg, 15.  § (2) bekezdés b) pontjában a ,,gazdálkodó szervezet egésze”
szövegrész helyébe a ,,kérelmezõ” szöveg, a ,,90 nap” szövegrész helyébe a ,,hatvanöt munkanap” szöveg, a ,,60
nappal” szövegrész helyébe a ,,negyvenöt munkanappal” szöveg, 15.  § (2) bekezdés c) pontjában a ,,Nyilvántartó
létesítése” szövegrész helyébe a ,,NATO Minõsített Adatok nyilvántartására, kezelésére, tárolására alkalmas hely
létesítése” szöveg, a ,,megkereséssel” szövegrész helyébe a ,,kérelemmel” szöveg, a ,,60 napon” szövegrész helyébe
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a ,,negyvenöt munkanapon” szöveg, a ,,30 napon” szövegrész helyébe a ,,huszonkét munkanapon” szöveg, a ,,30
nappal” szövegrész helyébe a ,,huszonkét munkanappal” szöveg, 15.  § (3) bekezdésében a ,,30 napon belül megküldi
a Titkárságnak. A honvédelmi miniszter 30 napon” szövegrész helyébe a ,,huszonkét munkanapon belül megküldi
a honvédelemért felelõs miniszternek. A honvédelemért felelõs miniszter huszonkét munkanapon” szöveg,
a ,,határozatát” szövegrész helyébe a ,,minõsítést tartalmazó határozatát” szöveg, az „érvényes” szövegrész helyébe
a ,,hatályos” szöveg, 15.  § (4) bekezdésében az „errõl a kérelmezõt és a Titkárságot értesíti” szövegrész helyébe az „ezt
közli a kérelmezõvel és a honvédelemért felelõs miniszterrel” szöveg, 16.  § (1) bekezdésében a ,,vizsgálatra” szövegrész 
helyébe a ,,helyszíni szemlére” szöveg, a ,,vizsgálat” szövegrész helyébe a ,,helyszíni szemle” szöveg, 16.  §
(2) bekezdésében a ,,vizsgálat” szövegrész helyébe a ,,helyszíni szemle” szöveg, 16.  § (3) bekezdésében a ,,vizsgálatról”
szövegrész helyébe a ,,helyszíni szemlérõl” szöveg, a ,,vizsgálat” szövegrész helyébe a ,,helyszíni szemle” szöveg,
20.  §-ában a ,,honvédelmi miniszter” szövegrész helyébe a ,,honvédelemért felelõs miniszter” szöveg, 21.  §-ában az
„Ennek érdekében” szövegrész helyébe az „A honvédelemért felelõs miniszter” szöveg, az „információval” szövegrész
helyébe az „elõzõ §-ban szereplõ információval” szöveg, a ,,15 napon” szövegrész helyébe a ,,10 munkanapon” szöveg,
a ,,honvédelmi miniszter a határozatot” szövegrész helyébe a ,,honvédelemért felelõs miniszter a határozatot” szöveg,
a ,,kézhezvételétõl” szövegrész helyébe a ,,közlésétõl” szöveg, a ,,honvédelmi miniszter a minõsítõ” szövegrész
helyébe a ,,honvédelemért felelõs miniszter a minõsítõ” szöveg, 22.  § (1) bekezdésében a ,,Titkárságon” szövegrész
helyébe a ,,honvédelemért felelõs miniszternél” szöveg, az „igazolás” szövegrész helyébe a ,,hatósági bizonyítvány”
szöveg, 23.  § (1) és (2) bekezdésében a ,,Titkárság” szövegrész helyébe a ,,honvédelemért felelõs miniszter” szöveg lép.

279.  § Hatályát veszti az Észak-atlanti Szerzõdés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja keretében kiírásra kerülõ
pályázatokon  való részvételi jogosultság feltételeirõl, a jogosultság megszerzésével kapcsolatos eljárás szabályairól és
az eljáró szervezetrõl  szóló 164/2002. (VIII. 2.) Korm. rendelet 10.  § (2) bekezdés második mondata, 10.  § (3) bekezdése,
11.  § (2) bekezdés második mondata, 12.  §-a, 13.  § (4) bekezdés c) pontja, 13.  § (5) bekezdése, 14.  § (2) bekezdése, 15.  §
(1) bekezdésében az „az ille té kességi szabályok figye lembe véte lével” szövegrész, 19.  §-a, 21.  § elsõ mondata.

A polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletérõl  szóló 
191/2002. (IX. 4.) Korm. rendelet módosítása

280.  § (1) A polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletérõl  szóló 191/2002. (IX. 4.) Korm. rendelet 2.  §
10. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„10. robbanóanyag-szektorban mûködõ vállalkozás: üzletszerû gazdasági tevékenység keretében polgári robbantási
tevékenységet folytató vállalkozás;”

(2) A polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletérõl  szóló 191/2002. (IX. 4.) Korm. rendelet
8.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„8.  § Az engedélyezõ hatóság elektronikus úton közli döntését a szakhatósággal.”

281.  § A polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletérõl  szóló 191/2002. (IX. 4.) Korm. rendelet 3.  §
(2) bekezdésében a ,,bányafelügyelet az” szövegrész helyébe a ,,bányafelügyelet a polgári robbantási tevékenységre,
 illetve a robbanóanyag-forgalmazásra jogosító” szöveg, 4.  § (5) bekezdésében a ,,rend õrség engedélyezi” szövegrész
helyébe a ,,rend õrség egyedileg engedélyezi” szöveg, 4.  § (6) bekezdésében az „engedéllyel rendelkezõnek”
szövegrész helyébe a ,,polgári robbantási tevékenységre,  illetve a robbanóanyag-forgalmazásra jogosultnak” szöveg,
23.  §-t megelõzõ alcímében a ,,szállításának” szövegrész helyébe a ,,szállításának és belföldi átadásának” szöveg,
23/A.  § (1) bekezdésében a ,,kérelmezõ” szövegrész helyébe a ,,robbanóanyag átadójának” szöveg, 23/A.  §
(3) bekezdésében az „érvényességi idõvel” szövegrész helyébe a ,,hatállyal” szöveg, 23/B.  § (5) bekezdésében az
„érvényes” szövegrész helyébe a ,,hatályos” szöveg, 24.  § (1) bekezdésében a ,,gazdálkodó szervezetek” szövegrész
helyébe a ,,vállalkozások” szöveg lép.

282.  § Hatályát veszti a polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletérõl  szóló 191/2002. (IX. 4.)
Korm. rendelet 2.  § 3., 8. pontja, 3.  § (1) bekezdése, 4.  § (4) bekezdése, 6.  § (2) bekezdése, 7.  §-a, 9.  § (1), (2) bekezdése,
9.  § (3) bekezdésében az „ ,  illetve a rend õrség a 6.  § (2) bekezdés szerinti igazolását visszavonhatja” szövegrész, 13.  §
(1) bekezdésében az „a gazdálkodó szervezet” szövegrész, 18.  § (3) bekezdése, 23/A.  § (4) bekezdése.
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A hajózási hatóságok feladat- és hatáskörérõl, valamint ille té kességérõl  szóló 237/2002. (XI. 8.) Korm.
rendelet módosítása

283.  § A hajózási hatóságok feladat- és hatáskörérõl, valamint ille té kességérõl  szóló 237/2002. (XI. 8.) Korm. rendelet 2.  §
(1) bekezdésében a ,,hajózási hatósági jogkörben elsõ fokon jár el” szövegrész helyébe a ,,jár el hajózási hatósági
jogkörben elsõ fokon” szöveg, 3.  § (4) bekezdésében a ,,hatvan nap” szövegrész helyébe a ,,45 munkanap” szöveg, 4.  §
(1) bekezdés i) pontjában az „engedélyezésével” szövegrész helyébe a ,,jóváhagyásával” szöveg, 4.  § (4) bekezdésében
a ,,hatvan nap” szövegrész helyébe a ,,45 munkanap” szöveg lép.

284.  § Hatályát veszti a hajózási hatóságok feladat- és hatáskörérõl, valamint ille té kességérõl  szóló 237/2002. (XI. 8.) Korm.
rendelet 2.  § (1) bekezdés e) pontja, 2.  § (2) bekezdés g) pontja.

A balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeirõl  szóló 283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet
módosítása

285.  § A balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeirõl  szóló 283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet 14.  §
(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A területen csak vízilétesítmény és vízgazdálkodási célokat szolgáló építmény helyezhetõ el.”

286.  § Hatályát veszti a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeirõl  szóló 283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet
14.  § (3) bekezdése.

A gyermek születése esetén az apát megilletõ munkaidõ-kedvezménnyel összefüggõ költségek
megtérítésérõl  szóló 305/2002. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

287.  § (1) A gyermek születése esetén az apát megilletõ munkaidõ-kedvezménnyel összefüggõ költségek megtérítésérõl  szóló
305/2002. (XII. 27.) Korm. rendelet 2.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az 1.  § (1) bekezdésében meghatározott munkáltatóknak az apákat megilletõ munkaidõ-kedvezménnyel
összefüggõ költségek megtérítése iránti kérelmet a Magyar Államkincstárnak az igénylõ székhelye vagy telephelye
szerint ille té kes területi igazgatóságához (a továb biak ban: Igazgatóság) kell benyújtaniuk. Az Igazgatóság
a benyújtott kérelmeket elbírálja, és ellátja a folyósítás feladatait.”

(2) A gyermek születése esetén az apát megilletõ munkaidõ-kedvezménnyel összefüggõ költségek megtérítésérõl  szóló
305/2002. (XII. 27.) Korm. rendelet 4.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A munkáltató az apát megilletõ és részére kifizetett távolléti díj és annak közterhei megtérítését az erre a célra
rendszeresített nyomtatványon vagy elektronikus ûrlapon évente 4 alkalommal – március 31-éig, június 30-áig,
szeptember 30-áig, valamint december 31-éig – kérelmezheti. Az Igazgatóság a benyújtási határidõt követõ tíz
munkanapon belül gondoskodik a kimutatott összeg átutalásáról.”

A vízi közlekedés egyes belvízi utakon környezetvédelmi okokból  való korlátozásáról és a korlátozás alá
esõ területeken kiadható üzemeltetési engedélyrõl  szóló 30/2003. (III. 18.) Korm. rendelet módosítása

288.  § (1) A vízi közlekedés egyes belvízi utakon környezetvédelmi okokból  való korlátozásáról és a korlátozás alá esõ
területeken kiadható üzemeltetési engedélyrõl  szóló 30/2003. (III. 18.) Korm. rendelet 3.  §-a helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„3.  § (1) Tilos belsõ égésû motorral hajtott kishajó és csónak üzemeltetése a Hortobágyi Nemzeti Parknak a Tisza-tóra
esõ
a)  Óhalászi-holtág,
b) Porong tava,
c) Ispán tava,
d) Hód,
e) Gaznyilas és
f) Partos fenék
elnevezésû területein.
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(2) Az (1) bekezdésben meghatározott korlátozások nem terjednek ki:
a)  a Tisza fõ medrére,
b) a tiszavalki kikötõbõl a IX. öblítõ csatornán keresztül a Tisza fõ medrébe vezetõ útvonalra,
c) a Füredi-Holt-Tiszától a X. öblítõ csatornán keresztül a Tisza fõ medrébe vezetõ útvonalra és
d) a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság által kijelölt túraútvonalakra.
(3) A (2) bekezdés d) pontjában megjelölt túraútvonalakon belsõ égésû motorral hajtott kishajó és csónak csak
a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság által kiadott ökotúra-vezetõi engedély birtokában kaphat – legfeljebb 15 kW
teljesítményig – üzemeltetési engedélyt. Az ökotúra-vezetõi engedély a hajózási hatóság által kiadott üzemeltetési
engedéllyel együtt jogosít a (2) bekezdés d) pontjában megjelölt túraútvonalakon  való közlekedésre.”

(2) A vízi közlekedés egyes belvízi utakon környezetvédelmi okokból  való korlátozásáról és a korlátozás alá esõ
területeken kiadható üzemeltetési engedélyrõl  szóló 30/2003. (III. 18.) Korm. rendelet 5/A.  §-a a következõ (3) és
(4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Ha a kérelmezõ a tógazdálkodással,  illetve víziút-fenntartással összefüggõ feladatokat ellátó, termelési célú
motoros kishajóra vonatkozó üzemeltetési engedély iránti kérelemhez a cégbírósági bejegyzésének igazoló okiratát
vagy vállalkozói igazolványának másolatát nem csatolja, a hajózási hatóság – az ügy elbírálásához szükséges adatok
szolgáltatása iránt – megkeresi a cégnyilvántartást vezetõ szervet.
(4) Ha a kérelmezõ
a) a vitorlás sportegyesületek motoros kishajójára vonatkozó üzemeltetési engedély iránti kérelemhez a vitorlás
sportegyesület bejegyzését igazoló bírósági végzést,
b) az országos gyermekszervezet motoros kishajójára vonatkozó üzemeltetési engedély iránti kérelemhez az
országos gyermekszervezet bejegyzését igazoló bírósági végzést vagy
c) a bejegyzett vízi mentõ egyesület által üzemeltetett mentõmotorosra vonatkozó üzemeltetési engedély iránti
kérelemhez a vízi mentõ egyesület bírósági nyilvántartásba vételérõl kiadott igazolást
nem csatolja, a hajózási hatóság – az ügy elbírálásához szükséges adatok szolgáltatása iránt – megkeresi
a nyilvántartást vezetõ szervet.”

(3) A vízi közlekedés egyes belvízi utakon környezetvédelmi okokból  való korlátozásáról és a korlátozás alá esõ
területeken kiadható üzemeltetési engedélyrõl  szóló 30/2003. (III. 18.) Korm. rendelet melléklet 2. pont d) alpontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Vitorlás sportegyesületek motoros kishajója esetében:)
„d) a saját kikötõ vagy kikötõhely meglétét tanúsító igazolás, amely lehet a kikötõüzemeltetési engedély száma,
továbbá bérelt kikötõrész esetén a bérleti szerzõdés,”

(4) A vízi közlekedés egyes belvízi utakon környezetvédelmi okokból  való korlátozásáról és a korlátozás alá esõ
területeken kiadható üzemeltetési engedélyrõl  szóló 30/2003. (III. 18.) Korm. rendelet melléklet 3. pont b) alpontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Tavon kikötõvel vagy kikötõhellyel nem rendelkezõ vitorlás sportegyesületnek a hatóságilag engedélyezett versenyen részt
vevõ motoros kishajójára:)
„b) a vitorlás sportegyesület záró leltárában szereplõ – az adott vízterületre alkalmasnak minõsített – motoros kishajó
azonosítására alkalmas adatok (nyilvántartási szám, lajstromszám).”

(5) A vízi közlekedés egyes belvízi utakon környezetvédelmi okokból  való korlátozásáról és a korlátozás alá esõ
területeken kiadható üzemeltetési engedélyrõl  szóló 30/2003. (III. 18.) Korm. rendelet melléklet 4. pont c)–e) alpontja
helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
(Országos gyermekszervezet motoros kishajója esetében:)
„c) a vízi csapat záró leltárában szereplõ vitorlás kishajó azonosítására alkalmas adatok (hajótest száma, motorszám,
motortípus),
d) a saját kikötõ vagy kikötõhely meglétét tanúsító igazolás, amely lehet a kikötõüzemeltetési engedély száma,
továbbá bérelt kikötõrész esetén a bérleti szerzõdés,
e) a vízi csapat záró leltárában szereplõ – az adott vízterületre alkalmasnak minõsített – motoros kishajó azonosítására
alkalmas adatok (hajótest száma, motorszám, motortípus),”

289.  § A vízi közlekedés egyes belvízi utakon környezetvédelmi okokból  való korlátozásáról és a korlátozás alá esõ
területeken kiadható üzemeltetési engedélyrõl  szóló 30/2003. (III. 18.) Korm. rendelet 5/A.  § (1) bekezdés e) pontjában
az „érvényes” szövegrész helyébe a ,,hatályos” szöveg, 5/A.  § (2) bekezdésében a ,,feltételeit” szövegrész helyébe
a ,,feltételeit – a (3) és (4) bekezdésben foglaltak figye lembe véte lével –” szöveg, 6.  § (3) és (4) bekezdésében az
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„érvényességének lejártáig” szövegrész helyébe az „idõbeli hatályának lejártáig” szöveg, az „érvényes” szövegrész
helyébe a ,,hatályos” szöveg, az „érvényességének meghosszabbítására” szövegrész helyébe a ,,hatályának
meghosszabbítására” szöveg, 10.  § (2) bekezdésében az „érvényességi idejéig” szövegrész helyébe az „idõbeli
hatályának lejártáig” szöveg, melléklet 2. pont c) alpontjában az „érvényes” szövegrész helyébe a ,,hatályos” szöveg,
a ,,másolata” szövegrész helyébe a ,,száma” szöveg, melléklet 6. pont b) alpontjában az „érvényes” szövegrész helyébe
a ,,hatályos” szöveg, melléklet 7. pont b), c) és f) alpontjában az „érvényes” szövegrész helyébe a ,,hatályos” szöveg,
melléklet 8. pont a) és b) alpontjában az „érvényes” szövegrész helyébe a ,,hatályos” szöveg lép.

290.  § Hatályát veszti a vízi közlekedés egyes belvízi utakon környezetvédelmi okokból  való korlátozásáról és a korlátozás alá
esõ területeken kiadható üzemeltetési engedélyrõl  szóló 30/2003. (III. 18.) Korm. rendelet melléklet felvezetõ
szövegrészében az „a területileg ille té kes környezetvédelmi hatóság, továbbá természetvédelmi területen
a területileg ille té kes természetvédelmi hatóság szakhatósági hozzájárulásán, valamint” szövegrész, melléklet 1. pont
a) alpontja, melléklet 2. pont e) alpontja, melléklet 5. pontja, melléklet 6. pont a) és d) alpontja.

Az élet elvesztéséért járó egyösszegû kárpótlás végrehajtásáról  szóló 31/2003. (III. 27.) Korm. rendelet
módosítása

291.  § Az élet elvesztéséért járó egyösszegû kárpótlás végrehajtásáról  szóló 31/2003. (III. 27.) Korm. rendelet 1.  §
(2) bekezdésében a ,,Központi Kárrendezési Iroda (a továb biak ban: KKI)” szövegrész helyébe a ,,kárpótlási hatóság”
szöveg, az „a KKI” szövegrész helyébe az „a kárpótlási hatóság” szöveg, 1.  § (3)–(6) bekezdésében a ,,KKI” szövegrész
helyébe a ,,kárpótlási hatóság” szöveg, 1.  § (6) bekezdésében a ,,kézbesítésével” szövegrész helyébe a ,,közlésével”
szöveg, a ,,pénzintézetnél” szövegrész helyébe a ,,pénzforgalmi szolgáltatónál” szöveg, 1.  § (6) bekezdésében, 2.  §
(4) bekezdésében és 3.  § (2) bekezdésében a ,,bankszámlára” szövegrész helyébe a ,,fizetési számlára” szöveg, 2.  § (1) és 
(2) bekezdésében a ,,KKI” szövegrészek helyébe a ,,kárpótlási hatóság” szöveg, 3.  § (1) bekezdésében a ,,KKI-val”
szövegrész helyébe a ,,kárpótlási hatósággal” szöveg, 3.  § (2) bekezdésében a ,,pénzintézet” szövegrész helyébe
a ,,pénzforgalmi szolgáltató” szöveg lép.

292.  § Hatályát veszti az élet elvesztéséért járó egyösszegû kárpótlás végrehajtásáról  szóló 31/2003. (III. 27.) Korm. rendelet
3.  § (2) bekezdésében az „– amennyiben jogorvoslati igénye nincs –” szövegrész.

A környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, 
valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeirõl  szóló 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet
módosítása

293.  § (1) A környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt
gumiabroncs behozatalának feltételeirõl  szóló 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet 2.  § (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(4) A kérelem elbírálására legkésõbb a benyújtást követõ negyedév végéig kerül sor. A hasznosítást koordináló
szervezetek kérelmérõl a Fõfelügyelõség a kérelem megérkezése napját követõ 22 munkanapon belül dönt. Az
eljárásban a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól  szóló tör vény központi államigazgatási szerv
vezetõjének az elsõ fokú döntése elleni fellebbezést kizáró rendelkezése nem alkalmazható.”

(2) A környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt
gumiabroncs behozatalának feltételeirõl  szóló 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet 2.  § (6) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(6) A felügyelõség – az 1.  § (3) bekezdésének hatálya alá tartozó kötelezett mentességi kérelme kivételével – az
ügyben közremûködõ hatóságként jár el azzal, hogy a kérelmet szakmai véleményével együtt továbbítja
a Fõfelügyelõségnek.”

(3) A környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt
gumiabroncs behozatalának feltételeirõl  szóló 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet 3.  § (1) és (2) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezések lépnek:
„(1) A mentességre  való jogosultságot a Fõfelügyelõség a kötelezett által teljesítendõ hasznosítási arány,  illetve
a teljesítendõ újrahasználati arány meghatározásával állapítja meg.
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(2) Az 1.  § (3) bekezdése szerinti mentességre  való jogosultságot a felügyelõség állapítja meg. A felügyelõség
mentességi engedélyek kiadása és visszavonása tárgyában hozott határozatát közli a Vám- és Pénzügyõrséggel
(a továb biak ban: vámhatóság), a környezetvédelmi és vízügyi miniszterrel (a továb biak ban: miniszter), valamint
a Fõfelügyelõséggel.”

(4) A környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt
gumiabroncs behozatalának feltételeirõl  szóló 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet 5.  §-a a következõ (8) bekezdéssel
egészül ki:
„(8) A mentesség visszavonására irányuló eljárásban a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól  szóló
tör vény központi államigazgatási szerv vezetõjének az elsõ fokú döntése elleni fellebbezést kizáró rendelkezése nem
alkalmazható.”

(5) A környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt
gumiabroncs behozatalának feltételeirõl  szóló 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet 6.  § (1)–(3) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezések lépnek:
„(1) A Fõfelügyelõség a kiadott mentességi engedélyekrõl, valamint a visszavont mentességi engedélyekrõl
tájékoztatót tesz közzé a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenõ Hivatalos Értesítõben, a miniszter által vezetett
minisztérium hivatalos lapjában és honlapján, továbbá a határozatokat közli a Vám- és Pénzügyõrség Országos
Parancsnokságával, a miniszterrel, valamint a felügyelõséggel.
(2) A mentességi engedélyben foglalt hasznosítási kötelezettség teljesítését a Fõfelügyelõség ellenõrzi.
(3) Az ellenõrzés során a környezetvédelmi és vízügyi miniszter rendeletében meghatározott nyilvántartások
bemutatásának megtagadása,  illetve nem a külön jogszabálynak megfelelõ vezetése esetén a mentességi engedély
visszavonható, ezek ismétlõdése esetén visszavonandó.”

(6) A környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt
gumiabroncs behozatalának feltételeirõl  szóló 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet 24.  § (1) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az e rendelet szerinti hasznosítást koordináló szervezetek engedélyezésére, nyilvántartásba vételére és
ellenõrzésére – az e rendeletben foglalt eltérésekkel – az adott termékdíjköteles terméktõl függõen a Cskr., az
elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak visszavételérõl  szóló 264/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet,  illetve
az elemek és az akkumulátorok hulladékainak visszavételérõl  szóló 181/2008. (VII. 8.) Korm. rendelet rendelkezéseit
kell meg fele lõen alkalmazni.”

(7) A környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt
gumiabroncs behozatalának feltételeirõl  szóló 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet 24.  § (7) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(7) A Fõfelügyelõség a hasznosítást koordináló szervezetet, amennyiben az nem teljesíti az e rendeletben elõírt
rendelkezéseket, hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezi. A bírság megfizetésére kötelezéssel
egyidejûleg – határidõ kijelölésével – kötelezni kell a hasznosítást koordináló szervezetet a jogszabályoknak megfelelõ 
állapot helyreállítására. Amennyiben a hasznosítást koordináló szervezet e kötelezésnek határidõre – legfeljebb
a határozat kézhezvételétõl számított 90. napra – nem tesz eleget, akkor a Fõfelügyelõség visszavonja a mentességet,
és törli a koordináló szervezetet az e rendelet szerinti nyilvántartásból. Az e bekezdésben meghatározott eljárásokban
a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól  szóló tör vény központi államigazgatási szerv vezetõjének az elsõ 
fokú döntése elleni fellebbezést kizáró rendelkezése nem alkalmazható.”

294.  § A környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt
gumiabroncs behozatalának feltételeirõl  szóló 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet 2.  § (2) bekezdésében
a ,,környezetvédelmi felügyelõséghez” szövegrész helyébe a ,,környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi
felügyelõséghez” szöveg, a ,,nyilvántartási” szövegrész helyébe az „engedély iránti” szöveg, 2.  § (3) bekezdésében
a ,,Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (a továb biak ban: Minisztérium) hivatalos lapjában” szövegrész helyébe
a ,,Fõfelügyelõség honlapján” szöveg, 5.  § (4) bekezdésében a ,,kézhezvételétõl” szövegrész helyébe a ,,közlésétõl”
szöveg, 7/A.  § (4) bekezdésében a ,,Minisztérium hivatalos lapjában” szövegrész helyébe a ,,Magyar közlöny
mellékleteként megjelenõ Hivatalos Értesítõben” szöveg, 7/C.  § (5) bekezdésében a ,,csatlakozott” szövegrész helyébe
a ,,csatlakozott vagy azzal hasznosításra megállapodást kötõ” szöveg, 8.  § (6) bekezdésében a ,,Minisztériumnak”
szövegrész helyébe a ,,miniszternek” szöveg, 8.  § (7), (8) bekezdésében a ,,Minisztérium” szövegrész helyébe
a ,,miniszter” szöveg, 8.  § (7) bekezdésében a ,,Minisztériumnál” szövegrész helyébe a ,,miniszternél” szöveg,
a ,,30 napon” szövegrész helyébe a ,,22 munkanapon” szöveg, 24.  §-t megelõzõ alcímében a ,,nyilvántartásba vételi”
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szövegrész helyébe az „engedélyezésének különös” szöveg, 24.  § (3) bekezdésében az „A nyilvántartásba vétel”
szövegrész helyébe az „Az engedély” szöveg, a ,,túlmenõen:” szövegrész helyébe a ,,túlmenõen csatolni kell:” szöveg,
24.  § (4) bekezdésében az „eleget tenni. Ezen” szövegrész helyébe az „és az e rendelet szerinti beszámolási” szöveg,
a ,,tehet eleget” szövegrész helyébe az „is eleget tehet” szöveg, 24.  § (6) bekezdésében a ,,kötelezett” szövegrész
helyébe a ,,koordináló szervezet” szöveg, a ,,(2)–(3) bekezdésekben” szövegrész helyébe a ,,(3) bekezdésben” szöveg,
a ,,15 napon” szövegrész helyébe a ,,10 munkanapon” szöveg lép.

295.  § Hatályát veszti a környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint
a használt gumiabroncs behozatalának feltételeirõl  szóló 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet 7/E.  § (1) bekezdésében
az „ , és a nyilvántartásba vételrõl, valamint annak idõpontjáról értesíti a kötelezettet” szövegrész, 7/E.  § (4) bekezdése,
7/E.  § (5) bekezdés második mondata, 8.  § (4) bekezdésében az „az Art. alapján” szövegrész, 8.  § (4) bekezdés második
mondata, 16.  § (4) bekezdése, 24.  § (2) bekezdése, 24.  § (3) bekezdésében a ,,csatolni kell – a külön jogszabály alapján
létrehozott hasznosítást koordináló szervezetek esetében is –” szövegrész, 24.  § (4) bekezdésében a ,,köteles”
szövegrész, 24.  § (5) bekezdése.

A Termékpálya Bizottságok mûködésének általános szabályairól és az agrárpiaci rendtartásról  szóló
2003. évi XVI. törvény hatálya alá tartozó termékek körérõl  szóló 88/2003. (VI. 20.) Korm. rendelet
módosítása

296.  § Hatályát veszti a Termékpálya Bizottságok mûködésének általános szabályairól és az agrárpiaci rendtartásról  szóló
2003. évi XVI. törvény hatálya alá tartozó termékek körérõl  szóló 88/2003. (VI. 20.) Korm. rendelet 5.  §-a és melléklete.

Az Országos Atomenergia Hivatal feladatáról, hatáskörérõl és bírságolási jogkörérõl, 
valamint az Atomenergia Koordinációs Tanács tevékenységérõl  szóló 114/2003. (VII. 29.) Korm. rendelet
módosítása

297.  § (1) Az Országos Atomenergia Hivatal feladatáról, hatáskörérõl és bírságolási jogkörérõl, valamint az Atomenergia
Koordinációs Tanács tevékenységérõl  szóló 114/2003. (VII. 29.) Korm. rendelet 4/A.  § (2) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(2) A Kormány az OAH-nak a nukleáris létesítmény telepítéséhez, létesítéséhez, bõvítéséhez, üzembe helyezéséhez,
üzemeltetéséhez, átalakításához, üzemen kívül helyezéséhez, megszüntetéséhez szükséges nukleáris biztonsági
engedélyezési eljárásában, a nukleáris létesítményekkel összefüggõ építmények hatósági engedélyezésére irányuló
eljárásában, valamint a radioaktív hulladékoknak és kiégett fûtõelemeknek a Magyar Köztársaság országhatárán át
történõ szállításának engedélyezésére irányuló eljárásában – annak elbírálása kérdésében, hogy az engedélyezett
tevékenység esetén biztosíthatók-e a tevékenységre vonatkozó, külön jogszabályban meghatározott biztonsági,
személy- és vagyonvédelmi, õrzéstechnikai követelmények – az Országos Rendõr-fõkapitányságot szakhatóságként
jelöli ki.”

(2) Az Országos Atomenergia Hivatal feladatáról, hatáskörérõl és bírságolási jogkörérõl, valamint az Atomenergia
Koordinációs Tanács tevékenységérõl  szóló 114/2003. (VII. 29.) Korm. rendelet 4/A.  §-a a következõ (5) bekezdéssel
egészül ki:
„(5) A Kormány az OAH-nak a nukleáris létesítmény létesítési eljárásában az At.-ben meghatározott nukleáris
létesítmény vonatkozásában a biztonsági övezet határának meghatározása során – a lakosságnak a nukleáris
létesítmény üzemeltetésébõl adódó sugárterheléssel szembeni védelmének sugár-egészségügyi vizsgálata
tekintetében – az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifõorvosi Hivatalát szakhatóságként
jelöli ki.”

(3) Az Országos Atomenergia Hivatal feladatáról, hatáskörérõl és bírságolási jogkörérõl, valamint az Atomenergia
Koordinációs Tanács tevékenységérõl  szóló 114/2003. (VII. 29.) Korm. rendelet 12.  § (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) Az OAH fõigazgatójának az At. alapján az atomenergia hazai alkalmazásának biztonságáról a Kormány és az
Országgyûlés elé terjesztendõ éves jelentése elkészítésében a feladatkörrel rendelkezõ miniszterek és központi
közigazgatási szervek kötelesek közremûködni.”
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(4) Az Országos Atomenergia Hivatal feladatáról, hatáskörérõl és bírságolási jogkörérõl, valamint az Atomenergia
Koordinációs Tanács tevékenységérõl  szóló 114/2003. (VII. 29.) Korm. rendelet 21.  § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) A Tanács tagjai:
a) az OAH-t felügyelõ miniszter,
b) a katasztrófák elleni védekezésért felelõs miniszter,
c) az agrárpolitikáért felelõs miniszter,
d) a honvédelemért felelõs miniszter,
e)  az iparügyekért felelõs miniszter,
f)  a közlekedésért felelõs miniszter,
g)  a környezetvédelemért felelõs miniszter,
h)  az egészségügyért felelõs miniszter,
i)  a kutatás-fejlesztésért és technológiai innovációért felelõs miniszter,
j)  a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító miniszter,
k)  a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal elnöke
által kijelölt, vezetõi megbízással rendelkezõ köztisztviselõk. A Tanács elnöke az OAH fõigazgatója.”

298.  § Az Országos Atomenergia Hivatal feladatáról, hatáskörérõl és bírságolási jogkörérõl, valamint az Atomenergia
Koordinációs Tanács tevékenységérõl  szóló 114/2003. (VII. 29.) Korm. rendelet 3.  § (1) bekezdésében az „ille té kes
önálló hatósági jogkörû egységei járnak el elsõ fokú hatóságként az OAH hatáskörébe tartozó alábbi államigazgatási
ügyekben” szövegrész helyébe a ,,hatáskörébe tartozik” szöveg, 11.  § (1) bekezdésében az „államigazgatási”
szövegrész helyébe a ,,közigazgatási” szöveg, 12.  § (3) bekezdésében a ,,beszámolók” szövegrész helyébe
a ,,jelentések” szöveg lép.

299.  § Hatályát veszti az Országos Atomenergia Hivatal feladatáról, hatáskörérõl és bírságolási jogkörérõl, valamint az
Atomenergia Koordinációs Tanács tevékenységérõl  szóló 114/2003. (VII. 29.) Korm. rendelet 3.  § (2) bekezdése, 4/A.  §
(1) bekezdésében az „elsõ fokú eljárásban a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõséget,
másodfokú eljárásban” szövegrész, 12.  § (1) bekezdése, 20.  §-ában az „az At. 6.  §-ának (3) bekezdésében írt
feladatkörében” szövegrész.

A hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményeirõl  szóló 
126/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet módosítása

300.  § A hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményeirõl  szóló 126/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet 12.  §
(4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A megküldött hulladékgazdálkodási tervet a felügyelõség hagyja jóvá, és határozatát közli a gazdálkodó szervezet
telephelye szerint ille té kes helyi önkormányzat jegyzõjével,  illetve több telephelyre együttesen készített terv esetén,
amennyiben azok több felügyelõség ille té kességi területén fekszenek, a telephelyek szerint ille té kes
felügyelõségekkel, valamint helyi önkormányzatok jegyzõivel.”

301.  § Hatályát veszti a hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményeirõl  szóló 126/2003. (VIII. 15.) Korm.
rendelet 12.  § (6) bekezdése.

A nemzetgazdaság védelmi felkészítése és mozgósítása feladatai végrehajtásának szabályozásáról  szóló
131/2003. (VIII. 22.) Korm. rendelet módosítása

302.  § A nemzetgazdaság védelmi felkészítése és mozgósítása feladatai végrehajtásának szabályozásáról  szóló 131/2003.
(VIII. 22.) Korm. rendelet 1.  § a) pontjában az „országos hatáskörû szervekre és központi hivatalokra” szövegrész
helyébe a ,,központi államigazgatási szervekre” szöveg lép.
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A polgári célú pirotechnikai tevékenységek felügyeletérõl  szóló 
155/2003. (X. 1.) Korm. rendelet módosítása

303.  § (1) A polgári célú pirotechnikai tevékenységek felügyeletérõl  szóló 155/2003. (X. 1.) Korm. rendelet 18.  § (2) és
(3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(2) Pirotechnikai termék csak üzletben vagy a (4) bekezdésben meghatározott módon forgalmazható.
(3) Tilos a pirotechnikai terméknek a (2) és a (4) bekezdésben meghatározottakon túli egyéb kereskedési formákban
vagy elektronikus szolgáltatás révén történõ eladás útján történõ értékesítése.”

(2) A polgári célú pirotechnikai tevékenységek felügyeletérõl  szóló 155/2003. (X. 1.) Korm. rendelet 23.  §-a helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„23.  § A pirotechnikai termék felhasználásának engedélyezésére irányuló közigazgatási hatósági eljárásban az
ügyintézési határidõ 15 munkanap, amely nem hosszabbítható meg.”

304.  § A polgári célú pirotechnikai tevékenységek felügyeletérõl  szóló 155/2003. (X. 1.) Korm. rendelet 10.  §-ában az
„(1)–(3) bekezdésében” szövegrész helyébe az „(1) bekezdésében” szöveg, 12.  § (1) bekezdés b) pontjában az „és
érvényességének ideje” szövegrész helyébe az „ideje és hatálya” szöveg, 21.  § (2) bekezdés d) pontjában a ,,családi és
utónevét; nõk esetében születési nevét, születési helyét és idejét, anyja születési nevét” szövegrész helyébe
a ,,természetes személyazonosító adatait” szöveg, 22.  § (1) bekezdés e) pontjában a ,,születési nevét és házassági
nevét, születési helyét és idejét, anyja születési nevét, lakóhelyét” szövegrész helyébe „természetes személyazonosító
adatait, lakóhelyét” szöveg, 28.  § (2) bekezdés a) pontjában a ,,születési nevét és házassági nevét, születési helyét és
idejét, anyja születési nevét” szövegrész helyébe a ,,természetes személyazonosító adatait” szöveg lép.

305.  § Hatályát veszti a polgári célú pirotechnikai tevékenységek felügyeletérõl  szóló 155/2003. (X. 1.) Korm. rendelet 6.  §
(3) bekezdése, 28.  § (5) bekezdésében a ,,határozattal” szövegrész.

A nem üzleti célú közösségi, szabadidõs szálláshely-szolgáltatásról  szóló 
173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet módosítása

306.  § (1) A nem üzleti célú közösségi, szabadidõs szálláshely-szolgáltatásról  szóló 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet 2.  §
(1) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A rendelet hatálya – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – kiterjed]
„a) a nem üzletszerû gazdasági tevékenység keretében közösségi elhelyezést biztosító, legalább 6 férõhellyel
rendelkezõ, 3.  § szerinti létesítményekre (a továb biak ban: szálláshely),”

(2) A nem üzleti célú közösségi, szabadidõs szálláshely-szolgáltatásról  szóló 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet 14/A.  §
(4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A jegyzõ a szolgáltató nyilvántartásba vételérõl vagy a nyilvántartásba vétel megtagadásáról negyvenöt
munkanapon belül dönt.”

(3) A nem üzleti célú közösségi, szabadidõs szálláshely-szolgáltatásról  szóló 173/2003. (X. 28.) Korm. Rendelet 14/A.  §-a
a következõ (8) és (9) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A (7) bekezdésben meghatározott esetben az Oktatási Hivatal a közigazgatási hatósági eljárás általános
szabályairól  szóló tör vény szerinti közremûködõ hatóságként vesz részt az eljárásban.
(9) Ha a kérelmezõ az (1) bekezdés d)–e) pontjában és a (6) bekezdés a) pontjában foglalt adatokat nem igazolja,
a jegyzõ adatszolgáltatási kérelemmel fordul a szükséges adatokról nyilvántartást vezetõ hatósághoz vagy
bírósághoz.”

(4) A nem üzleti célú közösségi, szabadidõs szálláshely-szolgáltatásról  szóló 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet 14/C.  §-a
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„14/C.  § A jegyzõ a szolgáltató hatósági nyilvántartásban szereplõ adatairól a szolgáltató tevékenységre  való
jogosultság igazolására a nyilvántartásba vétellel és a nyilvántartásba vett adatok módosításával egyidejûleg
a szolgáltató részére – a 4. számú melléklet szerinti adattartalommal, a szociális és munkaügyi miniszter által
rendszeresített – hatósági igazolványt állít ki.”

(5) A nem üzleti célú közösségi, szabadidõs szálláshely-szolgáltatásról  szóló 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet 4. számú
melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.
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307.  § A nem üzleti célú közösségi, szabadidõs szálláshely-szolgáltatásról  szóló 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet 2.  §
(4) bekezdésében az „és szolgáltatás általános szabályairól  szóló 2004. évi CXL.” szövegrész helyébe az „általános
szabályairól  szóló” szöveg, 3.  § (1) bekezdés b) pont bb) alpontjában az „a 2.  § (2) bekezdésének e) pontja alá nem
tartozó” szövegrész helyébe az „az egyházi jogi személy által nem az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének
anyagi feltételeirõl  szóló 1997. évi CXXIV. törvény szerinti gazdasági-vállalkozási tevékenység keretében üzemeltetett” 
szöveg, 14.  § (2) bekezdésében az „a kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás nyújtására jogosító mûködési engedély
vagy magánszálláshely idegenforgalmi célú hasznosítására jogosító igazolás alapján szálláshelyet mûködtetõ”
szövegrész helyébe az „a kereskedelemrõl  szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6/D.  § szerinti szálláshely-szolgáltatást
nyújtó” szöveg, 14/A.  § (5) bekezdésében a ,,hatvan napon” szövegrész helyébe a ,,45 munkanapon” szöveg lép.

308.  § Hatályát veszti a nem üzleti célú közösségi, szabadidõs szálláshely-szolgáltatásról  szóló 173/2003. (X. 28.) Korm.
rendelet 2.  § (2) bekezdés a), b) pontja, 2.  § (2) bekezdés e) pontjában a ,, ,  ha az az egyházak hitéleti és közcélú
tevékenységének anyagi feltételeirõl  szóló 1997. évi CXXIV. törvény szerint nem minõsül gazdasági-vállalkozási
tevékenységnek” szövegrész, 2.  § (4) bekezdésében az „(a továb biak ban: Ket.)” szövegrész, az „azzal, hogy a Ket.
29.  §-ának (6) bekezdése szerinti hirdetményi úton,  illetve közhírré tétel útján történõ értesítésnek nincs helye”
szövegrész, 14/A.  § (1) bekezdés d) pontjában az „– így különösen cégkivonat, hatályos kivonat –, ha annak
beszerzésére a jegyzõ a Ket. 36.  §-a alapján nem köteles” szövegrész, 14/A.  § (1) bekezdés e) pontjában a ,,ha annak
beszerzésére a jegyzõ a Ket. 36.  §-a alapján nem köteles,” szövegrész, 14/A.  § (6) bekezdés a) pontjában az „illet ve a Ket.
36.  §-ában foglaltak fennállta esetén a jegyzõnek beszereznie,” szövegrész, 19.  § (1) bekezdésében az „– állandó
felügyelet nélkül üzemelõ szálláshelynél elõ ze tes írásbeli értesítés alapján, megfelelõ idõpont tûzése esetén –”
szövegrész.

A szomszédos államokban élõ magyarokról  szóló 2001. évi LXII. törvény pedagógusokat 
és oktatókat érintõ rendelkezéseinek végrehajtásáról  szóló 206/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet 
módosítása

309.  § A szomszédos államokban élõ magyarokról  szóló 2001. évi LXII. törvény pedagógusokat és oktatókat érintõ
rendelkezéseinek végrehajtásáról  szóló 206/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet 20.  § (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) A Hivatal pedagógus- és oktatói kedvezmények megállapításával és nyilvántartásával összefüggõ közigazgatási
hatósági eljárásában a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól  szóló tör vény központi államigazgatási
szerv vezetõjének az elsõ fokú döntése elleni fellebbezést kizáró rendelkezése nem alkalmazható. A Hivatal elsõ fokú
döntése ellen 10 munkanapon belül az oktatásért felelõs miniszterhez lehet fellebbezni.”

310.  § A szomszédos államokban élõ magyarokról  szóló 2001. évi LXII. törvény pedagógusokat és oktatókat érintõ
rendelkezéseinek végrehajtásáról  szóló 206/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet 2.  § e) pontjában, 7.  § (1) bekezdésében az
„oktatási miniszter” szövegrész helyébe az „oktatásért felelõs miniszter” szöveg, 2.  § g) pontjában az „Oktatási és
Kulturális Minisztériummal” szövegrész helyébe az „oktatásért felelõs miniszter által vezetett minisztériummal”
szöveg, 12.  § (2) bekezdésében, 16.  § (2) bekezdésében az „Oktatási és Kulturális Minisztériumtól” szövegrész helyébe
az „oktatásért felelõs miniszter által vezetett minisztériumtól” szöveg, 15.  § (1) bekezdésében, 15.  § (2) bekezdés
e) pontjában az „Oktatási és Kulturális Minisztérium” szövegrész helyébe az „oktatásért felelõs miniszter által vezetett
minisztérium” szöveg, 18.  § (9) bekezdésében a ,,Hivatalhoz beérkezõ igénylõlapnak” szövegrész helyébe
a ,,kérelemnek” szöveg, 18.  § (9) bekezdés a) pontjában a ,,családi és utónevét, születési helyét és idejét, anyja nevét”
szövegrész helyébe a ,,természetes személyazonosító adatait” szöveg, 18.  § (9) bekezdés c) pontjában az „az
igénylõlap” szövegrész helyébe az „a kérelem” szöveg lép.

311.  § Hatályát veszti a szomszédos államokban élõ magyarokról  szóló 2001. évi LXII. törvény pedagógusokat és oktatókat
érintõ rendelkezéseinek végrehajtásáról  szóló 206/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet 18.  § (5) bekezdés második mondata,
18.  § (10) bekezdése.
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A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról  szóló 
218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet módosítása

312.  § (1) A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról  szóló 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet 3.  § (2) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az igazolvány kiadására irányuló eljárás kérelemre indul. A kérelemnek a 2. számú mellékletben meghatározott
adatokat kell tartalmaznia. A kérelemhez mellékelni kell az 1. számú mellékletben meghatározott szakvéleményt vagy
szakhatósági állásfoglalást. Ha az ügyfél nem személyesen vagy nem az (1) bekezdés szerinti hatóságnál nyújtja be
kérelmét, egy darab igazolványképet is mellékelnie kell a kérelméhez.”

(2) A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról  szóló 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet 3.  § (4) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Az igazolvány kiadására irányuló kérelem a lakóhely vagy tartózkodási hely szerint ille té kes települési
önkormányzat jegyzõjénél is elõterjeszthetõ, aki azt megvizsgálja, és az ügyfelet szükség esetén hiánypótlásra szólítja
fel. Ezt köve tõen a kérelmet haladéktalanul megküldi a jogosult lakóhelye szerint ille té kes körzetközponti jegyzõnek.”

(3) A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról  szóló 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet 3.  § (7) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) A személyesen eljáró ügyfél a kérelem elõ ter jesz tésekor a kérelmet saját kezûleg írja alá. Az ügyfélnek a kérelmet
akkor is saját kezûleg kell aláírnia, ha helyette meghatalmazottja jár el. Az ügyfél írásképtelensége esetén a kérelmen
ezt a tényt – az aláírás céljára szolgáló rovatban – a körzetközponti jegyzõ „írásképtelen” bejegyzéssel tünteti fel.”

(4) A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról  szóló 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet 5.  §-a a következõ
(3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Akinek az igazolványát eltulajdonították, megsemmisült vagy elvesztette, köteles azt haladéktalanul, de
legkésõbb a tudomására jutástól számított nyolc munkanapon belül bármely körzetközponti jegyzõnél bejelenteni. A
körzetközponti jegyzõ haladéktalanul gondoskodik az okmány elvesztése, eltulajdonítása, valamint megsemmisülése
tényének a nyilvántartáson történõ átvezetésérõl, és egyidejûleg a jogosult részére – ha a jogosultság továbbra is
fennáll, és a jogosult kéri – új igazolványt állít ki.”

(5) A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról  szóló 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet 6.  § (2) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az igazolványt – az ügyfél választása szerint – postai úton kell továbbítani, vagy azt a körzetközponti jegyzõnél kell
átvenni. Az át nem vett igazolványt – az átvételre  való felhívást köve tõen – a körzetközponti jegyzõ a kiállítástól
számított egy év elteltével megsemmisíti, és gondoskodik e ténynek a nyilvántartásban  való feltüntetésérõl.”

(6) A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról  szóló 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet 7.  §
(1)–(3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(1) Az igazolvány – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kiállítás napjától számított 3 évig hatályos. Ha
a szakvélemény vagy szakhatósági állásfoglalás a következõ felülvizsgálat, ellenõrzõ vizsgálat idõpontjaként,  illetve az
állapot fennállásának várható idõpontjaként 3 évnél rövidebb idõtartamot határoz meg (a továb biak ban:
szakvélemény hatálya), az igazolvány hatálya megegyezik a szakvélemény hatályával.
(2) A jogosultság további fennállása esetén az igazolvány hatálya újabb 3 éves idõtartamra,  illetve a szakvélemény
hatályának megfelelõ idõtartamra meghosszabbítható.
(3) Az ügyfél részére 5 éves idõtartamra kell kiállítani az igazolványt, ha a kérelemhez mellékelt szakvélemény vagy
szakhatósági állásfoglalás szerint a mozgásában korlátozott személy állapota végleges. Az 5 éves idõtartam leteltével
az igazolvány hatálya további 5 évvel újabb szakvélemény vagy szakhatósági állásfoglalás bemutatása nélkül
meghosszabbítható.”

(7) A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról  szóló 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet 9.  §-a a következõ
f) ponttal egészül ki:
(Érvénytelen az igazolvány, ha)
„f) a körzetközponti jegyzõ,  illetve a közúti közlekedési nyilvántartási szerv az okmány elvesztése, eltulajdonítása,
valamint megsemmisülése tényét a nyilvántartásba bejegyezte.”

(8) A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról  szóló 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet 11.  §
(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az eljáró szerv az igazolványt a helyszínen elveszi, ha az igazolvány a 9.  § értelmében érvénytelen, vagy
megalapozott gyanú van arra, hogy az igazolvány hamis, meghamisították, vagy azzal más módon visszaéltek. Az
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ellenõrzésrõl készített jegyzõkönyv tartalmáról, valamint a jogorvoslati lehetõségrõl az érintettet szóban is
tájékoztatni kell.”

(9) A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról  szóló 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet 2. számú
melléklet 1. pontot megelõzõ szövegrésze helyébe a következõ szöveg lép:
„A jogosult
fényképe vagy arcképmása
természetes személyazonosító adatai:
lakóhelye:
tartózkodási helye:
Az eljáró tör vényes képviselõ
természetes személyazonosító adatai:
lakóhelye:
tartózkodási helye:”

313.  § A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról  szóló 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet 2.  §-ában
a ,,szakvélemények” szövegrész helyébe a ,,szakvélemények vagy szakhatósági állásfoglalások” szöveg, 3.  §
(6) bekezdésében az „az okmányiroda” szövegrész helyébe az „a körzetközponti jegyzõ” szöveg, 4.  § (1) bekezdésében
az „a kérelmezõ” szövegrész helyébe az „az ügyfél” szöveg, 4.  § (2) bekezdésében a ,,kérni” szövegrész helyébe
a ,,kérelmezni” szöveg, 7.  § (5) bekezdésében a ,,kérni” szövegrész helyébe a ,,kérelmezni” szöveg, 8.  §
(1) bekezdésében az „az érvényesség” szövegrész helyébe az „a hatályosság” szöveg, 9.  § b) pontjában az
„érvényességi ideje” szövegrész helyébe az „idõbeli hatálya” szöveg, 10.  § (2) bekezdésében az „érvénytelennek”
szövegrész helyébe az „érvénytelennek vagy hatálytalannak,” szöveg, 10.  § (3) bekezdésében a ,,jogosult az”
szövegrész helyébe a ,,jogosult a talált” szöveg, 11.  § (1) bekezdésében az „érvényességét” szövegrész helyébe az
„érvényességét, hatályát” szöveg, 1. számú melléket címében a ,,szakvélemények” szövegrész helyébe
a ,,szakvélemények és szakhatósági állásfoglalások” szöveg, 1. számú melléklet 2. pontjában a ,,3. számú mellékletében 
meghatározott szakvélemény” szövegrész helyébe a ,,szerinti, a súlyos fogyatékosságra vonatkozó szakvélemény
vagy szakhatósági állásfoglalás” szöveg, 2. számú melléklet 1. pontjában a ,,szakvéleményt” szövegrész helyébe
a ,,szakvéleményt vagy szakhatósági állásfoglalást” szöveg, 2. számú melléklet 2. pontjában az „érvényességének”
szövegrész helyébe a ,,hatályának” szöveg, az „érvényessége” szövegrészek helyébe a ,,hatálya” szöveg,
a ,,szakvélemény” szövegrész helyébe a ,,szakvélemény vagy szakhatósági állásfoglalás” szöveg, a ,,szakvéleményt”
szövegrész helyébe a ,,szakvéleményt vagy szakhatósági állásfoglalást” szöveg lép.

314.  § Hatályát veszti a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról  szóló 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet 3.  § 
(3), (5), (8) bekezdése, 3.  § (6) bekezdésében a ,,személyes” szövegrész, 5.  § (2) bekezdés második mondata, 7.  §
(6) bekezdésében az „a jogosult bejelentésére” szövegrész, a ,,hivatalból” szövegrész, 10.  § (2) bekezdés második
mondata, 10.  § (3) bekezdés elsõ mondata, 10.  § (3) bekezdésében a ,,személyesen vagy meghatalmazottja útján”
szövegrész, 10.  § (4) bekezdése.

A magyar vízi utakon külföldi államok lobogója alatt közlekedõ tengeri hajók biztonsági ellenõrzésérõl
 szóló 225/2003. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása

315.  § A magyar vízi utakon külföldi államok lobogója alatt közlekedõ tengeri hajók biztonsági ellenõrzésérõl  szóló 225/2003. 
(XII. 13.) Korm. rendelet 9.  § (2) bekezdésében a ,,határozatot” szövegrész helyébe a ,,határozatról” szöveg, 10.  §
(1) bekezdésében a ,,másolatát” szövegrész helyébe az „egy példányát” szöveg, 11.  § (7) bekezdésében a ,,nagyon
komolyan megfontolandó, hogy a hajó üzemeltetését meg kell tiltani” szövegrész helyébe az „a hajó üzemeltetése
megtiltható” szöveg, 11.  § (8) bekezdésében az „érvényes” szövegrész helyébe a ,,hatályos” szöveg, 11.  § (11) bekezdés
k) pontjában az „érvényes” szövegrész helyébe a ,,hatályos” szöveg, 11.  § (15) bekezdés a) pontjában az „érvényes”
szövegrész helyébe a ,,hatályos” szöveg, 15.  § (4) bekezdésében a ,,határozatáról” szövegrész helyébe a ,,határozatát”
szöveg, az „értesíti a rend õrség ille té kes szervét” szövegrész helyébe a ,,közli a rend õrséggel” szöveg lép.

316.  § Hatályát veszti a magyar vízi utakon külföldi államok lobogója alatt közlekedõ tengeri hajók biztonsági ellenõrzésérõl
 szóló 225/2003. (XII. 13.) Korm. rendelet 4.  §-a, 9.  § (2) bekezdésében az „a hajóparancsnokkal és a hajó tulajdonosával
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vagy üzemben tartójával közli, továbbá” szövegrész, 9.  § (9) bekezdés második mondata, 11.  § (6) bekezdés
a) pontjában az „érvényes” szövegrész, 14.  §-a, 16.  § (2) bekezdése.

Az elektronikus hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeirõl, az elektronikus hírközlési
szolgáltatások adatbiztonságáról, valamint az azonosítókijelzés és hívásátirányítás szabályairól  szóló
226/2003. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása

317.  § Az elektronikus hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeirõl, az elektronikus hírközlési szolgáltatások
adatbiztonságáról, valamint az azonosítókijelzés és hívásátirányítás szabályairól  szóló 226/2003. (XII. 13.) Korm.
rendelet 5.  § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A hatóságnál kell elõterjeszteni a hívószámnak a nem azonosítható hívószám nyilvántartásba  való felvétele iránti
kérelmet. A hatóság a kérelmezõ által megjelölt hívószámnak a nem azonosítható hívószám nyilvántartásba vételére
irányuló kérelemrõl tíz munkanapon belül dönt.”

A nemzetközi kombinált árufuvarozást elõsegítõ kedvezményekrõl  szóló 
266/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

318.  § A nemzetközi kombinált árufuvarozást elõsegítõ kedvezményekrõl  szóló 266/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet 3.  §
(2) bekezdésében a ,,meglétét, tartalmát és érvényességét” szövegrész helyébe a ,,meglétét és tartalmát” szöveg lép.

A referenciaajánlatokról, hálózati szerzõdésekrõl, valamint az ezekkel kapcsolatos eljárások 
részletes szabályairól  szóló 277/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

319.  § A referenciaajánlatokról, hálózati szerzõdésekrõl, valamint az ezekkel kapcsolatos eljárások részletes szabályairól  szóló
277/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet 29.  § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A Tanács eljárásában az ügyintézési határidõ huszonkét munkanap.”

320.  § A referenciaajánlatokról, hálózati szerzõdésekrõl, valamint az ezekkel kapcsolatos eljárások részletes szabályairól  szóló
277/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet 1.  § (4) bekezdésében a ,,szerint hozott határozatában” szövegrész helyébe az
„alapján” szöveg, 2.  § (1) és (2) bekezdésében a ,,határozat” szövegrész helyébe a ,,Tanács döntése” szöveg, 2.  §
(2) bekezdésében a ,,határozata” szövegrész helyébe a ,,döntése” szöveg, 2.  § (3) bekezdésében a ,,határozatában”
szövegrész helyébe a ,,döntésében” szöveg, 3.  § (1) bekezdés 7. pontjában a ,,2. számú mellékletben” szövegrész
helyébe a ,,(2) bekezdésben” szöveg, 12.  § (3) bekezdésében a ,,szerzõdéskötési” szövegrész helyébe a ,,Tanácsnak
a szerzõdéskötési” szöveg, a ,,megállapító határozat” szövegrész helyébe a ,,megállapító döntése” szöveg, a ,,vagy
határozat” szövegrész helyébe a ,,vagy a Tanács döntése” szöveg, 13.  § (3) bekezdésében a ,,határozatának” szövegrész 
helyébe a ,,döntésének” szöveg, 18.  § (1) bekezdés a) pontjában a ,,határozatának” szövegrész helyébe a ,,döntésének”
szöveg, 18.  § (1) bekezdés c) pontjában a ,,határozat” szövegrész helyébe a ,,döntés” szöveg, 18.  § (2) bekezdés
c) pontjában a ,,határozatnak” szövegrész helyébe a ,,döntésnek” szöveg, 27.  § (1) bekezdésében a ,,határozata”
szövegrészek helyébe a ,,döntése” szöveg, 36.  § (2) és (3) bekezdésében a ,,határozata” szövegrész helyébe a ,,döntése” 
szöveg, a ,,határozatában” szövegrész helyébe a ,,döntésében” szöveg lép.

321.  § Hatályát veszti a referenciaajánlatokról, hálózati szerzõdésekrõl, valamint az ezekkel kapcsolatos eljárások részletes
szabályairól  szóló 277/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet 2.  § (1) és (2) bekezdésében a ,,határozatával” szövegrész, 29.  §
(1) bekezdésében az „az NHH igénye esetén” szövegrész.

A haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének 
és tranzitjának engedélyezésérõl  szóló 16/2004. (II. 6.) Korm. rendelet módosítása

322.  § (1) A haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának
engedélyezésérõl  szóló 16/2004. (II. 6.) Korm. rendelet 2.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A Magyar Köztársaság területén haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelével, behozatalával, transzferjével
és tranzitjával összefüggõ kereskedelmi tevékenység folytatására engedély
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a)  a cégbíróság által legalább egy éve nyilvántartásba vett gazdasági társaság, ideértve a külföldi részvétellel mûködõ
gazdasági társaságot, a külföldi székhelyû vállalkozás fióktelepét, de nem beleértve a vámszabad területen alapított
társaságot,
b) az egyéni vállalkozók nyilvántartásába bejegyzett és legalább egy éve egyéni vállalkozói nyilvántartási számmal
rendelkezõ egyéni vállalkozó,
c)  határon átnyúló szolgáltatás esetén az Európai Unió tagállamában vagy az Európai Gazdasági Térségrõl  szóló
megállapodásban részes valamely más államban bejegyzett gazdasági társaság, amely ott a jogszabálynak
meg fele lõen legalább egy éve mûködik,
d) a költségvetési szervek törzskönyvi nyilvántartásába bejegyzett költségvetési szerv,
e) kereskedelmi képviselet
részére (a továb biak ban együtt: cég) adható.”

(2) A haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának
engedélyezésérõl  szóló 16/2004. (II. 6.) Korm. rendelet 6.  § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A Hivatal eljárásában a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól  szóló tör vény központi államigazgatási
szerv vezetõjének az elsõ fokú döntése elleni fellebbezést kizáró rendelkezése nem alkalmazható. A fellebbezés
elbírálására jogosult hatóság az iparügyekért felelõs miniszter.”

(3) A haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának
engedélyezésérõl  szóló 16/2004. (II. 6.) Korm. rendelet 7.  § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, és 7.  §-a
a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Ha a kérelmezõ a (4) bekezdés a) vagy c) pontjában meghatározott iratokat nem csatolja, a hatóság a kérelem
elbírálásához adatszolgáltatás iránti kérelemmel fordul az adatokról nyilvántartást vezetõ hatósághoz vagy
bírósághoz.
(7) A tevékenységi engedély legfeljebb 24 hónapra adható, és egy alkalommal további 24 hónapra
meghosszabbítható. A tevékenységi engedély meghosszabbítása iránti kérelemhez csak abban az esetben kell
benyújtani a (4) bekezdés a) és d)–f) pontja szerinti dokumentumot, ha azokban idõközben változás következett be.
Változatlan adatok esetén e tényrõl elegendõ a cég vezetõjének nyilatkozata.”

(4) A haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának
engedélyezésérõl  szóló 16/2004. (II. 6.) Korm. rendelet 12.  § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) Ha tör vény ben vagy kormányrendeletben kihirdetett nemzetközi szerzõdés vagy az Európai Unió általános
hatályú, közvetlenül alkalmazandó kötelezõ jogi aktusa másként nem rendelkezik, az engedélykérelem elbírálásához
csatolt, külföldön kiállított iratokhoz a Hivatal csak a Haditechnikai Külkereskedelmi Bizottság szakértõi javaslata
alapján kér diplomáciai felülhitelesítést,  illetve hivatalos magyar fordítást.”

323.  § A haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának
engedélyezésérõl  szóló 16/2004. (II. 6.) Korm. rendelet 2.  § (4) bekezdésében a ,,90 nap” szövegrész helyébe a ,,három
hónap” szöveg, 5.  § (3) bekezdésében az „érvényben” szövegrész helyébe a ,,hatályban” szöveg, 9.  § (2) bekezdésében
az „érvényes” szövegrész helyébe a ,,hatályos” szöveg, 10.  § (2) bekezdésében az „érvényes” szövegrész helyébe
a ,,hatályos” szöveg, 10.  § (4) bekezdésében a ,,kérelemhez legalább” szövegrész helyébe a ,,forgalmi engedély iránti
kérelemhez” szöveg, 10.  § (6) bekezdésében az „érvényes” szövegrész helyébe a ,,hatályos” szöveg, 11.  §
(1) bekezdésében a ,,15 nap” szövegrész helyébe a ,,tíz munkanap” szöveg, 12.  § (3) bekezdésében az „abból a célból,
hogy igazolja a magyar hatósági ellenõrzés meglétét, ha azt a származási/szerzõdõ ország hatósága igényli”
szövegrész helyébe az „annak igazolására, hogy az importõr szabályszerûen mûködik, és hogy a Hivatal tudomással bír
a haditechnikai eszköz behozataláról, beérkezésérõl vagy szolgáltatási igénybevételérõl” szöveg, 12.  §
(4) bekezdésében az „érvényét” szövegrész helyébe a ,,hatályát” szöveg, 17.  § (3) bekezdésében az „érvényes”
szövegrész helyébe a ,,hatályos” szöveg, 17.  § (5) bekezdésében az „érvényes” szövegrész helyébe a ,,hatályos” szöveg,
17.  § (7) bekezdésében a ,,hónapra érvényes” szövegrész helyébe a ,,hónapig hatályos” szöveg lép.

324.  § Hatályát veszti a haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának
engedélyezésérõl  szóló 16/2004. (II. 6.) Korm. rendelet 5.  § (5) bekezdése, 6.  § (1) bekezdése, 12.  § (2) bekezdése.
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A mezõgazdasági és élelmiszer-ipari termékek exportjával összefüggõ intézkedések végrehajtásának
általános szabályairól  szóló 29/2004. (II. 28.) Korm. rendelet módosítása

325.  § A mezõgazdasági és élelmiszer-ipari termékek exportjával összefüggõ intézkedések végrehajtásának általános
szabályairól  szóló 29/2004. (II. 28.) Korm. rendelet 2.  § (1) bekezdésében a ,,Központi Hivatalához” szövegrész helyébe
a ,,Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések Igazgatóságához” szöveg, az „(AGREX),” szövegrész helyébe az
„(AGREX)” szöveg, 9.  §-ában az „igazolást” szövegrész helyébe a ,,jelentést” szöveg, 9/B.  § (2) bekezdésében az
„ellenõrzést kell folytatni” szövegrész helyébe a ,,szemlét kell tartani” szöveg, 9/B.  § (3) bekezdésében az „az ille té kes
vámhatósághoz” szövegrész helyébe az „a vámhatósághoz” szöveg, 12.  § (2) bekezdésében a ,,Központi Hivatalához”
szövegrész helyébe a ,,Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések Igazgatóságához” szöveg, 13.  §
(2) bekezdésében a ,,tényérõl,  illetve az elismerés visszavonásáról haladéktalanul értesíti az MVH-t” szövegrész
helyébe a ,,megadásáról,  illetve visszavonásáról  szóló határozatát közli az MVH-val is” szöveg, 14.  §-ában az
„Az ille té kes vámhivatal” szövegrész helyébe az „A vámhivatal” szöveg lép.

326.  § Hatályát veszti a mezõgazdasági és élelmiszer-ipari termékek exportjával összefüggõ intézkedések végrehajtásának
általános szabályairól  szóló 29/2004. (II. 28.) Korm. rendelet 3.  § (1) bekezdésében az „ille té kes” szövegrész, 12.  §
(9) bekezdése.

A Nemzet Sportolója Címrõl  szóló 40/2004. (III. 12.) Korm. rendelet módosítása

327.  § (1) A Nemzet Sportolója Címrõl  szóló 40/2004. (III. 12.) Korm. rendelet 4.  § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„(4) A sportigazgatási szerv a járadékot a Cím adományozásáról  szóló határozatnak a Magyar Közlönyben történõ
közzétételétõl számított öt munkanapon belül – kérelemre vagy hivatalból – közigazgatási hatósági eljárás keretében
állapítja meg, és azt a jogosultság kezdõ idõpontjától havonta, minden hónap 20. napjáig folyósítja.”

(2) A Nemzet Sportolója Címrõl  szóló 40/2004. (III. 12.) Korm. rendelet 4.  §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Ha a sportigazgatási szerv a (4) bekezdésben meghatározott határidõn belül határozathozatali kötelezettségét
elmulasztotta, – ellenérdekû ügyfél hiányában – az adományozott a járadékra az (1) és a (2) bekezdés szerint jogosulttá 
válik.”

328.  § A Nemzet Sportolója Címrõl  szóló 40/2004. (III. 12.) Korm. rendelet 2.  § (2) bekezdésében a ,,szerv vezetõjének”
szövegrész helyébe a ,,szervnek” szöveg, 3.  §-ában az „az önkormányzati és területfejlesztési” szövegrész helyébe az
„a sportpolitikáért felelõs” szöveg, 5.  §-ában a ,,szerv vezetõjének” szövegrész helyébe a ,,szervnek” szöveg lép.

329.  § Hatályát veszti a Nemzet Sportolója Címrõl  szóló 40/2004. (III. 12.) Korm. rendelet 2.  § (4) bekezdésében a ,,vezetõje”
szövegrész.

Az olimpiai járadékról  szóló 41/2004. (III. 12.) Korm. rendelet módosítása

330.  § (1) Az olimpiai járadékról  szóló 41/2004. (III. 12.) Korm. rendelet 3.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„3.  § (1) Az edzõ az érmes járadékra jogosultságát megalapozó helyezés idõpontjától – a 3. számú melléklet szerinti
nyomtatványon – kérelmet nyújthat be az edzõi járadék megállapítása iránt a sportigazgatási szervhez. A kérelemnek
tartalmaznia kell az érmes, valamint a szövetség támogató nyilatkozatát, és ahhoz mellékelni kell az edzõ
munkaszerzõdését vagy a munkavégzésre irányuló egyéb szerzõdését.
(2) Ha a kérelem az érmes vagy a szövetség támogató nyilatkozatát – öt munkanapos hiánypótlási határidõ
eredménytelen elteltét köve tõen – nem tartalmazza, a sportigazgatási szerv bizonyítási eljárást folytat le, amelyben
köteles tanúként meghallgatni az ille té kes sportköztestületet.
(3) Ha a kérelem az érmes halála  miatt nem tartalmazza annak támogató nyilatkozatát, a sportigazgatási szerv
bizonyítási eljárást folytat le, amelyben köteles tanúként meghallgatni az ille té kes sportköztestületet.”

(2) Az olimpiai járadékról  szóló 41/2004. (III. 12.) Korm. rendelet 6.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A járadék folyósítása iránti kérelemre vonatkozó nyomtatványt a sportigazgatási szervtõl lehet igényelni, vagy
a hatóság honlapjáról lehet letölteni.”
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331.  § Az olimpiai járadékról  szóló 41/2004. (III. 12.) Korm. rendelet 2.  § (1) és (2) bekezdésében a ,,jelentheti be
a sportigazgatási szervnek” szövegrész helyébe a ,,terjesztheti elõ a sportigazgatási szervhez” szöveg, 6.  §
(4) bekezdésében a ,,tizenöt napos” szövegrész helyébe a ,,10 munkanapos” szöveg, 6.  § (5) bekezdésében
a ,,kérelmére” szövegrész helyébe a ,,megkeresésére” szöveg lép.

332.  § Hatályát veszti az olimpiai járadékról  szóló 41/2004. (III. 12.) Korm. rendelet 4.  §-a, 6.  § (3) bekezdése, 9.  §
(3) bekezdésében a ,,határozattal” szövegrész.

A kettõs felhasználású termékek és technológiák külkereskedelmi forgalmának engedélyezésérõl  szóló
50/2004. (III. 23.) Korm. rendelet módosítása

333.  § (1) A kettõs felhasználású termékek és technológiák külkereskedelmi forgalmának engedélyezésérõl  szóló 50/2004.
(III. 23.) Korm. rendelet 3/A.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Aki az e rendelet hatálya alá tartozó szolgáltatási tevékenységet kíván folytatni, köteles erre irányuló szándékát
a Hivatalnak bejelenteni.”

(2) A kettõs felhasználású termékek és technológiák külkereskedelmi forgalmának engedélyezésérõl  szóló 50/2004.
(III. 23.) Korm. rendelet 3/A.  § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A bejelentés alapján a Hivatal a bejelentõt – kivéve, ha a (4) bekezdés alapján megállapítja, hogy a Belsõ Ellenõrzési
Program a (3) bekezdésben foglaltaknak nem felel meg – nyilvántartásba veszi. A nyilvántartásba vett ügyfél
a nyilvántartási adatokban bekövetkezett változásról haladéktalanul tájékoztatja a Hivatalt.”

(3) A kettõs felhasználású termékek és technológiák külkereskedelmi forgalmának engedélyezésérõl  szóló 50/2004.
(III. 23.) Korm. rendelet 9.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A Hivatal az engedélyeket a külpolitikáért felelõs miniszter egyetértése esetén, – az ügy tárgyától
függõen – a rendészetért felelõs miniszter, a katasztrófák elleni védekezésért felelõs miniszter, a Vám- és
Pénzügyõrség országos parancsnoka és a feladatkörrel rendelkezõ nemzetbiztonsági szolgálat fõigazgatója
véleményének kikérésével adja ki. A külpolitikáért felelõs minisztert külön indokolási kötelezettség nem terheli, ha
a kül- és biztonságpolitikáért  való felelõssége körében, az 1334/2000/EK tanácsi rendelet 8. Cikke c) pontjában foglalt
megfontolások alapján tagadja meg egyetértését az engedély kiadásához.”

(4) A kettõs felhasználású termékek és technológiák külkereskedelmi forgalmának engedélyezésérõl  szóló 50/2004.
(III. 23.) Korm. rendelet 19.  § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(1) A kérelmet a Hivatalnál a kitöltési útmutató szerint kitöltött nyomtatványokon kell benyújtani. Szükség szerint
a Hivatal a kérelmezõt a termék mûszaki paramétereire vonatkozó további adatszolgáltatásra hívhatja fel.
(2) Az Igazolás iránti kérelem elbírálásának ügyintézési határideje huszonkét munkanap. Határozatát a Hivatal
a külpolitikáért felelõs miniszter egyetértése esetén, valamint az ügy tárgyától függõen a rendészetért felelõs
miniszter, a katasztrófák elleni védekezésért felelõs miniszter, a Vám- és Pénzügyõrség országos parancsnoka és
a feladatkörrel rendelkezõ nemzetbiztonsági szolgálat fõigazgatója véleményének kikérésével adja ki.”

(5) A kettõs felhasználású termékek és technológiák külkereskedelmi forgalmának engedélyezésérõl  szóló 50/2004.
(III. 23.) Korm. rendelet 20.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„20.  § A Hivatal eljárásában a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól  szóló tör vény központi
államigazgatási szerv vezetõjének az elsõ fokú döntése elleni fellebbezést kizáró rendelkezése nem alkalmazható. A
fellebbezés elbírálására jogosult hatóság a külgazdaságért felelõs miniszter.”

(6) A kettõs felhasználású termékek és technológiák külkereskedelmi forgalmának engedélyezésérõl  szóló 50/2004.
(III. 23.) Korm. rendelet 21.  §-t megelõzõ alcíme helyébe a következõ alcím lép:

„Kérelmezõi adatszolgáltatás”
(7) A kettõs felhasználású termékek és technológiák külkereskedelmi forgalmának engedélyezésérõl  szóló 50/2004.

(III. 23.) Korm. rendelet 22.  § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Aki az e rendeletben meghatározott kettõs felhasználású termékek és technológiák külkereskedelmi forgalmát,
ideértve annak transzferjét is, a mûszaki segítség nyújtását vagy igénybevételét nem az engedélyben foglaltak szerint
végzi,  illetve az ezzel összefüggõ jogszabályban vagy az e rendeletben foglalt kötelezettségeket nem teljesíti,
ötszázezer forinttól tízmillió forintig terjedõ bírsággal sújtható. A bírság kiszabásának elévülési határideje az elkövetés
idõpontjától számított öt év. Ha a jogsértõ magatartás folyamatos, a határidõ a magatartás abbahagyásakor kezdõdik.
Ha a jogsértõ magatartás azzal  valósul meg, hogy valamely helyzetet vagy állapotot nem szüntetnek meg, a határidõ
mindaddig nem kezdõdik el, amíg ez a helyzet vagy állapot fennáll.”
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334.  § A kettõs felhasználású termékek és technológiák külkereskedelmi forgalmának engedélyezésérõl  szóló 50/2004.
(III. 23.) Korm. rendelet 3/A.  § (2) bekezdésében a ,,nyilvántartásba vételi kérelméhez a kérelmezõnek be kell nyújtania”
szövegrész helyébe a ,,bejelentés – a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól 
 szóló 2009. évi LXXVI. tör vény ben meghatározottakon túl – tartalmazza” szöveg, 3/A.  § (4) bekezdésében a ,,Hivatal”
szövegrész helyébe a ,,Hivatal a bejelentés alapján haladéktalanul” szöveg, 7.  § (2) bekezdésében az „érvényes”
szövegrész helyébe a ,,hatályos” szöveg, 9.  § (2) bekezdésében az „érvényes” szövegrész helyébe a ,,hatályos” szöveg
lép.

335.  § Hatályát veszti a kettõs felhasználású termékek és technológiák külkereskedelmi forgalmának engedélyezésérõl  szóló
50/2004. (III. 23.) Korm. rendelet 3/A.  § (2) bekezdés a) pontja, 3/A.  § (2) bekezdés c) pontjában a ,,(cégkivonat, alapító
okirat, személyazonosító igazolvány)” szövegrész, 3/A.  § (6) bekezdése, 4.  § (2) bekezdés harmadik mondata, 5.  §
(4) bekezdés második mondata, 9.  § (3) bekezdése, 19.  § (4) bekezdése.

A postai szolgáltatók piacra lépésének feltételeirõl  szóló 
68/2004. (IV. 15.) Korm. rendelet módosítása

336.  § (1) A postai szolgáltatók piacra lépésének feltételeirõl  szóló 68/2004. (IV. 15.) Korm. rendelet 2.  § (1) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az engedélyhez kötött postai szolgáltatásra jogosító engedély iránti kérelmet az 1. számú melléklet szerinti
adattartalommal, a bejelentésköteles postai szolgáltatási tevékenységre vonatkozó bejelentést a 2. számú melléklet
szerinti adattartalommal a hírközlési hatóság által rendszeresített formanyomtatványon kell a hírközlési hatósághoz
benyújtani.”

(2) A postai szolgáltatók piacra lépésének feltételeirõl  szóló 68/2004. (IV. 15.) Korm. rendelet 3.  § (2) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti szakirányú gyakorlat teljesítéséhez az ott meghatározott tevékenység teljes
munkaidõben történõ végzése esetén 3 év gyakorlat szükséges. Részmunkaidõben történõ munkavégzés esetén az
elõírt gyakorlati idõ a részmunkaidõ teljes munkaidõhöz viszonyított arányával meghosszabbodik.”

(3) A postai szolgáltatók piacra lépésének feltételeirõl  szóló 68/2004. (IV. 15.) Korm. rendelet 5.  §-a helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„5.  § A személyi és tárgyi feltételek teljesítésének igazolása érdekében a szolgáltatási engedély iránti kérelemhez
csatolni kell:
a)  az engedélyt kérõ teljesítõképessége tekintetében:
aa) a 3.  § (4) bekezdés a) pontjában foglaltakra vonatkozó szolgáltatói nyilatkozatot,
ab) ha az engedélyt kérõ nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, a kérelemhez 30 napnál nem
régebben kiállított közokirati igazolást arról, hogy az engedélyt kérõ – a szolgáltatási engedély iránti kérelme
benyújtásának idõpontjában – az adózás rendjérõl  szóló 2003. évi XCII. törvény 178.  § 32. pontja szerint
köztartozásmentes adózónak minõsül,
ac) a 3.  § (4) bekezdés c) pontjában foglaltakra vonatkozó szolgáltatói nyilatkozatot;
b) az engedélyt kérõ szakmai alkalmassága tekintetében:
ba) a 3.  § (3) bekezdésében foglaltakra vonatkozó szolgáltatói nyilatkozatot,
bb) az iskolai végzettséget igazoló okiratok – külföldi végzettség esetén a honosított okirat – eredeti vagy hitelesített
másolati példányát,
bc) szükség esetén a szakmai gyakorlat teljesítettsége tekintetében szolgáltatói nyilatkozatot, amelyben fel kell
tüntetni azt a vállalkozást, amelynél a postai tevékenység szakmai irányításáért felelõs vezetõ állású munkavállalója
(illet ve vezetõ tisztségviselõje) vagy az egyéni vállalkozó a postai szakirányú vagy logisztikai szakmai gyakorlatát
szerezte, a gyakorlat megszerzése idõszakának feltüntetésével;
c)  a Pt. 9.  § (5) bekezdésében meghatározott tárgyi feltételek – a postai küldemények felvételéhez, feldolgozásához,
továbbításához és kézbesítéséhez szükséges és alkalmas ingatlanok, helyiségek, gépjármûpark és mûszaki
berendezés – rendelkezésre állása és megfelelõsége tekintetében szolgáltatói nyilatkozatot;
d) a vagyoni biztosíték megfelelõsége tekintetében:
da) az engedélyt kérõ és a pénzintézet vagy biztosítóintézet között kötött szerzõdés eredeti vagy másolati példányát,
db) felelõsségbiztosítás esetén az elsõ biztosítási díj befizetését igazoló átutalási megbízás szelvényének eredeti vagy
másolati példányát;

36476 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2009. évi 127. szám



e) a titkos információgyûjtésre,  illetve titkos adatszerzésre felhatalmazott szervezetekkel  való együttmûködés
teljesítésére vonatkozó szolgáltatói nyilatkozatot.”

(4) A postai szolgáltatók piacra lépésének feltételeirõl  szóló 68/2004. (IV. 15.) Korm. rendelet 7.  § (1) bekezdés b) pontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A szolgáltatási engedélyben fel kell tüntetni:)
„b) a vállalkozás cégjegyzékszámát vagy külön jogszabályban meghatározott más hivatalos nyilvántartási vagy
azonosítószámát;”

(5) A postai szolgáltatók piacra lépésének feltételeirõl  szóló 68/2004. (IV. 15.) Korm. rendelet 9.  § (1) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(1) A postai szolgáltatókról, valamint az általuk nyújtott postai szolgáltatásokról – a Pt. 8.  § (4) bekezdése értelmében
a hírközlési hatóság által – vezetett nyilvántartás az engedélyben,  illetve a bejelentésben foglalt adatokat tartalmazza.”

(6) A postai szolgáltatók piacra lépésének feltételeirõl  szóló 68/2004. (IV. 15.) Korm. rendelet 10.  § (3) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az a postai szolgáltató –  illetve jogutódja –, akinek szolgáltatási engedélyét a hírközlési hatóság visszavonta,  illetve 
akinek a tevékenység folytatását megtiltotta, az engedély visszavonásától,  illetve a tiltó határozat jogerõre
emelkedésétõl számított 6 hónapon belül újabb szolgáltatási engedély iránti kérelmet nem nyújthat be,  illetve postai
szolgáltatást nem folytathat.”

(7) A postai szolgáltatók piacra lépésének feltételeirõl  szóló 68/2004. (IV. 15.) Korm. rendelet a ,,Záró rendelkezések”
alcímet megelõzõen a következõ 10/A.  §-sal egészül ki:
„10/A.  § A Kormány a postai szolgáltatások tekintetében a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának
általános szabályairól  szóló 2009. évi LXXVI. törvény szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként a hírközlési
hatóságot jelöli ki.”

(8) A postai szolgáltatók piacra lépésének feltételeirõl  szóló 68/2004. (IV. 15.) Korm. rendelet 1. melléklete helyébe
e rendelet 14. melléklete, 2. számú melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép.

337.  § A postai szolgáltatók piacra lépésének feltételeirõl  szóló 68/2004. (IV. 15.) Korm. rendelet 1.  § (1) bekezdés a) pontjában 
az „engedély alapján” szövegrész helyébe az „engedélyhez kötött” szöveg, a ,,bejelentés alapján” szövegrész helyébe
a ,,bejelentésköteles” szöveg, 3.  § (1) bekezdés b) pontjában a ,,3 éves” szövegrész helyébe az „a (2) bekezdésben
meghatározott idõtartamú” szöveg, 3.  § (3) bekezdésében a ,,visszavonta” szövegrész helyébe a ,,visszavonta vagy
postai szolgáltató tevékenysége folytatását megtiltotta,” szöveg, 3.  § (4) bekezdés c) pontjában az „1997. évi
CXLIV. törvény 23.  §-ában foglaltakon” szövegrész helyébe a ,,tör vény ben a vezetõ tisztségviselõkre elõírt kizáró
szabályokon” szöveg, 7.  § (1) bekezdésében az „engedélyben” szövegrész helyébe az „engedélyben – a közigazgatási
hatósági eljárás általános szabályairól  szóló tör vény ben meghatározottakon túl –” szöveg, 7.  § (2) bekezdésében az
„a jóváhagyott” szövegrész helyébe a ,,valamint az” szöveg, a ,,feltételeivel együtt” szövegrész helyébe a ,,feltételeit”
szöveg, 7.  § (4) bekezdésében az „érvényes” szövegrész helyébe a ,,hatályos” szöveg, 8.  § (2) bekezdésében az
„a)–d) pontjaiban” szövegrész helyébe a ,,b)–d) pontjában” szöveg, 9.  § (2) bekezdésében az „illet ve a személyi”
szövegrész helyébe a ,,továbbá az engedély iránti kérelem esetén a személyi” szöveg, 9.  § (3) bekezdésében az
„Internet” szövegrész helyébe a ,,bárki számára ingyenesen és korlátozásmentesen elérhetõ módon a” szöveg, 10.  §
(1) bekezdésében a ,,visszavonja,  illetve” szövegrész helyébe a ,,visszavonja,  illetve – bejelentésköteles tevékenység
esetén – megtiltja a postai szolgáltatás nyújtását és” szöveg, 10.  § (1) bekezdés b) pontjában a ,,bejelentés
nyilvántartásba vételére” szövegrész helyébe a ,,bejelentésköteles tevékenység folytatására” szöveg, 10.  §
(2) bekezdésében a ,,nyilvántartásból csak abban az esetben törölhetõ” szövegrész helyébe a ,,tevékenysége csak
akkor tiltható meg” szöveg lép

338.  § Hatályát veszti a postai szolgáltatók piacra lépésének feltételeirõl  szóló 68/2004. (IV. 15.) Korm. rendelet 4.  §
(1) bekezdésében az „az 1. számú melléklet szerinti” szövegrész, 7.  § (1) bekezdés a), c) és d) pontja, 8.  § (1) bekezdése.

Az elektronikus hírközlési szolgáltatás igénybevétele során alkalmazható közvetítõválasztásról  szóló
73/2004. (IV. 15.) Korm. rendelet módosítása

339.  § Az elektronikus hírközlési szolgáltatás igénybevétele során alkalmazható közvetítõválasztásról  szóló 73/2004. (IV. 15.)
Korm. rendelet 7.  § (4) bekezdés b) pontjában az „az elõfizetõ nevét, lakóhelyét, tartózkodási helyét,  illetve székhelyét,
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természetes személy elõfizetõ esetén az elõfizetõ leánykori nevét, anyja nevét, születési helyét és idejét” szövegrész
helyébe a ,,természetes személy elõfizetõ esetén az elõfizetõ természetes személyazonosító adatait, lakóhelyét vagy
tartózkodási helyét” szöveg lép.

A postai szolgáltatások ellátásáról és minõségi követelményeirõl  szóló 79/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet
módosítása

340.  § (1) A postai szolgáltatások ellátásáról és minõségi követelményeirõl  szóló 79/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 35.  §
(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A postai szolgáltató a Pt. 35.  § (3) bekezdésében megjelölt határidõ lejártát köve tõen beérkezett panaszok esetén
is köteles a panasztétel határidejének lejártáról tájékoztatni a bejelentést tevõt.”

(2) A postai szolgáltatások ellátásáról és minõségi követelményeirõl  szóló 79/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 35.  §
(4) bekezdés h) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A postai szolgáltató valamennyi panaszról köteles nyilvántartást vezetni. A nyilvántartásban meg kell jelölni a panasz
tárgyát, mint kategóriát. A panasz tárgya lehet különösen:)
„h) jogszabályban vagy üzletszabályzatban kötelezõen elõírt tájékoztatás elmulasztása, információkhoz  való
hozzáférés, téves tájékoztatás,”

341.  § A postai szolgáltatások ellátásáról és minõségi követelményeirõl  szóló 79/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 35.  §
(4) bekezdésében a ,,valamennyi panaszról köteles nyilvántartást vezetni. A” szövegrész helyébe az „által
a panaszokról vezetett” szöveg, 35.  § (9) bekezdésében a ,,feljegyezni” szövegrész helyébe az „a (4) bekezdés szerinti
nyilvántartásban feljegyezni” szöveg lép.

342.  § Hatályát veszti a postai szolgáltatások ellátásáról és minõségi követelményeirõl  szóló 79/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet
13.  § (1) bekezdésében a ,,határozatával” szövegrész, 31.  § (1) bekezdésében a ,,– ha van honlapja – az internetes”
szövegrész, 31.  § (1) bekezdés g) pontja, 35.  § (3) bekezdésében az „az MSZ EN 14012 szabványban meghatározott
vagy azzal egyenértékû tartalommal meghatározott módszerek szerint” szövegrész, 35.  § (7), (8) és
(10)–(12) bekezdése.

A polgári légiközlekedés védelmének szabályairól és a Légiközlekedés Védelmi Bizottság jogkörérõl,
feladatairól és mûködésének rendjérõl  szóló 104/2004. (IV. 27.) Korm. rendelet módosítása

343.  § (1) A polgári légiközlekedés védelmének szabályairól és a Légiközlekedés Védelmi Bizottság jogkörérõl, feladatairól és
mûködésének rendjérõl  szóló 104/2004. (IV. 27.) Korm. rendelet 1.  §-a a következõ e) ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„e) 820/2008/EK rendelet: az egységes légiközlekedés-védelmi követelményrendszer végrehajtásához szükséges
intézkedések meghatározásáról  szóló, 2008. augusztus 8-i 820/2008/EK bizottság rendelet.”

(2) A polgári légiközlekedés védelmének szabályairól és a Légiközlekedés Védelmi Bizottság jogkörérõl, feladatairól és
mûködésének rendjérõl  szóló 104/2004. (IV. 27.) Korm. rendelet 7.  § g) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A miniszter a légiközlekedés védelmének területén)
„g) a Bizottság 820/2008/EK rendeletének 5. cikke alapján tájékoztatja a Bizottságot a kiegyenlítõ intézkedésekrõl,”

(3) A polgári légiközlekedés védelmének szabályairól és a Légiközlekedés Védelmi Bizottság jogkörérõl, feladatairól és
mûködésének rendjérõl  szóló 104/2004. (IV. 27.) Korm. rendelet 27.  §-a a következõ e) ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet – a polgári légiközlekedés elleni jogellenes cselekmények megakadályozásával,  illetve az ilyen
cselekményekre irányuló kísérlettel összefüggésben – a következõ közösségi rendeletek végrehajtásához szükséges
rendelkezéseket állapítja meg:)
„e) a Bizottság 820/2008/EK rendelete (2008. augusztus 8.) az egységes légiközlekedés-védelmi követelményrendszer 
végrehajtásához szükséges intézkedések meghatározásáról.”

344.  § A polgári légiközlekedés védelmének szabályairól és a Légiközlekedés Védelmi Bizottság jogkörérõl, feladatairól és
mûködésének rendjérõl  szóló 104/2004. (IV. 27.) Korm. rendelet 4.  § (9) bekezdés a) pontjában az „ellenõrök személyi”
szövegrész helyébe az „ellenõröknek az Lt. alapján kezelhetõ személyes” szöveg, 21.  § (2) bekezdésében
a ,,kezdeményezheti” szövegrész helyébe a ,,kérelmezheti” szöveg, a ,,minõsítsék” szövegrész helyébe a ,,minõsítse”
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szöveg, 21.  § (3) bekezdésében az „a kérelem beérkezésétõl számított tizenöt napon” szövegrész helyébe a ,,tíz
munkanapon” szöveg lép.

345.  § Hatályát veszti a polgári légiközlekedés védelmének szabályairól és a Légiközlekedés Védelmi Bizottság jogkörérõl,
feladatairól és mûködésének rendjérõl  szóló 104/2004. (IV. 27.) Korm. rendelet 1.  § b) pontja, 4.  § (8) bekezdésében az
„– az LVB titkárának egyetértésével –” szövegrész, 8.  § (2) bekezdés h) pontjában az „– a Nemzetbiztonsági Hivatal
egyetértése esetén –” szövegrész, 8.  § (3) bekezdése, 17.  § (10) bekezdésében az „a rendvédelmi szervek (rend õrség,
Nemzetbiztonsági Hivatal, vám- és pénzügyõrség) elõ ze tes állásfoglalása alapján,” szövegrész, 21.  § (4) bekezdés elsõ
mondata, 27.  § b) pontja.

Az áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselõ jogok országhatárt,  illetve vámhatárt átlépõ
kereskedelmérõl  szóló 110/2004. (IV. 28.) Korm. rendelet módosítása

346.  § Az áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselõ jogok országhatárt,  illetve vámhatárt átlépõ kereskedelmérõl  szóló
110/2004. (IV. 28.) Korm. rendelet 2. c) számú melléklet 3. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„3. Az ex KN 0307 60 00 Éti csiga (Helix pomatia), valamint a természet védelmérõl  szóló 1996. évi LIII. törvény által
védetté nyilvánított barlangi képzõdmények kivitele.”

347.  § Hatályát veszti az áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselõ jogok országhatárt,  illetve vámhatárt átlépõ
kereskedelmérõl  szóló 110/2004. (IV. 28.) Korm. rendelet 4.  § (1) bekezdés c) pontjában a ,, ,  valamint az ország
területén történõ átszállításhoz” szövegrész, 5.  §-ában a ,, ,  valamint az ország területén történõ átszállításhoz”
szövegrész, 7.  §-a, 2. a) számú melléklet 3. pontja, 2. b) számú melléklet 3. pontjában foglalt táblázatának elsõ és
második sora, 2. b) számú melléklet 3. pontjában az „A közbiztonságra különösen veszélyes eszközök engedélyezése
az Országos Rendõr-fõkapitányság elõ ze tes egyetértésével történik.” szövegrész, 2. b) számú melléklet 5. pontja, 2. c)
számú melléklet címében a ,, ,  valamint az ország területén történõ átszállításához” szövegrész, 3. számú melléklet
címében a ,, ,  valamint az ország területén történõ átszállításához” szövegrész, 3. számú melléklet 1. pont
c) alpontjában a ,,Továbbá: a c) pontban felsorolt áruk és forgalmi irányok tekintetében folytatott kereskedelmi
ügynöki tevékenység” szövegrész, 3. számú melléklet 1. pont d) alpontjában foglalt táblázatának elsõ és második sora,
3. számú melléklet 2. pont b) alpontjában az „A biztonsági papír külön (tevékenységi) engedély kérelméhez csatolni
kell a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, a Magyar Nemzeti Bank és az Országos Rendõr-fõkapitányság
véleményét.” szövegrész.

Az Egyetemes Elektronikus Hírközlési Támogatási Kassza mûködésére, felügyeletére, felhasználására,
megszüntetésére és forrásaira vonatkozó részletes szabályokról  szóló 134/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet
módosítása

348.  § Az Egyetemes Elektronikus Hírközlési Támogatási Kassza mûködésére, felügyeletére, felhasználására,
megszüntetésére és forrásaira vonatkozó részletes szabályokról  szóló 134/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet 10.  §
(4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A kötelezett szolgáltatókat terhelõ adatszolgáltatási kötelezettség késedelmes vagy nem megfelelõ teljesítése
esetén a hatóság az Eht. 33.  § (3) bekezdés a) pontja szerinti bírságot alkalmazhat, és a Kassza a kötelezett szolgáltatót
terhelõ befizetési kötelezettség megállapításához szükséges adatokat a rendelkezésére álló egyéb adatok alapján
állapítja meg. Az Eht. 33.  §-a szerint bírság kiszabására irányuló eljárás a hatóságnak a jogsértésrõl  való
tudomásszerzésétõl számított három hónapon belül, de legkésõbb a jogsértés bekövetkezését követõ egy éven belül
indítható meg. Ha a jogsértõ magatartás folyamatos, a határidõ a magatartás abbahagyásakor kezdõdik. Ha a jogsértõ
magatartás azzal  valósul meg, hogy valamely helyzetet vagy állapotot nem szüntetnek meg, a határidõ mindaddig
nem kezdõdik el, amíg ez a helyzet vagy állapot fennáll.”

349.  § Az Egyetemes Elektronikus Hírközlési Támogatási Kassza mûködésére, felügyeletére, felhasználására,
megszüntetésére és forrásaira vonatkozó részletes szabályokról  szóló 134/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet 4.  §
(2) bekezdésében az „és szolgáltatás általános szabályairól  szóló 2004. évi CXL. törvény 98.  §-ának (1) bekezdése”
szövegrész helyébe az „általános szabályairól  szóló tör vény” szöveg lép.
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350.  § Hatályát veszti az Egyetemes Elektronikus Hírközlési Támogatási Kassza mûködésére, felügyeletére, felhasználására,
megszüntetésére és forrásaira vonatkozó részletes szabályokról  szóló 134/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet 9.  §
(1) bekezdésében a ,,határozattal” szövegrész, 11.  § (1) bekezdésében a ,,2000. évi C.” szövegrész.

A BM Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság piacfelügyeleti eljárásának részletes szabályairól  szóló
139/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet módosítása

351.  § A BM Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság piacfelügyeleti eljárásának részletes szabályairól  szóló 139/2004.
(IV. 29.) Korm. rendelet a ,,Piacfelügyelet” alcímet köve tõen a következõ 1/A.  §-sal egészül ki:
„1/A.  § A Kormány a tûzvédelemmel kapcsolatos piacfelügyeleti hatósági feladatokat ellátó szervként az Országos
Katasztrófavédelmi Fõigazgatóságot jelöli ki.”

A nemesfémtárgyak és termékek vizsgálatáról, hitelesítésérõl és nemesfémtartalmuk tanúsításáról  szóló
145/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet módosítása

352.  § (1) A nemesfémtárgyak és termékek vizsgálatáról, hitelesítésérõl és nemesfémtartalmuk tanúsításáról  szóló 145/2004.
(IV. 29.) Korm. rendelet 1.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„1.  § (1) E rendelet hatálya a Magyar Köztársaság területén a nemesfémtárgyak készítésére, javítására és árverésére,
valamint a nemesfémekbõl, továbbá az e fémek más fémekkel  való ötvözeteibõl készült ékszerek, dísztárgyak,
használati tárgyak (a továb biak ban: nemesfémtárgyak) vizsgálatára, hitelesítésére, nemesfémtartalmának
tanúsítására és ellenõrzésére terjed ki.
(2) A nemesfémtárgyak készítésére, javítására és árverésére irányuló gazdasági tevékenység kizárólag
a nemesfémvizsgáló- és hitelesítõ hatóság által kiadott, a nemesfémtárgyak és -termékek vizsgálatának,
hitelesítésének és nemesfémtartalmuk tanúsításának részletes szabályairól  szóló miniszteri rendeletben
meghatározott engedély birtokában kezdhetõ meg.
(3) A (2) bekezdés szerinti engedélyezési eljárásért a külön jogszabályban meghatározott mértékû igazgatási
szolgáltatási díjat kell fizetni.”

(2) A nemesfémtárgyak és -termékek vizsgálatáról, hitelesítésérõl és nemesfémtartalmuk tanúsításáról  szóló 145/2004.
(IV. 29.) Korm. rendelet 5.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„5.  § A Hivatal
a)  a nemesfémtárgyak és termékek vizsgálatának, hitelesítésének és nemesfémtartalmuk tanúsításának részletes
szabályairól  szóló miniszteri rendeletben meghatározottak szerint engedélyezi a nemesfémtárgyak készítésével,
javításával vagy árverésével foglalkozó vállalkozás tevékenységének megkezdését;
b) a forgalom biztonsága céljából számítógépes rendszeren feldolgozható, az egyes tevékenységek végzéséhez
szükséges és azzal összefüggõ adatokról a nemesfémtárgyak és -termékek vizsgálatának, hitelesítésének és
nemesfémtartalmuk tanúsításának részletes szabályairól  szóló miniszteri rendeletben meghatározottak szerint
nyilvántartást vezet a nemesfémtárgyak készítésével, javításával vagy árverésével foglalkozó vállalkozásról, és
a Hivatal a nyilvántartási adatokat a gazdálkodó szervezet nyilvántartásból  való törlését köve tõen 15 évig köteles
megõrizni;
c)  tanúsítja a jogszabályban elõírt feltételeknek megfelelõ nemesfémtárgyak és -termékek nemesfémtartalmát, és
gondoskodik fémjellel történõ ellátásukról;
d)  lefolytatja a fémjelzés egyenértékûség megállapítására vonatkozó eljárást;
e)  ellenõrzi – az e bekezdésben meghatározott feladataival összefüggésben – a nemesfémtárgyakra és fémjelzésükre
vonatkozó jogszabályi elõ írások megtartását;
f)  együttmûködik a Vám- és Pénzügyõrség hatáskörrel és ille té kességgel rendelkezõ szerveivel a nemesfémtárgyak
gyártásának és forgalmazásának hatósági ellenõrzése során;
g)  engedélyezi a gyártók, forgalmazók részére más névjellel össze nem téveszthetõ névjel alkalmazását;
h)  a jogszabályi feltételeknek nem megfelelõ, kereskedelmi forgalomban lévõ nemesfémtárgyakat forgalomba
hozatal céljára alkalmatlanná teszi (összetörés);
i)  a nemesfémtárgyakat és -termékeket laboratóriumi vizsgálatot köve tõen minõsíti;
j)  gondoskodik a hitelesítõ eszközök, valamint a Hivatal eljárása során vizsgált és a birtokában lévõ nemesfémtárgyak
biztonságos megõrzésérõl.”
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(3) A nemesfémtárgyak és termékek vizsgálatáról, hitelesítésérõl és nemesfémtartalmuk tanúsításáról  szóló 145/2004.
(IV. 29.) Korm. rendelet 7.  § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A fémjelzés egyenértékûségének vizsgálatára irányuló eljárás kérelemre vagy hivatalból indul. A fémjelzés
egyenértékûsége vizsgálatának ügyintézési határideje három hónap.”

(4) A nemesfémtárgyak és termékek vizsgálatáról, hitelesítésérõl és nemesfémtartalmuk tanúsításáról  szóló 145/2004.
(IV. 29.) Korm. rendelet 7.  § (11) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(11) A határozatot a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenõ Hivatalos Értesítõben és az iparügyekért felelõs
miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzé kell tenni. A közzétett határozattal egyenértékûnek elismert
nemesfémvizsgáló és -hitelesítõ szervezetek vonatkozásában a vizsgálati módszerek,  illetve a fémjel által biztosított
információk azonosságát vagy egyenértékûségét, továbbá a szervezet függetlenségét – ellenkezõ
bizonyításig – vélelmezni kell.”

(5) A nemesfémtárgyak és termékek vizsgálatáról, hitelesítésérõl és nemesfémtartalmuk tanúsításáról  szóló 145/2004.
(IV. 29.) Korm. rendelet 12.  § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az ellenõrzés során az ügyfél a helyiségeket, szekrényeket, tartályokat köteles kinyitni és a megjelölt
nemesfémtárgyakat, könyveket, feljegyzéseket, levelezéseket megtekintésre,  illetve betekintésre és jegyzõkönyv
felvétele mellett esetleges másolatkészítés céljából 8 nap idõtartamra átadni.”

(6) A nemesfémtárgyak és termékek vizsgálatáról, hitelesítésérõl és nemesfémtartalmuk tanúsításáról  szóló 145/2004.
(IV. 29.) Korm. rendelet 13.  § (1) bekezdése a következõ e) és f) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a gazdasági és közlekedési miniszter, hogy rendeletben szabályozza)
„e) a nemesfémtárgyak készítésére, javítására és árverésére irányuló szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes
feltételeit, a tevékenység végzésére jogosító engedély kiadásával összefüggõ eljárás részletes szabályait,
a nyilvántartás személyes adatot nem tartalmazó adattartamát és a vezetésére vonatkozó részletes eljárási
szabályokat, valamint
f)  az adópolitikáért felelõs miniszterrel egyetértésben a nemesfémtárgyak készítésére, javítására és árverésére
irányuló szolgáltatási tevékenységet folytató vállalkozások engedélyezési eljárásáért fizetendõ igazgatási szolgáltatási 
díj mértékét.”

353.  § A nemesfémtárgyak és termékek vizsgálatáról, hitelesítésérõl és nemesfémtartalmuk tanúsításáról  szóló 145/2004.
(IV. 29.) Korm. rendelet 3.  § (2) bekezdés a) pontjában a ,,Törökországból és” szövegrész helyébe a ,,Törökországból
vagy” szöveg, az „EFTA-államból” szövegrész helyébe az „államból” szöveg, 3.  § (2) bekezdés b) pontjában az
„a tagállam” szövegrész helyébe az „az adott állam” szöveg, 7.  § (1) bekezdés a) pontjában az „EFTA-államból”
szövegrész helyébe az „államból” szöveg, 7.  § (1) bekezdés b) pontjában az „adott tagállamban” szövegrész helyébe az
„adott államban” szöveg, 7.  § (1) bekezdés c) pontjában az „adott tagállam” szövegrész helyébe az „adott állam”
szöveg, 7.  § (1) bekezdés d) pontjában az „adott tagállam” szövegrész helyébe az „adott állam” szöveg, 7.  §
(1) bekezdés f) pontjában az „adott tagállam” szövegrész helyébe az „adott állam” szöveg, 7.  § (6) bekezdés
b) pontjában a ,,mely európai közösségi tagállam” szövegrész helyébe az „az Európai Gazdasági Térségrõl  szóló
megállapodásban részes mely állam” szöveg, 7.  § (6) bekezdés c) pontjában a ,,közösségi tagállamban” szövegrész
helyébe az „államban” szöveg, 7.  § (7) bekezdésében az „az Európai Unió adott tagállamában” szövegrész helyébe az
„a 3.  § (2) bekezdése szerinti adott államban” szöveg, 7.  § (9) bekezdésében az „érvényes” szövegrész helyébe
a ,,hatályos” szöveg, a ,,30 napon” szövegrész helyébe a ,,huszonkét munkanapon” szöveg, a ,,15. napon” szövegrész
helyébe a ,,tíz munkanapon” szöveg, 13.  § (1) bekezdésében az „a gazdasági és közlekedési” szövegrész helyébe az „az
iparügyekért felelõs” szöveg, 13.  § (1) bekezdés d) pontjában az „a pénzügyminiszterrel” szövegrész helyébe az „az
adópolitikáért felelõs miniszterrel” szöveg lép.

354.  § Hatályát veszti a nemesfémtárgyak és termékek vizsgálatáról, hitelesítésérõl és nemesfémtartalmuk tanúsításáról
 szóló 145/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet 6.  §-t megelõzõ alcíme, 6.  §-a, 7.  § (2) bekezdés harmadik mondata, 7.  §
(8) bekezdése, 8.  § (3) bekezdés harmadik mondata, 12.  § (5) bekezdése, 13.  § (1) bekezdés c) pontjában a ,,valamint”
szövegrész.

Az állami sportinformációs rendszerrõl  szóló 166/2004. (V. 21.) Korm. rendelet módosítása

355.  § Az állami sportinformációs rendszerrõl  szóló 166/2004. (V. 21.) Korm. rendelet 3.  § (2) bekezdésében az „és
elektronikus” szövegrész helyébe a ,,vagy elektronikus” szöveg, 4.  § (7) bekezdésében a ,,30 napon” szövegrész
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helyébe a ,,huszonkét munkanapon” szöveg, 5.  § (6) bekezdésében a ,,15 napon” szövegrész helyébe a ,,10
munkanapon” szöveg, 5.  § (7) bekezdésében a ,,15 napon” szövegrész helyébe a ,,10 munkanapon” szöveg, 6.  §
(1) bekezdésében az „adatszolgáltató lapot megvizsgálja” szövegrész helyébe az „adatszolgáltatást ellenõrzi” szöveg,
6.  § (3) bekezdésében az „adatszolgáltató lap” szövegrész helyébe az „adatszolgáltatás” szöveg, 6.  § (4) bekezdésében
a ,,15 napon” szövegrész helyébe a ,,10 munkanapon” szöveg lép.

356.  § Hatályát veszti az állami sportinformációs rendszerrõl  szóló 166/2004. (V. 21.) Korm. rendelet 6.  § (2) bekezdése.

A felszín alatti vizek védelmérõl  szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet módosítása

357.  § (1) A felszín alatti vizek védelmérõl  szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 13.  § (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti tevékenység engedélyezése nem tartozik más hatóság hatáskörébe, akkor
a tevékenység engedélyezésére a felügyelõség jogosult.”

(2) A felszín alatti vizek védelmérõl  szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 13.  § (7) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(7) Az (5) bekezdés szerinti elõvizsgálatot az végezhet, aki a vízgazdálkodási szakértõi tevékenységrõl  szóló jogszabály 
szerint vízföldtani szakterületre vonatkozó jogosultsággal rendelkezik, vagy a környezetvédelmi, természetvédelmi és
tájvédelmi szakértõi tevékenységrõl  szóló jogszabály szerint környezetvédelem szakterületen víz- és földtani közeg
védelem részterületre vonatkozó szakértõi jogosultsággal rendelkezik.”

(3) A felszín alatti vizek védelmérõl  szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 15.  § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) A felügyelõség a környezetvédelmi engedélyt, valamint az egységes környezethasználati engedélyt,  illetve az
engedélyezõ hatóság a 12.  § (1) bekezdésében és a 13.  § (1) bekezdésében foglalt engedélyt (a továb biak ban:
engedély), – ha a felügyelõség a 13.  § (1) bekezdése szerinti engedélyezési eljárásban szakhatóságként vesz
részt – a felügyelõség szakhatósági állásfoglalását, továbbá a környezetvédelmi mûködési engedélyt akkor adja meg,
ha a környezeti adottságok, tevékenység ellenõrzöttsége, továbbá a fennálló összes többi körülmény együttes
vizsgálata azt mutatja, hogy az e rendeletben foglalt kötelezettségek betartása biztosított.”

(4) A felszín alatti vizek védelmérõl  szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 19.  § (5) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(5) A kivizsgálás során tartott helyszíni szemlérõl készült jegyzõkönyvnek tartalmaznia kell a 6. számú mellékletben
foglaltakat.”

(5) A felszín alatti vizek védelmérõl  szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 19.  §-a a következõ (15) bekezdéssel egészül ki:
„(15) A felügyelõség a (1) bekezdés szerinti határozatát közli a közegészségügyi hatósággal, az eljárásban résztvevõ
más érdekelt hatósággal, önkormányzattal, továbbá a terület tulajdonosával is.”

(6) A felszín alatti vizek védelmérõl  szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 21.  §-a a következõ (13) bekezdéssel egészül ki:
„(13) A kármentesítés (4) bekezdésben meghatározott szakaszaira, valamint a (7) bekezdés szerint összevont határozat 
alapján tervezett kármentesítés engedélyezésére irányuló kérelmekhez csatolt dokumentációt, továbbá
a kármentesítési szakasz elvégzésérõl  szóló jelentést (zárójelentést) a szakértõk is elkészíthetik.”

(7) A felszín alatti vizek védelmérõl  szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 31.  § (3) és (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezések lépnek:
„(3) A kármentesítés során szakértõi és tervezési feladatok elvégzésére a Kvt. 92.  §-a szerinti – az adott szakterület,
 illetve résszakterületnek megfelelõ – szakértõt vagy tervezõi jogosultsággal rendelkezõ szakembert kell igénybe
venni. Amennyiben a kármentesítés sajátosságai megkövetelik, a jogosultságoknak a kármentesítés adott
szakaszának teljes folyamatát le kell fedniük.
(4) A mûszaki beavatkozáshoz a 21.  § (2) bekezdése szerinti felelõs mûszaki ellenõrt alkalmaz. Mûszaki ellenõr az lehet,
aki a vízgazdálkodási szakértõi tevékenységrõl  szóló jogszabály szerint vízföldtani szakterületre vonatkozó
jogosultsággal rendelkezik, vagy a környezetvédelmi, természetvédelmi és tájvédelmi szakértõi tevékenységrõl  szóló
jogszabály szerint környezetvédelem szakterületen víz- és földtani közeg védelem részterületre vonatkozó szakértõi
jogosultsággal rendelkezik. Építési tevékenységnek minõsülõ mûszaki beavatkozás esetén a mûszaki ellenõr
alkalmazásának meg kell felelni az építési mûszaki ellenõri, valamint a felelõs mûszaki vezetõi szakmagyakorlási
jogosultság részletes szabályairól  szóló jogszabály elõ írásainak.”
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(8) A felszín alatti vizek védelmérõl  szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 33.  § (7) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(7) A tartós károsodással érintett területek ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésének kezdeményezésével egyidejûleg
a hatóság közli határozatát az érintett önkormányzattal is. E szerint jár el a (6) bekezdés szerinti módosulások esetében
is.”

(9) A felszín alatti vizek védelmérõl  szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 36.  § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) A tevékenységet folytató
a)  a 10.  § és a 11.  § szerinti tilalmak és korlátozások megszegése,
b) jogerõs kármentesítési beavatkozásra vonatkozó határozat végre nem hajtása,
c)  az e rendeletben,  illetve hatósági kötelezésben elõírt adatszolgáltatási, bejelentési kötelezettség teljesítésének
elmulasztása
 miatt felszínalattivíz-védelmi bírságot (a továb biak ban: bírságot) köteles fizetni.”

(10) A felszín alatti vizek védelmérõl  szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 47.  § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) E rendelet alkalmazása során a mintavételezéseket, valamint a felszín alatti víz és földtani közeg vizsgálata esetén
a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekrõl és
a szennyezések mérésérõl  szóló rendelet szerint kell eljárni.”

(11) A felszín alatti vizek védelmérõl  szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 7. számú melléklet 1. pont a) alpontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
(Alapadatok)
„a) Az érintett terület (a szennyezõforrás, a szennyezett terület) pontos lehatárolása, sarokponti EOV koordináták,
helyrajzi szám(ok) és az ingatlan-nyilvántartási, továbbá az 1:10 000 méretarányú átnézetes térkép, valamint az érintett 
területre vonatkozóan a település nevét, az ingatlan fekvését, a belterületen lévõ ingatlannál az utca nevét és
a házszámot, a területnagyságát, a mûvelési ágát és a mûvelés alól kivett terület elnevezését.”

(12) A felszín alatti vizek védelmérõl  szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 7. számú melléklet 1. pont c)–e) alpontja
helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
(Alapadatok)
„c) Az érintett terület tulajdonosainak, használóinak neve, lakcíme vagy székhelye, elektronikus levélcíme, telefonos
elérhetõsége.
d)  A szennyezõdésterjedés  miatt veszélyeztetett terület (a továb biak ban: veszélyeztetett terület) pontos lehatárolása, 
sarokponti EOV koordináták, helyrajzi számok, a veszélyeztetett területre vonatkozóan a település neve, az ingatlan
fekvése, a belterületen lévõ ingatlannál az utca neve és a házszám, a területnagyság, a mûvelési ága és a mûvelés alól
kivett terület elnevezése, ingatlan-nyilvántartási, továbbá az 1:10 000 méretarányú átnézetes térkép megadásával.
e)  A tényfeltárásra kötelezett neve, lakcíme vagy székhelye, elektronikus levélcíme, telefonos elérhetõsége.”

(13) A felszín alatti vizek védelmérõl  szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. számú melléklet 1. pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„1. Alapadatok
a)  A beavatkozás helyszíne (károsodott terület) pontos lehatárolása, sarokponti EOV koordináta, helyrajzi szám(ok), az
ingatlan-nyilvántartási, továbbá az 1:10 000 méretarányú átnézetes térkép, valamint a beavatkozás helyszínére
vonatkozóan a település nevét, az ingatlan fekvését, a belterületen lévõ ingatlannál az utca nevét és a házszámot,
a területnagyságát, a mûvelési ágát és a mûvelés alól kivett terület elnevezését.
b) A károsodott terület tulajdonosainak, kezelõinek, használóinak adatai.
c)  A beavatkozás során érintett egyéb (szomszédos) földrészletek pontos lehatárolása, sarokponti EOV koordináta,
helyrajzi szám(ok), az ingatlan-nyilvántartási és 1:10 000 méretarányú áttekintõ térképek, valamint a földrészletekre
vonatkozóan a település nevét, az ingatlan fekvését, a belterületen lévõ ingatlannál az utca nevét és a házszámot,
a területnagyságát, a mûvelési ágát és a mûvelés alól kivett terület elnevezését.
d)  A c) pont szerinti területek tulajdonosainak, kezelõinek, használóinak neve, lakcíme vagy székhelye, elektronikus
levélcíme, telefonos elérhetõsége.
e)  Amennyiben 24.  § (1) bekezdése g) pontja szerint a szennyezettség mértéke jelentõs a területrõl fellelhetõ
legrégebbi,  illetve a vizsgált területrõl két évnél nem régebben készített légifotó (lehetõleg ortofotó), ha azt
jogszabály vagy hatósági határozat nem tiltja. Ennek hiányában M=1:4000 méretarányú térkép.
f)  A beavatkozásra kötelezett neve, lakcíme vagy székhelye, elektronikus levélcíme, telefonos elérhetõsége.
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g)  A beavatkozás tervezõjének neve, a dokumentáció készítõjének adatai, engedélyének száma, hatálya.
h)  A beavatkozás végzõjének neve (amennyiben ismert).”

(14) A felszín alatti vizek védelmérõl  szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 9. számú melléklet 1. pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„1. Alapadatok
a)  A beavatkozás helyszíne (szennyezett terület) pontos lehatárolása, sarokponti EOV koordináta, helyrajzi szám(ok),
ingatlan-nyilvántartási, továbbá az áttekintõ a 1:10 000 méretarányú térkép, valamint a beavatkozás helyszínére
vonatkozóan a település nevét, az ingatlan fekvését, a belterületen lévõ ingatlannál az utca nevét és a házszámot,
a területnagyságát, a mûvelési ágát és a mûvelés alól kivett terület elnevezését.
b) A szennyezett terület tulajdonosainak, kezelõinek, használóinak neve, lakcíme vagy székhelye, elektronikus
levélcíme, telefonos elérhetõsége.
c)  A beavatkozás során érintett egyéb (szomszédos) földrészletek pontos lehatárolása, sarokponti EOV koordináta,
helyrajzi szám(ok), az ingatlan-nyilvántartási és az 1:10 000 méretarányú áttekintõ térkép megadásával.
d)  Amennyiben a 24.  § (1) bekezdés g) pontja szerint a szennyezettség mértéke jelentõs, a területrõl a beavatkozás
befejezését köve tõen készített légifotó (lehetõleg ortofotó), ha azt jogszabály vagy hatósági határozat nem tiltja.
Ennek hiányában M=1:4000 méretarányú térkép.
e)  A c) pont szerinti területek tulajdonosainak, kezelõinek, használóinak adatai.
f)  A beavatkozásra kötelezett neve, lakcíme vagy székhelye, elektronikus levélcíme, telefonos elérhetõsége.
g)  A beavatkozás tervezõjének, a dokumentáció készítõjének neve, engedélyének száma, hatálya.
h)  A beavatkozás kivitelezõjének, adatai engedélyének száma, hatályossága.
i)  A károsodás ingatlan-nyilvántartásba történõ bejegyeztetésére vonatkozó dokumentumok. Ha a károkozó nem
csatolja az ingatlan-nyilvántartásban szereplõ adatokat tartalmazó dokumentumot, a hatóság a szükséges adatok
szolgáltatása érdekében megkeresi az ille té kes földhivatalt.”

(15) A felszín alatti vizek védelmérõl  szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. számú melléklet 1. pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„1. Alapadatok
A szennyezett terület, a szennyezett környezeti elemek pontos térbeli lehatárolása, a szennyezettség felszíni
metszetének sarokponti EOV koordinátája, a helyrajzi szám(ok), az ingatlan-nyilvántartási, továbbá az áttekintõ 1:10
000 méretarányú térkép, valamint a szennyezett területre vonatkozóan a település neve, az ingatlan fekvése,
a belterületen lévõ ingatlannál az utca neve és a házszám, a területnagyság, a mûvelési ág és a mûvelés alól kivett
terület elnevezése.
a)  A monitoring keretében vizsgált környezeti elemek pontos és részletes felsorolása (különösen: talaj, mederüledék,
egyéb földtani közeg,  illetve felszín alatti víz és azok típusai, továbbá szükség esetén talaj-levegõ, levegõ, felszíni víz,
valamint épített környezet, azon kívül esetenként az ökológiai monitoring).
b) Az a) pont szerinti szennyezett terület tulajdonosainak, kezelõinek, használóinak neve, lakcíme vagy székhelye,
elektronikus levélcíme, telefonos elérhetõsége.
c)  A kármentesítési monitoring során érintett egyéb (szomszédos) földrészletek pontos lehatárolása EOV koordináta,
helyrajzi szám(ok) és az 1:10 000 méretarányú áttekintõ térkép, sarokponti EOV koordináta megadásával.
d)  A c) pont szerinti területek tulajdonosainak, kezelõinek, használóinak neve, lakcíme vagy székhelye, elektronikus
levélcíme, telefonos elérhetõsége.
e)  A d) pont szerinti területek esetében a szolgalmi jogok igazolása.
f)  A kármentesítési monitoringra kötelezett adatai.
g)  A kármentesítési monitoring tervezõjének neve, engedélyének száma, hatálya.
h)  A kármentesítési monitoring kivitelezõjének, a dokumentáció készítõjének adatai, engedélyének száma, hatálya.
i)  A vízjogi engedélyezés alá tartozó monitoring elemek engedélyezettségének bemutatása.”

358.  § A felszín alatti vizek védelmérõl  szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 6.  § (2) bekezdés b) pontjában a ,,felülvizsgálja” 
szövegrész helyébe az „ellenõrzi” szöveg, 13.  § (8) bekezdésében az „a külön jogszabály szerinti” szövegrész helyébe az 
„az egységes környezethasználati engedélyezési” szöveg, 14.  § (4) bekezdésében a ,,15 napon” szövegrész helyébe
a ,,10 munkanapon” szöveg, 18.  § (3) bekezdésében a ,,hatósági kötelezésben” szövegrész helyébe a ,,(2) bekezdés
szerint” szöveg, 19.  § (3) bekezdésében a ,,90 napon” szövegrész helyébe a ,,három hónapon” szöveg, 19.  §
(4) bekezdésében a ,,30 napon” szövegrész helyébe a ,,22 munkanapon” szöveg, 19.  § (8) bekezdésében
a ,,jogszabályok által közremûködésre feljogosított szakhatóságok” szövegrész helyébe a ,,feladatkörrel rendelkezõ
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hatóságok” szöveg, 21.  § (12) bekezdésében az „– a felügyelõség által elõírt példányszámban –” szövegrész helyébe az
„egy példányban,” szöveg, a ,,vagy számítógépes” szövegrész helyébe az „és számítógépes” szöveg, a ,,lehet”
szövegrész helyébe a ,,kell” szöveg, 23.  § (1) bekezdésében a ,,8 nappal” szövegrész helyébe az „5 munkanappal”
szöveg, 25.  § (1) bekezdés c) pontjában a ,,tervének elkészítésérõl” szövegrész helyébe a ,,terve (a továb biak ban:
beavatkozási terv) elkészítésének” szöveg, a ,,benyújtásáról” szövegrész helyébe a ,,benyújtásának elrendelésérõl”
szöveg, 27.  § (1) bekezdésében az „5 napon” szövegrész helyébe az „5 munkanapon” szöveg, 28.  § (1) bekezdésében
a ,,30 napon” szövegrész helyébe a ,,22 munkanapon” szöveg, 28.  § (2) bekezdésében a ,,60 napon” szövegrész helyébe 
a ,,két hónapon” szöveg, 28.  § (2) bekezdés d) pontjában a ,,monitoringról” szövegrész helyébe a ,,monitoring
elrendelésérõl” szöveg, 31.  § (5) bekezdésében a ,,30 napon” szövegrész helyébe a ,,22 munkanapon” szöveg, 33.  §
(5) bekezdés b) pontjában a ,,30 napon” szövegrész helyébe a ,,22 munkanapon” szöveg, 33.  § (5) bekezdés
c) pontjában a ,,kérésére” szövegrész helyébe a ,,kérelmére” szöveg, 37.  § (4) bekezdésében az „ismételhetõ”
szövegrész helyébe az „a bírság ismételten kiszabható” szöveg, 38.  § (3) bekezdésében a ,,köve tõen” szövegrész
helyébe a ,,köve tõen kiszabja” szöveg, 39.  § (1) bekezdésében a ,,90 napos” szövegrész helyébe a ,,3 hónapos” szöveg,
5. számú melléklet 6. pontjában az „érvényességi ideje” szövegrész helyébe a ,,hatálya” szöveg, 6. számú melléklet
2. pontjában az „A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal elõ ze tes megkeresésével tisztázandó az” szövegrész helyébe az
„Az” szöveg, 7. számú melléklet 1. pont f) alpontjában az „érvényessége” szövegrész helyébe a ,,hatálya” szöveg,
7. számú melléklet 13. pont c) alpontját követõ „Mellékletek: Dokumentumok, térképek, ábrák, fotók” szövegrész
helyébe az „A 3. b), 3. e), 4. ab), 5. a), 5. b), 5. d), 5. e), 5. f), 7 c), 9. aa), 10. a) és 10. h) pontok szerinti adatokat és
információkat térképen és ábrán (pl. vízföldtani szelvényen) is be kell mutatni. A bemutatás – a vizsgált terület és
a szennyezettség változékonyságától függõen – történhet egy-egy térképen és ábrán összevont formában vagy
külön-külön annyi térképen és ábrán, amennyi az egyértelmû szemléltetéshez szükséges” szöveg, 8. számú melléklet
8. pontját követõ „Mellékletek: Dokumentumok, térképek, ábrák, fotók” szövegrész helyébe az „A 2. cb), 2. cc), 2. db), 2.
dc), 4. d), 5. a), 5. b), 5. fg) és 5. h) pontok szerinti adatokat és információkat térképen és ábrán (pl. vízföldtani
szelvényen) is be kell mutatni. A bemutatás – a vizsgált terület és a szennyezettség változékonyságától
függõen – történhet egy-egy térképen és ábrán összevont formában vagy külön-külön annyi térképen és ábrán,
amennyi az egyértelmû szemléltetéshez szükséges. A 2. da) pont szerinti információk megadása során archív fotókat is
csatolni kell, ha azok rendelkezésre állnak” szöveg, 9. számú melléklet 9. pont c) alpontját követõ „Mellékletek:
Dokumentumok, térképek, ábrák, fotók, továbbá e rendelet a 21.  § (9) bekezdése alapján a külön jogszabály szerinti
adatlap” szövegrész helyébe az „A 2. a), 4. c), 4. g), 5. a), 5. ba), 5. bb), 6. a), 6. b), 6. fg), 7. ab), 7. b) és 9. c) pontok szerinti
adatokat és információkat térképen és ábrán (pl. vízföldtani szelvényen) is be kell mutatni. A bemutatás – a vizsgált
terület és a szennyezettség változékonyságától függõen – történhet egy-egy térképen és ábrán összevont formában
vagy külön-külön annyi térképen és ábrán, amennyi az egyértelmû szemléltetéshez szükséges” szöveg, 10. számú
melléklet 8. pontját követõ „Mellékletek: Dokumentumok, térképek, ábrák, fotók” szövegrész helyébe az „A 2. b), 3. a),
3. b), 3. gg), 3. gh), 3. i), 5. és 6. pontok szerinti adatokat és információkat térképen és ábrán (pl. vízföldtani szelvényen) is 
be kell mutatni. A bemutatás – a vizsgált terület és a szennyezettség változékonyságától függõen – történhet egy-egy
térképen és ábrán összevont formában vagy külön-külön annyi térképen és ábrán, amennyi az egyértelmû
szemléltetéshez szükséges” szöveg lép.

359.  § Hatályát veszti a felszín alatti vizek védelmérõl  szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 13.  § (3) bekezdése, 13.  §
(9) bekezdésében az „a Kvt. 73.  §-a szerinti” szövegrész, 16.  § (4) bekezdésében a ,,határozattal” szövegrész, 19.  §
(9) bekezdés d) pontjában az „a Kvt. 73.  § alapján” szövegrész, 19.  § (14) bekezdés b) pontja, 25.  § (1) bekezdésében
a ,,határozattal” szövegrész, 26.  § (4) bekezdésében az „és szolgáltatás” szövegrész, a ,,2004. évi CXL.” szövegrész, 26.  §
(5) bekezdés második mondata, 27.  § (1) bekezdésében az „ , és biztosítani kell az ellenõrzõ mintavétel lehetõségét”
szövegrész, 31.  § (8) bekezdése, 33.  § (2) bekezdésében a ,,Kvt. 52.  § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak szerint kell
eljárni. A” szövegrész, 33.  § (5) bekezdés c) pontjában a ,,hivatalból” szövegrész, 37.  § (1) bekezdésében az „a 36.  §
(1) bekezdés c) és d) pontjaival összhangban” szövegrész, 37.  § (3) bekezdése, 38.  § (2) bekezdésében a ,,hatósági
határozatban” szövegrész, 38.  § (3) bekezdésében a ,,határozatban állapítja meg” szövegrész, 39.  § (1) bekezdésében
az „a bírságot elrendelõ hatósági határozatban” szövegrész, 39.  § (4) bekezdésében a ,,102.  §-a” szövegrész, 40.  §
(3) bekezdésében a ,,határozatban” szövegrész, 4. számú melléklet I. pont 1. alpontjában a ,,neve, székhelye,”
szövegrész, 4. számú melléklet II. pont 7. alpontja, 5. számú melléklet 1. pontot megelõzõ szövegrészében az „és
szolgáltatás” szövegrész, a ,,2004. évi CXL.” szövegrész, 6. számú melléklet 1. pontot megelõzõ szövegrészében az „és
szolgáltatás” szövegrész, a ,,2004. évi CXL.” szövegrész, 8. számú melléklet 5. pont g) alpontja.
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A felszíni vizek minõsége védelmének szabályairól  szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet módosítása

360.  § (1) A felszíni vizek minõsége védelmének szabályairól  szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 25.  § (4) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép, és 25.  §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Ha a kibocsátó az (1) bekezdésben meghatározott engedély iránti kérelmében a 3. sz. melléklet 1.7. e) pontjában
szereplõ telep nyilvántartási számát nem igazolja, a felügyelõség adatszolgáltatási kérelemmel fordul az adatról
nyilvántartást vezetõ jegyzõhöz.
(5) A szennyvízkibocsátás engedélyezése iránti kérelmet a környezetvédelmi, természetvédelmi és tájvédelmi
szakértõi tevékenységrõl  szóló jogszabály alapján a víz és a földtani közeg részszakterületen szakértõi jogosultsággal
rendelkezõ szakértõ (a továb biak ban: szakértõ) is elkészítheti.”

(2) A felszíni vizek minõsége védelmének szabályairól  szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 28.  § (2) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az önellenõrzési tervet elsõ alkalommal a tárgyévet megelõzõ év október 31-éig kell benyújtani, melyet legalább 5
évente felül kell vizsgálni. Az önellenõrzési tervet szakértõ is elkészítheti, és a felügyelõség hagyja jóvá. Az
önellenõrzési terv szerinti éves vizsgálati idõpontokat a tárgyévet megelõzõ év november 30-áig be kell jelenteni
a felügyelõségnek, mely bejelentés nem minõsül az önellenõrzési terv módosításának. Az önellenõrzési tervben
rögzített ellenõrzések száma – az idõszakos üzemek kivételével – egy naptári évben 2 alkalomnál kevesebb nem lehet.”

(3) A felszíni vizek minõsége védelmének szabályairól  szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 39.  § (1) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(1) A kibocsátási határérték évi kétszeri vagy ennél többszöri 20%-os túllépése esetén, továbbá a települési
szennyvíztisztító telepeknél a 2. számú melléklet 2/I. 2.7.2. a) pontja szerinti követelmények meg nem tartása esetén
a felügyelõség a szennyezést okozó kibocsátót, a közcsatorna és közös üzemi tisztító esetén annak tulajdonosát
szakértõ által is elkészíthetõ szennyezéscsökkentési ütemterv benyújtására és jóváhagyatására és az abban foglaltak
meg valósítására kötelezi.”

(4) A felszíni vizek minõsége védelmének szabályairól  szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 39/B.  §-a a következõ (10)
és (11) bekezdéssel egészül ki:
„(10) A kármentesítés (2) bekezdésben meghatározott szakaszaira, valamint a (4) bekezdés szerint összevont határozat 
alapján tervezett kármentesítés engedélyezésére irányuló kérelmekhez csatolt dokumentációt, továbbá
a kármentesítési szakasz elvégzésérõl  szóló jelentést (zárójelentést) szakértõk is elkészíthetik.
(11) A kármentesítés során tervezési feladatokat szakértõk is végezhetnek. Amennyiben a kármentesítés sajátosságai
megkövetelik, a szakértõk jogosultságának a tervezési feladatokkal érintett valamennyi szakterületre vagy
részterületre ki kell terjednie.”

(5) A felszíni vizek minõsége védelmének szabályairól  szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 3. számú melléklet 1.7. pont 
e) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Benyújtandó egyéb tervrészletek, adatok:)
„e) a felügyelõség hatáskörébe nem tartozó alkalmazási, mûködési és használatbavételi engedélyek, valamint
a közegészségügyi hatóság által kiadott engedély másolatai és a telep nyilvántartási száma,”

361.  § A felszíni vizek minõsége védelmének szabályairól  szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 25.  § (1) bekezdésében
a ,,külön jogszabály szerinti tevékenység” szövegrész helyébe a ,,tevékenység” szöveg, 25.  § (2) bekezdésében
a ,,kérelem benyújtásával egyidejûleg köteles” szövegrész helyébe a ,,kérelméhez csatolja” szöveg, 25.  § (2) bekezdés
c) pontjában a ,,mennyiségérõl, és” szövegrész helyébe a ,,mennyiségérõl  szóló nyilatkozatát.” szöveg, 27.  §
(1) bekezdésében a ,,külön jogszabályban meghatározott szabályok szerint, helyszíni ellenõrzéssel egybekötött
mintavételezéssel” szövegrész helyébe az „a használt és szennyvizek kibocsátásának ellenõrzésére vonatkozó
részletes szabályokról  szóló miniszteri rendeletben foglaltak szerint” szöveg, 28.  § (3) bekezdésében a ,,20 napon”
szövegrész helyébe a ,,15 munkanapon” szöveg, 28.  § (4) bekezdésében a ,,30 napon” szövegrész helyébe a ,,22
munkanapon” szöveg, 29.  § (1) bekezdésében a ,, ,  külön jogszabály szerinti helyszíni ellenõrzéssel” szövegrész
helyébe az „a használt és szennyvizek kibocsátásának ellenõrzésére vonatkozó részletes szabályokról  szóló miniszteri
rendeletben foglaltak szerint” szöveg, 35.  § (2) bekezdésében a ,,30 napon” szövegrész helyébe a ,,22 munkanapon”
szöveg, 39/A.  § (1) bekezdésében a ,,90 napon” szövegrész helyébe a ,,három hónapon” szöveg, 39/C.  § (6) és
(7) bekezdésében a ,,8 napon” szövegrész helyébe az „5 munkanapon” szöveg, 39/D.  § (4) bekezdésében a ,,10 nappal”
szövegrész helyébe a ,,8 munkanappal” szöveg, 39/D.  § (6) bekezdésében az „5 napon” szövegrész helyébe az „5
munkanapon” szöveg, 39/D.  § (11) bekezdésében a ,,60 napon” szövegrész helyébe a ,,két hónapon” szöveg lép.
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362.  § Hatályát veszti a felszíni vizek minõsége védelmének szabályairól  szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 19.  §
(1) bekezdés harmadik mondata, 25.  § (2) bekezdés a) pontja, 25.  § (2) bekezdés c) pontjában a ,,nyilatkozni”
szövegrész, 25.  § (2) bekezdésében az „azt az engedélyezõ hatóság részére megküldeni.” szövegrész, 26.  §
(2) bekezdésében a ,,határozatban” szövegrész, 29.  § (2) bekezdése, 31.  § (6) bekezdése, 3. számú melléklet 1.4. pont
b) alpontja, 3. számú melléklet 2.8. pont a) alpontja, 3. számú melléklet 2.9. pont a) alpontja, 3. számú melléklet
3.7. pontja.

A vízgyûjtõ-gazdálkodás egyes szabályairól  szóló 221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet módosítása

363.  § A vízgyûjtõ-gazdálkodás egyes szabályairól  szóló 221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 19.  § (4) bekezdésében
a ,,minisztérium hivatalos lapjában, közlemény formájában” szövegrész helyébe a ,,Magyar Közlöny mellékleteként
megjelenõ Hivatalos Értesítõben és a minisztérium honlapján  való közzététellel” szöveg, 21.  § (2) bekezdésében
a ,,hivatalos lapjában” szövegrész helyébe a ,,honlapján és a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenõ Hivatalos
Értesítõben” szöveg lép.

A magánszemélyek közmûfejlesztési támogatásáról  szóló 262/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet módosítása

364.  § (1) A magánszemélyek közmûfejlesztési támogatásáról  szóló 262/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet 6.  § (2) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(2) A jegyzõ a jogosultaktól beérkezett, a támogatási feltételeknek megfelelõ kérelmeket közmûfajtánként és az
igénylõk számának megjelölésével összesítve, minden negyedévet követõ hónap 20-áig a Magyar Államkincstár
ille té kes regionális igazgatóságán (a továb biak ban: Igazgatóság) keresztül, az Igazgatóság által rendelkezésre
bocsátott nyomtatványon vagy elektronikus ûrlapon továbbítja.”

(2) A magánszemélyek közmûfejlesztési támogatásáról  szóló 262/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet 6.  § (4) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(4) Az Igazgatóság a beérkezéstõl számított 15 munkanapon belül továbbítja az összesített kérelmeket az
Önkormányzati Minisztérium (a továb biak ban: Minisztérium) részére.”

365.  § A magánszemélyek közmûfejlesztési támogatásáról  szóló 262/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet 5.  § (1) bekezdésében az
„igényét” szövegrész helyébe a ,,kérelmét” szöveg, a ,,bejelentenie” szövegrész helyébe a ,,benyújtania” szöveg, 5.  §
(2) bekezdésében az „igénybejelentéshez” szövegrész helyébe a ,,kérelemhez” szöveg, 6.  § (5) bekezdésében az
„Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium” szövegrész helyébe az „önkormányzati miniszter” szöveg,
melléklet 4. lábjegyzetében a ,,rendszeres szociális segélyben” szövegrész helyébe az „aktív korúak ellátásában”
szöveg lép.

A nukleáris és nukleáris kettõs felhasználású termékek nemzetközi forgalmának szabályozásáról  szóló
263/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet módosítása

366.  § A nukleáris és nukleáris kettõs felhasználású termékek nemzetközi forgalmának szabályozásáról  szóló 263/2004.
(IX. 23.) Korm. rendelet 2.  § (1) bekezdésében az „exportjára az Országos Atomenergia Hivatal (a továb biak ban: OAH)
elõ ze tes engedélyének megadását köve tõen kerülhet sor. Az OAH az elõ ze tes engedély” szövegrész helyébe az
„exportjának engedélyezésére irányuló eljárásban az Országos Atomenergia Hivatal (a továb biak ban: OAH)
szakhatósági állásfoglalásában a hozzájárulás” szöveg, 3.  § (1) bekezdésében az „exportjára csak az OAH elõ ze tes
engedélyének kiadását köve tõen kerülhet sor. Az OAH elõ ze tes engedélyének” szövegrész helyébe az „exportjának
engedélyezésére irányuló eljárásban az OAH szakhatósági állásfoglalásában a hozzájárulás megadásának a” szöveg,
3.  § (3) bekezdésében az „az elõ ze tes exportengedély megadásakor” szövegrész helyébe az „a szakhatósági
állásfoglalása kiadásakor” szöveg, 4.  § (1) bekezdésében az „exportjára csak az OAH elõ ze tes engedélyének kiadását
köve tõen kerülhet sor. Az OAH elõ ze tes engedélyének” szövegrész helyébe az „exportjának engedélyezésére irányuló
eljárásban az OAH szakhatósági állásfoglalásában a hozzájárulás megadásának a” szöveg, 4.  § (3) bekezdésében az „az
elõ ze tes exportengedély megadásakor” szövegrész helyébe az „a szakhatósági állásfoglalása kiadásakor” szöveg, 6.  §
(1) bekezdésében az „elõ ze tes engedélyezés” szövegrész helyébe a ,,szakhatósági állásfoglalásának kialakítása”
szöveg, 6.  § (2) bekezdésében az „az elõ ze tes engedélyt” szövegrész helyébe az „a szakhatósági állásfoglalásában
a hozzájárulást” szöveg lép.
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367.  § Hatályát veszti a nukleáris és nukleáris kettõs felhasználású termékek nemzetközi forgalmának szabályozásáról  szóló
263/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet 7.  § (1)–(4) bekezdése.

Az elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak visszavételérõl  szóló 
264/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet módosítása

368.  § (1) Az elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak visszavételérõl  szóló 264/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet 4.  §
(3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A hasznosítási kötelezettség teljesítésének minõsül az elektromos berendezésbõl származó hulladéknak az
Európai Gazdasági Térségrõl  szóló megállapodásban részes más államban történõ, az országhatárt átlépõ
hulladékszállításról  szóló külön jogszabály szerint igazolt hasznosítása is.”

(2) Az elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak visszavételérõl  szóló 264/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet 8.  §
(1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Átvevõ lehet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – bárki, aki az átruházni kívánt hulladékkezelési tevékenység
végzésére jogosult.”

(3) Az elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak visszavételérõl  szóló 264/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet 9.  §
(3) és (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(3) A gyártó köteles a Fõfelügyelõségnek bejelenteni a megállapodás módosítását, valamint a megszûnést követõ 15
napon belül a megállapodás megszûnését.
(4) A Fõfelügyelõség a megállapodást,  illetve annak módosítását akkor hagyja jóvá, ha annak tartalma megfelel az
(1) bekezdésben elõírt követelményeknek. Az eljárásban a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól  szóló
tör vény központi államigazgatási szerv vezetõjének az elsõ fokú döntése elleni fellebbezést kizáró rendelkezése nem
alkalmazható.”

(4) Az elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak visszavételérõl  szóló 264/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet
10.  §-t megelõzõ alcíme helyébe a következõ alcím lép:
„Koordináló szervezetek engedélyezése, a gyártók és koordináló szervezetek nyilvántartása”

(5) Az elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak visszavételérõl  szóló 264/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet 10.  § 
(1) bekezdése helyébe a övetkezõ rendelkezés lép:
„(1) A koordináló szervezetet tevékenysége megkezdéséhez és folytatásához szükséges engedély iránti kérelemrõl
a Fõfelügyelõség dönt. Az eljárásban a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól  szóló tör vény központi
államigazgatási szerv vezetõjének az elsõ fokú döntése elleni fellebbezést kizáró rendelkezése nem alkalmazható.”

(6) Az elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak visszavételérõl  szóló 264/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet 10.  § 
(3) és (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(3) Az engedély iránti kérelemhez – a (8) bekezdésben foglaltak figye lembe véte lével – csatolni kell az alapszabály
vagy az alapító okirat másolatát, a jogerõs bírósági bejegyzését igazoló okmányokat, az üzletszabályzat tervezetét,
ideértve az általános szerzõdési feltételeket is, továbbá a kérelemben meg kell jelölni a kötelezettség teljesítésének
módját, a folytatni kívánt tevékenységhez szükséges, külön jogszabályokban elõírt engedély számát és a kibocsátó
hatóság megnevezését, valamint a koordináló szervezethez csatlakozottak nevét és székhelyét, adószámát.
(4) A Fõfelügyelõség az engedélyt elsõ alkalommal két évre, a továb biak ban pedig öt évre adja meg.”

(7) Az elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak visszavételérõl  szóló 264/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet 10.  § 
(5) és (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(5) Koordináló szervezetként a tevékenység folytatása annak a szervezetnek engedélyezhetõ, amely:
a)  a közhasznú szervezetekrõl  szóló külön jogszabály szerint közhasznú jogállásúnak minõsül,
b) szolgáltatását bárki igénybe veheti az alapszabályában vagy alapító okiratában meghatározott feltételek
teljesítése esetén,
c)  az alaptevékenységhez szükséges mértékû – legalább hetvenötmillió forint – alaptõkével rendelkezik, és
d)  rendelkezik az adott hulladékkezelési tevékenységhez elõírt engedéllyel.
(6) Ha a kérelmezõ a (3) bekezdésben meghatározott alapszabályban vagy alapító okiratban szereplõ adatokat,  illetve
jogerõs bírósági bejegyzését nem igazolja, azok beszerzése iránt a Fõfelügyelõség adatszolgáltatási kérelemmel
fordul a nyilvántartást vezetõ bírósághoz.”

(8) Az elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak visszavételérõl  szóló 264/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet
a következõ 10/A.  §-sal egészül ki:
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„10/A.  § A gyártó – a 19.  § (3) bekezdésében foglalt kivétellel – legkésõbb az elektromos berendezés forgalomba
hozatalának megkezdéséig köteles bejelenteni a Fõfelügyelõségnek az 5. számú mellékletben foglalt adatokat.”

(9) Az elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak visszavételérõl  szóló 264/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet
11.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép, és a következõ 11/A.  §-sal egészül ki:
„11.  § (1) Az engedéllyel rendelkezõ koordináló szervezetekrõl és a bejelentést tevõ gyártókról a Fõfelügyelõség
nyilvántartást vezet, és a nyilvántartásba vétellel egyidejûleg a gyártónak,  illetve a koordináló szervezetnek
nyilvántartási számot ad ki.
(2) A koordináló szervezet,  illetve a gyártó az engedély megadását,  illetve a nyilvántartásba vételt köve tõen köteles
a 10.  §-ban,  illetve a 10/A.  §-ban meghatározott adatokban bekövetkezett változásokat a változás bekövetkeztétõl
számított tizenöt napon belül a Fõfelügyelõségnek – a 10.  § (6) bekezdésének megfelelõ alkalmazása mellett,
a változás tényét igazoló dokumentum csatolásával – bejelenteni.
(3) A Fõfelügyelõség a koordináló szervezet engedélyét visszavonja, és ezzel egyidejûleg törli a nyilvántartásból, ha az
engedély megadásának feltételei már nem állnak fenn. Az eljárásban a közigazgatási hatósági eljárás általános
szabályairól  szóló tör vény központi államigazgatási szerv vezetõjének az elsõ fokú döntése elleni fellebbezést kizáró
rendelkezése nem alkalmazható.
(4) A Fõfelügyelõség törli a nyilvántartásból a gyártót, ha az megszünteti az elektromos berendezés gyártását.
11/A.  § (1) Ha a koordináló szervezet vagy a gyártó az e rendeletben meghatározott kötelezettségének nem tesz
eleget, a Fõfelügyelõség a külön jogszabályban meghatározottak szerint hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére
kötelezi.
(2) Amennyiben az ismételten kiszabott bírság nem vezet eredményre, a Fõfelügyelõség az eredménytelenség
megállapítását követõ 90. napon visszavonja a koordináló szervezet engedélyét, és ezzel egyidejûleg törli
a nyilvántartásból. Az engedély visszavonását kimondó határozat kézhezvétele és jogerõre emelkedése közötti
idõszakban a koordináló szervezet a tevékenységével összefüggõ új szerzõdést már nem köthet.”

(10) Az elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak visszavételérõl  szóló 264/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet 16.  § 
(6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) A tárgyévi biztosíték felhasználását a gyártó a külön jogszabályban meghatározott adatszolgáltatás benyújtásával
egyidejûleg kezdeményezheti. A Fõfelügyelõség az egyetértésérõl a tárgyévet követõ év szeptember 1-jéig dönt. Az
eljárásban a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól  szóló tör vény központi államigazgatási szerv
vezetõjének az elsõ fokú döntése elleni fellebbezést kizáró rendelkezése nem alkalmazható.”

369.  § Az elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak visszavételérõl  szóló 264/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet 2.  §
d) pontjában a ,,Közösség vámhatárán át” szövegrész helyébe a ,,Gazdasági Térségen kívülrõl” szöveg, 2.  §
e) pontjában a ,,Közösség vámhatárán át” szövegrész helyébe a ,,Gazdasági Térségen kívülre” szöveg, 4.  §
(4) bekezdésében az „az Európai Közösségen belüli, az oda irányuló és az onnan kifelé történõ hulladékszállítás
felügyeletérõl és ellenõrzésérõl” szövegrész helyébe az „az országhatárt átlépõ hulladékszállításról” szöveg, 12.  §-ában 
az „ellenõrizheti” szövegrész helyébe az „ellenõrzi” szöveg lép.

370.  § Hatályát veszti az elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak visszavételérõl  szóló 264/2004. (IX. 23.)
Korm. rendelet 6.  §-ában a ,,külön jogszabály alapján” szövegrész, 7.  § b) pontjában a ,,kizárólag” szövegrész,
a ,,kezelést” szövegrész, 10.  § (2) bekezdése, 10.  § (7) bekezdése.

A hulladékká vált gépjármûvekrõl  szóló 267/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet módosítása

371.  § (1) A hulladékká vált gépjármûvekrõl  szóló 267/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet 5.  § (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(4) A Fõfelügyelõség a bejelentés alapján a gyártót,  illetve a gyártó kötelezettségeit átvállalót nyilvántartásba veszi. A
nyilvántartás alapján a Fõfelügyelõség a bejelentett gyártók, a gyártók kötelezettségeit átvállalók, valamint a velük
szerzõdésben álló átvevõk és bontók nyilvántartásának a honlapján  való közzétételérõl gondoskodik.”

(2) A hulladékká vált gépjármûvekrõl  szóló 267/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet 9.  §-t megelõzõ alcíme és 9.  §
(1)–(3) bekezdése helyébe a következõ alcím és rendelkezések lépnek:

„Koordináló szervezet
 9.   § (1) A gyártók 3.  §-ban, 4.  §-ban és 6.  §-ban meghatározott kötelezettségeinek átvállalására és teljesítésére
létrehozott koordináló szervezet tevékenysége megkezdéséhez és folytatásához szükséges engedély iránti kérelemrõl 
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a Fõfelügyelõség dönt. Az eljárásban a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól  szóló tör vény központi
államigazgatási szerv vezetõjének az elsõ fokú döntése elleni fellebbezést kizáró rendelkezése nem alkalmazható.
(2) Az engedély iránti kérelemben meg kell adni,  illetve ahhoz csatolni kell az alapító okirat másolatát, a szervezet
tagjainak azonosító adatait, valamint az 5.  § (1) bekezdés c) pontja szerinti információkat és üzletszabályzatának
tervezetét, ideértve az általános szerzõdési feltételeket. A koordináló szervezetnek az e bekezdésben meghatározott
adatokkal kapcsolatos minden változást a változást követõ 15 napon belül – a változás tényét igazoló dokumentum
csatolásával – be kell jelentenie a Fõfelügyelõségnek.
(3) Annak a koordináló szervezetnek a tevékenysége engedélyezhetõ,
a)  amelynek szolgáltatásait bárki igénybe veheti az alapszabályban vagy alapító okiratában meghatározott feltételek
teljesítése esetén,
b) amely alkalmas a visszavételi, újrahasználati és hasznosítási kötelezettségek teljesítésére, adatszolgáltatási és
nyilvántartási kötelezettség teljesítéséhez kapcsolódó adatok kezelésére,
c)  amely az alaptevékenységhez szükséges mértékû – legalább 50 millió forint értékû – jegyzett tõkével rendelkezik,
valamint
d)  amely rendelkezik az adott hulladékkezelési tevékenységhez elõírt engedéllyel.”

(3) A hulladékká vált gépjármûvekrõl  szóló 267/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet a 9/A.  §-át megelõzõen a következõ
alcímmel egészül ki, és 9/A.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„Nyilvántartás
9/A.  § Az engedéllyel rendelkezõ koordináló szervezetekrõl és az 5.  § szerinti bejelentést tevõ gyártókról
a Fõfelügyelõség nyilvántartást vezet.”

(4) A hulladékká vált gépjármûvekrõl  szóló 267/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet 10.  §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül
ki:
„(3) Ha a koordináló szervezet vagy a gyártó (a továb biak ban együtt: kötelezett) az e rendeletben meghatározott
kötelezettségének az ismételten kiszabott bírság ellenére sem tesz eleget, a Fõfelügyelõség az e tény megállapítását
követõ 90. napon a koordináló szervezet engedélyét visszavonja, és ezzel egyidejûleg törli a nyilvántartásból. Az
engedély visszavonását kimondó határozat kézhezvétele és jogerõre emelkedése közötti idõszakban a koordináló
szervezet a tevékenységével összefüggõ új szerzõdést már nem köthet. Az e §-ban meghatározott eljárásokban
a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól  szóló tör vény központi államigazgatási szerv vezetõjének az elsõ 
fokú döntése elleni fellebbezést kizáró rendelkezése nem alkalmazható.”

372.  § A hulladékká vált gépjármûvekrõl  szóló 267/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet 10.  § (2) bekezdésében az „E” szövegrész
helyébe az „Az e” szöveg lép.

373.  § Hatályát veszti a hulladékká vált gépjármûvekrõl  szóló 267/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet 5.  § (1) bekezdés felvezetõ
szövegrészében az „és megfelelõségét” szövegrész, 9.  § (5) bekezdése.

Az európai közösségi jelentõségû természetvédelmi rendeltetésû területekrõl  szóló 
275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet módosítása

374.  § (1) Az európai közösségi jelentõségû természetvédelmi rendeltetésû területekrõl  szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet
10.  § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A terv kidolgozója,  illetve a beruházó a 14. számú mellékletnek meg fele lõen hatásbecslési dokumentációt készít,
amely alapján a hatásbecslést a felügyelõség végzi. A hatásbecslési dokumentációt a környezetvédelmi,
természetvédelmi és tájvédelmi szakértõi tevékenységrõl  szóló jogszabály alapján a természetvédelem szakterület
megfelelõ részterületén szakértõi jogosultsággal rendelkezõ szakértõ is elkészítheti.”

(2) Az európai közösségi jelentõségû természetvédelmi rendeltetésû területekrõl  szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet
10.  § (10) és (11) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(10) A felügyelõség a kiegyenlítõ intézkedésrõl a 8. számú melléklet szerinti adatlapon – a környezetvédelmi és
vízügyi miniszter (a továb biak ban: miniszter) útján – tájékoztatja az Európai Bizottságot.
(11) A beruházás engedélyezése elõtt az eljáró hatóság köteles közmeghallgatást tartani, ha a beruházás az 1–4. számú 
mellékletben meghatározott fajok és élõhelytípusok természetvédelmi helyzetében olyan változást okozhat, amely
 miatt az e fajok és élõhelytípusok által az érintett nyilvánosság részére nyújtott szolgáltatás jelentõs romlása
következhet be. E bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni az államtitkot vagy szolgálati titkot, ille tõ leg alapvetõ
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biztonsági, nemzetbiztonsági érdeket érintõ vagy különleges biztonsági intézkedést igénylõ beszerzések sajátos
szabályairól  szóló külön jogszabály hatálya alá tartozó beruházások esetén, valamint a jelölt Natura 2000 területek
vonatkozásában.”

375.  § Az európai közösségi jelentõségû természetvédelmi rendeltetésû területekrõl  szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet
10/A.  § (4) bekezdésében a ,,Minisztériumon keresztül” szövegrész helyébe a ,,miniszter útján” szöveg, 10/A.  §
(6) bekezdésében a ,,Minisztérium” szövegrész helyébe a ,,miniszter” szöveg, a ,,Minisztériumon keresztül” szövegrész
helyébe a ,,miniszter útján” szöveg, 13.  § (3) bekezdésében a ,,Minisztérium” szövegrészek helyébe a ,,miniszter által
vezetett Minisztérium” szöveg lép.

376.  § Hatályát veszti az európai közösségi jelentõségû természetvédelmi rendeltetésû területekrõl  szóló 275/2004. (X. 8.)
Korm. rendelet 9.  § (1) bekezdése, 10.  § (12) bekezdése, 12.  § (2) bekezdésében a ,, ,  biztonsági okokból” szövegrész.

A természet védelmét szolgáló egyes támogatásokra, valamint kártalanításra vonatkozó részletes
szabályokról  szóló 276/2004. (X. 8.) Korm. rendelet módosítása

377.  § A természet védelmét szolgáló egyes támogatásokra, valamint kártalanításra vonatkozó részletes szabályokról  szóló
276/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 7.  § (1) bekezdésében az „igényre” szövegrész helyébe az „igényt” szöveg,
a ,,bejelentést tenni” szövegrész helyébe a ,,benyújtani” szöveg, 7.  § (2) bekezdésében a ,,jelenthetõ” szövegrész
helyébe a ,,nyújtható” szöveg, 8.  § (4) bekezdésében a ,,30 napon” szövegrész helyébe a ,,22 munkanapon” szöveg, 9.  §
(1) bekezdésében a ,,30 napon” szövegrész helyébe a ,,22 munkanapon” szöveg lép.

378.  § Hatályát veszti a természet védelmét szolgáló egyes támogatásokra, valamint kártalanításra vonatkozó részletes
szabályokról  szóló 276/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 8.  § (1), (2) bekezdése, 8.  § (4) bekezdés második mondata.

A környezeti zaj értékelésérõl és kezelésérõl  szóló 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet módosítása

379.  § (1) A környezeti zaj értékelésérõl és kezelésérõl  szóló 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet 5.  § (2) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(2) A stratégiai zajtérképen fel kell tüntetni a szakértõi vizsgálatot végzõ szakértõ nevét, a szakértõi engedélye
számát.”

(2) A környezeti zaj értékelésérõl és kezelésérõl  szóló 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet 9.  § (2) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az intézkedési terven fel kell tüntetni a szakértõi vizsgálatot végzõ szakértõ nevét, a szakértõi engedélye számát.”

380.  § A környezeti zaj értékelésérõl és kezelésérõl  szóló 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet 5.  § (1) bekezdésében a ,,szerinti”
szövegrész helyébe a ,,szerint” szöveg, a ,,mûködésre jogosító engedéllyel rendelkezik” szövegrész helyébe
a ,,tevékenység folytatására jogosult” szöveg, 9.  § (1) bekezdésében a ,,szerinti” szövegrész helyébe a ,,szerint” szöveg,
a ,,mûködésre jogosító engedéllyel rendelkezik” szövegrész helyébe a ,,tevékenység folytatására jogosult” szöveg lép.

381.  § Hatályát veszti a környezeti zaj értékelésérõl és kezelésérõl  szóló 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet 7.  § (2) bekezdés
b) pontja, 12.  § (2) bekezdésében a ,,határozatban” szövegrész, 12.  § (3) bekezdésében a ,,3 példányban nyomtatva, és”
szövegrész.

Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalról  szóló 295/2004. (X. 28.) Korm. rendelet
módosítása

382.  § (1) Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalról  szóló 295/2004. (X. 28.) Korm. rendelet 1.  §-a a következõ
(3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az orvostechnikai eszköznek  való minõsítés, az orvostechnikai eszköz osztályba sorolása, nyilvántartásba vétele,
forgalmazásának és használatának korlátozása és megtiltása iránt indult, valamint az egyedi méretvétel alapján
készült orvostechnikai eszközök társadalombiztosítási támogatásához szükséges ellenõrzésére irányuló eljárások
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kivételével a Hivatal eljárásában a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól  szóló tör vény központi
államigazgatási szerv vezetõjének az elsõ fokú döntése elleni fellebbezést kizáró rendelkezése nem alkalmazható.”

(2) Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalról  szóló 295/2004. (X. 28.) Korm. rendelet a következõ
3/B.  §-sal egészül ki:
„3/B.  § A Kormány a Hivatalt jelöli ki a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól 
 szóló 2009. évi LXXVI. törvény szerinti, a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként az Eütv. 234.  §-a és 234/A.  §-a
szerinti szakértõi tevékenység tekintetében.”

383.  § Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalról  szóló 295/2004. (X. 28.) Korm. rendelet 1.  §
(1) bekezdésében az „ille té kességû” szövegrész helyébe az „ille té kességû központi” szöveg, 2.  § (1) bekezdés
e) pontjában a ,,kiállítása és” szövegrész helyébe a ,,kiállítása,  illetve a tör vény alapján meghatározott esetekben”
szöveg, 2/C.  §-ában az „és (3)” szövegrész helyébe az „ , a (3), (4) és (6)” szöveg lép.

384.  § (1) Hatályát veszti az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalról  szóló 295/2004. (X. 28.) Korm. rendelet 2.  §
(1) bekezdés c) pontja, 2.  § (1) bekezdés e) pontjában a ,,2001. évi C.” szövegrész, 2.  § (4) bekezdés a) pontjában
a ,,111.  § (5) bekezdése” szövegrész, 2.  § (4) bekezdés b) pontjában a ,,112.  § (8) bekezdése” szövegrész, 3.  §-a, 3/A.  §
(2) bekezdésében a ,, ,  kérelemre induló eljárásokban” szövegrész.

(2) Nem lép hatályba az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalról  szóló 295/2004. (X. 28.) Korm. rendelet,
valamint az egészségügyben dolgozók alap- és mûködési nyilvántartásának vezetésérõl  szóló 45/2007. (III. 20.) Korm.
rendelet módosításáról  szóló 315/2008. (XII. 22.) Korm. rendelet 3.  §-a.

A frekvenciasávok nemzeti felosztásának megállapításáról  szóló 346/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet
módosítása

385.  § Hatályát veszti a frekvenciasávok nemzeti felosztásának megállapításáról  szóló 346/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet 14.  §
43. pontja.

A szaporítóanyagokkal kapcsolatos minõségvédelmi bírság megállapításáról  szóló 
369/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

386.  § (1) A szaporítóanyagokkal kapcsolatos minõségvédelmi bírság megállapításáról  szóló 369/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet
3.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az MgSzH Központ a minõségvédelmi bírságot kiszabó jogerõs határozatát a termékpálya szerinti
terméktanáccsal is közli.”

(2) A szaporítóanyagokkal kapcsolatos minõségvédelmi bírság megállapításáról  szóló 369/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet
6.  § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Minõségvédelmi bírságként legfeljebb 50 000 forintot kell kiszabni azzal szemben, aki)
„c) a származás igazolására szolgáló okiratot (a továb biak ban: származási igazolvány) a szaporítóanyag átadásával
egyidõben nem állítja ki, vagy nem adja át,”

Az Egyenlõ Bánásmód Hatóságról és eljárásának részletes szabályairól  szóló 
362/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

387.  § (1) Az Egyenlõ Bánásmód Hatóságról és eljárásának részletes szabályairól  szóló 362/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet
a következõ 5/A.  §-sal egészül ki:
„5/A.  § A hatóság hatósági eljárásban hozott döntését felügyeleti jogkörben megváltoztatni vagy megsemmisíteni
nem lehet.”

(2) Az Egyenlõ Bánásmód Hatóságról és eljárásának részletes szabályairól  szóló 362/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet 6.  §
(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A kérelemre indult eljárásban hozott jogerõs hatósági döntésben megállapított jogosultság a jogutódot illeti
meg.”

(3) Az Egyenlõ Bánásmód Hatóságról és eljárásának részletes szabályairól  szóló 362/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet 7.  §-a
helyébe a következõ rendelkezés lép:
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„7.  § (1) Az eljárásban az ügyintézési határidõ ötven munkanap.
(2) A hatóság a kiskorú ügyfél érdekeinek veszélyeztetettsége esetén soron kívül, de legkésõbb harminc munkanapon
belül dönt.
(3) Ha az eljárás megindítását az állampolgári jogok országgyûlési biztosáról  szóló 1993. évi LIX. törvény 18.  §
(3) bekezdése alapján az országgyûlési biztos kezdeményezte, vagy az eljárás ügyészi kezdeményezés alapján indult,
a hatóság a döntését 30 munkanapon belül hozza meg.”

(4) Az Egyenlõ Bánásmód Hatóságról és eljárásának részletes szabályairól  szóló 362/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet 9.  §
(2) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A hatóság a tárgyalás tartását mellõzheti, ha)
„a) a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja,”

(5) Az Egyenlõ Bánásmód Hatóságról és eljárásának részletes szabályairól  szóló 362/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet 9.  §
(3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A hatóságnak a döntés elõtt meg kell kísérelnie egyezség létrehozását.”

(6) Az Egyenlõ Bánásmód Hatóságról és eljárásának részletes szabályairól  szóló 362/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet 14.  §-a
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„14.  § (1) Az egyenlõ bánásmód követelményének megsértése  miatti közigazgatási hatósági eljárásban egyéb eljárási
költségnek minõsülnek a 13.  §-ban meghatározott bizonyítási eljárás különös szabályai alkalmazása során felmerült
költségek, valamint a hatóságnak a székhelyén kívül végzett eljárási cselekményeivel kapcsolatban felmerülõ
valamennyi költség.
(2) A látássérült ügyfél számára – kérelmére – a tárgyalás során készült jegyzõkönyvet, továbbá az eljárást lezáró
döntést Braille-írásban is el kell készíteni. A Braille-írásra történõ fordítással felmerült költségek eljárási költségnek
minõsülnek.”

(7) Az Egyenlõ Bánásmód Hatóságról és eljárásának részletes szabályairól  szóló 362/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet az
„A hatóság javaslatai és jelentései, tevékenységének nyilvánossága” alcímet megelõzõen a következõ 14/B.  §-sal
egészül ki:
„14/B.  § Az egyenlõ bánásmód követelményét biztosító rendelkezés megsértéséért kiszabható bírság megállapítására
irányuló eljárás a hatóságnak a jogsértésrõl  való tudomásszerzésétõl számított három hónapon belül, de legkésõbb
a jogsértés bekövetkezését követõ egy éven belül indítható meg. Ha a jogsértõ magatartás folyamatos, a határidõ
a magatartás abbahagyásakor kezdõdik. Ha a jogsértõ magatartás azzal  valósul meg, hogy valamely helyzetet vagy
állapotot nem szüntetnek meg, a határidõ mindaddig nem kezdõdik el, amíg ez a helyzet vagy állapot fennáll.”

(8) Az Egyenlõ Bánásmód Hatóságról és eljárásának részletes szabályairól  szóló 362/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet 16.  §
(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A hatóság az egyenlõ bánásmód követelményét biztosító rendelkezések megsértését megállapító
határozatát – személyazonosításra alkalmatlan módon, anonimizáltan – a honlapján közzéteszi, ha ez az egyenlõ
bánásmód követelménye megsértésének megelõzése,  illetve a sérelem mértékének csökkentése érdekében
szükséges.”

388.  § Az Egyenlõ Bánásmód Hatóságról és eljárásának részletes szabályairól  szóló 362/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet 1.  §
(1) bekezdésében a ,,szociális és munkaügyi” szövegrész helyébe a ,,társadalmi esélyegyenlõség elõmozdításáért
felelõs” szöveg, 5.  §-ában az „Ebktv.” szövegrész helyébe az „egyenlõ bánásmódról és az esélyegyenlõség
elõmozdításáról  szóló 2003. évi CXXV. törvény (a továb biak ban: Ebktv.)” szöveg, 7.  §-t megelõzõ alcímében az
„Elintézési” szövegrész helyébe az „Ügyintézési” szöveg, 8.  § (3) bekezdés felvezetõ szövegrészében az „Amennyiben”
szövegrész helyébe a ,,Ha” szöveg, 8.  § (4) bekezdésében az „Amennyiben” szövegrész helyébe a ,,Ha” szöveg, 9.  §-t
megelõzõ alcímében a ,,bejelentésre” szövegrész helyébe a ,,kérelemre vagy bejelentésre” szöveg, 9.  §
(1) bekezdésében a ,,bejelentésre” szövegrész helyébe a ,,kérelemre” szöveg, 10.  § (3) bekezdésében az „a fél”
szövegrész helyébe az „az ügyfél” szöveg lép.

389.  § Hatályát veszti az Egyenlõ Bánásmód Hatóságról és eljárásának részletes szabályairól  szóló 362/2004. (XII. 26.) Korm.
rendelet 6/A.  §-t megelõzõ alcíme, 6/A.  §-a, 7/A.  § (2) bekezdése, 7/B.  §-t megelõzõ alcíme, 7/B.  §-a, 7/C.  §-t megelõzõ
alcíme, 7/C.  §-a, 9.  § (4) bekezdése, 10.  § (5) bekezdése, 12.  §-ában a ,,megfelelõ szakértelemmel rendelkezõ saját
köztisztviselõ hiányában,” szövegrész, 13.  § (3) bekezdésében az „1997. évi LXXIV.” szövegrész.
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Az egyes szellemi tulajdonjogokat sértõ áruk elleni vámhatósági intézkedésekrõl  szóló 
371/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

390.  § Az egyes szellemi tulajdonjogokat sértõ áruk elleni vámhatósági intézkedésekrõl  szóló 371/2004. (XII. 26.) Korm.
rendelet 3.  § (1) bekezdés felvezetõ szövegében a ,,kérelmet” szövegrész helyébe a ,,kérelmet érdemi vizsgálat nélkül”
szöveg lép.

391.  § Hatályát veszti az egyes szellemi tulajdonjogokat sértõ áruk elleni vámhatósági intézkedésekrõl  szóló 371/2004.
(XII. 26.) Korm. rendelet 3.  § (2) bekezdése.

A Kiváló Mûvész, az Érdemes Mûvész, valamint a Népmûvészet Mestere járadék folyósításáról  szóló
374/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

392.  § A Kiváló Mûvész, az Érdemes Mûvész, valamint a Népmûvészet Mestere járadék folyósításáról  szóló 374/2004. (XII. 26.)
Korm. rendelet 2.  § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Az özvegy járadékra jogosultságát nem érinti, ha a házastársának vagy élettársának halálát köve tõen házasságot
köt, vagy saját jogán is jogosult a járadékra. Az özvegynek a járadékra  való jogosultság megállapítása érdekében
a közös lakcímet kell igazolnia; ennek hiányában a folyósító szerv a polgárok lakcímét nyilvántartó hatósághoz fordul.
Az együttélést külön nem kell igazolni.”

393.  § A Kiváló Mûvész, az Érdemes Mûvész, valamint a Népmûvészet Mestere járadék folyósításáról  szóló 374/2004. (XII. 26.)
Korm. rendelet 2.  § (1) bekezdésében az „A járadék összegének évenkénti, ille tõ leg az 1.  § (2) bekezdés szerinti
változásáról, valamint az” szövegrész helyébe az „Az” szöveg, 2.  § (2) bekezdésében az „igénylõ igénybejelentése
alapján bírálja el a járadékra jogosultságot akkor” szövegrész helyébe az „ügyfél kérelmére állapítja meg és folyósítja
a járadékot” szöveg, az „igénylõ” szövegrész helyébe az „ügyfél” szöveg, 2.  § (3) bekezdésében a ,,Nemzeti Kulturális
Örökség Minisztériuma” szövegrészek helyébe a ,,kultúráért felelõs miniszter” szöveg, 4.  §-ában a ,,Nemzeti Kulturális
Örökség Minisztériuma, a Pénzügyminisztérium” szövegrész helyébe a ,,kultúráért felelõs miniszter, az
államháztartásért felelõs miniszter” szöveg lép.

394.  § Hatályát veszti a Kiváló Mûvész, az Érdemes Mûvész, valamint a Népmûvészet Mestere járadék folyósításáról  szóló
374/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet 2.  § (1) bekezdésében a ,,külön kérelem nélkül,” szövegrész, a ,,határozattal”
szövegrész, 2.  § (2) bekezdés b) pontjában a ,,(Tv. 3.  §)” szövegrész, 2.  § (3) bekezdés második mondata, 2.  §
(4) bekezdésében a ,,(Tv. 1–3.  §)” szövegrész.

Az egyes tervek,  illetve programok környezeti vizsgálatáról  szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet
módosítása

395.  § Az egyes tervek,  illetve programok környezeti vizsgálatáról  szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 8.  § (1) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A környezeti értékelés a terv-,  illetve programdokumentáció önálló része,  illetve munkarésze. A környezeti
értékelés egyes részeit a 4. számú mellékletben meghatározott tartalmi követelményeknek megfelelõ
részszakterületeken – a környezetvédelmi, természetvédelmi és tájvédelmi szakértõi tevékenységrõl  szóló jogszabály
alapján – szakértõi jogosultsággal rendelkezõ szakértõ készíti el.”

A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásának és érvényesítésének 
részletes szabályairól  szóló 4/2005. (I. 12.) Korm. rendelet módosítása

396.  § A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásának és érvényesítésének részletes szabályairól  szóló
4/2005. (I. 12.) Korm. rendelet 1.  § (6) bekezdésében a ,,közeli hozzátartozója [Ptk. 685.  § b) pont]” szövegrész helyébe
az „a Polgári Törvénykönyv szerint meghatározott közeli hozzátartozója” szöveg, 5.  § (3) bekezdésében a ,,szabályait”
szövegrész helyébe a ,,szabályait tartalmazó, honlapján közzétett információk elérhetõségérõl  szóló tájékoztatást”
szöveg, melléklet I. pont 1. alpontjában a ,,Neve” szövegrész helyébe a ,,Családi és utóneve, születési családi és
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utóneve” szöveg, melléklet I. pont 3. alpontjában az „Anyja neve” szövegrész helyébe az „Anyja születési családi és
utóneve” szöveg lép.

397.  § Hatályát veszti a fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásának és érvényesítésének részletes
szabályairól  szóló 4/2005. (I. 12.) Korm. rendelet 7.  § (5) bekezdésében az „ , errõl az érintettet az Adó- és Pénzügyi
Ellenõrzési Hivatal határozatban értesíti” szövegrész, melléklet I. pont 2. alpontja.

Az egyes lakáscélú kölcsönökbõl eredõ adósságok rendezésérõl  szóló 11/2005. (I. 26.) Korm. rendelet
módosítása

398.  § Az egyes lakáscélú kölcsönökbõl eredõ adósságok rendezésérõl  szóló 11/2005. (I. 26.) Korm. rendelet 10/A.  §-ában
a ,,felettes szerveként” szövegrész helyébe a ,,döntései elleni fellebbezés elbírálására jogosult hatóságként” szöveg
lép.

A Nemzeti Hírközlési Hatóságnak az elektronikus aláírással kapcsolatos feladat- és hatáskörérõl, 
valamint eljárásának részletes szabályairól  szóló 45/2005. (III. 11.) Korm. rendelet módosítása

399.  § (1) A Nemzeti Hírközlési Hatóságnak az elektronikus aláírással kapcsolatos feladat- és hatáskörérõl, valamint eljárásának
részletes szabályairól  szóló 45/2005. (III. 11.) Korm. rendelet 1.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„1.  § A rendelet hatálya kiterjed a Nemzeti Hírközlési Hatóságra (a továb biak ban: Hatóság), valamint az Eat. 6.  §
(1) bekezdése szerinti szolgáltatással kapcsolatos szolgáltatást nyújtó belföldön letelepedett természetes
személyekre, jogi személyekre és jogi személyiség nélküli szervezetekre (a továb biak ban együtt: szolgáltatók).”

(2) A Nemzeti Hírközlési Hatóságnak az elektronikus aláírással kapcsolatos feladat- és hatáskörérõl, valamint eljárásának
részletes szabályairól  szóló 45/2005. (III. 11.) Korm. rendelet 2.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A szolgáltatót a szolgáltató által a szolgáltatás nyújtására vonatkozó, az Eat. 7.  §-a szerinti bejelentése alapján
a Hatóság nyilvántartásba veszi. A bejelentést a Hatóság által honlapján elektronikusan közzétett bejelentõlapon,
elektronikus dokumentumként kell megtenni. A bejelentésnek – az Eat. 7.  § (2) bekezdésében foglaltakon
túl – tartalmaznia kell:
a)  a szolgáltatások nyújtásának helyét és a szolgáltatás megkezdésének idõpontját;
b) amennyiben a szolgáltató szerepel a cégnyilvántartásban, a cégjegyzékszámát.”

(3) A Nemzeti Hírközlési Hatóságnak az elektronikus aláírással kapcsolatos feladat- és hatáskörérõl, valamint eljárásának
részletes szabályairól  szóló 45/2005. (III. 11.) Korm. rendelet 2.  § (5) és (6) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezések lépnek:
„(5) A Hatóság a bejelentés és a benyújtott iratok alapján haladéktalanul ellenõrzi, hogy a szolgáltató megfelel-e
a tevékenység folytatása feltételeinek. Ha a Hatóság megállapítja, hogy a szolgáltató a követelményeket nem vagy
nem teljeskörûen elégíti ki, a szolgáltatót nem veszi nyilvántartásba, és a tevékenység folytatására  való jogosultság
megfelelõ igazolásáig megtiltja a szolgáltató számára a szolgáltatás nyújtását.
(6) Ha a szolgáltató mûködésében – a bejelentett adatok körét érintõ – tervezett változás a szolgáltatási szabályzat
módosítását is igényli, a változás bejelentésével egyidejûleg a szolgáltatási szabályzat módosítását is be kell nyújtani.
A változás bejelentéséhez továbbá csatolni kell a 2.  § (1) és (2) bekezdése szerinti azon iratokat, amelyek
a szolgáltatónak a változással érintett körülményeire vonatkoznak.”

(4) A Nemzeti Hírközlési Hatóságnak az elektronikus aláírással kapcsolatos feladat- és hatáskörérõl, valamint eljárásának
részletes szabályairól  szóló 45/2005. (III. 11.) Korm. rendelet a következõ 8/A.  §-sal egészül ki:
„8/A.  § Az e rendelet hatálya alá tartozó szolgáltatók tekintetében a Hatóság látja el a szolgáltatási tevékenység
megkezdésének és folytatásának általános szabályairól  szóló tör vény szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság
feladatait.”

400.  § A Nemzeti Hírközlési Hatóságnak az elektronikus aláírással kapcsolatos feladat- és hatáskörérõl, valamint eljárásának
részletes szabályairól  szóló 45/2005. (III. 11.) Korm. rendelet 2.  § (8) bekezdés felvezetõ szövegében a ,,szolgáltatót”
szövegrész helyébe a ,,szolgáltatónak megtiltja a tevékenység folytatását, és a szolgáltatót” szöveg, 2.  § (8) bekezdés
a) pontjában a ,,nyilvántartásba vétel” szövegrész helyébe a ,,tevékenység folytatásának” szöveg, 4.  §
(1) bekezdésében a ,,külföldi székhelyû,  illetve lakóhelyû” szövegrész helyébe a ,,külföldön letelepedett” szöveg, 4.  §
(2) bekezdés felvezetõ szövegében a ,,belföldi székhelyû, ille tõ leg lakóhelyû (a továb biak ban: belföldi)
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hitelesítésszolgáltató haladéktalanul köteles bejelenteni a felelõsségvállalást. A bejelentésnek” szövegrész helyébe
a ,,hitelesítésszolgáltató a felelõsségvállalásra vonatkozó bejelentésének” szöveg, 4.  § (3) bekezdésében
a ,,tartalmazza a (2) bekezdésben foglalt adatokat” szövegrész helyébe az „a (2) bekezdésben foglalt adatokat
tartalmazza” szöveg, 5.  § (2) bekezdés felvezetõ szövegében a ,,bejelentésnek” szövegrész helyébe a ,,szolgáltató
a tevékenység befejezésére irányuló bejelentésének” szöveg, 6.  § (1) bekezdésében a ,,bekezdésében” szövegrész
helyébe a ,,bekezdés c) pontjában” szöveg, 6.  § (2) bekezdésében az „a szolgáltatót a hatósági nyilvántartásból a 2.  §
(8) bekezdése alapján törli” szövegrész helyébe az „a szolgáltatónak a tevékenysége folytatását a 2.  § (8) bekezdése
alapján megtiltja” szöveg, 6.  § (7) bekezdésében az „az 5.  § (1) bekezdésében meghatározott bejelentési” szövegrész
helyébe az „a tevékenység befejezésének bejelentésére vonatkozó” szöveg lép.

401.  § Hatályát veszti a Nemzeti Hírközlési Hatóságnak az elektronikus aláírással kapcsolatos feladat- és hatáskörérõl,
valamint eljárásának részletes szabályairól  szóló 45/2005. (III. 11.) Korm. rendelet 2.  § (3) és (4) bekezdése, 3.  § második
mondata, 4.  § (2) bekezdés a) pontjában a ,,felelõsséget vállaló belföldi hitelesítésszolgáltató és a” szövegrész, 4.  §
(4) bekezdése, 5.  § (1) bekezdése, 5.  § (2) bekezdés a) pontja, 6.  § (5) bekezdése, 8.  § (1) bekezdése.

A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének 
részletes szabályairól  szóló 63/2005. (IV. 8.) Korm. rendelet módosítása

402.  § (1) A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól  szóló
63/2005. (IV. 8.) Korm. rendelet 1.  § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) Amennyiben a kérelmezõk az Fkbt. 12/F.  § (2) bekezdésében foglaltak szerint vállalják a megosztás költségeinek
megelõlegezését, írásba foglalt nyilatkozatot kell benyújtaniuk a földhivatalhoz. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell
a kérelmezõ természetes személyazonosító adatait, a település nevét, az érintett földrészlet helyrajzi számát, valamint
a költség megelõlegezésének vállalását. A körzeti földhivatal – a költségvetésben a tárgyévben számára biztosított
elõirányzat felhasználása után – összesíti a nyilatkozatokat, az érintett földrészletek esetében a (7) bekezdés szerint
megállapítja a megosztás költségét, és errõl értesíti a földrészlet megosztására kérelmet benyújtott tulajdonostársakat 
azzal, hogy ha befizetik a kiszámított költséget, úgy a körzeti földhivatal – a (4) bekezdésben foglalt teljesítési sorrend
figye lembe véte lével – megkezdi az eljárás lefolytatását. Erre csak a földrészlet megosztásához szükséges teljes
költségfedezet rendelkezésre állása esetén kerülhet sor.”

(2) A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól  szóló
63/2005. (IV. 8.) Korm. rendelet 3.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Ha a földrészleten belül az erdõrõl, az erdõ védelmérõl és az erdõgazdálkodásról  szóló tör vény hatálya alá tartozó
erdõ alrészlet található – ide nem értve a fásítást –, úgy azt önálló földrészletté kell alakítani még akkor is, ha az nem éri
el az Fkbt. szerinti területi minimumot. E földrészlet továbbra is a – megosztás elõtt az ingatlan-nyilvántartásba
bejegyzett – tulajdonostársak osztatlan közös tulajdonában marad.”

(3) A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól  szóló
63/2005. (IV. 8.) Korm. rendelet melléklete helyébe e rendelet 16. melléklete lép.

403.  § A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól  szóló
63/2005. (IV. 8.) Korm. rendelet 2.  § (2) bekezdésében a ,,15 napon” szövegrész helyébe a ,,tíz munkanapon” szöveg, 3.  § 
(4) bekezdésében a ,,határozattal érvényesíti” szövegrész helyébe az „a vonatkozó jogszabályok szerint átvezeti”
szöveg, 5.  § (1) bekezdésében a ,,30 nappal” szövegrész helyébe a ,,legalább huszonkét munkanappal” szöveg, 5.  §
(6) bekezdésében a ,,4.  § (1) bekezdésében foglaltak” szövegrész helyébe a ,,hirdetményi közlés szabályai” szöveg, 5.  §
(7) bekezdésében az „az ille té kes megyei” szövegrész helyébe az „a megyei” szöveg lép.

404.  § Hatályát veszti a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes
szabályairól  szóló 63/2005. (IV. 8.) Korm. rendelet 3.  § (4) bekezdés második mondata, 4.  § (1) bekezdés második
mondata.
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A közúti jármûvezetõk és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános
szabályairól  szóló 70/2005. (IV. 21.) Korm. rendelet módosítása

405.  § (1) A közúti jármûvezetõk és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól
 szóló 70/2005. (IV. 21.) Korm. rendelet 2.  § a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„a) iskolavezetõ: a képzõ szerv szakmai irányításáért felelõs személy,”

(2) A közúti jármûvezetõk és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól
 szóló 70/2005. (IV. 21.) Korm. rendelet 2.  § e)–g) pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
(E rendelet alkalmazásában)
„e) közúti közlekedési szakember: szakoktató, iskolavezetõ, vizsgabiztos,
f)  szakoktató: a közúti jármûvezetõk képzésében oktatóként részt vevõ személy,
g)  szaktanfolyam: a közúti közlekedési szakemberek tanfolyami képzése és továbbképzése,”

(3) A közúti jármûvezetõk és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól
 szóló 70/2005. (IV. 21.) Korm. rendelet 2.  § l) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„l) vizsgabiztos: a közúti jármûvezetõk,  illetve a közúti közlekedési szakemberek vizsgáztatásában közremûködõ
személy.”

(4) A közúti jármûvezetõk és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól
 szóló 70/2005. (IV. 21.) Korm. rendelet 3.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A közúti jármûvezetõk képzését a Nemzeti Közlekedési Hatóság (a továb biak ban: NKH) regionális igazgatósága,
a közúti közlekedési szakemberek képzését és továbbképzését – a (3) bekezdés szerinti kivétellel – az NKH Kiemelt
Ügyek Igazgatósága engedélyezi, és az engedélyezési hatáskörébe tartozó tevékenységek tekintetében ellátja
a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól  szóló 2009. évi LXXVI. törvény
szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság feladatait.”

(5) A közúti jármûvezetõk és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól
 szóló 70/2005. (IV. 21.) Korm. rendelet 4.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A közúti jármûvezetõi tanfolyamokon csak külön jogszabály szerint arra jogosultsággal rendelkezõ szakoktató
oktathat.”

(6) A közúti jármûvezetõk és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól
 szóló 70/2005. (IV. 21.) Korm. rendelet 5.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„5.  § A közúti jármûvezetõk vizsgáztatása tekintetében közlekedési hatóságként az NKH regionális igazgatósága,
a közúti közlekedési szakemberek vizsgáztatása tekintetében közlekedési hatóságként az NKH Központi Hivatala jár
el.”

406.  § A közúti jármûvezetõk és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól
 szóló 70/2005. (IV. 21.) Korm. rendelet 3.  § (3) bekezdésében a ,,szervezi” szövegrész helyébe a ,,végzi” szöveg lép.

407.  § Hatályát veszti a közúti jármûvezetõk és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános
szabályairól  szóló 70/2005. (IV. 21.) Korm. rendelet 2.  § c) és i) pontja, valamint 4.  § (3) bekezdése.

A nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeirõl és az ezzel összefüggõ hatósági
tevékenységrõl  szóló 89/2005. (V. 5.) Korm. rendelet módosítása

408.  § (1) A nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeirõl és az ezzel összefüggõ hatósági tevékenységrõl  szóló 
89/2005. (V. 5.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 5.057. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„5.057. A használatbavételi engedély csak akkor adható meg, ha az építmény vonatkozásában hiba és hiányosság nem
tapasztalható.”

(2) A nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeirõl és az ezzel összefüggõ hatósági tevékenységrõl  szóló 
89/2005. (V. 5.) Korm. rendelet 5. számú melléklet 2.004. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„2.004. A kérelmet megalapozó dokumentációt a kérelmezõnek a változtatások könnyû kezelését és követhetõséget
biztosító formában, <bevonandó szakhatóságok száma> +3 példányban kell benyújtania.”
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409.  § A nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeirõl és az ezzel összefüggõ hatósági tevékenységrõl  szóló 
89/2005. (V. 5.) Korm. rendelet 1.  § (2) bekezdésében az „a nukleáris biztonsági hatóság” szövegrész helyébe az „az
Országos Atomenergia Hivatal (a továb biak ban: nukleáris biztonsági hatóság)” szöveg, 4.  § (1) és (2) bekezdésében az
„engedélykérelem” szövegrész helyébe az „engedély iránti kérelem” szöveg, 9.  §-ában az „a területileg ille té kes, vagy
a sajátos építményfajták tekintetében hatáskörrel bíró építésügyi” szövegrész helyébe az „az építésügyi” szöveg, 12.  §
(1) bekezdés a) pontjában az „érvényességét” szövegrészek helyébe a ,,hatályosságát” szöveg, 15.  § (1) bekezdésében
az „[ideértve azt is, akinek az 5.  § (1) bekezdése szerinti engedélye bármely okból érvényét vesztette]” szövegrész
helyébe az „– ideértve azt is, akinek az 5.  § (1) bekezdése szerinti engedélye bármely okból hatályát vesztette –” szöveg, 
15.  § (4) bekezdésében az „az érvényben” szövegrész helyébe az „a hatályban” szöveg, 21.  § (4) bekezdésében az „az
érvényben” szövegrész helyébe az „a hatályban” szöveg, 21.  § (5) bekezdésében a ,,határozatot hoz. A határozatban”
szövegrész helyébe a ,,hozott határozatában” szöveg, az „érvényességét” szövegrész helyébe a ,,hatályát” szöveg, 23.  § 
(3) és (4) bekezdésében az „az OAH” szövegrészek helyébe az „a nukleáris biztonsági hatóság” szöveg, 1. számú
melléklet 1.002. pontjában az „OAH fõigazgatója” szövegrész helyébe az „Országos Atomenergia Hivatal fõigazgatója
(a továb biak ban: OAH fõigazgatója)” szöveg, 1. számú melléklet 2.1.1. pontjában az „érvényessége” szövegrész
helyébe a ,,hatálya” szöveg, 1. számú melléklet 2.002. pontjában az „érvényes” szövegrész helyébe a ,,hatályos” szöveg, 
az „érvényessége” szövegrész helyébe a ,,hatálya” szöveg, 1. számú melléklet 2.003. pontjában az „érvényét”
szövegrész helyébe a ,,hatályát” szöveg, 1. számú melléklet 2.004. pontjában az „érvénytelenné” szövegrész helyébe
a ,,hatálytalanná” szöveg, a ,,kezdeményezni” szövegrész helyébe a ,,kérelmezni” szöveg, 1. számú melléklet
2.1.2. pontjában az „engedélykérelem” szövegrész helyébe az „engedély iránti kérelem” szöveg, 1. számú melléklet
2.006. pontjában az „engedélykérelemhez” szövegrész helyébe az „engedély iránti kérelemhez” szöveg, 1. számú
melléklet 2.006. pont a) alpontjában az „engedélykérelem” szövegrész helyébe az „engedély iránti kérelem” szöveg,
1. számú melléklet 2.007. pontjában az „engedélykérelem” szövegrész helyébe az „engedély iránti kérelem” szöveg,
1. számú melléklet 2.2.1. pontjában az „érvényessége” szövegrész helyébe a ,,hatálya” szöveg, 1. számú melléklet
2.009. pontjában az „érvényes” szövegrész helyébe a ,,hatályos” szöveg, az „érvényessége” szövegrész helyébe
a ,,hatálya” szöveg, az „érvényességi idõ” szövegrész helyébe az „idõbeli hatály” szöveg, 1. számú melléklet
2.011. pontjában az „érvénytelenné” szövegrész helyébe a ,,hatálytalanná” szöveg, a ,,kezdeményezni” szövegrész
helyébe a ,,kérelmezni” szöveg, 1. számú melléklet 2.2.2. pontjában az „engedélykérelem” szövegrész helyébe az
„engedély iránti kérelem” szöveg, 1. számú melléklet 2.012. pontjában az „engedélykérelemhez” szövegrész helyébe
az „engedély iránti kérelemhez” szöveg, 1. számú melléklet 2.013. pontjában az „engedélykérelemhez” szövegrész
helyébe az „engedély iránti kérelemhez” szöveg, 1. számú melléklet 2.013. pont a) alpontjában az „engedélykérelem”
szövegrész helyébe az „engedély iránti kérelem” szöveg, 1. számú melléklet 2.014. pontjában az „engedélykérelem”
szövegrész helyébe az „engedély iránti kérelem” szöveg, 1. számú melléklet 2.3.1. pontjában az „érvényessége”
szövegrész helyébe a ,,hatálya” szöveg, 1. számú melléklet 2.017. pontjában az „érvényét” szövegrész helyébe
a ,,hatályát” szöveg, 1. számú melléklet 2.018. pontjában az „érvényes” szövegrész helyébe a ,,hatályos” szöveg, az
„érvényességével” szövegrész helyébe a ,,hatályával” szöveg, 1. számú melléklet 2.019. pontjában az „érvénytelenné”
szövegrész helyébe a ,,hatálytalanná” szöveg, a ,,kezdeményezni” szövegrész helyébe a ,,kérelmezni” szöveg, 1. számú
melléklet 2.3.2. pontjában az „engedélykérelem” szövegrész helyébe az „engedély iránti kérelem” szöveg, 1. számú
melléklet 2.020. pontjában az „engedélykérelemhez” szövegrész helyébe az „engedély iránti kérelemhez” szöveg,
1. számú melléklet 2.023. pontjában az „engedélykérelmet” szövegrész helyébe az „engedély iránti kérelmet” szöveg,
1. számú melléklet 2.024. pontjában az „engedélykérelemhez” szövegrész helyébe az „engedély iránti kérelemhez”
szöveg, 1. számú melléklet 2.024. pont a) pontjában az „engedélykérelem” szövegrész helyébe az „engedély iránti
kérelem” szöveg, 1. számú melléklet 2.025. pontjában az „engedélykérelem” szövegrész helyébe az „engedély iránti
kérelem” szöveg, 1. számú melléklet 2.4.1.1. pontjában az „érvényessége” szövegrész helyébe a ,,hatálya” szöveg,
1. számú melléklet 2.029. pontjában az „érvényességét” szövegrész helyébe a ,,hatályát” szöveg, 1. számú melléklet
2.030. pontjában az „érvényét” szövegrész helyébe a ,,hatályát” szöveg, 1. számú melléklet 2.031. pontjában a ,,vagy
érvénytelenné” szövegrész helyébe a ,,vagy hatálytalanná” szöveg, az „érvénytelenné vált” szövegrész helyébe
a ,,hatályát vesztett” szöveg, 1. számú melléklet 2.4.1.2. pontjában az „engedélykérelem” szövegrész helyébe az
„engedély iránti kérelem” szöveg, 1. számú melléklet 2.032. pontjában az „engedélykérelemhez” szövegrész helyébe
az „engedély iránti kérelemhez” szöveg, 1. számú melléklet 2.033. pontjában az „engedélykérelemben” szövegrész
helyébe az „engedély iránti kérelemben” szöveg, 1. számú melléklet 2.034. pontjában az „engedélykérelmet”
szövegrész helyébe az „engedély iránti kérelmet” szöveg, 1. számú melléklet 2.035. pontjában az
„engedélykérelemhez” szövegrész helyébe az „engedély iránti kérelemhez” szöveg, 1. számú melléklet 2.035. pont
a) pontjában az „engedélykérelem” szövegrész helyébe az „engedély iránti kérelem” szöveg, 1. számú melléklet
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2.036. pontjában az „engedélykérelem” szövegrész helyébe az „engedély iránti kérelem” szöveg, 1. számú melléklet
2.038. pont a) alpontjában a ,,jogszabályok elõ írásaival és az érvényes” szövegrész helyébe a ,,jogszabályi és” szöveg,
a ,,létesítmény érvényes” szövegrész helyébe a ,,létesítmény hatályos” szöveg, 1. számú melléklet 2.045. pontjában az
„az érvényes” szövegrész helyébe az „a hatályos” szöveg, az „érvényes szabályok” szövegrész helyébe a ,,hatályos
szabályok” szöveg, 1. számú melléklet 2.046. pontjában az „engedélykérelmet” szövegrész helyébe az „engedély iránti
kérelmet” szöveg, az „érvényes” szövegrész helyébe a ,,hatályos” szöveg, 1. számú melléklet 2.4.2.2.1. pontjában az
„érvényessége” szövegrész helyébe a ,,hatálya” szöveg, 1. számú melléklet 2.048. pontjában az „érvényességét”
szövegrész helyébe a ,,hatályát” szöveg, 1. számú melléklet 2.049. pontjában az „érvényét” szövegrész helyébe
a ,,hatályát” szöveg, 1. számú melléklet 2.050. pontjában az „érvénytelenné” szövegrész helyébe a ,,hatálytalanná”
szöveg, 1. számú melléklet 2.4.2.2.2. pontjában az „engedélykérelem” szövegrész helyébe az „engedély iránti kérelem”
szöveg, 1. számú melléklet 2.051. pontjában az „engedélykérelemben” szövegrész helyébe az „engedély iránti
kérelemben” szöveg, 1. számú melléklet 2.051. pont d) és e) alpontjában az „érvényes” szövegrész helyébe a ,,hatályos” 
szöveg, 1. számú melléklet 2.051. pont e) alpontjában az „érvényessége” szövegrész helyébe a ,,hatályossága” szöveg,
1. számú melléklet 2.052. pontjában az „engedélykérelemhez” szövegrész helyébe az „engedély iránti kérelemhez”
szöveg, 1. számú melléklet 2.052. pont c) pontjában az „engedélykérelem” szövegrész helyébe az „engedély iránti
kérelem” szöveg, 1. számú melléklet 2.054. pontjában az „engedélykérelem” szövegrész helyébe az „engedély iránti
kérelem” szöveg, 1. számú melléklet 2.4.3 pontjában az „érvénytelenné” szövegrész helyébe a ,,hatálytalanná” szöveg,
1. számú melléklet 2.4.3.1. pontjában az „érvényessége” szövegrész helyébe a ,,hatálya” szöveg, 1. számú melléklet
2.058. pontjában az „érvényességét” szövegrész helyébe a ,,hatályát” szöveg, 1. számú melléklet 2.4.3.2. pontjában az
„engedélykérelem” szövegrész helyébe az „engedély iránti kérelem” szöveg, 1. számú melléklet 2.059. pontjában az
„engedélykérelemhez” szövegrész helyébe az „engedély iránti kérelemhez” szöveg, 1. számú melléklet
2.060. pontjában az „engedélykérelemben” szövegrész helyébe az „engedély iránti kérelemben” szöveg, az
„érvénytelenné” szövegrész helyébe a ,,hatálytalanná” szöveg, 1. számú melléklet 2.061. pontjában az
„engedélykérelmet” szövegrész helyébe az „engedély iránti kérelmet” szöveg, 1. számú melléklet 2.062. pontjában az
„engedélykérelemhez” szövegrész helyébe az „engedély iránti kérelemhez” szöveg, 1. számú melléklet 2.062. pont
a) alpontjában az „engedélykérelem” szövegrész helyébe az „engedély iránti kérelem” szöveg, 1. számú melléklet
2.063. pontjában az „engedélykérelem” szövegrész helyébe az „engedély iránti kérelem” szöveg, 1. számú melléklet
2.065. pontjában az „érvényes” szövegrész helyébe a ,,hatályos” szöveg, 1. számú melléklet 2.5.2.1. pontjában az
„érvényessége” szövegrész helyébe a ,,hatálya” szöveg, 1. számú melléklet 2.070. pontjában a ,,szóló érvényességgel”
szövegrész helyébe a ,,szólóan” szöveg, az „érvényessége” szövegrész helyébe a ,,hatálya” szöveg, 1. számú melléklet
2.071. pontjában az „érvényét” szövegrész helyébe a ,,hatályát” szöveg, 1. számú melléklet 2.072. pontjában az
„érvénytelenné” szövegrész helyébe a ,,hatálytalanná” szöveg, a ,,kezdeményezni” szövegrész helyébe a ,,kérelmezni”
szöveg, 1. számú melléklet 2.5.2.2. pontjában az „engedélykérelem” szövegrész helyébe az „engedély iránti kérelem”
szöveg, 1. számú melléklet 2.073. pontjában az „engedélykérelemnek” szövegrész helyébe az „engedély iránti
kérelemnek” szöveg, 1. számú melléklet 2.074. pontjában az „engedélykérelem” szövegrész helyébe az „engedély
iránti kérelem” szöveg, 1. számú melléklet 2.5.3.1. pontjában az „érvényessége” szövegrész helyébe a ,,hatálya” szöveg, 
1. számú melléklet 2.076. pontjában az „érvényessége” szövegrész helyébe a ,,hatálya” szöveg, 1. számú melléklet
2.077. pontjában az „érvényét” szövegrész helyébe a ,,hatályát” szöveg, 1. számú melléklet 2.078. pontjában az
„érvénytelenné” szövegrész helyébe a ,,hatálytalanná” szöveg, a ,,kezdeményezni” szövegrész helyébe a ,,kérelmezni”
szöveg, 1. számú melléklet 2.5.3.2. pontjában az „engedélykérelem” szövegrész helyébe az „engedély iránti kérelem”
szöveg, 1. számú melléklet 2.079. pontjában az „engedélykérelemnek” szövegrész helyébe az „engedély iránti
kérelemnek” szöveg, 1. számú melléklet 2.080. pontjában az „engedélykérelem” szövegrész helyébe az „engedély
iránti kérelem” szöveg, 1. számú melléklet 2.081. pontjában az „engedélykérelmekhez” szövegrész helyébe az
„engedély iránti kérelmekhez” szöveg, 1. számú melléklet 2.082. pontjában a ,,nyilatkozatát arról, hogy az engedélyt át
kívánja ruházni az új Engedélyesre” szövegrész helyébe a ,,hozzájáruló nyilatkozatát” szöveg, 1. számú melléklet
2.7. pontjában az „ENGEDÉLYKÉRELMEKKEL” szövegrész helyébe az „ENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELMEKKEL” szöveg,
1. számú melléklet 2.088. pontjában az „engedélykérelem” szövegrész helyébe az „engedély iránti kérelem” szöveg,
1. számú melléklet 2.090. pontjában az „engedélykérelmet” szövegrész helyébe az „engedély iránti kérelmet” szöveg,
a ,,dokumentáció 2 példányát” szövegrész helyébe a ,,dokumentációt 2 példányban” szöveg, 1. számú melléklet
3.2.1. pontjában az „érvényessége” szövegrész helyébe a ,,hatálya” szöveg, 1. számú melléklet 3.009. pontjában az
„érvényes” szövegrész helyébe a ,,hatályos” szöveg, az „érvényességével” szövegrész helyébe a ,,hatályával” szöveg,
1. számú melléklet 3.010. pontjában az „érvénytelenné” szövegrész helyébe a ,,hatálytalanná” szöveg,
a ,,kezdeményezni” szövegrész helyébe a ,,kérelmezni” szöveg, 1. számú melléklet 3.2.2. pontjában az
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„engedélykérelem” szövegrész helyébe az „engedély iránti kérelem” szöveg, 1. számú melléklet 3.011. pontjában az
„engedélykérelemnek” szövegrész helyébe az „engedély iránti kérelemnek” szöveg, 1. számú melléklet
3.3.1. pontjában az „érvényessége” szövegrész helyébe a ,,hatálya” szöveg, 1. számú melléklet 3.014. pontjában az
„érvényes” szövegrész helyébe a ,,hatályos” szöveg, az „érvényességével” szövegrész helyébe a ,,hatályával” szöveg,
1. számú melléklet 3.015. pontjában az „érvénytelenné” szövegrész helyébe a ,,hatálytalanná” szöveg,
a ,,kezdeményezni” szövegrész helyébe a ,,kérelmezni” szöveg, 1. számú melléklet 3.3.2. pontjában az
„engedélykérelem” szövegrész helyébe az „engedély iránti kérelem” szöveg, 1. számú melléklet 3.016. pontjában az
„engedélykérelemnek” szövegrész helyébe az „engedély iránti kérelemnek” szöveg, 1. számú melléklet
3.018. pontjában az „érvényesek” szövegrész helyébe a ,,meg fele lõen alkalmazandók” szöveg, az „érvényes”
szövegrész helyébe a ,,hatályos” szöveg, 1. számú melléklet 3.5.1. pontjában az „érvényessége” szövegrész helyébe
a ,,hatálya” szöveg, 1. számú melléklet 3.020. pontjában az „érvényes” szövegrész helyébe a ,,hatályos” szöveg,
1. számú melléklet 3.021. pontjában az „érvénytelenné” szövegrész helyébe a ,,hatálytalanná” szöveg,
a ,,kezdeményezni” szövegrész helyébe a ,,kérelmezni” szöveg, 1. számú melléklet 3.5.2. pontjában az
„engedélykérelem” szövegrész helyébe az „engedély iránti kérelem” szöveg, 1. számú melléklet 3.022. pontjában az
„engedélykérelemnek” szövegrész helyébe az „engedély iránti kérelemnek” szöveg, 1. számú melléklet
3.6.1. pontjában az „érvényessége” szövegrész helyébe a ,,hatálya” szöveg, 1. számú melléklet 3.025. pontjában az
„érvényes” szövegrész helyébe a ,,hatályos” szöveg, 1. számú melléklet 3.026. pontjában az „érvényességét”
szövegrész helyébe a ,,hatályát” szöveg, 1. számú melléklet 3.027. pontjában az „érvényben” szövegrész helyébe
a ,,hatályban” szöveg, az „érvényes” szövegrész helyébe a ,,hatályos” szöveg, az „érvényességét” szövegrész helyébe
a ,,hatályát” szöveg, 1. számú melléklet 3.030. pontjában az „érvénytelenné” szövegrész helyébe a ,,hatálytalanná”
szöveg, a ,,kezdeményezni” szövegrész helyébe a ,,kérelmezni” szöveg, 1. számú melléklet 3.6.2. pontjában az
„engedélykérelem” szövegrész helyébe az „engedély iránti kérelem” szöveg, 1. számú melléklet 3.031. pontjában az
„engedélykérelemnek” szövegrész helyébe az „engedély iránti kérelemnek” szöveg, 1. számú melléklet
3.032. pontjában az „engedélykérelmet” szövegrész helyébe a ,,kérelmet” szöveg, 1. számú melléklet 3.7.1. pontjában
az „érvényessége” szövegrész helyébe a ,,hatálya” szöveg, 1. számú melléklet 3.035. pontjában az „érvényes”
szövegrész helyébe a ,,hatályos” szöveg, 1. számú melléklet 3.036. pontjában az „érvénytelenné” szövegrész helyébe
a ,,hatálytalanná” szöveg, a ,,kezdeményezni” szövegrész helyébe a ,,kérelmezni” szöveg, 1. számú melléklet
3.7.2. pontjában az „engedélykérelem” szövegrész helyébe az „engedély iránti kérelem” szöveg, 1. számú melléklet
3.037. pontjában az „engedélykérelemnek” szövegrész helyébe az „engedély iránti kérelemnek” szöveg, 1. számú
melléklet 3.037. pont g) alpontjában az „engedélykérelemben” szövegrész helyébe az „engedély iránti kérelemben”
szöveg, 1. számú melléklet 3.8. pontjában „ENGEDÉLYKÉRELMEKKEL” szövegrész helyébe az „ENGEDÉLY IRÁNTI
KÉRELMEKKEL” szöveg, 1. számú melléklet 4.002. pontjában az „az érvényes” szövegrész helyébe az „a hatályos”
szöveg, 1. számú melléklet 4.016. pontjában az „engedélykérelem” szövegrész helyébe az „engedély iránti kérelem”
szöveg, 1. számú melléklet 4.022. pontjában a ,,kezdeményezésére” szövegrész helyébe a ,,kérelmére” szöveg,
1. számú melléklet 4.023. pontjában az „engedélykérelemben” szövegrész helyébe a ,,kérelemben” szöveg, 1. számú
melléklet 4.2.1. pontjában az „érvényessége” szövegrész helyébe a ,,hatálya” szöveg, 1. számú melléklet
4.028. pontjában az „érvényben” szövegrész helyébe a ,,hatályban” szöveg, 1. számú melléklet 4.029. pontjában az
„érvényes” szövegrész helyébe a ,,hatályos” szöveg, az „érvényességi idõ” szövegrész helyébe az „idõbeli hatály”
szöveg, 1. számú melléklet 4.030. pontjában az „érvénytelenné” szövegrész helyébe a ,,hatálytalanná” szöveg,
a ,,kezdeményezni” szövegrész helyébe a ,,kérelmezni” szöveg, 1. számú melléklet 4.2.2. pontjában az
„engedélykérelem” szövegrész helyébe az „engedély iránti kérelem” szöveg, 1. számú melléklet 4.031. pontjában az
„engedélykérelemnek” szövegrész helyébe az „engedély iránti kérelemnek” szöveg, 1. számú melléklet
4.033. pontjában az „engedélykérelemhez” szövegrészek helyébe az „engedély iránti kérelemhez” szöveg, 1. számú
melléklet 4.035. pontjában az „érvényességére” szövegrész helyébe a ,,hatályára” szöveg, a ,,leírtak érvényesek”
szövegrész helyébe a ,,leírtakat kell alkalmazni” szöveg, az „engedélykérelem” szövegrész helyébe az „engedély iránti
kérelem” szöveg, 1. számú melléklet 4.036. pontjában az „érvényességére” szövegrész helyébe a ,,hatályára” szöveg,
a ,,leírtak érvényesek” szövegrész helyébe a ,,leírtakat kell alkalmazni” szöveg, az „engedélykérelem” szövegrész
helyébe az „engedély iránti kérelem” szöveg, 1. számú melléklet 4.5.1. pontjában az „érvényessége” szövegrész
helyébe a ,,hatálya” szöveg, 1. számú melléklet 4.039. pontjában az „érvényes” szövegrész helyébe a ,,hatályos” szöveg, 
az „Az érvényesség” szövegrész helyébe az „A hatály” szöveg, 1. számú melléklet 4.040. pontjában az „érvénytelenné”
szövegrész helyébe a ,,hatálytalanná” szöveg, a ,,kezdeményezni” szövegrész helyébe a ,,kérelmezni” szöveg, 1. számú
melléklet 4.5.2. pontjában az „engedélykérelem” szövegrész helyébe az „engedély iránti kérelem” szöveg, 1. számú
melléklet 4.041. pontjában az „engedélykérelemben” szövegrész helyébe az „engedély iránti kérelemben” szöveg, az
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„engedélykérelemnek” szövegrész helyébe az „engedély iránti kérelemnek” szöveg, 1. számú melléklet
4.6.1. pontjában az „érvényessége” szövegrész helyébe a ,,hatálya” szöveg, 1. számú melléklet 4.045. pontjában az
„érvényességét” szövegrész helyébe a ,,hatályát” szöveg, 1. számú melléklet 4.046. pontjában az „érvénytelenné”
szövegrész helyébe a ,,hatálytalanná” szöveg, a ,,kezdeményezni” szövegrész helyébe a ,,kérelmezni” szöveg, 1. számú
melléklet 4.6.2. pontjában az „engedélykérelem” szövegrész helyébe az „engedély iránti kérelem” szöveg, 1. számú
melléklet 4.047. pontjában az „engedélykérelemnek” szövegrész helyébe az „engedély iránti kérelemnek” szöveg,
1. számú melléklet 4.048. pontjában az „engedélykérelmet” szövegrész helyébe az „engedély iránti kérelmet” szöveg,
1. számú melléklet 4.7.1. pontjában az „érvényessége” szövegrész helyébe a ,,hatálya” szöveg, 1. számú melléklet
4.053. pontjában az „érvényes” szövegrész helyébe a ,,hatályos” szöveg, 1. számú melléklet 4.7.2. pontjában az
„engedélykérelem” szövegrész helyébe az „engedély iránti kérelem” szöveg, 1. számú melléklet 4.054. pontjában az
„engedélykérelemben” szövegrész helyébe az „engedély iránti kérelemben” szöveg, az „engedélykérelemnek”
szövegrész helyébe az „engedély iránti kérelemnek” szöveg, 1. számú melléklet 4.055. pontjában az
„engedélykérelemhez” szövegrész helyébe az „engedély iránti kérelemhez” szöveg, 1. számú melléklet
4.057. pontjában az „az érvényes” szövegrész helyébe az „a hatályos” szöveg, 1. számú melléklet 4.059. pontjában az
„érvényességi” szövegrész helyébe az „alkalmazhatósági” szöveg, 1. számú melléklet 4.8.1. pontjában az
„érvényessége” szövegrész helyébe a ,,hatálya” szöveg, 1. számú melléklet 4.065. pontjában az „érvényes”
szövegrészek helyébe a ,,hatályos” szöveg, 1. számú melléklet 4.8.2. pontjában az „engedélykérelem” szövegrész
helyébe az „engedély iránti kérelem” szöveg, 1. számú melléklet 4.066. pontjában az „engedélykérelemben”
szövegrész helyébe az „engedély iránti kérelemben” szöveg, az „engedélykérelemnek” szövegrész helyébe az
„engedély iránti kérelemnek” szöveg, 1. számú melléklet 4.9.1. pontjában az „érvényessége” szövegrész helyébe
a ,,hatálya” szöveg, 1. számú melléklet 4.070. pontjában az „érvényes” szövegrész helyébe a ,,hatályos” szöveg,
1. számú melléklet 4.9.2. pontjában az „engedélykérelem” szövegrész helyébe az „engedély iránti kérelem” szöveg,
1. számú melléklet 4.071. pontjában az „engedélykérelemben” szövegrész helyébe az „engedély iránti kérelemben”
szöveg, az „az érvényes” szövegrész helyébe az „a hatályos” szöveg, az „érvényben” szövegrész helyébe a ,,hatályban”
szöveg, az „engedélykérelemnek” szövegrész helyébe az „engedély iránti kérelemnek” szöveg, 1. számú melléklet
4.072. pontjában az „engedélykérelmét” szövegrész helyébe az „iránti kérelmet” szöveg, 1. számú melléklet
4.078. pontjában az „engedélykérelmet” szövegrész helyébe az „engedély iránti kérelmet” szöveg, 1. számú melléklet
5.001. pontjában az „a területileg ille té kes elsõ fokú” szövegrész helyébe az „az elsõ fokú” szöveg, az „építési”
szövegrész helyébe az „építésügyi” szöveg, 1. számú melléklet 5.005. pontjában a ,,területileg ille té kes építési”
szövegrészek helyébe az „építésügyi” szöveg, 1. számú melléklet 5.2.1. pontjában az „érvényessége” szövegrész
helyébe a ,,hatálya” szöveg, 1. számú melléklet 5.013. pontjában az „érvényes” szövegrész helyébe a ,,hatályos” szöveg, 
az „érvényességi idõ” szövegrész helyébe az „idõbeli hatály” szöveg, 1. számú melléklet 5.014. pontjában az
„érvénytelenné” szövegrész helyébe a ,,hatálytalanná” szöveg, a ,,kezdeményezni” szövegrész helyébe a ,,kérelmezni”
szöveg, 1. számú melléklet 5.2.2. pontjában az „engedélykérelem” szövegrész helyébe az „engedély iránti kérelem”
szöveg, 1. számú melléklet 5.015. pontjában az „engedélykérelemnek” szövegrész helyébe az „engedély iránti
kérelemnek” szöveg, 1. számú melléklet 5.016. pontjában az „engedélykérelem” szövegrész helyébe az „engedély
iránti kérelem” szöveg, az „engedélykérelemnek” szövegrész helyébe az „engedély iránti kérelemnek” szöveg,
1. számú melléklet 5.017. pontjában az „engedélykérelemnek” szövegrész helyébe az „engedély iránti kérelemnek”
szöveg, 1. számú melléklet 5.018. pontjában az „az érvényes” szövegrész helyébe az „a hatályos” szöveg, 1. számú
melléklet 5.019. pontjában az „engedélykérelem” szövegrész helyébe az „engedély iránti kérelem” szöveg, 1. számú
melléklet 5.3.1. pontjában az „érvényessége” szövegrész helyébe a ,,hatálya” szöveg, 1. számú melléklet
5.021. pontjában az „érvényességét” szövegrész helyébe a ,,hatályát” szöveg, az „érvényességére” szövegrész helyébe
a ,,hatályára” szöveg, 1. számú melléklet 5.022. pontjában az „érvénytelenné” szövegrész helyébe a ,,hatálytalanná”
szöveg, a ,,kezdeményezni” szövegrész helyébe a ,,kérelmezni” szöveg, 1. számú melléklet 5.3.2. pontjában az
„engedélykérelem” szövegrész helyébe az „engedély iránti kérelem” szöveg, 1. számú melléklet 5.023. pontjában az
„engedélykérelmet” szövegrész helyébe az „engedély iránti kérelmet” szöveg, 1. számú melléklet 5.024. pontjában az
„engedélykérelmet” szövegrész helyébe az „engedély iránti kérelmet” szöveg, 1. számú melléklet 5.4.1. pontjában az
„érvényessége” szövegrész helyébe a ,,hatálya” szöveg, 1. számú melléklet 5.030. pontjában az „érvényességét”
szövegrész helyébe a ,,hatályát” szöveg, 1. számú melléklet 5.031. pontjában az „érvénytelenné” szövegrész helyébe
a ,,hatálytalanná” szöveg, a ,,kezdeményezni” szövegrész helyébe a ,,kérelmezni” szöveg, 1. számú melléklet
5.4.2. pontjában az „engedélykérelem” szövegrész helyébe az „engedély iránti kérelem” szöveg, 1. számú melléklet
5.032. pontjában az „engedélykérelmének” szövegrész helyébe az „engedély iránti kérelmének” szöveg, 1. számú
melléklet 5.5.1.1. pontjában az „érvényessége” szövegrész helyébe a ,,hatálya” szöveg, 1. számú melléklet

M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2009. évi 127. szám 36501



5.043. pontjában az „érvényes” szövegrész helyébe a ,,hatályos” szöveg, az „érvényességi idõ” szövegrész helyébe az
„idõbeli hatály” szöveg, 1. számú melléklet 5.044. pontjában az „érvénytelenné” szövegrész helyébe a ,,hatálytalanná”
szöveg, a ,,kezdeményezni” szövegrész helyébe a ,,kérelmezni” szöveg, 1. számú melléklet 5.5.1.2. pontjában az
„engedélykérelem” szövegrész helyébe az „engedély iránti kérelem” szöveg, 1. számú melléklet 5.045. pontjában az
„engedélykérelemnek” szövegrész helyébe az „engedély iránti kérelemnek” szöveg, 1. számú melléklet
5.5.2.1. pontjában az „érvényessége” szövegrész helyébe a ,,hatálya” szöveg, 1. számú melléklet 5.048. pontjában az
„érvényességét” szövegrész helyébe a ,,hatályát” szöveg, 1. számú melléklet 5.049. pontjában az „érvénytelenné”
szövegrész helyébe a ,,hatálytalanná” szöveg, a ,,kezdeményezni” szövegrész helyébe a ,,kérelmezni” szöveg, 1. számú
melléklet 5.5.2.2. pontjában az „engedélykérelem” szövegrész helyébe az „engedély iránti kérelem” szöveg, 1. számú
melléklet 5.050. pontjában az „engedélykérelemnek” szövegrész helyébe az „engedély iránti kérelemnek” szöveg,
1. számú melléklet 5.053. pontjában az „engedélykérelmet” szövegrész helyébe az „engedély iránti kérelmet” szöveg,
1. számú melléklet 5.059. pontjában az „engedélykérelmet” szövegrész helyébe az „engedély iránti kérelmet” szöveg,
1. számú melléklet 6.2.1. pontjában az „érvényessége” szövegrész helyébe a ,,hatálya” szöveg, 1. számú melléklet
6.017. pontjában az „érvényben” szövegrész helyébe a ,,hatályban” szöveg, 1. számú melléklet 6.018. pontjában az
„érvényes” szövegrész helyébe a ,,hatályos” szöveg, az „érvényességi idõ” szövegrész helyébe az „idõbeli hatály”
szöveg, 1. számú melléklet 6.019. pontjában az „érvénytelenné” szövegrész helyébe a ,,hatálytalanná” szöveg,
a ,,kezdeményezni” szövegrész helyébe a ,,kérelmezni” szöveg, 1. számú melléklet 6.020. pontjában az
„engedélykérelemnek” szövegrész helyébe az „engedély iránti kérelemnek” szöveg, 1. számú melléklet
6.021. pontjában az „engedélykérelmet” szövegrész helyébe az „engedély iránti kérelmet” szöveg, az
„engedélykérelemhez” szövegrész helyébe az „engedély iránti kérelemhez” szöveg, 1. számú melléklet
6.3.1. pontjában az „érvényessége” szövegrész helyébe a ,,hatálya” szöveg, 1. számú melléklet 6.025. pontjában az
„érvényes” szövegrész helyébe a ,,hatályos” szöveg, az „érvényességével” szövegrész helyébe a ,,hatályával” szöveg,
1. számú melléklet 6.026. pontjában az „érvénytelenné” szövegrész helyébe a ,,hatálytalanná” szöveg,
a ,,kezdeményezni” szövegrész helyébe a ,,kérelmezni” szöveg, 1. számú melléklet 6.027. pontjában az
„engedélykérelemnek” szövegrész helyébe az „engedély iránti kérelemnek” szöveg, 1. számú melléklet
6.4.1. pontjában az „érvényessége” szövegrész helyébe a ,,hatálya” szöveg, 1. számú melléklet 6.031. pontjában az
„érvényes” szövegrész helyébe a ,,hatályos” szöveg, az „érvényességével” szövegrész helyébe a ,,hatályával” szöveg,
1. számú melléklet 6.032. pontjában az „érvénytelenné” szövegrész helyébe a ,,hatálytalanná” szöveg,
a ,,kezdeményezni” szövegrész helyébe a ,,kérelmezni” szöveg, 1. számú melléklet 6.033. pontjában az
„engedélykérelemnek” szövegrész helyébe az „engedély iránti kérelemnek” szöveg, 1. számú melléklet
6.5.1. pontjában az „érvényessége” szövegrész helyébe a ,,hatálya” szöveg, 1. számú melléklet 6.037. pontjában az
„érvényes” szövegrész helyébe a ,,hatályos” szöveg, 1. számú melléklet 6.038. pontjában az „érvénytelenné”
szövegrész helyébe a ,,hatálytalanná” szöveg, a ,,kezdeményezni” szövegrész helyébe a ,,kérelmezni” szöveg, 1. számú
melléklet 6.039. pontjában az „engedélykérelemnek” szövegrész helyébe az „engedély iránti kérelemnek” szöveg,
1. számú melléklet 6.6.1. pontjában az „érvényessége” szövegrész helyébe a ,,hatálya” szöveg, 1. számú melléklet
6.043. pontjában az „érvényes” szövegrész helyébe a ,,hatályos” szöveg, az „Az érvényesség” szövegrész helyébe az
„A hatály” szöveg, 1. számú melléklet 6.044. pontjában az „érvénytelenné” szövegrész helyébe a ,,hatálytalanná”
szöveg, a ,,kezdeményezni” szövegrész helyébe a ,,kérelmezni” szöveg, 1. számú melléklet 6.045. pontjában az
„engedélykérelemben” szövegrész helyébe az „engedély iránti kérelemben” szöveg, az „engedélykérelemnek”
szövegrész helyébe az „engedély iránti kérelemnek” szöveg, 1. számú melléklet 6.7.1. pontjában az „érvényessége”
szövegrész helyébe a ,,hatálya” szöveg, 1. számú melléklet 6.049. pontjában az „érvényességét” szövegrész helyébe
a ,,hatályát” szöveg, 1. számú melléklet 6.051. pontjában az „érvényességét” szövegrész helyébe a ,,hatályát” szöveg,
1. számú melléklet 6.052. pontjában az „érvénytelenné” szövegrész helyébe a ,,hatálytalanná” szöveg,
a ,,kezdeményezni” szövegrész helyébe a ,,kérelmezni” szöveg, 1. számú melléklet 6.053. pontjában az
„engedélykérelmének” szövegrész helyébe az „engedély iránti kérelmének” szöveg, 1. számú melléklet 6.054. és
6.055. pontjában az „engedélykérelem” szövegrész helyébe az „engedély iránti kérelem” szöveg, 1. számú melléklet
6.9. pontjában az „ENGEDÉLYKÉRELEMMEL” szövegrész helyébe az „ENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELEMMEL” szöveg, 1. számú 
melléklet 6.063. pontjában az „engedélykérelmet” szövegrész helyébe az „engedély iránti kérelmet” szöveg, 1. számú
melléklet 7.014. pont j) alpontjában az „érvényes” szövegrész helyébe a ,,hatályos” szöveg, 1. számú melléklet
7.015. pont i) alpontjában az „érvényes” szövegrész helyébe a ,,hatályos” szöveg, 1. számú melléklet 8.037. pont
b) alpontjában a ,,vizsgálatot” szövegrész helyébe az „ellenõrzést” szöveg, 1. számú melléklet 8.037. pont
c) alpontjában a ,,vizsgálat” szövegrész helyébe az „ellenõrzés” szöveg, 1. számú melléklet 8.039. pontjában
a ,,vizsgálatot” szövegrész helyébe az „ellenõrzést” szöveg, a ,,kivizsgálásról” szövegrész helyébe az „ellenõrzésérõl”
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szöveg, a ,,kivizsgálás” szövegrész helyébe az „ellenõrzés” szöveg, 1. számú melléklet 8.040. pontjában az
„A kivizsgálás” szövegrész helyébe az „Az ellenõrzés” szöveg, a ,,hatósági kivizsgálás” szövegrész helyébe a ,,hatósági
ellenõrzés” szöveg, 1. számú melléklet 8.044. pontjában a ,,kezdeményeznie” szövegrész helyébe a ,,kezdeményezni”
szöveg, 1. számú melléklet 10.001. pontjában az „érvényes” szövegrész helyébe a ,,hatályos” szöveg, 1. számú
melléklet 10.003. pontjában a ,,lép életbe” szövegrész helyébe a ,,lép hatályba” szöveg, 1. számú melléklet
10.010. pontjában a ,,kérvényeznie” szövegrész helyébe a ,,kérelmeznie” szöveg, 1. számú melléklet 10.3. pontjában az
„ÉRVÉNYESSÉGE” szövegrész helyébe a ,,HATÁLYA” szöveg, 1. számú melléklet 10.011.pontjában az „érvényes”
szövegrész helyébe a ,,hatályos” szöveg, 1. számú melléklet 10.012. pontjában az „érvényessége” szövegrész helyébe
a ,,hatálya” szöveg, 1. számú melléklet 10.012. pont c) alpontjában az „érvényességének” szövegrész helyébe
a ,,hatályának” szöveg, 1. számú melléklet 10.013. pontjában az „érvényteleníti” szövegrész helyébe a ,,visszavonja”
szöveg, az „érvényteleníteni” szövegrész helyébe a ,,visszavonni” szöveg, az „érvénytelenített jogosítvány
visszaszerzésének módjáról” szövegrész helyébe az „új jogosítvány kiadásának feltételeirõl” szöveg, az „érvényes”
szövegrész helyébe a ,,hatályos” szöveg, 1. számú melléklet 10.014. pontjában az „Érvényességét” szövegrész helyébe
a ,,Hatályát” szöveg, 1. számú melléklet 10.015. pontjában az „érvényét” szövegrész helyébe a ,,hatályát” szöveg,
1. számú melléklet 10.017. pontjában az „érvényességgel” szövegrész helyébe a ,,hatállyal” szöveg, 1. számú melléklet
10.022. pontjában a ,,kérvényeznie” szövegrész helyébe a ,,kérelmeznie” szöveg, az „érvényes” szövegrész helyébe
a ,,hatályos” szöveg, 1. számú melléklet 10.023. pontjában az „Érvénytelen jogosítvány esetén a megújítás” szövegrész
helyébe az „A megújítás” szöveg, 1. számú melléklet 10.035. pontjában az „érvényes” szövegrész helyébe a ,,hatályos”
szöveg, 3. számú függelék B. pont 1.3. alpontjában az „érvényessége” szövegrész helyébe a ,,hatálya” szöveg, 3. számú
függelék B. pont 1.8. alpontjában az „az OAH NBI” szövegrész helyébe az „a nukleáris biztonsági hatóság” szöveg,
3. számú függelék B. pont 1.9. alpontjában az „Az OAH NBI” szövegrész helyébe az „A nukleáris biztonsági hatóság”
szöveg, 3. számú függelék B. pont 2.4. alpontjában az „engedélykérelemben” szövegrész helyébe az „engedély iránti
kérelemben” szöveg, 4. számú melléklet 15.001. pont e) alpontjában az „az érvényes” szövegrész helyébe az
„a hatályos” szöveg, 5. számú melléklet 2.1.1. pontjában az „Engedélykérelemmel” szövegrész helyébe az „Az engedély 
iránti kérelemmel” szöveg, 5. számú melléklet 2.001. és 2.002. pontjában az „engedélykérelmet” szövegrész helyébe az
„engedély iránti kérelmet” szöveg, 5. számú melléklet 2.008. pontjában az „engedélykérelmének” szövegrész helyébe
az „engedély iránti kérelmének” szöveg, 5. számú melléklet 2.012. pontjában az „érvénytelenné” szövegrész helyébe
a ,,hatálytalanná” szöveg, a ,,kezdeményezni” szövegrész helyébe a ,,kérelmezni” szöveg, 5. számú melléklet
2.013. pontjában az „engedélykérelmek” szövegrész helyébe az „engedély iránti kérelmek” szöveg, 5. számú melléklet
2.015. pontjában az „érvényes” szövegrész helyébe a ,,hatályos” szöveg, az „érvényessége” szövegrész helyébe
a ,,hatálya” szöveg, 5. számú melléklet 2.016. pontjában az „érvényét” szövegrész helyébe a ,,hatályát” szöveg, 5. számú 
melléklet 2.017. pontjában az „az érvényes” szövegrész helyébe az „a hatályos” szöveg, 5. számú melléklet
2.018. pontjában az „engedélykérelemhez” szövegrész helyébe az „engedély iránti kérelemhez” szöveg, az
„engedélykérelem” szövegrész helyébe az „engedély iránti kérelem” szöveg, 5. számú melléklet 2.020. pontjában az
„érvényes” szövegrész helyébe a ,,hatályos” szöveg, az „érvényessége” szövegrész helyébe a ,,hatálya” szöveg, az
„érvényességi idõ” szövegrész helyébe az „idõbeli hatály” szöveg, 5. számú melléklet 2.021. pontjában az „érvényét”
szövegrész helyébe a ,,hatályát” szöveg, 5. számú melléklet 2.022. pontjában az „engedélykérelemhez” szövegrész
helyébe az „engedély iránti kérelemhez” szöveg, az „az érvényes” szövegrész helyébe az „a hatályos” szöveg, 5. számú
melléklet 2.023. pontjában az „engedélykérelemhez” szövegrész helyébe az „engedély iránti kérelemhez” szöveg, az
„engedélykérelem” szövegrész helyébe az „engedély iránti kérelem” szöveg, 5. számú melléklet 2.025. pontjában az
„érvényét” szövegrész helyébe a ,,hatályát” szöveg, 5. számú melléklet 2.026. pontjában az „érvényes” szövegrész
helyébe a ,,hatályos” szöveg, az „érvényességével” szövegrész helyébe a ,,hatályával” szöveg, 5. számú melléklet
2.027. pontjában az „engedélykérelemhez” szövegrész helyébe az „engedély iránti kérelemhez” szöveg, 5. számú
melléklet 2.027. pont b) alpontjában az „az érvényes” szövegrész helyébe az „a hatályos” szöveg, 5. számú melléklet
2.029. pontjában az „engedélykérelmet” szövegrész helyébe az „engedély iránti kérelmet” szöveg, 5. számú melléklet
2.030. pontjában az „engedélykérelemhez” szövegrész helyébe az „engedély iránti kérelemhez” szöveg, az
„engedélykérelem” szövegrész helyébe az „engedély iránti kérelem” szöveg, 5. számú melléklet 2.033. pontjában az
„érvényességét” szövegrész helyébe a ,,hatályát” szöveg, az „érvényességének idejét” szövegrész helyébe a ,,hatályát”
szöveg, 5. számú melléklet 2.034. pontjában az „érvényét” szövegrész helyébe a ,,hatályát” szöveg, 5. számú melléklet
2.035. pontjában az „érvénytelenné” szövegrész helyébe a ,,hatálytalanná” szöveg, 5. számú melléklet
2.036. pontjában az „engedélykérelemhez” szövegrész helyébe az „engedély iránti kérelemhez” szöveg, 5. számú
melléklet 2.037. pontjában az „érvényességi idejét” szövegrész helyébe az „idõbeli hatályát” szöveg, az
„engedélykérelemben” szövegrész helyébe az „engedély iránti kérelemben” szöveg, 5. számú melléklet
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2.038. pontjában az „engedélykérelemhez” szövegrész helyébe az „engedély iránti kérelemhez” szöveg, 5. számú
melléklet 2.039. pontjában az „engedélykérelemhez” szövegrész helyébe az „engedély iránti kérelemhez” szöveg, az
„engedélykérelem” szövegrész helyébe az „engedély iránti kérelem” szöveg, 5. számú melléklet 2.043. pont
a) alpontjában az „érvényességi idején” szövegrész helyébe az „idõbeli hatályán” szöveg, 5. számú melléklet
2.046. pont c) alpontjában az „érvényessége folyamán” szövegrész helyébe a ,,hatályának ideje alatt” szöveg, 5. számú
melléklet 2.047. pontjában az „érvényességét” szövegrész helyébe a ,,hatályát” szöveg, 5. számú melléklet
2.048. pontjában az „engedélykérelemben” szövegrész helyébe az „engedély iránti kérelemben” szöveg, az
„engedélykérelmével” szövegrész helyébe az „engedély iránti kérelmével” szöveg, 5. számú melléklet
2.049. pontjában az „engedélykérelemhez” szövegrész helyébe az „engedély iránti kérelemhez” szöveg, az
„engedélykérelem” szövegrész helyébe az „engedély iránti kérelem” szöveg, 5. számú melléklet 2.051. pontjában az
„érvényességét” szövegrész helyébe a ,,hatályát” szöveg, 5. számú melléklet 2.052. pontjában az „érvényét” szövegrész 
helyébe a ,,hatályát” szöveg, 5. számú melléklet 2.053. pontjában az „engedélykérelemben” szövegrész helyébe az
„engedély iránti kérelemben” szöveg, 5. számú melléklet 2.053. pont d) és e) alpontjában az „érvényes” szövegrész
helyébe a ,,hatályos” szöveg, 5. számú melléklet 2.054. pontjában az „engedélykérelemhez” szövegrész helyébe az
„engedély iránti kérelemhez” szöveg, 5. számú melléklet 2.054. pont c) alpontjában az „engedélykérelem” szövegrész
helyébe az „engedély iránti kérelem” szöveg, 5. számú melléklet 2.060. pontjában az „érvényes” szövegrész helyébe
a ,,hatályos” szöveg, az „érvényessége” szövegrész helyébe a ,,hatálya” szöveg, 5. számú melléklet 2.061. pontjában az
„engedélykérelemben” szövegrész helyébe az „engedély iránti kérelemben” szöveg, 5. számú melléklet
2.063. pontjában az „érvényessége” szövegrészek helyébe a ,,hatálya” szöveg, 5. számú melléklet 2.064. pontjában az
„engedélykérelemben” szövegrész helyébe az „engedély iránti kérelemben” szöveg, 5. számú melléklet
2.065. pontjában a ,,kezdeményeznie” szövegrész helyébe a ,,kérelmeznie” szöveg, a ,,nyilatkozatát arról, hogy az
engedélyt át kívánja adni” szövegrész helyébe a ,,hozzájáruló nyilatkozatát” szöveg, 5. számú melléklet
2.074. pontjában az „érvényes” szövegrész helyébe a ,,hatályos” szöveg, az „érvényességével” szövegrész helyébe
a ,,hatályával” szöveg, 5. számú melléklet 2.075. pontjában az „engedélykérelemben” szövegrész helyébe az „engedély 
iránti kérelemben” szöveg, 5. számú melléklet 2.075. pont d) alpontjában az „az érvényes” szövegrész helyébe az
„a hatályos” szöveg, 5. számú melléklet 2.077. pontjában az „érvényes” szövegrész helyébe a ,,hatályos” szöveg, az
„érvényességével” szövegrész helyébe a ,,hatályával” szöveg, 5. számú melléklet 2.078. pontjában az
„engedélykérelemben” szövegrész helyébe az „engedély iránti kérelemben” szöveg, 5. számú melléklet
2.080. pontjában az „érvényesek” szövegrész helyébe az „alkalmazandók” szöveg, az „érvényes” szövegrész helyébe
a ,,hatályos” szöveg, 5. számú melléklet 2.082. pontjában az „érvényes” szövegrész helyébe a ,,hatályos” szöveg,
5. számú melléklet 2.083. pontjában az „engedélykérelemben” szövegrész helyébe az „engedély iránti kérelemben”
szöveg, 5. számú melléklet 2.083. pont d) alpontjában az „az érvényes” szövegrész helyébe az „a hatályos” szöveg,
5. számú melléklet 2.086. pontjában az „érvényességét” szövegrész helyébe a ,,hatályát” szöveg, az „érvényességi
ideje” szövegrész helyébe az „idõbeli hatálya” szöveg, 5. számú melléklet 2.087. pontjában az „érvényben” szövegrész
helyébe a ,,hatályban” szöveg, az „érvényes” szövegrész helyébe a ,,hatályos” szöveg, 5. számú melléklet
2.088. pontjában az „engedélykérelemben” szövegrész helyébe az „engedély iránti kérelemben” szöveg, 5. számú
melléklet 2.088. pont d) alpontjában az „az érvényes” szövegrész helyébe az „a hatályos” szöveg, 5. számú melléklet
2.090. pontjában az „érvényes” szövegrész helyébe a ,,hatályos” szöveg, 5. számú melléklet 2.091. pontjában az
„engedélykérelemben” szövegrész helyébe az „engedély iránti kérelemben” szöveg, 5. számú melléklet 2.091. pont
b) alpontjában az „az érvényes” szövegrész helyébe az „a hatályos” szöveg, 5. számú melléklet 2.091. pont
g) alpontjában az „engedélykérelemben” szövegrész helyébe az „engedély iránti kérelemben” szöveg, 5. számú
melléklet 2.092. pontjában az „érvényes” szövegrész helyébe a ,,hatályos” szöveg, 5. számú melléket 2.102. pontjában
az „engedélykérelem” szövegrész helyébe az „engedély iránti kérelem” szöveg, 5. számú melléklet 2.108. pontjában az
„érvényben” szövegrész helyébe a ,,hatályban” szöveg, 5. számú melléklet 2.109. pontjában az „érvényes” szövegrész
helyébe a ,,hatályos” szöveg, az „érvényességi idõ” szövegrész helyébe az „idõbeli hatály” szöveg, 5. számú melléklet
2.110. pontjában az „engedélykérelemben” szövegrész helyébe az „engedély iránti kérelemben” szöveg, 5. számú
melléklet 2.110. pont f) alpontjában az „az érvényes” szövegrész helyébe az „a hatályos” szöveg, 5. számú melléklet
2.113. pontjában az „érvényesek” szövegrész helyébe az „alkalmazandók” szöveg, 5. számú melléklet 2.114. pontjában
az „engedélykérelem” szövegrész helyébe az „engedély iránti kérelem” szöveg, 5. számú melléklet 2.115. pontjában az
„érvényesek” szövegrész helyébe az „alkalmazandók” szöveg, 5. számú melléklet 2.116. pontjában az
„engedélykérelem” szövegrész helyébe az „engedély iránti kérelem” szöveg, 5. számú melléklet 2.118. pontjában az
„érvényességének ideje” szövegrész helyébe az „idõbeli hatálya” szöveg, 5. számú melléklet 2.119. pontjában az
„érvényes” szövegrész helyébe a ,,hatályos” szöveg, az „Az érvényesség” szövegrész helyébe az „A hatály” szöveg,
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5. számú melléklet 2.120. pontjában az „engedélykérelemben” szövegrész helyébe az „engedély iránti kérelemben”
szöveg, az „engedélykérelemnek” szövegrész helyébe az „engedély iránti kérelemnek” szöveg, 5. számú melléklet
2.120. pont a) alpontjában az „engedélykérelemre” szövegrész helyébe az „engedély iránti kérelemre” szöveg,
5. számú melléklet 2.120. pont b) alpontjában az „az érvényes” szövegrész helyébe az „a hatályos” szöveg, 5. számú
melléklet 2.123. pontjában az „érvényességét” szövegrész helyébe a ,,hatályát” szöveg, az „érvényessége” szövegrész
helyébe a ,,hatálya” szöveg, 5. számú melléklet 2.124. pontjában az „engedélykérelemben” szövegrész helyébe az
„engedély iránti kérelemben” szöveg, 5. számú melléklet 2.125. pontjában az „az érvényes” szövegrész helyébe az
„a hatályos” szöveg, 5. számú melléklet 2.132. pontjában az „érvényes” szövegrészek helyébe a ,,hatályos” szöveg,
5. számú melléklet 2.133. pontjában az „engedélykérelemben” szövegrész helyébe az „engedély iránti kérelemben”
szöveg, az „engedélykérelemnek” szövegrész helyébe az „engedély iránti kérelemnek” szöveg, 5. számú melléklet
2.138. pontjában az „érvényes” szövegrész helyébe a ,,hatályos” szöveg, 5. számú melléklet 2.139. pontjában az
„engedélykérelemben” szövegrész helyébe az „engedély iránti kérelemben” szöveg, az „engedélykérelemnek”
szövegrész helyébe az „engedély iránti kérelemnek” szöveg, 5. számú melléklet 2.140. pontjában az
„engedélykérelemhez” szövegrész helyébe az „engedély iránti kérelemhez” szöveg, 5. számú melléklet
2.141. pontjában az „a területileg ille té kes elsõfokú építési” szövegrész helyébe az „az elsõfokú építésügyi” szöveg,
5. számú melléklet 2.142. pontjában az „ille té kességi körébe” szövegrész helyébe a ,,hatáskörébe” szöveg, 5. számú
melléklet 2.145. pontjában a ,,területileg ille té kes építési” szövegrész helyébe az „építésügyi” szöveg, 5. számú
melléklet 2.153. pontjában az „érvényes” szövegrész helyébe a ,,hatályos” szöveg, 5. számú melléklet 2.154. pontjában
az „engedélykérelemnek” szövegrész helyébe az „engedély iránti kérelemnek” szöveg, 5. számú melléklet 2.154. pont
e) és r) alpontjában az „az érvényes” szövegrész helyébe az „a hatályos” szöveg, 5. számú melléklet 2.155. pontjában az
„engedélykérelem” szövegrész helyébe az „engedély iránti kérelem” szöveg, az „engedélykérelemnek” szövegrész
helyébe az „engedély iránti kérelemnek” szöveg, 5. számú melléklet 2.155. pont e) és r) alpontjában az „az érvényes”
szövegrész helyébe az „a hatályos” szöveg, 5. számú melléklet 2.156. pontjában az „engedélykérelemnek” szövegrész
helyébe az „engedély iránti kérelemnek” szöveg, 5. számú melléklet 2.156. pont j) alpontjában az „az érvényes”
szövegrész helyébe az „a hatályos” szöveg, 5. számú melléklet 2.163. pontjában az „érvényességét” szövegrész
helyébe a ,,hatályát” szöveg, 5. számú melléklet 2.164. pontjában az „engedélykérelmének” szövegrész helyébe az
„engedély iránti kérelmének” szöveg, 5. számú melléklet 2.179. pontjában az „érvényben” szövegrész helyébe
a ,,hatályban” szöveg, 5. számú melléklet 2.180. pontjában az „érvényes” szövegrész helyébe a ,,hatályos” szöveg, az
„érvényességi idõ” szövegrész helyébe az „idõbeli hatály” szöveg, 5. számú melléklet 2.181. pontjában az
„engedélykérelemben” szövegrész helyébe az „engedély iránti kérelemben” szöveg, 5. számú melléklet
2.186. pontjában az „érvényes” szövegrész helyébe a ,,hatályos” szöveg, az „érvényességével” szövegrész helyébe
a ,,hatályával” szöveg, 5. számú melléklet 2.187. pontjában az „engedélykérelemben” szövegrész helyébe az „engedély 
iránti kérelemben” szöveg, 5. számú melléklet 2.187. pont d) alpontjában az „az érvényes” szövegrész helyébe az
„a hatályos” szöveg, 5. számú melléklet 2.190. pontjában az „érvényes” szövegrész helyébe a ,,hatályos” szöveg, az
„érvényességével” szövegrész helyébe a ,,hatályával” szöveg, 5. számú melléklet 2.191. pontjában az
„engedélykérelemben” szövegrész helyébe az „engedély iránti kérelemben” szöveg, 5. számú melléklet 2.191. pont
d) alpontjában az „az érvényes” szövegrész helyébe az „a hatályos” szöveg, 5. számú melléklet 2.194. pontjában az
„érvényes” szövegrész helyébe a ,,hatályos” szöveg, 5. számú melléklet 2.195. pontjában az „engedélykérelemben”
szövegrész helyébe az „engedély iránti kérelemben” szöveg, 5. számú melléklet 2.195. pont d) alpontjában az „az
érvényes” szövegrész helyébe az „a hatályos” szöveg, 5. számú melléklet 2.198. pontjában az „érvényes” szövegrész
helyébe a ,,hatályos” szöveg, az „Az érvényesség” szövegrész helyébe az „A hatály” szöveg, 5. számú melléklet
2.199. pontjában az „engedélykérelemben” szövegrész helyébe az „engedély iránti kérelemben” szöveg, az
„engedélykérelemnek” szövegrész helyébe az „engedély iránti kérelemnek” szöveg, 5. számú melléklet 2.199. pont
b) alpontjában az „az érvényes” szövegrész helyébe az „a hatályos” szöveg, 5. számú melléklet 2.202. pontjában az
„érvényességét” szövegrész helyébe a ,,hatályát” szöveg, 5. számú melléklet 2.204. pontjában az „érvényességét”
szövegrész helyébe a ,,hatályát” szöveg, 5. számú melléklet 2.205. pontjában az „engedélykérelmének” szövegrész
helyébe az „engedély iránti kérelmének” szöveg, 5. számú melléklet 2.206. és 2.207. pontjában az „engedélykérelem”
szövegrész helyébe az „engedély iránti kérelem” szöveg, 5. számú melléklet 2.216. pont e) alpontjában az „érvényes”
szövegrész helyébe a ,,hatályos” szöveg, 5. számú melléklet 2.219. pont j) alpontjában az „érvényes” szövegrész
helyébe a ,,hatályos” szöveg, 5. számú melléklet 2.220. pont h) alpontjában az „érvényes” szövegrész helyébe
a ,,hatályos” szöveg, 5. számú melléklet 2.253. pont b) alpontjában a ,,vizsgálatot” szövegrész helyébe az „ellenõrzést”
szöveg, 5. számú melléklet 2.253. pont c) alpontjában a ,,vizsgálat” szövegrész helyébe az „ellenõrzés” szöveg, 5. számú 
melléklet 2.255. pontjában a ,,vizsgálatot” szövegrész helyébe az „ellenõrzést” szöveg, a ,,kivizsgálásról” szövegrész
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helyébe az „ellenõrzésrõl” szöveg, a ,,kivizsgálás” szövegrész helyébe az „ellenõrzés” szöveg, 5. számú melléklet
2.256. pontjában a ,,kivizsgálás” szövegrészek helyébe az „ellenõrzés” szöveg, 5. számú melléklet 2.260. pontjában
a ,,kezdeményeznie” szövegrész helyébe a ,,kezdeményezni” szöveg, 5. számú melléklet 2.269. pont e) alpontjában az
„az érvényes” szövegrész helyébe az „a hatályos” szöveg, 5. számú melléklet 2.270. pontjában az „érvényes” szövegrész 
helyébe a ,,hatályos” szöveg, 5. számú melléklet 2.272. pontjában a ,,lép életbe” szövegrész helyébe a ,,lép hatályba”
szöveg, 5. számú melléklet 2.277. pontjában a ,,kiadásához” szövegrész helyébe a ,,kiadása iránti kérelemhez” szöveg,
5. számú melléklet 2.278. pontjában az „Érvénytelen jogosítvány esetén a” szövegrész helyébe az „A jogosítvány”
szöveg, 5. számú melléklet 2.5.3. pontjában az „érvényessége” szövegrész helyébe a ,,hatálya” szöveg, 5. számú
melléklet 2.279. pontjában az „érvényes” szövegrész helyébe a ,,hatályos” szöveg, 5. számú melléklet 2.280. pontjában
az „érvényessége” szövegrész helyébe a ,,hatálya” szöveg, 5. számú melléklet 2.280. pont a) alpontjában az „az
érvényesítés keltétõl” szövegrész helyébe az „a keltétõl” szöveg, 5. számú melléklet 2.281. pontjában az
„érvényteleníti” szövegrész helyébe a ,,visszavonja” szöveg, 5. számú melléklet 2.281. pont b) alpontjában
„kezdeményezi” szövegrész helyébe a ,,kérelmezi” szöveg, 5. számú melléklet 2.282. pontjában az „érvényességét”
szövegrész helyébe a ,,hatályát” szöveg, a ,,kivizsgálás” szövegrész helyébe a ,,hatósági ellenõrzése” szöveg, az
„érvényét” szövegrész helyébe a ,,hatályát” szöveg, a ,,kivizsgálásának” szövegrész helyébe a ,,hatósági
ellenõrzésének” szöveg, 5. számú melléklet 2.283. pontjában az „érvényességét” szövegrész helyébe a ,,hatályát”
szöveg, az „érvényessége” szövegrész helyébe a ,,hatálya” szöveg, 5. számú melléklet 2.284. pontjában az
„Érvényességét” szövegrész helyébe az „A hatályát” szöveg, 5. számú melléklet 4.309. pontjában az „az érvényes”
szövegrész helyébe az „a hatályos” szöveg, 6. számú melléklet 2.1.1. pontjában az „Engedélykérelemmel” szövegrész
helyébe az „Az engedély iránti kérelemmel” szöveg, 6. számú melléklet 2.003. pontjában az „engedélykérelmekkel”
szövegrész helyébe az „engedély iránti kérelmekkel” szöveg, 6. számú melléklet 2.008. pontjában az
„engedélykérelmének” szövegrész helyébe az „engedély iránti kérelmének” szöveg, 6. számú melléklet
2.011. pontjában az „engedélykérelmet” szövegrész helyébe az „engedély iránti kérelmet” szöveg, 6. számú melléklet
2.014. pontjában az „az érvényes” szövegrész helyébe az „a hatályos” szöveg, 6. számú melléklet 2.015. pontjában az
„érvénytelenné” szövegrész helyébe a ,,hatálytalanná” szöveg, a ,,kezdeményezni” szövegrész helyébe a ,,kérelmezni”
szöveg, 6. számú melléklet 2.016. pontjában az „engedélykérelmek” szövegrész helyébe az „engedély iránti kérelmek”
szöveg, 6. számú melléklet 2.018. pontjában az „érvényes” szövegrész helyébe a ,,hatályos” szöveg, az „érvényessége”
szövegrész helyébe a ,,hatálya” szöveg, 6. számú melléklet 2.019. pontjában az „érvényét” szövegrész helyébe
a ,,hatályát” szöveg, 6. számú melléklet 2.020. pontjában az „az érvényes” szövegrész helyébe az „a hatályos” szöveg,
6. számú melléklet 2.021. pont felvezetõ szövegében az „engedélykérelemhez” szövegrész helyébe az „engedély iránti
kérelemhez” szöveg, az „engedélykérelem” szövegrész helyébe az „engedély iránti kérelem” szöveg, 6. számú
melléklet 2.022. pontjában az „engedélykérelem” szövegrész helyébe az „engedély iránti kérelem” szöveg, 6. számú
melléklet 2.022. pontjában az „érvénytelenné” szövegrész helyébe a ,,hatálytalanná” szöveg, a ,,kezdeményezni”
szövegrész helyébe a ,,kérelmezni” szöveg, 6. számú melléklet 2.025. pontjában az „érvényes” szövegrész helyébe
a ,,hatályos” szöveg, az „érvényessége” szövegrész helyébe a ,,hatálya” szöveg, az „érvényességi idõ” szövegrész
helyébe az „idõbeli hatály” szöveg, 6. számú melléklet 2.026. pontjában az „érvényét” szövegrész helyébe a ,,hatályát”
szöveg, 6. számú melléklet 2.027. pontjában az „engedélykérelemhez” szövegrész helyébe az „engedély iránti
kérelemhez” szöveg, az „az érvényes” szövegrész helyébe az „a hatályos” szöveg, 6. számú melléklet 2.028. pontjában
az „engedélykérelemhez” szövegrész helyébe az „engedély iránti kérelemhez” szöveg, az „engedélykérelem”
szövegrész helyébe az „engedély iránti kérelem” szöveg, 6. számú melléklet 2.030. pontjában az „érvényét” szövegrész
helyébe a ,,hatályát” szöveg, 6. számú melléklet 2.031. pontjában az „érvényes” szövegrész helyébe a ,,hatályos”
szöveg, az „érvényességével” szövegrész helyébe a ,,hatályával” szöveg, 6. számú melléklet 2.032. pontjában az
„engedélykérelemhez” szövegrész helyébe az „engedély iránti kérelemhez” szöveg, 6. számú melléklet 2.032. pont
b) alpontjában az „az érvényes” szövegrész helyébe az „a hatályos” szöveg, 6. számú melléklet 2.034. pontjában az
„engedélykérelmet” szövegrész helyébe az „engedély iránti kérelmet” szöveg, 6. számú melléklet 2.035. pontjában az
„engedélykérelemhez” szövegrész helyébe az „engedély iránti kérelemhez” szöveg, az „engedélykérelem” szövegrész
helyébe az „engedély iránti kérelem” szöveg, 6. számú melléklet 2.038. pontjában az „érvényességét” szövegrész
helyébe a ,,hatályát” szöveg, 6. számú melléklet 2.039. pontjában az „érvényét” szövegrész helyébe a ,,hatályát”
szöveg, 6. számú melléklet 2.040. pontjában az „érvénytelenné” szövegrész helyébe a ,,hatálytalanná” szöveg, 6. számú 
melléklet 2.041. pontjában az „engedélykérelemhez” szövegrész helyébe az „engedély iránti kérelemhez” szöveg,
6. számú melléklet 2.043. pontjában az „engedélykérelemben” szövegrész helyébe az „engedély iránti kérelemben”
szöveg, 6. számú melléklet 2.044. pontjában az „engedélykérelmet” szövegrész helyébe az „engedély iránti kérelmet”
szöveg, 6. számú melléklet 2.045. pontjában az „engedélykérelemhez” szövegrész helyébe az „engedély iránti
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kérelemhez” szöveg, az „engedélykérelem” szövegrész helyébe az „engedély iránti kérelem” szöveg, 6. számú
melléklet 2.046. pontjában az „engedélykérelem” szövegrész helyébe az „engedély iránti kérelem” szöveg, 6. számú
melléklet 2.048. pont a) alpontjában az „érvényességi idején” szövegrész helyébe az „idõbeli hatályán” szöveg,
6. számú melléklet 2.051. pont c) alpontjában az „érvényessége folyamán” szövegrész helyébe a ,,hatályának ideje
alatt” szöveg, 6. számú melléklet 2.052. pontjában az „érvényességét” szövegrész helyébe a ,,hatályát” szöveg,
6. számú melléklet 2.053. pontjában az „engedélykérelemben” szövegrész helyébe az „engedély iránti kérelemben”
szöveg, az „engedélykérelmével” szövegrész helyébe az „engedély iránti kérelmével” szöveg, 6. számú melléklet
2.054. pontjában az „engedélykérelemhez” szövegrész helyébe az „engedély iránti kérelemhez” szöveg, az
„engedélykérelem” szövegrész helyébe az „engedély iránti kérelem” szöveg, 6. számú melléklet 2.056. pontjában az
„érvényességét” szövegrész helyébe a ,,hatályát” szöveg, 6. számú melléklet 2.057. pontjában az „érvényét” szövegrész 
helyébe a ,,hatályát” szöveg, 6. számú melléklet 2.058. pontjában az „engedélykérelemben” szövegrész helyébe az
„engedély iránti kérelemben” szöveg, 6. számú melléklet 2.058. pont d) és e) alpontjában az „érvényes” szövegrész
helyébe a ,,hatályos” szöveg, 6. számú melléklet 2.059. pont felvezetõ szövegében az „engedélykérelemhez”
szövegrész helyébe az „engedély iránti kérelemhez” szöveg, 6. számú melléklet 2.059. pont c) alpontjában az
„engedélykérelem” szövegrész helyébe az „engedély iránti kérelem” szöveg, 6. számú melléklet 2.067. pontjában az
„érvényes” szövegrész helyébe a ,,hatályos” szöveg, az „érvényessége” szövegrész helyébe a ,,hatálya” szöveg,
6. számú melléklet 2.068. pontjában az „engedélykérelemben” szövegrész helyébe az „engedély iránti kérelemben”
szöveg, 6. számú melléklet 2.070. pontjában az „érvényessége” szövegrészek helyébe a ,,hatálya” szöveg, 6. számú
melléklet 2.071. pontjában az „engedélykérelemben” szövegrész helyébe az „engedély iránti kérelemben” szöveg,
6. számú melléklet 2.072. pontjában az „engedélykérelmekhez” szövegrész helyébe az „engedély iránti kérelmekhez”
szöveg, 6. számú melléklet 2.073. pontjában a ,,kezdeményeznie” szövegrész helyébe a ,,kérelmeznie” szöveg,
a ,,nyilatkozatát arról, hogy az engedélyt át kívánja adni” szövegrész helyébe a ,,hozzájáruló nyilatkozatát” szöveg,
6. számú melléklet 2.084. pontjában az „érvényes” szövegrész helyébe a ,,hatályos” szöveg, az „érvényességével”
szövegrész helyébe a ,,hatályával” szöveg, 6. számú melléklet 2.085. pontjában az „engedélykérelemben” szövegrész
helyébe az „engedély iránti kérelemben” szöveg, 6. számú melléklet 2.085. pont d) alpontjában az „az érvényes”
szövegrész helyébe az „a hatályos” szöveg, 6. számú melléklet 2.087. pontjában az „érvényes” szövegrész helyébe
a ,,hatályos” szöveg, az „érvényességével” szövegrész helyébe a ,,hatályával” szöveg, 6. számú melléklet
2.088. pontjában az „engedélykérelemben” szövegrész helyébe az „engedély iránti kérelemben” szöveg, 6. számú
melléklet 2.088. pont f) alpontjában az „az érvényes” szövegrész helyébe az „a hatályos” szöveg, 6. számú melléklet
2.090. pontjában az „érvényesek” szövegrész helyébe az „alkalmazandók” szöveg, az „érvényes” szövegrész helyébe
a ,,hatályos” szöveg, 6. számú melléklet 2.092. pontjában az „érvényes” szövegrész helyébe a ,,hatályos” szöveg,
6. számú melléklet 2.093. pontjában az „engedélykérelemben” szövegrész helyébe az „engedély iránti kérelemben”
szöveg, 6. számú melléklet 2.093. pont d) alpontjában az „az érvényes” szövegrész helyébe az „a hatályos” szöveg,
6. számú melléklet 2.096. pontjában az „érvényességét” szövegrész helyébe a ,,hatályát” szöveg, 6. számú melléklet
2.097. pontjában az „érvényben” szövegrész helyébe a ,,hatályban” szöveg, az „érvényes” szövegrész helyébe
a ,,hatályos” szöveg, 6. számú melléklet 2.098. pont felvezetõ szövegében az „engedélykérelemben” szövegrész
helyébe az „engedély iránti kérelemben” szöveg, 6. számú melléklet 2.098. pont d) alpontjában az „az érvényes”
szövegrész helyébe az „a hatályos” szöveg, 6. számú melléklet 2.100. pontjában az „érvényes” szövegrész helyébe
a ,,hatályos” szöveg, 6. számú melléklet 2.101. pontjában az „engedélykérelemben” szövegrész helyébe az „engedély
iránti kérelemben” szöveg, 6. számú melléklet 2.101. pont b) alpontjában az „az érvényes” szövegrész helyébe az
„a hatályos” szöveg, 6. számú melléklet 2.101. pont g) alpontjában az „engedélykérelemben” szövegrész helyébe az
„engedély iránti kérelemben” szöveg, 6. számú melléklet 2.103. pontjában az „az érvényes” szövegrész helyébe az
„a hatályos” szöveg, 6. számú melléklet 2.112. pontjában az „engedélykérelem” szövegrész helyébe az „engedély iránti
kérelem” szöveg, 6. számú melléklet 2.117. pontjában az „érvényben” szövegrész helyébe a ,,hatályban” szöveg,
6. számú melléklet 2.118. pontjában az „érvényes” szövegrész helyébe a ,,hatályos” szöveg, az „érvényességi idõ”
szövegrész helyébe az „idõbeli hatály” szöveg, 6. számú melléklet 2.119. pontjában az „engedélykérelemben”
szövegrész helyébe az „engedély iránti kérelemben” szöveg, 6. számú melléklet 2.119. pont f) alpontjában az „az
érvényes” szövegrész helyébe az „a hatályos” szöveg, 6. számú melléklet 2.121. pontjában az „engedélykérelemhez”
szövegrész helyébe az „engedély iránti kérelemhez” szöveg, 6. számú melléklet 2.122. pontjában az „érvényesek”
szövegrész helyébe az „alkalmazandók” szöveg, az „engedélykérelem” szövegrész helyébe az „engedély iránti
kérelem” szöveg, 6. számú melléklet 2.123. pont felvezetõ szövegében az „engedélykérelmének” szövegrész helyébe
az „engedély iránti kérelmének” szöveg, 6. számú melléklet 2.124. pontjában az „érvényesek” szövegrész helyébe az
„alkalmazandók” szöveg, az „engedélykérelem” szövegrész helyébe az „engedély iránti kérelem” szöveg, 6. számú
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melléklet 2.127. pontjában az „érvényes” szövegrész helyébe a ,,hatályos” szöveg, az „Az érvényesség” szövegrész
helyébe az „A hatály” szöveg, 6. számú melléklet 2.128. pontjában az „engedélykérelemben” szövegrész helyébe az
„engedély iránti kérelemben” szöveg, az „engedélykérelemnek” szövegrész helyébe az „engedély iránti kérelemnek”
szöveg, 6. számú melléklet 2.128. pont b) alpontjában az „az érvényes” szövegrész helyébe az „a hatályos” szöveg,
6. számú melléklet 2.131. pontjában az „érvényességét” szövegrész helyébe a ,,hatályát” szöveg, 6. számú melléklet
2.132. pontjában az „engedélykérelemben” szövegrész helyébe az „engedély iránti kérelemben” szöveg, 6. számú
melléklet 2.138. pontjában az „érvényes” szövegrész helyébe a ,,hatályos” szöveg, 6. számú melléklet 2.139. pontjában
az „engedélykérelemben” szövegrész helyébe az „engedély iránti kérelemben” szöveg, az „engedélykérelemnek”
szövegrész helyébe az „engedély iránti kérelemnek” szöveg, 6. számú melléklet 2.140. pontjában az
„engedélykérelemhez” szövegrész helyébe az „engedély iránti kérelemhez” szöveg, 6. számú melléklet
2.141. pontjában az „az érvényes” szövegrész helyébe az „a hatályos” szöveg, 6. számú melléklet 2.149. pontjában az
„érvényes” szövegrészek helyébe a ,,hatályos” szöveg, 6. számú melléklet 2.150. pontjában az „engedélykérelemben”
szövegrész helyébe az „engedély iránti kérelemben” szöveg, az „engedélykérelemnek” szövegrész helyébe az
„engedély iránti kérelemnek” szöveg, 6. számú melléklet 2.151. pontjában az „a területileg ille té kes elsõ fokú .építési”
szövegrész helyébe az „az elsõ fokú építésügyi” szöveg, 6. számú melléklet 2.157. pontjában a ,,területileg ille té kes
építési” szövegrészek helyébe az „építésügyi” szöveg, 6. számú melléklet 2.166. pontjában az „érvényes” szövegrész
helyébe a ,,hatályos” szöveg, az „érvényességi idõ” szövegrész helyébe az „idõbeli hatály” szöveg, 6. számú melléklet
2.167. pontjában az „engedélykérelemnek” szövegrész helyébe az „engedély iránti kérelemnek” szöveg, 6. számú
melléklet 2.167. pont e) és q) alpontjában az „az érvényes” szövegrész helyébe az „a hatályos” szöveg, 6. számú
melléklet 2.168. pontjában az „engedélykérelem” szövegrész helyébe az „engedély iránti kérelem” szöveg, az
„engedélykérelemnek” szövegrész helyébe az „engedély iránti kérelemnek” szöveg, 6. számú melléklet 2.168. pont e)
és s) alpontjában az „az érvényes” szövegrész helyébe az „a hatályos” szöveg, 6. számú melléklet 2.169. pontjában az
„engedélykérelemnek” szövegrész helyébe az „engedély iránti kérelemnek” szöveg, 6. számú melléklet 2.169. pont
j) alpontjában az „az érvényes” szövegrész helyébe az „a hatályos” szöveg, 6. számú melléklet 2.176. pontjában az
„érvényességét” szövegrész helyébe a ,,hatályát” szöveg, 6. számú melléklet 2.177. pontjában az
„engedélykérelemének” szövegrész helyébe az „engedély iránti kérelemének” szöveg, 6. számú melléklet
2.188. pontjában az „érvényes” szövegrész helyébe a ,,hatályos” szöveg, az „érvényességi idõ” szövegrész helyébe az
„idõbeli hatály” szöveg, 6. számú melléklet 2.189. pontjában az „engedélykérelemnek” szövegrész helyébe az
„engedély iránti kérelemnek” szöveg, 6. számú melléklet 2.192. pontjában az „érvényességét” szövegrész helyébe
a ,,hatályát” szöveg, 6. számú melléklet 2.193. pontjában az „engedélykérelemnek” szövegrész helyébe az „engedély
iránti kérelemnek” szöveg, 6. számú melléklet 2.207. pontjában az „érvényben” szövegrész helyébe a ,,hatályban”
szöveg, 6. számú melléklet 2.208. pontjában az „érvényes” szövegrész helyébe a ,,hatályos” szöveg, az „érvényességi
idõ” szövegrész helyébe az „idõbeli hatály” szöveg, 6. számú melléklet 2.209. pontjában az „engedélykérelemben”
szövegrész helyébe az „engedély iránti kérelemben” szöveg, 6. számú melléklet 2.211. pontjában az
„engedélykérelemhez” szövegrész helyébe az „engedély iránti kérelemhez” szöveg, 6. számú melléklet
2.214. pontjában az „érvényes” szövegrész helyébe a ,,hatályos” szöveg, az „érvényességével” szövegrész helyébe
a ,,hatályával” szöveg, 6. számú melléklet 2.215. pontjában az „érvénytelenné” szövegrész helyébe a ,,hatálytalanná”
szöveg, a ,,kezdeményezni” szövegrész helyébe a ,,kérelmezni” szöveg, 6. számú melléklet 2.216. pontjában az
„engedélykérelemben” szövegrész helyébe az „engedély iránti kérelemben” szöveg, 6. számú melléklet 2.216. pont
d) alpontjában az „az érvényes” szövegrész helyébe az „a hatályos” szöveg, 6. számú melléklet 2.119. pontjában az
„érvényes” szövegrész helyébe a ,,hatályos” szöveg, az „érvényességével” szövegrész helyébe a ,,hatályával” szöveg,
6. számú melléklet 2.220. pontjában az „érvénytelenné” szövegrész helyébe a ,,hatálytalanná” szöveg,
a ,,kezdeményezni” szövegrész helyébe a ,,kérelmezni” szöveg, 6. számú melléklet 2.221. pontjában az
„engedélykérelemben” szövegrész helyébe az „engedély iránti kérelemben” szöveg, 6. számú melléklet 2.221. pont
d) alpontjában az „az érvényes” szövegrész helyébe az „a hatályos” szöveg, 6. számú melléklet 2.224. pontjában az
„érvényes” szövegrész helyébe a ,,hatályos” szöveg, 6. számú melléklet 2.225. pontjában az „érvénytelenné”
szövegrész helyébe a ,,hatálytalanná” szöveg, a ,,kezdeményezni” szövegrész helyébe a ,,kérelmezni” szöveg, 6. számú
melléklet 2.226. pontjában az „engedélykérelemben” szövegrész helyébe az „engedély iránti kérelemben” szöveg,
6. számú melléklet 2.221. pont d) alpontjában az „az érvényes” szövegrész helyébe az „a hatályos” szöveg, 6. számú
melléklet 2.229. pontjában az „érvényes” szövegrész helyébe a ,,hatályos” szöveg, az „Az érvényesség” szövegrész
helyébe az „A hatály” szöveg, 6. számú melléklet 2.230. pontjában az „érvénytelenné” szövegrész helyébe
a ,,hatálytalanná” szöveg, a ,,kezdeményezni” szövegrész helyébe a ,,kérelmezni” szöveg, 6. számú melléklet
2.231. pontjában az „engedélykérelemben” szövegrész helyébe az „engedély iránti kérelemben” szöveg, az
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„engedélykérelemnek” szövegrész helyébe az „engedély iránti kérelemnek” szöveg, 6. számú melléklet 2.231. pont
a) alpontjában az „engedélykérelemre” szövegrész helyébe az „engedély iránti kérelemre” szöveg, 6. számú melléklet 
2.231. pont b) alpontjában az „az érvényes” szövegrész helyébe az „a hatályos” szöveg, 6. számú melléklet
2.234. pontjában az „érvényességét” szövegrész helyébe a ,,hatályát” szöveg, 6. számú melléklet 2.236. pontjában az
„érvényességét” szövegrész helyébe a ,,hatályát” szöveg, 6. számú melléklet 2.237. pontjában az „érvénytelenné”
szövegrész helyébe a ,,hatálytalanná” szöveg, a ,,kezdeményezni” szövegrész helyébe a ,,kérelmezni” szöveg, 6. számú
melléklet 2.238. pontjában az „engedélykérelmének” szövegrész helyébe az „engedély iránti kérelmének” szöveg,
6. számú melléklet 2.239. és 2.240. pontjában az „engedélykérelem” szövegrész helyébe az „engedély iránti kérelem”
szöveg, 6. számú melléklet 2.249. pont e) alpontjában az „az érvényes” szövegrész helyébe az „a hatályos” szöveg,
6. számú melléklet 2.256. pont h) alpontjában az „érvényes” szövegrész helyébe a ,,hatályos” szöveg, 6. számú
melléklet 2.257. pont i) alpontjában az „érvényes” szövegrész helyébe a ,,hatályos” szöveg, 6. számú melléklet
2.296. pont b) alpontjában a ,,vizsgálatot” szövegrész helyébe az „ellenõrzést” szöveg, 6. számú melléklet 2.296. pont
c) alpontjában a ,,vizsgálat” szövegrész helyébe az „ellenõrzés” szöveg, 6. számú melléklet 2.298. pontjában
a ,,vizsgálatot” szövegrész helyébe az „ellenõrzést” szöveg, a ,,kivizsgálásról” szövegrész helyébe az „ellenõrzésérõl”
szöveg, a ,,kivizsgálás” szövegrész helyébe az „ellenõrzés” szöveg, 6. számú melléklet 2.299. pontjában az
„A kivizsgálás” szövegrész helyébe az „Az ellenõrzés” szöveg, a ,,hatósági kivizsgálás” szövegrész helyébe a ,,hatósági
ellenõrzés” szöveg, 6. számú melléklet 2.303. pontjában a ,,kezdeményeznie” szövegrész helyébe a ,,kezdeményezni”
szöveg, 6. számú melléklet 2.312. pont e) alpontjában az „az érvényes” szövegrész helyébe az „a hatályos” szöveg,
6. számú melléklet 2.313. pontjában az „érvényes” szövegrész helyébe a ,,hatályos” szöveg, 6. számú melléklet
2.315. pontjában a ,,lép életbe” szövegrész helyébe a ,,lép hatályba” szöveg, 6. számú melléklet 2.321. pontjában
a ,,kérvényeznie” szövegrész helyébe a ,,kérelmeznie” szövegrész, 6. számú melléklet 2.5.3. pontjában az
„érvényessége” szövegrész helyébe a ,,hatálya” szöveg, 6. számú melléklet 2.322. pontjában az „érvényes” szövegrész
helyébe a ,,hatályos” szöveg, 6. számú melléklet 2.323. pontjában az „érvényessége” szövegrész helyébe a ,,hatálya”
szöveg, 6. számú melléklet 2.323. pont c) alpontjában az „érvényességének” szövegrész helyébe a ,,hatályának”
szöveg, 6. számú melléklet 2.324. pontjában az „érvényteleníti” szövegrész helyébe a ,,visszavonja” szöveg, 6. számú
melléklet 2.325. pontjában az „érvényteleníteni” szövegrész helyébe a ,,visszavonni” szöveg, 6. számú melléklet
2.326. pontjában az „érvénytelenített” szövegrész helyébe az „új” szöveg, a ,,visszaszerzésének módjáról” szövegrész
helyébe a ,,kiadásának feltételeirõl” szöveg, az „érvényes” szövegrész helyébe a ,,hatályos” szöveg, 6. számú melléklet
2.327. pontjában az „érvényességét” szövegrész helyébe a ,,hatályát” szöveg, az „érvényét” szövegrész helyébe
a ,,hatályát” szöveg, 6. számú melléklet 2.328. pontjában az „érvényességét” szövegrész helyébe a ,,hatályát” szöveg,
6. számú melléklet 2.329. pontjában az „Érvényességét” szövegrész helyébe az „A hatályát” szöveg, 6. számú melléklet
2.330. pontjában az „érvényességgel” szövegrész helyébe a ,,hatállyal” szöveg, 6. számú melléklet 2.334. pontjában
a ,,kérvényeznie” szövegrész helyébe a ,,kérelmeznie” szövegrész, az „érvényes” szövegrész helyébe a ,,hatályos”
szöveg, 6. számú melléklet 2.335. pontjában az „Érvénytelen jogosítvány esetén a” szövegrész helyébe az
„A jogosítvány” szöveg, 6. számú melléklet 2.347. pontjában az „érvényes” szövegrész helyébe a ,,hatályos” szöveg lép.

410.  § Hatályát veszti a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeirõl és az ezzel összefüggõ hatósági
tevékenységrõl  szóló 89/2005. (V. 5.) Korm. rendelet 3.  §-a, 7.  §-a, 11.  §-ában a ,, ,  figyelemmel az At. 17.  §-ának (3) és
19.  §-ának (2) bekezdésében foglaltakra” szövegrész, 14.  §-t megelõzõ alcíme, 14.  §-a, 15.  § (1) bekezdés a) pontjában
az „a 7.  §-ban foglaltak szerint” szövegrész, 19.  § (3) bekezdésében a ,,határozatban” szövegrész, 22.  § (4) bekezdés
második mondata, 22.  § (5) bekezdése, 25.  § (4) bekezdésében az „az At. 12.  §-a (1) bekezdésének a) pontja szerinti elsõ
fokú ügyintézési határidõ megtartásával határozatban” szövegrész, 1. számú melléklet 2.086. pontjában a ,,magyar
nyelven,” szövegrész, 1. számú melléklet 2.089. pont második mondata, 1. számú melléklet 3.040. pontjában a ,,magyar 
nyelven,” szövegrész, 1. számú melléklet 3.042. pont második mondata, 1. számú melléklet 4.006. pontjában az „ ,
elutasító döntését határozatban közli az Engedélyessel” szövegrész, 1. számú melléklet 4.075. pontjában a ,,magyar
nyelven,” szövegrész, 1. számú melléklet 4.077. pont második mondata, 1. számú melléklet 5.053. pontjában a ,,magyar 
nyelven,” szövegrész, 1. számú melléklet 5.055. pont második mondata, 1. számú melléklet 6.059. pontjában a ,,magyar 
nyelven,” szövegrész, 1. számú melléklet 6.062. pont második mondata, 1. számú melléklet 7.010. pontja, 1. számú
melléklet 8.041.–8.043. pontja, 1. számú melléklet 8.044. pont elsõ mondata, 1. számú melléklet 9.006. pontjában az
„ellenõrzõ szervezetek akkreditálásáról  szóló 1995. évi XXIX. törvény rendelkezései szerint” szövegrész, 5. számú
melléklet 2.113. pontjában az „ , érvényességére” szövegrész, 5. számú melléklet 2.115. pontjában az „ ,
érvényességére” szövegrész, 5. számú melléklet 2.224. pontja, 5. számú melléklet 2.257.–2.259. pontja, 5. számú
melléklet 2.260. pont elsõ mondata, 6. számú melléklet 2.005. pontjában a ,,magyar nyelven,” szövegrész, 6. számú
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melléklet 2.006. pontja, 6. számú melléklet 2.122. pontjában az „ , érvényességére” szövegrész, 6. számú melléklet
2.124. pontjában az „ , érvényességére” szövegrész, 6. számú melléklet 2.252. pontja, 6. számú melléklet
2.300.–2.302. pontja, 6. számú melléklet 2.303. pont elsõ mondata, 6. számú melléklet 2.329. pontjában az
„érvényességû” szövegrész.

A „Sikeres Magyarországért Panel Plusz” Hitelprogram keretében lakásszövetkezet,  illetve társasház által
felvett kölcsönhöz kapcsolódó támogatás nyújtásáról  szóló 156/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet
módosítása

411.  § (1) A „Sikeres Magyarországért Panel Plusz” Hitelprogram keretében lakásszövetkezet,  illetve társasház által felvett
kölcsönhöz kapcsolódó támogatás nyújtásáról  szóló 156/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet 2.  § (1) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(1) A támogatásról a jegyzõ dönt. Ha a jegyzõ a rá irányadó ügyintézési határidõn belül határozathozatali
kötelezettségét elmulasztja, és az eljárásban ellenérdekû ügyfél nem vett részt, az ügyfelet – a kérelemnek
meg fele lõen – megilleti a kérelmezett támogatás.”

(2) A „Sikeres Magyarországért Panel Plusz” Hitelprogram keretében lakásszövetkezet,  illetve társasház által felvett
kölcsönhöz kapcsolódó támogatás nyújtásáról  szóló 156/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet 4.  § (1) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(1) A jegyzõ a döntést közli a támogatásra jogosulttal és a társasház közös képviselõjével.”

412.  § Hatályát veszti a ,,Sikeres Magyarországért Panel Plusz” Hitelprogram keretében lakásszövetkezet,  illetve társasház
által felvett kölcsönhöz kapcsolódó támogatás nyújtásáról  szóló 156/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet 5.  §
(2) bekezdésében a ,,– mágneses adathordozón –” szövegrész.

A távhõszolgáltatásról  szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról  szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm.
rendelet módosítása

413.  § (1) A távhõszolgáltatásról  szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról  szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet 3.  §
(4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Ha a kérelmezõ a kérelemhez az egy hónapnál nem régebbi cégkivonatát nem csatolja, a Hivatal – az ügy
elbírálásához szükséges adatok szolgáltatása iránt – megkeresi a cégnyilvántartást vezetõ szervet.”

(2) A távhõszolgáltatásról  szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról  szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet 7.  §-a
a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Ha a kérelmezõ a kérelemhez az egy hónapnál nem régebbi cégkivonatát nem csatolja, a Hivatal – az ügy
elbírálásához szükséges adatok szolgáltatása iránt – megkeresi a cégnyilvántartást vezetõ szervet.”

(3) A távhõszolgáltatásról  szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról  szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet 8.  §-a
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„8.  § A Hivatal a Tszt. szerint nyilvánosan közzéteendõ vagy közzétehetõ határozatait a jogerõre emelkedéstõl
számított 10 munkanapon belül teszi közzé.”

(4) A távhõszolgáltatásról  szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról  szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet 9.  §-a
a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Ha a távhõszolgáltató vagy képviselõje a kérelemhez a 2. mellékletben meghatározott 30 napnál nem régebbi
tulajdoni lap másolatát és a földhivatali ingatlan-nyilvántartási térképmásolatot nem csatolja, a Tszt. 23.  §
(2) bekezdésében megjelölt hatóság – az ügy elbírálásához szükséges adatok szolgáltatása iránt – megkeresi az
ingatlan-nyilvántartást vezetõ szervet.”

(5) A távhõszolgáltatásról  szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról  szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet 10.  §-a
a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Ha a kérelmezõ a kérelemhez a 2. mellékletben meghatározott tulajdoni lap másolatokat és a földhivatali
térképmásolatokat nem csatolja, a Tszt. 23.  § (2) bekezdésében megjelölt hatóság – az ügy elbírálásához szükséges
adatok szolgáltatása iránt – megkeresi az ingatlan-nyilvántartást vezetõ szervet.”

(6) A távhõszolgáltatásról  szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról  szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet 11.  §-a
helyébe a következõ rendelkezés lép:
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„11.  § A vezetékjogi engedélyre vonatkozó hatósági eljárás megindításáról  való hirdetményi úton történõ értesítés és
a döntés hirdetményi úton történõ közlése esetén a hirdetményhez mellékelni kell a mûszaki terv részét képezõ,
a létesíteni tervezett vezeték nyomvonalát és az azzal érintett ingatlan határvonalait, helyrajzi számát is feltüntetõ
nyomvonal rajzát.”

414.  § A távhõszolgáltatásról  szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról  szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet 1.  §
(2) bekezdésében az „engedélykérelemhez” szövegrész helyébe az „engedély iránti kérelemhez” szöveg, 3.  §
(2) bekezdésében a ,,kérelemhez” szövegrész helyébe a ,,kérelemhez – az (5) bekezdésben foglaltak
figye lembe véte lével –” szöveg, 7.  § (2) bekezdésében a ,,kérelemhez” szövegrész helyébe
a ,,kérelemhez – a (4) bekezdésben foglaltak figye lembe véte lével –” szöveg, 9.  § (1) bekezdésében a ,,dokumentációt”
szövegrész helyébe a ,,dokumentációt – a (3) bekezdésben foglaltak figye lembe véte lével –” szöveg, 10.  §
(1) bekezdésében az „elemeit” szövegrész helyébe az „elemeit – az (5) bekezdésben foglaltak figye lembe véte lével –”
szöveg, 1. melléklet táblázat 5. sor „Bevonás és közremûködés feltétele” oszlopában a ,,védett természeti terület vagy
Natura 2000 terület” szövegrész helyébe a ,,védett természeti terület, Natura 2000 terület vagy barlang védõövezete”
szöveg, 3. melléklet 26.3.8. pontjában a ,,szerint kijelölt vagy akkreditált energiaauditot, energetikai szolgáltatást
végzõ tanúsítók listáját és” szövegrész helyébe a ,,szerinti, az épületek energetikai jellemzõinek tanúsítását végzõk,
továbbá az energiaauditot, energetikai szolgáltatást végzõ, külön jogszabály alapján kijelölt vagy akkreditált
szervezetek nyilvántartásának” szöveg lép.

415.  § Hatályát veszti a távhõszolgáltatásról  szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról  szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm.
rendelet 3.  § (1) bekezdés a), b) és d) pontja, 6.  § (1) bekezdés a) pontja, 7.  § (1) bekezdés a) pontja, 7.  § (3) bekezdés
a) pontja, 22.  §-a, 1. melléklet 1. és 4. pontjában az „ille té kes” szövegrész, 2. melléklet „Vezetékjogi engedély
dokumentációja” cím 1. pontjában a ,,Jegyzõkönyv a helyszíni szemlérõl” szövegrész, 2. melléklet „Vezetékjogi
engedély dokumentációja” cím 2. pontjában az „1 db közigazgatási bejárási (helyszíni szemle) jegyzõkönyv
megküldésének bizonylata” szövegrész, az „1 db közigazgatási bejárási (helyszíni szemle) meghívó” szövegrész, az
„1 db közigazgatási bejárási (helyszíni szemle) jegyzõkönyv” szövegrész.

A kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos egyes hatósági eljárási szabályok, valamint a hatósági feladat-
és hatáskörök megállapításáról  szóló 159/2005. (VIII. 16.) Korm. rendelet módosítása

416.  § (1) A kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos egyes hatósági eljárási szabályok, valamint a hatósági feladat- és hatáskörök
megállapításáról  szóló 159/2005. (VIII. 16.) Korm. rendelet 4.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés szerinti engedélyek visszavonásáról és felfüggesztésérõl  szóló határozatát a Hivatal a Vám- és
Pénzügyõrség Országos Parancsnokságával (a továb biak ban: VPOP) haladéktalanul közli.”

(2) A kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos egyes hatósági eljárási szabályok, valamint a hatósági feladat- és hatáskörök
megállapításáról  szóló 159/2005. (VIII. 16.) Korm. rendelet 9.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„9.  § A Hivatal az eljáró hatóság megkeresésére vagy kérelemre – ha az adott eljárásban az szükséges és a Hivatal
szakhatóságként nincs kijelölve – megállapítja, hogy valamely kábítószer-prekurzort tartalmazó keverék, készítmény
a 273/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk a) pontjában, valamint a 111/2005/EK tanácsi rendelet 2.
cikk a) pontjában foglaltakat figye lembe véve e rendelet hatálya alá tartozik-e.”

417.  § A kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos egyes hatósági eljárási szabályok, valamint a hatósági feladat- és hatáskörök
megállapításáról  szóló 159/2005. (VIII. 16.) Korm. rendelet 1.  § (2) bekezdésében a ,,döntést” szövegrész helyébe
a ,,határozatot” szöveg, 7.  § (2) bekezdésében a ,,10 napon” szövegrész helyébe a ,,nyolc munkanapon” szöveg lép.

418.  § Hatályát veszti a kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos egyes hatósági eljárási szabályok, valamint a hatósági feladat-
és hatáskörök megállapításáról  szóló 159/2005. (VIII. 16.) Korm. rendelet 5.  § (1) bekezdés harmadik mondata, 7.  §
(2) bekezdésében az „írásban” szövegrész.
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A katonai oktatási intézmények tényleges katonai állományú hallgatói és hozzátartozóik járandóságaival
és szociális érdekeinek védelmével kapcsolatos részletes jogosultsági és folyósítási szabályokról  szóló
173/2005. (IX. 1.) Korm. rendelet módosítása

419.  § (1) A katonai oktatási intézmények tényleges katonai állományú hallgatói és hozzátartozóik járandóságaival és szociális
érdekeinek védelmével kapcsolatos részletes jogosultsági és folyósítási szabályokról  szóló 173/2005. (IX. 1.) Korm.
rendelet 2.  §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Ha a kérelmezõ a kérelmében az (5) bekezdés c) pontja szerinti adatot nem igazolja, az eljáró hatóság az adatot
nyilvántartó hatósághoz fordul.”

(2) A katonai oktatási intézmények tényleges katonai állományú hallgatói és hozzátartozóik járandóságaival és szociális
érdekeinek védelmével kapcsolatos részletes jogosultsági és folyósítási szabályokról  szóló 173/2005. (IX. 1.) Korm.
rendelet 5.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A határozatot közölni kell az ille té kes katonai oktatási intézménnyel, valamint a segély folyósítása céljából az Országos
Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság Nyugdíjfolyósító Igazgatóságával (a továb biak ban: Nyugdíjfolyósító Igazgatóság).”

(3) A katonai oktatási intézmények tényleges katonai állományú hallgatói és hozzátartozóik járandóságaival és szociális
érdekeinek védelmével kapcsolatos részletes jogosultsági és folyósítási szabályokról  szóló 173/2005. (IX. 1.) Korm.
rendelet 13.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A Hft.-n alapuló baleseti ellátásokat és egyéb nyugellátásokat az ösztöndíjas hallgató bejelentett lakóhelye szerint
ille té kes egészségbiztosító,  illetve nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv a katonai oktatási intézmény által benyújtott
kérelem alapján állapítja meg.”

(4) A katonai oktatási intézmények tényleges katonai állományú hallgatói és hozzátartozóik járandóságaival és szociális
érdekeinek védelmével kapcsolatos részletes jogosultsági és folyósítási szabályokról  szóló 173/2005. (IX. 1.) Korm.
rendelet 16.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A 13.  § (1) bekezdése szerinti ellátásra az ille té kes egészségbiztosító,  illetve nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv által
hozott határozat elleni jogorvoslati eljárásban a katonai oktatási intézmény nyilatkozatát a döntés elõtt ki kell kérni.”

420.  § A katonai oktatási intézmények tényleges katonai állományú hallgatói és hozzátartozóik járandóságaival és szociális
érdekeinek védelmével kapcsolatos részletes jogosultsági és folyósítási szabályokról  szóló 173/2005. (IX. 1.) Korm.
rendelet 6.  § (2) bekezdés felvezetõ szövegrészében az „igény” szövegrész helyébe a ,,kérelem” szöveg, 7.  §
(1) bekezdésében az „az igényt” szövegrész helyébe az „a kérelmet” szöveg, az „az igénybejelentést” szövegrész
helyébe az „a kérelem benyújtását” szöveg, 11.  § a) pontjában a ,,hallgatói igazolvánnyal” szövegrész helyébe
a ,,diákigazolvánnyal” szöveg, 12.  § (1) bekezdésében az „egészségbiztosítási pénztár vagy a nyugdíjbiztosítási
igazgatóság ille té kes szervei állapítják” szövegrész helyébe az „egészségbiztosító vagy a nyugdíjbiztosítási igazgatási
szerv állapítja” szöveg, 13.  § (2) bekezdésében a ,,szerinti igényt” szövegrész helyébe a ,,szerinti kérelmet” szöveg, az
„az igényt” szövegrész helyébe az „a kérelmet” szöveg, a ,,bejelenteni” szövegrész helyébe a ,,benyújtani” szöveg lép.

421.  § Hatályát veszti a katonai oktatási intézmények tényleges katonai állományú hallgatói és hozzátartozóik
járandóságaival és szociális érdekeinek védelmével kapcsolatos részletes jogosultsági és folyósítási szabályokról  szóló
173/2005. (IX. 1.) Korm. rendelet 2.  § (5) bekezdés d) pontjában a ,,(pl. személyi igazolvánnyal)” szövegrész, 5.  §
(4) bekezdés második mondata, 14.  § (1) bekezdése, 16.  § (2) bekezdésében az „1997. évi LXXXI.” szövegrész, az
„1997. évi LXXXIII.” szövegrész.

A megváltozott munkaképességû munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjának, 
továbbá az akkreditált munkáltatók ellenõrzésének szabályairól  szóló 
176/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet módosítása

422.  § (1) A megváltozott munkaképességû munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjának, továbbá az
akkreditált munkáltatók ellenõrzésének szabályairól  szóló 176/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet 5.  § (6) és (7) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(6) Az (5) bekezdés g) pontjában megjelölt körülménynek tekinthetõ különösen, ha a munkaviszonyra vonatkozó
szabályok vétkes megszegésével
a)  a felek megállapodása alapján a megváltozott munkaképességû személy a munkabér kifizetése mellett munkát
nem vagy a munkaszerzõdésben megjelölt idõtartamtól kevesebb idõben végez, vagy
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b) a munkáltató a foglalkoztatási kötelezettségének nem tesz eleget.
(7) Az (1) bekezdésben meghatározott feltételek fennállása esetén sem adható tanúsítvány, ha
a)  a kérelem benyújtását megelõzõ hat hónapon belül munkaügyi ellenõrzésrõl  szóló 1996. évi LXXV. törvény 3.  §
(1) bekezdés d) pontjában, valamint l)–n) pontjában felsorolt szabályok megsértéséért a munkáltatóval szemben
munkaügyi bírságot szabtak ki, feltéve, ha a vizsgált idõszakban jogerõre emelkedett határozatok szerint kiszabott
bírságok együttes összege elérte a kötelezõ legkisebb munkabér tízszeresét,
b) a munkáltatót a kérelem benyújtását megelõzõ hat hónapon belül a munkavédelemrõl  szóló 1993. évi
XCIII. törvény 82.  §-a alapján munkavédelmi bírság megfizetésére kötelezték, feltéve, ha a vizsgált idõszakban jogerõre 
emelkedett határozatok szerint kiszabott bírságok együttes összege elérte
ba)   a legfeljebb kétszáz munkavállalót foglalkoztató munkáltató esetén a kötelezõ legkisebb munkabér tízszeresét,
bb)   a kétszáz fõt meghaladó, de ezer fõt meg nem haladó munkavállalót foglalkoztató munkáltató esetén a kötelezõ
legkisebb munkabér tizenötszörösét,
bc)   az ezer fõt vagy ezt meghaladó létszámú munkavállalót foglalkoztató munkáltató esetén a kötelezõ legkisebb
munkabér hússzorosát,
c)  a munkáltatót az egyenlõ bánásmódról és az esélyegyenlõség elõmozdításáról  szóló 2003. évi CXXV. törvény 16.  §
(1) bekezdés d) pontja alapján a kérelem benyújtását megelõzõ féléven belül bírság megfizetésére kötelezték,
d)  a munkáltató a külön jogszabályban megjelölt mértékû igazgatási szolgáltatási díjat (akkreditációs díjat) nem
fizette meg.”

(2) A megváltozott munkaképességû munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjának, továbbá az
akkreditált munkáltatók ellenõrzésének szabályairól  szóló 176/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet 8.  § (1) bekezdés e) pontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Az akkreditációs tanúsítvánnyal rendelkezõ munkáltatót az akkreditációval összefüggésben az alábbi kötelezettségek
terhelik:)
„e) az Flt. 57/A.  § (10) bekezdésében foglalt nyilvántartási kötelezettségét teljesíti.”

423.  § A megváltozott munkaképességû munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjának, továbbá az
akkreditált munkáltatók ellenõrzésének szabályairól  szóló 176/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet 5.  § (1) bekezdés a) pont
ad) alpontjában a ,,társasági szerzõdésében, alapító okiratában, alapszabályában, ille tõ leg vállalkozói igazolványában
megjelölt” szövegrész helyébe a ,,hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vett” szöveg, 5.  § (8) bekezdésében
a ,,d) pontjában” szövegrész helyébe a ,,b) pontjában” szöveg, 7.  § (6) bekezdésében az „érvényességének ideje”
szövegrész helyébe a ,,hatálya” szöveg, 8.  § (1) bekezdés a) pontjában az „érvényességének ideje” szövegrész helyébe
a ,,hatálya” szöveg, 9.  § (1) bekezdésében a ,,külön jogszabályban” szövegrész helyébe az „a rehabilitációs
akkreditációs eljárás és követelményrendszer szabályairól  szóló rendeletben” szöveg, 10.  § (4) bekezdés felvezetõ
szövegrészében az „érvényességi ideje” szövegrész helyébe a ,,hatálya” szöveg, 10.  § (5) bekezdés felvezetõ
szövegrészében az „érvényességi idõtartamának” szövegrész helyébe az „idõbeli hatályának” szöveg, 10.  §
(5) bekezdés b) pontjában az „érvényességi ideje” szövegrész helyébe a ,,hatálya” szöveg, 10.  § (6) bekezdésében az
„érvényességének ideje” szövegrész helyébe a ,,hatálya” szöveg, 10.  § (8) bekezdésében az „érvényes” szövegrész
helyébe az „érvényes és hatályos” szöveg, 10.  § (10) bekezdésében a ,,határidõ 60 nap” szövegrész helyébe az
„ügyintézési határidõ negyvenöt munkanap” szöveg, 10.  § (11) bekezdésében az „érvényességi idõtartamának”
szövegrészek helyébe a ,,hatályának” szöveg, 10.  § (11) bekezdésében az „érvényességi idõtartam” szövegrész helyébe 
az „a hatály” szöveg, 10.  § (12) bekezdésében az „érvényességi ideje” szövegrész helyébe a ,,hatálya” szöveg, 10.  §
(13) bekezdésében az „érvényességi idõtartamának lejártáról” szövegrész helyébe a ,,hatálya leteltétõl” szöveg, 10.  §
(14) bekezdésében az „érvényességének” szövegrész helyébe a ,,hatályának” szöveg, 11.  § (1) bekezdés f) pontjában az
„érvényességi ideje” szövegrész helyébe a ,,hatálya” szöveg, 11.  § (1) bekezdés f) pont fb) alpontjában
a ,,c)–d) pontjaiban” szövegrész helyébe az „a)–b) pontjában” szöveg, 11.  § (1) bekezdés f) pont fd) alpontjában az
„érvényességi ideje” szövegrész helyébe a ,,hatálya” szöveg, 12.  § (1) bekezdésében az „érvényességi ideje” szövegrész
helyébe a ,,hatálya” szöveg lép.

424.  § Hatályát veszti a megváltozott munkaképességû munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjának,
továbbá az akkreditált munkáltatók ellenõrzésének szabályairól  szóló 176/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet 5.  §
(1) bekezdés a) pont aa) alpontjában az „illet ve az egyéni vállalkozó vállalkozói igazolvánnyal rendelkezik,” szövegrész,
9.  § (2), (3), (5) bekezdése, 12.  § (2) bekezdése, 13.  § (1) bekezdés második mondata, 13.  § (3) bekezdésében a ,,2004. évi
CXL.” szövegrész.
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A megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési
támogatásáról  szóló 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet módosítása

425.  § (1) A megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásáról  szóló
177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet 10.  § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Az e rendeletben meghatározott feltételek fennállása esetén támogatás akkor állapítható meg, ha a munkáltató
kötelezettséget vállal arra, hogy)
„b) hozzájárul ahhoz, hogy a 2.  § f) pont fa) és fb) alpontjában megjelölt, valamint az e rendelet alapján nyújtható
támogatásokra vonatkozó adatokat a munkaügyi központ kirendeltsége (a továb biak ban: kirendeltség), a munkaügyi
központ, a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal (a továb biak ban: Hivatal), a foglalkoztatáspolitikáért felelõs miniszter,
továbbá az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal kezelje,”

(2) A megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásáról  szóló
177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet 10.  § (1) bekezdés c) pont cb) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Az e rendeletben meghatározott feltételek fennállása esetén támogatás akkor állapítható meg, ha a munkáltató
kötelezettséget vállal arra, hogy nyilvántartást vezet, amely tartalmazza)
„cb) az Flt. 57/A.  § (10) bekezdésében meghatározott adatokat,”

426.  § A megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásáról  szóló
177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet 9.  § (3) bekezdésében a ,,központban külön jogszabály alapján mûködõ foglalkozási
rehabilitációs munkacsoport” szövegrész helyébe a ,,központ” szöveg, 12.  § (3) bekezdésében az „(1)–(3)” szövegrész
helyébe a ,,(2) és (3)” szöveg lép.

427.  § Hatályát veszti a megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési
támogatásáról  szóló 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet 9.  § (2) bekezdés felvezetõ szövegrészében a ,,d) és” szövegrész,
9.  § (2) bekezdés e) pontjában az „igazolásra kerül, hogy” szövegrész.

Az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos hitelesítési tevékenység személyi 
és szakmai feltételeirõl  szóló 183/2005. (IX. 13.) Korm. rendelet módosítása

428.  § (1) Az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos hitelesítési tevékenység személyi és szakmai feltételeirõl  szóló
183/2005. (IX. 13.) Korm. rendelet 2.  § b)–e) pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
(E rendelet alkalmazásában)
„b) hitelesítõ: az egyéni hitelesítõ és hitelesítõ szervezet, továbbá az európai közösségi hitelesítõ;
c)  hitelesítõ szakértõ: a hitelesítési tevékenység tényleges végzésében részt vevõ természetes személy;
d)  vezetõ hitelesítõ szakértõ: a hitelesítõ gazdasági társaság által készített hitelesítõi jelentés aláírására feljogosított
hitelesítõ szakértõ;
e)  európai közösségi hitelesítõ: a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól
 szóló tör vény szerinti szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkezõ hitelesítõ szervezet;”

(2) Az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos hitelesítési tevékenység személyi és szakmai feltételeirõl  szóló
183/2005. (IX. 13.) Korm. rendelet 3.  § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A hitelesítõ a hitelesítési tevékenysége körében okozott kár megtérítéséért a Polgári Törvénykönyv
(a továb biak ban: Ptk.) szerint felel. A hitelesítõ köteles a hitelesítési tevékenységével okozott károk fedezetére
a hitelesítõi tevékenysége teljes tartama alatt e rendelet szerint biztosítékot fenntartani.”

(3) Az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos hitelesítési tevékenység személyi és szakmai feltételeirõl  szóló
183/2005. (IX. 13.) Korm. rendelet a következõ 3/A.  §-sal egészül ki:
„3/A.  § A Kormány a hitelesítõk és a hitelesítõ szakértõk tekintetében a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és
folytatásának általános szabályairól  szóló tör vény szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként az Országos
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõséget jelöli ki.”

(4) Az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos hitelesítési tevékenység személyi és szakmai feltételeirõl  szóló
183/2005. (IX. 13.) Korm. rendelet 4.  §-t megelõzõ alcíme és 4.  §-a helyébe a következõ alcím és rendelkezés lépnek:
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„A hitelesítõ szervezet
 4.   § Hitelesítési tevékenység folytatása hitelesítõ szervezetként annak a gazdasági társaságnak vagy külföldi
vállalkozás magyarországi fióktelepének engedélyezhetõ, amely a kérelem benyújtása idején:
a)  az adózás rendjérõl  szóló 2003. évi XCII. törvény 178.  § 32. pontja szerint köztartozásmentes adózónak minõsül, és
aa)   ezt 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal igazolja, vagy
ab)   szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, valamint
b) rendelkezik a 13.  § szerinti biztosítékkal.”

(5) Az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos hitelesítési tevékenység személyi és szakmai feltételeirõl  szóló
183/2005. (IX. 13.) Korm. rendelet 5.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Hitelesítési tevékenység folytatása egyéni hitelesítõként annak a természetes személynek engedélyezhetõ, aki
a kérelem benyújtása idején:
a)  megfelel a 7.  §-ban a hitelesítõ szakértõre meghatározott feltételeknek, figyelemmel a 8.  § (2) bekezdésére is;
b) nincs magyarországi köztartozása, és
c)  rendelkezik a 13.  § szerinti biztosítékkal.”

(6) Az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos hitelesítési tevékenység személyi és szakmai feltételeirõl  szóló
183/2005. (IX. 13.) Korm. rendelet 12.  § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Amennyiben a hitelesítõ,  illetve a hitelesítõ szakértõ az (1),  illetve a (2) bekezdés szerinti bejelentést elmulasztja,
a környezetvédelmi hatóság az engedélyt visszavonja, egyidejûleg törli a hitelesítõt,  illetve a hitelesítõ szakértõt
a hitelesítõi nyilvántartásból, a hitelesítõ szakértõi nyilvántartásból,  illetve az európai közösségi hitelesítõnek az
összeférhetetlenség megszüntetéséig megtiltja a tevékenység folytatását, és ezzel egyidejûleg törli az európai
közösségi hitelesítõk nyilvántartásból, kivéve ha az összeférhetetlenség a mulasztásnak a környezetvédelmi hatóság
tudomására jutásáig megszûnt.”

(7) Az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos hitelesítési tevékenység személyi és szakmai feltételeirõl  szóló
183/2005. (IX. 13.) Korm. rendelet 13.  § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A bankletét felhasználása,  illetve a bankgarancia vagy a felelõsségbiztosítás megszûnése esetén azt negyvenöt
napon belül a (2) bekezdésnek meg fele lõen helyre kell állítani. A bankletét felhasználásáról,  illetve a bankgarancia
vagy a felelõsségbiztosítás megszûnésérõl, továbbá ezek helyreállításáról a hitelesítõ a környezetvédelmi hatóságot
öt munkanapon belül értesíti. Amennyiben a hitelesítõ a határidõre történõ értesítést elmulasztja, a hatóság az
engedélyt visszavonja, egyidejûleg törli a hitelesítõt a hitelesítõi nyilvántartásból,  illetve az európai közösségi
hitelesítõnek a biztosíték helyreállításáig megtiltja a tevékenység folytatását, és ezzel egyidejûleg törli az európai
közösségi hitelesítõk nyilvántartásból, kivéve ha a mulasztásnak a környezetvédelmi hatóság tudomására jutásáig
a hitelesítõ a biztosítékot meg fele lõen helyreállította.”

(8) Az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos hitelesítési tevékenység személyi és szakmai feltételeirõl  szóló
183/2005. (IX. 13.) Korm. rendelet 14.  § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) Az engedély iránti kérelmet,  illetve az európai közösségi hitelesítõ bejelentését a 3. számú mellékletben
meghatározott tartalommal kell a környezetvédelmi hatósághoz benyújtani. Ha kérelmezõ a hitelesítõ szervezeti
engedély iránti kérelmében a 3. számú melléklet I.2.2. a) pontjában meghatározott adatot nem igazolja,
a környezetvédelmi hatóság adatszolgáltatási kérelemmel fordul a cégbírósághoz.”

(9) Az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos hitelesítési tevékenység személyi és szakmai feltételeirõl  szóló
183/2005. (IX. 13.) Korm. rendelet 14.  § (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(8) Az egyéni hitelesítõ és a hitelesítõ szervezet, valamint a hitelesítõ szakértõ köteles az engedélyt megalapozó,
valamint a hitelesítõi nyilvántartásban, a hitelesítõ szakértõi nyilvántartásban,  illetve európai közösségi hitelesítõ az
európai közösségi hitelesítõk nyilvántartásában szereplõ adatainak változását tizenöt napon belül a környezetvédelmi 
hatóságnak bejelenteni, kivéve ha e rendelet a bejelentésre más határidõt állapít meg.”

(10) Az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos hitelesítési tevékenység személyi és szakmai feltételeirõl  szóló
183/2005. (IX. 13.) Korm. rendelet 15.  § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(1) A környezetvédelmi hatóság a következõ esetekben visszavonja az engedélyt, és egyidejûleg törli az egyéni
hitelesítõt és a hitelesítõ szervezetet a nyilvántartásból,  illetve az európai közösségi hitelesítõt – a d)–f) pont szerinti
esetben a tevékenység folytatásának megtiltása mellett – törli az európai közösségi hitelesítõk nyilvántartásából:
a)  ha a törlést a hitelesítõ kérelmezi;
b) ha az egyéni hitelesítõ elhalálozik;
c)  ha a hitelesítõ szervezet megszûnik, ellene végelszámolás vagy felszámolási eljárás indul;
d)  a 12.  § (3) bekezdése szerinti esetben;
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e)  a 13.  § (3) bekezdése szerinti esetben;
f)  ha a környezetvédelmi hatóság megállapítja, hogy a hitelesítõ a vonatkozó jogszabályokat szándékosan vagy
súlyos gondatlanságból megsértette.
(2) A környezetvédelmi hatóság a hitelesítõi jogosultságot felfüggeszti, és egyidejûleg ennek tényét – a jogosult
egyidejû írásbeli értesítése mellett – a hitelesítõi névjegyzékben nyilvántartásba veszi, ha
a)  a felfüggesztést a hitelesítõ kérelmezi, határozatlan idõre;
b) a hitelesítõ szervezet ellen csõdeljárás indul, az eljárás jogerõs befejezéséig;
c)  a hitelesítõ szervezet által – munkaszerzõdés vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony
alapján – foglalkoztatott hitelesítõ szakértõk száma a 4.  § b) pontban meghatározott létszám alá csökken, annak
helyreállításáig.”

(11) Az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos hitelesítési tevékenység személyi és szakmai feltételeirõl  szóló
183/2005. (IX. 13.) Korm. rendelet 15.  § (4) és (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(4) Az (1) bekezdés a) pontja,  illetve a (2) bekezdés a) pontja alapján a törlést,  illetve a felfüggesztést
a környezetvédelmi hatóság akkor veszi nyilvántartásba, ha a kérelmezõ a kérelemben nyilatkozik arról, hogy
hitelesítési tevékenységével összefüggésben ellene kártérítés megállapítására irányuló per nincs folyamatban.
(5) A hitelesítõ,  illetve a hitelesítõ szakértõ az engedély visszavonása,  illetve – az európai közösségi hitelesítõ
esetén – a tevékenység folytatása megtiltása jogerõre emelkedésétõl, valamint a jogosultság jogerõs
felfüggesztésétõl nem végezhet hitelesítési tevékenységet.”

(12) Az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos hitelesítési tevékenység személyi és szakmai feltételeirõl  szóló
183/2005. (IX. 13.) Korm. rendelet 15.  § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) A környezetvédelmi hatóság az e rendelet szerinti nyilvántartásokban szereplõ adatokat a törléstõl számított
három évig kezeli.”

(13) Az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos hitelesítési tevékenység személyi és szakmai feltételeirõl  szóló
183/2005. (IX. 13.) Korm. rendelet 16.  § (2) és (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(2) Amennyiben a környezetvédelmi hatóság megállapítja, hogy a hitelesítõ,  illetve a hitelesítõ szakértõ a vonatkozó
jogszabályokat szándékosan vagy súlyos gondatlanságból megsértette, az egyéni hitelesítõ, a hitelesítõ szervezet
vagy a hitelesítõ szakértõ engedélyét visszavonja, és ezzel egyidejûleg törli a nyilvántartásból,  illetve az európai
közösségi hitelesítõnek a tevékenysége folytatását megtiltja, és ezzel egyidejûleg törli az európai közösségi hitelesítõk 
nyilvántartásából.
(3) Amennyiben a hitelesítõvel,  illetve a hitelesítõ szakértõvel szemben a környezetvédelmi hatóság a (2) bekezdés
vagy a 12.  § (3) bekezdése szerinti intézkedést alkalmazta, az egyéni hitelesítõ, a hitelesítõ szervezet és a hitelesítõ
szakértõ tevékenysége a határozat jogerõre emelkedésétõl számított két éven belül nem engedélyezhetõ,  illetve az
európai közösségi szakértõ a határozat jogerõre emelkedésétõl számított két éven belül nem folytathat hitelesítõi
tevékenységet.”

(14) Az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos hitelesítési tevékenység személyi és szakmai feltételeirõl  szóló
183/2005. (IX. 13.) Korm. rendelet 17.  § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A hitelesítõi nyilvántartást, a hitelesítõ szakértõi nyilvántartást és az európai közösségi hitelesítõk nyilvántartását
a környezetvédelmi hatóság honlapján folyamatosan, a környezetvédelmi és vízügyi miniszter a Magyar Közlöny
mellékleteként megjelenõ Hivatalos Értesítõben félévente közzéteszi.”

(15) Az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos hitelesítési tevékenység személyi és szakmai feltételeirõl  szóló
183/2005. (IX. 13.) Korm. rendelet a következõ alcímmel és 17/A.  §-sal egészül ki:

„Jogorvoslat
17/A.  § Az e rendeletben szabályozott eljárásokban a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól  szóló
tör vény központi államigazgatási szerv vezetõjének az elsõ fokú döntése elleni fellebbezést kizáró rendelkezése nem
alkalmazható.”

(16) Az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos hitelesítési tevékenység személyi és szakmai feltételeirõl  szóló
183/2005. (IX. 13.) Korm. rendelet 3. számú melléklet I.1. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„I.1. A hitelesítõi tevékenységre jogosító engedély iránti kérelem tartalma:
a)  a kérelmezõ természetes személy levelezési címe, születési ideje, telefonszáma, faxszáma, elektronikus levelezési
címe,  illetve a kérelmezõ azonosító adatai (levelezési cím, cégjegyzék szám, adóazonosító jel, telefonszám, faxszám,
elektronikus levelezési cím, a cég jegyzésére jogosult képviselõ neve és beosztása);
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b) a kérelmezõ természetes személy 1. számú melléklet II. pontja szerinti szakképesítését biztosító oktatási intézmény
(egyetem, fõiskola, kar, szak) megjelölése, diplomájának (oklevelének) száma és kelte, szakképzettsége, foglalkozása,
beosztása;
c)  a kérelmezõ által – munkaviszony vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében – foglalkoztatott
hitelesítõ szakértõk (beleértve az egyéni hitelesítõt) tekintetében az a) és b) pontban felsorolt adatok.”

(17) Az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos hitelesítési tevékenység személyi és szakmai feltételeirõl  szóló
183/2005. (IX. 13.) Korm. rendelet 3. számú melléklet I.3. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„I.3. A hitelesítõ szakértõi tevékenységre jogosító engedély iránti kérelem tartalma:
a)  a kérelmezõ levelezési címe, születési ideje, telefonszáma, faxszáma, elektronikus levelezési címe;
b) a kérelmezõ 1. számú melléklet II. pontja szerinti szakképesítését biztosító oktatási intézmény (egyetem, fõiskola,
kar, szak) megjelölése, diplomájának (oklevelének) száma és kelte, szakképzettsége, foglalkozása, beosztása;
c)  annak megjelölése, hogy a kérelmezõ milyen minõségben kérelmezi az engedélyt (hitelesítõ szakértõ vagy vezetõ
hitelesítõ szakértõ).”

429.  § Az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos hitelesítési tevékenység személyi és szakmai feltételeirõl  szóló
183/2005. (IX. 13.) Korm. rendelet 5.  § (4) bekezdésében a ,,szakértõre” szövegrész helyébe a ,,szakértõre (vezetõ
hitelesítõ szakértõre)” szöveg, 7.  § (1) bekezdés felvezetõ szövegrészében a ,,szakértõként az” szövegrész helyébe
a ,,szakértõi tevékenység folytatása annak” szöveg, a ,,személy jegyezhetõ be a hitelesítõ szakértõi névjegyzékbe”
szövegrész helyébe a ,,személynek engedélyezhetõ” szöveg, 7.  § (2) bekezdésében az „a bejegyzés” szövegrész
helyébe az „az engedély” szöveg, 7.  § (3) bekezdésében a ,,közösségi” szövegrész helyébe az „európai közösségi”
szöveg, 8.  § (1) bekezdésében a ,,gazdasági társaság” szövegrész helyébe a ,,szervezet” szöveg, 9.  § (4) bekezdésében,
10.  § (2) bekezdésében a ,,gazdasági társaság” szövegrész helyébe a ,,szervezet” szöveg, 11.  § (1) bekezdés
b) pontjában a ,,gazdasági társaságban” szövegrész helyébe a ,,szervezetben” szöveg, 11.  § (1) bekezdés c),
d) pontjában a ,,gazdasági társaság” szövegrész helyébe a ,,szervezet” szöveg, 11.  § (2) bekezdés a) pontjában
a ,,gazdasági társaságban” szövegrész helyébe a ,,szervezetben” szöveg, 11.  § (2) bekezdés b) pontjában a ,,gazdasági
társaság” szövegrészek helyébe a ,,szervezet” szöveg, 12.  § (4) bekezdésében a ,,gazdasági társaságok” szövegrész
helyébe a ,,szervezetek” szöveg, 13.  § (2) bekezdésében a ,,gazdasági társaság” szövegrész helyébe a ,,szervezet”
szöveg, 14.  § (5) bekezdésében a ,,bejegyzését” szövegrész helyébe az „engedélyezését” szöveg, 15.  § (3) bekezdés
felvezetõ szövegrészében a ,,határozatban” szövegrész helyébe az „az engedélyt visszavonja, és ezzel egyidejûleg”
szöveg, a ,,névjegyzékbõl” szövegrész helyébe a ,,nyilvántartásból” szöveg, 17.  §-t megelõzõ alcímében a ,,névjegyzék” 
szövegrészek helyébe a ,,nyilvántartás” szöveg, a ,,névjegyzéke” szövegrész helyébe a ,,nyilvántartása” szöveg, 17.  §
(1) bekezdés felvezetõ szövegrészében a ,,névjegyzék” szövegrész helyébe a ,,nyilvántartás” szöveg, 17.  § (1) bekezdés
a) pontjában a ,,személyes adatai (név, lakcím, a természetes személy azonosító adatait tartalmazó okirat száma,
telefonszám, elektronikus levelezési cím)” szövegrész helyébe a ,,neve, lakcíme, telefonszáma, elektronikus levelezési
címe” szöveg, a ,,gazdasági társaság” szövegrész helyébe a ,,szervezet” szöveg, 17.  § (1) bekezdés d) pontjában
a ,,gazdasági társaság” szövegrész helyébe a ,,szervezet” szöveg, 17.  § (1) bekezdés f) pontjában az „a törlésre”
szövegrész helyébe az „az engedély visszavonására(törlésre)” szöveg, 17.  § (2) bekezdés felvezetõ szövegrészében
a ,,névjegyzék” szövegrész helyébe a ,,nyilvántartás” szöveg, 17.  § (2) bekezdés f) pontjában az „a törlésre” szövegrész
helyébe az „az engedély visszavonására (törlésre)” szöveg, 17.  § (3) bekezdés felvezetõ szövegrészében
a ,,névjegyzéke” szövegrész helyébe a ,,nyilvántartása” szöveg, 17.  § (3) bekezdés f) pontjában a ,,felfüggesztésre és
a törlésre” szövegrész helyébe a ,,tevékenység megtiltására (törlésre)” szöveg, 3. számú melléklet I. pont címében az
„A hitelesítõi névjegyzékbe és a hitelesítõ szakértõi névjegyzékbe történõ bejegyzés” szövegrész helyébe az
„Az egyéni hitelesítõi, hitelesítõ szervezeti és hitelesítõ szakértõi engedély” szöveg, 3. számú melléklet I.2. pont
felvezetõ szövegrészében a ,,névjegyzékbe  való bejegyzés” szövegrész helyébe a ,,tevékenységre jogosító engedély”
szöveg, 3. számú melléklet I.2.2. pont felvezetõ szövegrészében a ,,gazdasági társaság” szövegrész helyébe
a ,,szervezet” szöveg, 3. számú melléklet I.4. pont felvezetõ szövegrészében a ,,névjegyzékbe  való bejegyzés”
szövegrész helyébe a ,,tevékenységre jogosító engedély” szöveg, 3. számú melléklet II. pont címében
a ,,névjegyzékébe történõ bejegyzés iránti kérelem” szövegrész helyébe a ,,bejelentés” szöveg, 3. számú melléklet
II.1. pont felvezetõ szövegrészében a ,,bejegyzés iránti kérelem” szövegrész helyébe a ,,bejelentés” szöveg lép.

430.  § Hatályát veszti az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos hitelesítési tevékenység személyi és szakmai
feltételeirõl  szóló 183/2005. (IX. 13.) Korm. rendelet 2.  § g) pontja, 3.  § (1), (2) bekezdése, 6.  § (1) bekezdése, 14.  §
(1)–(4) bekezdése, 15.  § (3) bekezdés d) pontjában a ,,határozatban” szövegrész, 15.  § (3) bekezdés e) pontja, 15.  §
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(6) bekezdés második mondata, 16.  § (1) bekezdése, 17.  § (2) bekezdés a) pontja, 17.  § (2) bekezdés d) pontjában
a ,,névjegyzéki” szövegrész, 17.  § (3) bekezdés e) pontja, 3. számú mellékletének az „A bejegyzés iránti kérelem tartalmi
követelményei” címe, 3. számú melléklet I.2.2. pont e) alpontjában a ,,gazdasági társaság” szövegrész, 3. számú
melléklet II.1. pont a) alpontjában a ,,neve, székhelye,” szövegrész, 3. számú melléklet II.1. pont c), d) alpontja, 3. számú
melléklet II.2. pont b), e) alpontjában a ,,hiteles” szövegrész, 3. számú melléklet II.2. pont c), d), f) alpontja.

A közigazgatási hatósági eljárásokban felhasznált elektronikus aláírásokra és az azokhoz tartozó
tanúsítványokra, valamint a tanúsítványokat kibocsátó hitelesítésszolgáltatókra vonatkozó
követelményekrõl  szóló 194/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet módosítása

431.  § A közigazgatási hatósági eljárásokban felhasznált elektronikus aláírásokra és az azokhoz tartozó tanúsítványokra,
valamint a tanúsítványokat kibocsátó hitelesítésszolgáltatókra vonatkozó követelményekrõl  szóló 194/2005. (IX. 22.)
Korm. rendelet 1.  § (1) bekezdés d) pontjában az „ügyintézéssel” szövegrész helyébe a ,,kapcsolattartással” szöveg, 1.  §
(3) bekezdésében az „és szolgáltatás általános szabályairól  szóló 2004. évi CXL. törvény (a továb biak ban: Ket. )”
szövegrész helyébe az „általános szabályairól  szóló tör vény” szöveg, 8.  § (3) bekezdésében a ,,Ket. 29.  §-ának (3) és
(9) bekezdése szerinti” szövegrész helyébe a ,,közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól  szóló tör vény
szerinti, az eljárás megindításáról hivatalból és az ügyfél kérelmére teljesítendõ” szöveg, 9.  § a) pontjában a ,,szerv”
szövegrész helyébe a ,,hatóság” szöveg, 10.  § (2) bekezdés b) pontjában a ,,szerv” szövegrész helyébe a ,,hatóság”
szöveg, 13.  §-ában a ,,Ket.-ben” szövegrész helyébe a ,,közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól  szóló
tör vény ben” szöveg, 16.  § (8) bekezdésében az „érvényessége” szövegrész helyébe az „idõbeli hatálya” szöveg lép.

A betétdíj alkalmazásának szabályairól  szóló 209/2005. (X. 5.) Korm. rendelet módosítása

432.  § (1) A betétdíj alkalmazásának szabályairól  szóló 209/2005. (X. 5.) Korm. rendelet 2.  § a) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„a) betétdíjas termék: „betétdíjas termék” megjelöléssel gyártott,  illetve forgalmazott termék vagy a termék
csomagolása, amelynek e megjelöléssel történõ gyártását,  illetve elsõ forgalomba hozatalát az Országos
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõségnek (a továb biak ban: Fõfelügyelõség) bejelentették;”

(2) A betétdíj alkalmazásának szabályairól  szóló 209/2005. (X. 5.) Korm. rendelet 6.  §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép, és a következõ 6/A.  §-sal és 6/B.  §-sal egészül ki:
„6.  § A gyártó az e rendelet szerinti kötelezettség keletkezését követõ 15 napon belül nyilvántartásba vétel céljából
köteles a Fõfelügyelõségnek bejelenteni a következõ adatokat:
a)  a gyártó nevét, székhelyét, adószámát,
b) a betétdíjas termék megnevezését,
c)  amennyiben a betétdíjas termék azonosító számmal vagy GTIN számmal rendelkezik, a termék azonosító számát,
 illetve GTIN számát és
d)  a csomagolás kivételével a betétdíjas termék Kombinált Nómenklatúra szerinti vámtarifaszámát.
6/A.  § (1) A betétdíjas termék gyártója e rendelet szerinti visszagyûjtési és visszaváltási kötelezettségének,  illetve
forgalmazója e rendelet szerinti visszaváltási kötelezettségének teljesítését átvállaló koordináló szervezet
e tevékenysége megkezdéséhez és folytatásához szükséges engedély iránti kérelemrõl a Fõfelügyelõség dönt. Az
eljárásban a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól  szóló tör vény központi államigazgatási szerv
vezetõjének az elsõ fokú döntése elleni fellebbezést kizáró rendelkezése nem alkalmazható.
(2) A Fõfelügyelõség az engedélyt öt évre adja meg.
(3) A kérelemben meg kell adni,  illetve a kérelemhez csatolni kell:
a)  a koordináló szervezet adószámát,
b) a betétdíjas termék megnevezését,
c)  amennyiben a betétdíjas termék azonosító számmal vagy globális áru azonosító számmal (a továb biak ban: GTIN
szám) rendelkezik, a termék azonosító számát,  illetve GTIN számát,
d)  csomagolás kivételével a betétdíjas termék Kombinált Nómenklatúra szerinti vámtarifaszámát, továbbá
e)  a koordináló szervezet üzletszabályzatának tervezetét, ideértve az általános szerzõdési feltételeket is, valamint
a vele szerzõdésben álló gyártók és forgalmazók listáját.
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(4) A koordináló szervezet tevékenysége akkor engedélyezhetõ, ha rendelkezik a tevékenységéhez szükséges mértékû 
alaptõkével, amelynek mértéke:
a)  regionális tevékenységet végzõ szervezetnél legalább 10 millió forint,
b) országos tevékenységet végzõ szervezetnél legalább 25 millió forint.
6/B.  § (1) A bejelentést tevõ gyártókról és az engedéllyel rendelkezõ koordináló szervezetekrõl a Fõfelügyelõség
nyilvántartást vezet. A nyilvántartás a gyártó,  illetve a koordináló szervezet nevét, székhelyét, valamint a 6.  §-ban,
 illetve a 6/A.  § (3) bekezdés b)–d) pontjában meghatározott adatokat tartalmazza.
(2) A nyilvántartásba vett adatokban történõ változásokat, valamint a betétdíjas termék gyártásának megszüntetését
a gyártó,  illetve a koordináló szervezet a változás bekövetkeztétõl számított 15 napon belül köteles
a Fõfelügyelõségnek bejelenteni.
(3) A Fõfelügyelõség törli a nyilvántartásból a gyártót, ha a betétdíjas termék gyártását megszünteti.
(4) A Fõfelügyelõség a koordináló szervezet engedélyét visszavonja, és ezzel egyidejûleg törli a nyilvántartásból, ha az
engedély megadásának feltételei már nem állnak fent. Az eljárásban a közigazgatási hatósági eljárás általános
szabályairól  szóló tör vény központi államigazgatási szerv vezetõjének az elsõ fokú döntése elleni fellebbezést kizáró
rendelkezése nem alkalmazható.
(5) A Fõfelügyelõség a nyilvántartásában szereplõ adatokról, valamint az azokban bekövetkezõ változásokról
tájékoztatja a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság központi szervét. A Fõfelügyelõség az interneten nyilvánosan, bárki 
számára hozzáférhetõ módon, naprakészen közzéteszi az (1) bekezdés szerinti nyilvántartást.”

433.  § Hatályát veszti a betétdíj alkalmazásának szabályairól  szóló 209/2005. (X. 5.) Korm. rendelet 8.  § (1) bekezdésében az
„a gyártó vagy a koordináló szervezet székhelye szerint ille té kes felügyelõség bevonásával” szövegrész, 8.  §
(5) bekezdése.

Az igazságügyi szakértõi névjegyzék vezetésérõl  szóló 
210/2005. (X. 5.) Korm. rendelet módosítása

434.  § (1) Az igazságügyi szakértõi névjegyzék vezetésérõl  szóló 210/2005. (X. 5.) Korm. rendelet 1.  §-a helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„1.  § Az igazságügyi szakértõi névjegyzéket (a továb biak ban: névjegyzék) elektronikus formában kell vezetni.”

(2) Az igazságügyi szakértõi névjegyzék vezetésérõl  szóló 210/2005. (X. 5.) Korm. rendelet 3.  §-a és 4.  §-a helyébe
a következõ rendelkezések lépnek:
„3.  § A névjegyzéket vezetõ hatóság az adatok rögzítését, hatályosítását és a honlapján történõ megjelentetését az
adat bejegyzésének alapjául szolgáló határozat jogerõre emelkedésétõl vagy az adatváltozás bejelentésétõl számított
24 órán belül végzi el.
 4.   § A névjegyzéket vezetõ hatóság a szakértõi kamarát a részére átadható adatokról havonta, elektronikus úton
tájékoztatja.”

(3) Az igazságügyi szakértõi névjegyzék vezetésérõl  szóló 210/2005. (X. 5.) Korm. rendelet 7.  §-a helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„7.  § (1) A (2) bekezdésben foglalt kivétellel az igazságügyi szakértõnek a névjegyzék adataiban bekövetkezett változás 
bejelentéséhez – a jogszabállyal rendszeresített nyilvántartásból beszerezhetõ adatok kivételével – a megváltozott
adatot igazoló eredeti okiratot be kell mutatnia vagy az arról készült hiteles másolatot mellékelnie kell.
(2) Az igazságügyi szakértõ az alábbi adatok változását azok igazolása nélkül is bejelentheti:
a)  lakcím (postacím, telefon-, telefaxszám, e-mail),
b) munkahely (postacím, telefon-, telefaxszám, e-mail),
c)  elérhetõségi cím (postacím, telefon-, telefaxszám, e-mail),
d)  annak ténye, hogy a szakértõ az elektronikus kézbesítést vállalja.
(3) Eredeti okirat bemutatása esetén a névjegyzéket vezetõ hatóság az okiratról egyszerû másolatot készít, és azt az
ügyirathoz csatolja.”

(4) Az igazságügyi szakértõi névjegyzék vezetésérõl  szóló 210/2005. (X. 5.) Korm. rendelet 8.  § (2) és (3) bekezdése helyébe 
a következõ rendelkezések lépnek:
„(2) A társaságra vonatkozó adatok nyilvánosak.
(3) A vezetõ tisztségviselõ a társaság adataiban történt változásokat azok igazolása nélkül is bejelentheti.”
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435.  § Az igazságügyi szakértõi névjegyzék vezetésérõl  szóló 210/2005. (X. 5.) Korm. rendelet 2.  §-ában a ,,Minisztérium”
szövegrész helyébe a ,,névjegyzéket vezetõ hatóság” szöveg lép.

436.  § Hatályát veszti az igazságügyi szakértõi névjegyzék vezetésérõl  szóló 210/2005. (X. 5.) Korm. rendelet 5.  §-a és 9.  §-a.

A mosó- és tisztítószerek hatóanyagai biológiai bonthatóságának ellenõrzésérõl 
és az információszolgáltatás rendjérõl  szóló 270/2005. (XII. 15.) Korm. rendelet módosítása

437.  § A mosó- és tisztítószerek hatóanyagai biológiai bonthatóságának ellenõrzésérõl és az információszolgáltatás rendjérõl 
 szóló 270/2005. (XII. 15.) Korm. rendelet 1.  §-ában a ,,közléséért és cseréjéért felelõs ille té kes” szövegrész helyébe
a ,,közlésével és cseréjével kapcsolatos” szöveg, 4.  § (2) bekezdésében a ,,felügyelõség hirdetményi úton közli, továbbá 
határozatáról köteles a nyilvánosságot a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium hivatalos lapjában és honlapján
közleményben tájékoztatni” szövegrész helyébe a ,,környezetvédelemért felelõs miniszter is közzéteszi az általa
vezetett minisztérium honlapján” szöveg lép.

438.  § Hatályát veszti a mosó- és tisztítószerek hatóanyagai biológiai bonthatóságának ellenõrzésérõl és az
információszolgáltatás rendjérõl  szóló 270/2005. (XII. 15.) Korm. rendelet 2.  § (2) bekezdésében a ,,2008. évi XLVII.”
szövegrész, az „1997. évi CLV.” szövegrész, 7.  § (1), (2) bekezdésében az „ille té kes” szövegrész.

A haditechnikai termékek gyártása és a haditechnikai szolgáltatások nyújtása engedélyezésének részletes 
szabályairól  szóló 301/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

439.  § (1) A haditechnikai termékek gyártása és a haditechnikai szolgáltatások nyújtása engedélyezésének részletes szabályairól
 szóló 301/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 4.  § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
(A kérelemnek tartalmaznia kell:)
„a) a kérelmezõ azonosítását szolgáló, az engedélyezõ hatóság által tör vény alapján kezelhetõ adatokat,
b) a felelõs vezetõ azonosítását szolgáló, az engedélyezõ hatóság által tör vény alapján kezelhetõ adatokat,”

(2) A haditechnikai termékek gyártása és a haditechnikai szolgáltatások nyújtása engedélyezésének részletes szabályairól
 szóló 301/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 4.  § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, és 4.  §-a a következõ
(6) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Ha a kérelmezõ a (3) bekezdés a) vagy c) pontjában meghatározott adatokat nem igazolja, a Hivatal az engedély
iránti kérelem elbírálásához adatszolgáltatás iránti kérelemmel fordul a (3) bekezdésben meghatározott adatokról
nyilvántartást vezetõ hatósághoz vagy bírósághoz.
(6) A kérelem benyújtásával egyidejûleg a kérelmezõnek nyilatkoznia kell arról, hogy
a)  a gyártáshoz vagy a szolgáltatások nyújtásához szükséges személyi, szakmai és tárgyi feltételekkel, valamint
a titokvédelmi és biztonsági elõ írások betartásának feltételeivel rendelkezik,
b) a külön jogszabályban meghatározott munkakör betöltõje rendelkezik az ott meghatározott nemzetbiztonsági
ellenõrzéssel,
c)  a tervezett gyártáshoz vagy a szolgáltatás nyújtásához közvetlenül kapcsolódó munkakörben alkalmazottak
megfelelnek a Httv. 5.  §-ában meghatározott követelményeknek,
d)  a külön jogszabályban elõírt termékekrõl nyilvántartást vezet,  illetve arról adatot szolgáltat.”

(3) A haditechnikai termékek gyártása és a haditechnikai szolgáltatások nyújtása engedélyezésének részletes szabályairól
 szóló 301/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 12.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„12.  § (1) A Hivatal az általa kiadott engedélyt közli az igazságügyi és rendészeti miniszterrel, a honvédelmi
miniszterrel, a Katonai Biztonsági Hivatal és a Nemzetbiztonsági Hivatal fõigazgatójával. A Httv. mellékletének
XXVI. fejezete szerinti titkosszolgálati eszközöket érintõ engedélyek esetén a Hivatal az általa kiadott engedélyt közli
a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat fõigazgatójával.
(2) A Hivatal az engedélyt visszavonó határozatot közli azokkal a szervekkel, amelyekkel az (1) bekezdés alapján közölte 
az engedélyt.”

440.  § A haditechnikai termékek gyártása és a haditechnikai szolgáltatások nyújtása engedélyezésének részletes szabályairól
 szóló 301/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 4.  § (1) bekezdés d) pontjában a ,, ,  vagy a vállalkozói igazolványának”
szövegrész helyébe a ,,vagy a hatósági nyilvántartásba vételi” szöveg, 4.  § (2) bekezdés d) pontjában a ,,másolatait”
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szövegrészek helyébe az „azonosító adatait” szöveg, 4.  § (3) bekezdés a) pontjában a ,,vállalkozói igazolvány hiteles
másolatát” szövegrész helyébe a ,,hatósági nyilvántartásba vétel igazolását” szöveg, 6.  § (3) bekezdésében az
„érvényességének” szövegrész helyébe a ,,hatályának a” szöveg lép.

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról  szóló 314/2005.
(XII. 25.) Korm. rendelet módosítása

441.  § (1) A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról  szóló 314/2005. (XII. 25.)
Korm. rendelet 3.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az elõ ze tes vizsgálatra vonatkozó kérelemhez csatolni kell a 4. számú melléklet szerinti tartalmi követelményeknek 
megfelelõ elõ ze tes vizsgálati dokumentációt, amelynek egyes részeit a tartalmi követelményeknek megfelelõ
részszakterületeken – a környezetvédelmi, természetvédelmi és tájvédelmi szakértõi tevékenységrõl  szóló jogszabály
alapján – szakértõi jogosultsággal rendelkezõ szakértõ készíti el. A kérelmet a melléklettel együtt a felügyelõségnek
nyolc nyomtatott példányban és egy példányban elektronikus adathordozón kell benyújtani.”

(2) A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról  szóló 314/2005. (XII. 25.)
Korm. rendelet 3.  § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A felügyelõség a közlemény közzétételével egyidejûleg megküldi a közleményt, a kérelmet és mellékleteit
a tevékenység telepítési helye szerinti település, a fõvárosban a kerület (a továb biak ban együtt: település) és
a feltételezetten érintett települések jegyzõjének, aki haladéktalanul, de legkésõbb három munkanapon belül
gondoskodik a közlemény közterületen és a helyben szokásos egyéb módon történõ közhírré tételérõl. A
közleményben szerepelnie kell annak is, hogyan lehet helyben betekinteni a kérelembe és mellékleteibe. A jegyzõ
a közlemény közhírré tételét követõ három munkanapon belül tájékoztatja felügyelõséget a közhírré tétel
idõpontjáról, helyérõl, valamint a kérelembe és mellékleteibe  való betekintési lehetõség módjáról.”

(3) A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról  szóló 314/2005. (XII. 25.)
Korm. rendelet 5.  § (2) bekezdés d) pont dc) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A felügyelõség a határozatában a 3. számú mellékletben szereplõ tevékenység esetén megállapítja az elõ ze tes vizsgálat
eredményének és az 5. számú melléklet figye lembe véte lével, hogy a tervezett tevékenység meg valósításából
származhatnak-e jelentõs környezeti hatások, valamint)
„dc) ha nem feltételezhetõ jelentõs környezeti hatás, és a tevékenység a 2. számú melléklet hatálya alá sem tartozik,
tájékoztatást ad arról, hogy a tevékenység mely, a Kvt. 66.  § (1) bekezdés d) pontja szerinti egyéb engedélyek
birtokában kezdhetõ meg;”

(4) A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról  szóló 314/2005. (XII. 25.)
Korm. rendelet 5.  § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) A felügyelõség a (2) bekezdés szerinti határozatot közli az eljárásban részt vett önkormányzatok jegyzõivel, akik
a felügyelõség által megjelölt idõpontban gondoskodnak a határozat teljes szövegének nyilvános közzétételérõl. A
felügyelõség a közzétételre a határozat megküldésétõl számított ötödik munkanapnál korábbi idõpontot nem
határozhat meg. A jegyzõ a határozat közzétételét követõ három munkanapon belül tájékoztatja a felügyelõséget
a közzététel idõpontjáról, helyérõl, valamint a határozatba  való betekintési lehetõség módjáról.”

(5) A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról  szóló 314/2005. (XII. 25.)
Korm. rendelet 5/A.  § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az elõ ze tes konzultációra irányuló kezdeményezéshez csatolni kell a 4. számú melléklet szerinti tartalmi
követelményeknek megfelelõ dokumentációt (a továb biak ban a kezdeményezés és a dokumentáció együtt:
konzultációs kérelem), amelynek egyes részeit a tartalmi követelményeknek megfelelõ
részszakterületeken – a környezetvédelmi, természetvédelmi és tájvédelmi szakértõi tevékenységrõl  szóló jogszabály
alapján – szakértõi jogosultsággal rendelkezõ szakértõ is elkészítheti. A konzultációs kérelmet a felügyelõségnek nyolc 
nyomtatott példányban és elektronikus adathordozón is be kell nyújtani.”

(6) A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról  szóló 314/2005. (XII. 25.)
Korm. rendelet 7.  § (2) és (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(2) A kérelmet és annak mellékleteit nyolc nyomtatott példányban és egy példányban elektronikus adathordozón kell
benyújtani.
(3) A környezeti hatástanulmány általános tartalmi követelményeit a 6. számú melléklet tartalmazza. A környezeti
hatástanulmány egyes részeit a tartalmi követelményeknek megfelelõ részszakterületeken – a környezetvédelmi,
természetvédelmi és tájvédelmi szakértõi tevékenységrõl  szóló jogszabály alapján – szakértõi jogosultsággal
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rendelkezõ szakértõ készíti el. A hatásterület kiterjedését a 7. számú mellékletben foglaltaknak meg fele lõen kell
meghatározni.”

(7) A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról  szóló 314/2005. (XII. 25.)
Korm. rendelet 8.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A felügyelõség a közlemény közzétételével egyidejûleg megküldi a közleményt, továbbá
a)  a kérelmet és mellékleteit a tevékenység telepítési helye szerinti település,
b) a kérelmet és a mellékletek közül a közérthetõ összefoglalót a feltételezetten érintett települések
jegyzõinek, akik haladéktalanul, de legkésõbb három munkanapon belül gondoskodnak a közlemény közterületen és
a helyben szokásos egyéb módon történõ közhírré tételérõl. A közleményben szerepelnie kell annak is, hogyan lehet
helyben betekinteni a kérelembe és mellékleteibe. A jegyzõ a közlemény közhírré tételét követõ három munkanapon
belül tájékoztatja a felügyelõséget a közhírré tétel idõpontjáról, helyérõl, valamint a kérelembe és mellékleteibe  való
betekintési lehetõség módjáról.”

(8) A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról  szóló 314/2005. (XII. 25.)
Korm. rendelet 9.  § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) A felügyelõség a közmeghallgatásra vonatkozó adatokat – ha azok a 8.  § (1) bekezdése szerint még nem voltak
megadva – hirdetményi úton és legalább egy helyi lapban vagy napilapban vagy országos napilapban is közzéteszi,
valamint közhírré tételre megküldi az eljárásban részt vevõ önkormányzatok jegyzõinek. A jegyzõ a közhírré tételt
követõ három munkanapon belül tájékoztatja a felügyelõséget a közlemény közhírré tételének idõpontjáról és
helyérõl.”

(9) A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról  szóló 314/2005. (XII. 25.)
Korm. rendelet 9.  § (9) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(9) A közmeghallgatásról készült jegyzõkönyvrõl a felügyelõség tíz munkanapon belül másolatot küld
a kérelmezõnek és az eljárásban részt vevõ szakhatóságoknak.”

(10) A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról  szóló 314/2005. (XII. 25.)
Korm. rendelet 12.  §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az (1)–(4) bekezdés, valamint a 13–15.  § szerinti eljárás az e rendelet szerinti eljárások ügyintézési határidejébe
nem számít bele.”

(11) A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról  szóló 314/2005. (XII. 25.)
Korm. rendelet 18.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„18.  § A felügyelõség az egységes környezethasználati engedélyezési eljárást új tevékenység esetén
a környezethasználó – az elõ ze tes vizsgálat végén kiadott határozat vagy elõ ze tes konzultáció végén adott vélemény
vagy a környezeti hatásvizsgálati eljárást lezáró végzés szerint, valamint a 8. számú melléklet figye lembe véte lével
elkészített – kérelmére indítja meg. A kérelem egyes részeit a 8. számú mellékletben meghatározott tartalmi
követelményeknek megfelelõ részszakterületeken – a környezetvédelmi, természetvédelmi és tájvédelmi szakértõi
tevékenységrõl  szóló jogszabály alapján – szakértõi jogosultsággal rendelkezõ szakértõ készíti el. A kérelmet nyolc
nyomtatott példányban és egy példányban elektronikus adatkordozón kell benyújtani.”

(12) A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról  szóló 314/2005. (XII. 25.)
Korm. rendelet 20.  § (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(8) Az egységes környezethasználati engedély meghatározott idõre, de legalább öt évre adható meg. Az
engedélyben foglalt követelményeket és elõ írásokat legalább ötévente a környezetvédelmi felülvizsgálatra
vonatkozó szabályok szerint felül kell vizsgálni. A felülvizsgálat ügyintézési határideje két hónap.”

(13) A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról  szóló 314/2005. (XII. 25.)
Korm. rendelet 21.  § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A hirdetménynek a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól  szóló tör vény ben foglaltakon túl
tartalmaznia kell a telepítés helyét, továbbá azt, hogy a társadalmi részvétel szabályaira vonatkozó további információ
hol kapható, valamint felhívást arra, hogy a (3) bekezdésben meghatározott határidõig az önkormányzat jegyzõjénél
vagy a felügyelõségnél a kérelem tartalmára vonatkozóan írásbeli észrevételt lehet tenni. A jegyzõ a hirdetmény
közzétételét követõ 3 munkanapon belül tájékoztatja a felügyelõséget a közzététel idõpontjáról, helyérõl, valamint
a kérelembe és mellékleteibe,  illetve a felülvizsgálati dokumentációba  való betekintési lehetõség módjáról.”

(14) A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról  szóló 314/2005. (XII. 25.)
Korm. rendelet 21.  § (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(8) Az egységes környezethasználati engedélyrõl  szóló hirdetményt a felügyelõség az eljárásban részt vett települési
önkormányzat jegyzõje részére megküldi, aki a felügyelõség által megjelölt idõpontban gondoskodik annak
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közzétételérõl. A felügyelõség a közzétételre a közlemény megküldésétõl számított ötödik munkanapnál korábbi
idõpontot nem határozhat meg.”

(15) A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról  szóló 314/2005. (XII. 25.)
Korm. rendelet 24.  § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A kérelmet és annak mellékleteit nyolc nyomtatott példányban és egy példányban elektronikus adathordozón kell
benyújtani.”

(16) A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról  szóló 314/2005. (XII. 25.)
Korm. rendelet 24.  § (10) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(10) A határozat tartalmára a 10.  § (1), (4)–(7) bekezdése, a 20.  § (3)–(8) bekezdése, a 21.  § (7) bekezdése és a 22.  §
(1) bekezdése az irányadó.”

(17) A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról  szóló 314/2005. (XII. 25.)
Korm. rendelet 25.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az összekapcsolt eljárás elsõ szakasza a környezethasználó – az elõ ze tes vizsgálatban kiadott határozat szerint és
a 6. és 7. számú melléklet figye lembe véte lével elkészített – kérelmének a felügyelõséghez a 7.  § (2) bekezdésében
meghatározottak szerint történõ benyújtásával indul.”

(18) A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról  szóló 314/2005. (XII. 25.)
Korm. rendelet 25.  § (5)–(7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(5) A felügyelõség a végzésben lehetõvé teheti, hogy az összekapcsolt eljárás második szakasza elõtt a tevékenység
megkezdéséhez kapcsolódó infrastrukturális beruházások és a nem technológiai jellegû építési
tevékenységek – egyéb, nem környezetvédelmi típusú, jogerõs és végrehajtható engedélyek birtokában – már
megkezdhetõek legyenek, amennyiben biztosítottnak látja, hogy környezetveszélyeztetés lehetõsége nem áll fenn, és 
a környezethasználó megállapodás keretében vállalja, hogy az egységes környezethasználati engedélyezés
sikertelensége esetén a felhagyásról intézkedik. A környezetterhelést, kibocsátásokat befolyásoló technológiák
létesítése csak az egységes környezethasználati engedély birtokában kezdhetõ meg.
(6) Az összekapcsolt eljárás második szakasza a (3) bekezdés szerinti végzés szerint és a 8. számú melléklet
figye lembe véte lével elkészített dokumentációnak a felügyelõséghez a 18.  §-ban meghatározottak szerint történõ
benyújtásával indul.
(7) Ha a környezethasználó a (3) bekezdés szerinti végzés jogerõre emelkedésétõl számított hat hónapon belül nem
nyújtja be a végzésben elõírt, az eljárás második szakaszának megindításához szükséges dokumentációt, ezt úgy kell
tekinteni, hogy a környezethasználó a kérelmét visszavonta. A környezethasználó kérelmére a felügyelõség indokolt
esetben engedélyezheti, hogy az eljárás második szakaszának megindításához szükséges dokumentációt
a környezethasználó a (3) bekezdés szerinti végzés jogerõre emelkedésétõl számított 12 hónapon belül nyújtsa be.”

(19) A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról  szóló 314/2005. (XII. 25.)
Korm. rendelet 25.  §-a a következõ (12) bekezdéssel egészül ki:
„(12) A határozat tartalmára a 10.  § (1), (4)–(7) bekezdése, a 20.  § (3)–(8) bekezdése, a 21.  § (7) bekezdése és a 22.  §
(1) bekezdése az irányadó.”

442.  § A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról  szóló 314/2005. (XII. 25.)
Korm. rendelet 3.  § (3) bekezdésében a ,,hivatalában, valamint honlapján közleményt tesz közzé, amely a külön
tör vény ben meghatározottakon túl” szövegrész helyébe az „az ügyfeleknek a közigazgatási hatósági eljárás általános
szabályairól  szóló tör vény szerinti, az eljárás megindításáról  szóló értesítésével egyidejûleg hivatalában, valamint
honlapján közleményt tesz közzé, amely – az értesítésre a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól  szóló
tör vény ben meghatározottakon túl –” szöveg, 8.  § (1) bekezdésében a ,,legalább egy helyi vagy országos napilapban
és a honlapján közleményt tesz közzé, amely a külön tör vény ben meghatározottakon túl tartalmazza” szövegrész
helyébe az „az ügyfeleknek a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól  szóló tör vény szerinti, az eljárás
megindításáról  szóló értesítésével egyidejûleg a honlapján közleményt tesz közzé, amelyet legalább egy helyi lapban
vagy napilapban vagy országos napilapban is megjelentet. A közlemény – az értesítésre a közigazgatási hatósági
eljárás általános szabályairól  szóló tör vény ben meghatározottakon túl – tartalmazza” szöveg, 9.  § (7) bekezdésében
a ,,harminc nappal” szövegrész helyébe a ,,22 munkanappal” szöveg, 14.  § (5) bekezdésében a ,,megküldi
a Minisztériumnak” szövegrész helyébe „közli a Minisztériummal” szöveg, 20.  § (11) bekezdésében a ,,kilencven nap”
szövegrész helyébe a ,,három hónap” szöveg, 21.  § (2) bekezdésében a ,,tizenöt napon” szövegrész helyébe a ,,tíz
munkanapon” szöveg, 21.  § (3) bekezdésében az „öt napon” szövegrész helyébe a ,,három munkanapon” szöveg,
a ,,tizenöt napig” szövegrész helyébe a ,,tizenöt munkanapig” szöveg, 21.  § (6) bekezdésében az „öt napon” szövegrész
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helyébe a ,,három munkanapon” szöveg, 24.  § (13) bekezdésében a ,,százhúsz nap” szövegrész helyébe a ,,négy
hónap” szöveg, 25.  § (11) bekezdésében a ,,kilencven nap” szövegrész helyébe a ,,három hónap” szöveg lép.

443.  § Hatályát veszti a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról  szóló
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4.  § (2) és (3) bekezdése, 15.  § (2) bekezdés b) pontja, 20.  § (11) bekezdésében az „ ,
amely egy alkalommal harminc nappal meghosszabbítható” szövegrész, 22.  § (3) bekezdésében a ,,szemlével
egybekötött” szövegrész, 22.  § (4) bekezdése, 24.  § (13) bekezdés második mondata, 25.  § (11) bekezdés második
mondata.

A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrõl  szóló 
18/2006. (I. 26.) Korm. rendelet módosítása

444.  § (1) A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrõl  szóló 18/2006. (I. 26.) Korm. rendelet 4.  §-a és
4/A.  §-a helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„4.  § (1) Az e rendeletben szabályozott eljárásra a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól  szóló tör vény
szabályait kell alkalmazni. Az ügyintézési határidõ és a szakhatósági állásfoglalás kialakításának határideje is 65
munkanap.
(2) Az Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóságnak (a továb biak ban: hatóság) a veszélyes anyagokkal kapcsolatos
súlyos balesetek megelõzése és az ellenük  való védekezés engedélyezési eljárásaiban a közigazgatási hatósági eljárás
általános szabályairól  szóló tör vény központi államigazgatási szerv vezetõjének az elsõ fokú döntése elleni
fellebbezést kizáró rendelkezése nem alkalmazható. A fellebbezést a katasztrófák elleni védekezésért felelõs miniszter
bírálja el.
4/A.  § A Kormány az Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóságnak a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos
balesetek megelõzése és az ellenük  való védekezés engedélyezési eljárásaiban – az 5. melléklet 1. pont
1.3. alpontjában meghatározott szakkérdésben – a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalt (a továb biak ban:
szakhatóság) szakhatóságként jelöli ki. Az eljárásban hozott határozatot az ille té kes környezetvédelmi,
természetvédelmi és vízügyi felügyelõséggel is közölni kell.”

(2) A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrõl  szóló 18/2006. (I. 26.) Korm. rendelet 11.  §-t
megelõzõ alcíme helyébe a következõ alcím lép:

„Hatósági ellenõrzés”
(3) A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrõl  szóló 18/2006. (I. 26.) Korm. rendelet 12.  §

(1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A hatóság – elõre meghatározott terv szerint – a felsõ küszöbértékû veszélyes ipari üzemeket legalább évente, az
alsó küszöbértékû veszélyes ipari üzemeket legalább kétévente egyszer a biztonsági irányítási rendszerre,  illetve
irányítási rendszerre is kiterjedõen ellenõrzi.”

(4) A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrõl  szóló 18/2006. (I. 26.) Korm. rendelet 17.  § (5)
és (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(5) A polgármester – ha a 19.  § (1) bekezdésében meghatározott közmeghallgatást kell tartani – a biztonsági
jelentéssel,  illetve biztonsági elemzéssel kapcsolatos észrevételeit a hozzá érkezett lakossági észrevételekkel együtt
a közmeghallgatás idõpontja elõtt legalább három munkanappal megküldi a hatóságnak.
(6) Ha nem kell közmeghallgatást tartani, a polgármester a biztonsági jelentéshez és a külsõ védelmi terv
koncepciójához tett észrevételeket a közzététel lezárását követõ nyolc napon belül küldi meg a hatóságnak.”

(5) A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrõl  szóló 18/2006. (I. 26.) Korm. rendelet 19.  §-a
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„19.  § (1) A Kat. 36.  § (1) bekezdése szerinti engedélykérelem esetén a veszélyes ipari üzem telepítési helye szerint
ille té kes polgármester a biztonsági jelentés,  illetve a biztonsági elemzés közzétételének lezárását követõ tíz
munkanapon belül köteles közmeghallgatást tartani.
(2) A polgármester a közmeghallgatásra meghívja az érintett települések polgármestereit, az üzemeltetõt,
a hatóságot, a szakhatóságot, valamint a 8.  § (3) bekezdésében felsorolt hatóságokat és az érintett – részvételi
szándékukat elõ ze tesen bejelentõ – társadalmi szervezeteket, továbbá a veszélyeztetett településen elhelyezkedõ
katonai létesítmény képviselõjét is.
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(3) A közmeghallgatáson elhangzottakról a polgármester jegyzõkönyvet készít, amelyet a közmeghallgatást követõ
nyolc munkanapon belül a hatóságnak megküld. A hatóság a jegyzõkönyvben foglaltakat a döntésének
meghozatalakor mérlegeli.”

445.  § A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrõl  szóló 18/2006. (I. 26.) Korm. rendelet 8.  §
(4) bekezdésében az „Az üzemeltetõ kérelmére a hatóság” szövegrész helyébe az „A hatóság” szöveg, 11.  §
(3) bekezdésében a ,,határozatot hoz” szövegrész helyébe a ,,dönt” szöveg, 13.  § (2) bekezdésében a ,,vizsgálattal”
szövegrész helyébe a ,,szemlével” szöveg, 5. melléklet 1.3 pont 1.3.2. alpontjában az „ellenõrzést” szövegrész helyébe
a ,,szemlét” szöveg, 8. melléklet 6. pontjában a ,,nyilvános meghallgatásról” szövegrész helyébe
a ,,közmeghallgatásról” szöveg, 8. melléklet 6. pont d) alpontjában a ,,nyilvános meghallgatást” szövegrész helyébe
a ,,közmeghallgatást” szöveg lép.

446.  § Hatályát veszti a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrõl  szóló 18/2006. (I. 26.) Korm.
rendelet 1.  § c) pontja, 9.  § (3) bekezdésében az „ , és helyszíni vizsgálatokat végezhet” szövegrész, 30.  §-a, 5. melléklet
1.3 pont 1.3.1 alpontjában az „és ellenõrzésére” szövegrész.

A nagyvízi medrek, a parti sávok, a vízjárta, valamint a fakadó vizek által veszélyeztetett területek
használatáról és hasznosításáról, valamint a nyári gátak által védett területek értékének csökkenésével
kapcsolatos eljárásról  szóló 21/2006. (I. 31.) Korm. rendelet módosítása

447.  § (1) A nagyvízi medrek, a parti sávok, a vízjárta, valamint a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról és
hasznosításáról, valamint a nyári gátak által védett területek értékének csökkenésével kapcsolatos eljárásról  szóló
21/2006. (I. 31.) Korm. rendelet 2.  § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Az árvízvédelmi mûvek, belvízvédelmi és egyéb csatornák, továbbá a tározók vízjogi üzemeltetési engedélyének
részét képezõ üzemeltetési szabályzatnak azokat a rendelkezéseit, amelyek a parti sáv méretének meghatározását
tartalmazzák, a felügyelõség a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól  szóló tör vény nyilvános
közzétételre vonatkozó szabályai alkalmazásával közzéteszi.”

(2) A nagyvízi medrek, a parti sávok, a vízjárta, valamint a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról és
hasznosításáról, valamint a nyári gátak által védett területek értékének csökkenésével kapcsolatos eljárásról  szóló
21/2006. (I. 31.) Korm. rendelet 10.  § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Ha az érintett a (2) bekezdésben említett hatóság határozatában foglalt kötelezésnek az ott elõírt határidõn belül
nem tesz eleget, a szükséges munkálatok elvégzésérõl a hatóság a védekezésért felelõs bevonásával gondoskodik.”

448.  § A nagyvízi medrek, a parti sávok, a vízjárta, valamint a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról és
hasznosításáról, valamint a nyári gátak által védett területek értékének csökkenésével kapcsolatos eljárásról  szóló
21/2006. (I. 31.) Korm. rendelet 6.  § (2) bekezdésében a ,,60 napon” szövegrész helyébe a ,,2 hónapon” szöveg lép.

449.  § Hatályát veszti a nagyvízi medrek, a parti sávok, a vízjárta, valamint a fakadó vizek által veszélyeztetett területek
használatáról és hasznosításáról, valamint a nyári gátak által védett területek értékének csökkenésével kapcsolatos
eljárásról  szóló 21/2006. (I. 31.) Korm. rendelet 6.  § (4) bekezdése.

Az egyes festékek, lakkok és jármûvek javító fényezésére szolgáló termékek 
szerves oldószer tartalmának szabályozásáról  szóló 25/2006. (II. 3.) Korm. rendelet módosítása

450.  § (1) Az egyes festékek, lakkok és jármûvek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának
szabályozásáról  szóló 25/2006. (II. 3.) Korm. rendelet 3.  §-t megelõzõ alcíme és 3.  §-a helyébe a következõ alcím és
rendelkezés lép, és a következõ 3/A.  §-sal egészül ki:

„Illékony szerves oldószer tartalmú termékek forgalmazása
 3.   § (1) A kötelezett az 1. számú mellékletben meghatározott kategóriákba tartozó terméket akkor forgalmazhat, ha
rendelkezik a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (a továb biak ban: Hivatal) engedélyével.
(2) Az (1) bekezdés szerinti engedéllyel rendelkezõkrõl a Hivatal nyilvántartást vezet a következõ tartalommal:
a kötelezett megnevezése, székhelyének és telephelyének elérhetõsége (postai cím, telefon, fax, elektronikus
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levelezési cím), nyilvántartási száma. A nyilvántartást a Hivatal a honlapján bárki számára ingyenesen és korlátozás
nélkül elérhetõ módon folyamatosan közzéteszi.
(3) A Hivatal a kötelezettnek akkor ad engedélyt, ha
a)  a kötelezett vagy annak alkalmazottja rendelkezik a jogszabályban meghatározott szakképesítéssel,
b) a kötelezett rendelkezik 30 napnál nem régebben kiállított közokirati igazolással arról, hogy
a kötelezett – a kérelem benyújtásának idõpontjában – az adózás rendjérõl  szóló 2003. évi XCII. törvény 178.  §
32. pontja szerint köztartozásmentes adózónak minõsül, vagy a kötelezett – a kérelem benyújtásának
idõpontjában – szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, és
c)  a kötelezettet nem nevesítették az Európai Unió jogi aktusában mint terrorista személyt vagy szervezetet vagy mint 
a terrorizmust támogató személyt vagy szervezetet, és nem írták elõ ellene az Európai Unió jogi aktusában gazdasági
korlátozó intézkedések bevezetését.
(4) A nyilvántartásban szereplõ adatokban bekövetkezett változásokat harminc napon belül a Hivatalhoz be kell
jelenteni.
(5) Az engedély iránti kérelmet a 6. számú melléklet szerinti adattartalommal kell benyújtani. A kérelemhez csatolni
kell a (3) bekezdés a) és b) pontja szerinti feltételek fennállását igazoló okiratokat vagy azoknak a kiadmányozó vagy
közjegyzõ által hitelesített másolatát.
(6) A Hivatal a kötelezett engedélyét visszavonja, és ezzel egyidejûleg törli a kötelezettet a nyilvántartásból, ha
a)  az e rendeletben elõírt feltételeknek már nem felel meg,
b) az e rendelet alapján ellenõrzésre jogosult hatóságok megállapítása szerint tevékenységét az e rendeletben elõírt
kötelezettségeinek megsértésével folytatja.
(7) A Hivatal a határozatát és annak módosítását, visszavonását közli a kötelezett üzlete vagy telephelye szerint
ille té kes jegyzõvel.
(8) Az a kötelezett, amelynek az engedélyét a Hivatal a (6) bekezdés b) pontja alapján visszavonta, az engedély
visszavonásának napjától számított egy éven belül nem kaphat engedélyt.
3/A.  § (1) Ha az ügyfél az e rendelet szerinti tevékenység folytatásához szükséges üzlet mûködési engedély, egységes
környezethasználati engedély, környezetvédelmi engedély vagy a telepengedély iránti eljárásban benyújtja a 3.  §
(1) bekezdése szerinti engedély iránti kérelmét, az üzlet mûködési engedélye, az egységes környezethasználati
engedély, környezetvédelmi engedély vagy a telepengedély iránti eljárásban hatáskörrel és ille té kességgel
rendelkezõ hatóság – közremûködõ hatóságként – az általa kiadott jogerõs határozat megküldésével együtt a 3.  §
(1) bekezdése szerinti engedély iránti kérelmet továbbítja a Hivatalnak.
(2) A közremûködõ hatóság az ügyfelet a 3.  § (1) bekezdése szerinti engedély kiadása iránti kérelem tárgyában
hiánypótlásra – az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének pótlására  való felhívás kivételével – nem hívhatja fel. A
közremûködõ hatóság az eljárást akkor is megszünteti, ha az eljárásra okot adó körülmény már nem áll fenn.”

(2) Az egyes festékek, lakkok és jármûvek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának
szabályozásáról  szóló 25/2006. (II. 3.) Korm. rendelet 7.  § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Az ellenõrzõ hatóság a monitoring rendszerben végzett piacfelügyeleti ellenõrzés és az Európai Bizottság felé
történõ jelentéstétel tekintetében az NFH, az e rendelet szerinti engedélyköteles tevékenység tekintetében a Hivatal,
 illetve az NKH.”

(3) Az egyes festékek, lakkok és jármûvek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának
szabályozásáról  szóló 25/2006. (II. 3.) Korm. rendelet a következõ 7/A.  §-sal egészül ki:
„7/A.  § A Kormány a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának szabályairól  szóló 2009. évi
LXXVI. törvény szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként a 3.  § szerinti engedélyköteles tevékenységek
tekintetében a Hivatalt jelöli ki.”

(4) Az egyes festékek, lakkok és jármûvek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának
szabályozásáról  szóló 25/2006. (II. 3.) Korm. rendelet 6. számú melléklete helyébe e rendelet 17. melléklete lép.

451.  § Az egyes festékek, lakkok és jármûvek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának
szabályozásáról  szóló 25/2006. (II. 3.) Korm. rendelet 5.  § (2) bekezdésében az „engedélyt” szövegrész helyébe az
„egyedi engedélyt” szöveg, a ,,formáját” szövegrész helyébe a ,,tartalmát” szöveg, 6.  § (1) bekezdésében az „a Hivatal
honlapján – www.mkeh.hu – megjelölt címen, elektronikus úton” szövegrész helyébe az „elektronikus kapcsolattartás
útján a Hivatal honlapján megjelölt címen” szöveg, 5. számú mellékletében az „Az MKEH által vezetett nyilvántartási
száma” szövegrész helyébe az „Az MKEH által kiadott engedéllyel rendelkezõ kötelezett neve és nyilvántartási száma”
szöveg lép.
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A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, 
valamint folyósításának részletes szabályairól  szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosítása

452.  § (1) A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes
szabályairól  szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 1.  § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Ha a kérelmezõ az e rendeletben meghatározott nyilvános,  illetve hatósági, bírósági nyilvántartásban vagy
a Magyar Országos Közjegyzõi Kamara nyilvántartásában szereplõ adatokat nem igazolja, a hatóság a kérelem
elbírálásához szükséges adatok szolgáltatása iránti kérelemmel fordul az adatokról nyilvántartást vezetõ hatósághoz,
bírósághoz vagy a Magyar Országos Közjegyzõi Kamarához.”

(2) A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes
szabályairól  szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 10.  §-a és 11.  §-a helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„10.  § Az Szt.-ben szabályozott esetekben a hajléktalan személyek részére megállapított idõskorúak járadékának és
aktív korúak ellátásának a megszüntetésérõl a fõjegyzõ hoz határozatot. A fõjegyzõ a határozatát közli mindazokkal,
akikkel a jogosultság megállapításáról  szóló határozatot közölték.
 11.   § Az Szt. 3.  § (3) bekezdése szerinti személynek a kérelem benyújtásakor igazolnia kell magyarországi lakcímét.”

(3) A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes
szabályairól  szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 15.  § (2) és (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(2) Ha az Szt. 33.  § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott egészségkárosodott személy a kérelméhez az Országos
Rehabilitációs és Szociális Szakértõi Intézetnek (a továb biak ban: szakértõi bizottság) a munkaképesség-csökkenés
vagy egészségkárosodás minõsítését tartalmazó, érvényes és hatályos szakhatósági állásfoglalását vagy
szakvéleményét nem csatolta, a hatóság a munkaképesség legalább 67%-os mértékû csökkenése,  illetve a legalább
50%-os mértékû egészségkárosodás fennállása kérdésében – szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából – megkeresi
a szakértõi bizottságot.
(3) Az Szt. 33.  § (1) bekezdés b)–g) pontjában meghatározott személy esetében – az (1) bekezdésben foglaltakon
túlmenõen – a kérelem elbírálásához szükséges
a)  a Magyar Államkincstár ille té kes Regionális Igazgatóságának igazolása arról, hogy a kérelmezõ vakok személyi
járadékában vagy fogyatékossági támogatásban részesül,
b) a regionális munkaügyi központ, ille tõ leg annak kirendeltsége (a továb biak ban együtt: munkaügyi központ)
igazolása a munkanélküli járadék,  illetve az álláskeresési járadék, álláskeresési segély, vállalkozói járadék
(a továb biak ban együtt: álláskeresési támogatás) folyósítása idõtartamának lejártáról, valamint arról, hogy
a kérelmezõ álláskeresést ösztönzõ juttatásban nem részesül, vagy
c)  az Szt. 33.  § (1) bekezdés e) pontja szerinti esetben a munkaügyi központ igazolása arról, hogy az álláskeresési
támogatásra  való jogosultsága nem áll fenn, továbbá a munkaviszonyban töltött azon napjainak számáról, amelyeket
a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról  szóló 1991. évi IV. törvény (a továb biak ban: Flt.) szerint
az álláskeresési támogatás megállapításánál figye lembe kell venni,
d)  az Szt. 33.  § (1) bekezdés f) és g) pontja szerinti együttmûködés (a továb biak ban: megelõzõ együttmûködés) esetén 
a munkaügyi központ igazolása annak teljesítésérõl,
e)  az Szt. 33.  § (1) bekezdés g) pontjában meghatározott ellátások megszüntetésérõl  szóló határozat, továbbá
f)  az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat másolata; az alapfokú vagy annál alacsonyabb iskolai
végzettségrõl – 35. életévét betöltött személy esetében – okirat hiányában nyilatkozat is elfogadható.”

(4) A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes
szabályairól  szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 15.  § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) A (3) bekezdés b)–d) pontja szerint kiadott igazolásnak tartalmaznia kell, hogy az érintett személy rendelkezik-e
hatályos álláskeresési megállapodással.”

(5) A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes
szabályairól  szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 38.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A közgyógyellátásra  való jogosultság tárgyában hozott jogerõs vagy egyébként végrehajtható
határozatot – a 36.  § (1) bekezdés b) pontjában foglalt eset kivételével – közölni kell a REP-pel.”

(6) A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes
szabályairól  szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 38.  § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A fellebbezési eljárásban a Kormány – a REP által kiadott szakhatósági állásfoglalás felülvizsgálata kérdésében – az
OEP-et jelöli ki szakhatóságként.”
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(7) A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes
szabályairól  szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 40.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A REP a közgyógyellátásra jogosultak számára a 13. számú melléklet szerinti adattartalommal közgyógyellátási
igazolványt (a továb biak ban: igazolvány) állít ki. A REP az igazolványt a jogosultság kezdõ idõpontjáig kézbesíti
a jogosult részére.”

(8) A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes
szabályairól  szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 44.  § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A közgyógyellátásra  való jogosultság megszüntetésérõl  szóló jogerõs határozatot a jegyzõ haladéktalanul közli
a REP-pel.”

(9) A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes
szabályairól  szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 44.  § (6) és (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(6) Az OEP az igazolványon feltüntetett lejárati idõpontot megelõzõen hatályát vesztett igazolványok számát, a kártya 
sorszámát és a hatályvesztés idõpontját a honlapján közzéteszi.
(7) Ha az igazolvány hatályát veszti, és a közgyógyellátásra  való jogosultság továbbra is fennáll, akkor a jogosult
részére a bejelentést követõ tíz munkanapon belül új igazolványt kell kiállítani. Az új igazolvány hatályának idõtartama 
megegyezik a közgyógyellátásra  való jogosultság idõtartamával.”

(10) A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes
szabályairól  szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 3. számú melléklete helyébe e rendelet 18. melléklete, 9. számú
melléklete helyébe e rendelet 19. melléklete lép.

453.  § A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes
szabályairól  szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 6/A.  § (2) bekezdésében a ,,felettes szervként” szövegrész helyébe
a ,,fellebbezés elbírálására jogosult hatóságként” szöveg, 6/A.  § (3) bekezdés f) pontjában a ,,területi” szövegrész
helyébe a ,,regionális” szöveg, 7.  § (2) bekezdésében a ,,Nem kell határozatot” szövegrész helyébe az „A havi rendszeres 
szociális ellátás összegének változásáról nem kell határozatot” szöveg, 9.  § (2) bekezdésében a ,,napon” szövegrész
helyébe a ,,munkanapon” szöveg, 9.  § (4) bekezdésében a ,,napon” szövegrész helyébe a ,,munkanapon” szöveg, 17.  §
(9) bekezdésében a ,,megküldi” szövegrész helyébe a ,,közli” szöveg, a ,,szervnek” szövegrész helyébe a ,,szervvel”
szöveg, 17.  § (13) bekezdés c) pontjában a ,,megállapodásról” szövegrész helyébe a ,,hatósági szerzõdésrõl” szöveg,
17.  § (14) bekezdésében a ,,megállapodásban” szövegrészek helyébe a ,,hatósági szerzõdésben” szöveg, 17/A.  §
felvezetõ szövegrészében, 17/A.  § c) pontjában a ,,megállapodás” szövegrészek helyébe a ,,hatósági szerzõdés”
szöveg, 26.  § (1) bekezdésében az „intézménytõl” szövegrész helyébe az „intézményt” szöveg, a ,,szakértõ kijelölését
kell kérni” szövegrész helyébe a ,,kell kirendelni” szöveg, 26.  § (2) bekezdésében a ,,szakvélemény elkészítését a jegyzõ
kezdeményezi a módszertani intézmény vezetõjénél. A jegyzõ a megkereséshez” szövegrész helyébe a ,,kirendelõ
végzéshez a jegyzõ” szöveg, 26.  § (6) bekezdésében az „érvényességének idõtartama” szövegrész helyébe a ,,hatálya”
szöveg, az „érvényesnek” szövegrész helyébe a ,,hatályosnak” szöveg, 36.  § (1) bekezdés a) pontjában a ,,területi”
szövegrész helyébe a ,,regionális” szöveg, a ,,TEP” szövegrész helyébe a ,,REP” szöveg, 36.  § (2) bekezdésében
a ,,határozattal együtt” szövegrész helyébe a ,,határozat közlésével egyidejûleg” szöveg, 36.  § (3) bekezdésében az
„eljárásban” szövegrész helyébe az „eljárásban a Kormány” szöveg, a ,,TEP vesz részt” szövegrész helyébe a ,,REP-et
szakhatóságként jelöli ki” szöveg, 37.  § (1) bekezdésében a ,,TEP” szövegrész helyébe a ,,REP” szöveg, 37.  §
(2)–(4) bekezdésében a ,,TEP” szövegrész helyébe a ,,REP” szöveg, 37.  § (6) és (7) bekezdésében a ,,TEP” szövegrész
helyébe a ,,REP” szöveg, 40.  § (2) és (3) bekezdésében a ,,TEP” szövegrész helyébe a ,,REP” szöveg, 40.  §
(4) bekezdésében az „érvényességi idejének” szövegrész helyébe a ,,hatályának” szöveg, 41.  § (1) bekezdésében az
„érvényes” szövegrész helyébe a ,,hatályos” szöveg, 41.  § (5) bekezdésében az „érvényes” szövegrész helyébe
a ,,hatályos” szöveg, 42.  § (1) bekezdésében az „érvényességét” szövegrész helyébe a ,,hatályát” szöveg, 44.  §
(1) bekezdésében a ,,megszûnik” szövegrész helyébe a ,,hatályát veszti” szöveg, 44.  § (1) bekezdés b) pontjában az
„érvénytelenné nyilvánították” szövegrész helyébe az „a közgyógyellátásra  való jogosultság igazolására alkalmatlanná 
nyilvánították, visszavonták” szöveg, 44.  § (4) bekezdésében a ,,TEP érvénytelenné” szövegrész helyébe a ,,REP
a közgyógyellátásra  való jogosultság igazolására alkalmatlanná” szöveg, 44.  § (5) bekezdésében a ,,TEP az igazolványt
bevonja és érvényteleníti” szövegrész helyébe a ,,REP az igazolványt visszavonja” szöveg, 45.  § (1) bekezdés
b) pontjában a ,,személyi” szövegrész helyébe a ,,személyes” szöveg, 45.  § (2) bekezdésében a ,,személyi adataiban”
szövegrész helyébe a ,,személyes adataiban” szöveg, a ,,TEP” szövegrész helyébe a ,,REP” szöveg, az „érvényességének” 
szövegrész helyébe a ,,hatályának” szöveg, 46.  § (2) bekezdésében a ,,TEP” szövegrész helyébe a ,,REP” szöveg, 46.  §
(3) bekezdésében a ,,TEP részére megküldi” szövegrész helyébe a ,,REP-pel közli” szöveg, 47.  § (1) bekezdésében
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a ,,TEP-en” szövegrész helyébe a ,,REP-en” szöveg, az „érvényességû” szövegrész helyébe a ,,hatályú” szöveg, 47.  §
(2) bekezdésben a ,,TEP-en” szövegrész helyébe a ,,REP-en” szöveg, 48.  § (1) bekezdésében a ,,TEP-nek” szövegrész
helyébe a ,,REP-nek” szöveg, 48.  § (2) bekezdésében a ,,TEP” szövegrész helyébe a ,,REP” szöveg, 48.  § (3) bekezdés
a) pontjában a ,,TEP-nek” szövegrész helyébe a ,,REP-nek” szöveg, 48.  § (3) bekezdés b) pontjában a ,,TEP-tõl”
szövegrész helyébe a ,,REP-tõl” szöveg, a ,,megküldi” szövegrész helyébe a ,,közli” szöveg, a ,,jegyzõnek” szövegrész
helyébe a ,,jegyzõvel” szöveg, 48.  § (4) bekezdés a) pontjában a ,,TEP-nek” szövegrész helyébe a ,,REP-nek” szöveg, 48.  § 
(4) bekezdés b) pontjában a ,,TEP-tõl” szövegrész helyébe a ,,REP-tõl” szöveg, 48.  § (5) bekezdésében a ,,TEP-nek”
szövegrész helyébe a ,,REP-nek” szöveg, 49.  §-ában a ,,TEP” szövegrész helyébe a ,,REP” szöveg, 1. számú melléklet
I. pontjában a ,,személyi adatai” szövegrész helyébe a ,,személyes adatai” szöveg, 2. számú melléklet I. pontjában
a ,,Személyi adatok” szövegrész helyébe a ,,Személyes adatok” szöveg, 2. számú melléklet I. pont 1. alpontjában
a ,,személyi adatok” szövegrész helyébe a ,,személyes adatok” szöveg, 2. számú melléklet I. pont 3. alpontjában
a ,,személyi adatai” szövegrész helyébe a ,,személyes adatai” szöveg, 4. számú melléklet I. pont 1. alpontjában
a ,,Személyi adatok” szövegrész helyébe a ,,Személyes adatok” szöveg, 4. számú melléklet II. pont 1. alpontjában
a ,,Személyi adatok” szövegrész helyébe a ,,Személyes adatok” szöveg, 5. számú melléklet I. pontjában
a ,,szakvéleménye, vagy” szövegrész helyébe a ,,szakhatósági állásfoglalása vagy szakvéleménye, vagy” szöveg,
7. számú melléklet I. pontjában a ,,személyi adatai” szövegrész helyébe a ,,személyes adatai” szöveg, 8. számú melléklet 
I. pontjában a ,,személyi adatai” szövegrész helyébe a ,,személyes adatai” szöveg, 10. számú melléklet I. pontjában
a ,,személyi adatai” szövegrész helyébe a ,,személyes adatai” szöveg, 11. számú melléklete címében a ,,Területi”
szövegrész helyébe a ,,Regionális” szöveg, 11. számú melléklet I. pontjában a ,,személyi adatai” szövegrész helyébe
a ,,személyes adatai” szöveg, 12. számú mellékletében a ,,személyi adatai” szövegrész helyébe a ,,személyes adatai”
szöveg, a ,,területi” szövegrész helyébe a ,,regionális” szöveg lép.

454.  § Hatályát veszti a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint
folyósításának részletes szabályairól  szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 6/A.  § (4) bekezdése, 7.  § (1), (3) bekezdése,
8.  § (2) bekezdése, 12.  § (2) bekezdése, 15.  § (6) bekezdése, 26.  § (2) bekezdés a) pontja, 29.  § (3) bekezdése, 37.  §
(5) bekezdése, 38.  § (3), (5) bekezdése, 44.  § (1) bekezdésében az „érvényessége” szövegrész, 58.  §-a, 61.  §-a.

Az életüktõl és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról  szóló tör vény ben
meghatározott határidõk ismételt megnyitásáról és a kárpótlás lezárásáról  szóló 2006. évi XLVII. törvény
végrehajtásáról  szóló 67/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosítása

455.  § Az életüktõl és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról  szóló tör vény ben
meghatározott határidõk ismételt megnyitásáról és a kárpótlás lezárásáról  szóló 2006. évi XLVII. törvény
végrehajtásáról  szóló 67/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 1.  § (3) bekezdésében az „Az igény” szövegrész helyébe az
„A kérelem” szöveg, 4.  § (1) bekezdésében az „az Adatlapon” szövegrész helyébe az „a kérelemben” szöveg, 4.  §
(2) bekezdésében az „elõterjesztette igényét” szövegrész helyébe a ,,benyújtotta kérelmét” szöveg, az „igényt”
szövegrész helyébe a ,,kérelmet” szöveg, az „ille té kes megyei (fõvárosi) kárpótlási hivatal” szövegrész helyébe az
„Igazságügyi Hivatal területi szerve” szöveg, 4.  § (3) bekezdésében az „A megyei (fõvárosi) igazságügyi hivatalnak”
szövegrész helyébe az „Az Igazságügyi Hivatal területi szervének” szöveg, 5.  § (4) bekezdésében a ,,bankszámlára”
szövegrész helyébe a ,,fizetési számlára” szöveg lép.

456.  § Hatályát veszti az életüktõl és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról  szóló tör vény ben
meghatározott határidõk ismételt megnyitásáról és a kárpótlás lezárásáról  szóló 2006. évi XLVII. törvény
végrehajtásáról  szóló 67/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 1.  § (1) bekezdésében az „(a továb biak ban: Adatlap)” szöveg, 1.  § 
(4) bekezdése, 2.  § (1) bekezdésében a ,,határozattal” szövegrész, 2.  § (2) bekezdésében a ,,határozatában” szövegrész,
4.  § (3) bekezdésében az „ , ebben az esetben az ügyintézési határidõ újra kezdõdik” szövegrész, 6.  §-a, melléklet I. pont
13. alpontjában az „és száma” szövegrész.

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl  szóló 2004. évi CV. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról  szóló 71/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet módosítása

457.  § (1) A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl  szóló 2004. évi CV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról  szóló
71/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet 7.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
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„(1) A szolgáltatás tárgyának átadásakor, átvételekor,  illetve a szolgáltatás teljesítésekor jegyzõkönyvet kell felvenni. A
jegyzõkönyv felvételérõl a szolgáltatást elrendelõ döntésben megjelölt személy, ille tõ leg ennek hiányában az
igénybevevõ köteles gondoskodni. A jegyzõkönyvben rögzíteni kell az igénybevételt elrendelõ hatóság
megnevezését, a szolgáltatásra kötelezett nevét,  illetve székhelyét (telephelyét, fióktelepét), az igénybevevõ adatait,
a szolgáltatás tárgyát, teljesítésének helyét, idejét, az igénybevételt elrendelõ határozat számát, harmadik személynek
a szolgáltatás tárgyára vonatkozó esetleges jogát, továbbá minden olyan tényt vagy adatot, amelyet bármelyik fél
a kártalanítás szempontjából lényegesnek tart.”

(2) A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl  szóló 2004. évi CV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról  szóló
71/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet 23.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A Honvédség és a rendvédelmi szervek részére szükséges technikai eszközöket a hadkiegészítõ parancsnokság
vezetõje a kérelem beérkezésétõl számított negyvenöt munkanapon belül jelöli ki. Ha a hadkiegészítõ parancsnokság
ille té kességi területén a kérelemnek megfelelõ technikai eszköz igénybevételre nem jelölhetõ ki, a hadkiegészítõ
parancsnokság ennek megállapításától számított öt munkanapon belül az igénybevételre történõ kijelölés érdekében
a másik hadkiegészítõ parancsnokságot keresi meg, és errõl tájékoztatja az igénybevevõt.”

(3) A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl  szóló 2004. évi CV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról  szóló
71/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet 23.  § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A technikai eszköz igénybevételre történõ kijelölésérõl  szóló döntést a hadkiegészítõ parancsnokság közli az
igénybevevõvel.”

(4) A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl  szóló 2004. évi CV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról  szóló
71/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet 26.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„26.  § A hadkiegészítõ parancsnokság vezetõje az igénybevevõ igénybevételre vonatkozó kérelme alapján
a szolgáltatásra kötelezettet
a)  a technikai eszköz elõállítására és átadására vagy
b) a technikai eszközzel történõ fuvarozási, ille tõ leg személyszállítási szolgáltatás teljesítésére
a kérelem beérkezését követõ öt munkanapon belül kötelezi.”

458.  § A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl  szóló 2004. évi CV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról  szóló
71/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet 6.  § (1) bekezdésében az „átadásakor” szövegrész helyébe a ,,szóbeli közlésekor”
szöveg, 15.  § (5) bekezdésében a ,,tájékoztatja az igénybevevõt” szövegrész helyébe a ,,tájékoztatja a megyei
közgyûlés elnökét vagy – a fõvárosban – a fõpolgármestert, az igénybevevõt” szöveg, 15.  § (6) bekezdésében
a ,,kijelölés idõtartamára rendszeres” szövegrész helyébe a ,,kijelölés idõtartamára hivatalból rendszeres” szöveg, 18.  §
(2) bekezdésében az „A határozat öt példányban készül, melynek egy-egy példányát” szövegrész helyébe az
„Az igénybevételrõl  szóló döntést” szöveg, 52.  § (1) bekezdésében, 54.  § (2) bekezdésében, 55.  § (1) bekezdés
b) pontjában az „az önkormányzati és területfejlesztési miniszter” szövegrész helyébe az „a katasztrófák elleni
védekezésért felelõs miniszter” szöveg lép.

A frekvenciahasználati jogosultság megszerzését szolgáló árverés és pályázat szabályairól  szóló 
78/2006. (IV. 4.) Korm. rendelet módosítása

459.  § A frekvenciahasználati jogosultság megszerzését szolgáló árverés és pályázat szabályairól  szóló 78/2006. (IV. 4.) Korm.
rendelet 10.  § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) A kiírási dokumentáció lehetõvé teheti a (2) bekezdés szerinti dokumentumok elektronikus formában vagy más
módon történõ benyújtását.”

460.  § A frekvenciahasználati jogosultság megszerzését szolgáló árverés és pályázat szabályairól  szóló 78/2006. (IV. 4.) Korm.
rendelet 3.  § (1) bekezdésében az „és szolgáltatás szabályairól  szóló 2004. évi CXL. törvény (a továb biak ban: Ket.)”
szövegrész helyébe az „általános szabályairól  szóló tör vény” szöveg, 10.  § (5) bekezdésében a ,,szerv” szövegrész
helyébe a ,,hatóság” szöveg, 13.  § (1) bekezdés felvezetõ szövegében a ,,15 napon” szövegrész helyébe a ,,tíz
munkanapon” szöveg, 20.  § (4) bekezdésében a ,,résztvevõnek” szövegrész helyébe a ,,résztvevõvel” szöveg,
a ,,megküldi” szövegrész helyébe a ,,közli” szöveg, a ,,nyilvánosságra hozza” szövegrész helyébe a ,,nyilvánosan
közzéteszi” szöveg, 24.  § (6) bekezdésében a ,,30 nappal” szövegrész helyébe a ,,huszonkét munkanappal” szöveg,
29.  § (4) bekezdésében a ,,30 nappal” szövegrész helyébe a ,,huszonkét munkanappal” szöveg lép.
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A veszélyes katonai objektumokkal kapcsolatos hatósági eljárás rendjérõl  szóló 
95/2006. (IV. 18.) Korm. rendelet módosítása

461.  § (1) A veszélyes katonai objektumokkal kapcsolatos hatósági eljárás rendjérõl  szóló 95/2006. (IV. 18.) Korm. rendelet 3.  §
(3) bekezdés helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az eljárásban a hatóság és a szakhatóság részérõl csak olyan személyek vehetnek részt, akiknek
a nemzetbiztonsági ellenõrzése megtörtént.”

(2) A veszélyes katonai objektumokkal kapcsolatos hatósági eljárás rendjérõl  szóló 95/2006. (IV. 18.) Korm. rendelet 9.  §
(2) bekezdés helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A veszélyes katonai objektum felügyeleti hatósági eljárások elektronikus úton nem intézhetõk.”

(3) A veszélyes katonai objektumokkal kapcsolatos hatósági eljárás rendjérõl  szóló 95/2006. (IV. 18.) Korm. rendelet 12.  §-a 
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„12.  § (1) A hatósági engedély iránti kérelmet az elsõfokú veszélyes katonai objektum felügyeleti hatóság részére az 5.
melléklet szerinti adattartalommal, egy példányban kell elõterjeszteni.
(2) Az elsõ fokú veszélyes katonai objektum felügyeleti hatóság az 5. melléklet szerinti adattartalommal
rendszeresített nyomtatványt ad ki.
(3) A kérelemhez csatolni kell a biztonsági elemzés vagy biztonsági jelentés teljes és minõsített adatot nem tartalmazó 
változatának két-két írásos,  illetve elektronikus példányát.”

(4) A veszélyes katonai objektumokkal kapcsolatos hatósági eljárás rendjérõl  szóló 95/2006. (IV. 18.) Korm. rendelet
5. számú melléklete helyébe e rendelet 20. melléklete lép.

462.  § A veszélyes katonai objektumokkal kapcsolatos hatósági eljárás rendjérõl  szóló 95/2006. (IV. 18.) Korm. rendelet 3.  §
(2) bekezdésében a ,,határozatát” szövegrész helyébe a ,,döntését” szöveg, a ,,kilencven nap” szövegrész helyébe
a ,,hatvanöt munkanap” szöveg, 13.  § (1) bekezdésében a ,,vizsgálattal” szövegrész helyébe a ,,szemlével” szöveg, 18.  §
(2) bekezdésében az „öt napon” szövegrész helyébe az „öt munkanapon” szöveg, 20.  § (4) bekezdésében a ,,hatóság
képviselõjét” szövegrész helyébe a ,,hatóságot” szöveg, 22.  § (2) bekezdésében a ,,8 napon” szövegrész helyébe az „öt
munkanapon” szöveg lép.

463.  § Hatályát veszti a veszélyes katonai objektumokkal kapcsolatos hatósági eljárás rendjérõl  szóló 95/2006. (IV. 18.) Korm.
rendelet 5.  § (1) bekezdése, 18.  § (3) bekezdése, 23.  § (1) bekezdésében az „a (2) bekezdés kivételével” szövegrész, 23.  §
(2) bekezdése.

A jogosult állatorvos hatáskörérõl és a mûködésével kapcsolatos részletes szabályokról  szóló 
113/2006. (V. 12.) Korm. rendelet módosítása

464.  § A jogosult állatorvos hatáskörérõl és a mûködésével kapcsolatos részletes szabályokról  szóló 113/2006. (V. 12.) Korm.
rendelet 8.  § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Az MgSzH területi szerve az engedélyt és az engedély visszavonásáról hozott határozatot a kerületi fõállatorvossal
is közli, a szerzõdést a kerületi fõállatorvosnak megküldi.”

465.  § A jogosult állatorvos hatáskörérõl és a mûködésével kapcsolatos részletes szabályokról  szóló 113/2006. (V. 12.) Korm.
rendelet 1.  § (1) bekezdésében az „A jogosult állatorvos” szövegrész helyébe az „Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv
egyes állami feladatainak elvégzésére feljogosított magánállatorvos (a továb biak ban: jogosult állatorvos)” szöveg, 1.  §
(5) bekezdés b) pontjában az „emberi fogyasztásra  való alkalmatlanságot megállapító határozat meghozatalára”
szövegrész helyébe az „az emberi fogyasztásra  való alkalmatlanság megállapítására” szöveg, 2.  § (2) bekezdésében
a ,,szervének igazgatója” szövegrész helyébe a ,,szerve” szöveg, 3.  § (1) bekezdésében a ,,szervének igazgatója”
szövegrész helyébe a ,,szerve” szöveg, 3.  § (2) bekezdésében a ,,szervének igazgatója” szövegrész helyébe a ,,szerve”
szöveg, 3.  § (3) bekezdésében a ,,szervének igazgatója” szövegrész helyébe a ,,szerve” szöveg, 3.  § (3) bekezdés
b) pontjában az „az ille té kes megye” szövegrész helyébe az „a megye” szöveg, 4.  § (1) bekezdésében a ,,szervének
igazgatója” szövegrész helyébe a ,,szerve” szöveg, 9.  § (1) bekezdés felvezetõ szövegében a ,,szervének igazgatója”
szövegrész helyébe a ,,szerve” szöveg lép.
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466.  § Hatályát veszti a jogosult állatorvos hatáskörérõl és a mûködésével kapcsolatos részletes szabályokról  szóló 113/2006.
(V. 12.) Korm. rendelet 1.  § (7) bekezdésében a ,,vagy a jogosult állatorvos a hatáskörét nem látja el, akkor azon
a területen,  illetve idõszakban” szövegrész, 2.  § (1) bekezdésében az „ille té kes” szövegrész, 3.  § (3) bekezdés
b) pontjában az „– ille té kességi összeütközések nélkül –” szövegrész.

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatáskörérõl  szóló 
162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet módosítása

467.  § A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatáskörérõl  szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet
a következõ 16/C.  §-sal egészül ki:
„16/C.  § (1) A Kormány a vad védelmérõl, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról  szóló 1996. évi LV. törvény
szerinti kárszakértõ,  illetve vadgazdálkodási tervezésre jogosult szakértõ szolgáltatási tevékenységek tekintetében
a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól  szóló 2009. évi LXXVI. törvény
(a továb biak ban: Szolgtv.) szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként a minisztert jelöli ki.
(2) A Kormány az agrárgazdaság fejlesztésérõl  szóló 1997. évi CXIV. törvény 5.  § (2) bekezdése szerinti agrárgazdasági
és agrár-vidékfejlesztési szakértõ szolgáltatási tevékenységek tekintetében a Szolgtv. szerinti szolgáltatás felügyeletét
ellátó hatóságként a minisztert jelöli ki.”

A szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl  szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet
módosítása

468.  § A szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl  szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 15.  §-a helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„15.  § (1) A miniszter a társadalmi párbeszédért  való felelõssége körében
a)  képviseli a Kormányt az országos érdekegyeztetésben,
b) összehangolja a kormányzati szervek érdekegyeztetéssel, szociális párbeszéddel kapcsolatos tevékenységét,
c)  részt vesz a gazdasági, szociális, munkaügyi, foglalkoztatási, szakképzési, munkavédelmi, valamint
fogyasztóvédelmi érdekegyeztetésben, továbbá ellátja,  illetve biztosítja a Kormány képviseletét a feladatköréhez
tartozó érdekegyeztetõ testületekben,
d)  figyelemmel kíséri az érdekegyeztetésben létrejött megállapodások végrehajtását,
e)  figyelemmel kíséri,  illetve segíti a munkaügyi kapcsolatok, az érdekegyeztetés és a szociális párbeszéd folyamatait,
javaslatot dolgoz ki az érdekegyeztetés, a szociális párbeszéd és a társadalmi párbeszéd intézmény- és
fórumrendszerének továbbfejlesztésére,
f)  meghatározza a kollektív szerzõdések regisztrálásának szabályait, nyilvántartja és elemzi a kollektív szerzõdéseket,
dönt a kollektív szerzõdés hatályának az ágazatra (alágazatra) történõ kiterjesztésérõl,
g)  figyelemmel kíséri a munkaügyi viták, konfliktusok feloldásának rendjét.
(2) Az (1) bekezdés f) pontja szerinti kollektív szerzõdés hatályának az ágazatra (alágazatra) történõ kiterjesztésével
kapcsolatos hatósági eljárásban a Kormány – a kiterjesztési kérelemmel érintett kollektív szerzõdést aláíró
érdekképviseletek reprezentativitásának megállapítása kérdésében – szakhatóságként az Ágazati Részvételt
Megállapító Bizottságot jelöli ki.”

A lobbitevékenységrõl  szóló 2006. évi XLIX. törvény végrehajtásáról  szóló 176/2006. (VIII. 14.) Korm.
rendelet módosítása

469.  § (1) A lobbitevékenységrõl  szóló 2006. évi XLIX. törvény végrehajtásáról  szóló 176/2006. (VIII. 14.) Korm. rendelet 2.  §-a
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„2.  § (1) A lobbisták Ltv. 6.  §-a szerinti bejelentése tartalmazza:
a)  a lobbista lakcímét, a felsõfokú végzettségét igazoló okiratának számát,
b) azon lobbiszervezetek nevét, amelyek megbízása alapján a lobbista lobbitevékenységet folytat.
(2) A lobbisták nyilvántartása tartalmazza
a)  a lobbista lakcímét, a felsõfokú végzettségét igazoló okiratának számát,
b) a lobbista nyilvántartásba vételének idõpontját, amennyiben korábban már szerepelt a nyilvántartásban, akkor
annak az idõpontját is és a korábbi nyilvántartásból  való törlés okát,
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c)  azon lobbiszervezetek nevét, amelyek megbízása alapján a lobbista lobbitevékenységet folytat,
d)  a lobbista lobbiigazolványának sorszámát,
e)  a lobbista lobbiigazolványa visszavonásának idõpontját.”

(2) A lobbitevékenységrõl  szóló 2006. évi XLIX. törvény végrehajtásáról  szóló 176/2006. (VIII. 14.) Korm. rendelet 3.  §-a
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„3.  § (1) A lobbiszervezet Ltv. 6.  § szerinti bejelentése tartalmazza:
a)  a lobbiszervezet székhelyét,
b) a lobbiszervezet képviseletére jogosultak nevét, lakcímét,
c)  azon lobbisták nevét, akik a lobbiszervezet megbízása alapján lobbitevékenységet folytatnak,
d)  azon személyek nevét, akik a lobbiszervezet személyes közremûködõ tagjai vagy bármilyen szerzõdéses
kapcsolatban állnak a lobbiszervezettel, és közeli hozzátartozóik az Ltv. alapján nem folytathatnak
lobbitevékenységet.
(2) A lobbiszervezetek nyilvántartása tartalmazza
a)  a lobbiszervezet nevét,
b) a lobbiszervezet székhelyét,
c)  a lobbiszervezet képviseletére jogosultak nevét, lakcímét,
d)  azon lobbisták nevét, akik a lobbiszervezet megbízása alapján lobbitevékenységet folytatnak,
e)  azon személyek nevét, akik a lobbiszervezet személyes közremûködõ tagjai vagy bármilyen szerzõdéses
kapcsolatban állnak a lobbiszervezettel, és közeli hozzátartozóik az Ltv. alapján nem folytathatnak
lobbitevékenységet,
f)  nyilvántartásba vételének idõpontját, amennyiben korábban már szerepelt a nyilvántartásban, akkor annak az
idõpontját is és a korábbi nyilvántartásból  való törlés okát,
g)  a lobbiszervezet regisztrációs számát.”

(3) A lobbitevékenységrõl  szóló 2006. évi XLIX. törvény végrehajtásáról  szóló 176/2006. (VIII. 14.) Korm. rendelet 4.  §
(1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A lobbistának,  illetve a lobbiszervezetnek a Központi Igazságügyi Hivatalhoz (a továb biak ban: Hivatal) tett
bejelentéséhez csatolni kell egy írásbeli nyilatkozatot arról, hogy a lobbitevékenység folytatásának az Ltv. szerint
nincsen akadálya.”

(4) A lobbitevékenységrõl  szóló 2006. évi XLIX. törvény végrehajtásáról  szóló 176/2006. (VIII. 14.) Korm. rendelet 11.  §
(1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A Hivatal a lobbista részére a nyilvántartásba vételt követõ 15 munkanapon belül lobbiigazolványt
(a továb biak ban: igazolvány) állít ki.”

(5) A lobbitevékenységrõl  szóló 2006. évi XLIX. törvény végrehajtásáról  szóló 176/2006. (VIII. 14.) Korm. rendelet 14.  §-a
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„14.  § Az igazolvány A/7 méretû (105x74,25 mm), laminált fóliával fedett papírkártya, amelyen az Ltv.-ben
meghatározott adatokon túl szerepel
a)  a lobbista minõségének megjelölése,
b) a „LOBBIIGAZOLVÁNY” és a ,,Személyazonosításra alkalmas igazolvány felmutatásával együtt érvényes” felirat,
c)  az igazolvány sorszáma,
d)  a Hivatal vezetõjének aláírása és pecsétje, valamint
e)  a „Tudni valók:
 1.   A lobbitevékenységrõl  szóló 2006. évi XLIX. törvény alapján a lobbista a lobbiigazolvány, valamint
személyazonosításra alkalmas igazolvány felmutatásával a be- és kiléptetés rendjére vonatkozó elõ írásoknak
meg fele lõen jogosult a lobbitevékenységgel érintett szervvel elõ ze tesen egyeztetett idõpontban a szerv helyiségeibe
belépni.
 2.   Az igazolvány visszavonásig hatályos.” felirat.”

(6) A lobbitevékenységrõl  szóló 2006. évi XLIX. törvény végrehajtásáról  szóló 176/2006. (VIII. 14.) Korm. rendelet 15.  §
(5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A díj nem téríthetõ vissza akkor sem, ha a bejelentést visszavonták.”

470.  § A lobbitevékenységrõl  szóló 2006. évi XLIX. törvény végrehajtásáról  szóló 176/2006. (VIII. 14.) Korm. rendelet 4.  §
(2) bekezdésében a ,,nem szerepel a nyilvántartásban” szövegrész helyébe a ,,nem tett bejelentést” szöveg, 8.  §
a)–f) pontjában a ,,nyilvántartásba vétel” szövegrész helyébe a ,,bejelentés” szöveg, 11.  § (3) bekezdésében az
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„érvényes” szövegrész helyébe a ,,hatályos” szöveg, 15.  § (4) bekezdésében a ,,nyilvántartásba vételi kérelem”
szövegrész helyébe a ,,bejelentés” szöveg lép.

471.  § Hatályát veszti a lobbitevékenységrõl  szóló 2006. évi XLIX. törvény végrehajtásáról  szóló 176/2006. (VIII. 14.) Korm.
rendelet 10.  §-a.

A számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerbõl történõ szolgáltatás feltételeit tartalmazó
szolgáltatási szerzõdés kötelezõ elemeirõl  szóló 207/2006. (X. 16.) Korm. rendelet módosítása

472.  § A számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerbõl történõ szolgáltatás feltételeit tartalmazó szolgáltatási szerzõdés
kötelezõ elemeirõl  szóló 207/2006. (X. 16.) Korm. rendelet 2.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A szerzõdésnek tartalmaznia kell a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter által az Inytv. 75.  § (1) bekezdése
alapján hozott, a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer szolgáltatásainak igénybevételét engedélyezõ
határozat számát.”

473.  § A számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerbõl történõ szolgáltatás feltételeit tartalmazó szolgáltatási szerzõdés
kötelezõ elemeirõl  szóló 207/2006. (X. 16.) Korm. rendelet 2.  § (3) bekezdésében a ,,rendelkeznek a minisztérium”
szövegrész helyébe a ,,részére a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter” szöveg, az „engedélyezõ határozatával” 
szövegrész helyébe az „engedélyezett,” szöveg, 3.  § c) pontjában a ,,nevét, anyja nevét, születési helyét és idejét”
szövegrész helyébe a ,,természetes személyazonosító adatait” szöveg lép.

A polgármester öregségi nyugdíja, valamint közszolgálati járadéka megállapításáról 
és folyósításáról  szóló 209/2006. (X. 17.) Korm. rendelet módosítása

474.  § A polgármester öregségi nyugdíja, valamint közszolgálati járadéka megállapításáról és folyósításáról  szóló 209/2006.
(X. 17.) Korm. rendelet 1.  § (3) bekezdésében az „az igény” szövegrész helyébe az „a kérelem” szöveg,
a ,,nyugdíjbiztosítási” szövegrész helyébe a ,,regionális nyugdíjbiztosítási” szöveg, 4.  § (1) bekezdésében
a ,,folyósításának megszüntetésérõl” szövegrész helyébe a ,,folyósítását megszünteti” szöveg, 4.  § (3) bekezdésében
a ,,határozatban intézkedik” szövegrész helyébe a ,,dönt” szöveg, 5.  §-ában a ,,határozattal intézkedik” szövegrész
helyébe a ,,dönt” szöveg, az „újrafolyósítása iránt” szövegrész helyébe az „újrafolyósításáról” szöveg lép.

475.  § Hatályát veszti a polgármester öregségi nyugdíja, valamint közszolgálati járadéka megállapításáról és folyósításáról
 szóló 209/2006. (X. 17.) Korm. rendelet 2.  § (1) bekezdése, 3.  § (2) bekezdése, 4.  § (1) bekezdésében a ,,határozattal
intézkedik” szövegrész, 7.  § (1)–(6) bekezdése.

Az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelmérõl  szóló 2005. évi XV. törvény
végrehajtásának egyes szabályairól  szóló 213/2006. (X. 27.) Korm. rendelet módosítása

476.  § (1) Az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelmérõl  szóló 2005. évi XV. törvény végrehajtásának egyes
szabályairól  szóló 213/2006. (X. 27.) Korm. rendelet 1.  §-a a következõ (9) és (10) bekezdéssel egészül ki:
„(9) Az (1) és a (8) bekezdésben szabályozott eljárásokban a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól  szóló
tör vény központi államigazgatási szerv vezetõjének az elsõ fokú döntése elleni fellebbezést kizáró rendelkezése nem
alkalmazható.
(10) Ha a kérelmezõ a kibocsátási engedély iránti kérelmében a 2. melléklet F. 1. vagy 2. pontjában meghatározott
adatokat nem igazolja, a környezetvédelmi hatóság adatszolgáltatási kérelemmel fordul az adatokról nyilvántartást
vezetõ bírósághoz vagy hatósághoz.”

(2) Az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelmérõl  szóló 2005. évi XV. törvény végrehajtásának egyes
szabályairól  szóló 213/2006. (X. 27.) Korm. rendelet 2.  § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A környezetvédelmi hatóság a 4. számú melléklet 1., 2., 4. és 5. pontja szerinti esetben ugyanazon
engedélyazonosító alatt új kibocsátási engedélyt ad ki, vagy a módosítás iránti kérelmet elutasítja. Az engedély
kiadásával kapcsolatos eljárásban a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól  szóló tör vény központi
államigazgatási szerv vezetõjének az elsõ fokú döntése elleni fellebbezést kizáró rendelkezése nem alkalmazható.”
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(3) Az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelmérõl  szóló 2005. évi XV. törvény végrehajtásának egyes
szabályairól  szóló 213/2006. (X. 27.) Korm. rendelet 11.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A kérelemhez csatolni kell a 6. mellékletében szereplõ adatokat is, az 5.  § (1) bekezdés szerinti nyomtatványok
felhasználásával. Ha a kérelmezõ a 6. melléklet 2. a) vagy b) pontjában szereplõ adatokat nem igazolja,
a környezetvédelmi hatóság adatszolgáltatási kérelemmel fordul az adatokról nyilvántartást vezetõ bírósághoz vagy
hatósághoz.”

(4) Az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelmérõl  szóló 2005. évi XV. törvény végrehajtásának egyes
szabályairól  szóló 213/2006. (X. 27.) Korm. rendelet 11.  § (4) és (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések
lépnek:
„(4) A (3) bekezdés szerinti határozatot a miniszter közli a jegyzékkezelõvel.
(5) A jegyzékkezelõ az új belépõ tartalék terhére kiosztott éves mennyiségét a környezetvédelmi miniszter az
e tárgyban hozott határozata szerint, az annak közlését követõ 5 napon belül írja jóvá az üzemeltetõ számláján.”

(5) Az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelmérõl  szóló 2005. évi XV. törvény végrehajtásának egyes
szabályairól  szóló 213/2006. (X. 27.) Korm. rendelet 11/A.  §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A (3) bekezdésben szabályozott, a kibocsátási engedély visszavonására irányuló eljárásban a közigazgatási
hatósági eljárás általános szabályairól  szóló tör vény központi államigazgatási szerv vezetõjének az elsõ fokú döntése
elleni fellebbezést kizáró rendelkezése nem alkalmazható.”

(6) Az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelmérõl  szóló 2005. évi XV. törvény végrehajtásának egyes
szabályairól  szóló 213/2006. (X. 27.) Korm. rendelet 12.  §-a a következõ (11) és (12) bekezdéssel egészül ki:
„(11) Ha a kérelmezõ a Magyarországon bejegyzett teljesítési megbízottra vonatkozó cégkivonatot nem csatolja,
a környezetvédelmi hatóság az adatok szolgáltatása iránt megkeresi az adatokról nyilvántartást vezetõ bíróságot.
(12) A közös teljesítésre vonatkozó megállapodás jóváhagyására irányuló eljárásban a közigazgatási hatósági eljárás
általános szabályairól  szóló tör vény központi államigazgatási szerv vezetõjének az elsõ fokú döntése elleni
fellebbezést kizáró rendelkezése nem alkalmazható.”

(7) Az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelmérõl  szóló 2005. évi XV. törvény végrehajtásának egyes
szabályairól  szóló 213/2006. (X. 27.) Korm. rendelet 19.  §-a a következõ (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Az (1), valamint a (3)–(6) bekezdésekben szabályozott eljárásokban a közigazgatási hatósági eljárás általános
szabályairól  szóló tör vény központi államigazgatási szerv vezetõjének az elsõ fokú döntése elleni fellebbezést kizáró
rendelkezése nem alkalmazható.”

(8) Az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelmérõl  szóló 2005. évi XV. törvény végrehajtásának egyes
szabályairól  szóló 213/2006. (X. 27.) Korm. rendelet 6. számú melléklet 1. pont a) alpontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
(A kérelem tartalma)
„a) A kérelmezõ levelezési címe, telefonszáma, faxszáma, e-mail címe, adóazonosító jele;”

477.  § Az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelmérõl  szóló 2005. évi XV. törvény végrehajtásának egyes
szabályairól  szóló 213/2006. (X. 27.) Korm. rendelet 1.  § (2) bekezdésében a ,,Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 
(a továb biak ban: minisztérium) hivatalos lapjában, valamint” szövegrész helyébe a ,,Magyar Közlöny mellékleteként
megjelenõ Hivatalos Értesítõben, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (a továb biak ban: minisztérium)
hivatalos lapjában, valamint a környezetvédelmi hatóság” szöveg, 11.  § (3) bekezdésében a ,,figye lembe véte lével”
szövegrész helyébe a ,,kikérésével” szöveg, 12.  § (3) bekezdésében a ,,társaság” szövegrész helyébe a ,,társaság vagy
egyéni vállalkozó” szöveg, 12.  § (7) bekezdésében a ,,kérelemhez” szövegrész helyébe
a ,,kérelemhez – a (11) bekezdésben foglalt eltéréssel –” szöveg, 12.  § (7) bekezdés b) pontjában a ,,kérelem hiteles
másolatát” szövegrész helyébe a ,,kérelem hiteles másolatát, egyéni vállalkozó esetén annak az igazolását, hogy
szerepel az egyéni vállalkozói nyilvántartásban” szöveg, a ,,dokumentum hiteles” szövegrész helyébe
a ,,dokumentum” szöveg, 12.  § (8), (9) bekezdésében a ,,tizenöt napon” szövegrész helyébe a ,,tíz munkanapon”
szöveg, 15.  § (3) bekezdésében a ,,nyilvánosak” szövegrész helyébe a ,,nyilvánosak, azokat a környezetvédelmi hatóság 
a honlapján közzéteszi” szöveg, 2. számú melléklet A. pont A.1 alpontjában a ,,neve; cégjegyzékszáma; cégjegyzésre
jogosult képviselõ(k) neve és beosztása, székhelyének címe,” szövegrész helyébe a ,,cégjegyzékszáma” szöveg lép.

478.  § Hatályát veszti az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelmérõl  szóló 2005. évi XV. törvény
végrehajtásának egyes szabályairól  szóló 213/2006. (X. 27.) Korm. rendelet 11.  § (3) bekezdésében az „a Magyar
Energia Hivatal szakvéleményének figye lembe véte lével” szövegrész, 12.  § (7) bekezdés a) pontjában a ,,magyar
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nyelven,  illetve a megállapodás magyar nyelvû hiteles fordítását” szövegrész, 15.  § (1) bekezdés elsõ mondata, 19.  §
(1) bekezdésében a ,,határozatban” szövegrész, 19.  § (3), (4) bekezdésében a ,,határozatban” szövegrész, 19.  §
(5) bekezdés a) pontjában a ,,határozatban” szövegrész, 19.  § (6) bekezdésében a ,,határozatban” szövegrész, 2. számú
melléklet A. pont A.1 alpontjában a ,, ,  valamint a kibocsátási engedéllyel kapcsolatos teendõkért felelõs képvelõjének
neve, telefon- és faxszáma és e-mail címe” szövegrész.

A környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) részt vevõ szervezetek nyilvántartásáról
 szóló 214/2006. (X. 31.) Korm. rendelet módosítása

479.  § (1) A környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) részt vevõ szervezetek nyilvántartásáról  szóló
214/2006. (X. 31.) Korm. rendelet 1.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az OKTVF megkeresi az ille té kes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõséget (a továb biak ban:
felügyelõség) annak érdekében, hogy tájékozódjon arról, a szervezet betartja-e a hatályos környezetvédelmi
jogszabályokat.”

(2) A környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) részt vevõ szervezetek nyilvántartásáról  szóló
214/2006. (X. 31.) Korm. rendelet 1.  § (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(8) A nyilvántartásba vételrõl  szóló határozatát az OKTVF közli a (2) bekezdésben meghatározott felügyelõséggel,
 illetve a belföldi jogsegély keretében megkeresett más hatósággal.”

(3) A környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) részt vevõ szervezetek nyilvántartásáról  szóló
214/2006. (X. 31.) Korm. rendelet 1.  § (10) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(10) A felügyelõség a 2.  § (1) bekezdés a) pontjában,  illetve a 2.  § (5) bekezdés a) pontjában meghatározott hatósági
határozatát közli az OKTVF-fel, továbbá értesíti az OKTVF-et annak jogerõre emelkedésérõl.”

(4) A környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) részt vevõ szervezetek nyilvántartásáról  szóló
214/2006. (X. 31.) Korm. rendelet a következõ 4/A.  §-sal egészül ki:
„4/A.  § Az OKTVF e rendeletben szabályozott eljárásaiban a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól  szóló
tör vény központi államigazgatási szerv vezetõjének az elsõ fokú döntése elleni fellebbezést kizáró rendelkezése nem
alkalmazható.”

480.  § Hatályát veszti a környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) részt vevõ szervezetek
nyilvántartásáról  szóló 214/2006. (X. 31.) Korm. rendelet 1.  § (3) bekezdése, 1. számú mellékletében a ,,NYILATKOZAT A
SZEMÉLYES ADATOKRÓL” címû adatlap.

A felsõoktatási intézmények felvételi eljárásairól  szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet módosítása

481.  § (1) A felsõoktatási intézmények felvételi eljárásairól  szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet 11.  § (2) bekezdés a) pontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A kérelem hiányos benyújtásának minõsül)
„a) a természetes személyazonosító adatok, valamint az állampolgárság megjelölésének hiánya;”

(2) A felsõoktatási intézmények felvételi eljárásairól  szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet 25/B.  § (1) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(1) A Hivatal a besorolásról  szóló döntését a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól  szóló tör vény
elõ írásai szerinti határozatban közli a jelentkezõvel.”

(3) A felsõoktatási intézmények felvételi eljárásairól  szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet 25/B.  §-a a következõ
(4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A Hivatal besorolási döntés iránti eljárásában a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól  szóló tör vény
központi államigazgatási szerv vezetõjének az elsõ fokú döntése elleni fellebbezést kizáró rendelkezése nem
alkalmazható.”

482.  § A felsõoktatási intézmények felvételi eljárásairól  szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet 7.  § (5) bekezdésében az „Ezek
közzétételérõl” szövegrész helyébe az „A felsõoktatási intézmény ezeket az információkat honlapján közzéteszi,
egyebekben a közzétételrõl” szöveg, 9.  § (1) bekezdés b) pont bb) alpontjában az „a Ket. X. fejezetében meghatározott
azonosítási eljárás (ügyfélkapu) segítségével hitelesítve elektronikus úton beküldve” szövegrész helyébe az
„ügyfélkapun keresztül” szöveg, 11.  § (1) bekezdésében a ,,Ket. 37.  §-a szerinti” szövegrész helyébe a ,,közigazgatási
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hatósági eljárás általános szabályairól  szóló tör vény szerint” szöveg, 12.  § (2) bekezdés a) pontjában a ,,személyi (név,
születési név, anyja születési neve, születési idõ és hely)” szövegrész helyébe a ,,természetes személyazonosító adatait” 
szöveg, 45.  § (13) bekezdésében a ,,Ket. 159.  §-ában szabályozott módon” szövegrész helyébe a ,,közigazgatási
hatósági eljárás általános szabályairól  szóló tör vénynek a költségmentességre vonatkozó szabályai szerint” szöveg lép.

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról  szóló 260/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

483.  § (1) A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról  szóló 260/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 4.  § (1) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(1) A Hivatal központi szervének eljárásában a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól  szóló tör vény
központi államigazgatási szerv vezetõjének az elsõ fokú döntése elleni fellebbezést kizáró rendelkezése nem
alkalmazható.”

(2) A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról  szóló 260/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 5.  §-a a következõ
(6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A Kormány a (2) és (3) bekezdésben meghatározott tevékenységek tekintetében a szolgáltatási tevékenység
megkezdésének és folytatásának általános szabályairól  szóló tör vény szerinti, a szolgáltatás felügyeletét ellátó
hatóságként a Hivatalt jelöli ki.”

(3) A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról  szóló 260/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 6.  § (3) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép, és 6.  §-a a következõ (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A Hivatal kereskedelmi hatóságként jár el:
a)  az utazásszervezõ és -közvetítõi tevékenységgel kapcsolatos külön jogszabályokban elõírt engedélyezési,
nyilvántartási és ellenõrzési feladatokban,
b) az idegenvezetõi tevékenység bejelentésére és nyilvántartásba vételére irányuló eljárásban,
c)  a lovas szolgáltatók bejelentésére és nyilvántartásba vételére irányuló eljárásban,
d)  a tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenység bejelentésére és nyilvántartásba vételére irányuló eljárásban,
e)  a nemesfémbõl készült ékszer, díszmûáru és egyéb tárgy forgalmazására irányuló kereskedelmi tevékenységgel
összefüggõ eljárásokban.
(4) A Kormány kereskedelmi hatóságként a Hivatalt jelöli ki a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelõzésérõl 
és megakadályozásáról  szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továb biak ban: 2007. évi CXXXVI. törvény) 5.  § f) pontja
szerinti felügyeletet ellátó szerv feladatkörében a 2007. évi CXXXVI. törvény
a)  1.  § (1) bekezdés j) pontjában meghatározott tevékenység, valamint
b) 1.  § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott tevékenység
tekintetében.
(5) A Kormány a (3) bekezdésben meghatározott tevékenységek tekintetében a szolgáltatási tevékenység
megkezdésének és folytatásának általános szabályairól  szóló tör vény szerinti, a szolgáltatás felügyeletét ellátó
hatóságként a Hivatalt jelöli ki.”

(4) A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról  szóló 260/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 11.  § (3) bekezdés i) pontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A Hivatal – ha jogszabály másként nem rendelkezik – mûszaki biztonsági hatóságként jár el:)
„i) a földgázellátásról  szóló 2008. évi XL. törvény 118/A.  §-a alkalmazásában a turista használatú palackba történõ
PB-gáz-átfejtési tevékenység engedélyezésével kapcsolatos hatósági eljárásokban;”

(5) A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról  szóló 260/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 11.  § (3) bekezdése
a következõ p) ponttal egészül ki:
(A Hivatal – ha jogszabály másként nem rendelkezik – mûszaki biztonsági hatóságként jár el:)
„p) a gázcsatlakozó-vezeték és felhasználói berendezés létesítéséhez, biztonsági elõ írást érintõ felszereléséhez,
valamint az idõszaki ellenõrzéséhez szükséges engedély kiadására irányuló eljárásban.”

(6) A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról  szóló 260/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 11.  §-a a következõ
(4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A Kormány a (3) bekezdés i) és p) pontjában megjelölt tevékenység vonatkozásában a szolgáltatási tevékenység
megkezdésének és folytatásának általános szabályairól  szóló tör vény szerinti, a szolgáltatás felügyeletét ellátó
hatóságként a Hivatalt jelöli ki.”

(7) A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról  szóló 260/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 13.  §-a helyébe a következõ
rendelkezés lép:
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„13.  § A Hivatal a feladatkörébe tartozó közleményeket a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenõ Hivatalos
Értesítõben, valamint a Hivatal honlapján és a kormányzati portálon teszi közzé.”

(8) A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról  szóló 260/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 13/B.  § (2) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A Kormány a Hivatalnak a biztonsági papírok országhatárt,  illetve vámhatárt átlépõ kereskedelmének
engedélyezésére irányuló eljárásában
a)  a kérelemben meghatározott, vizsgált papírminta biztonsági papírnak minõsíthetõsége, vagyis a vizsgált
papírmintának a biztonsági papír jogszabályban meghatározott feltételrendszerének  való megfelelõsége és
a kérelemben meghatározott, vizsgált papírminta biztonsági papírnak minõsítése esetén a vizsgált papírminta és
bármely forgalomban lévõ magyar bankjegy, biztonsági okmány vagy értékpapír közötti azonosság megállapításának
kérdésében a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatot, valamint
b) a kérelemben meghatározott, vizsgált papírminta biztonsági papírnak minõsítése esetén a biztonságos õrzés,
tárolás feltételeinek  való megfelelõség kérdésében az Országos Rendõr-fõkapitányságot
szakhatóságként jelöli ki.”

(9) A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról  szóló 260/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet a ,,Hatálybalépés” alcímet
megelõzõen a következõ 13/E.  §-sal és 13/F.  §-sal egészül ki:
„13/E.  § (1) A Kormány a Hivatalnak a kettõs felhasználású nukleáris termékek és technológiák exportjával és
Közösségen belüli átadásának engedélyezésére irányuló eljárásában – annak elbírálása kérdésében, hogy az importált
termék, technológia reexportja, továbbá az importált létesítmény, berendezés vagy technológia segítségével
elõállított nukleáris termék exportja az atomenergia békés célú alkalmazására vonatkozó nemzetközi
kötelezettségvállalásoknak, valamint a nukleáris biztonsági elõ írásoknak megfelel-e – az Országos Atomenergia
Hivatalt szakhatóságként jelöli ki.
(2) A Kormány a Hivatalnak a kettõs felhasználású nukleáris termékek és technológiák importjával kapcsolatos
Nemzetközi Importigazolás kiadása iránti eljárásában – annak elbírálására, hogy az importált terméknek a Nukleáris
Termékellenõrzési Jegyzék,  illetve a Nukleáris Kettõs Felhasználású Termékek Ellenõrzési Jegyzéke szerinti besorolása
megfelelõ-e,  illetve amennyiben a kiszállításhoz a fogadó állam írásbeli kötelezettségvállalása szükséges, az az
atomenergia békés célú alkalmazására vonatkozó nemzetközi kötelezettségvállalásoknak, valamint a nukleáris
biztonsági elõ írásoknak megfelel-e – az Országos Atomenergia Hivatalt szakhatóságként jelöli ki.
(3) A Kormány a Hivatalnak a nukleáris termékek nukleáris fegyverrel nem rendelkezõ országba történõ exportjának
engedélyezésére irányuló eljárásában – annak elbírálása kérdésében, hogy a nukleáris és nukleáris kettõs
felhasználású termékek nemzetközi forgalmának szabályozásáról  szóló 263/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet 2.  §
(1) bekezdésében felsorolt feltételek teljesültek-e – az Országos Atomenergia Hivatalt szakhatóságként jelöli ki.
(4) A Kormány a Hivatalnak a nukleáris termékek exportjának engedélyezésére irányuló eljárásában – annak elbírálása
kérdésében, hogy a nukleáris és nukleáris kettõs felhasználású termékek nemzetközi forgalmának szabályozásáról
 szóló 263/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet 3.  § (1) és (2) bekezdésében, valamint 6.  §-ában szabályozott feltételek
teljesültek-e – az Országos Atomenergia Hivatalt szakhatóságként jelöli ki.
(5) A Kormány a Hivatalnak a nukleáris kettõs felhasználású termékeknek nukleáris fegyverrel nem rendelkezõ
országba történõ exportjának engedélyezésére irányuló eljárásában – annak elbírálása kérdésében, hogy a nukleáris
és nukleáris kettõs felhasználású termékek nemzetközi forgalmának szabályozásáról  szóló 263/2004. (IX. 23.) Korm.
rendelet 4.  §-ában meghatározott feltételek teljesültek-e – az Országos Atomenergia Hivatalt szakhatóságként jelöli ki.
(6) A Kormány a Hivatalnak a nukleáris termékek Magyarország területérõl az Európai Unió másik tagállamába,  illetve
az Európai Unió másik tagállamának területérõl Magyarországra történõ szállításának és a nukleáris kettõs
felhasználású termékek Magyarország területérõl az Európai Unióba történõ szállításának az engedélyezésére
irányuló eljárásában – annak elbírálása kérdésében, hogy a nukleáris és nukleáris kettõs felhasználású termékek
nemzetközi forgalmának szabályozásáról  szóló 263/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet 5.  §-ában és 6.  §-ában meghatározott 
feltételek teljesültek-e – az Országos Atomenergia Hivatalt szakhatóságként jelöli ki.
(7) Az (1)–(6) bekezdésben felsorolt esetekben az Országos Atomenergia Hivatal az ügyfél eljárás megindítása elõtt
benyújtott kérelmére hat hónapig felhasználható elõ ze tes szakhatósági állásfoglalást ad ki.
13/F.  § A Kormány a Hivatalnak a közbiztonságra különösen veszélyes eszközök kiviteli, behozatali forgalmának
engedélyezésével kapcsolatos eljárásában – annak elbírálása kérdésében, hogy a kérelemben megjelölt,
közbiztonságra különösen veszélyes eszköz, annak behozatali céljára figyelemmel közbiztonsági kockázatot
jelent-e – az Országos Rendõr-fõkapitányságot szakhatóságként jelöli ki.”
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(10) A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról  szóló 260/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 6. melléklet táblázat 6. sor
„Szakkérdés” oszlop rendelkezése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„1. Minden esetben annak elbírálása kérdésében, hogy a tervezett tárolótartály a levegõtisztaság-védelmi
elõ írásoknak és határértékeknek, levegõvédelmi szempontból az elérhetõ legjobb technika, valamint a felszíni vizek,
a felszín alatti vizek és ivóvízbázisok védelme követelményeinek a kérelem szerint vagy további feltételek mellett
megfelel-e.
 2.   Barlang védõövezetében létesítendõ tárolótartály esetében, annak elbírálása kérdésében, hogy a tervezett
tárolótartály a barlang védelmére vonatkozó jogszabályi követelményeknek a kérelem szerint, vagy további feltételek
mellett megfelel-e.”

484.  § A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról  szóló 260/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 5.  § (2) bekezdés
a) pontjában a ,,külkereskedelmi forgalmazásával” szövegrész helyébe a ,,kivitelével, behozatalával, transzferjével és
tranzitjával összefüggõ kereskedelmi tevékenységgel” szöveg, 6.  § (2) bekezdésében az „a)–g) pontjai” szövegrész
helyébe az „a)–d) pontja és a (4) bekezdés b) pontja” szöveg, a ,,h) pontja” szövegrész helyébe a ,,(3) bekezdés e) pontja
és a (4) bekezdés a) pontja” szöveg, 4. melléklet táblázat 5. sor „Bevonás és közremûködés feltétele” oszlopában
a ,,védett természeti terület vagy Natura 2000 terület” szövegrész helyébe a ,,védett természeti terület, Natura 2000
terület vagy barlang védõövezete” szöveg lép.

485.  § Hatályát veszti a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról  szóló 260/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 12.  §
(1) bekezdés a) és l) pontja, 12.  § (2) bekezdése.

A Nemzeti Közlekedési Hatóságról  szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

486.  § (1) A Nemzeti Közlekedési Hatóságról  szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 4.  §-a a következõ (9) és (10) bekezdéssel
egészül ki:
„(9) A Kormány a közlekedési igazgatási hatóságnak az erre a célra rendszeresített, zárt közúti halottszállító jármû
forgalmi engedélyének a kiadására irányuló közigazgatási hatósági eljárásában – a jármû rakodóterében szállítható
halottak forgalmi engedélybe bejegyezhetõ számának meghatározása kérdésében – elsõ fokú eljárásban a területileg
ille té kes regionális igazgatóságot, másodfokú eljárásban a Központi Hivatalt szakhatóságként jelöli ki.
(10) A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól  szóló 2009. évi LXXVI. törvény
(a továb biak ban: Szolgtv.) szerinti, a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként a közlekedési hatóság jár el
a következõ szolgáltatási tevékenységek tekintetében:
a)  a közúti jármûvezetõk és a közúti közlekedési szakemberek tanfolyami képzése, továbbképzése és utánképzése, az
e képzésekkel összefüggõ iskolavezetõi, szakoktatói és vizsgabiztosi tevékenység,
b) a Kkt. 16/A.  §-a szerinti szakértõi tevékenység,
c)  a Kkt. 24.  § (3) bekezdése szerinti kijelölt vizsgáló állomás tevékenysége,
d)  a Kkt. 24.  § (4) bekezdése szerinti mûszaki vizsgabiztosi tevékenység,
e)  a Kkt. 28.  § (2) bekezdése szerinti kijelölt szervezet tevékenysége,
f)  a gépjármûfenntartói tevékenység, valamint
g)  a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadói tevékenység.”

(2) A Nemzeti Közlekedési Hatóságról  szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 5.  §-a a következõ (3)–(10) bekezdéssel
egészül ki:
„(3) A Szolgtv. szerinti, a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként – ha kormányrendelet eltérõen nem
rendelkezik – a légiközlekedési hatóság jár el a következõ szolgáltatási tevékenységek tekintetében:
a)  a légiutas-kísérõk szakirányú földi kiképzése,
b) a légijármû bérbeadása,
c)  a polgári repülés területén közös szabályokról és az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség létrehozásáról, valamint
a 91/670/EK tanácsi rendelet, az 1592/2002/EK rendelet és a 2004/36/EK irányelv hatályon kívül helyezésérõl  szóló,
2008. február 20-i 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá nem tartozó légijármû, annak részei,
berendezései és alkatrészei, valamint a légiközlekedéssel kapcsolatos eszköz karbantartása, javítása,
d)  az Lt. 20/A.  §-a szerinti szakértõi tevékenység, valamint
e)  a c) pont szerinti tevékenységet folytatók képzése.
(4) A légiközlekedési hatóság hatásköre kiterjed a Magyar Köztársaság területén
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a)  a polgári légiközlekedési és légiközlekedéssel kapcsolatos tevékenységre,
b) a polgári légijármûvekre,
c)  az állami repülések célját szolgáló repülõterek és a közös felhasználású katonai és polgári repülõterek kivételével
minden repülõtérre és leszállóhelyre, valamint
d)  a légiközlekedés földi létesítményeire és – a kizárólag katonai repülések céljára szolgálók
kivételével – a léginavigációs földi berendezésekre.
(5) A légiközlekedési hatóság hatósági feladatai a következõk:
 1.   a lajstromozásra kötelezett légijármûvek állami lajstromozása, a Magyar Köztársaság Állami Légijármû
Lajstromának (a továb biak ban: lajstrom) vezetése,
 2.   az engedélyhez kötött légiközlekedési és légiközlekedéssel összefüggõ tevékenység engedélyezésével összefüggõ 
eljárások lefolytatása és e tevékenységek folytatásának ellenõrzése,
 3.   a légijármûvek típusalkalmassági vizsgálata és bizonyítványainak kiadása,
 4.   a lajstromozásra kötelezett légijármûvek egyedi légialkalmasságának vizsgálata és ellenõrzése, valamint
a légialkalmassági bizonyítvány kiadása és idõbeli hatályának meghosszabbítása,
 5.   az állami repülések célját szolgáló repülõtér és a közös felhasználású katonai és polgári repülõtér kivételével
a repülõtér létesítésére, fenntartására és megváltoztatására  szóló engedély kiadása,
 6.   a repülõterek állapotának és üzemben tartásának vizsgálata és ellenõrzése, valamint a repülõtér üzemben tartási
engedélyének kiadása és idõbeli hatályának meghosszabbítása, a repülõtérrendek jóváhagyása,
 7.   a légiközlekedéssel kapcsolatos létesítmények és földi berendezések létesítésének, megváltoztatásának és
üzemben tartásának, valamint megszüntetésének engedélyezése, állapotának és üzemben tartásának vizsgálata,
 8.   a légiközlekedési akadállyal kapcsolatos légiközlekedési hatósági eljárásnak a rendészetért felelõs miniszter által
vezetett minisztérium és a honvédelemért felelõs miniszter által vezetett minisztérium ille té kes szerveivel
egyetértésben  való lefolytatása,
 9.   a légiközlekedési szakszemélyzet szakirányú kiképzéséhez szükséges tantervek és vizsgakövetelmények
jóváhagyása,
 10.   a szakszolgálati engedély kiadásához, meghosszabbításához elõírt repülõ-egészségügyi alkalmasság hatósági
minõsítése,
 11.   a légiközlekedési balesetekkel és repülõeseményekkel kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása,
 12.   légialkalmassági bizonyítvány nélküli kísérleti, próba- vagy mûszaki célú repülés engedélyezése,
 13.   a légiközlekedési építmények építésfelügyeletének ellátása,
 14.   a menetjegyek kiállításának engedélyezése a légitársaság részére,
 15.   a légitársaság üzletszabályzatának és módosításának jóváhagyása,
 16.   a légitársaság üzletszabályzatában foglalt rendelkezések teljesítésének ellenõrzése,
 17.   a repülõtéri és útvonal navigációs berendezések hatósági mérésének (kalibrálás) hatósági ellenõrzése,
hitelesítése,
 18.   fedélzeti és földi rádiótávközlõ berendezés üzemben tartási engedélyének kiadása,
 19.   a légijármûvek zajbizonyítványának kiadása, repülõterek zajgátló védõövezetének kijelölése,
 20.   légijármûbõl történõ tárgy kidobásának, szórásának engedélyezése,
 21.   egyedi légialkalmassági engedéllyel nem rendelkezõ légijármû egyszeri átrepülésének engedélyezése,
 22.   látványosság célját szolgáló repülések és egyéb különleges repülések engedélyezése,
 23.   légijármû üzemben tartási feltételeinek vizsgálata, ellenõrzése, valamint a légijármû üzemben tartási engedély
kiadása, idõbeli hatályának meghosszabbítása,
 24.   a légiközlekedés elleni jogellenes cselekmények megelõzésével, felszámolásával kapcsolatos hatósági
intézkedések megtétele, a repülõtéri és légitársasági védelmi tervek jóváhagyása,
 25.   az egységes európai égbolt létrehozására vonatkozó keret megállapításáról  szóló, 2004. március 10-i 549/2004/EK
európai parlamenti és tanácsi rendelet („keretrendelet”) 4. cikke rendelkezésének meg fele lõen kijelölt nemzeti
felügyeleti hatóságként gondoskodik az e cikkben meghatározott tevékenység ellátása érdekében hatáskörébe utalt
feladatok végrehajtásáról,
 26.   a Nemzeti Hírközlési Hatósággal, a Kormányzati Frekvenciagazdálkodási Hatósággal együttmûködve nemzeti és
nemzetközi frekvenciaegyeztetést végez a légiközlekedést szolgáló légiforgalmi célú földi rádióberendezések
üzembe helyezési eljárásának keretében,
 27.   a légijármûvek és kapcsolódó termékek, alkatrészek és berendezések légialkalmassági és környezetvédelmi
tanúsítása, valamint a tervezõ és gyártó szervezetek tanúsítása végrehajtási szabályainak megállapításáról  szóló, 2003.
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szeptember 24-i 1702/2003/EK bizottsági rendelet melléklete 21.B.25 pontja (a) alpontjának meg fele lõen kijelölt
ille té kes hatóságként gondoskodik az A. szakasz F., G., H. és I. alrészében meghatározott feladatok végrehajtásáról,
 28.   a légi jármûvek és repüléstechnikai termékek, alkatrészek és berendezések folyamatos légi alkalmasságának
biztosításáról és az ezzel összefüggõ feladatokban részt vevõ szervezetek és személyek jóváhagyásáról  szóló, 2003.
november 20-i 2042/2003/EK bizottsági rendelet (a továb biak ban: 2042/2003/EK rendelet) I. melléklet M.B.102 pontja
a) alpontjának, II. melléklet 145.B.10 pontja 1. alpontjának, III. melléklet 66.B.10. pontja a) alpontjának, valamint
IV. melléklet 147.B.10 pontja a) alpontjának meg fele lõen kijelölt ille té kes hatóságként gondoskodik az e pontokban
meghatározott feladatok végrehajtásáról,
 29.  gondoskodik – az Európai Repülésbiztonsági Ügynökséggel kötött megállapodás alapján – a polgári repülés
területén közös szabályokról és az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség létrehozásáról, valamint a 91/670/EK tanácsi
rendelet, 1592/2002/EK rendelet és a 2004/36/EK irányelv hatályon kívül helyezésérõl  szóló, 2008. február 20-i
216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 20. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok
végrehajtásáról,
 30.   jóváhagyja a Magyar Köztársaság területén kereskedelmi célból leszálló,  illetve onnan induló, menetrend szerinti
nemzetközi repülést végrehajtó légitársaság menetrendjét,
31. lefolytatja a kihasználatlan légiközlekedési joggal üzemeltethetõ légiútvonalra  szóló felhatalmazással kapcsolatos 
eljárást,
32. ille té kes hatóságként gondoskodik a harmadik országok közösségi repülõtereket használó légijármûveinek
biztonságáról  szóló, 2004. április 21-i 2004/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben meghatározott hatósági
feladatok és a 8. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladat végrehajtásáról,
33. a légitársaság üzletszabályzatának jóváhagyása és teljesítésének ellenõrzése, a repülõterek ellenõrzése,
a repülõtér üzemben tartási engedélyének kiadása és idõbeli hatályának meghosszabbítása, valamint
a repülõtérrendek jóváhagyása során feladatkörében gondoskodik a légijármûveken utazó fogyatékkal élõ,  illetve
csökkent mozgásképességû személyek jogairól  szóló, 2006. július 5-i 1107/2006/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet végrehajtásáról.
(6) Az (5) bekezdés 8. pontjában megjelölt légiközlekedési akadálynak minõsül minden olyan, a környezetébõl
kiemelkedõ természeti objektum, építmény vagy mozgó tárgy, amely a légiközlekedés számára veszélyt jelenthet,
ezért nyilvántartása és jelzéssel  való ellátása indokolt.
(7) A gazdasági célú légiközlekedési tevékenység elsõ alkalommal történõ engedélyezésével kapcsolatos
közigazgatási hatósági eljárás esetén az ügyintézési határidõ 45 munkanap.
(8) Az ügyintézési határidõ három hónap a következõ közigazgatási hatósági eljárásokban:
a)  légijármû és légijármû berendezés karbantartó szervezetek jóváhagyása,
b) légijármû üzemben tartási engedély kiadása, módosítása,
c)  a 2042/2003/EK rendelet I. melléklet M. rész A. szakasz G. alrész szerinti folyamatos légialkalmasság-irányító
szervezet jóváhagyása,
d)  a 2042/2003/EK rendelet IV. melléklet 147. rész A. szakasz A. és B. alrész szerinti karbantartó oktató szervezetek
jóváhagyása,
e)  légiközlekedési balesetekkel és repülõeseményekkel kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása,
f)  a polgári légiközlekedés védelme területén közös szabályok létrehozásáról  szóló, 2002. december 16-i
2320/2002/EK európai parlamenti és a tanácsi rendelet 4. cikkének (3) bekezdésében meghatározott eljárás,
g)  légiközlekedés-védelmi események kivizsgálásának koordinálása,
h)  repülõtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének engedélyezése, valamint
i)  repülõtér zajgátló védõövezetének kijelölése.
(9) Az ügyintézési határidõ három hónap a frekvencia-hozzájárulással kapcsolatos elõ ze tes nemzeti és nemzetközi
frekvenciaegyeztetés,  illetve frekvenciakoordináció során.
(10) Ha az (5) bekezdés 23. pontja szerinti eljárás során az ügyfél a kérelmet hiányosan nyújtotta be, a légiközlekedési
hatóság 10 munkanapon belül bocsátja ki a hiánypótlási felhívást.”

(3) A Nemzeti Közlekedési Hatóságról  szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 5/A.  §-a a következõ (3)–(5) bekezdéssel
egészül ki:
„(3) A katonai légügyi hatóság feladatai a következõk:
a)  az állami légijármûvek nyilvántartása,
b) az állami célra szolgáló légijármûvek típusalkalmasságának és egyedi légialkalmasságának vizsgálata, tanúsítása,
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c)  az állami repülések célját szolgáló repülõterek és a közös felhasználású katonai és polgári repülõterek létesítésének,
fejlesztésének és megszüntetésének engedélyezése, továbbá az állami repülések célját szolgáló repülõterek, a közös
felhasználású katonai és polgári repülõterek, valamint a kizárólag az állami repülések célját szolgáló földi
léginavigációs berendezések üzemben tartásának szakmai ellenõrzése,
d)  a honvédelmi légiforgalmi és repülésmeteorológiai szolgálatok mûködésének ellenõrzése,
e)  az állami légijármûvekkel elõforduló légiközlekedési balesetekkel és repülõeseményekkel kapcsolatos
közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása,
f)  az állami célú légiközlekedés szakszemélyzete szakszolgálati engedélyezésével összefüggõ eljárások lefolytatása és
e tevékenységek folytatásának ellenõrzése, továbbá az ilyen szakszemélyzet szakirányú kiképzéshez szükséges
tantervek és vizsgakövetelmények jóváhagyása,
g)  a szakszolgálati engedély elnyeréséhez, ille tõ leg meghosszabbításához elõírt repülõ-egészségügyi alkalmasság
hatósági minõsítése,
h)  légialkalmassági bizonyítvány nélküli kísérleti, próba- vagy mûszaki célú repülés engedélyezése,
i)  a légiközlekedési építmények építésfelügyeletének ellátása,
j)  az állami repülések célját szolgáló repülõterek, valamint a közös felhasználású katonai és polgári repülõterek
repülõtéri navigációs berendezései hatósági mérésének (kalibrálás) és hitelesítésének hatósági ellenõrzése,
k)  az állami repülések céljára szolgáló repülõterek, valamint a közös felhasználású katonai és polgári repülõterek
zajgátló védõövezetének kijelölése,
l)  tárgy állami légijármûbõl történõ kidobásának, szórásának engedélyezése,
m)  az egyedi légialkalmassági engedéllyel nem rendelkezõ állami légijármû egyszeri átrepülésének engedélyezése,
valamint
n)  nyilvános repülõrendezvény megtartásának engedélyezése.
(4) A katonai légügyi hatóság hatásköre kiterjed:
a)  az állami repülési földi szolgálatok tevékenységére,
b) az állami légijármûvekre,
c)  az állami repülések célját szolgáló repülõterekre, a közös felhasználású katonai és polgári repülõterekre, valamint
a kizárólag az állami repülések céljait szolgáló repülési létesítményekre és léginavigációs földi berendezésekre,
valamint
d)  az állami légiközlekedési és légiközlekedéssel összefüggõ tevékenységre.
(5) Az ügyintézési határidõ három hónap a katonai légügyi hatóság következõ közigazgatási hatósági eljárásaiban:
a)  állami légijármû és légijármû berendezés karbantartó szervezetek jóváhagyása,
b) az állami légijármûvekkel elõforduló légiközlekedési balesetekkel és repülõeseményekkel kapcsolatos
közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása,
c)  az állami repülõtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének engedélyezése, valamint
d)  az állami repülések célját szolgáló repülõtér és a közös felhasználású katonai és polgári repülõtér zajgátló
védõövezetének kijelölése.”

(4) A Nemzeti Közlekedési Hatóságról  szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet a következõ alcímmel és 6/B.  §-sal
egészül ki:

„A szolgáltatás felügyeletét ellátó vasúti közlekedési hatóság kijelölése
6/B.  § A Szolgtv. szerinti, a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként – ha kormányrendelet eltérõen nem
rendelkezik – a vasúti közlekedési hatóság jár el a vasúti közlekedés biztonságával összefüggõ munkakört betöltõ
munkavállalók alapképzése és idõszakos oktatása és az ezzel összefüggõ vizsgabiztosi tevékenység, továbbá a Vtv.
80/B.  §-a szerinti szakértõi tevékenység tekintetében.”

(5) A Nemzeti Közlekedési Hatóságról  szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 7.  §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül
ki:
„(5) A Szolgtv. szerinti, a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként – ha kormányrendelet eltérõen nem
rendelkezik – a hajózási hatóság jár el a következõ tevékenységek tekintetében:
a)  a Vkt. 6/A.  §-a szerinti szakértõi tevékenység,
b) a révkalauzi tevékenység, valamint
c)  a Vkt.-ben elõírt képesítési követelményekkel összefüggõ képzési és vizsgáztatási tevékenységek.”

(6) A Nemzeti Közlekedési Hatóságról  szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 8/C.  §-a a következõ (3)–(5) bekezdéssel
egészül ki:
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„(3) A Kormány a légijármû rendszeres használatára nem nyilvános fel- és leszállóhely létesítésének engedélyezésére
irányuló eljárásban – annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység a környezeti zaj és rezgés elleni védelemre
vonatkozó szabályoknak megfelel-e – elsõ fokú eljárásban a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi
felügyelõséget, másodfokú eljárásban az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõséget
szakhatóságként jelöli ki.
(4) A Kormány a repülõterek, légitársaságok, földi kiszolgáló, karbantartó és javító szervezetek, légiforgalmi
szolgálatok légiközlekedés-védelmi tisztje kijelölésének jóváhagyására irányuló eljárásban – a kijelölni tervezett
személy beosztás betöltése során hordozott lehetséges biztonsági kockázati szintjének vizsgálata
tekintetében – a Nemzetbiztonsági Hivatalt szakhatóságként jelöli ki.
(5) A Kormány a 2320/2002/EK rendelet 4. cikke (2) bekezdésének c) pontjával összhangban a szigorított védelmi
területre történõ belépés során egyes személyek,  illetve csoportok részére a tiltott tárgyak bevitelének tilalma alóli
felmentés megadására irányuló eljárásban
a)  – a tiltott tárgyak biztonságos õrzése, tárolása feltételeinek  való megfelelés, valamint annak elbírálása kérdésében,
hogy a tiltott tárgy, annak beviteli céljára figyelemmel, kockázatot jelent-e a légiközlekedés biztonságára vagy
a közbiztonságra – a repülõtér fekvése szerint ille té kes rend õr-fõkapitányságot, Budapesten és Pest megyében
a Repülõtéri Rendõr Igazgatóságot,
b) – a bevitel és a szigorított védelmi területen történõ munkavégzés során kialakuló biztonsági kockázat szintjének
vizsgálata kérdésében – a Nemzetbiztonsági Hivatalt, valamint
c)  – annak elbírálása kérdésében, hogy biztosítottak-e a vám eljá rás feltételei – a Vám- és Pénzügyõrség Országos
Parancsnokságát
szakhatóságként jelöli ki.”

487.  § (1) A Nemzeti Közlekedési Hatóságról  szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 8/D.  §-a a következõ (3) bekezdéssel
egészül ki:
„(3) A Kormány az (1) bekezdésben nem említett, a hagyományos és a nagysebességû transzeurópai vasúti rendszerrel
összefüggésben a Vtv. 10.  § (1) bekezdés b)–d) pontja szerinti mûszaki engedély kiadására irányuló vasúti hatósági
eljárásban
a)  a zajvédelemre vonatkozó követelményeknek  való megfelelés megállapítása érdekében,
b) a vasúti pálya közelében elhelyezett berendezésekre és létesítményekre megengedhetõ mértékû talajrezgés
megállapításához,
c)  a hagyományos és a nagysebességû transzeurópai vasúti rendszer részét képezõ vasúti pálya tartozékai vagy vasúti 
üzemi létesítmények körébe tartozó villamos- vagy hõenergia-ellátó rendszerek mûködése során a megengedhetõ
mértékû környezetterhelés megállapítása érdekében,
d)  a hagyományos és a nagysebességû transzeurópai vasúti rendszer részét képezõ karbantartó létesítményekben
alkalmazott mûszaki berendezések és eljárások által okozott megengedhetõ mértékû környezetterhelés
megállapítása érdekében, különös tekintettel a hulladékkezelési követelmények betartására
elsõ fokú eljárásban a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõséget, másodfokú eljárásban az
Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõséget szakhatóságként jelöli ki.”

(2) A Nemzeti Közlekedési Hatóságról  szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 10.  §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„10.  § (1) Ez a rendelet – a Kkt. 48.  § (3) bekezdés 19. pontjában foglalt felhatalmazás alapján megalkotott végrehajtási
jogszabállyal együtt – megállapítja a 2135/98/EK tanácsi rendelettel módosított, a közúti közlekedésben használt
menetíró készülékekrõl  szóló, 1985. december 20-i 3821/85/EGK tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges
rendelkezéseket.
(2) Ez a rendelet a következõ közösségi rendeletek végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:
a)  az Európai Parlament és Tanács 549/2004/EK rendelete (2004. március 10.) az egységes európai égbolt
létrehozására vonatkozó keret megállapításáról („keretrendelet”),
b) a Bizottság 1702/2003/EK rendelete (2003. szeptember 24.) légi jármûvek és kapcsolódó termékek, alkatrészek és
berendezések légialkalmassági és környezetvédelmi tanúsítása, valamint a tervezõ és gyártó szervezetek tanúsítása
végrehajtási szabályainak megállapításáról,
c)  a Bizottság 2042/2003/EK rendelete (2003. november 20.) a légi jármûvek és kapcsolódó termékek, alkatrészek és
berendezések folyamatos légi alkalmasságának biztosításáról és az ezzel összefüggõ feladatokban részt vevõ
szervezetek és személyek jóváhagyásáról,
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d)  Az Európai Parlament és a Tanács 216/2008/EK rendelete (2008. február 20.) a polgári repülés területén közös
szabályokról és az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség létrehozásáról, valamint a 91/670/EK tanácsi rendelet,
1592/2002/EK rendelet és a 2004/36/EK irányelv hatályon kívül helyezésérõl, valamint
e)  az Európai Parlament és Tanács 1107/2006/EK rendelete (2006. július 5.) a légijármûveken utazó fogyatékkal élõ,
 illetve csökkent mozgásképességû személyek jogairól.
(3) Ez a rendelet a harmadik országok közösségi repülõtereket használó légijármûveinek biztonságáról  szóló, 2004.
április 21-i 2004/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek  való megfelelést szolgálja.”

488.  § A Nemzeti Közlekedési Hatóságról  szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 4.  § (1) bekezdésében a ,,helyi
önkormányzat jegyzõjét, a Kkt. 29.  §-ának (10) bekezdésében foglalt feladat tekintetében a fõvárosi önkormányzat
fõjegyzõjét” szövegrész helyébe a ,,települési önkormányzat – a fõvárosban a kerületi önkormányzat – jegyzõjét”
szöveg, 8/A.  § (2) bekezdésében a ,,tervezõi tervezõi” szövegrész helyébe a ,,tervezõi” szöveg, a ,,határozatot”
szövegrész helyébe a ,,döntést” szöveg, a ,,közölni” szövegrész helyébe az „is közölni” szöveg, 8/D.  § (1) bekezdés
f) pontjában a ,,védett természeti terület vagy Natura 2000 terület” szövegrész helyébe a ,,védett természeti terület,
Natura 2000 terület vagy barlang védõövezete” szöveg, 8/D.  § (2) bekezdés b) pontjában a ,,határozatot” szövegrész
helyébe a ,,döntést” szöveg, 8/E.  § (1) bekezdésében a ,,határozatot” szövegrész helyébe a ,,döntést” szöveg lép.

Az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatalról  szóló 273/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

489.  § (1) Az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatalról  szóló 273/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 10.  § (4) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(4) Az APEH végzi a szerencsejáték-szervezéssel, valamint a játékautomatával és ajándéksorsolással kapcsolatos
engedélyezési, nyilvántartási, továbbá az engedélyben foglaltak és a szerencsejáték szervezésérõl  szóló tör vény
(a továb biak ban: Szjtv.), valamint a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelõzésérõl és megakadályozásáról
 szóló tör vény rendelkezései betartásával kapcsolatos ellenõrzési, ille tõ leg a szerencsejátékokkal és játékautomatákkal
összefüggõ szabálysértési hatósági feladatokat.”

(2) Az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatalról  szóló 273/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 12.  § (3) bekezdés a) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
(A Kormány a játékterem mûködési engedélyének kiadása iránti eljárásban)
„a) a játékterem helye szerinti települési önkormányzat, a fõváros területén a kerületi önkormányzat jegyzõjét – annak 
elbírálása kérdésében, hogy az önkormányzat területén létesítendõ játékterem az Szjtv. 26.  § (7) és (12) bekezdésében,
26/B.  § (2) bekezdés c)–d) és f) pontjában foglaltaknak megfelel-e, továbbá a játékterem adott helyszínen történõ
üzemeltetését az önkormányzat rendelete az Szjtv. 2.  § (4) bekezdés a) pontjában foglalt vagy más helyi közösségi
érdekre tekintettel nem tiltja-e –, valamint”

(3) Az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatalról  szóló 273/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 12.  § (5) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép, valamint 12.  §-a a következõ (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az ügyfélnek a játékterem,  illetve játékkaszinó mûködési engedély kiadása iránti eljárás megindítása elõtt
benyújtott kérelmére a szakhatóság hat hónapig felhasználható elõ ze tes szakhatósági állásfoglalást ad ki.
(6) A szerencsejáték ügyben, valamint a játékautomata és ajándéksorsolás kapcsán kiszabott bírság végrehajtását
a fizetésre kötelezett adóügyeiben eljáró regionális igazgatóság, ille tõ leg a Kiemelt Adózók Igazgatósága folytatja le.
(7) A szerencsejáték-szervezéssel összefüggõ ellenõrzést az állami adóhatóság területi szerveinek alkalmazásában álló
adóellenõrök is lefolytathatják azzal, hogy az ellenõrzés megállapításai alapján a határozatot (végzést)
a szerencsejáték-szervezéssel összefüggõ hatósági ügyekben egyébként elsõ fokon eljáró szerv hozza meg.”

490.  § Az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatalról  szóló 273/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 9.  § (3) bekezdésében
a ,,Szerencsejátékkal” szövegrész helyébe a ,,Szerencsejátékkal és játékautomatával” szöveg, 10.  § (16) bekezdésében
a ,,kizárólagos ille té kességébe” szövegrész helyébe a ,,hatáskörébe” szöveg, 11.  § (1) bekezdésében
a ,,(2)–(4) bekezdésekben” szövegrész helyébe a ,,(2)–(4) bekezdésben és a 12.  § (1) bekezdésében” szöveg, 12.  §
(3) bekezdés b) pontjában az „a játéktermet” szövegrész helyébe az „az I. kategóriába tartozó játéktermet” szöveg, 12.  § 
(4) bekezdés a) pontjában az „önkormányzat rendelete” szövegrész helyébe az „önkormányzat rendelete az Szjtv 2.  §
(4) bekezdés a) pontjában foglalt vagy más helyi közösségi érdekre tekintettel” szöveg, 14.  § (1) bekezdésében az
„ille té kes” szövegrész helyébe az „eljáró” szöveg, 14.  § (7) bekezdésében a ,,kizárólagos ille té kességi körébe”
szövegrész helyébe a ,,hatáskörébe” szöveg, 15.  §-t megelõzõ alcímében a ,,kizárólagos ille té kességi” szövegrész

36544 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2009. évi 127. szám



helyébe a ,,különös hatásköri” szöveg, 16.  § (1)–(3) bekezdésében az „ille té kességébe” szövegrész helyébe
a ,,hatáskörébe” szöveg, 19.  §-ában a ,,meghozatalára” szövegrész helyébe a ,,meghozatalára irányuló eljárásban”
szöveg, az „az ille té kes” szövegrész helyébe a ,,jár el” szöveg, 20.  § (1) bekezdésében az „ille té kes” szövegrész helyébe
az „eljáró” szöveg lép.

491.  § Hatályát veszti az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatalról  szóló 273/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 10.  § (20) bekezdése,
17.  § (6) bekezdésében a ,,vagy kizárási okból” szövegrész.

A Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásáról és mûködésérõl  szóló 
274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

492.  § (1) A Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásáról és mûködésérõl  szóló 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
a következõ 42/B.  §-sal és 42/C.  §-sal egészül ki:
„42/B.  § A Kormány hatáskörrel rendelkezõ hatóságként a kölcsönös megfeleltetési szabályok betartásának
ellenõrzésére elsõ fokú eljárásban az MgSzH-nak a kérelmezõ székhelye, természetes személy kérelmezõ esetén
lakóhelye szerint ille té kes területi szervét, másodfokú eljárásban az MgSzH Központot jelöli ki.
42/C.  § (1) A Kormány a vágóállatok vágás utáni minõsítése szolgáltatási tevékenység tekintetében a szolgáltatási
tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól  szóló 2009. évi LXXVI. törvény (a továb biak ban:
Szolgtv.) szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként a Központot jelöli ki.
(2) A Kormány
a)  az állattenyésztési tör vény ben szabályozott inszeminátor és embrióátültetõ,
b) a Vtv.-ben szabályozott hivatásos vadász tevékenysége, valamint
c)  a termõföld védelmérõl  szóló 2007. évi CXXIX. törvény 51/A.  §-a szerinti szakértõi tevékenység tekintetében
a Szolgtv. szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként az MgSzH területi szervét jelöli ki.
(3) A Kormány a vetõmagtör vény ben szabályozott
a)  a szõlõ-, gyümölcs-, dísznövény-, zöldségpalánta-, erdészeti és fás szárú energetikai szaporítóanyagok elõállítása és
forgalomba hozatala,
b) a mintavevõ, valamint
c)  a vetõmag forgalomba hozatala
szolgáltatási tevékenységek tekintetében a Szolgtv. szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként – a 11.  §-ban
meghatározott hatásköri és ille té kességi szabályok szerint – a Központot és az MgSzH területi szervét jelöli ki.
(4) Ha tör vény vagy kormányrendelet eltérõen nem rendelkezik, a Kormány az Éltv. hatálya alá tartozó szolgáltatási
tevékenységek tekintetében a Szolgtv. szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként – a 13.  §-ban
meghatározott hatásköri és ille té kességi szabályok szerint – a Központot, az MgSzH területi szervét és a kerületi
hivatalt jelöli ki.”

(2) A Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásáról és mûködésérõl  szóló 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
43/D.  § (4) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A Kormány az állati hulladékgyûjtõ hely, az állati hulladékgyûjtõ-átrakó telep, állati hulladékkezelõ és -feldolgozó üzem,
valamint a biogáz és komposztáló telep mûködésének engedélyezésére irányuló eljárásban,)
„b) ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély és egységes környezethasználati engedély nem
szükséges – a hulladékkezelésre vonatkozó jogszabályi követelmények teljesülésének vizsgálata, valamint
a hulladékgazdálkodási elõ írások alapján a technológiából származó környezetterhelések kockázatának megítélése
kérdésében,  illetve barlang védõövezetén belüli engedélyezés esetén, annak elbírálása kérdésében, hogy
a védõövezetben tervezett tevékenység a barlang védelmére vonatkozó jogszabályi követelményeknek a kérelem
szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e – elsõ fokú eljárásban a környezetvédelmi, természetvédelmi és
vízügyi felügyelõséget, másodfokú eljárásban az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Fõfelügyelõséget”
(szakhatóságként jelöli ki.)

493.  § A Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásáról és mûködésérõl  szóló 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
43/E.  § c) és d) pontjában a ,,védett természeti területen” szövegrész helyébe a ,,védett természeti területen, barlang
védõövezetében” szöveg lép.
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A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól 
és hatáskörérõl  szóló 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

494.  § A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatáskörérõl  szóló
276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 13.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„13.  § (1) A nem polgári célú frekvenciagazdálkodással kapcsolatos közigazgatási feladatok keretében a KEKKH
ellátja – a szervezeti egységeként mûködõ Kormányzati Frekvenciagazdálkodási Hatóság útján – a nem polgári célú
frekvenciagazdálkodás feladatait ellátó hatóság szervezetérõl, valamint a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás
rendjérõl  szóló kormányrendeletben megállapított feladatokat, ezen belül:
a)  lefolytatja a nem polgári célú frekvenciakijelölési eljárásokat,
b) engedélyezi a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás körébe tartozó rádióállomások, rádióhálózatok
(a továb biak ban együtt: rádiótávközlõ rendszerek) üzemben tartását, és nyilvántartást vezet azokról,
c)  lefolytatja a nem polgári célú rádióberendezések nyilvántartásba vételi eljárásait,
d)  nyilvántartja felhasználónként, rendeltetés és mûszaki jellemzõk szerint a nem polgári célú frekvenciahasználatot
és a bejelentett rádióberendezéseket,
e)  ellenõrzi a felhasználók tevékenységéhez fûzõdõ sajátos érdekek figye lembe véte lével a bejelentett
rádióberendezéseket, a rádiótávközlõ rendszerek mûködését, a rádióberendezések megfelelõségét igazoló
dokumentumokat, a nem polgári célú frekvenciák használatát,
f)  rádiómérõ és rádiózavar-elhárító szolgálatot tart fenn, együttmûködik az elektromágneses összeférhetõség
biztosítása és a rádiózavar-elhárítás érdekében a Nemzeti Hírközlési Hatósággal és a nem polgári célú
frekvenciafelhasználókkal.”

495.  § A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatáskörérõl  szóló
276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 16/A.  §-ában a ,,tör vény” szövegrész helyébe a ,,2007. évi CV. törvény” szöveg,
16/C.  § (3) bekezdésében az „az egyablakos ügyintézési” szövegrész helyébe az „a szolgáltatási tevékenység
megkezdésének és folytatásának általános szabályairól  szóló tör vény ben meghatározott integrált ügyintézési és
tájékoztatási” szöveg lép.

Az Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóságról  szóló 289/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

496.  § Az Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóságról  szóló 289/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a következõ 3/A.  §-sal
egészül ki:
„3/A.  § A Kormány a nyugdíj-biztosítási igazgatási szervek hatáskörébe utalt, az egészségkárosodás jogszabályban
meghatározott mértékétõl is függõ ellátásokra  való jogosultság elbírálására, felülvizsgálatára irányuló
eljárásokban – az ellátást megállapító jogszabályban meghatározott szakkérdésben – az Országos Rehabilitációs és
Szociális Szakértõi Intézetet szakhatóságként jelöli ki.”

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálatról  szóló 291/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

497.  § (1) Az Állami Foglalkoztatási Szolgálatról  szóló 291/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a ,,Regionális munkaügyi központ”
alcímet megelõzõen a következõ 5/A.  §-sal és 5/B.  §-sal egészül ki:
„5/A.  § A Kormány a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól  szóló 2009. évi
LXXVI. törvény (a továb biak ban: Szolgtv.) szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként a Hivatalt jelöli ki
a)  az Országos Gyermekvédelmi Szakértõi Névjegyzékkel és
b) az Országos Szociálpolitikai Szakértõi Névjegyzékkel
összefüggõ feladatok ellátása során.
5/B.  § A Hivatal eljárásában a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól  szóló tör vény központi
államigazgatási szerv vezetõjének az elsõ fokú döntése elleni fellebbezést kizáró rendelkezése nem alkalmazható.”

(2) Az Állami Foglalkoztatási Szolgálatról  szóló 291/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 7.  §-a a következõ (3) bekezdéssel
egészül ki:
„(3) A Kormány a magán-munkaközvetítési tevékenység tekintetében a Szolgtv. szerinti szolgáltatás felügyeletét
ellátó hatóságként a munkaügyi központ központi szervezetét jelöli ki.”
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498.  § Az Állami Foglalkoztatási Szolgálatról  szóló 291/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 4.  § (1) bekezdés n) pont 2. alpontjában
a ,,minisztérium” szövegrész helyébe a ,,miniszter” szöveg, 4.  § (3) bekezdés d) pontjában a ,,minisztériumi” szövegrész
helyébe a ,,miniszteri” szöveg, 5.  § (2) bekezdésében a ,,jogosult szerv” szövegrész helyébe a ,,jogosult hatóság” szöveg 
lép.

499.  § Hatályát veszti az Állami Foglalkoztatási Szolgálatról  szóló 291/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 5.  § (6) bekezdésében
a ,,részjogkörû költségvetési szervként” szövegrész.

Az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fõfelügyelõségrõl  szóló 295/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
módosítása

500.  § (1) Az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fõfelügyelõségrõl  szóló 295/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 6.  §-a
a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Munkavédelmi hatósági ügyben az OMMF eljárásában a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól  szóló
tör vény központi államigazgatási szerv vezetõjének az elsõ fokú döntése elleni fellebbezést kizáró rendelkezése nem
alkalmazható.”

(2) Az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fõfelügyelõségrõl  szóló 295/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 8.  §
(4)–(8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(4) A munkaügyi felügyelõ a munkaügyi hatóság ille té kességi területén valamennyi munkahelyen ellenõrzést tarthat,
függetlenül a foglalkoztató székhelyétõl és telephelyétõl.
(5) Munkaügyi bírság kiszabására, valamint a Met. 7.  § (8) bekezdése szerinti határozat meghozatalára elsõ fokon annak 
a munkaügyi felügyelõségnek az igazgatója jogosult, amelynek ille té kességi területén az ellenõrzött munkahely
található.
(6) A munkaügyi felügyelõ a területi munkaügyi felügyelõség ille té kességi területén kívül, valamint az OMMF
köztisztviselõje a Magyar Köztársaság egész területén az OMMF elnöke által kiállított megbízólevél birtokában
végezhet ellenõrzést. Az ellenõrzés alapján indult eljárás lefolytatására az a munkaügyi felügyelõség jogosult,
amelynek ille té kességi területén az ellenõrzés történt.
(7) Munkaügyi hatósági ügyben a fellebbezés elbírálására jogosult hatóságnak  minõsül
a)  a munkaügyi felügyelõ eljárása tekintetében az OMMF;
b) a munkaügyi felügyelõség vezetõje vonatkozásában az OMMF elnöke;
c)  az OMMF és elnöke tekintetében a miniszter.
(8) Munkaügyi hatósági ügyben az OMMF eljárásában a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól  szóló
tör vény központi államigazgatási szerv vezetõjének az elsõ fokú döntése elleni fellebbezést kizáró rendelkezése nem
alkalmazható.”

501.  § Az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fõfelügyelõségrõl  szóló 295/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 2.  §
(1) bekezdésében az „ille té kességébe” szövegrész helyébe a ,,feladat- és hatáskörébe” szöveg, 6.  § (5) bekezdésében
a ,,szervnek” szövegrész helyébe a ,,hatóságnak” szöveg, 7.  § (3) bekezdésében a ,,Szociális és Munkaügyi
Minisztérium” szövegrész helyébe a ,,miniszter” szöveg lép.

502.  § Hatályát veszti az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fõfelügyelõségrõl  szóló 295/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
6.  § (2) bekezdésében a ,, ,  82/C.  §-ának (4) bekezdésében” szövegrész, 6.  § (4) bekezdésében a ,, ,  kivéve, ha a kizárási
ok  miatt másik munkavédelmi felügyelõség került kijelölésre” szövegrész, 9.  § (4) és (5) bekezdése.

Az Igazságügyi Hivatalról  szóló 303/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

503.  § (1) Az Igazságügyi Hivatalról  szóló 303/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 2.  § a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Az igazságügyi és rendészeti miniszter irányítási jogkörében)
„a) az Igazságügyi Hivatal fõigazgatójának javaslata alapján kinevezi és felmenti az Igazságügyi Hivatal gazdasági
vezetõjét és belsõ ellenõrzési vezetõjét,”
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(2) Az Igazságügyi Hivatalról  szóló 303/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 5.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„5.  § Az e rendeletben foglalt kivételekkel az Igazságügyi Hivatal hatáskörébe tartozó igazságügyi igazgatási és
közigazgatási hatósági ügyekben elsõ fokon a területi igazságügyi hivatalok járnak el, másodfokon a Központi
Igazságügyi Hivatal jár el.”

(3) Az Igazságügyi Hivatalról  szóló 303/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 6.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„6.  § Pártfogó felügyelõi szolgálatként a Kormány az Igazságügyi Hivatalt jelöli ki.”

(4) Az Igazságügyi Hivatalról  szóló 303/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 7.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„7.  § (1) Jogi segítségnyújtó szolgálatként a Kormány az Igazságügyi Hivatalt jelöli ki.
(2) A jogi segítõi névjegyzék vezetésével kapcsolatos feladatokat a Központi Igazságügyi Hivatal látja el.
(3) A jogi segítségnyújtási támogatások engedélyezésével és az Európai Unió tagállamába irányuló jogi
segítségnyújtás iránti kérelemmel kapcsolatos eljárás lefolytatására az ügyfél munkavégzésének helye szerinti területi
igazságügyi hivatal is ille té kes.
(4) A magyarországi lakóhellyel, tartózkodási hellyel, szálláshellyel vagy munkavégzési hellyel nem rendelkezõ külföldi
esetében a kérelem elbírálására a Fõvárosi Igazságügyi Hivatal ille té kes.”

(5) Az Igazságügyi Hivatalról  szóló 303/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 8–10.  §-a helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„8.  § (1) Áldozatsegítõ szolgálatként a Kormány az Igazságügyi Hivatalt jelöli ki.
(2) Az áldozatsegítési országos adatbázisból a statisztikai kimutatást a Központi Igazságügyi Hivatal készíti.
(3) Az áldozatsegítési szolgáltatás iránti kérelmet az a területi igazságügyi hivatal bírálja el, amelynél a kérelmet az
áldozat elõször benyújtotta. Ha az áldozat kéri, az ügyet a lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerint ille té kes területi
igazságügyi hivatalhoz kell áttenni.
(4) A járadékra  való jogosultságot a járadékra jogosult lakóhelye szerint ille té kes területi igazságügyi hivatal ellenõrzi.
 9.   § (1) Támogató hatóságként a Kormány a területi igazságügyi hivatalokat jelöli ki.
(2) A támogató hatósági eljárásra az a területi igazságügyi hivatal ille té kes, ahol a kárenyhítés iránti kérelmet az áldozat 
elõször benyújtotta,  illetve – az áldozat kérése esetén – amelyik lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint ille té kes.
(3) Ha az áldozatnak a támogatást vissza kell térítenie, erre az a területi igazságügyi hivatal kötelezi, amelyik
a támogatást engedélyezte.
 10.   § (1) Döntõ hatóságként a Kormány a Fõvárosi Igazságügyi Hivatalt jelöli ki.
(2) Ha járadék felülvizsgálata során a területi igazságügyi hivatal arról szerez tudomást, hogy a bûncselekmények
áldozatainak segítésérõl és az állami kárenyhítésrõl  szóló tör vény szerinti megszüntetõ ok áll fenn, akkor a járadék
megszüntetését kezdeményezi a döntõ hatóságnál.”

(6) Az Igazságügyi Hivatalról  szóló 303/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 22.  § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
(A Központi Igazságügyi Hivatal)
„c) szervezi a pártfogó felügyelõi, büntetõügyben a közvetítõi, a jogi segítségnyújtó, az áldozatsegítési, a kárpótlási
feladatokat, továbbá a lobbisták,  illetve a lobbiszervezetek nyilvántartását végzõk képzését és továbbképzését.”

(7) Az Igazságügyi Hivatalról  szóló 303/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 22.  § (4) bekezdés c) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
(A Központi Igazságügyi Hivatal az áldozatsegítõ feladatokkal kapcsolatban)
„c) kezeli a bûncselekmények áldozatainak kárenyhítésére és az azonnali pénzügyi segélyre szolgáló célelõirányzatot,
annak terhére gondoskodik az áldozatsegítõ támogatások kifizetésérõl.”

504.  § Hatályát veszti az Igazságügyi Hivatalról  szóló 303/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 11.  §-a, 11/A.  §-a, 13.  §-a és 20.  §
(2) bekezdése.

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról  szóló 308/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

505.  § (1) A Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról  szóló 308/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1.  § (4) bekezdés b) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
(A Kormány a Hivatalnak a Kötv. szerinti régészeti feltárások engedélyezésére irányuló eljárásában,)
„b) ha környezetvédelmi vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges azon tevékenység
megkezdéséhez, amely  miatt – a terepbejárás, valamint a mûszeres lelet- és lelõhely-felderítés kivételével – a régészeti
feltárást országos jelentõségû védett természeti területnek vagy barlangnak nem minõsülõ
ba)   külterületen,
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bb)   természeti területen,
bc)   egyedi tájértéket magába foglaló területen vagy
bd)   Natura 2000 területen
végzik, – annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi
jogi követelményeknek, valamint a tájvédelem jogszabályban rögzített követelményeinek a kérelemben foglaltak
szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e – elsõ fokú eljárásban a környezetvédelmi, természetvédelmi és
vízügyi felügyelõséget, másodfokú eljárásban az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Fõfelügyelõséget”

(2) A Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról  szóló 308/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 2.  § (8) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép, és a következõ (9) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól  szóló tör vény kizárásra vonatkozó szabályai alkalmazása
során, ha a kizárási ok a hatáskör gyakorlójával vagy a hatósággal szemben merül fel, a felügyeleti szerv a kultúráért
felelõs miniszter.
(9) Az 1.  §-ban megjelölt hatósági eljárásokban a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól  szóló tör vény
központi államigazgatási szerv vezetõjének az elsõ fokú döntése elleni fellebbezést kizáró rendelkezése nem
alkalmazható.”

506.  § A Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról  szóló 308/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1.  § (2) bekezdésében az „állásfoglalást
ad ki” szövegrész helyébe az „állásfoglalást ad ki, amely a kibocsátásától számított hat hónapig használható fel” szöveg, 
1.  § (5) bekezdésében az „és b) pontjában” szövegrész helyébe a ,, ,  b) és g) pontjában” szöveg, 3.  § (3) bekezdésében
a ,,30 nap” szövegrész helyébe a ,,huszonkét munkanap” szöveg lép.

507.  § Hatályát veszti a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról  szóló 308/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 3.  § (1) bekezdése.

A Magyar Államkincstárról  szóló 311/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

508.  § Hatályát veszti a Magyar Államkincstárról  szóló 311/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 5.  §-a.

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztárról  szóló 317/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

509.  § Az Országos Egészségbiztosítási Pénztárról  szóló 317/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1.  § (3) bekezdésében az „önállóan
gazdálkodó, az elõirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkezõ” szövegrész helyébe az „önállóan mûködõ és
gazdálkodó” szöveg, 1.  § (7) bekezdésében a ,,2004. évi CXL. törvény” szövegrész helyébe a ,,tör vény” szöveg,
a ,,felettes szerve” szövegrész helyébe a ,,fellebbezés elbírálására jogosult hatósága” szöveg, 7.  § (2) bekezdés
n) pontjában az „26.  §-ának (5)” szövegrész helyébe a ,,26.  § (4)” szöveg lép.

510.  § Hatályát veszti az Országos Egészségbiztosítási Pénztárról  szóló 317/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 6.  §-a, 8.  §
(3) bekezdése.

Az állatvédelmi hatóság kijelölésérõl  szóló 334/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

511.  § (1) Az állatvédelmi hatóság kijelölésérõl  szóló 334/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1.  § (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(3) Állatvédelmi hatóságként a Kormány az Ávt. 29.  § (4) bekezdésében és 31.  § (1), (3) és (4) bekezdésében foglaltak
tekintetében a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szervét jelöli ki.”

(2) Az állatvédelmi hatóság kijelölésérõl  szóló 334/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 2.  § (6) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(6) A Kormány az ország õshonos növény-,  illetve állatvilágára ökológiai szempontból veszélyes, külön jogszabályban
meghatározott állatok – tiltott kedvtelési célú tartása, szaporítása vagy forgalomba hozatala  miatt
történõ – elkobzására, tulajdonának átruházására, végleges elhelyezésére, továbbá a végleges elhelyezésbõl eredõ
költségek viselésére kötelezésére, valamint az állat életének kioltására irányuló eljárás, valamint az Ávt. 48/B.  §-ában
foglaltak tekintetében állatvédelmi hatóságként a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõséget
jelöli ki.”

M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2009. évi 127. szám 36549



(3) Az állatvédelmi hatóság kijelölésérõl  szóló 334/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a következõ 2/A.  §-sal egészül ki:
„2/A.  § (1) A Kormány az állatkísérletek folytatása szolgáltatási tevékenység tekintetében a szolgáltatási tevékenység
megkezdésének és folytatásának általános szabályairól  szóló 2009. évi LXXVI. törvény (a továb biak ban: Szolgtv.)
szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szervét jelöli ki.
(2) A Kormány az állatkert létesítése és üzemeltetése tekintetében a Szolgtv. szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó
hatóságként a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõséget jelöli ki.
(3) A Kormány az Ávt. 41.  §-a szerinti állatotthon létesítése és üzemeltetése tekintetében a Szolgtv. szerinti szolgáltatás
felügyeletét ellátó hatóságként az állatotthon helye szerint ille té kes települési, a fõvárosban a kerületi önkormányzat
jegyzõjét jelöli ki.”

512.  § Hatályát veszti az állatvédelmi hatóság kijelölésérõl  szóló 334/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1.  § (5)–(7) bekezdése, 2.  §
(5) bekezdése.

A földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetrõl, a Földrajzinév Bizottságról 
és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól  szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
módosítása

513.  § (1) A földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetrõl, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási
eljárás részletes szabályairól  szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 2.  §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az ingatlanrendezõ földmérõi tevékenység tekintetében a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és
folytatásának általános szabályairól  szóló tör vény szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként a Kormány
a megyei földhivatalt jelöli ki.”

(2) A földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetrõl, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási
eljárás részletes szabályairól  szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 7.  § (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép, valamint 7.  §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Az Inytv. 72–74.  §-a és 75.  § (1) bekezdése szerinti ingatlanügyi hatóságként, valamint az Inytv. 75.  §
(4) bekezdésben meghatározott, a hozzáférési jogosultság visszavonása tárgyában a határozat meghozatalára
jogosult ingatlanügyi hatóságként a Kormány a minisztert jelöli ki.
(3) Az Inytv. 75.  § (4) bekezdése szerinti, a körzeti földhivatal bevonásával történõ ellenõrzésre és a hozzáférési
jogosultság visszavonására irányuló javaslat megtételére jogosult ingatlanügyi hatóságként a Kormány
a megyei – Budapesten a fõvárosi – földhivatalt jelöli ki.”

(3) A földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetrõl, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási
eljárás részletes szabályairól  szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 9.  § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) A körzeti földhivatal döntése ellen a kézbesítéstõl számított huszonkét munkanapon belül lehet fellebbezni.
(2) Az az érdekelt, akinek a körzeti földhivatali határozatot bármilyen okból nem kézbesítették, és a határozat
kézbesítését a bejegyzéstõl számított egy éven belül kérte, a kézbesítéstõl számított tíz munkanapon belül terjeszthet
elõ fellebbezést. E bekezdés alkalmazásában érdekeltnek a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól  szóló
tör vény szerinti ügyfél minõsül.”

(4) A földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetrõl, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási
eljárás részletes szabályairól  szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 15.  § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) A termõföld védelmérõl  szóló 2007. évi CXXIX. törvény (a továb biak ban: Tfvt.) 6.  § (3) bekezdése szerinti
jóváhagyás tekintetében, ha az újrahasznosítással érintett terület több körzeti földhivatal ille té kességi területére
terjed ki, a megyei földhivatal jár el.”

514.  § A földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetrõl, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás
részletes szabályairól  szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 10.  § (1) bekezdésében az „illetékhivatalnak” szövegrészek
helyébe az „állami adóhatóságnak” szöveg, 11.  § (2) bekezdésében az „illetékhivatalnak” szövegrész helyébe az „állami
adóhatóságnak” szöveg, az „illetékhivatal” szövegrész helyébe az „állami adóhatóság” szöveg, 12.  §-t megelõzõ alcímében
a ,,jogorvoslati” szövegrész helyébe a ,,felülvizsgálati” szöveg, 12.  § (1) bekezdésében a ,,jogorvoslati” szövegrész helyébe
a ,,felülvizsgálati” szöveg, 12.  § (2) bekezdésében a ,,beérkezéstõl számított 3 napon” szövegrész helyébe a ,,polgári
perrendtartásról  szóló tör vény szerinti határidõn” szöveg, 12.  § (3) bekezdésében a ,,bírósági jogorvoslati” szövegrész
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helyébe a ,,bírósági felülvizsgálati” szöveg, a ,, ,  jogorvoslati” szövegrész helyébe az „a felülvizsgálati” szöveg, 18.  §
(3) bekezdésében a ,,harmadik” szövegrész helyébe a ,,második” szöveg lép.

515.  § Hatályát veszti a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetrõl, a Földrajzinév Bizottságról és az
ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól  szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 2.  § (1) bekezdésében a ,, , 
felettes ingatlanügyi hatóságként” szövegrész, 6.  §-a, 18.  § (3) bekezdés második mondata, 18.  § (6) bekezdése.

A Termékpálya Bizottságok általános mûködési rendjének meghatározásáról, 
valamint a piaci árinformációs rendszer mûködtetéséért felelõs szerv kijelölésérõl  szóló 
339/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

516.  § A Termékpálya Bizottságok általános mûködési rendjének meghatározásáról, valamint a piaci árinformációs rendszer
mûködtetéséért felelõs szerv kijelölésérõl  szóló 339/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 2.  § (2) bekezdésében
a ,,minisztériumok” szövegrész helyébe a ,,miniszterek” szöveg, 4.  § (1) bekezdésében a ,,Földmûvelésügyi és
Vidékfejlesztési Minisztériumnak” szövegrész helyébe a ,,földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszternek” szöveg lép.

A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek
kijelölésérõl  szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

517.  § (1) A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérõl  szóló
347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 8.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A Kormány tör vény ben meghatározott hatásköreiben környezetvédelmi hatóságként
a)  a minisztert,
b) az OKTVF-et,
c)  a felügyelõséget,
d)  az Országos Meteorológiai Szolgálatot (a továb biak ban: OMSZ),
e)  a fõpolgármestert,
f)  a polgármestert,
g)  a fõvárosi fõjegyzõt,
h)  a települési önkormányzat jegyzõjét,
i)  a fõvárosi kerületi önkormányzat jegyzõjét [az e)–i) pont szerintiek a továb biak ban együtt: önkormányzati
környezetvédelmi hatóság]
jelöli ki.”

(2) A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérõl  szóló
347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 9.  §-a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzõkönyve végrehajtási keretrendszerérõl  szóló
2007. évi LX. törvény
a)  4.  §-a szerinti környezetvédelmi hatóságként az OMSZ,
b) 5.  §-a és 13/A–13/E.  §-a szerinti környezetvédelmi hatóságként az OKTVF,
c)  13.  §-a szerinti környezetvédelmi hatóságként a miniszter
jár el.”

(3) A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérõl  szóló
347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 12.  §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A Kormány a Kvt. 92.  §-a szerinti környezetvédelmi hatóságként az OKTVF-et jelöli ki.”

(4) A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérõl  szóló
347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a ,,természetvédelmi hatóságok kijelölése” alcímet megelõzõen a következõ
9/A.  §-sal egészül ki:
„9/A.  § A Kormány
a)  a Hgt. 11.  § szerinti kooordináló szervezetek tevékenysége és
b) az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzõkönyve végrehajtási keretrendszerérõl  szóló
2007. évi LX. törvény szerinti együttes végrehajtás hitelesítõi tevékenység
tekintetében a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól  szóló tör vény szerinti 
szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként az OKTVF-et jelöli ki.”
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518.  § A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérõl  szóló
347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 9.  § (2) bekezdés a) pontjában a ,,(4) bekezdésében” szövegrész helyébe
a ,,(4) bekezdésében, 11.  § (2) és (3) bekezdésében,” szöveg, 14.  § (2) bekezdésében a ,,Tvt. 42.  §” szövegrész helyébe
a ,,Tvt. 13.  § (2) és (4) bekezdésében, valamint a 42.  §” szöveg, 17.  § (2) bekezdésében az „e rendelet” szövegrész
helyébe a ,,kormányrendelet” szöveg, 32/A.  § (2) bekezdésében a ,,jelöli ki.” szövegrész helyébe a ,,jelöli ki. Ha
a szakhatóság az elõírt határidõn belül nem ad ki állásfoglalást, és az ügyben nincs ellenérdekû ügyfél, a hozzájárulását
megadottnak kell tekinteni.” szöveg, 39.  § (1) bekezdésében a ,,harminc napon” szövegrész helyébe a ,,22
munkanapon” szöveg, a ,,15 nap” szövegrész helyébe a ,,10 munkanap” szöveg lép.

A védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes
szabályokról  szóló 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

519.  § (1) A védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes szabályokról  szóló
348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 10.  § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Védelemben részesülõ gerinces állatfajra vonatkozó, az állatkísérletekrõl  szóló külön jogszabály szerinti kísérlet
kutatási tervéhez – a (6) bekezdésben foglaltakra figyelemmel – csatolni kell az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv
engedélyét.”

(2) A védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes szabályokról  szóló
348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 10.  §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Ha a kérelmezõ a (4) bekezdésben meghatározott adatokat nem igazolja, a természetvédelmi hatóság a kutatás
engedélyezése iránti kérelem elbírálásához adatszolgáltatási kérelemmel fordul a (4) bekezdésben meghatározott
adatokról nyilvántartást vezetõ hatósághoz.”

(3) A védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes szabályokról  szóló
348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 17.  §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A Fõfelügyelõség (2) és (3) bekezdés szerinti eljárásaiban a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól
 szóló tör vény központi államigazgatási szerv vezetõjének az elsõ fokú döntése elleni fellebbezést kizáró rendelkezése
nem alkalmazható.”

520.  § A védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes szabályokról  szóló
348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 3.  § (4) bekezdésében a ,,hatósági ellenõrzés során a hatóság részére felmutatni”
szövegrész helyébe a ,,magánál vagy az állat tartásának, hasznosításának, bemutatásának helyén tartani” szöveg, 10.  §
(1) bekezdésében az „az adatkezeléshez” szövegrész helyébe az „a kutatás során gyûjtött adatok felhasználásához”
szöveg, 17.  § (1) bekezdésében a ,,melléklet szerinti formanyomtatványon” szövegrész helyébe a ,,mellékletben
meghatározott adattartalommal” szöveg, 18.  § h) pontjában az „érvényességi idejérõl” szövegrész helyébe az „idõbeli
hatályáról” szöveg, 4. számú melléklet címében a ,,Formanyomtatvány a védelemben részesülõ állatfajok tartásának,
bemutatásának, hasznosításának engedélyezéséhez” szövegrész helyébe az „A védelemben részesülõ állatfajok
tartása, bemutatása, hasznosítása iránti kérelem tartalma” szöveg lép.

521.  § Hatályát veszti a védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes
szabályokról  szóló 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 6.  § (8) bekezdése.

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv
kijelölésérõl  szóló 362/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

522.  § (1) Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelölésérõl  szóló
362/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet 10.  § (4) bekezdése a következõ b) ponttal egészül ki:
(A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként az OTH-t jelöli ki)
„b) az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységrõl  szóló 1991. év i XI. törvény 4/A.  § (1) bekezdése,”
(szerinti feladatok ellátására.)

(2) Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelölésérõl  szóló
362/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet 10.  § (5) bekezdés c) pontja a következõ cf)–ch) alponttal egészül ki:
(A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként a regionális intézetet jelöli ki az Eütv.)
„cf)  159.  § (6) bekezdése,
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cg) 181.  § (1) bekezdés a) pontja,
ch) 242/A.  § (1) bekezdése,”
(szerinti feladatok ellátására.)

(3) Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelölésérõl  szóló
362/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet 10.  § (5) bekezdés d) pont df) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép, és 10.  §
(5) bekezdés d) pontja a következõ dg) és dh) alponttal egészül ki:
(A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként a regionális intézetet jelöli ki az egészségügyi ellátórendszer
fejlesztésérõl  szóló 2006. évi CXXXII. törvény)
„df) 7.  § (7) bekezdése,
dg) 8/A.  § (1) bekezdése,
dh) 10.  § (2) bekezdése,”
(szerinti feladatok ellátására.)

(4) Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelölésérõl  szóló
362/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet 14.  § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A Kbtv. 25.  § (4) bekezdése szerinti, a kémiai biztonságot koordináló tárcaközi bizottság tagjaiként a Kormány
a Kbtv. 25.  § (1) bekezdése alapján a következõket jelöli ki:
a)  a környezetvédelemért felelõs miniszter,
b) a feladatkörében a közlekedésért felelõs miniszter és a gazdaságpolitikáért felelõs miniszter,
c)  az élelmiszerlánc-felügyeletért felelõs miniszter,
d)  az oktatásért felelõs miniszter,
e)  a katasztrófák elleni védekezésért felelõs miniszter,
f)  a rendészetért felelõs miniszter,
g)  az államháztartásért felelõs miniszter,
h)  a honvédelemért felelõs miniszter,
i)  az egészségügyért felelõs miniszter,
j)  a fogyasztóvédelemért felelõs miniszter
által kijelölt személyek, az országos tisztifõorvos vagy az általa kijelölt személy, továbbá a kémiai biztonság területén
érintett társadalmi szervezetek által külön jogszabályban meghatározott módon delegált legfeljebb hat személy.”

(5) Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelölésérõl  szóló
362/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet az „A Szolgálat hatósági eljárása, ille té kessége” alcímet megelõzõen a következõ
14/A.  §-sal és 14/B.  §-sal egészül ki:
„14/A.  § A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól  szóló 2009. évi
LXXVI. törvény szerinti, a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként az egészségügyi államigazgatási szerv jár el
a gyógyászatisegédeszköz-forgalmazási tevékenység, valamint az Eütv. 242/A.  § szerinti, a természetes fürdõvizek
minõségellenõrzéséhez szükséges mintavételi és laboratóriumi vizsgálati tevékenység tekintetében.
14/B.  § A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként az OTH-t jelöli ki az Eütv. 238.  § (3) bekezdésében
meghatározott feladat ellátására.”

(6) Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelölésérõl  szóló
362/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet 18/A.  § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A Kormány a Sugáregészségügyi Decentrum és az OTH hatáskörébe tartozó atomenergiával kapcsolatos elsõ- és
másodfokú engedélyezési eljárásokban a 4. számú mellékletben meghatározott hatóságokat – az ott megjelölt
feltételek fennállása esetén és szakkérdésben – szakhatóságként jelöli ki. Az ügyfélnek az eljárás megindítása elõtt
benyújtott kérelmére a szakhatóságként kijelölt hatóság egy évig felhasználható elõ ze tes szakhatósági állásfoglalást
ad ki.”

(7) Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelölésérõl  szóló
362/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet a ,,Záró rendelkezések” alcímet megelõzõen a következõ alcímmel és azt követõ
19/B.  §-sal egészül ki:

„A gyógyszerészeti államigazgatási szerv eljárásában kirendelhetõ szakértõ
19/B.  § Az Országos Gyógyszerészeti Intézet szakértõként az Országos Epidemiológiai Központot veheti igénybe
a)  az immunológiai gyógyszerek forgalomba hozatali engedélyezési eljárásában és a forgalmazást érintõ hatósági
eljárásokban,
b) az immunológiai gyógyszerek forgalomba hozatali engedélye iránti kérelem értékelésében, a forgalomba hozatali
engedély módosítására, megújítására, valamint visszavonására irányuló eljárásban,
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c)  immunológiai gyógyszerek esetében a forgalomba hozatali engedélytõl  való eltérés esetére vonatkozó eljárásban,
valamint
d)  immunológiai készítménynek minõsülõ vizsgálati készítmény klinikai vizsgálati engedélyezése iránti eljárásában
abban a tekintetben, hogy a préklinikai vizsgálatok megfelelõek-e, meg fele lõen értékelhetõk-e a kérelem
benyújtásáig végzett klinikai vizsgálatok, a kérelmezett vizsgálat szakmailag indokolt-e, a vizsgálati módszerek
alkalmasak-e a vizsgálati terv célkitûzéseiben foglaltak megválaszolására, a vizsgálati terv megfelel-e a szakmai
követelményeknek, a várható kockázatot a várható terápiás elõny felülmúlja-e, és hogy gyógyszerminõségi
szempontból az immunológiai gyógyszer és a vizsgálati készítmény emberen alkalmazható-e.”

523.  § Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelölésérõl  szóló
362/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet 4.  § (3) bekezdésében a ,,szervezeti egysége” szövegrész helyébe a ,,szerve” szöveg,
4.  § (6) bekezdésében az „az ille té kes” szövegrész helyébe az „a” szöveg, 5.  § (4) bekezdés c) pontjában az „ille té kes”
szövegrész helyébe az „arra feladatkörrel rendelkezõ” szöveg, 10.  § (5) bekezdés i) pontjában a ,,(6)” szövegrész
helyébe a ,,(7)” szöveg, 4. számú melléklet II. táblázat 1. sor „Elsõ fokú eljárásban” oszlopában a ,,környezetvédelmi,
természetvédelmi és vízügyi felügyelõség” szövegrész helyébe az „Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Fõfelügyelõség” szöveg, 4. számú melléklet II. táblázat 2. sor „Elsõ fokú eljárásban” oszlopában a ,,Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a fõvárosban Fõvárosi Tûzoltó-parancsnokság” szövegrész helyébe az „Országos
Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság” szöveg, 4. számú melléklet II. táblázat 3. sor „Elsõ fokú eljárásban” oszlopában
a ,,Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a fõvárosban a Fõvárosi Polgári Védelmi Igazgatóság” szövegrész helyébe
az „Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság” szöveg, 4. számú melléklet III. táblázat 1. sor „Elsõ fokú eljárásban”
oszlopában a ,,környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõség” szövegrész helyébe
a ,,környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõség; ha az OTH jár el elsõ fokon, a szakhatóság az elsõ fokú
eljárásban az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõség” szöveg, 4. számú melléklet
III. táblázat 1. sor „Másodfokú eljárásban” oszlopában az „Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Fõfelügyelõség” szövegrész helyébe a ,,ha nem az OTH jár el elsõ fokon: Országos Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõség” szöveg, 4. számú melléklet III. táblázat 3. sor „Elsõ fokú eljárásban”
oszlopában a ,,Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a fõvárosban a Fõvárosi Polgári Védelmi Igazgatóság”
szövegrész helyébe a ,,Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a fõvárosban a Fõvárosi Polgári Védelmi Igazgatóság;
ha az OTH jár el elsõ fokon, a szakhatóság az elsõ fokú eljárásban az Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság”
szöveg, 4. számú melléklet III. táblázat 3. sor „Másodfokú eljárásban” oszlopában az „Országos Katasztrófavédelmi
Fõigazgatóság” szövegrész helyébe a ,,ha nem az OTH jár el elsõ fokon: Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság”
szöveg, 4. számú melléklet IV. táblázat 1. sor „Bevonás és közremûködés” oszlopában a ,,Minden esetben” szövegrész
helyébe a ,,Minden esetben, kivéve a röntgenberendezéseket” szöveg, 4. számú melléklet IV. táblázat 2. sor „Bevonás
és közremûködés” oszlopában a ,,Minden esetben” szövegrész helyébe a ,,Minden esetben, kivéve az orvosi,
állatorvosi és fix telepítésû röntgenberendezéseket” szöveg lép.

524.  § Hatályát veszti az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv
kijelölésérõl  szóló 362/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet 6.  § (3) bekezdése, 10.  § (3) bekezdés c) pontja, 10.  § (4) bekezdés
c) pont cf) és cg) alpontja, 10.  § (7) bekezdés c) pontja, 11.  § h) pontja, 18.  § (9) bekezdése, 4. számú melléklet II. táblázat
1. sor „Másodfokú eljárásban” oszlopában az „Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Fõfelügyelõség” szövegrész, 4. számú melléklet II. táblázat 2. és 3. sor „Másodfokú eljárásban” oszlopában az „Országos 
Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság” szövegrész.

Az egészségbiztosítási felügyeleti hatóság kijelölésérõl  szóló 365/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet
módosítása

525.  § Az egészségbiztosítási felügyeleti hatóság kijelölésérõl  szóló 365/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet a következõ 1/A.  §-sal
egészül ki:
„1/A.  § A Kormány a gyógyszer-,  illetve gyógyászatisegédeszköz-ismertetési tevékenység tekintetében a szolgáltatási
tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól  szóló 2009. évi LXXVI. törvény szerinti
szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként az Egészségbiztosítási Felügyeletet jelöli ki.”
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A transzeurópai közúthálózatnak a Magyar Köztársaság területén lévõ alagútjaira vonatkozó biztonsági
minimumkövetelményekrõl  szóló 18/2007. (II. 20.) Korm. rendelet módosítása

526.  § (1) A transzeurópai közúthálózatnak a Magyar Köztársaság területén lévõ alagútjaira vonatkozó biztonsági
minimumkövetelményekrõl  szóló 18/2007. (II. 20.) Korm. rendelet 4.  §-a a következõ (3)–(6) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A biztonsági minimumkövetelmények teljesítése alól a Hatóság korlátozott eltérést engedélyezhet. Erre
vonatkozóan – az eljárás egyidejû felfüggesztése mellett – kérelmet nyújt be a Bizottsághoz, amely a következõket
tartalmazza:
a)  a tervezett korlátozott mértékû eltérés,
b) a tervezett korlátozott eltérés nyomós okai, valamint
c)  a legalább azonos biztonsági szint elérése érdekében alkalmazott vagy megerõsített alternatív kockázatcsökkentõ
intézkedések, ideértve azok igazolását is a releváns kockázatok elemzése formájában.
(4) Abban az esetben, ha a kérelemnek a Bizottság által történõ átvételétõl számított három hónapon belül sem
a Bizottság, sem valamely tagállam nem él ellenvetéssel, a Hatóság az eljárás felfüggesztését megszünteti, és
a korlátozott eltérésre irányuló kérelemnek helyt ad.
(5) Ha a határozat nemleges, a Hatóság az eljárás felfüggesztését megszünteti, és a korlátozott eltérésre irányuló
kérelmet elutasítja.
(6) Annak érdekében, hogy a rendelet alkalmazási körébe tartozó valamennyi alagút megjelenése egységes legyen, az
1. mellékletében megállapított minimumkövetelményektõl az alagút használóinak rendelkezésére álló biztonsági
létesítmények kialakítását illetõen (segélykérõ állomások, jelzések, leálló öblök, vészkijáratok, sugárzókábeles
rádióadás, amennyiben szükséges) eltérés nem engedélyezhetõ.”

(2) A transzeurópai közúthálózatnak a Magyar Köztársaság területén lévõ alagútjaira vonatkozó biztonsági
minimumkövetelményekrõl  szóló 18/2007. (II. 20.) Korm. rendelet a következõ III/A. Fejezettel egészül ki:

„III/A. FEJEZET
AZ ALAGUTAK ÜZEMBE HELYEZÉSE
11/A.  § (1) Az alagút a Hatóság által kiadott ideiglenes forgalomba helyezési vagy forgalomba helyezési engedély
(a továb biak ban: forgalomba helyezési engedély) és mûködési engedély birtokában nyitható meg a forgalom elõtt.
(2) Az alagútkezelõ a forgalomba helyezési engedély iránti kérelem benyújtása elõtt átadja a 2. melléklet 2. pontjában
meghatározott biztonsági dokumentációt a biztonsági tisztnek, aki véleményt nyilvánít az alagút forgalom elõtt
történõ megnyitásáról.
(3) A forgalomba helyezési engedély iránti kérelemhez mellékelni kell a biztonsági dokumentációt és a biztonsági tiszt
véleményét.
(4) A Hatóság – az ellenõrzõ szervezet véleményének kikérésével – dönt arról, hogy az alagút kielégíti-e a biztonsági
minimumkövetelményeket, a forgalom számára megnyitható-e,  illetve szükséges-e korlátozó feltételek
megállapítása.
11/B.  § (1) Ha bármilyen jelentõs szerkezeti vagy üzemeltetési változás vagy bármilyen lényegi átalakítás jelentõs
mértékben módosítja a biztonsági dokumentáció bármelyik elemét, és az alagút újbóli forgalom elõtti megnyitása
válik szükségessé, a Hatóságtól új mûködési engedélyt kell kérni. A kérelemhez csatolni kell a módosított biztonsági
dokumentációt és a biztonsági tiszt véleményét.
(2) Az alagútkezelõ köteles tájékoztatni a biztonsági tisztet bármilyen egyéb, a szerkezetben és a mûködésben történt
változásról. Az alagúttal kapcsolatos bármilyen módosítást megelõzõen az alagútkezelõ átadja a biztonsági tisztnek
a javaslatokat részletezõ dokumentációt.
(3) A biztonsági tiszt megvizsgálja a javasolt módosítások következményeit és 15 napon belül közli véleményét az
alagútkezelõvel, aki a vélemény egy példányát megküldi a Hatóságnak és a segélyszolgálatoknak.”

(3) A transzeurópai közúthálózatnak a Magyar Köztársaság területén lévõ alagútjaira vonatkozó biztonsági
minimumkövetelményekrõl  szóló 18/2007. (II. 20.) Korm. rendelet 14.  § (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(3) Ha a Bizottság vagy valamely tagállam három hónapon belül nem fogalmaz meg ellenvetést, és a Bizottság ennek
meg fele lõen tájékoztatja a Hatóságot, a Hatóság az eljárás felfüggesztését megszünteti, és az alagútkezelõ
kérelmének helyt ad.”

(4) A transzeurópai közúthálózatnak a Magyar Köztársaság területén lévõ alagútjaira vonatkozó biztonsági
minimumkövetelményekrõl  szóló 18/2007. (II. 20.) Korm. rendelet 1. melléklet 1.2.1. pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
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„1.2.1. Legalább a következõ pontok szerinti biztonsági intézkedéseket végre kell hajtani annak érdekében, hogy
a rendelet hatálya alá tartozó valamennyi alagútban a biztonsági szint a minimumkövetelményeknek meg fele lõen
biztosítva legyen.”

527.  § A transzeurópai közúthálózatnak a Magyar Köztársaság területén lévõ alagútjaira vonatkozó biztonsági
minimumkövetelményekrõl  szóló 18/2007. (II. 20.) Korm. rendelet 5.  § (1) bekezdésében a ,,jogkört” szövegrész
helyébe a ,,hatáskört” szöveg, 5.  § (4) bekezdésében a ,,gazdasági és közlekedési” szövegrész helyébe a ,,közlekedésért
felelõs” szöveg, 12.  § (6) bekezdésében az „és az egyéb érintett szervek bevonásával” szövegrész helyébe
a ,,véleményének kikérésével” szöveg, 14.  § (2) bekezdésében a ,,kérelmet” szövegrész helyébe az „– az eljárás egyidejû 
felfüggesztése mellett – kérelmet” szöveg, 14.  § (4) bekezdésében az „az alagútkezelõ kérelmét el kell utasítani”
szövegrész helyébe az „a Hatóság az eljárás felfüggesztését megszünteti és az alagútkezelõ kérelmét elutasítja” szöveg 
lép.

528.  § Hatályát veszti a transzeurópai közúthálózatnak a Magyar Köztársaság területén lévõ alagútjaira vonatkozó biztonsági
minimumkövetelményekrõl  szóló 18/2007. (II. 20.) Korm. rendelet 6.  § (1) bekezdés e) pontjában a ,,2. melléklet
1.3. pontja szerinti” szövegrész, 6.  § (1) bekezdés f) pontjában a ,,– 2. melléklet 3. pontjában foglalt eljárási rend szerinti
–” szövegrész, 6.  § (1) bekezdés g) pontjában a ,,– 2. melléklet 4. pontjában foglalt eljárási rendnek megfelelõ –”
szövegrész, 12.  § (7) bekezdésében az „ , az e rendelet 2. mellékletében szabályozott eljárás lefolytatása alapján”
szövegrész, 1. melléklet 1.2.2. pontja, 2. melléklet címében az „ , alagutak üzembe helyezése, módosítások” szövegrész,
2. melléklet 1.3. pontja, 2. melléklet 3. és 4. pontja.

A közúti szállítást végzõ egyes jármûvek személyzete vezetési és pihenõidejének ellenõrzésérõl  szóló
66/2007. (IV. 4.) Korm. rendelet módosítása

529.  § A közúti szállítást végzõ egyes jármûvek személyzete vezetési és pihenõidejének ellenõrzésérõl  szóló 66/2007. (IV. 4.)
Korm. rendelet 15.  § (1) bekezdésében az „amely” szövegrész helyébe az „és azt a honlapjukon közzéteszik. A
nyilvántartás” szöveg lép.

530.  § Hatályát veszti a közúti szállítást végzõ egyes jármûvek személyzete vezetési és pihenõidejének ellenõrzésérõl  szóló
66/2007. (IV. 4.) Korm. rendelet 14.  § (3) bekezdése, 19.  § (1) bekezdésében a ,,Módszertani Útmutatóban” szövegrész.

A fás szárú energetikai ültetvényekrõl  szóló 71/2007. (IV. 14.) Korm. rendelet módosítása

531.  § (1) A fás szárú energetikai ültetvényekrõl  szóló 71/2007. (IV. 14.) Korm. rendelet 3.  § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) Fás szárú energetikai ültetvény telepítése csak engedély alapján végezhetõ. A fás szárú energetikai ültetvény
telepítõjének a telepítés engedélyezése iránt az ingatlan fekvése szerint ille té kes MgSzH-hoz – az 1. számú melléklet
szerinti adattartalommal a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központja által rendszeresített és a Mezõgazdasági
Szakigazgatási Hivatal Központ Erdészeti Igazgatóságának a honlapján közzétett formanyomtatványon – kérelmet
(a továb biak ban: kérelem) kell benyújtania.”

(2) A fás szárú energetikai ültetvényekrõl  szóló 71/2007. (IV. 14.) Korm. rendelet 6.  § (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) A telepítõ köteles az ültetvény telepítésének és megszüntetésének elvégzését – a munkálat befejezésétõl
számított tizenöt napon belül – a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központja által a 2. számú melléklet szerinti
adattartalommal rendszeresített és a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Erdészeti Igazgatóságának
honlapján közzétett formanyomtatványon az MgSzH-nak bejelenteni.”

(3) A fás szárú energetikai ültetvényekrõl  szóló 71/2007. (IV. 14.) Korm. rendelet 6.  § (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(4) Az MgSzH kérelemre hatósági bizonyítványt állít ki a telepítõnek, ha az ültetvény telepítése,  illetve annak
megszüntetése megfelel az e rendeletben, továbbá a telepítési engedélyben foglaltaknak. Ha az ügyfél a fás szárú
energetikai ültetvény védett természeti területen,  illetve Natura 2000 területen történõ telepítésére kapott engedélyt,
a hatósági bizonyítvány a természetvédelmi hatóság véleményének kikérését köve tõen adható ki.”

36556 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2009. évi 127. szám



(4) A fás szárú energetikai ültetvényekrõl  szóló 71/2007. (IV. 14.) Korm. rendelet 7.  § (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) Az MgSzH a telepítõ költségére elrendeli a telepített ültetvény felszámolását és az eredeti állapot visszaállítását, ha
a)  a tevékenységet engedély nélkül végzik,
b) a tevékenységet engedélytõl eltérõen végzik,
c)  az ültetvény telepítése nem felel meg az e rendeletben foglaltaknak,
d)  az ültetvény megszüntetése nem felel meg az e rendeletben vagy a telepítési engedélyben foglaltaknak, vagy
e)  az ültetvény a környezõ ökoszisztémát veszélyeztetõen az ültetvény területén túlterjeszkedik, és a telepítõ az
MgSzH felszólítását köve tõen sem gondoskodik a terjedés megakadályozásáról.”

(5) A fás szárú energetikai ültetvényekrõl  szóló 71/2007. (IV. 14.) Korm. rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet
21. melléklete, 2. számú melléklete helyébe e rendelet 22. melléklete lép.

532.  § A fás szárú energetikai ültetvényekrõl  szóló 71/2007. (IV. 14.) Korm. rendelet 3.  § (5) bekezdésében az „érintett
ügyfelet” szövegrész helyébe az „ismert ügyfeleket” szöveg, a ,,tizenöt napon belül írásban” szövegrész helyébe a ,,tíz
munkanapon belül” szöveg, 3.  § (6) bekezdésében a ,,harminc napos” szövegrész helyébe a ,,huszonkét munkanapos”
szöveg, a ,,telepítõt” szövegrész helyébe a ,,kérelmezõt” szöveg, 6.  § (3) bekezdésében a ,,harminc napon” szövegrész
helyébe a ,,huszonkét munkanapon” szöveg lép.

533.  § Hatályát veszti a fás szárú energetikai ültetvényekrõl  szóló 71/2007. (IV. 14.) Korm. rendelet 6.  § (5) bekezdése, 8.  §
(2)–(5) bekezdése, 3. számú melléklete.

A környezetvédelmi és vízügyi hatósági eljárás során felmerülõ egyéb eljárási költségekrõl  szóló 72/2007.
(IV. 17.) Korm. rendelet módosítása

534.  § Hatályát veszti a környezetvédelmi és vízügyi hatósági eljárás során felmerülõ egyéb eljárási költségekrõl  szóló
72/2007. (IV. 17.) Korm. rendelet 4.  § (2) bekezdése.

Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, az Európai Halászati Alapból, 
valamint az Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból támogatott programok 
és intézkedések pénzügyi, számviteli és ellenõrzési rendszerek kialakításáról, 
lebonyolításának rendjérõl  szóló 82/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet módosítása

535.  § Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, az Európai Halászati Alapból, valamint az Európai Mezõgazdasági
Garancia Alapból támogatott programok és intézkedések pénzügyi, számviteli és ellenõrzési rendszerek kialakításáról,
lebonyolításának rendjérõl  szóló 82/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet 2.  § c) pontjában a ,,döntés keretében jóváhagyott”
szövegrész helyébe a ,,megállapított” szöveg, 2.  § p) pontjában a ,,döntés” szövegrész helyébe a ,,határozat” szöveg,
7.  § (1) bekezdésében a ,,döntésekben” szövegrész helyébe a ,,határozatban” szöveg, 17.  § (3) bekezdésében a ,,hatvan
napon” szövegrész helyébe a ,,negyvenöt munkanapon” szöveg lép.

536.  § Hatályát veszti az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, az Európai Halászati Alapból, valamint az Európai
Mezõgazdasági Garancia Alapból támogatott programok és intézkedések pénzügyi, számviteli és ellenõrzési
rendszerek kialakításáról, lebonyolításának rendjérõl  szóló 82/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet 17.  § (4) bekezdésében
a ,,határozatban” szövegrész, 21.  § (2) bekezdése.

A közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekrõl  szóló 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet
módosítása

537.  § A közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekrõl  szóló 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet 5.  § b) pontjában az
„az ille té kes” szövegrész helyébe az „a” szöveg lép.

538.  § Hatályát veszti a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekrõl  szóló 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet 3.  §
(1) bekezdés b) pontjában az „érvényes” szövegrész, 3.  § (1) bekezdés g) pontjában a ,,területileg ille té kes” szövegrész,
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5.  § a) pontjában a ,,területileg ille té kes” szövegrész, 8.  § (1) bekezdés a) és b) pontjában az „érvényes” szövegrész, 9.  §
(1) bekezdés f) pont fb) alpontjában az „érvényes” szövegrész.

A környezetkárosodás megelõzésének és elhárításának rendjérõl  szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet
módosítása

539.  § A környezetkárosodás megelõzésének és elhárításának rendjérõl  szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 7.  §
(3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az e rendelet szerinti üzemi tervet a környezetvédelmi, természetvédelmi és tájvédelmi szakértõi tevékenységrõl
 szóló jogszabály alapján a víz és a földtani közeg részszakterületen szakértõi jogosultsággal rendelkezõ szakértõ készíti 
el.”

A természetben okozott károsodás mértékének megállapításáról, valamint a kármentesítés szabályairól
 szóló 91/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet módosítása

540.  § A természetben okozott károsodás mértékének megállapításáról, valamint a kármentesítés szabályairól  szóló 91/2007. 
(IV. 26.) Korm. rendelet 6.  §-a a következõ (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A kármentesítés (1) bekezdésben meghatározott szakaszaira, valamint a (3) bekezdés szerint összevont határozat
alapján tervezett kármentesítés engedélyezésére irányuló kérelmekhez csatolt dokumentációt, továbbá
a kármentesítési szakasz elvégzésérõl  szóló jelentést (zárójelentést) a környezetvédelmi, természetvédelmi és
tájvédelmi szakértõi tevékenységrõl  szóló jogszabály alapján a természetvédelem szakterület megfelelõ részterületén
szakértõi jogosultsággal rendelkezõ szakértõk készíthetik.”

541.  § A természetben okozott károsodás mértékének megállapításáról, valamint a kármentesítés szabályairól  szóló 91/2007. 
(IV. 26.) Korm. rendelet 8.  § (1) és (2) bekezdésében a ,,8 napon” szövegrész helyébe az „5 munkanapon” szöveg, 9.  §
(4) bekezdésében a ,,10 nappal” szövegrész helyébe a ,,8 munkanappal” szöveg, 10.  § (1) bekezdésében az „5 napon”
szövegrész helyébe az „5 munkanapon” szöveg, 11.  § (3) bekezdésében a ,,60 napon” szövegrész helyébe a ,,két
hónapon” szöveg lép.

542.  § Hatályát veszti a természetben okozott károsodás mértékének megállapításáról, valamint a kármentesítés szabályairól 
 szóló 91/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 4.  § (1) bekezdésében az „és erdészeti hatóságként a Mezõgazdasági
Szakigazgatási Hivatal” szövegrész.

A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ személyek beutazásáról és tartózkodásáról  szóló
2007. évi I. törvény végrehajtásáról  szóló 113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet módosítása

543.  § (1) A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ személyek beutazásáról és tartózkodásáról  szóló 2007. évi
I. törvény végrehajtásáról  szóló 113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 11.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„11.  § A konzuli tisztviselõ a vízum iránti kérelemrõl 10 munkanapon belül dönt.”

(2) A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ személyek beutazásáról és tartózkodásáról  szóló 2007. évi
I. törvény végrehajtásáról  szóló 113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 14.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„(2) A Nemzetbiztonsági Hivatal köteles a megkeresésnek 8 munkanapon belül eleget tenni.”

(3) A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ személyek beutazásáról és tartózkodásáról  szóló 2007. évi
I. törvény végrehajtásáról  szóló 113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 19.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„(2) A Tv. alkalmazásában az eljáró hatóság a kérelmezõ által benyújtott, külföldön kiállított közokiratot diplomáciai
felülhitelesítés és hiteles magyar fordítás hiányában is elfogadhatja.”

(4) A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ személyek beutazásáról és tartózkodásáról  szóló 2007. évi
I. törvény végrehajtásáról  szóló 113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 55.  § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„(3) A fellebbezés elbírálására jogosult hatóság a fellebbezésrõl tíz munkanapon belül dönt.”

36558 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2009. évi 127. szám



(5) A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ személyek beutazásáról és tartózkodásáról  szóló 2007. évi
I. törvény végrehajtásáról  szóló 113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 69.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„(1) A Tv. 65.  §-ában foglaltak során a fuvarozót terhelõ közrendvédelmi bírságot, továbbá a visszaszállítási,  illetve
a költségviselési kötelezettség teljesítését a Rendõrség állapítja meg,  illetve rendeli el.”

544.  § A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ személyek beutazásáról és tartózkodásáról  szóló 2007. évi
I. törvény végrehajtásáról  szóló 113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 42.  § (2) bekezdésében az „az ille té kes” szövegrész
helyébe az „a” szöveg, 45.  § (5) bekezdésében az „az ille té kes regionális” szövegrész helyébe az „a regionális” szöveg,
50.  §-ában az „az eljárás lefolytatására ille té kes gyámhatóságot” szövegrész helyébe az „a gyámhatóságot” szöveg,
55.  § (1) és (2) bekezdésében a ,,nyolc napon” szövegrész helyébe az „öt munkanapon” szöveg, 63.  § (3) bekezdésében
az „OEP egészségügyi” szövegrész helyébe az „Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továb biak ban: OEP)
egészségügyi” szöveg lép.

545.  § Hatályát veszti a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ személyek beutazásáról és tartózkodásáról  szóló
2007. évi I. törvény végrehajtásáról  szóló 113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 52.  § (1) bekezdésében a ,,határozattal”
szövegrész, 66.  § (2) bekezdés harmadik mondata, 73.  § (2) bekezdése, 73.  § (3) bekezdésében a ,,másodfokon”
szövegrész.

A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról  szóló 2007. évi II. törvény
végrehajtásáról  szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet módosítása

546.  § (1) A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról  szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról  szóló
114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 14.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A konzuli tisztviselõ a három hónapot meg nem haladó tartózkodásra jogosító vízum iránti
kérelemrõl – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – huszonkét munkanapon belül dönt.”

(2) A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról  szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról  szóló
114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 15.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A Nemzetbiztonsági Hivatal köteles a megkeresésnek
a)  a 14.  § (2) bekezdésében foglalt esetben öt,
b) egyéb esetben nyolc
munkanapon belül eleget tenni.”

(3) A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról  szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról  szóló
114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 38.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„38.  § A vízumkiadó hatóság a szezonális munkavállalási vízum, valamint a nemzeti vízum iránti kérelemrõl tíz
munkanapon belül dönt.”

(4) A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról  szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról  szóló
114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 39.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A Nemzetbiztonsági Hivatal köteles a megkeresésnek nyolc munkanapon belül eleget tenni.”

(5) A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról  szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról  szóló
114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 49.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A regionális igazgatóság a tartózkodási engedély iránti kérelemrõl – a (2) és (3) bekezdésben foglalt
kivétellel – huszonkét munkanapon belül dönt.”

(6) A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról  szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról  szóló
114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 50.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A Nemzetbiztonsági Hivatal köteles a megkeresésnek
a)  a 49.  § (2) bekezdésében foglalt esetben öt,
b) a 49.  § (3) bekezdésében foglalt esetben tíz,
c)  egyéb esetben tizenöt
munkanapon belül eleget tenni.”

(7) A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról  szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról  szóló
114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 55.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
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„55.  § A tartózkodási engedély iránti kérelem tárgyában hozott döntés elleni fellebbezést öt munkanapon belül lehet
elõterjeszteni.”

(8) A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról  szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról  szóló
114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 104.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A nemzeti letelepedési engedély iránti kérelmet a regionális igazgatóság négy hónapon belül, az elsõ fokú döntés
ellen benyújtott fellebbezést a Hivatal negyvenöt munkanapon belül bírálja el.”

(9) A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról  szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról  szóló
114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 108.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az EK letelepedési engedély iránti kérelmet a regionális igazgatóság négy hónapon belül, az elsõ fokú döntés ellen
benyújtott fellebbezést a Hivatal negyvenöt munkanapon belül bírálja el.”

(10) A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról  szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról  szóló
114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 148.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A Tv. 69.  §-ában foglaltak során a fuvarozót terhelõ közrendvédelmi bírságot, továbbá a visszaszállítási,  illetve
a költségviselési kötelezettség teljesítését a Rendõrség állapítja meg,  illetve rendeli el.”

(11) A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról  szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról  szóló
114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 164.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A hontalanság megállapítására irányuló eljárásban a regionális igazgatóság a kérelmezõ által benyújtott,
külföldön kiállított okiratot bizonyító erejû okiratként diplomáciai felülhitelesítés és hiteles magyar fordítás hiányában
is elfogadhatja.”

(12) A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról  szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról  szóló
114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 166.  § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A határozatot közölni kell a Képviselettel és a Nemzetbiztonsági Hivatallal.”

547.  § A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról  szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról  szóló
114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 14.  § (2) bekezdésében az „a kérelem kézhezvételétõl számított hét napon”
szövegrész helyébe az „öt munkanapon” szöveg, 49.  § (2) bekezdésében az „a kérelem kézhezvételétõl számított hét
napon” szövegrész helyébe az „öt munkanapon” szöveg, 49.  § (3) bekezdésében a ,,Tizenöt napon” szövegrész helyébe 
a ,,Tíz munkanapon” szöveg, 54.  § (2) bekezdésében az „az ille té kes” szövegrész helyébe az „a” szöveg, 64.  §
(3) bekezdésében a ,,tizenöt napon” szövegrész helyébe a ,,tíz munkanapon” szöveg, a ,,hét napon” szövegrész
helyébe az „öt munkanapon” szöveg, 72.  § (3) bekezdésében az „az eljárás lefolytatására ille té kes gyámhatóságot”
szövegrész helyébe az „a gyámhatóságot” szöveg, 97.  § (3) bekezdésében az „írásban megküldi” szövegrész helyébe az 
„adja meg” szöveg, 97.  § (3) bekezdés a) pontjában a ,,húsz napon” szövegrész helyébe a ,,tizenöt munkanapon”
szöveg, 97.  § (3) bekezdés b) pontjában a ,,negyvenöt napon” szövegrész helyébe a ,,harminc munkanapon” szöveg,
97.  § (4) bekezdésében az „az ille té kes regionális” szövegrész helyébe az „a regionális” szöveg, 98.  §-ában az „öt napon”
szövegrész helyébe a ,,három munkanapon” szöveg, 114.  § (1) bekezdésében az „az ille té kes regionális” szövegrész
helyébe az „a regionális” szöveg, 114.  § (3) bekezdés b) pontjában az „az ille té kes regionális” szövegrész helyébe az
„a regionális” szöveg, 117.  §-ában az „az eljárás lefolytatására ille té kes gyámhatóságot” szövegrész helyébe az
„a gyámhatóságot” szöveg, 127.  §-ában az „az ille té kes helyi” szövegrész helyébe az „a helyi” szöveg, 130.  §
(1) bekezdés e) pontjában az „egyetértésével” szövegrész helyébe a ,,véleményének kikérésével” szöveg, 140.  §
(3) bekezdésében a ,,nyomtatványon az OEP” szövegrész helyébe a ,,nyomtatványon az Országos Egészségbiztosítási
Pénztár (a továb biak ban: OEP)” szöveg, 166.  § (1) bekezdésében a ,,határozatot hoz” szövegrész helyébe a ,,negyvenöt
munkanapon belül dönt” szöveg lép.

548.  § Hatályát veszti a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról  szóló 2007. évi II. törvény
végrehajtásáról  szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 91.  § (2) bekezdésében az „okirattal” szövegrész, 123.  §
(2) bekezdés harmadik mondata, 124.  § (5) bekezdésében a ,,határozatban” szövegrész, 124.  § (6) bekezdésében
a ,,határozattal” szövegrész, 152.  § (2) bekezdése, 152.  § (3) bekezdésében a ,,másodfokon” szövegrész, 159.  §
(1) bekezdésében a ,,személyesen, szóban vagy írásban” szövegrész, 159.  § (4) bekezdése, 160.  § (4) bekezdésében az
„– az (5) bekezdésben foglalt kivétellel –” szövegrész, 166.  § (2) bekezdése.
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Az országhatárt átlépõ hulladékszállításról  szóló 180/2007. (VII. 3.) Korm. rendelet módosítása

549.  § Hatályát veszti az országhatárt átlépõ hulladékszállításról  szóló 180/2007. (VII. 3.) Korm. rendelet 1.  § (4) bekezdésében
a ,,büntetõjogi felelõsség, ille tõ leg” szövegrész.

A harmadik országbeli állampolgár kutatókat fogadó kutatószervezetek akkreditációjáról, 
valamint a fogadási megállapodásról  szóló 181/2007. (VII. 6.) Korm. rendelet módosítása

550.  § A harmadik országbeli állampolgár kutatókat fogadó kutatószervezetek akkreditációjáról, valamint a fogadási
megállapodásról  szóló 181/2007. (VII. 6.) Korm. rendelet 5.  §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Ha a kérelmezõ a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott adatokat nem igazolja, a hatóság a kérelem
elbírálásához adatszolgáltatás iránti kérelemmel fordul a (2) bekezdésben meghatározott adatokról nyilvántartást
vezetõ bírósághoz.”

551.  § A harmadik országbeli állampolgár kutatókat fogadó kutatószervezetek akkreditációjáról, valamint a fogadási
megállapodásról  szóló 181/2007. (VII. 6.) Korm. rendelet 5.  § (2) bekezdésében a ,,formanyomtatványon” szövegrész
helyébe az „adattartalommal” szöveg, 5.  § (2) bekezdés b) pontjában a ,,gazdasági társaságokról  szóló tör vény hatálya
alá tartozó kutatószervezet esetén a cégbíróság által kiállított, harminc napnál nem régebbi eredeti vagy közjegyzõ
által hitelesített cégkivonatot,” szövegrész helyébe a ,,kutatószervezet bírósági nyilvántartásba történõ bejegyzését
igazoló iratot” szöveg, 8.  § (1) bekezdésében a ,,részére” szövegrész helyébe a ,,részére – a kérelemnek helyt adó
határozat jogerõre emelkedésével egyidejûleg –” szöveg, az „érvényes” szövegrész helyébe a ,,hatályos” szöveg, 8.  §
(2) bekezdésében az „érvényességének” szövegrész helyébe az „idõbeli hatályának” szöveg, a ,,formanyomtatványon”
szövegrész helyébe az „adattartalommal benyújtott kérelemmel” szöveg, 10.  § (1) bekezdésében az „érvényességi
ideje” szövegrész helyébe az „idõbeli hatálya” szöveg, 10.  § (1) bekezdés e) pontjában az „érvényességi idejét”
szövegrész helyébe az „idõbeli hatályát” szöveg, 2. mellékletében az „érvényes” szövegrész helyébe a ,,hatályos”
szöveg lép.

552.  § Hatályát veszti a harmadik országbeli állampolgár kutatókat fogadó kutatószervezetek akkreditációjáról, valamint
a fogadási megállapodásról  szóló 181/2007. (VII. 6.) Korm. rendelet 3.  §-a, 5.  § (2) bekezdés a) pontja, 9.  § (1) bekezdése,
11.  § (3) bekezdés elsõ mondata.

A hitelezési kockázat kezelésérõl és tõkekövetelményérõl  szóló 196/2007. (VII. 30.) Korm. rendelet
módosítása

553.  § A hitelezési kockázat kezelésérõl és tõkekövetelményérõl  szóló 196/2007. (VII. 30.) Korm. rendelet 15.  § (4) bekezdés
a) pontjában a ,,Felügyelet” szövegrész helyébe a ,,Magyar Köztársaság” szöveg, az „ille té kessége” szövegrész helyébe
a ,,joghatósága” szöveg lép.

Az ingatlanértékelést végzõ természetes személy és szervezet felelõsségbiztosítási szerzõdésének
minimális tartalmi követelményeire vonatkozó részletes szabályokról  szóló 
197/2007. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása

554.  § (1) Az ingatlanértékelést végzõ természetes személy és szervezet felelõsségbiztosítási szerzõdésének minimális tartalmi
követelményeire vonatkozó részletes szabályokról  szóló 197/2007. (VII. 30.) Korm. rendelet 1.  §-a helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„1.  § E rendelet hatálya az alapkezelõ által az ingatlanalap tulajdonában lévõ ingatlanok értékének rendszeres
megállapításával megbízott, ingatlanértékelést végzõ, a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának
általános szabályairól  szóló tör vény szerint a Magyar Köztársaság területén letelepedett természetes személyre és
szervezetre (a továb biak ban: ingatlanértékelõ) terjed ki.”

(2) Az ingatlanértékelést végzõ természetes személy és szervezet felelõsségbiztosítási szerzõdésének minimális tartalmi
követelményeire vonatkozó részletes szabályokról  szóló 197/2007. (VII. 30.) Korm. rendelet a ,,Regionális kormánnyal
és a helyi önkormányzattal szembeni kitettség” alcímet megelõzõen a következõ 4/A.  §-sal egészül ki:
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„4/A.  § A Kormány az ingatlanalap tulajdonában lévõ ingatlanok értékének megállapítását végzõ ingatlanértékelõk
tekintetében a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól  szóló tör vény szerinti 
szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletét jelöli ki.”

A tagállamok és harmadik országok közötti légiközlekedési szolgáltatásokra vonatkozó megállapodások
tárgyalásáról és végrehajtásáról  szóló 2004. április 29-i 847/2004/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet 5. cikkében foglalt eljárási szabályok megállapításáról  szóló 198/2007. (VII. 30.) Korm. rendelet
módosítása

555.  § A tagállamok és harmadik országok közötti légiközlekedési szolgáltatásokra vonatkozó megállapodások tárgyalásáról
és végrehajtásáról  szóló 2004. április 29-i 847/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikkében foglalt
eljárási szabályok megállapításáról  szóló 198/2007. (VII. 30.) Korm. rendelet 6.  § (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(3) A légiközlekedési hatóság a meghirdetett, kihasználatlan légiközlekedési joggal üzemeltethetõ légiútvonalra
 szóló felhatalmazásról 45 munkanapon belül dönt.”

556.  § A tagállamok és harmadik országok közötti légiközlekedési szolgáltatásokra vonatkozó megállapodások tárgyalásáról
és végrehajtásáról  szóló 2004. április 29-i 847/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikkében foglalt
eljárási szabályok megállapításáról  szóló 198/2007. (VII. 30.) Korm. rendelet 2.  §-t megelõzõ alcímében az
„érvényessége” szövegrész helyébe a ,,hatálya” szöveg, 2.  § (1) bekezdésében az „idõszakra érvényes” szövegrész
helyébe az „idõszakban hatályos” szöveg, 4.  § (2) bekezdésében a ,,7 napon” szövegrész helyébe az „5 munkanapon”
szöveg, 6.  § (2) bekezdésében az „Amennyiben” szövegrész helyébe a ,,Ha” szöveg, a ,,tart. A közmeghallgatáson”
szövegrész helyébe a ,,tart, a közmeghallgatáson” szöveg, 7.  § (2) bekezdésében a ,,három napon” szövegrész helyébe
a ,,három munkanapon” szöveg, 8.  § (3) bekezdésében a ,,7 napon” szövegrész helyébe az „5 munkanapon” szöveg lép.

557.  § Hatályát veszti a tagállamok és harmadik országok közötti légiközlekedési szolgáltatásokra vonatkozó
megállapodások tárgyalásáról és végrehajtásáról  szóló 2004. április 29-i 847/2004/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet 5. cikkében foglalt eljárási szabályok megállapításáról  szóló 198/2007. (VII. 30.) Korm. rendelet 5.  §
(1) bekezdés a) pontjában az „a közösségi légifuvarozó neve, székhelye, telephelye,” szövegrész, 6.  § (2) bekezdésében
a ,,szükségesnek tartja,” szövegrész, 7.  § (1) bekezdése, 8.  § (3) bekezdésében az „a felhatalmazás jogosultját
a felülvizsgálatról értesíti, és” szövegrész.

A mûködési kockázat kezelésérõl és tõkekövetelményérõl  szóló 200/2007. (VII. 30.) Korm. rendelet
módosítása

558.  § Hatályát veszti a mûködési kockázat kezelésérõl és tõkekövetelményérõl  szóló 200/2007. (VII. 30.) Korm. rendelet 3.  §
(6) bekezdés a) pontjában a ,,– függetlenül attól, hogy a hitelintézet a Hpt. 76.  §-ának (6) bekezdése alapján mentesül
a kereskedési könyvvezetési kötelezettség alól –” szövegrész.

Az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértõi Intézetrõl, valamint eljárásának részletes szabályairól
 szóló 213/2007. (VIII. 7.) Korm. rendelet módosítása

559.  § (1) Az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértõi Intézetrõl, valamint eljárásának részletes szabályairól  szóló 213/2007.
(VIII. 7.) Korm. rendelet 2.  § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az Intézet szakértõi és szakhatósági tevékenysége során
a)  elsõ fokon a kirendeltség,
b) másodfokon a regionális igazgatóság jár el.”

(2) Az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértõi Intézetrõl, valamint eljárásának részletes szabályairól  szóló 213/2007.
(VIII. 7.) Korm. rendelet 2.  § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, és 2.  §-a a következõ
(6)–(9) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Ha a szakhatósági vagy szakértõi eljárásba vont személy (a továb biak ban: érintett személy) nem rendelkezik
Magyarországon lakóhellyel,  illetve tartózkodási hellyel,
a)  az elsõfokú közigazgatási hatósági eljárásban a Fõvárosi Kirendeltség,
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b) a másodfokú közigazgatási hatósági eljárásban a Közép-magyarországi Regionális Igazgatóság
jár el.
(6) A Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses, valamint a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai egészségi
alkalmasságának felülvizsgálata során az egészségkárosodás mértékének meghatározásában
a)  elsõ fokon a Fõvárosi Kirendeltség,
b) másodfokon a Közép-magyarországi Regionális Igazgatóság
jár el.
(7) A felsõoktatásban részt vevõ hallgatók beszéd- és más fogyatékosságának (különösen súlyos beszédhiba, diszlexia,
diszgráfia, diszkalkulia) megállapítására irányuló eljárásban a Fõvárosi Kirendeltség jár el.
(8) A közúti jármûvezetõk és a közúti jármûvezetõ-jelöltek egészségi alkalmasságának megállapítására irányuló
eljárásban, ha a gépjármûvezetéshez gyógyászati segédeszköz vagy a szokásostól eltérõ kezelõ berendezés
használata szükséges, másodfokon a Közép-magyarországi Regionális Igazgatóság jár el.
(9) A 3.  § (1) bekezdés h) pontja szerinti soron kívüli vizsgálatra irányuló eljárásban az Intézet székhelyén a 8.  § (13) és
(14) bekezdése szerint létrehozott szakértõi bizottság az ország egész területére kiterjedõ ille té kességgel jár el.”

(3) Az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértõi Intézetrõl, valamint eljárásának részletes szabályairól  szóló 213/2007.
(VIII. 7.) Korm. rendelet a következõ 2/A.  §-sal egészül ki:
„2/A.  § Az Intézet feladat- és hatáskörébe tartozó, a szakvéleményt és a szakhatósági állásfoglalást megalapozó
vizsgálatokat
a)  a kirendeltségeken mûködõ szakértõi bizottságok (a továb biak ban: elsõfokú szakértõi bizottság),
b) a regionális igazgatóságokon mûködõ szakértõi bizottságok (a továb biak ban: másodfokú szakértõi bizottság)
végzik [az a) és b) pontban foglaltak a továb biak ban együtt: szakértõi bizottság].”

(4) Az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértõi Intézetrõl, valamint eljárásának részletes szabályairól  szóló 213/2007.
(VIII. 7.) Korm. rendelet 3.  § (2) bekezdése a következõ c) ponttal egészül ki:
(A regionális igazgatóságot igazgató vezeti. Az igazgató)
„c) és a regionális igazgatóság más köztisztviselõje a kirendeltség kiadmányozási jogkörrel rendelkezõ köztisztviselõjét 
a közigazgatási hatósági eljárásban nem utasíthatja.”

(5) Az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértõi Intézetrõl, valamint eljárásának részletes szabályairól  szóló 213/2007.
(VIII. 7.) Korm. rendelet 4.  §-a és 5.  §-a helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„4.  § (1) Az Intézet – a szakértõi bizottság 11.  § (4) bekezdése szerinti döntése alapján – szakhatósági állásfoglalást ad ki
a)  a rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugellátás,
b) a hozzátartozói nyugellátás,
c)  a baleseti járadék,
d)  a rehabilitációs járadék,
e)  a rokkantsági járadék,
f)  a rendszeres szociális járadék, átmeneti járadék,
g)  a fogyatékossági támogatás,
h)  a rendelkezésre állási támogatás, a rendszeres szociális segély,
i)  a magasabb összegû családi pótlék,
j)  a bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka,
k)  a bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményei,
l)  a hadi rokkantsági ellátások
megállapításához.
(2) Az Intézet szakértõi tevékenysége körében – a szakértõi bizottság 11.  § (4) bekezdése szerinti döntése
alapján – szakvéleményt ad
a)  a keresõképesség vagy keresõképtelenség elbírálásáról,
b) a táppénzes idõszak alatt megállapítható egészségkárosodásról,
c)  a baleseti táppénz idejének meghosszabbításához,
d)  a gondozási szükséglet megállapításáról,
e)  a súlyos fokozatú demens megbetegedésrõl,
f)  a fogyatékos személyek alapvizsgálatához, a rehabilitációs és szociális foglalkoztatási alkalmassági vizsgálathoz,
továbbá a szociális intézményekben ellátott személyek állapotának felülvizsgálatához,
g)  a közúti jármûvezetõk egészségi alkalmasságáról,
h)  a súlyos mozgáskorlátozottságról,
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i)  a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses, valamint a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai egészségi
alkalmasságának felülvizsgálata során az egészségkárosodás mértékérõl,
j)  a nemzeti helytállásért pótlék elbírálásához szükséges egészségkárosodási mértékrõl,
k)  a nemzeti gondozási díj elbírálásához szükséges egészségkárosodási mértékrõl,
l)  az 1945–1963 között tör vénysértõ módon elítéltek juttatásainak megállapításához szükséges egészségkárosodási
mértékrõl,
m)  a kárpótlási jegy ellenében járó életjáradék megállapításához szükséges egészségkárosodási mértékrõl,
n)  a felsõoktatásban részt vevõ hallgatók fogyatékosságáról.
(3) Az Intézet az (1) és (2) bekezdésben meghatározottakon kívül ellátja a jogszabályok által feladat- és hatáskörébe
utalt egyéb tevékenységet.
 5.   § Az Intézet módszertani feladatai körében – a jogszabályi keretek között – kidolgozza és rendszeresen felülvizsgálja
a)  a rehabilitációs és szociális ellátások iránti szükségletek felmérésének és értékelésének a szempontjait,
b) az Intézet feladat- és hatáskörébe tartozó vizsgálatok szakmai szabályait, a 4.  § szerinti ellátásokra  való jogosultság
megállapításához szükséges szakértõi véleményezés szakmai rendszerét.”

(6) Az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértõi Intézetrõl, valamint eljárásának részletes szabályairól  szóló 213/2007.
(VIII. 7.) Korm. rendelet 6.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„6.  § Az Intézet a jogszabályban meghatározott esetekben komplex minõsítést végez. A komplex minõsítés során
a)  az egészségkárosodás mértékét, ideértve a foglalkozási eredetû (üzemi baleset, foglalkozási betegség)
egészségkárosodás mértékét is, továbbá
b) ha az egészségkárosodás mértéke azt indokolja
ba)   a szakmai munkaképességet,
bb)   a rehabilitálhatóságot, a rehabilitáció lehetséges irányát, a rehabilitációs szükségleteket, a rehabilitációhoz
szükséges idõtartamot
kell vizsgálni.”

(7) Az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértõi Intézetrõl, valamint eljárásának részletes szabályairól  szóló 213/2007.
(VIII. 7.) Korm. rendelet 7.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Szakhatósági eljárás esetén az Intézet eljárására irányadó ügyintézési határidõ – ha a 4.  §-ban foglalt feladat- és
hatásköröket szabályozó jogszabály másként nem rendelkezik – huszonkét munkanap.”

(8) Az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértõi Intézetrõl, valamint eljárásának részletes szabályairól  szóló 213/2007.
(VIII. 7.) Korm. rendelet 7.  § (2) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
(Szakhatósági eljárás esetén [Ket. 58.  § (6) bekezdés] a megkeresõ hatóság az Intézet rendelkezésére bocsátja
a szakvélemény elkészítéséhez szükséges iratokat, így különösen)
„c) az egészségügyi dokumentációt, ha az érintett személy korábban egészségügyi ellátásban részesült,
d)  külön jogszabály vagy az ellátást megállapító közigazgatási hatóság által rendszeresített formanyomtatványt,
 illetve nyilatkozatot.”

(9) Az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértõi Intézetrõl, valamint eljárásának részletes szabályairól  szóló 213/2007.
(VIII. 7.) Korm. rendelet 8.  § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A szakértõi bizottság)
„b) az a) pont alá nem tartozó esetben
ba)   a külön jogszabályban meghatározott létszámú és összetételû vagy
bb)   külön jogszabály rendelkezése hiányában legalább két orvossszakértõ
tagból áll.”

(10) Az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértõi Intézetrõl, valamint eljárásának részletes szabályairól  szóló 213/2007.
(VIII. 7.) Korm. rendelet 8.  § (8) és (9) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(8) Ha az Intézetnek nincs vele munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló foglalkoztatási szakértõje, vagy az
a szakértõi bizottság tagjának nem jelölhetõ ki, az Intézet megkeresésére az ille té kes regionális munkaügyi központ
fõigazgatója a foglalkoztatási szakértõ személyére
a)  a regionális munkaügyi központ (5) bekezdésben foglaltaknak megfelelõ foglalkozási rehabilitációs munkatársai
vagy
b) a Munkaügyi Szakértõk Országos Névjegyzékében szereplõ és az (5) bekezdésben foglaltaknak megfelelõ
szakértõk
közül tesz javaslatot.

36564 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2009. évi 127. szám



(9) Ha az Intézetnek nincs vele munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló szociális szakértõje, vagy az a szakértõi
bizottság tagjának nem jelölhetõ ki, az Intézet megkeresésére a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal fõigazgatója
a szociális szakértõ személyére elsõsorban az Országos Szociálpolitikai Szakértõi Névjegyzékben szereplõ és az
(5) bekezdésben foglaltaknak megfelelõ szakértõk közül javaslatot tesz.”

(11) Az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértõi Intézetrõl, valamint eljárásának részletes szabályairól  szóló 213/2007.
(VIII. 7.) Korm. rendelet 8.  § (10)–(13) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek, és 8.  §-a a következõ
(14) bekezdéssel egészül ki:
„(10) Ha a (8)–(9) bekezdésben meghatározottak kivételével az Intézetnek a 4.  § szerinti vizsgálat elvégzéséhez nincs
vele munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló szakértõje, az Intézet a vizsgálat jogcíme szerinti szakértelemmel
rendelkezõ és az (5) bekezdésben foglaltaknak megfelelõ szakértõt vehet igénybe.
(11) Az igazgató, a kirendeltségvezetõ a szakértõi bizottság tagjainak kijelölésével egyidejûleg dönt a szakértõi
bizottság elnökének személyérõl. A szakértõi bizottság elnökének az Intézettel közszolgálati jogviszonyban álló
orvosszakértõ jelölhetõ ki.
(12) A fõigazgató – a 3.  § (1) bekezdés h) pontja szerinti feladatkörében – bármely szakértõi bizottság tevékenységének 
ellenõrzését elrendelheti a 3.  § (1) bekezdés f)–g) pontja alapján meghatározott rend szerint.
(13) A 3.  § (1) bekezdés h) pontja szerinti soron kívüli vizsgálat elrendelése esetén új szakértõi bizottságot kell kijelölni.
(14) A soron kívüli eljárásban részt vevõ szakértõi bizottság tagjait a fõigazgató jelöli ki. A szakértõi bizottság tagjává
nem jelölhetõ ki olyan személy, aki a soron kívüli eljárással érintett ügyben korábban közremûködött.”

(12) Az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértõi Intézetrõl, valamint eljárásának részletes szabályairól  szóló 213/2007.
(VIII. 7.) Korm. rendelet 9.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A szakértõi bizottság elnöke a szakértõi bizottság tagjai közül elõadó szakértõt jelöl ki. Elõadó szakértõnek
szakhatósági eljárásban orvosszakértõ jelölhetõ ki, szakértõi eljárás során pedig a szakértõi bizottság
bármely – a vizsgálat jogcíme szerinti szakértelemmel rendelkezõ – tagja. A szakértõi bizottság elnöke és az elõadó
szakértõ nem lehet ugyanaz a személy.”

(13) Az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértõi Intézetrõl, valamint eljárásának részletes szabályairól  szóló 213/2007.
(VIII. 7.) Korm. rendelet 9.  § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Az elõadó szakértõ a szakértõi bizottság elnöke által meghatározott határidõre)
„a) értékeli a szakhatósági állásfoglalás, szakvélemény kiadásához szükséges dokumentumokat, ellenõrzi az
egészségügyi dokumentációt,”

(14) Az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértõi Intézetrõl, valamint eljárásának részletes szabályairól  szóló 213/2007.
(VIII. 7.) Korm. rendelet 9.  § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Az elõadó szakértõ a szakértõi bizottság elnöke által meghatározott határidõre)
„c) összegzi és indokolja a rendelkezésre álló orvosi dokumentációból, egyéb iratból, valamint a b) pont szerinti
vizsgálatokból levonható következtetéseket, és ennek alapján döntéstervezetet készít.”

(15) Az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértõi Intézetrõl, valamint eljárásának részletes szabályairól  szóló 213/2007.
(VIII. 7.) Korm. rendelet 9.  § (4) és (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek, és 9.  §-a a következõ (6) és
(7) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A személyes vizsgálatot [(2) bekezdés b) pont, 11.  § (2) bekezdés] – az (5) és (6) bekezdésben foglalt
kivétellel – a kirendeltség vagy a regionális igazgatóság székhelyén kell elvégezni.
(5) A személyes vizsgálat az érintett személy lakó- vagy tartózkodási helyén is elvégezhetõ, ha a szakhatósági
állásfoglalás vagy szakvélemény kiadásához az érintett személy lakhatási viszonyainak, környezetének, önellátási
képességének megismerése szükséges.
(6) A személyes vizsgálatot az érintett személy lakó- vagy tartózkodási helyén kell elvégezni, ha az érintett személy
háziorvos által igazolt egészségi állapota nem teszi lehetõvé a kirendeltség vagy a regionális igazgatóság székhelyén
 való megjelenését.
(7) A (2) bekezdés b) pontja szerinti kiegészítõ egészségügyi,  illetve képességfelmérõ vizsgálat elvégzésére az Intézet
együttmûködési megállapodást köthet a megfelelõ személyi és tárgyi feltételekkel rendelkezõ szolgáltatóval. A
kiegészítõ egészségügyi,  illetve képességfelmérõ vizsgálatot végzõ személyre is alkalmazni kell a 8.  §
(5) bekezdésében foglalt kizárási szabályt.”

(16) Az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértõi Intézetrõl, valamint eljárásának részletes szabályairól  szóló 213/2007.
(VIII. 7.) Korm. rendelet 11.  § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
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„(4) A szakértõi bizottság megvitatja az elõadó szakértõ döntéstervezetét, és ennek alapján dönt a szakhatósági
állásfoglalás és a szakvélemény tartalmáról. A döntés meghozatalára a szakértõi bizottság tagjainak szavazatával kerül
sor. Szavazategyenlõség esetén az elnök szavazata dönt.”

(17) Az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértõi Intézetrõl, valamint eljárásának részletes szabályairól  szóló 213/2007.
(VIII. 7.) Korm. rendelet 11.  § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) A szakvéleményt az elõadó szakértõ és a szakértõi bizottság elnöke írja alá. A szakhatósági állásfoglalást az elsõ
fokú szakhatósági eljárásban a kirendeltségvezetõ, a másodfokú szakhatósági eljárásban a regionális igazgató
kiadmányozza.”

(18) Az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértõi Intézetrõl, valamint eljárásának részletes szabályairól  szóló 213/2007.
(VIII. 7.) Korm. rendelet 12.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„12.  § (1) Az Intézet által kiadott szakvélemény tartalmazza:
a)  a véleményezett személy azonosítására szolgáló, a szakértõi bizottság által tör vény alapján kezelhetõ azonosító
adatokat,
b) a véleményezett személy egészségi állapotára vonatkozó, a szakértõi bizottság által tör vény alapján kezelhetõ
egészségügyi adatokat,
c)  a szakvélemény kiállításának helyét, idõpontját, az eljáró szakértõi bizottság megnevezését, elnökének és elõadó
szakértõjének nevét és aláírását,
d)  a szakvéleményt kérõ szerv megnevezését,
e)  a szakértõi bizottságtól kért vizsgálat típusát, a szakértõi bizottságnak feltett kérdéseket,
f)  a szakértõi vizsgálat során felhasznált dokumentumok és az elvégzett vizsgálatok megjelölését, személyes vizsgálat
és meghallgatás esetén annak idõpontját és helyszínét,
g)  a felülvizsgálat szükségességét, idõpontját, a szakvélemény idõbeli hatályát.
(2) Az Intézet által kiadott szakhatósági állásfoglalás a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól  szóló
tör vény ben foglaltakon kívül tartalmazza
a)  az ügyfél azonosítására szolgáló, a szakértõi bizottság által tör vény alapján kezelhetõ azonosító adatokat,
b) az ügyfél egészségi állapotára vonatkozó, a szakértõi bizottság által tör vény alapján kezelhetõ egészségügyi
adatokat,
c)  a felülvizsgálat szükségességét, idõpontját, a szakhatósági állásfoglalás idõbeli hatályát.”

(19) Az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértõi Intézetrõl, valamint eljárásának részletes szabályairól  szóló 213/2007.
(VIII. 7.) Korm. rendelet 16.  §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A 4.  § – 2009. október 1-jén hatályos – (1) bekezdése szerinti ellátások megállapításához az Országos Rehabilitációs
és Szociális Szakértõi Intézet által 2009. október 1-je elõtt kiadott szakvéleményt szakhatósági állásfoglalásnak kell
tekinteni.”

560.  § Az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértõi Intézetrõl, valamint eljárásának részletes szabályairól  szóló 213/2007.
(VIII. 7.) Korm. rendelet 2.  § (4) bekezdésében a ,,Ha a szakértõi bizottságra a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól  szóló 2004. évi CXL. törvény (a továb biak ban: Ket.) 58.  §-ának (6) bekezdésében
foglaltak alapján a szakhatóságra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni,” szövegrész helyébe a ,,Közigazgatási
hatósági eljárásban” szöveg, 3.  § (1) bekezdés c) pontjában a ,,szakértõi” szövegrész helyébe a ,,szakértõi, szakhatósági” 
szöveg, 7.  § (2) bekezdésében a ,,Szakhatósági eljárás esetén [Ket. 58.  § (6) bekezdés] a megkeresõ hatóság az Intézet
rendelkezésére bocsátja a szakvélemény elkészítéséhez szükséges iratokat, így különösen” szövegrész helyébe
a ,,Komplex minõsítés elvégzésére irányuló szakhatósági eljárás esetén a megkeresõ hatóság az Intézet rendelkezésére 
bocsátja a komplex minõsítés elvégzéséhez szükséges iratokat, így különösen” szöveg, 7.  § (2) bekezdés b) pontjában
a ,,szakvélemény” szövegrész helyébe a ,,szakhatósági állásfoglalás” szöveg, 9.  § (2) bekezdés b) pontjában az
„egészségügyi” szövegrész helyébe az „egészségügyi, képességfelmérõ” szöveg, 10.  §-ában a ,,szakmai szabályokban”
szövegrész helyébe a ,,jogszabályokban és a szakmai szabályokban” szöveg, 11.  § (2) bekezdésében az „egészségügyi”
szövegrész helyébe az „egészségügyi, képességfelmérõ” szöveg, a ,,(3)–(4) bekezdésében” szövegrész helyébe
a ,,(3)–(7) bekezdésében” szöveg, 15.  § (1) bekezdés a) pontjában a ,,kirendeltségeinek szakértõi bizottságait”
szövegrész helyébe a ,,kirendeltségeit” szöveg, 15.  § (1) bekezdés b) pontjában a ,,regionális igazgatóságainak
szakértõi bizottságait” szövegrész helyébe a ,,regionális igazgatóságait” szöveg, 16.  § (4) bekezdésében a ,,2011.”
szövegrészek helyébe a ,,2013.” szöveg lép.
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561.  § Hatályát veszti Az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértõi Intézetrõl, valamint eljárásának részletes szabályairól
 szóló 213/2007. (VIII. 7.) Korm. rendelet 2.  § (4) bekezdés a) pontjában a ,,másodfokú szakértõi bizottságai” szövegrész,
2.  § (4) bekezdés b) pontjában az „elsõfokú szakértõi bizottságai” szövegrész, 8.  § (1) bekezdés második mondata, 8.  §
(5) bekezdésében a ,, ,  valamint akitõl egyéb ok  miatt elfogulatlan eljárás nem várható” szövegrész, 11.  § (7),
(8) bekezdése, 14.  §-a, 16.  § (5) bekezdése.

A folyami információs szolgáltatásokról  szóló 219/2007. (VIII. 15.) Korm. rendelet módosítása

562.  § Hatályát veszti a folyami információs szolgáltatásokról  szóló 219/2007. (VIII. 15.) Korm. rendelet 8.  § (4) bekezdése.

A cirkuszi menazséria létesítése és mûködtetése engedélyezésének, valamint fenntartásának részletes
szabályairól  szóló 222/2007. (VIII. 29.) Korm. rendelet módosítása

563.  § (1) A cirkuszi menazséria létesítése és mûködtetése engedélyezésének, valamint fenntartásának részletes szabályairól
 szóló 222/2007. (VIII. 29.) Korm. rendelet 3.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A Kormány az állandó menazséria mûködését engedélyezõ, az állatok védelmérõl és kíméletérõl  szóló 1998. évi
XXVIII. törvény (a továb biak ban: Állatvédelmi tör vény) 40.  § (1) bekezdése szerinti kereskedelmi hatóságként és – a 4.  §
(8) bekezdésében foglaltakra is figyelemmel – a cirkuszi menazséria létesítése és fenntartása szolgáltatási tevékenység
tekintetében a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól  szóló 2009. évi
LXXVI. törvény (a továb biak ban: Szolgtv.) szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként az állandó menazséria
helye szerint ille té kes kistérségi székhely szerinti jegyzõt, a fõvárosban a fõvárosi kerület jegyzõjét (a továb biak ban
együtt: jegyzõ) jelöli ki.”

(2) A cirkuszi menazséria létesítése és mûködtetése engedélyezésének, valamint fenntartásának részletes szabályairól
 szóló 222/2007. (VIII. 29.) Korm. rendelet 3.  § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) Állandó menazséria mûködtetésére vonatkozó engedély akkor adható ki, ha a jegyzõ helyszíni szemle keretében
megállapítja, hogy az Állatvédelmi tör vény ben és az e rendeletben, valamint a fenntartó által az engedély iránti
kérelemhez csatolt tervekben elõírtak gyakorlati feltételei biztosítottak. A (3) bekezdésben megjelölt szakhatóságok
a szakhatósági állásfoglalást a helyszíni szemle keretében vagy a helyszíni szemlét követõ tíz munkanapon belül adják
meg.”

(3) A cirkuszi menazséria létesítése és mûködtetése engedélyezésének, valamint fenntartásának részletes szabályairól
 szóló 222/2007. (VIII. 29.) Korm. rendelet 3.  § (8)–(10) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(8) Az állatállomány faj és nem szerinti létszámáról, a szaporulatról, az új beszerzésekrõl, az elhullásról, az eladásokról,
valamint azok okairól a fenntartónak nyilvántartást kell vezetnie. A fenntartó a nyilvántartás másolatát minden év
január 31-ig köteles megküldeni az jegyzõnek, aki annak másolatát február 15-ig megküldi az MgSzH-nak, valamint
a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõségnek. A nyilvántartást a földmûvelésügyi és
vidékfejlesztési miniszter által az 1. számú melléklet szerinti adattartalommal rendszeresített és a miniszter által
vezetett minisztérium honlapján közzétett formanyomtatványon kell vezetni.
(9) A jegyzõ és a (3) bekezdésben megjelölt hatóságok az állandó menazséria mûködését legalább 4 évenként
kötelesek ellenõrizni. A jegyzõ a hatósági ellenõrzés eredményétõl függõen az állandó menazséria mûködési
engedélyét bevonhatja, ille tõ leg a mûködési engedély bevonását nem indokoló hiányosságok esetén – legfeljebb 22
munkanapos – határidõ tûzésével a fenntartót a hiányosságok pótlására kötelezheti. Bejelentésre,  illetve más hatóság
megkeresése esetén a jegyzõ köteles a menazséria mûködését soron kívül ellenõrizni.
(10) A mûködési engedélyt, valamint a mûködési engedély bevonásáról  szóló határozatot a jegyzõ
a természetvédelmi oltalom alatt álló, ille tõ leg nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya alá tartozó fajok
esetében a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõséggel, egyéb fajok esetében az MgSzH-val is
közli, amely a menazséria fenntartója,  illetve az állatok tulajdonosának költségére, az állatoknak – azok sorsának végsõ
rendezéséig – állatkertbe vagy más megfelelõ helyre történõ szállítását és ottani gondozását rendelheti el, vagy más
megfelelõ intézkedést hozhat.”

(4) A cirkuszi menazséria létesítése és mûködtetése engedélyezésének, valamint fenntartásának részletes szabályairól
 szóló 222/2007. (VIII. 29.) Korm. rendelet a következõ 3/A.  §-sal egészül ki:
„3/A.  § A jegyzõ által kiadott engedélyekrõl vezetett nyilvántartás a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és
folytatásának általános szabályairól  szóló tör vény ben meghatározott adatokon túl tartalmazza a 3.  § (4) bekezdés
a)–c) pontjában meghatározott adatokat.”
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(5) A cirkuszi menazséria létesítése és mûködtetése engedélyezésének, valamint fenntartásának részletes szabályairól
 szóló 222/2007. (VIII. 29.) Korm. rendelet 4.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Ideiglenes menazsériát csak az a fenntartó mûködtethet, aki rendelkezik a 3.  § (2) bekezdés szerint kiadott
mûködési engedéllyel és érvényesített, e rendelet 2. számú melléklete szerinti adattartalmú ideiglenes menazséria úti
naplóval. Az ideiglenes úti napló vezetése céljából a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter a 2. számú melléklet
szerinti adattartalommal formanyomtatványt rendszeresít, és azt közzéteszi az általa vezetett minisztérium honlapján.
A mûködési engedély és az ideiglenes menazséria úti napló másolati példányát a fellépések helyszínén kell tartani.”

(6) A cirkuszi menazséria létesítése és mûködtetése engedélyezésének, valamint fenntartásának részletes szabályairól
 szóló 222/2007. (VIII. 29.) Korm. rendelet 4.  § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) A jegyzõ és a 3.  § (3) bekezdésben megjelölt hatóságok feladatkörükben jogosultak ellenõrizni az e rendeletben
foglaltak teljesülését. A jegyzõ – az ellenõrzés eredményétõl függõen vagy a 3.  § (3) bekezdésben megjelölt hatóságok
megkeresése alapján – hiányosságok észlelése esetén a fenntartót határidõ tûzésével azok pótlására szólíthatja fel,
vagy az úti naplót bevonhatja. Az úti napló bevonása esetén a jegyzõ egyidejûleg elrendeli az állatoknak az állandó
menazsériába történõ visszaszállítását.”

(7) A cirkuszi menazséria létesítése és mûködtetése engedélyezésének, valamint fenntartásának részletes szabályairól
 szóló 222/2007. (VIII. 29.) Korm. rendelet 4.  §-a a következõ (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) A Kormány a külföldrõl érkezõ cirkuszi menazséria mûködtetése tekintetében a Szolgtv. 10.  §-a, 37.  §-a és 46.  §-a
szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként az ideiglenes telephely szerint ille té kes kistérségi székhely szerinti
jegyzõt, a fõvárosban a fõvárosi kerület jegyzõjét jelöli ki.”

(8) A cirkuszi menazséria létesítése és mûködtetése engedélyezésének, valamint fenntartásának részletes szabályairól
 szóló 222/2007. (VIII. 29.) Korm. rendelet 6.  § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) A kutya kivételével, a 3. számú mellékletben nem szereplõ fajok szállítási feltételeit az MgSzH – a környezetvédelmi,
természetvédelmi és vízügyi felügyelõség véleményének kikérését köve tõen – állapítja meg.”

(9) A cirkuszi menazséria létesítése és mûködtetése engedélyezésének, valamint fenntartásának részletes szabályairól
 szóló 222/2007. (VIII. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet 23. melléklete, 2. számú melléklete
helyébe e rendelet 24. melléklete lép.

564.  § A cirkuszi menazséria létesítése és mûködtetése engedélyezésének, valamint fenntartásának részletes szabályairól
 szóló 222/2007. (VIII. 29.) Korm. rendelet 3.  § (4) bekezdés b) pontjában az „az Adatvédelmi” szövegrész helyébe az
„a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról  szóló 1992. évi LXIII.” szöveg, 3.  § (5) bekezdés 
g) pontjában az „engedély másolatát” szövegrész helyébe a ,,hatósági bizonyítvány másolatát” szöveg, 3.  §
(7) bekezdésében a ,,visszavonni” szövegrész helyébe a ,,bevonni” szöveg, 4.  § (2) bekezdésében a ,,15 napon”
szövegrész helyébe a ,,tíz munkanapon” szöveg, 4.  § (3) bekezdésében az „Az ille té kes hatósági állatorvos az
ideiglenes” szövegrész helyébe az „A hatósági állatorvos az ideiglenes” szöveg, 4.  § (4) bekezdésében az „érvényes”
szövegrész helyébe a ,,hatályos” szöveg, 6.  § (5) bekezdésében a ,,2. számú” szövegrész helyébe a ,,3. számú” szöveg
lép.

565.  § Hatályát veszti a cirkuszi menazséria létesítése és mûködtetése engedélyezésének, valamint fenntartásának részletes
szabályairól  szóló 222/2007. (VIII. 29.) Korm. rendelet 4.  § (2) bekezdés második mondata, 4.  § (3) bekezdés harmadik
mondata, 4.  § (6) bekezdésében a ,,területileg ille té kes” szövegrész.

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságról  szóló 225/2007. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítása

566.  § A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságról  szóló 225/2007. (VIII. 31.) Korm. rendelet 7.  §-a a következõ (3) bekezdéssel
egészül ki:
„(3) A Kormány a gyógyszerrel vagy orvostechnikai eszközzel, gyógyászati segédeszközzel kapcsolatos,
a fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó szabályok megsértése, valamint a gyógyszerek,  illetve
a gyógyászati segédeszközök reklámozására vonatkozó, a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és
gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól  szóló 2006. évi
XCVIII. törvény 17.  § (4) vagy (6) bekezdése szerinti tilalom megsértése  miatt indult eljárásban szakhatóságként
a)  az Országos Gyógyszerészeti Intézetet (a továb biak ban: OGYI) jelöli ki abban a szakkérdésben, hogy
aa)   az eljárás tárgyát képezõ termék gyógyszernek minõsül-e,
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ab)   a gyógyszer milyen osztályozási kategóriába tartozik, valamint
ac)   az érintett kereskedelmi gyakorlat az OGYI hatáskörébe tartozó, a gyógyszerek forgalomba hozatalára,
engedélyezésére, forgalmazására, klinikai vizsgálatára vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban áll-e,
továbbá
b) az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalt (a továb biak ban: EEKH) jelöli ki abban a szakkérdésben,
hogy
ba)   az eljárás tárgyát képezõ eszköz orvostechnikai eszköznek,  illetve gyógyászati segédeszköznek minõsül-e,
valamint
bb)   az érintett kereskedelmi gyakorlat az EEKH hatáskörébe tartozó, az orvostechnikai eszközök,  illetve a gyógyászati
segédeszközök forgalomba hozatalára vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban áll-e.”

A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalról  szóló 256/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosítása

567.  § (1) A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalról  szóló 256/2007. (X. 4.) Korm. rendelet a 6.  §-t köve tõen a következõ
alcímmel és 6/A.  §-sal egészül ki:

„A hatáskörrel rendelkezõ hatóság kijelölése
6/A.  § (1) A Kormány a kölcsönös megfeleltetéssel összefüggõ hatósági eljárásokban hatáskörrel rendelkezõ
hatóságként az MVH-t jelöli ki.
(2) A kölcsönös megfeleltetéssel összefüggõ hatósági eljárásokban elsõ fokon az MVH Közvetlen Támogatások
Igazgatósága, másodfokon az MVH központi szerve jár el.”

(2) A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalról  szóló 256/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 7/A.  §-a helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„7/A.  § (1) A Kormány
a)  az árutermõ, törzs- és kísérleti szõlõ telepítésének engedélyezésére irányuló eljárásban – a termõföld minõségi
védelme és a növényegészségügy jogszabályban rögzített követelményeinek  való megfelelés elbírálása kérdésében
–,
b) az árutermõ, törzs- és kísérleti szõlõ kivágásának engedélyezésére irányuló eljárásban – a kivágás során létrejövõ
talajerózió megelõzése érdekében szükséges intézkedések meghatározása kérdésében –
elsõ fokú eljárásban a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szervét, másodfokú eljárásban a Mezõgazdasági
Szakigazgatási Hivatal Központját szakhatóságként jelöli ki.
(2) Az árutermõ, törzs- és kísérleti szõlõ telepítésének és kivágásának az engedélyezésére irányuló eljárásban
felhasználható a kérelem benyújtásának idõpontjában egy évnél nem régebbi, a Mezõgazdasági Szakigazgatási
Hivatal területi szerve által az (1) bekezdés szerinti szakkérdésben kiadott elõ ze tes szakhatósági állásfoglalás.”

568.  § A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalról  szóló 256/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 5.  § (3) bekezdés b) pontjában az
„intézkedésekkel” szövegrész helyébe az „intézkedésekkel, továbbá a kölcsönös megfeleltetéssel” szöveg, 5.  §
(3) bekezdés d) pontjában az „intézkedésekkel” szövegrész helyébe az „intézkedésekkel, továbbá a Nemzeti
Diverzifikáció Programhoz kapcsolódó intézkedésekkel” szöveg lép.

569.  § Hatályát veszti a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalról  szóló 256/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 5.  § (3) bekezdés b)
és d) pontjában a ,,valamint” szövegrész.

A vasúti társaságok kötelezõ baleseti kárfedezeti képességének biztosításáról  szóló 
271/2007. (X. 19.) Korm. rendelet módosítása

570.  § A vasúti társaságok kötelezõ baleseti kárfedezeti képességének biztosításáról  szóló 271/2007. (X. 19.) Korm. rendelet 2. 
melléklete helyébe e rendelet 25. melléklete, 3. melléklete helyébe e rendelet 26. melléklete, 4. melléklete helyébe
e rendelet 27. melléklete, 5. melléklete helyébe e rendelet 28. melléklete lép.

571.  § A vasúti társaságok kötelezõ baleseti kárfedezeti képességének biztosításáról  szóló 271/2007. (X. 19.) Korm. rendelet
4.  § (3) bekezdésében a ,,szerint kitöltött” szövegrész helyébe a ,,szerinti adattartalmú, a vasúti igazgatási szerv által
rendszeresített” szöveg, 4.  § (4) bekezdésében az „érvényes” szövegrész helyébe a ,,hatályos” szöveg, 9.  § b) pontjában
a ,,szerinti” szövegrész helyébe a ,,szerinti adattartalmú, a vasúti igazgatási szerv által rendszeresített” szöveg lép.
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A villamos energiáról  szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról  szóló
273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet módosítása

572.  § (1) A villamos energiáról  szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról  szóló 273/2007. (X. 19.)
Korm. rendelet 21/A.  § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A villamosenergia-kereskedõ köteles évente egy alkalommal az elszámoló számlán vagy ahhoz csatoltan tájékoztatásul
feltüntetni:)
„d) a szolgáltatási területén energiaauditot, energetikai szolgáltatást végzõ, külön jogszabály alapján kijelölt vagy
akkreditált szervezetek, továbbá az épületek energetikai jellemzõinek tanúsításáról  szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm.
rendelet 9.  §-a szerinti, az épületek energetikai jellemzõinek tanúsítását végzõk nyilvántartásának elérhetõségét,
beleértve azon honlapok címeit is, ahol hozzáférhetõek az energiahatékonyságot javító intézkedésekre, programokra
vonatkozó információk.”

(2) A villamos energiáról  szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról  szóló 273/2007. (X. 19.)
Korm. rendelet 54.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„54.  § (1) A VET 74.  § (1) bekezdésében meghatározott valamennyi engedély iránti kérelemhez az e rendelet egyes
engedélytípusokra vonatkozó mellékleteiben meghatározottakon kívül – a (3) bekezdésben foglaltak
figye lembe véte lével – a következõ dokumentumokat kell csatolni:
a)  az engedély iránt folyamodó gazdasági társaság társasági szerzõdését, alapító okiratát vagy alapszabályát
(a továb biak ban: társasági szerzõdés),
b) 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, ha változás van folyamatban, a változás alapjául szolgáló okiratot és
a cégbírósági érkeztetõ pecséttel ellátott változásbejegyzési kérelmet vagy a cégnyilvánosságról, a bírósági
cégeljárásról és a végelszámolásról  szóló 2006. évi V. törvény 36.  § (1) bekezdése szerinti elektronikus tanúsítványt,
 illetve igazolást, valamint
c)  a külön jogszabályban meghatározott igazgatási szolgáltatási díj Hivatal részére történõ befizetésének
pénzintézeti igazolását.
(2) A VET 74.  § (1) bekezdés b)–g) pontjában meghatározott (kivéve a villamosenergia-termelés megszüntetésére
vonatkozó) engedély iránti kérelemhez – az (1) bekezdésben foglaltak figye lembe véte lével – csatolni kell a megfelelõ
létszámú és meg fele lõen szakképzett személyzet rendelkezésre állásának bemutatását,  illetve az ezt biztosító
terveket is.
(3) Ha a kérelmezõ a kérelemhez a 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, a változás alapjául szolgáló okiratot és
a cégbírósági érkeztetõ pecséttel ellátott változásbejegyzési kérelmet, a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és 
a végelszámolásról  szóló tör vény szerinti elektronikus tanúsítványt,  illetve igazolást nem csatolja, a Hivatal – az ügy
elbírálásához szükséges adatok szolgáltatása iránt – megkeresi a cégnyilvántartást vezetõ szervet.”

(3) A villamos energiáról  szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról  szóló 273/2007. (X. 19.)
Korm. rendelet 57.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„57.  § A határozott idõre  szóló engedély idõbeli hatályának meghosszabbítására irányuló eljárásra az engedélyezés
szabályai az irányadók.”

(4) A villamos energiáról  szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról  szóló 273/2007. (X. 19.)
Korm. rendelet 79.  §-a a következõ (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az 54.  § (2) bekezdésétõl eltérve, a kérelemhez a kérelmezõ külföldi vállalkozás létrejöttére irányadó jog szerinti
nyilvántartásba vételért felelõs hatóság a vállalkozás nyilvántartásba vételérõl és a nyilvántartott adatokról kiállított
igazolását kell csatolni.
(4) Ha a kérelmezõ nem csatolja a (3) bekezdés szerinti igazolást, vagy nem igazolja, hogy a letelepedésének helye
szerinti államban a jogszabályoknak meg fele lõen mûködik, a Hivatal – az ügy elbírálásához szükséges adatok
szolgáltatása iránt – megkeresi a külföldi vállalkozás nyilvántartását vezetõ hatóságot,  illetve a vállalkozás
letelepedésének helye szerinti állam villamosenergia-kereskedelmet felügyelõ hatóságát.”

(5) A villamos energiáról  szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról  szóló 273/2007. (X. 19.)
Korm. rendelet 83.  § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az (1)–(3) bekezdés szerinti kérelemhez mellékelni kell:]
„a) ha a kérelmet nem az engedélyes nyújtja be, a – változással, kérelemmel – érintett engedélyes megnevezése (teljes
cégnév), képviselõjének megnevezése, elérhetõsége,”

(6) A villamos energiáról  szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról  szóló 273/2007. (X. 19.)
Korm. rendelet 83.  § (5) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

36570 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2009. évi 127. szám



[A (2) bekezdés szerinti kérelemhez – a (4) bekezdésben meghatározottakon túlmenõen – mellékelni kell továbbá:]
„b) a befolyást szerezni kívánó kérelmezõre vonatkozó, harminc napnál nem régebbi eredeti cégkivonat vagy
másolata; külföldi vállalkozás esetén a vállalkozás létrejöttére irányadó jog szerinti nyilvántartásba vételért felelõs
hatóság által kiállított igazolás a vállalkozás nyilvántartásba vételérõl és a nyilvántartott adatokról,”

(7) A villamos energiáról  szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról  szóló 273/2007. (X. 19.)
Korm. rendelet 83.  §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Ha a kérelmezõ – kivéve, ha az az Európai Unió tagállamában vagy az Európai Gazdasági Térségrõl  szóló
megállapodásban részes valamely más államban bejegyzett külföldi gazdálkodó szervezeten kívüli külföldi
vállalkozás – a kérelemhez az (5) bekezdés b) pontjában elõírtakat nem csatolja, a Hivatal – az ügy elbírálásához
szükséges adatok szolgáltatása iránt – megkeresi a cégnyilvántartást vezetõ szervet,  illetve a külföldi vállalkozás
nyilvántartását vezetõ hatóságot.”

(8) A villamos energiáról  szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról  szóló 273/2007. (X. 19.)
Korm. rendelet az „(A VET 168.  §-hoz)” alcímet megelõzõen a következõ 117/A.  §-sal egészül ki:
„117/A.  § A Kormány a VET hatálya alá tartozó szolgáltatási tevékenységek tekintetében a szolgáltatási tevékenység
megkezdésének és folytatásának általános szabályairól  szóló 2009. évi LXXVI. törvény szerinti szolgáltatás felügyeletét
ellátó hatóságként a Hivatalt jelöli ki.”

573.  § A villamos energiáról  szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról  szóló 273/2007. (X. 19.)
Korm. rendelet 2.  §-ában az „engedélykérelem” szövegrész helyébe az „engedély iránti kérelem benyújtásának”
szöveg, 9.  § (1) bekezdésében a ,,módosítását kezdeményezni a Hivatalnál” szövegrész helyébe a ,,módosítása iránt
kérelmet benyújtani a Hivatalhoz” szöveg, 12.  § (10) bekezdésében a ,,keletkezõ iratokra” szövegrész helyébe
a ,,keletkezõ iratokat” szöveg, 12.  § (11) bekezdésében az „az eljárás alá vont magánvezeték” szövegrész helyébe az
„a magánvezeték” szöveg, az „eljárás alá vont ügyféllel” szövegrész helyébe az „ügyféllel” szöveg, 17.  §-ában
a ,,kezdeményezni” szövegrész helyébe a ,,kérelmezni” szöveg, 23.  § (11) bekezdésében a ,,(9) bekezdés” szövegrész
helyébe a ,,(10) bekezdés” szöveg, 24.  § (3) bekezdésében az „elektronikusan” szövegrész helyébe az „elektronikus
úton” szöveg, 24.  § (4) bekezdés a) és b) pontjában a ,,8 napon” szövegrész helyébe az „5 munkanapon” szöveg, 24.  §
(4) bekezdés b) pontjában a ,,14 napon” szövegrész helyébe az „10 munkanapon” szöveg, 28.  § (8) bekezdés
a) pontjában a ,,neve, elérhetõsége” szövegrész helyébe a ,,telefonos elérhetõsége, elektronikus levélcíme” szöveg,
43.  § (4) bekezdésében az „a vétkes féllel” szövegrész helyébe az „az ügyféllel” szöveg, 46.  § (4) bekezdésében az
„érvényes” szövegrész helyébe a ,,hatályos” szöveg, 55.  § (1) bekezdésében az „a), e)–f), és h)–i) pontjai” szövegrész
helyébe az „a), c) és e)–i) pontja” szöveg, 67.  § (3) bekezdésében az „érvényességi idejének” szövegrész helyébe az
„idõbeli hatályának” szöveg, az „engedélykérelemmel” szövegrész helyébe az „engedély iránti kérelemmel” szöveg,
70.  §-ában a ,,jóváhagyó határozatát” szövegrész helyébe a ,,jóváhagyását” szöveg, 72.  § (1) bekezdés a) pontjában az
„érvényessége” szövegrész helyébe a ,,hatálya” szöveg, 72.  § (1) bekezdés c) pontjában az „érvényességi ideje”
szövegrész helyébe az „idõbeli hatálya” szöveg, 77.  §-ában az „engedélykérelemhez” szövegrész helyébe az „engedély
iránti kérelemhez” szöveg, 80.  § (2) bekezdésében az „53.  §-ának” szövegrész helyébe a ,,89.  §” szöveg, 81.  §
(1) bekezdésében az „engedélykérelmében” szövegrész helyébe az „engedély iránti kérelmében” szöveg, 83.  §
(4) bekezdésében a ,,kérelemhez” szövegrész helyébe a ,,kérelemhez – a (6) bekezdésben foglaltak
figye lembe véte lével –” szöveg, 83.  § (5) bekezdésében a ,,túlmenõen” szövegrész helyébe a ,,túlmenõen,
a (6) bekezdésben foglaltak figye lembe véte lével” szöveg, 83.  § (5) bekezdés a) pontjában az „elérhetõsége”
szövegrész helyébe a ,,telefonos elérhetõsége, elektronikus levélcíme” szöveg, 90.  § (1) bekezdésében az „elõ ze tes
hozzájáruló határozata” szövegrész helyébe a ,,hozzájárulása” szöveg, 113.  § (1) bekezdésében az „Az az egyetemes”
szövegrész helyébe az „Az egyetemes” szöveg, a ,,javaslatához” szövegrész helyébe a ,,jóváhagyás iránti kérelméhez”
szöveg, 113.  § (2) bekezdésében a ,,javaslatban” szövegrész helyébe a ,,kérelemben” szöveg, a ,,javaslathoz”
szövegrész helyébe a ,,kérelemhez” szöveg, 113.  § (3) bekezdésében az „érvényes” szövegrész helyébe a ,,hatályos”
szöveg, 123.  § (2) bekezdésében az „érvényben” szövegrész helyébe a ,,hatályban” szöveg, 1. számú melléklet 3.  §
(8) bekezdésében az „érvényes” szövegrész helyébe a ,,hatályos” szöveg lép.

574.  § Hatályát veszti a villamos energiáról  szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról  szóló
273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet 12.  § (10) bekezdésében az „a kérelmet megalapozó iratokat, különös tekintettel”
szövegrész, 23.  § (10) bekezdésében a ,,határozatban” szövegrész, 24.  § (3) bekezdésében az „és szolgáltatás”
szövegrész, 38.  § (4) bekezdésében az „eljárás alá vont” szövegrész, 46.  § (3) bekezdése, 53.  § (4) bekezdése, 55.  §
(1) bekezdésében az „a gazdasági társaságokról  szóló 2006. évi IV. törvény hatálya alá tartozó,” szövegrész, 61.  §

M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2009. évi 127. szám 36571



(2) bekezdése, 68.  §-ában a ,,határozatában” szövegrész, 83.  § (4) bekezdés b) pontjában a ,,hiteles” szövegrész, 83.  §
(4) bekezdés g) pontja, 83.  § (5) bekezdés a) pontjában a ,,megnevezése (teljes cégnév), képviselõjének megnevezése,”
szövegrész, 84.  § (1) bekezdés a) pontjában az „elõ ze tes” szövegrész, 85.  §-ában az „elõ ze tes” szövegrész, 108.  §-ában
a ,,határozatban” szövegrész, 113/A.  § (4) bekezdésében a ,,(2) bekezdésének” szövegrész, 115.  § (3) bekezdése, 117.  §
(1) bekezdésében a ,,határozatban” szövegrész, 118.  § (1) bekezdése, 118.  § (2) bekezdésében az „ , a személyes vagy
üzleti titkot képezõ adatokat a közzététel elõtt a határozat szövegében felismerhetetlenné teszi” szövegrész, 119.  §
(2) bekezdésében az „és a VET 176.  § (6)” szövegrész, 15. számú melléklet „Korlátozott villamosenergia-kereskedelmi
engedély kérelemhez benyújtandó dokumentumok” cím 3. pontjában a ,,továbbá a 4. pont szerinti hatóságnak
megnevezését és elérhetõségét,” szövegrész, 15. számú melléklet „Korlátozott villamosenergia-kereskedelmi
engedély kérelemhez benyújtandó dokumentumok” cím 4. pontja.

A szakterületek ágazati követelményeiért felelõs szervek kijelölésérõl, valamint a meghatározott
szakkérdésekben kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekrõl  szóló
282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet módosítása

575.  § A szakterületek ágazati követelményeiért felelõs szervek kijelölésérõl, valamint a meghatározott szakkérdésekben
kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekrõl  szóló 282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet
2.  § (1) bekezdésében a ,,szakkérdésekben kizárólag” szövegrész helyébe a ,,szakkérdésekben szakértõként kizárólag”
szöveg, 4.  § (2) bekezdésében a ,,Szükség esetén, vagy ha” szövegrész helyébe a ,,Ha” szöveg lép.

576.  § Hatályát veszti a szakterületek ágazati követelményeiért felelõs szervek kijelölésérõl, valamint a meghatározott
szakkérdésekben kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekrõl  szóló 282/2007. (X. 26.)
Korm. rendelet 1.  §-a és 1. számú melléklete.

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól  szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet
módosítása

577.  § (1) A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól  szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10.  § (4) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A zajkibocsátási határértékrõl – a zajterhelési, valamint a zajkibocsátási határértékek megállapításáról  szóló
miniszteri rendelet alapján – a környezetvédelmi hatóság dönt.”

(2) A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól  szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 33.  § b) pontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Környezeti zaj,  illetve rezgés elleni védelemre jogosító szakértõi engedéllyel rendelkezõ személyt,  illetve ilyen személyt
foglalkoztató szervezetet kötelezõ megbízni vagy alkalmazni a külön jogszabályban elõírtakon túl:)
„b) elõ ze tes vizsgálati dokumentáció, elõ ze tes konzultációra irányuló kezdeményezéshez csatolt dokumentáció és
környezeti hatástanulmány zajvédelmi munkarészének elkészítéséhez,”

(3) A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól  szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a következõ
alcímmel és 33/A.  §-sal egészül ki:

„Jogutódlás
33/A.  § A környezetvédelmi hatóság jogerõs határozata alapján jogosított ügyfél helyébe annak a polgári jog szerinti
jogutódja lép a 10.  § (4) bekezdésében, a 11.  § (2) bekezdésében, a 14.  § (2) bekezdés a) pontjában, a 17.  § (1) és
(3) bekezdésében, a 19.  § (1) bekezdésében és a 21.  § (1) bekezdésében meghatározott esetekben.”

578.  § Hatályát veszti a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól  szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 19.  §
(3) bekezdés második mondata, 24.  § (2) bekezdésében a ,,határozatában hivatalból” szövegrész.

A villamosenergia-rendszer jelentõs zavara és a villamosenergia-ellátási válsághelyzet esetén szükséges
intézkedésekrõl  szóló 285/2007. (X. 29.) Korm. rendelet módosítása

579.  § A villamosenergia-rendszer jelentõs zavara és a villamosenergia-ellátási válsághelyzet esetén szükséges
intézkedésekrõl  szóló 285/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 9.  § (2) bekezdésében az „az ille té kes megyei” szövegrészek
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helyébe az „a megyei” szöveg, a ,,kezdeményezésére” szövegrész helyébe a ,,kérelmére” szöveg, 25.  §
(3) bekezdésében az „érvényes” szövegrész helyébe a ,,hatályos” szöveg lép.

580.  § Hatályát veszti a villamosenergia-rendszer jelentõs zavara és a villamosenergia-ellátási válsághelyzet esetén szükséges 
intézkedésekrõl  szóló 285/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 2.  § (1) bekezdése, 9.  § (2) bekezdésében a ,,területileg
ille té kes” szövegrész, a ,,közigazgatási hatósági eljárás keretében” szövegrész, 15.  § (7) bekezdésében a ,,közigazgatási
határozattal” szövegrész.

Az Egészségbiztosítási Felügyelet egyes eljárásainak, valamint a felügyeleti díj befizetésének 
és a felügyeleti bírság felhasználásának szabályairól  szóló 286/2007. (X. 29.) Korm. rendelet módosítása

581.  § Az Egészségbiztosítási Felügyelet egyes eljárásainak, valamint a felügyeleti díj befizetésének és a felügyeleti bírság
felhasználásának szabályairól  szóló 286/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6.  § (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) Ha a Felügyelet megállapítja, hogy a felügyeleti díjat az egészségbiztosítási szerv,  illetve az egészségpénztár
határidõben nem vagy nem teljes összegben fizette meg, ideértve a felügyeleti díj téves megállapítását is, a Felügyelet 
a meg nem fizetett felügyeleti díj megfizetésére kötelezi az egészségbiztosítási szervet,  illetve az egészségpénztárt.”

582.  § Az Egészségbiztosítási Felügyelet egyes eljárásainak, valamint a felügyeleti díj befizetésének és a felügyeleti bírság
felhasználásának szabályairól  szóló 286/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 3.  § (1) bekezdésében a ,,formanyomtatvány”
szövegrész helyébe az „adattartalmú nyilatkozat” szöveg, 4.  § (2) bekezdésében a ,,15 napon” szövegrész helyébe a ,,tíz 
munkanapon” szöveg, 5.  §-ában a ,,nyomtatványt” szövegrész helyébe a ,,nyilatkozatot” szöveg, 6.  § (1) bekezdésében
a ,,15 napon” szövegrész helyébe a ,,tíz munkanapon” szöveg, 7.  § (2) bekezdésében a ,,felülvizsgálati” szövegrész
helyébe a ,,bírósági felülvizsgálati” szöveg, 9.  § (2) bekezdésében a ,,60 napon” szövegrész helyébe a ,,negyvenöt
munkanapon” szöveg lép.

583.  § Hatályát veszti az Egészségbiztosítási Felügyelet egyes eljárásainak, valamint a felügyeleti díj befizetésének és
a felügyeleti bírság felhasználásának szabályairól  szóló 286/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6.  § (3) bekezdésében
a ,,határozatban” szövegrész, 9.  § (3) bekezdése, 10.  § (2) bekezdése.

A lakossági vezetékes gázfogyasztás és távhõfelhasználás szociális támogatásáról  szóló 
289/2007. (X. 31.) Korm. rendelet módosítása

584.  § A lakossági vezetékes gázfogyasztás és távhõfelhasználás szociális támogatásáról  szóló 289/2007. (X. 31.) Korm.
rendelet 7.  § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) A (3) és az (5) bekezdésben meghatározott esetekben az Igazgatóság – a közigazgatási hatósági eljárás általános
szabályairól  szóló tör vénynek az eljárás akadályozására vonatkozó következményeit alkalmazva – a fogyasztóra
bírságot szabhat ki.”

585.  § A lakossági vezetékes gázfogyasztás és távhõfelhasználás szociális támogatásáról  szóló 289/2007. (X. 31.) Korm.
rendelet 4.  § (7) bekezdésében az „igényléséhez” szövegrész helyébe az „iránti kérelemhez” szöveg, 6.  §
(2) bekezdésében a ,,képviselõjét is értesíti” szövegrész helyébe a ,,képviselõjével is közli” szöveg, a ,,támogatás
megállapításáról” szövegrész helyébe a ,,támogatás megállapításáról  szóló határozatot” szöveg, 7.  § (3) bekezdésében
a ,,határozatban megszünteti” szövegrész helyébe a ,,megszünteti” szöveg, a ,,határozatban rendelkezik” szövegrész
helyébe a ,,dönt” szöveg lép.

586.  § Hatályát veszti a lakossági vezetékes gázfogyasztás és távhõfelhasználás szociális támogatásáról  szóló 289/2007.
(X. 31.) Korm. rendelet 4.  § (1) bekezdésében az „egyszerûsített határozattal” szövegrész, 4.  § (8) bekezdése, 6.  §
(2) bekezdésében az „– a határozat megküldésével –” szövegrész.
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A menedékjogról  szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról  szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet
módosítása

587.  § A menedékjogról  szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról  szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet 44.  §
(1) bekezdésében a ,,keltétõl” szövegrész helyébe a ,,jogerõre emelkedésétõl” szöveg, 52.  § (1), (2), (5) és
(6) bekezdésében a ,,keltétõl” szövegrész helyébe a ,,jogerõre emelkedésétõl” szöveg, 52.  § (5) bekezdés a) pontjában
az „az ille té kes munkaügyi” szövegrész helyébe az „a munkaügyi” szöveg, 70.  § (7) bekezdésében a ,,haladéktalanul, de
legkésõbb nyolc napon belül tesz eleget” szövegrész helyébe a ,,haladéktalanul eleget tesz” szöveg, 82.  §
(2) bekezdésében a ,,követõ lehetõ legrövidebb idõn belül” szövegrész helyébe a ,,köve tõen haladéktalanul” szöveg
lép.

588.  § Hatályát veszti a menedékjogról  szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról  szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet
4.  § (3) bekezdésében az „a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól  szóló 2004. évi
CXL. törvény 27.  §-a szerinti” szövegrész, 16.  § (4) bekezdése, 39.  § (9) és (10) bekezdése, 52.  § (1), (2), (5) és
(6) bekezdésében a ,,jogerõs” szövegrész, 55.  § (2) bekezdésében az „ , és errõl a tényrõl a menekült,  illetve az
oltalmazott írásban nyilatkozik” szövegrész, 58.  § (2) bekezdés a) pontjában az „a tulajdoni lap harminc napnál nem
régebbi másolatát,” szövegrész, 62.  § (1) bekezdés elsõ mondata, 62.  § (3) bekezdése, 68.  § (1) bekezdése, 79.  §-a.

A komplex rehabilitációról  szóló 321/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet módosítása

589.  § A komplex rehabilitációról  szóló 321/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet 1.  §-ában a ,,szakvéleményének” szövegrész helyébe
a ,,szakhatósági állásfoglalásának” szöveg, 6.  § (1) bekezdésében a ,,készült szakvélemény” szövegrész helyébe
a ,,kiadott szakhatósági állásfoglalás” szöveg, 8.  § (1) bekezdésében a ,,szakvéleményében” szövegrész helyébe
a ,,szakhatósági állásfoglalásában” szöveg, 9.  § (2) bekezdésében a ,,szakvéleménye” szövegrész helyébe
a ,,szakhatósági állásfoglalása” szöveg, a ,,szakvéleményben” szövegrész helyébe a ,,szakhatósági állásfoglalásban”
szöveg, 14.  § (6) bekezdésében a ,,30 nappal” szövegrész helyébe a ,,huszonkét munkanappal” szöveg, 14.  §
(9) bekezdés a) pontjában az „a) és e) pontjai” szövegrész helyébe az „a) pontja” szöveg lép.

590.  § Hatályát veszti a komplex rehabilitációról  szóló 321/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet 14.  § (3) bekezdésében a ,, ,  valamint
a rehabilitációs járadéknak a keresõtevékenységre tekintettel  való megszüntetésének arányára” szövegrész, 14.  §
(4) bekezdése, 14.  § (6) bekezdés második mondata, 14.  § (7) bekezdésében a ,,határozatban” szövegrész, 14.  §
(10) bekezdésében a ,,határozatban” szövegrész, 14.  § (11) bekezdésében a ,,határozatban” szövegrész.

A kölcsönös megfeleltetési szabályok betartását ellenõrzõ szervekrõl  szóló 
322/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet módosítása

591.  § A kölcsönös megfeleltetési szabályok betartását ellenõrzõ szervekrõl  szóló 322/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet 1.  §
d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„d) hatáskörrel rendelkezõ hatóságok: a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központja és a kérelmezõ székhelye
vagy lakóhelye szerint ille té kes területi szervei, valamint a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal központi szerve
és Közvetlen Támogatások Igazgatósága (a továb biak ban: MVH);”

592.  § A kölcsönös megfeleltetési szabályok betartását ellenõrzõ szervekrõl  szóló 322/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet 1.  §
e) pontjában a ,,20. cikke” szövegrész helyébe a ,,11., 12. és 98. cikke” szöveg, 3.  § (3) bekezdésében az „elõ írásokat”
szövegrész helyébe az „elõ írások betartását” szöveg, 4/A.  § (1) bekezdésében az „az ille té kes környezetvédelmi”
szövegrész helyébe az „a környezetvédelmi” szöveg, a ,,15 napon” szövegrész helyébe a ,,tíz munkanapon” szöveg,
4/A.  § (2) bekezdésében a ,,15 napon” szövegrész helyébe a ,,tíz munkanapon” szöveg, 1. számú mellékletében
a ,,Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal” szövegrész helyébe az „MVH” szöveg lép.
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A határterületrõl, valamint a határátkelõhely területére nem határátlépés céljából történõ belépés 
és tartózkodás szabályairól  szóló 330/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása

593.  § A határterületrõl, valamint a határátkelõhely területére nem határátlépés céljából történõ belépés és tartózkodás
szabályairól  szóló 330/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet 4.  §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az engedélynek tartalmaznia kell
a)  az engedélyes (foglalkoztatott) munkakörének megnevezését, a foglalkoztatási jogviszony idõtartamát,
a foglalkoztatott munkaidejének kezdõ és befejezõ idõpontját,
b) az engedély tartalmát (hely, egyszeri, többszöri belépésre jogosít), hatályosságának idõtartamát,
c)  az engedély kiállításának dátumát, a hatóság bélyegzõjét, a kiadmányozó aláírását.”

594.  § A határterületrõl, valamint a határátkelõhely területére nem határátlépés céljából történõ belépés és tartózkodás
szabályairól  szóló 330/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet 4.  § (1) bekezdésében az „a 2. melléklet szerinti” szövegrész
helyébe a ,,hatósági” szöveg lép.

595.  § Hatályát veszti a határterületrõl, valamint a határátkelõhely területére nem határátlépés céljából történõ belépés és
tartózkodás szabályairól  szóló 330/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet 2. melléklete.

A korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetése alól történõ mentesítés eljárási szabályairól  szóló
342/2007. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

596.  § A korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetése alól történõ mentesítés eljárási szabályairól  szóló 342/2007. (XII. 19.)
Korm. rendelet 3.  §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Ha az ügyfél a (2) bekezdés a) és b) pontjában foglalt adatokat nem igazolja, a hatóság a kérelem elbírálása
érdekében adatszolgáltatás iránti kérelemmel fordul az adatokról nyilvántartást vezetõ bírósághoz vagy hatósághoz.”

597.  § A korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetése alól történõ mentesítés eljárási szabályairól  szóló 342/2007. (XII. 19.)
Korm. rendelet 3.  § (1) bekezdésében az „adatlapon az 1.  § (1)–(2) bekezdése szerinti hatóságnál (a továb biak ban
együtt: hatóság)” szövegrész helyébe az „adattartalmú, a Felügyelõség által rendszeresített formanyomtatványon”
szöveg, 3.  § (2) bekezdés a) pontjában a ,,másolatát,” szövegrész helyébe a ,,másolatát vagy” szöveg, 3.  § (2) bekezdés
b) pontjában a ,,cég” szövegrész helyébe a ,,gazdasági társaság” szöveg, 5.  § (2) bekezdésében a ,,harminc napon”
szövegrész helyébe a ,,huszonkét munkanapon” szöveg, 7.  § (1) bekezdésében az „a benyújtást követõ hatvan napon”
szövegrész helyébe a ,,negyvenöt munkanapon” szöveg, 7.  § (2) bekezdésében a ,,felettes szervként” szövegrész
helyébe a ,,fellebbezés elbírálására jogosult hatóságként” szöveg lép.

598.  § Hatályát veszti a korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetése alól történõ mentesítés eljárási szabályairól  szóló
342/2007. (XII. 19.) Korm. rendelet 1.  § (4) bekezdés a) és c) pontja, 4.  § (2) bekezdés második mondata, 6.  §-a, 8.  §
(3) bekezdés második mondata.

A földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól  szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

599.  § (1) A földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól  szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet az 1.  §-át megelõzõen
a következõ alcímmel egészül ki:

„A földhasználati nyilvántartás tartalma”
(2) A földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól  szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 2.  § (1) bekezdése helyébe

a következõ rendelkezés lép:
„(1) E rendelet alkalmazásában földhasználó: az érvényes földhasználati jogcím,  illetve tulajdonjog, haszonélvezeti jog, 
vagyonkezelõi jog alapján a termõföldrõl  szóló 1994. évi LV. törvény (a továb biak ban: Tft.) 25/B.  § (2) bekezdésében
foglalt mértékben termõföldet használó magánszemély, ille tõ leg jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkezõ más szervezet.”

(3) A földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól  szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 2.  § (3) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
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„(3) A földhasználati lap a földhasználóra és az általa használt földterületre vonatkozó – a 4.  §-ban és az 5.  §-ban
meghatározott – adatokat, továbbá a nyilvántartást vezetõ földhivatal megnevezését, a nyilvántartásba történõ
bejegyzés, a nyilvántartásból  való törlés és a nyilvántartásban végzett módosítás iránti bejelentés iktatásának
idõpontját, a nyilvántartásba történõ bejegyzésrõl, a nyilvántartásból  való törlésrõl és a nyilvántartásban végzett
módosításról  szóló határozat számát és meghozatalának idõpontját, valamint a használt földterületre vonatkozó
jegyzet rovatot tartalmazza.”

(4) A földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól  szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 4.  §-a helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„4.  § A földhasználati lap I. része a földhasználó következõ adatait tartalmazza:
a)  magánszemély földhasználó esetén a természetes személyazonosító adatok, gazdálkodó szervezet földhasználó
esetén a gazdálkodó szervezet megnevezése,
b) lakcím, székhely (telephely),
c)  gazdálkodó szervezet földhasználó esetén a statisztikai számjel,
d)  magánszemély földhasználó esetén annak megjelölése, hogy a földhasználó családi gazdálkodónak minõsül,
továbbá a családi gazdaság nyilvántartási száma.”

(5) A földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól  szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 5.  §-a helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„5.  § (1) A földhasználati lap II. része – földrészletenként bontva – a használt földterületre vonatkozó következõ
adatokat tartalmazza:
a)  a település neve,
b) a földrészlet fekvésének (belterület, külterület, különleges terület) megjelölése,
c)  a földrészlet helyrajzi száma,
d)  a használat jogcíme,
e)  a használat kezdetének és befejezésének idõpontja, valamint idõtartama,
f)  a használt terület mértéke (hektárban, tízezred pontossággal),
g)  a használt terület értéke aranykoronában (két tizedes pontossággal),
h)  a használt mûvelési ág,
i)  ha a földrészlet az ingatlan-nyilvántartás szerint alrészletekre bontott, a használt alrészletek jelei, mûvelési ágai,
minõségi osztályai, valamint a használattal érintett terület nagysága (ha, m2 ) és aranykorona-értéke (AK),
j)  annak megjelölése, hogy a földterület családi gazdasághoz tartozik, feltéve, hogy a földhasználati lap I. része
a családi gazdálkodói minõséget tartalmazza, és a termõföld a családi gazdaság része.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl a földhasználati lap II. része tartalmazza a földhasználó által használt valamennyi 
földterület összterületét területi mértékben (hektárban, tízezred pontossággal) és aranykoronában (két tizedes
pontossággal) kifejezve.”

(6) A földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól  szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a 6.  §-át megelõzõen
a következõ alcímmel egészül ki, és 6.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„A földhasználati nyilvántartási eljárás
 6.   § (1) A földhasználati nyilvántartásbavétel iránti eljárás (a továb biak ban: eljárás) a Tft. 25/B.  § (2) bekezdése esetén
a bejelentési adatlapnak (a továb biak ban: adatlap), a Tft. 25/B.  § (3) bekezdése esetén pedig a szerzõdés eredeti
példányának vagy közjegyzõ által hitelesített másolatának (a továb biak ban: együtt: szerzõdés) a földhivatalhoz
történõ benyújtásával (a továb biak ban: bejelentés) indul.
(2) A termõföld használatát az adatlap vagy a földhasználó által benyújtott szerzõdés alapján kell nyilvántartásba
venni. Az adatlap adattartalmát az 1. számú melléklet határozza meg. Az adatlapot a földmûvelésügyi és
vidékfejlesztési miniszter rendszeresíti, és azt közzé kell tenni a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium,
valamint a földhivatalok hivatalos honlapján.
(3) Ha a bejelentõ jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, az adatlaphoz,  illetve a szerzõdéshez csatolni
kell
a)  a keletkezést tanúsító, ille tõ leg konstituáló bejegyzési határozat eredeti vagy közjegyzõ által hitelesített példányát
vagy a regisztráló hatóság (cégbíróság, megyei bíróság) által vezetett közhiteles nyilvántartás tartalmáról kiállított
hiteles másolatot vagy a közjegyzõkrõl  szóló 1991. évi XLI. törvény 136.  § (1) bekezdés i) pontjában meghatározottak
szerint kiállított, 30 napnál nem régebbi közjegyzõi tanúsítványt és
b) az eredeti vagy közjegyzõ által hitelesített aláírási címpéldányt,  illetve ügyvéd által cégbejegyzési
(változásbejegyzési) eljárásban  való közremûködés során ellenjegyzett aláírásmintát.
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(4) Ha a jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet nem csatolja a (3) bekezdés a) pontja szerinti iratokat,
a földhivatal megkereséssel fordul az adatot nyilvántartó szervhez.
(5) Ha a (3) bekezdés szerinti iratok valamelyikét a földhivatalhoz már korábbi ügyben benyújtották, az újabb
bejelentés során elegendõ – az iktatószámra  való hivatkozással – a korábbi benyújtásra és arra utalni, hogy
a földhivatalnál lévõ iratokban szereplõ adatok a bejelentés idõpontjáig nem változtak meg.”

(7) A földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól  szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 7.  §-a helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„7.  § (1) Ha a földhasználó több földhivatal ille té kességi területén fekvõ termõföldet használ, a bejelentést választása
szerint kizárólag a termõföldek fekvése szerint ille té kes egyik földhivatal felé kell megtennie.
(2) Az a földhivatal, amelyiknél az eljárás az (1) bekezdés szerint megindult, az adatlap, ille tõ leg a szerzõdés egy-egy
példányát a földhasználat nyilvántartásba vételét köve tõen záradékolja, és az azokról készített másolatot
haladéktalanul megküldi a többi ille té kes földhivatalnak a földhasználat nyilvántartásba vétele céljából.”

(8) A földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól  szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 8.  § (2) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(2) A vázlatot az ingatlan-nyilvántartási térkép – 30 napnál nem régebbi – hiteles másolatán kell elkészíteni. A vázlaton 
egyértelmû jelzéssel kell megjelölni a használt területet.”

(9) A földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól  szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 11.  §-a helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„11.  § A földhasználó által közölt, a földrészletre vonatkozó adatokat a földhivatal az ingatlan-nyilvántartásban
rendelkezésre álló adatokból kiegészíti. A földhivatal által nem pótolható hiányosság esetén a földhivatal
a földhasználót a bejelentéstõl számított 10 munkanapon belül hiánypótlásra hívja fel.”

(10) A földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól  szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 13.  § (1) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A földhasználónak, ha a földhasználati lap I. része szerinti adatai megváltoznak, a földhivataltól kérnie kell
a változások átvezetését. A használat jogcímében, idõtartamában, területnagyságában bekövetkezett változásokat
a földhivatal a feleknek e változások átvezetése iránti közös kérelme, adatlap vagy szerzõdés alapján vezeti át
a nyilvántartáson.”

(11) A földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól  szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 14.  § (1) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A termõföld használata nyilvántartásának törlése hivatalból vagy a földhasználó,  illetve a használatba adó kérelme
alapján történhet.”

(12) A földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól  szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 14.  § (3) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Ha a használat felmondással vagy a felek közös megegyezésével szûnik meg, a nyilvántartásból  való törlés iránti
kérelemhez az írásbeli felmondást és annak elfogadásáról  szóló nyilatkozatot vagy a közös megegyezést tartalmazó
okiratot is mellékelni kell. Elfogadó nyilatkozat hiányában jogerõs bírói ítélettel kell igazolni, hogy a szerzõdés
jogszerûen került felmondásra, ille tõ leg a felmondás a szerzõdést megszüntette.”

(13) A földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól  szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a következõ 14/A.  §-sal
egészül ki:
„14/A.  § A földhivatal az alhaszonbérleti szerzõdés alapján a haszonbérlõ földhasználati lapján hivatalból törli annak
a földterületnek a használatát, amelyre az alhaszonbérleti szerzõdés szerint más földhasználó alhaszonbérlet címén
a földhasználatát bejelentette.”

(14) A földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól  szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 16.  §-a helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„16.  § Ha a földhivatal a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól  szóló tör vény alapján a nyilvántartásban
kiegészítést,  illetve kijavítást végez, ezt a kiegészítéssel, ille tõ leg kijavítással érintett adatokat tartalmazó részleges
földhasználati lap másolat megküldésével közli a földhasználóval és a használatba adóval.”

(15) A földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól  szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 18.  § (1) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A földhasználati lap másolat kiadása iránti kérelmet a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter által
rendszeresített, a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, valamint a földhivatalok hivatalos honlapján
közzétett formanyomtatványon kell benyújtani. A kérelem adattartalmát a 2. számú melléklet határozza meg.”
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(16) A földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól  szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. számú melléklete
helyébe e rendelet 29. melléklete, 2. számú melléklete helyébe e rendelet 30. melléklete lép.

600.  § Hatályát veszti a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól  szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. számú
melléklete.

A környezetvédelmi, természetvédelmi és tájvédelmi szakértõi tevékenységrõl  szóló 378/2007. (XII. 23.)
Korm. rendelet módosítása

601.  § (1) A környezetvédelmi, természetvédelmi és tájvédelmi szakértõi tevékenységrõl  szóló 378/2007. (XII. 23.) Korm.
rendelet 2.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Szakértõi tevékenységet az folytathat, aki a következõ feltételeknek megfelel:
a)  a 4.  §-ban meghatározott szakirányú végzettséggel rendelkezik, és
b) az 5.  §-ban meghatározott szakmai gyakorlatot igazol.”

(2) A környezetvédelmi, természetvédelmi és tájvédelmi szakértõi tevékenységrõl  szóló 378/2007. (XII. 23.) Korm.
rendelet a következõ 2/A.  §-sal egészül ki:
„2/A.  § A Kormány az e rendelet szerinti szakértõi tevékenységek tekintetében a szolgáltatási tevékenység
megkezdésének és folytatásának általános szabályairól  szóló tör vény szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó
hatóságként
a)  az 1. melléklet 1. pontjában meghatározott környezetvédelmi szakértõi szakterület,  illetve részterületei
vonatkozásában a területi kamarát,
b) az 1. melléklet 2. és 3. pontjában meghatározott természetvédelmi és tájvédelmi szakértõi szakterület,  illetve
részterület vonatkozásában a fõfelügyelõséget
jelöli ki.”

(3) A környezetvédelmi, természetvédelmi és tájvédelmi szakértõi tevékenységrõl  szóló 378/2007. (XII. 23.) Korm.
rendelet 8.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az eljáró hatóság által a hatáskörébe tartozó szakterületen engedéllyel rendelkezõ szakértõkrõl vezetett,
szakterületenként,  illetve részterületenként fejezetekre bontott nyilvántartás – a Kvt. 92.  § (4) bekezdésében
meghatározott adatokon túl – tartalmazza a szakértõ nyilvántartási számát.”

(4) A környezetvédelmi, természetvédelmi és tájvédelmi szakértõi tevékenységrõl  szóló 378/2007. (XII. 23.) Korm.
rendelet a következõ 8/A.  §-sal egészül ki:
„8/A.  § Az eljáró hatóság visszavonja annak a személynek az engedélyét, és az érintett személyt ezzel egyidejûleg törli
a névjegyzékbõl
a)  aki azt maga kérte,
b) aki elhalálozott,
c)  akivel kapcsolatban az engedély megadását köve tõen merült fel olyan tény vagy adat, amely a szakértõi
tevékenység folytatására  való jogosultság engedélyezését nem tette volna lehetõvé.”

602.  § A környezetvédelmi, természetvédelmi és tájvédelmi szakértõi tevékenységrõl  szóló 378/2007. (XII. 23.) Korm.
rendelet 1.  § (2) bekezdés b) pontjában a ,,tevékenység):” szövegrész helyébe a ,,tevékenység:” szöveg, 1.  §
(2) bekezdés d) pontjában a ,,szabad mozgás és tartózkodás joga” szövegrész helyébe a ,,letelepedés szabadsága”
szöveg, 2.  § (2) bekezdésében a ,,Harmadik” szövegrész helyébe a ,,Valamely az EGT-államokon kívüli” szöveg, 3.  §
(2) bekezdésében az „az folytathat szakértõi tevékenységet” szövegrész helyébe az „engedélyezhetõ annak a szakértõi 
tevékenysége” szöveg, 3.  § (5) bekezdésében a ,,névjegyzékbe  való bejegyzés” szövegrész helyébe az „engedély”
szöveg, 3.  § (6) bekezdésében a ,,külön szakértõt vonhat be” szövegrész helyébe az „a megbízó tájékoztatásával
egyidejûleg külön – arra jogosult – szakértõt von be” szöveg, 6.  §-t megelõzõ alcímében a ,,névjegyzék” szövegrész
helyébe a ,,tevékenység engedélyezése, szakértõi nyilvántartás” szöveg lép.

603.  § Hatályát veszti a környezetvédelmi, természetvédelmi és tájvédelmi szakértõi tevékenységrõl  szóló 378/2007. (XII. 23.)
Korm. rendelet 1.  § (2) bekezdés b) pontjában a ,,környezetvédelmi, természetvédelmi és tájvédelmi szakértõi
tevékenység (a továb biak ban együttesen:” szövegrész, 1.  § (2) bekezdés c) pontja, 6.  § (1) bekezdése, 6.  §
(3) bekezdése, 6.  § (6), (7) bekezdése, 7.  §-a, 8.  § (2) és (3) bekezdése.
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A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre é
s létesítményekre vonatkozó szabályokról  szóló 379/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

604.  § A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó
szabályokról  szóló 379/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 50.  § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A nagyvízi mederben bármilyen beavatkozáshoz – ha a beavatkozáshoz nem szükséges olyan engedély, amelynek
kiadására irányuló eljárásban a vízügyi hatóság szakhatóságként mûködik közre –,  illetve a mûvelési ág
megváltoztatásához a vízügyi hatóság engedélye szükséges, amelyhez meg kell kérni a vízügyi igazgatási szerv
szakértõi véleményét is.”

605.  § A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó
szabályokról  szóló 379/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 50.  § (2) bekezdésében a ,,vízkárelhárításért felelõs szervezet”
szövegrész helyébe a ,,vízügyi igazgatási szerv” szöveg, 51.  §-ában a ,,vízkárelhárításért felelõs szervezet” szövegrész
helyébe a ,,vízügyi igazgatási szerv” szöveg, melléklet 1. pont 1.1. alpontjában a ,,területileg ille té kes vízkárelhárításért
felelõs szervezetnek” szövegrész helyébe a ,,vízügyi igazgatási szervnek” szöveg lép.

A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról  szóló 
382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

606.  § (1) A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról  szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 13.  §
(1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az elõkészítõ eljárás részeként a hálózati engedélyes vagy megbízása alapján a tervezõ helyszíni szemlét
szervezhet meg, amelyen a Hatóság köteles részt venni. A hálózati engedélyes (vagy megbízottja) a helyszíni szemlére
az ügyfeleket, a Hatóságot és az érintett szakhatóságokat, közmûveket, kezelõket és üzemeltetõket a 3. számú
melléklet 1. pontja szerinti nyomvonal-kijelölési dokumentáció megküldésével nyolc nappal korábban hívja meg.”

(2) A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról  szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 17.  §-a
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„17.  § (1) Az építési engedélyes névváltozása esetén – a (2) bekezdésben foglaltak figye lembe véte lével – a három
hónapnál nem régebbi eredeti vagy közjegyzõ által hitelesített cégkivonatot, míg jogutódlás és az építési engedélyes
személyében történt változás bejelentéséhez hitelesített köz- vagy magánokiratot kell a kérelemhez mellékelni.
(2) Ha a kérelmezõ a kérelemhez a három hónapnál nem régebbi eredeti vagy közjegyzõ által hitelesített cégkivonatot
nem csatolja, a Hatóság – az ügy elbírálásához szükséges adatok szolgáltatása iránt – megkeresi a cégnyilvántartást
vezetõ szervet.”

(3) A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról  szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 21.  §-a
a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Ha a kérelmezõ a kérelemhez a három hónapnál nem régebbi eredeti vagy közjegyzõ által hitelesített
cégkivonatot nem csatolja, a Hatóság – az ügy elbírálásához szükséges adatok szolgáltatása iránt – megkeresi
a cégnyilvántartást vezetõ szervet.”

(4) A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról  szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 23.  §
(3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Ha a kérelmezõ a kérelemhez az érintett telekre vonatkozó tulajdonjogát feltüntetõ ingatlan-nyilvántartási
tulajdoni lap három hónapnál nem régebbi hiteles másolatát nem csatolja, a Hatóság – az ügy elbírálásához szükséges
adatok szolgáltatása iránt – megkeresi az ingatlan-nyilvántartást vezetõ szervet.”

(5) A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról  szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 37.  §
(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés a)–e) pontja szerinti eljárások esetében a kérelmezõnek a 3. számú melléklet 2. pontja szerint
összeállított nyomvonal-kijelölési dokumentáció megküldésével kell az ügyfelek, a közmûvek, kezelõk, üzemeltetõk
nyilatkozatait megkérni és a kérelemhez csatolni.”

(6) A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról  szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet
3. számú melléklet 4. pont 4.1–4.3. alpontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
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(Vezetékjog engedélyezéséhez szükséges dokumentáció)
„4.1. Helyszíni szemle lefolytatása esetén az 1. pont szerinti tartalommal elkészített dokumentációk véglegesített
változatban.
4.2. Helyszíni szemle lefolytatása esetén az arról felvett jegyzõkönyv a jelenléti ívvel és annak mellékletei.
4.3. Helyszíni szemle lefolytatása esetén a megjelent szakhatóságok, az érintett közmûvek, kezelõk, üzemeltetõk és
egyéb érdekeltek nyilatkozatai.”

(7) A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról  szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet
3. számú melléklet 5. pont 5.1–5.3. alpontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek.
(Termelõi, magán- és közvetlen vezeték építési engedélyezéséhez szükséges dokumentáció)
„5.1. Helyszíni szemle lefolytatása esetén az 1. pont szerinti tartalommal elkészített dokumentációk véglegesített
változatban.
5.2. Helyszíni szemle lefolytatása esetén az arról felvett hitelesített jegyzõkönyv a jelenléti ívvel.
5.3. Az érintett közmûvek, kezelõk, üzemeltetõk és egyéb érdekeltek nyilatkozatai.”

(8) A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról  szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet
1. számú melléklete helyébe e rendelet 31. melléklete, 2. számú melléklete helyébe e rendelet 32. melléklete, 5. számú
melléklete helyébe e rendelet 33. melléklete, 6. számú melléklete helyébe e rendelet 34. melléklete, 7. számú
melléklete helyébe e rendelet 35. melléklete, 8. számú melléklete helyébe e rendelet 36. melléklete lép.

607.  § A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról  szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet
3.  §-ában a ,,területileg ille té kes” szövegrész helyébe a ,,területi” szöveg, 5.  § (7) bekezdésében a ,,tulajdonosait
ügyfélnek kell tekinteni” szövegrész helyébe a ,,tulajdonosai ügyfélnek minõsülnek” szöveg, 6.  § (4) bekezdésében
a ,,meghatalmazottja” szövegrész helyébe a ,,képviselõje” szöveg, az „5 nap” szövegrész helyébe az „5 munkanap”
szöveg, 8.  § (3) bekezdésében az „érvényes” szövegrész helyébe a ,,hatályos” szöveg, az „Érvényessége” szövegrész
helyébe az „Idõbeli hatálya” szöveg, 8.  § (4) bekezdésében az „érvényességi idején” szövegrész helyébe az „idõbeli
hatályán” szöveg, 11.  § (1) bekezdésében az „érvényességi ideje” szövegrész helyébe az „idõbeli hatálya” szöveg, az
„érvényességi idején” szövegrész helyébe az „idõbeli hatályán” szöveg, 13.  § (3) bekezdésében a ,,Nem kell a helyszíni
szemlét lefolytatni, ha a közcélú hálózat egyszerûsített eljárás alapján kerül engedélyezésre, azonban” szövegrész
helyébe a ,,Ha helyszíni szemlére nem kerül sor,” szöveg, 14.  § (1) bekezdésében a ,,mellékletben szereplõ
nyomtatványon” szövegrész helyébe a ,,melléklet” szöveg, 18.  §-ában az „érvényességét” szövegrész helyébe
a ,,hatályát” szöveg, az „érvényességi idõ” szövegrész helyébe az „idõbeli hatály” szöveg, 21.  § (1) és (2) bekezdésében
az „érvényes” szövegrész helyébe a ,,hatályos” szöveg, 21.  § (3) bekezdésében a ,,névváltozása esetén” szövegrész
helyébe a ,,névváltozása esetén – a (4) bekezdésben foglaltak figye lembe véte lével –” szöveg, 22.  §-ában az
„érvényességét” szövegrész helyébe a ,,hatályát” szöveg, az „érvényességi idõ” szövegrész helyébe az „idõbeli hatály”
szöveg, 23.  § (2) bekezdésében a ,,jogosultság” szövegrész helyébe a ,,jogosultság – a (3) bekezdésben foglaltak
figye lembe véte lével –” szöveg, 25.  § (1) bekezdésében az „eljárást az engedélyes köteles megszervezni” szövegrész
helyébe az „eljárás feltételeit az engedélyes biztosítja” szöveg, 27.  § (1) bekezdésében az „eljárást az engedélyes
köteles megszervezni” szövegrész helyébe az „eljárás feltételeit az engedélyes biztosítja” szöveg, 27.  §
(3) bekezdésében a ,,mellékletben szereplõ nyomtatványon” szövegrész helyébe a ,,melléklet” szöveg, 28.  §-ában
a ,,mûködnek közre” szövegrész helyébe az „ügyfélnek minõsülnek” szöveg, 30.  §-ában a ,,kézhezvétele” szövegrész
helyébe a ,,közlése” szöveg, 32.  § (3) bekezdés b) pontjában az „okirattal” szövegrész helyébe a ,,módon” szöveg, 37.  §
(4) bekezdésében az „érvényességének” szövegrész helyébe a ,,hatályának” szöveg, 39.  § (1) bekezdésében
a ,,mellékletben szereplõ nyomtatványon” szövegrész helyébe a ,,melléklet” szöveg, 3. számú melléklet 4.6. pontjában
az „érvényes” szövegrész helyébe a ,,hatályos” szöveg, 3. számú melléklet 6.1. pontjában az „érvényes” szövegrész
helyébe a ,,hatályos” szöveg lép.

608.  § Hatályát veszti a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról  szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm.
rendelet 5.  § (1) bekezdésében az „ille té kes” szövegrész, 6.  § (1) bekezdése, 8.  § (2) bekezdésében a ,,szerinti
nyomtatványon” szövegrész, 11.  § (3) bekezdése, 18.  §-ában a ,,szakhatóságok,” szövegrész, 20.  § (1) bekezdésében
a ,,szerinti nyomtatványon” szövegrész, 22.  §-ában a ,,szakhatóságok,” szövegrész, 25.  § (2) bekezdésében a ,,szerinti
nyomtatványon” szövegrész, 34.  § (2) bekezdésében a ,,szerinti nyomtatványon” szövegrész, 37.  § (3) bekezdésében az „és
annak részeként helyszíni szemlét” szövegrész, 3. számú melléklet 7.4. pontjában a ,, ,  továbbá – ha az a kérelem
benyújtásakor már rendelkezésre áll – az ügyben érintett szakhatóságok állásfoglalása és a szakhatóság által véleményezett
mûszaki dokumentáció” szövegrész, 3. számú melléklet 8.3. pontja, 3. számú melléklet 8.5. pontja, 3. számú melléklet 9.3. és
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9.4. pontja, 3. számú melléklet 11.3. pontjában a ,, ,  továbbá – ha az a kérelem benyújtásakor már rendelkezésre áll – az
ügyben érintett szakhatóságok állásfoglalása és a szakhatóság által véleményezett mûszaki dokumentáció” szövegrész.

Az egészségkárosodott személyek szociális járadékairól  szóló 387/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet
módosítása

609.  § (1) Az egészségkárosodott személyek szociális járadékairól  szóló 387/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 10.  § (3) bekezdése
a következõ d) ponttal egészül ki:
[A (2) bekezdés szerinti határidõbe nem számít bele]
„d) a rendszeres szociális járadék iránti kérelem bejelentésétõl az elbírálásáig tartó idõszak és a rendszeres szociális
járadékra jogosultság idõtartama.”

(2) Az egészségkárosodott személyek szociális járadékairól  szóló 387/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 11.  § (3) és
(4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(3) Ha a rendszeres szociális járadék iránt kérelmet benyújtó ügyfél rehabilitálhatónak minõsül, a nyugdíjbiztosítási
igazgatóság – határidõ tûzésével – felhívja, hogy kezdeményezze álláskeresõként történõ nyilvántartásba vételét,
kivéve, ha
a)  az errõl  szóló igazolást vagy nyilatkozatot már a járadék iránti kérelem benyújtásakor csatolta,  illetve
b) az 5.  § (3) bekezdése alapján mentesül az álláskeresõként történõ nyilvántartásba vétel alól.
(4) A nyugdíjbiztosítási igazgatóságnak nem kell megkeresnie a szakhatóságot, ha a kérelmezõ a szakhatóság által
elbírálandó szakkérdésben érvényes és hatályos szakhatósági állásfoglalást vagy szakvéleményt csatolt.”

(3) Az egészségkárosodott személyek szociális járadékairól  szóló 387/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 14.  § (2) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az együttmûködésre kötelezett járadékossal a munkaügyi központ álláskeresési megállapodást köt. A
nyugdíjbiztosítási igazgatóság a rendszeres szociális járadékot megállapító határozatát közli a munkaügyi központtal,
valamint tájékoztatja a határozat jogerõre emelkedésérõl.”

610.  § Az egészségkárosodott személyek szociális járadékairól  szóló 387/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 5.  § (1) bekezdés
d) pontjában a ,,járadékra  való igény” szövegrész helyébe a ,,járadék iránti kérelem” szöveg, 5.  § (2) bekezdésében
a ,,szakvéleménye” szövegrész helyébe a ,,szakvéleménye vagy szakhatósági állásfoglalása” szöveg, 10.  §
(2) bekezdésében az „igényt” szövegrész helyébe a ,,kérelmet” szöveg, az „írásban, valamint elektronikus úton lehet”
szövegrész helyébe a ,,vagy elektronikus ûrlapon kell” szöveg, 10.  § (3) bekezdés c) pontjában a ,,rokkantsági nyugdíj”
szövegrész helyébe a ,,rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíj” szöveg, az „igény” szövegrész helyébe a ,,kérelem”
szöveg, a ,,rokkantsági nyugdíjra” szövegrész helyébe a ,,rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra” szöveg,
12.  §-ában az „az igénybejelentés” szövegrész helyébe az „a kérelem benyújtásának” szöveg, 15.  §-ában az „a törléstõl
számított tíz munkanapon belül értesíti a nyugdíjbiztosítási igazgatóságot” szövegrész helyébe a ,,szóló határozatát
közli a nyugdíjbiztosítási igazgatósággal” szöveg, 16.  § (1) bekezdésében a ,,szakértõi bizottság szakvéleményében”
szövegrész helyébe a ,,határozatban” szöveg, a ,,szakvélemény” szövegrész helyébe a ,,határozat” szöveg, 17.  §
(3) bekezdésében a ,,tíz munkanapon belül értesíti a járadékot megállapító” szövegrész helyébe a ,,határozatát közli a”
szöveg, az „igazgatóságot” szövegrész helyébe az „igazgatósággal” szöveg, 18.  § (1) bekezdésében az „igényt”
szövegrész helyébe a ,,kérelmet” szöveg, 22.  § (10) bekezdésében az „igény” szövegrész helyébe a ,,kérelem” szöveg, az 
„érvényességi ideje” szövegrész helyébe a ,,hatálya” szöveg lép.

611.  § Hatályát veszti az egészségkárosodott személyek szociális járadékairól  szóló 387/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 11.  §
(1), (2) bekezdése, 16.  § (2) bekezdésében a ,,vezetõje” szövegrész, 16.  § (3) bekezdése.

A megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint
a kapcsoltan termelt villamos energia kötelezõ átvételérõl és átvételi áráról  szóló 389/2007. (XII. 23.)
Korm. rendelet módosítása

612.  § A megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan
termelt villamos energia kötelezõ átvételérõl és átvételi áráról  szóló 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 4.  § (5) bekezdés 
b) pont bc) alpontjában az „az ille té kes környezetvédelmi” szövegrész helyébe az „a környezetvédelmi” szöveg, 8.  §
(11) bekezdésében a ,,Közhasznú Társaság” szövegrész helyébe a ,,Nonprofit Kft.” szöveg, 9.  § (2) bekezdésében
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a ,,kézhezvételét” szövegrész helyébe a ,,közlését” szöveg, 9/A.  § (1) bekezdés c) pontjában az „érvényben” szövegrész
helyébe a ,,hatályban” szöveg lép.

613.  § Hatályát veszti a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint
a kapcsoltan termelt villamos energia kötelezõ átvételérõl és átvételi áráról  szóló 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 6.  § 
(4) bekezdés d) pontja, 6.  § (6) bekezdésében a ,,határozatban” szövegrész, 8.  § (8) bekezdés második mondata, 9/A.  §
(3) bekezdésében a ,,határozatban” szövegrész, az „ , és errõl a Befogadót írásban vagy a közigazgatási hatósági
eljárásról  szóló tör vény ben foglaltak szerint elektronikusan értesíti” szövegrész, 9/A.  § (4) bekezdésében az „akkor
határozatban” szövegrész, az „ , és errõl a Befogadót írásban vagy a közigazgatási hatósági eljárásról  szóló tör vény ben
foglaltak szerint elektronikusan értesíti” szövegrész, 9/A.  § (5) bekezdése.

A kultúrát és a kulturális örökség megõrzését elõmozdító állami támogatásokról  szóló 28/2008. (II. 15.)
Korm. rendelet módosítása

614.  § A kultúrát és a kulturális örökség megõrzését elõmozdító állami támogatásokról  szóló 28/2008. (II. 15.) Korm. rendelet
7.  § (4) bekezdésében az „oktatási és kulturális” szövegrész helyébe a ,,kultúráért felelõs” szöveg lép.

Az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás
módjának meghatározásáról  szóló 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet módosítása

615.  § Az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás módjának
meghatározásáról  szóló 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet 2.  § (4) bekezdésében, 3.  § (3) bekezdésében, 4.  §
(3) bekezdésében, 5.  § (3) bekezdésében, 6.  § (3) bekezdésében, 7.  § (3) bekezdésében a ,,megtenni” szövegrész
helyébe a ,,benyújtani” szöveg lép.

616.  § Hatályát veszti az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás
módjának meghatározásáról  szóló 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet 2., 3/a., 3/b., 4/a., 4/b., 5/a., 5/b., 6/a., 6/b.
és 7. mellékletében az „Az önbevallás teljes tartalma üzleti titoknak minõsül!” szövegrész.

A természetes fürdõvizek minõségi követelményeirõl, valamint a természetes fürdõhelyek kijelölésérõl és 
üzemeltetésérõl  szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet módosítása

617.  § A természetes fürdõvizek minõségi követelményeirõl, valamint a természetes fürdõhelyek kijelölésérõl és
üzemeltetésérõl  szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 3.  § (3) bekezdésében a ,,megállapító határozatot hoz”
szövegrész helyébe a ,,rendel el” szöveg, 4.  § (4) bekezdésében az „érvényes” szövegrész helyébe a ,,hatályos” szöveg,
5.  § (1) bekezdésében a ,,jegyzõ részvételével.” szövegrész helyébe a ,,jegyzõ részvételével. A szakhatóságok az
állásfoglalásukat a helyszíni szemle keretében vagy az azt követõ 10 munkanapon belül adják meg.” szöveg, 5.  §
(3) bekezdésében a ,,Fürdõhely kijelöléséhez” szövegrész helyébe a ,,Fürdõhelyet” szöveg, a ,,járul hozzá” szövegrész
helyébe a ,,jelöl ki” szöveg, 8.  § (3) bekezdésében a ,, – kijelölt fürdõhely esetében a fürdõhely üzemeltetõjének
bejelentésére –” szövegrész helyébe a ,,vagy a fürdõhely üzemeltetõjének bejelentésére” szöveg lép.

618.  § Hatályát veszti a természetes fürdõvizek minõségi követelményeirõl, valamint a természetes fürdõhelyek kijelölésérõl
és üzemeltetésérõl  szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 3.  § (1) bekezdésében a ,,határozatban” szövegrész, 3.  §
(2) bekezdésében a ,,határozatban” szövegrész, 3.  § (4) bekezdése, 4.  § (1) bekezdésében a ,,határozatban” szövegrész,
4.  § (1) bekezdés harmadik mondata, 6.  § (1) bekezdésében a ,,határozatban” szövegrész, 10.  § (5) bekezdésében
a ,,határozatban” szövegrész.

Az egyes mezõgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén az elektronikus
kérelembenyújtás alkalmazásáról  szóló 80/2008. (IV. 4.) Korm. rendelet módosítása

619.  § Az egyes mezõgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén az elektronikus
kérelembenyújtás alkalmazásáról  szóló 80/2008. (IV. 4.) Korm. rendelet 4.  § (4) bekezdésében az „engedélyezõ
szervként” szövegrész helyébe az „engedélyezõ szervként és e tevékenység tekintetében a szolgáltatási tevékenység
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megkezdésének és folytatásának általános szabályairól  szóló 2009. évi LXXVI. törvény szerinti szolgáltatás felügyeletét
ellátó hatóságként” szöveg lép.

620.  § Hatályát veszti az egyes mezõgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén az elektronikus
kérelembenyújtás alkalmazásáról  szóló 80/2008. (IV. 4.) Korm. rendelet 1.  § (1) bekezdése, 2.  § (5) bekezdése, 2.  §
(6) bekezdésében az „ , a külön jogszabályban meghatározott határidõn belül aláírva” szövegrész.

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl  szóló 133/2008. (V. 14.) Korm.
rendelet módosítása

621.  § A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl  szóló 133/2008. (V. 14.) Korm. rendelet
a következõ 5/B.  §-sal egészül ki:
„5/B.  § A Kormány a miniszternek a mûködõ állami repülõtéren nyilvános repülõtéri szektor létesítésére vonatkozó
közigazgatási hatósági eljárásában – abban a kérdésben, hogy a Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi
feladatai a kérelemben foglaltak szerinti esetben vagy további feltételek mellett biztosíthatók-e – a honvédelemért
felelõs minisztert szakhatóságként jelöli ki.”

Az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállított,
idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történõ honosításáról  szóló
137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet módosítása

622.  § (1) Az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállított, idegennyelv-tudást
igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történõ honosításáról  szóló 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet
7.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„7.  § A külföldi nyelvvizsga-bizonyítvány honosítási eljárása során a Hivatal a kérelem beérkezésétõl számított
harmincöt munkanapon belül, az akkreditációs eljárás során harminc munkanapon belül dönt.”

(2) Az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállított, idegennyelv-tudást
igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történõ honosításáról  szóló 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet 9.  § 
(3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Ha a vizsgaközpont a vizsgarendszer bármely elemét meg kívánja változtatni, a Hivatalhoz erre irányuló kérelmet
nyújt be. Ha a Hivatal a rá irányadó ügyintézési határidõn belül nem hoz döntést, az ügyfelet megilleti a kérelmezett
jog gyakorlása.”

623.  § Az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállított, idegennyelv-tudást
igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történõ honosításáról  szóló 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet 2.  § 
(5) bekezdésében az „Ugyanazon nyelvbõl tett részvizsgák egyesíthetõk” szövegrész helyébe az „Ugyanazon nyelvbõl
tett részvizsga-bizonyítványok egyesíthetõk” szöveg, az „igazolást ad” szövegrész helyébe a ,,hatósági bizonyítványt
állít” szöveg, az „Az igazolás” szövegrész helyébe az „A hatósági bizonyítvány” szöveg, az „érvényes” szövegrész
helyébe a ,,hatályos” szöveg, 3.  § (1) bekezdésében a ,,Nyelvvizsgára minden 14. életévét betöltött személy
jelentkezhet” szövegrész helyébe a ,,Nyelvvizsgára minden, a jelentkezés naptári évében 14. életévét betöltött
személy jelentkezhet” szöveg, 4.  § (3) bekezdésében a ,,15 napon” szövegrész helyébe a ,,tíz munkanapon” szöveg, 4.  §
(4) bekezdésében a ,,másodlatot” szövegrész helyébe a ,,hatósági igazolványt” szöveg, a ,,kérésére” szövegrész
helyébe a ,,kérelmére” szöveg, 6.  § (1) bekezdésében a ,,szakértõi testületként közremûködik” szövegrész helyébe
a ,,szakértõként ki kell rendelni” szöveg, a ,,Testület” szövegrész helyébe a ,,Testületet” szöveg, 10.  § (1) bekezdésében
a ,,vizsgáztató az lehet” szövegrész helyébe a ,,vizsgaközpontban vizsgáztatóként az foglalkoztatható” szöveg, 10.  §
(4) bekezdésében az „az lehet” szövegrész helyébe az „az is lehet” szöveg, az „országban” szövegrész helyébe az
„országban szerzett és Magyarországon elismert,” szöveg, 11.  § (4) bekezdésében az „érvényes” szövegrész helyébe
a ,,hatályos” szöveg, 12.  § (2) bekezdésében az „iratokba” szövegrész helyébe az „iratokba, valamint a vizsgákon
felhasznált írásbeli feladatlapokba” szöveg, 12.  § (3) bekezdésében az „Ebben rendelkeznie” szövegrész helyébe az
„A felfüggesztésrõl vagy visszavonásról  szóló határozatban a Hivatalnak rendelkeznie” szöveg, 13.  § (4) bekezdésében
a ,,minden év január 31-ig tájékoztatásul” szövegrész helyébe a ,,tájékoztatásul folyamatosan” szöveg, 13.  §
(5) bekezdésében az „Egyedi honosítási” szövegrész helyébe a ,,Honosítási” szöveg, 13.  § (9) bekezdésében az
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„A külföldi bizonyítvány honosíthatóságáról a Hivatal határozatot hoz, amelyben” szövegrész helyébe az „A Hivatal
a honosítási határozatban” szöveg lép.

624.  § Hatályát veszti az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállított,
idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történõ honosításáról  szóló 137/2008.
(V. 16.) Korm. rendelet 10.  § (2) bekezdésében a ,, ,  továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Közösség és
tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségrõl  szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött
nemzetközi szerzõdés alapján, a szabad mozgás és tartózkodás joga tekintetében, az Európai Gazdasági Térségrõl
 szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez” szövegrész, 12.  § (2) bekezdés második
mondata, 12.  § (3) bekezdés negyedik mondata, 13.  § (8) bekezdésében az „a határozatban” szövegrész.

A befektetési vállalkozás mûködési kockázatának tõkekövetelményérõl  szóló 169/2008. (VI. 28.) Korm.
rendelet módosítása

625.  § A befektetési vállalkozás mûködési kockázatának tõkekövetelményérõl  szóló 169/2008. (VI. 28.) Korm. rendelet 2.  §
(1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A befektetési vállalkozás – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a mûködési kockázat tõkekövetelményét
a)  az alapvetõ mutató módszer,
b) a sztenderd módszer,
c)  a fejlett mérési módszer,
d)  az alapvetõ mutató módszer és a sztenderd módszer együttes,
e)  a fejlett mérési módszer és az alapvetõ mutató módszer együttes vagy
f)  a fejlett mérési módszer és a sztenderd módszer együttes
alkalmazásával számítja ki. A b)–f) pont szerinti módszer a Felügyelet engedélye alapján alkalmazható.”

A kisajátítási terv elkészítésérõl, felülvizsgálatáról, záradékolásáról, valamint a kisajátítással kapcsolatos
értékkülönbözet megfizetésének egyes kérdéseirõl  szóló 178/2008. (VII. 3.) Korm. rendelet módosítása

626.  § A kisajátítási terv elkészítésérõl, felülvizsgálatáról, záradékolásáról, valamint a kisajátítással kapcsolatos
értékkülönbözet megfizetésének egyes kérdéseirõl  szóló 178/2008. (VII. 3.) Korm. rendelet 7.  § (3) bekezdésében a ,,15
napon” szövegrész helyébe a ,,8 munkanapon” szöveg, 8.  § (4) bekezdésében a ,,nyolc napon” szövegrész helyébe az
„öt munkanapon” szöveg lép.

627.  § Hatályát veszti a kisajátítási terv elkészítésérõl, felülvizsgálatáról, záradékolásáról, valamint a kisajátítással kapcsolatos
értékkülönbözet megfizetésének egyes kérdéseirõl  szóló 178/2008. (VII. 3.) Korm. rendelet 1.  §-a, 6.  § (4) bekezdése.

Az elemek és az akkumulátorok hulladékainak visszavételérõl  szóló 181/2008. (VII. 8.) Korm. rendelet
módosítása

628.  § (1) Az elemek és az akkumulátorok hulladékainak visszavételérõl  szóló 181/2008. (VII. 8.) Korm. rendelet 6.  § (1) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Átvevõ lehet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – bárki, aki az átruházni kívánt hulladékkezelési tevékenység
végzésére jogosult.”

(2) Az elemek és az akkumulátorok hulladékainak visszavételérõl  szóló 181/2008. (VII. 8.) Korm. rendelet 7.  § (3) és
(4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(3) A gyártó köteles a Fõfelügyelõségnek bejelenteni a megállapodás módosítását, valamint a megszûnést követõ 15
napon belül a megállapodás megszûnését.
(4) A Fõfelügyelõség a megállapodást,  illetve annak módosítását akkor hagyja jóvá, ha annak tartalma megfelel az
(1) bekezdésben elõírt követelményeknek. Az eljárásban a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól  szóló
tör vény központi államigazgatási szerv vezetõjének az elsõ fokú döntése elleni fellebbezést kizáró rendelkezése nem
alkalmazható.”
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(3) Az elemek és az akkumulátorok hulladékainak visszavételérõl  szóló 181/2008. (VII. 8.) Korm. rendelet 8.  §-t megelõzõ
alcíme helyébe a következõ alcím lép:

„Koordináló szervezetek engedélyezése, a gyártók és koordináló szervezetek nyilvántartása”
(4) Az elemek és az akkumulátorok hulladékainak visszavételérõl  szóló 181/2008. (VII. 8.) Korm. rendelet 8.  §-a helyébe

a következõ rendelkezés lép:
„8.  § (1) A koordináló szervezet tevékenysége megkezdéséhez és folytatásához szükséges engedély iránti kérelemrõl
a Fõfelügyelõség dönt. Az eljárásban a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól  szóló tör vény központi
államigazgatási szerv vezetõjének az elsõ fokú döntése elleni fellebbezést kizáró rendelkezése nem alkalmazható.
(2) A Fõfelügyelõség az engedélyt 5 évre adja meg.
(3) Az engedély iránti kérelem az alábbi adatokat és dokumentumokat tartalmazza:
a)  a gyártó,  illetve a koordináló szervezet adószáma;
b) a kötelezettség teljesítésének módja;
c)  a folytatni kívánt tevékenységhez szükséges, külön jogszabályokban elõírt engedély száma és a kibocsátó hatóság
megnevezése;
d)  az üzletszabályzat tervezete, ideértve az általános szerzõdési feltételeket is, valamint a vele szerzõdésben álló
gyártók és forgalmazók listája.
(4) Koordináló szervezetként annak a nonprofit gazdasági társaságként bejegyzett szervezetnek a tevékenysége
engedélyezhetõ, amelynek szolgáltatásait bárki igénybe veheti az alapszabályában vagy alapító okiratában
meghatározott feltételek teljesítése esetén, továbbá az alaptevékenységéhez szükséges mértékû – legalább
húszmillió forint – alaptõkével rendelkezik, és gazdasági tevékenységével vagy gazdasági tevékenysége körében
a környezet védelmére vonatkozó jogszabály elõ írásainak megsértésével kapcsolatban három évnél nem régebben
meghozott jogerõs bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést nem követett el.
(5) Ha a kérelmezõ a (4) bekezdés szerint csatolandó, bíróság vagy más hatóság által nyilvántartott jogosultságot
igazoló okiratot nem csatolja, a Fõfelügyelõség adatszolgáltatási kérelemmel fordul a szükséges adatokról
nyilvántartást vezetõ hatósághoz vagy bírósághoz.”

(5) Az elemek és az akkumulátorok hulladékainak visszavételérõl  szóló 181/2008. (VII. 8.) Korm. rendelet a következõ
8/A–8/C.  §-sal egészül ki:
„8/A.  § A gyártó az e rendelet szerinti kötelezettség keletkezését követõ 15 napon belül nyilvántartásba vétel céljából
köteles a Fõfelügyelõségnek bejelenteni a következõ adatokat,  illetve csatolni az alábbiakat:
a)  neve, székhelye, cégjegyzékszáma,
b) a kötelezettség teljesítésének módja,
c)  a 10.  § szerinti vagyoni biztosítékról  szóló igazolás vagy a koordináló szervezethez történt csatlakozást vagy az azzal 
 való megállapodást igazoló okirat.
8/B.  § (1) Az engedéllyel rendelkezõ koordináló szervezetekrõl és a bejelentést tevõ gyártókról a Fõfelügyelõség
nyilvántartást vezet.
(2) A koordináló szervezet,  illetve a gyártó az engedély megadását,  illetve a nyilvántartásba vételt köve tõen köteles
a 8.  §-ban,  illetve a 8/A.  §-ban meghatározott adatokban bekövetkezett változásokat a változás bekövetkeztétõl
számított tizenöt napon belül a Fõfelügyelõségnek – az (1) bekezdés megfelelõ alkalmazása mellett a változás tényét
igazoló dokumentum csatolásával – bejelenteni.
(3) A Fõfelügyelõség a koordináló szervezet engedélyét visszavonja, és ezzel egyidejûleg törli a nyilvántartásból, ha az
engedély megadásának feltételei már nem állnak fent. Az eljárásban a közigazgatási hatósági eljárás általános
szabályairól  szóló tör vény központi államigazgatási szerv vezetõjének az elsõ fokú döntése elleni fellebbezést kizáró
rendelkezése nem alkalmazható.
8/C.  § (1) Ha a koordináló szervezet vagy a gyártó az e rendeletben meghatározott kötelezettségének nem tesz eleget,
a felügyelõség a külön jogszabályban meghatározottak szerint hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezi.
(2) Amennyiben az ismételten kiszabott bírság nem vezet eredményre, a Fõfelügyelõség az eredménytelenség
megállapítását követõ 90. napon a koordináló szervezet engedélyét visszavonja, és ezzel egyidejûleg törli
a nyilvántartásból. Az engedély visszavonását kimondó határozat kézhezvétele és jogerõre emelkedése közötti
idõszakban a koordináló szervezet a tevékenységével összefüggõ új szerzõdést már nem köthet.”

(6) Az elemek és az akkumulátorok hulladékainak visszavételérõl  szóló 181/2008. (VII. 8.) Korm. rendelet a következõ
10/A.  §-sal egészül ki:
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„10/A.  § A tárgyévi biztosíték megszüntetésének a jóváhagyására irányuló eljárásban a közigazgatási hatósági eljárás
általános szabályairól  szóló tör vény központi államigazgatási szerv vezetõjének az elsõ fokú döntése elleni
fellebbezést kizáró rendelkezése nem alkalmazható.”

629.  § Az elemek és az akkumulátorok hulladékainak visszavételérõl  szóló 181/2008. (VII. 8.) Korm. rendelet 10.  §
(7) bekezdésében a ,,csatlakozás” szövegrész helyébe a ,,csatlakozás vagy azzal  való megállapodás” szöveg, 2.
melléklet 2. pont (1) bekezdésében az „OKTV Fõfelügyelõség által kiadott nyilvántartási” szövegrész helyébe az
„engedély” szöveg lép.

630.  § Hatályát veszti az elemek és az akkumulátorok hulladékainak visszavételérõl  szóló 181/2008. (VII. 8.) Korm. rendelet
14.  § (1) bekezdésében az „ , és megsértésük esetén a külön jogszabály szerinti jogkövetkezményt alkalmazza”
szövegrész.

A nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról  szóló 190/2008. (VII. 29.) Korm. rendelet
módosítása

631.  § Hatályát veszti a nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról  szóló 190/2008. (VII. 29.) Korm. rendelet 7.  §
(2) bekezdése, 1. melléklet a) pontja.

Az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggõ bírságok kiszámításának módjáról és mértékérõl  szóló
194/2008. (VII. 31.) Korm. rendelet módosítása

632.  § Az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggõ bírságok kiszámításának módjáról és mértékérõl  szóló 194/2008. (VII. 31.)
Korm. rendelet 2.  § (1) bekezdésében az „eljárás alá vont személynek” szövegrész helyébe az „ügyfélnek” szöveg, 2.  §
(2) bekezdésében a ,,közvetlenül alkalmazandó” szövegrész helyébe az „általános hatályú közvetlenül alkalmazandó
kötelezõ” szöveg, 9.  § (1) bekezdés d) pontjában a ,,kötelezõen alkalmazandó” szövegrész helyébe az „általános
hatályú közvetlenül alkalmazandó kötelezõ” szöveg lép.

633.  § Hatályát veszti az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggõ bírságok kiszámításának módjáról és mértékérõl  szóló
194/2008. (VII. 31.) Korm. rendelet 13.  § (2) bekezdése.

A fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során felmerülõ egyes eljárási költségekrõl  szóló 212/2008. (VIII. 29.) 
Korm. rendelet módosítása

634.  § A fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során felmerülõ egyes eljárási költségekrõl  szóló 212/2008. (VIII. 29.) Korm.
rendelet 3.  § (1) bekezdésében a ,,tizenöt napon” szövegrész helyébe a ,,tíz munkanapon” szöveg, 3.  §
(2) bekezdésében a ,,tizenöt napon” szövegrész helyébe a ,,tíz munkanapon” szöveg lép.

A fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi szervezeteknek a 98/27/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelv szerinti jegyzékbe  való felkerülése céljából lefolytatandó eljárásról  szóló 216/2008.
(VIII. 29.) Korm. rendelet módosítása

635.  § A fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi szervezeteknek a 98/27/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
szerinti jegyzékbe  való felkerülése céljából lefolytatandó eljárásról  szóló 216/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet 2.  §-a
a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Ha a fogyasztóvédelmi szervezet az (1) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott adatokat nem igazolja,
a miniszter a kérelem elbírálásához adatszolgáltatás iránti kérelemmel fordul az adatokról nyilvántartást vezetõ
bírósághoz.”
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Az élelmiszerlánc területén kötelezõ elõ írások és ajánlott szakmai irányelvek gyûjteményei kiadásának
rendjérõl  szóló 220/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosítása

636.  § (1) Az élelmiszerlánc területén kötelezõ elõ írások és ajánlott szakmai irányelvek gyûjteményei kiadásának rendjérõl  szóló
220/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet 2.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A Magyar Élelmiszerkönyv Bizottság 15 tagból áll, akik közül az élelmiszer-vállalkozások 3 fõt, az oktatási,  illetve
kutatási intézmények képviselõi 3 fõt, a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi szervezetek 1 fõt
javasolhatnak, továbbá a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal elnöke 1 fõt, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
fõigazgatója 1 fõt, a Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal fõigazgatója 1 fõt, a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter 3 fõt, a szociális és munkaügyi miniszter 1 fõt, valamint az egészségügyi miniszter 1 fõt jelöl. A Magyar
Élelmiszerkönyv Bizottság tagjait a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter nevezi ki.”

(2) Az élelmiszerlánc területén kötelezõ elõ írások és ajánlott szakmai irányelvek gyûjteményei kiadásának rendjérõl  szóló
220/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet 8.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A Magyar Takarmánykódex Bizottság 12 tagból áll, akik közül az oktatási,  illetve kutatási intézmények képviselõi
4 fõt, a takarmányipar képviselõi 4 fõt javasolhatnak, továbbá az állategészségügyi és élelmiszer-ellenõrzõ szolgálatok
és a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter együttesen 4 fõt jelölnek. A Magyar Takarmánykódex Bizottság
tagjait a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter nevezi ki.”

(3) Az élelmiszerlánc területén kötelezõ elõ írások és ajánlott szakmai irányelvek gyûjteményei kiadásának rendjérõl  szóló
220/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet 12.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A Növényvédelmi Bizottság 17 tagból áll, akik közül az MTA Növényvédelmi Kutató Intézet 2 fõt, a Magyar
Növényvédõ Mérnöki és Növényorvosi Kamara 2 fõt, a Növényvédõszer-gyártók és Importõrök Szövetsége Egyesület
2 fõt, a Növényvédõ Szer Kereskedõk Szakmai Egyesülete 2 fõt javasolhat, továbbá a növény- és talajvédelmi szolgálat
2 fõt, a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 2 fõt, a Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal fõigazgatója 2 fõt,
a környezetvédelmi és vízügyi miniszter 2 fõt jelöl. A tagokat a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter nevezi ki.
A Növényvédelmi Bizottság tagja az országos növény- és talajvédelmi fõfelügyelõ.”

637.  § Az élelmiszerlánc területén kötelezõ elõ írások és ajánlott szakmai irányelvek gyûjteményei kiadásának rendjérõl  szóló
220/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet 1.  § (2) bekezdésében a ,,Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium”
szövegrész helyébe a ,,földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter” szöveg, a ,,Szociális és Munkaügyi Minisztérium”
szövegrész helyébe a ,,szociális és munkaügyi miniszter” szöveg, az „Egészségügyi Minisztérium” szövegrész helyébe
az „egészségügyi miniszter” szöveg, a ,,Hivatal” szövegrész helyébe a ,,Hivatal elnöke” szöveg, 1.  § (3) bekezdésében
a ,,Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium” szövegrész helyébe a ,,földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter” szöveg, 4.  § (2) bekezdésében a ,,Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium állategészségügy,  illetve 
állatjóllét szakterületével foglalkozó részlege” szövegrész helyébe a ,,földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter”
szöveg lép.

638.  § Hatályát veszti az élelmiszerlánc területén kötelezõ elõ írások és ajánlott szakmai irányelvek gyûjteményei kiadásának
rendjérõl  szóló 220/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet 14.  § (2), (4) és (5) bekezdése.

A parlagfû elleni közérdekû védekezés végrehajtásának, valamint az állami,  
illetve a közérdekû védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól  szóló
221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosítása

639.  § (1) A parlagfû elleni közérdekû védekezés végrehajtásának, valamint az állami,  illetve a közérdekû védekezés költségei
megállapításának és igénylésének részletes szabályairól  szóló 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet 3.  § (5) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Az (1) bekezdés szerinti helyszíni ellenõrzés során az ingatlanügyi hatóság a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter által az 1. számú melléklet szerinti adattartalommal rendszeresített és az általa vezetett minisztérium
honlapján közzétett formanyomtatvány felhasználásával jegyzõkönyvet vesz fel.”

(2) A parlagfû elleni közérdekû védekezés végrehajtásának, valamint az állami,  illetve a közérdekû védekezés költségei
megállapításának és igénylésének részletes szabályairól  szóló 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet 1. számú melléklete
helyébe e rendelet 37. melléklete lép.
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640.  § A parlagfû elleni közérdekû védekezés végrehajtásának, valamint az állami,  illetve a közérdekû védekezés költségei
megállapításának és igénylésének részletes szabályairól  szóló 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet 2.  § (3) bekezdésében 
a ,,felmerült” szövegrész helyébe a ,,felmerült, és az MgSzH döntésében tételesen megjelölt” szöveg, 3.  §
(1) bekezdésében a ,,hivatalból” szövegrészek helyébe a ,,saját kezdeményezésre” szöveg, a ,,végzi” szövegrész
helyébe a ,,végez” szöveg, 3.  § (2) bekezdésében a ,,földhasználó adatait” szövegrész helyébe a ,,földhasználati
nyilvántartásba bejegyzett földhasználó adatait” szöveg, 3.  § (8) bekezdésében a ,,meg kell küldeni” szövegrész
helyébe a ,,közölni kell” szöveg, a ,,Hivatalnak” szövegrész helyébe a ,,Hivatallal is” szöveg, 4.  § (1) bekezdésében
a ,,hivatalból” szövegrész helyébe a ,,saját kezdeményezésre” szöveg, 4.  § (4) bekezdésében az „ingatlanügyi”
szövegrész helyébe az „az ingatlanügyi” szöveg, 4.  § (6) bekezdésében az „5 napon” szövegrész helyébe az „öt
munkanapon” szöveg, 5.  § (4) bekezdésében a ,,Minisztériumot” szövegrész helyébe a ,,földmûvelésügyi és
vidékfejlesztési minisztert” szöveg, 6.  §-ában a ,,Minisztérium” szövegrész helyébe a ,,földmûvelésügyi és
vidékfejlesztési miniszter” szöveg, a ,,Minisztériumnak” szövegrész helyébe a ,,földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszternek” szöveg, 7.  § (2) bekezdésében az „5 napon” szövegrész helyébe az „öt munkanapon” szöveg, 8.  §
(1) bekezdésében a ,,30 napon” szövegrész helyébe a ,,huszonkét munkanapon” szöveg, 8.  § (2) bekezdésében a ,,8
napon” szövegrész helyébe az „öt munkanapon” szöveg lép.

641.  § Hatályát veszti a parlagfû elleni közérdekû védekezés végrehajtásának, valamint az állami,  illetve a közérdekû
védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól  szóló 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet
9.  § (2) bekezdése.

A 2004. évi CIX. törvénnyel kihirdetett, a biológiai biztonságról  szóló, Nairobiban, 
2000. május 24-én aláírt Cartagena Jegyzõkönyv végrehajtásáról  szóló 
226/2008. (IX. 11.) Korm. rendelet módosítása

642.  § A 2004. évi CIX. törvénnyel kihirdetett, a biológiai biztonságról  szóló, Nairobiban, 2000. május 24-én aláírt Cartagena
Jegyzõkönyv végrehajtásáról  szóló 226/2008. (IX. 11.) Korm. rendelet 1.  § (2) bekezdésében a ,,Környezetvédelmi és
Vízügyi Minisztérium” szövegrész helyébe a ,,környezetvédelmi és vízügyi miniszter” szöveg, a ,,kapcsolattartó szerv”
szövegrészek helyébe a ,,kapcsolattartó” szöveg, 1.  § (3) bekezdésében a ,,kapcsolattartó szervet” szövegrész helyébe
a ,,kapcsolattartót” szöveg, 2.  §-ában a ,,kapcsolattartó szerv” szövegrész helyébe a ,,kapcsolattartó” szöveg lép.

Az elektronikus hírközlési szolgáltatás minõségének a fogyasztók védelmével összefüggõ
követelményeirõl  szóló 229/2008. (IX. 12.) Korm. rendelet módosítása

643.  § Az elektronikus hírközlési szolgáltatás minõségének a fogyasztók védelmével összefüggõ követelményeirõl  szóló
229/2008. (IX. 12.) Korm. rendelet 3.  § (5) bekezdésében a ,,listáját” szövegrész helyébe a ,,listáját honlapján is” szöveg
lép.

A munkavédelmi hatósági feladatokat ellátó egyes szervek kijelölésérõl  szóló 
230/2008. (IX. 12.) Korm. rendelet módosítása

644.  § Hatályát veszti a munkavédelmi hatósági feladatokat ellátó egyes szervek kijelölésérõl  szóló 230/2008. (IX. 12.) Korm.
rendelet 3.  § (1) bekezdésében a ,,munkavédelmi feladatokat ellátó szervezeti egységének” szövegrész, 6.  §
(2) bekezdése.

A vízi személyszállítás feltételeirõl  szóló 261/2008. (XI. 3.) Korm. rendelet módosítása

645.  § Hatályát veszti a vízi személyszállítás feltételeirõl  szóló 261/2008. (XI. 3.) Korm. rendelet 19.  § (2) bekezdése.

A hõtermelõ berendezések és légkondicionáló rendszerek energetikai felülvizsgálatáról  szóló 
264/2008. (XI. 6.) Korm. rendelet módosítása

646.  § A hõtermelõ berendezések és légkondicionáló rendszerek energetikai felülvizsgálatáról  szóló 264/2008. (XI. 6.) Korm.
rendelet 1.  § (2) bekezdés g) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
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(E rendelet alkalmazásában)
„g) energiaszolgáltató szervezet: a villamos energiáról és a földgázellátásról  szóló tör vény szerinti egyetemes
szolgáltató, valamint a távhõszolgáltatásról  szóló tör vény szerinti távhõszolgáltató.”

647.  § A hõtermelõ berendezések és légkondicionáló rendszerek energetikai felülvizsgálatáról  szóló 264/2008. (XI. 6.) Korm.
rendelet 2.  § (1) bekezdés a) pontjában az „ ,  illetve” szövegrész helyébe a ,,vagy” szöveg, a ,,szerint” szövegrész helyébe 
a ,,szerint szakmagyakorlási jogosultsággal rendelkezõ,  illetve az épített környezet alakításáról és védelmérõl  szóló
tör vény ben és a tör vény felhatalmazása kiadott egyes építésügyi szakmagyakorlási tevékenységekrõl  szóló
kormányrendelet szerint energetikai tanúsító” szöveg, 2.  § (2) bekezdés c) pontjában a ,,szervezet” szövegrész helyébe
a ,,szervezet, külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe” szöveg lép.

648.  § Hatályát veszti a hõtermelõ berendezések és légkondicionáló rendszerek energetikai felülvizsgálatáról  szóló
264/2008. (XI. 6.) Korm. rendelet 2.  § (1) bekezdés b) pont bb) alpontjában a ,, ,  külön jogszabály szerint regisztrált”
szövegrész, 7.  § (1) bekezdés harmadik mondata.

A veszélyeztetett vadon élõ állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelmét szabályozó 
nemzetközi és európai közösségi jogi aktusok végrehajtásának egyes szabályairól  szóló 
292/2008. (XII. 10.) Korm. rendelet módosítása

649.  § A veszélyeztetett vadon élõ állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelmét szabályozó nemzetközi és európai
közösségi jogi aktusok végrehajtásának egyes szabályairól  szóló 292/2008. (XII. 10.) Korm. rendelet 21.  §
(2) bekezdésében a ,,30 nap” szövegrész helyébe a ,,22 munkanap” szöveg lép.

650.  § Hatályát veszti a veszélyeztetett vadon élõ állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelmét szabályozó nemzetközi és
európai közösségi jogi aktusok végrehajtásának egyes szabályairól  szóló 292/2008. (XII. 10.) Korm. rendelet 3.  §
(4) bekezdése, 11.  § (2) bekezdés a) pontja, 15.  § (2) bekezdésében az „ , amelybõl más hatóság megkeresésére adatot
szolgáltat” szövegrész, 19.  § (2) bekezdés második mondata.

A befektetési vállalkozás hitelkockázatáról  szóló 301/2008. (XII. 17.) Korm. rendelet módosítása

651.  § A befektetési vállalkozás hitelkockázatáról  szóló 301/2008. (XII. 17.) Korm. rendelet 15.  § (4) bekezdés a) pontjában
a ,,Felügyelet” szövegrész helyébe a ,,Magyar Köztársaság” szöveg, az „ille té kessége” szövegrész helyébe
a ,,joghatósága” szöveg lép.

652.  § Hatályát veszti a befektetési vállalkozás hitelkockázatáról  szóló 301/2008. (XII. 17.) Korm. rendelet 193.  §
(1) bekezdésében a ,,határozatban” szövegrész.

A felszín alatti vizek védelmérõl  szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet módosításáról  szóló 
302/2008. (XII. 17.) Korm. rendelet módosításáról

653.  § A felszín alatti vizek védelmérõl  szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet módosításáról  szóló 302/2008. (XII. 17.) Korm.
rendelet 18.  § (4) bekezdésében az „R. 13.  §-ának (1) bekezdése szerinti” szövegrész helyébe az „R. 13.  § (1) bekezdés
a)–c) pontja szerinti” szöveg lép.

Az ózonréteget lebontó anyagokkal és egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos
tevékenységekrõl  szóló 310/2008. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

654.  § (1) Az ózonréteget lebontó anyagokkal és egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységekrõl
 szóló 310/2008. (XII. 20.) Korm. rendelet 3.  § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) A környezetvédelemért felelõs miniszter jár el a 2037/2000/EK rendelet 6., 12. és 19. cikkében meghatározott
feladatok esetében.”

(2) Az ózonréteget lebontó anyagokkal és egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységekrõl
 szóló 310/2008. (XII. 20.) Korm. rendelet 5.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
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„(2) A Fõigazgatóság a tûzvédelmi berendezések vonatkozásában ellátja a 304/2008/EK rendelet 10. és 11. cikke
szerinti képesítõ és vizsgáztató testület feladatait.”

(3) Az ózonréteget lebontó anyagokkal és egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységekrõl
 szóló 310/2008. (XII. 20.) Korm. rendelet 13.  § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) A gazdálkodó szervezetek számára elõírt képesítés a HLH, a jármûklíma és szállítmányhûtés szektorokban 3 évre
adható.”

(4) Az ózonréteget lebontó anyagokkal és egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységekrõl
 szóló 310/2008. (XII. 20.) Korm. rendelet 1. melléklet 1. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„1. Az e rendelet 12.  §-ában hivatkozott szervezet: Hûtõ- és Klímatechnikai Vállalkozások Szövetsége”

655.  § Az ózonréteget lebontó anyagokkal és egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységekrõl
 szóló 310/2008. (XII. 20.) Korm. rendelet 9.  § (8) bekezdésében a ,,képesítési igazolással rendelkezõ” szövegrész
helyébe a ,,képesített” szöveg, 12.  § (1) bekezdésében az „által” szövegrész helyébe az „által 2009. július 4-éig” szöveg,
12.  § (2) bekezdésében az „által” szövegrész helyébe az „által 2009. július 4-éig” szöveg, 12.  § (3) bekezdésében az
„ideiglenes” szövegrész helyébe az „ideiglenes képesítési” szöveg, 13.  § (2) bekezdésében a ,,képesítésekor figye lembe 
kell venni” szövegrész helyébe a ,,képesítésének feltétele, hogy” szöveg, 13.  § (2) bekezdés c) pontjában
a ,,szállítmányhûtés szivárgásvizsgálatát” szövegrész helyébe a ,,szállítmányhûtõ berendezés szivárgásvizsgálatát és
javítását” szöveg, 13.  § (3) bekezdésében a ,,képesítésekor figye lembe kell venni” szövegrész helyébe a ,,képesítésének
feltétele, hogy” szöveg, 13.  § (4) bekezdésében a ,,program egyben magában foglalja” szövegrész helyébe
a ,,programnak egyben magában kell foglalnia” szöveg lép.

Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl  szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról  szóló
337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

656.  § Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl  szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról  szóló 337/2008. (XII. 30.)
Korm. rendelet 5.  § (1) bekezdésében a ,,30 napon” szövegrész helyébe a ,,huszonkét munkanapon” szöveg, 5.  §
(2) bekezdésében a ,,megállapítását kérõ” szövegrész helyébe a ,,megállapítása iránti” szöveg, 6.  § (1) bekezdésében
a ,,szerve jár” szövegrész helyébe az „intézete jár” szöveg, a ,,meg kell küldeni” szövegrész helyébe a ,,közölni kell”
szöveg, a ,,szerve részére” szövegrész helyébe az „intézetével” szöveg, 8.  § (1) bekezdésében a ,,kérelemnek
tartalmaznia” szövegrész helyébe a ,,kérelemhez csatolni” szöveg, 8.  § (7) bekezdésében a ,,30 napon” szövegrész
helyébe a ,,huszonkét munkanapon” szöveg, 8.  § (8) bekezdésében az „ÁNTSZ” szövegrész helyébe a ,,regionális
intézet” szöveg, 13.  § (4) bekezdésében a ,,Magyar Közlönyben” szövegrész helyébe a ,,Magyar Közlöny mellékleteként
megjelenõ Hivatalos Értesítõben” szöveg, 15.  § (8) bekezdésében az „érvényességének idõtartamára” szövegrész
helyébe az „idõbeli hatályára” szöveg, 15.  § (13) bekezdésében a ,,Magyar Közlönyben” szövegrész helyébe a ,,Magyar
Közlöny mellékleteként megjelenõ Hivatalos Értesítõben” szöveg, 15.  § (14) bekezdésében az „érvényét” szövegrész
helyébe a ,,hatályát” szöveg lép.

657.  § Hatályát veszti az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl  szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról  szóló
337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 5.  § (1) bekezdésében az „a Tv. 5.  § (4) és (5) bekezdése szerinti eljárása során a RET
kérelmének benyújtásától számított 30 napon belül,” szövegrész, 18.  § (2), (4) és (5) bekezdése.

A gyógyszerek és a gyógyászati segédeszközök ismertetésével kapcsolatban kiszabott bírság pénzügyi
teljesítésének feltételeirõl és felhasználásáról  szóló 338/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

658.  § A gyógyszerek és a gyógyászati segédeszközök ismertetésével kapcsolatban kiszabott bírság pénzügyi teljesítésének
feltételeirõl és felhasználásáról  szóló 338/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 2.  § (3) bekezdésében a ,,befizetési” szövegrész
helyébe a ,,teljesítési” szöveg, 4.  § (2) bekezdésében az „Egészségügyi Minisztériumot” szövegrész helyébe az
„egészségügyért felelõs minisztert” szöveg lép.

659.  § Hatályát veszti a gyógyszerek és a gyógyászati segédeszközök ismertetésével kapcsolatban kiszabott bírság pénzügyi
teljesítésének feltételeirõl és felhasználásáról  szóló 338/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 1.  §-a, 2.  § (3) bekezdésében
a ,, , végzéssel” szövegrész, 2.  § (5) bekezdése.
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A fás szárú növények védelmérõl  szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

660.  § (1) A fás szárú növények védelmérõl  szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 1.  § (2) bekezdése a következõ e) ponttal
egészül ki:
(E rendelet hatálya nem terjed ki)
„e) az európai közösségi jelentõségû természetvédelmi rendeltetésû területekrõl  szóló jogszabály hatálya alá tartozó
területre.”

(2) A fás szárú növények védelmérõl  szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 6.  § (5) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(5) A település szempontjából kiemelt szakmai, tudományos, település- és kultúrtörténeti értéket képviselõ fás szárú
növény kivágásának kérelmezése esetén a jegyzõ az eljárás megindításáról  szóló értesítést 3 munkanapon belül
hirdetményi úton, valamint – ha a település ilyennel rendelkezik – a település hivatalos honlapján is közzéteszi
a környezet védelmének általános szabályairól  szóló tör vény ben meghatározott ügyféli jogok biztosítása céljából. Ez
esetben az ügyintézési határidõ 45 munkanap.”

(3) A fás szárú növények védelmérõl  szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 7.  § (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) A jegyzõ a fás szárú növénnyel rendelkezni jogosultat a fás szárú növény kivágására kötelezi, ha a fás szárú növény
az élet- vagy vagyonbiztonságot veszélyezteti, és e veszély másként nem hárítható el.”

661.  § A fás szárú növények védelmérõl  szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 6.  § (3) bekezdésében a ,,kivágását megtiltja”
szövegrész helyébe a ,,kivágása iránti kérelmet elutasítja” szöveg, 6.  § (4) bekezdésében az „a kérelem benyújtását
követõ 90. napig” szövegrész helyébe az „ügyintézési határidõn belül” szöveg lép.

A Nemzeti Hírközlési Hatóság eljárásában közremûködõ szakhatóságok kijelölésérõl, 
valamint egyes szakhatósági közremûködések megszüntetésérõl és módosításáról  szóló 
362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

662.  § A Nemzeti Hírközlési Hatóság eljárásában közremûködõ szakhatóságok kijelölésérõl, valamint egyes szakhatósági
közremûködések megszüntetésérõl és módosításáról  szóló 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet táblázat
3. sor „Szakkérdés” oszlopában a ,,Natura 2000 területen” szövegrész helyébe a ,,Natura 2000 területen, barlang
védõövezetében” szöveg lép.

Az agrár- és vidékfejlesztési állami támogatások Európai Bizottság részére történõ bejelentési rendjérõl
 szóló 4/2009. (I. 10.) Korm. rendelet módosítása

663.  § Az agrár- és vidékfejlesztési állami támogatások Európai Bizottság részére történõ bejelentési rendjérõl  szóló 4/2009.
(I. 10.) Korm. rendelet 5.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A miniszter
a)  a mezõgazdasági csoportmentességi rendelet hatálya alá tartozó támogatások esetében a mezõgazdasági
csoportmentességi rendelet 20. cikk (1) bekezdésében hivatkozott információkat az elõírt határidõben,
b) a halászati csoportmentességi rendelet hatálya alá tartozó támogatások esetében a halászati csoportmentességi
rendelet 25. cikk (1) bekezdésében hivatkozott információkat az elõírt határidõben,
c)  az általános csoportmentességi rendelet hatálya alá tartozó támogatások esetében az általános csoportmentességi 
rendelet 9. cikk (1) bekezdésében hivatkozott információkat az elõírt határidõben,
d)  a mezõgazdasági, a halászati és az általános csekély összegû (de minimis) rendeletek hatálya alá tartozó agrár- és
vidékfejlesztési állami támogatások esetében a mezõgazdasági, a halászati és az általános csekély összegû (de
minimis) rendeletek alkalmazásával kapcsolatos, a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továb biak ban: MVH)
által mûködtetett nyilvántartási rendszer alapján összeállított információkat írásbeli kérelemre
továbbítja a Bizottság részére.”

664.  § Az agrár- és vidékfejlesztési állami támogatások Európai Bizottság részére történõ bejelentési rendjérõl  szóló 4/2009.
(I. 10.) Korm. rendelet 1.  § 11. pontjában az „erdõrõl és az erdõ védelmérõl  szóló 1996. évi LIV.” szövegrész helyébe az
„erdõrõl, az erdõ védelmérõl és az erdõgazdálkodásról  szóló” szöveg, 4.  § (4) bekezdésében az „a támogatás
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nyújtásáról döntõ szerv írásban kifejezett igényére” szövegrész helyébe a ,,ha a támogatás nyújtásáról döntõ szerv
írásban kéri,” szöveg lép.

665.  § Hatályát veszti az agrár- és vidékfejlesztési állami támogatások Európai Bizottság részére történõ bejelentési rendjérõl
 szóló 4/2009. (I. 10.) Korm. rendelet 7.  § (2) bekezdése.

A fõvárosi és megyei vagyonátadó bizottságokról  szóló 7/2009. (I. 20.) Korm. rendelet módosítása

666.  § A fõvárosi és megyei vagyonátadó bizottságokról  szóló 7/2009. (I. 20.) Korm. rendelet 2.  § (1) bekezdésében az
„államigazgatási szerv” szövegrész helyébe a ,,közigazgatási hatóság” szöveg, 3.  § (2) bekezdésében az „A hatáskörébe
tartozó eljárást” szövegrész helyébe az „Az eljárást” szöveg, 4.  § (1) bekezdésében a ,,határozatait” szövegrész helyébe
a ,,döntéseit” szöveg, 4.  § (5) bekezdésében a ,,határozatait” szövegrész helyébe a ,,jogerõs határozatait” szöveg,
6.  §-ában az „az Önkormányzati Minisztérium” szövegrész helyébe az „a helyi önkormányzatokért felelõs miniszter által 
vezetett minisztérium” szöveg lép.

A földgázellátásról  szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról  szóló 19/2009. (I. 30.)
Korm. rendelet módosítása

667.  § (1) A földgázellátásról  szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról  szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet
51.  § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) A földgázkereskedõ a kereskedõváltás  miatti kapacitásátadási egyeztetések meghiúsulása esetén kérelmet
nyújthat be a Hivatalhoz. A kérelemhez mellékelni kell az érintett rendszerüzemeltetõvel és a földgázkereskedõvel
folytatott – az egyeztetés lényeges dokumentumait tartalmazó – levelezést, valamint a kérdéses kapacitásra
vonatkozó igény megalapozottságának igazolását. Az engedélyesek kötelesek az eljárás megindításáról  szóló
értesítésben megjelölt határidõben a Hivatal által kért tájékoztatást megadni, a kapacitás átadásának elutasítását
megindokolni. A Hivatal 10 munkanapon belül dönt a kérelem tárgyában.”

(2) A földgázellátásról  szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról  szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet
83.  § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, és 83.  §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A rendszerüzemeltetõ a GET-ben és e rendeletben meghatározott követelményeknek megfelelõ szerzõdésekben
foglalt ügyletek biztosítása érdekében jogosult a rendszerhasználóktól szerzõdéses biztosítékot kérni. A szerzõdéses
biztosítékra vonatkozó részletes rendelkezéseket – különösen a különbözõ biztosítékok közötti választás szabályait,
a biztosíték igénybevételeinek eseteit, feltételeit, elszámolását – az engedélyes az üzletszabályzatában köteles
kidolgozni, és köteles azokat elõre nyilvánossá tenni. Szerzõdéses biztosítékként a földgáztároló a GET 27.  §-a szerinti
betárolt mobil földgázkészletet is elfogadhatja.
(4) A rendszerüzemeltetõ szerzõdéses biztosítékként bármely Magyarországon, az Európai Unió más tagállamában
vagy az Európai Gazdasági Térségrõl  szóló megállapodásban részes más államban letelepedett pénzintézet által
nyújtott, a (3) bekezdés szerinti feltételeket kielégítõ biztosítékot köteles elfogadni.”

(3) A földgázellátásról  szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról  szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet
85.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A rendszerüzemeltetõ szerzõdéses biztosítékként nem írhatja elõ kizárólag meghatározott pénzintézet vagy
pénzintézetek által nyújtott szerzõdéses biztosíték szolgáltatását.”

(4) A földgázellátásról  szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról  szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet
126.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A Hivatal engedélyezési eljárását megelõzõen a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (a továb biak ban: MBFH)
a kérelmezõ GET által megkövetelt szervezetét, szükséges képzettségû és létszámú szakszemélyzet rendelkezésre
állását vizsgálja, és a bányászatról  szóló tör vény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok szerinti
mûszaki-biztonsági követelmények érvényesítése érdekében minõsíti a földgázszállítási-, földgázelosztási-,
földgáztárolási-, vezetékes PB-gáz szolgáltatási mûködési engedély kérelmezõjét. Az errõl  szóló határozatot
a kérelmezõ az engedély iránti kérelméhez csatolja. Ha az MBFH a kérelemnek helyt ad, és az ügyfél azt kéri, a kérelmet
közremûködõ hatóságként továbbítja a Hivatalnak.”

(5) A földgázellátásról  szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról  szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet
142.  § (5) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
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[A (2) bekezdés szerinti kérelemhez – a (4) bekezdésben meghatározottakon túlmenõen – mellékelni kell továbbá:]
„b) a befolyást szerezni kívánó külföldi vállalkozás esetén a vállalkozás létrejöttére irányadó jog szerinti
nyilvántartásba vételért felelõs hatóság által kiállított igazolást a vállalkozás nyilvántartásba vételérõl és
a nyilvántartott adatokról és annak magyar nyelvû fordítását,”

(6) A földgázellátásról  szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról  szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet
142.  §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Ha a kérelmezõ – kivéve, ha az az Európai Unió tagállamában vagy az Európai Gazdasági Térségrõl  szóló
megállapodásban részes valamely más államban bejegyzett külföldi gazdálkodó szervezeten kívüli külföldi
vállalkozás – a kérelemhez az (5) bekezdés b) pontjában elõírtakat nem csatolja, a Hivatal – az ügy elbírálásához
szükséges adatok szolgáltatása iránt – megkeresi a cégnyilvántartást vezetõ szervet,  illetve a külföldi vállalkozás
nyilvántartását vezetõ hatóságot.”

(7) A földgázellátásról  szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról  szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet
149.  §-t megelõzõ alcíme helyébe a következõ alcím lép, és ezen alcímet köve tõen a következõ 148/A.  §-sal egészül ki:

„(A GET 126–127.  §-ához)
148/A.  § A Kormány a GET hatálya alá tartozó szolgáltatási tevékenységek tekintetében – ide nem értve a gázszerelõi,
gázkészülék-javítói,  illetve a cseppfolyós propán-, butángázok és ezek elegyei tartályban vagy palackban történõ
forgalmazási, valamint turista használatú palackba történõ PB-gáz átfejtési tevékenységet – a szolgáltatási
tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól  szóló 2009. évi LXXVI. törvény szerinti
szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként a Hivatalt jelöli ki.”

668.  § A földgázellátásról  szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról  szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet
6.  § (2) bekezdésében az „engedélykérelmet” szövegrész helyébe az „engedély iránti kérelmet” szöveg, 13.  §
(1) bekezdésében az „engedély kérelmet” szövegrész helyébe az „engedély iránti kérelmet” szöveg, 13.  §
(3) bekezdésében az „engedély kérelem” szövegrész helyébe az „engedély iránti kérelem” szöveg, 13.  §
(4) bekezdésében az „engedély” szövegrész helyébe az „engedély iránti kérelem” szöveg, 23/A.  §-ában a ,,szerint
kijelölt vagy akkreditált energiaauditot, energetikai szolgáltatást végzõ tanúsítók listáját és” szövegrész helyébe
a ,,szerinti, az épületek energetikai jellemzõinek tanúsítását végzõk, továbbá az energiaauditot, energetikai
szolgáltatást végzõ, külön jogszabály alapján kijelölt vagy akkreditált szervezetek nyilvántartásának” szöveg, 24.  §
(3) bekezdésében az „elektronikusan” szövegrész helyébe az „elektronikus úton” szöveg, 24.  § (4) bekezdés a) és
b) pontjában a ,,8 napon” szövegrész helyébe az „5 munkanapon” szöveg, 24.  § (4) bekezdésében a ,,14 napon”
szövegrész helyébe a ,,10 munkanapon” szöveg, 54.  § (8) bekezdés a) pontjában a ,,neve, elérhetõsége” szövegrész
helyébe a ,,telefonos elérhetõsége, elektronikus levélcíme” szöveg, 65.  §-ában a ,,kezdeményezni” szövegrész helyébe
a ,,kérelmezni” szöveg, 93.  § (1) bekezdésében a ,,kezdeményezést. A kezdeményezés” szövegrész helyébe a ,,kérelem” 
szöveg, 93.  § (4) bekezdésében a ,,döntésében” szövegrész helyébe a ,,határozatában” szöveg, 112.  § (6) bekezdésében 
a ,,kezdeményezni” szövegrész helyébe a ,,kérelmezni” szöveg, 126.  § (1) bekezdés d) pontjában az „elérhetõségét”
szövegrész helyébe a ,,telefonos elérhetõségét, elektronikus levélcímét” szöveg, 126.  § (3) bekezdésében
a ,,földgázszállítási-, földgázelosztási-, földgáztárolási-, vezetékes PB-gáz szolgáltatási” szövegrész helyébe
a ,,földgázszállítási, földgázelosztási, földgáztárolási” szöveg, az „engedélykérelem” szövegrész helyébe az „engedély
iránti kérelem” szöveg, 127.  § (1) bekezdésében az „érvényességi idõtartamának” szövegrész helyébe az „idõbeli
hatályának” szöveg, 127.  § (2) bekezdésében az „engedélymódosításhoz” szövegrész helyébe az „engedély
módosítása iránti kérelemhez” szöveg, 128.  § (1) bekezdésében az „engedélykérelemhez” szövegrész helyébe az
„engedély iránti kérelemhez” szöveg, a ,,15 napon belül írásban” szövegrész helyébe a ,,10 munkanapon belül” szöveg,
128.  § (2) bekezdésében a ,,kézhezvételétõl számított 15 napon” szövegrész helyébe a ,,közlésétõl számított 10
munkanapon” szöveg, 128.  § (3) bekezdésében az „az engedélykérelemrõl” szövegrész helyébe az „a kérelemrõl”
szöveg, 131.  § (7) bekezdésében a ,,hitelkeretet vagy belföldi székhelyû” szövegrész helyébe a ,,hitelkeretet,  illetve
belföldi székhelyû vagy az Európai Gazdasági Térségben részes valamely államban letelepedett” szöveg, 2. számú
melléklet 4.  § (7) bekezdésében az „érvényes” szövegrész helyébe a ,,hatályos” szöveg, 5. számú melléklet II. Fejezet
13. pontjában a ,,minõsítését” szövegrész helyébe a ,,minõsítését tartalmazó határozatot” szöveg, 5. számú melléklet
III. Fejezet 13. pontjában a ,,minõsítését” szövegrész helyébe a ,,minõsítését tartalmazó határozatot” szöveg, 5. számú
melléklet V. Fejezet 13. pontjában a ,,minõsítését” szövegrész helyébe a ,,minõsítését tartalmazó határozatot” szöveg,
5. számú melléklet VIII. Fejezet 11. pontjában a ,,minõsítését” szövegrész helyébe a ,,minõsítését tartalmazó
határozatot” szöveg, 6. számú melléklet 1.1. pontjában az „engedélykérelméhez” szövegrész helyébe az „engedély
iránti kérelméhez” szöveg, 6. számú melléklet 1.2. pontjában az „engedélykérelméhez” szövegrész helyébe az
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„engedély iránti kérelméhez” szöveg, 6. számú melléklet 4. pontjában az „engedélykérelméhez” szövegrész helyébe az 
„engedély iránti kérelméhez” szöveg lép.

669.  § Hatályát veszti a földgázellátásról  szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról  szóló 19/2009. (I. 30.)
Korm. rendelet 24.  § (3) bekezdésében az „és szolgáltatás” szövegrész, 31.  § (1) bekezdésében a ,,határozatban”
szövegrész, 41.  § (3) bekezdés e) pontja, 47.  §-ában a ,,határozatban” szövegrész, 53.  § (8) bekezdésében
a ,,határozatban” szövegrész, 85.  § (3) bekezdése, 93.  § (1) bekezdésében a ,,Hivatal köteles megvizsgálni a” szövegrész, 
93.  § (2) bekezdése, 93.  § (6) bekezdésében az „a felfüggesztõ feltétellel kiadott” szövegrész, 98.  § (2) bekezdése, 99.  §
(7) bekezdésében az „a polgári jog általános szabályai szerint meghatalmazott” szövegrész, 125.  § (4) bekezdése,
130.  §-ában az „és szolgáltatás” szövegrész, a ,,2004. évi CXL.” szövegrész, 142.  § (4) bekezdés f) pontja, 142.  §
(5) bekezdés a) és d) pontja, 144.  § (2) bekezdés a) pontjában az „elõ ze tes” szövegrész, 145.  § (2) bekezdésében az
„elõ ze tes” szövegrész, 149.  § (1) bekezdésében a ,,határozatban” szövegrész, 156.  §-a, 5. számú melléklet II. Fejezet
14. pontja, 5. számú melléklet III. Fejezet 14. pontja, 5. számú melléklet V. Fejezet 14. pontja, 5. számú melléklet
VIII. Fejezet 10. és 12. pontja, 6. számú melléklet 1.1. pont 8. alpont második mondata, 6. számú melléklet 5. pont
3. alpontja, 6. számú melléklet 6. pont 5. alpontja.

A radioaktív hulladékok és a kiégett fûtõelemek országhatáron át történõ szállításának engedélyezésérõl
 szóló 34/2009. (II. 20.) Korm. rendelet módosítása

670.  § A radioaktív hulladékok és a kiégett fûtõelemek országhatáron át történõ szállításának engedélyezésérõl  szóló
34/2009. (II. 20.) Korm. rendelet 5.  § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Ha az érintett tagállamok valamely hatósága úgy véli, hogy a kérelem nincs meg fele lõen kitöltve, és a hiányzó
információkat megkéri a Hivataltól, a Hivatal a kérelmezõt hiánypótlásra hívja fel.”

671.  § A radioaktív hulladékok és a kiégett fûtõelemek országhatáron át történõ szállításának engedélyezésérõl  szóló
34/2009. (II. 20.) Korm. rendelet 3.  §-t megelõzõ alcímében a ,,közigazgatási szerv” szövegrész helyébe a ,,hatóság”
szöveg, 3.  § (3) bekezdésében a ,,tájékoztatja” szövegrész helyébe a ,,hozott határozatát közli” szöveg, a ,,Hivatalát”
szövegrész helyébe a ,,Hivatalával” szöveg, az „ORFK-t” szövegrész helyébe az „ORFK-val” szöveg, a ,,Fõigazgatóságot”
szövegrész helyébe a ,,Fõigazgatósággal” szöveg, a ,,Parancsnokságát” szövegrész helyébe a ,,Parancsnokságával”
szöveg, a ,,Hivatalt” szövegrész helyébe a ,,Hivatallal” szöveg, a ,,Fõfelügyelõséget” szövegrész helyébe
a ,,Fõfelügyelõséggel” szöveg, 4.  § (1) bekezdésében az „engedélyért folyamodni a Hivatalhoz” szövegrész helyébe az
„engedély iránti kérelmet benyújtani a Hivatalhoz” szöveg, 5.  § (1) bekezdésében a ,,kezdeményezése” szövegrész
helyébe a ,,kérelmezése” szöveg, 8.  § (1) bekezdésében a ,,20 napon” szövegrész helyébe a ,,15 munkanapon” szöveg,
8.  § (2) és (3) bekezdésében a ,,10 nappal” szövegrész helyébe a ,,8 munkanappal” szöveg, 8.  § (4) bekezdésében
a ,,60 napon” szövegrész helyébe a ,,45 munkanapon” szöveg, a ,,30 nappal” szövegrész helyébe a ,,22 munkanappal”
szöveg, 13.  § (5) bekezdésében az „érvényes” szövegrész helyébe a ,,hatályos” szöveg, melléklet A–4a. rész
(23) pontjában, A-5. rész (27) pontjában, B-4a. rész (23) pontjában, B-5. rész (27) pontjában az „engedély érvényes”
szövegrész helyébe az „engedély hatályos” szöveg, melléklet MAGYARÁZÓ MEGJEGYZÉSEK 19. pontjában az
„érvényes” szövegrészek helyébe a ,,hatályos” szöveg, melléklet MAGYARÁZÓ MEGJEGYZÉSEK 23. pontjában az
„érvényessége” szövegrész helyébe az „idõbeli hatálya” szöveg lép.

672.  § Hatályát veszti a radioaktív hulladékok és a kiégett fûtõelemek országhatáron át történõ szállításának
engedélyezésérõl  szóló 34/2009. (II. 20.) Korm. rendelet 3.  § (2) bekezdése, 21.  § (2) bekezdése.

Az Agrármarketing Centrum és a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Vidékfejlesztési,
Képzési és Szaktanácsadási Intézet mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervként  való
kijelölésérõl  szóló 49/2009. (III. 6.) Korm. rendelet módosítása

673.  § Az Agrármarketing Centrum és a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Vidékfejlesztési, Képzési és
Szaktanácsadási Intézet mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervként  való kijelölésérõl  szóló 49/2009.
(III. 6.) Korm. rendelet 1.  § b) pontjában az „a Földmûvelésügyi” szövegrész helyébe az „elsõfokú hatóságként
a Földmûvelésügyi” szöveg, az „Intézetet” szövegrész helyébe az „Intézetet, másodfokú hatóságként az
agrárpolitikáért felelõs minisztert” szöveg lép.
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A meghagyással kapcsolatos eljárás és a meghagyásba bevont szervek besorolásának szabályairól  szóló
68/2009. (IV. 2.) Korm. rendelet módosítása

674.  § (1) A meghagyással kapcsolatos eljárás és a meghagyásba bevont szervek besorolásának szabályairól  szóló 68/2009.
(IV. 2.) Korm. rendelet 5.  § (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(8) Az (1)–(2) bekezdésben meghatározott hatóságnak az ellenõrzés során hozott döntése elleni fellebbezés
elbírálására a honvédelemért felelõs miniszter jogosult. A megyei (fõvárosi) védelmi bizottság (7) bekezdés alapján
hozott jogerõs döntését közölni kell az adatfeldolgozó szervvel is.”

(2) A meghagyással kapcsolatos eljárás és a meghagyásba bevont szervek besorolásának szabályairól  szóló 68/2009.
(IV. 2.) Korm. rendelet 10.  § (9) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(9) Az (1)–(2) bekezdésben meghatározott hatóságnak az ellenõrzés során hozott döntése elleni fellebbezés
elbírálására a honvédelemért felelõs miniszter jogosult. A (7)–(8) bekezdés alapján hozott jogerõs döntést közölni kell
az adatfeldolgozó szervvel is.”

675.  § A meghagyással kapcsolatos eljárás és a meghagyásba bevont szervek besorolásának szabályairól  szóló 68/2009. (IV. 2.) Korm.
rendelet 2.  § (4) bekezdésében a ,,határozat egy-egy példányát” szövegrész helyébe a ,,határozatot” szöveg, 5.  §
(4) bekezdésében a ,,2004. évi CXL. törvény (a továb biak ban: Ket.)” szövegrész helyébe a ,,tör vény” szöveg, 5.  §
(6) bekezdésében az „akkor a Ket. 94.  § (1) bekezdésében meghatározott intézkedéseket teheti, továbbá” szövegrész helyébe
az „a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól  szóló tör vény ben foglalt intézkedéseken túl” szöveg, 10.  §
(5) bekezdésében a ,,Ket.” szövegrész helyébe a ,,közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól  szóló tör vény” szöveg lép.

676.  § Hatályát veszti a meghagyással kapcsolatos eljárás és a meghagyásba bevont szervek besorolásának szabályairól  szóló 
68/2009. (IV. 2.) Korm. rendelet 5.  § (3) bekezdésében a ,,2006. évi LVII.” szövegrész, 6.  § (3) bekezdésében a ,,2006. évi
LVII.” szövegrész, 10.  § (3) bekezdésében a ,,2006. évi LVII.” szövegrész, 12.  § (2) bekezdés a) pontja.

A szakképzettséggel rendelkezõ, pályakezdõ álláskeresõk munkatapasztalat-szerzésének és
a létszámleépítések megelõzése érdekében a részmunkaidõs foglalkoztatás támogatásáról  szóló 70/2009. 
(IV. 2.) Korm. rendelet módosítása

677.  § A szakképzettséggel rendelkezõ, pályakezdõ álláskeresõk munkatapasztalat-szerzésének és a létszámleépítések
megelõzése érdekében a részmunkaidõs foglalkoztatás támogatásáról  szóló 70/2009. (IV. 2.) Korm. rendelet 2.  §
(3) bekezdés a) pontjában a ,,munkabér” szövegrész helyébe a ,,munkabér és annak járulékai” szöveg lép.

678.  § Hatályát veszti a szakképzettséggel rendelkezõ, pályakezdõ álláskeresõk munkatapasztalat-szerzésének és
a létszámleépítések megelõzése érdekében a részmunkaidõs foglalkoztatás támogatásáról  szóló 70/2009. (IV. 2.)
Korm. rendelet 5.  § (2) bekezdésében a ,,2004. évi CXL.” szövegrész.

Hatályukat vesztõ rendeletek

679.  § (1) Hatályát veszti
1. a szakértõi mûködéssel kapcsolatos egyes kérdések szabályozásáról  szóló 24/1971. (VI. 8.) Korm. rendelet,
2.   a leányvállalatról  szóló 65/1984. (XII. 29.) MT rendelet,
 3.  az egyes veszélyes árukat szállító közúti jármûvek útvonalának kijelölésérõl  szóló 122/1989. (XII. 5.) MT rendelet,
 4.   a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak feladat- és hatáskörének megállapításáról az ipar

és belkereskedelmi ágazatban címû 26/1992. (I. 28.) Korm. rendelet,
 5.  a statisztikai szakértõi engedélyek kiadásáról  szóló 21/1994. (II. 16.) Korm. rendelet,
 6.   a vasúti hatóság feladat- és hatáskörérõl  szóló 51/1994. (IV. 8.) Korm. rendelet,
 7.  a Kunmadaras és Térsége Vállalkozási Övezet kijelölésérõl  szóló 5/1999. (I. 18.) Korm. rendelet,
 8.   a Békés Megyei Vállalkozási Övezet kijelölésérõl  szóló 6/1999. (I. 18.) Korm. rendelet,
 9.   a Zalai Regionális – Lenti központú – Vállalkozási Övezet kijelölésérõl  szóló 7/1999. (I. 18.) Korm. rendelet,
 10.   a személyi azonosító használatával kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról  szóló 13/1999. (II. 1.) Korm.

rendelet,
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 11.   a területfejlesztési önkormányzati társulások mûködéséhez kapcsolódó költségvetési hozzájárulásról  szóló
61/2000. (V. 3.) Korm. rendelet,

 12.   a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól  szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról rendelkezõ 217/1997.
(XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról  szóló 207/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet,

 13.   a lakáscélú hitelhátralékok terheinek mérséklésével kapcsolatos feladatokról  szóló 66/2001. (IV. 20.) Korm.
rendelet,

 14.   a növényvédõ szerek kis- és nagykereskedelmi forgalmazásának részletes szabályairól  szóló 156/2002. (VII. 11.)
Korm. rendelet,

 15.   az egyes állatbetegségek gyanúja esetén, a települési önkormányzat jegyzõjének hatáskörébe tartozó ideiglenes
hatósági intézkedésekrõl  szóló 247/2002. (XI. 28.) Korm. rendelet,

 16.   a súlyos fogyatékosság minõsítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának
szabályairól  szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet, valamint a családok támogatásáról  szóló 1998. évi
LXXXIV. törvény végrehajtására kiadott 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról  szóló 21/2003. (II. 25.)
Korm. rendelet,

 17.   a földgáz határon keresztül történõ szállításáról  szóló 187/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet,
 18.   a társadalombiztosítási nyugellátásról  szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról rendelkezõ 168/1997. (X. 6.)

Korm. rendelet és a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól  szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról
rendelkezõ 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról  szóló 248/2003. (XII. 23.) Korm. rendelet,

 19.   az egyes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi feladat- és hatásköröket megállapító
kormányrendeletek módosításáról  szóló 269/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet,

 20.   az Egységes Munkaügyi Nyilvántartással kapcsolatos bejelentési és nyilvántartási kötelezettség szabályozásáról
 szóló 67/2004. (IV. 15.) Korm. rendelet,

 21.   a mezõgazdasági és élelmiszer-ipari termékek intervenciójáról  szóló 102/2004. (IV. 27.) Korm. rendelet,
 22.   a mezõgazdasági és élelmiszer-ipari termékek készletfelmérésérõl  szóló 103/2004. (IV. 27.) Korm. rendelet,
 23.   az Európai Unióhoz történõ csatlakozás kapcsán szükséges egyes építésüggyel kapcsolatos kormányrendeletek

módosításáról  szóló 121/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet,
 24.   a Nemzeti Egészségügyi Tanács feladatkörérõl, szervezetérõl és mûködésérõl  szóló 229/1998. (XII. 30.) Korm.

rendelet módosításáról  szóló 177/2004. (V. 26.) Korm. rendelet,
 25.   az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeirõl, valamint a mûködési engedélyezési eljárásról

 szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet és az egyes, az egészségüggyel összefüggõ kormányrendeletek
módosításáról  szóló 281/2004. (X. 20.) Korm. rendelet módosításáról  szóló 312/2004. (XI. 17.) Korm. rendelet,

 26.  a környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása alá tartozó szervek feladat- és hatáskörének felülvizsgálatáról
 szóló 340/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet,

 27.   a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól  szóló 2004. évi CXL. törvény
hatálybalépésével összefüggõ, egyes belügyi ágazati feladatokat érintõ kormányrendeletek módosításáról  szóló
223/2005. (X. 13.) Korm. rendelet,

 28.  a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól  szóló 2004. évi CXL. törvény
hatálybalépésével összefüggõ, egyes egészségügyi ágazati feladatokat érintõ kormányrendeletek módosításáról
 szóló 224/2005. (X. 13.) Korm. rendelet,

 29. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól  szóló 2004. évi CXL. törvény
hatálybalépésével összefüggõ, egyes foglalkoztatási és munkaügyi ágazati feladatokat érintõ kormányrendeletek 
módosításáról  szóló 225/2005. (X. 13.) Korm. rendelet,

 30.   a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól  szóló 2004. évi CXL. törvény
hatálybalépésével összefüggõ, egyes földmûvelésügyi ágazati feladatokat érintõ kormányrendeletek
módosításáról  szóló 226/2005. (X. 13.) Korm. rendelet,

 31. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól  szóló 2004. évi CXL. törvény
hatálybalépésével összefüggõ, egyes környezetvédelmi és vízügyi ágazati feladatokat érintõ kormányrendeletek
módosításáról  szóló 228/2005. (X. 13.) Korm. rendelet,

 32. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól  szóló 2004. évi CXL. törvény
hatálybalépésével összefüggõ, egyes oktatási ágazati feladatokat érintõ kormányrendeletek módosításáról  szóló
229/2005. (X. 13.) Korm. rendelet,

 33. a könyvviteli szolgáltatást végzõk nyilvántartásba vételérõl  szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet módosításáról
 szóló 234/2005. (X. 21.) Korm. rendelet,
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 34. a környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt
gumiabroncs behozatalának feltételeirõl  szóló 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet módosításáról  szóló 320/2005.
(XII. 27.) Korm. rendelet,

 35. a magánnyugdíjpénztárak, az önkéntes nyugdíjpénztárak, valamint az önkéntes kölcsönös egészség- és
önsegélyezõ pénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól  szóló
kormányrendeletek módosításáról  szóló 358/2006. (XII. 27.) Korm. rendelet,

 36. az egyes egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról  szóló 19/2007. (II. 20.) Korm. rendelet,
 37. a tûzvédelemmel kapcsolatos piacfelügyeleti hatósági feladatokat ellátó szerv kijelölésérõl  szóló 139/2007.

(VI.18.) Korm. rendelet,
 38. az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl  szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról  szóló 361/2006.

(XII. 28.) Korm. rendelet és az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történõ finanszírozásának
részletes szabályairól  szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról  szóló 148/2007. (VI. 26.) Korm. rendelet,

 39. az egyes önkéntes kölcsönös egészség és önsegélyezõ pénztári tárgyú kormányrendeletek módosításáról  szóló
170/2007. (VI. 29.) Korm. rendelet,

 40. az egyes kormányrendeletek hatálybalépésével összefüggõ kérdésekrõl  szóló 84/2008. (IV. 10.) Korm. rendelet,
 41. a hivatásos önkormányzati tûzoltóságok egyes többletkiadásainak támogatásáról  szóló 258/2008. (X. 22.) Korm.

rendelet, valamint
 42. az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történõ finanszírozásának részletes szabályairól  szóló

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosítására vonatkozó 309/2008. (XII. 20.) Korm. rendelet hatályba nem
lépésérõl  szóló 311/2008. (XII. 20.) Korm. rendelet.

(2) Hatályát veszti
 1.   a külkereskedelem területén szakértõi mûködéssel összefüggõ egyes kérdések szabályozásáról  szóló 3/1972.

(IV. 19.) KkM rendelet,
 2.   a külkereskedelem területén mûködõ szakértõk engedélyezésének díjáról  szóló 12/1993. (V. 28.) NGKM rendelet,
 3.  a számítástechnika-alkalmazói (szoftver) szakértõk mûködésének engedélyezésérõl  szóló 17/1997. (IV. 18.) MKM

rendelet,
 4.   az ipari szakterületek körébe tartozó, továbbá egyes épületnek nem minõsülõ építményekre (sajátos

építményfajtákra) vonatkozó önálló mûszaki szakértõi tevékenység végzésének feltételeirõl  szóló 39/1999.
(VII. 6.) GM rendelet,

 5.  az Igazságügyi Minisztérium Pártfogó Felügyelõi Szolgálat egységes iratkezelésérõl  szóló 18/2003. (VI. 24.) IM
rendelet,

 6.   egyes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi feladat- és hatásköröket megállapító miniszteri rendeletek
módosításáról  szóló 1/2004. (II. 6.) KvVM rendelet,

 7.  az egyes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi feladat- és hatásköröket megállapító miniszteri
rendeletek módosításáról  szóló 3/2005. (II. 22.) KvVM rendelet,

 8.   az igazságügyi munkabiztonsági szakértõi tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú
jellege igazolásának rendjérõl és eljárási szabályairól  szóló 4/2006. (III. 27.) FMM rendelet,

 9.   a mezõ- és erdõgazdálkodási, valamint az élelmiszer-ipari tevékenységhez kapcsolódó szakterületeken az
igazságügyi szakértõi tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú jellege igazolásának
eljárási rendjérõl  szóló 73/2006. (X. 17.) FVM rendelet,

 10.   a közlekedési és az ipari területeken végzett igazságügyi szakértõi tevékenység folytatásához szükséges szakmai
gyakorlat szakirányú jellege igazolásának rendjérõl és eljárási szabályairól  szóló 69/2006. (IX. 27.) GKM rendelet,

 11.   az igazságügyi informatikai és hírközlési szakértõi tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlat
szakirányú jellege igazolásának eljárási rendjérõl  szóló 5/2006. (V. 9.) IHM rendelet,

 12.   az igazságügyi és rendészeti miniszter irányítása alá tartozó igazságügyi szakértõi szakterületeken az igazságügyi
szakértõi tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú jellege igazolásának eljárási
rendjérõl  szóló 30/2006. (XII. 21.) IRM rendelet,

 13.   az igazságügyi környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi területeken szakértõi tevékenység folytatásához
szükséges szakmai gyakorlat szakirányú jellege igazolásának rendjérõl és eljárási szabályairól  szóló 35/2006.
(VIII. 11.) KvVM rendelet,

 14.   az igazságügyi szakértõi tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú jellege igazolásának
eljárási rendjérõl  szóló 8/2006. (XI. 23.) ÖTM rendelet,
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 15.   a közgazdaság, vám- és egyes pénzügyi területeken ellátható igazságügyi szakértõi tevékenység folytatásához
szükséges szakmai gyakorlat szakirányú jellege igazolásának eljárási rendjérõl  szóló 26/2006. (X. 30.) PM rendelet,

 16.   az orvosi, továbbá egyes pszichológiai és biológiai területeken végzett igazságügyi szakértõi tevékenység
folytatásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú jellege igazolásának rendjérõl és eljárási szabályairól  szóló
3/2007. (I. 24.) EüM rendelet,

 17.   az ipari szakterületek körébe tartozó, továbbá egyes épületnek nem minõsülõ építményekre (sajátos
építményfajtákra) vonatkozó önálló mûszaki szakértõi tevékenység végzésének feltételeirõl  szóló 39/1999.
(VII. 6.) GM rendelet módosításáról  szóló 99/2007. (XII. 19.) GKM rendelet, valamint

 18.   az oktatási és kulturális miniszter ágazati irányítása alá tartozó igazságügyi szakértõi szakterületeken az
igazságügyi szakértõi tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú jellege igazolásának
eljárási rendjérõl  szóló 45/2007. (XII. 29.) OKM rendelet.

(3) Hatályát veszti a kedvezõtlen besorolású térségekben gazdálkodó mezõgazdasági termelõk éven túli hitelterheinek
mérséklésérõl  szóló 46/2003. (IV. 3.) Korm. rendelet, azzal, hogy rendelkezéseit a folyamatban lévõ ügyekben,  illetve
a megismételt eljárásokban továbbra is alkalmazni kell.

2010. január 1-jén hatályba lépõ módosítások és hatályukat vesztõ rendelkezések

680.  § (1) Az önkéntes kölcsönös egészségpénztárak egészségügyi intézményeinek mûködési és üzemeltetési szabályairól  szóló 
109/1997. (VI. 25.) Korm. rendelet 19.  §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Ha a pénztár nem csatolja az (1) bekezdés b) és f) pontjában meghatározott dokumentumokat, a Felügyelet az
adatok szolgáltatatása érdekében megkeresi az adatokról nyilvántartást vezetõ hatóságot vagy bíróságot.”

(2) Az önkéntes kölcsönös egészségpénztárak egészségügyi intézményeinek mûködési és üzemeltetési szabályairól  szóló 
109/1997. (VI. 25.) Korm. rendelet 19.  § (1) bekezdésében a ,,Felügyeletnek az alábbi dokumentumokat benyújtani”
szövegrész helyébe a ,,Felügyeletnek az alábbi dokumentumokat benyújtani – a (3) bekezdésben foglaltak
figye lembe véte lével –:” szöveg lép.

681.  § (1) Az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyezõ pénztárak egyes gazdálkodási szabályairól  szóló 268/1997. (XII. 22.)
Korm. rendelet 19/D.  §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Ha a pénztár az (1) bekezdés b) pontjában a társaságra vonatkozó adatokat nem igazolja, a Felügyelet
adatszolgáltatási kérelemmel fordul a szükséges adatokról nyilvántartást vezetõ hatósághoz vagy bírósághoz.”

(2) Az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyezõ pénztárak egyes gazdálkodási szabályairól  szóló 268/1997. (XII. 22.)
Korm. rendelet 19/D.  § (1) bekezdésében az „és csatolja” szövegrész helyébe az „és – a (3) bekezdésben foglaltak
figye lembe véte lével – csatolja” szöveg lép.

682.  § (1) Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási szabályairól  szóló 281/2001. (XII. 26.) Korm.
rendelet 20/D.  §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Ha a pénztár nem csatolja az (1) bekezdés b) pontjában felsorolt adatokat, a Felügyelet az adatok szolgáltatása
érdekében megkeresi az adatokról nyilvántartást vezetõ hatóságot.”

(2) Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási szabályairól  szóló 281/2001. (XII. 26.) Korm.
rendelet 20/D.  § (1) bekezdésében a ,,csatolja” szövegrész helyébe az „– a (3) bekezdésben foglaltak
figye lembe véte lével – csatolja” szöveg lép.

683.  § (1) A magánnyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási tevékenységérõl  szóló 282/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet
16/D.  §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Ha a pénztár nem csatolja az (1) bekezdés b) pontjában felsorolt adatokat, a Felügyelet az adatok szolgáltatása
érdekében megkeresi az adatokról nyilvántartást vezetõ hatóságot.”

(2) A magánnyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási tevékenységérõl  szóló 282/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet
16/D.  § (1) bekezdésében az „és csatolja” szövegrész helyébe az „és – a (3) bekezdésben foglaltak
figye lembe véte lével – csatolja” szöveg lép.

684.  § (1) A befektetési és az árutõzsdei szolgáltatási tevékenység, az értékpapír letéti õrzés, az értékpapír letétkezelés, valamint
az elszámolóházi tevékenység végzéséhez szükséges személyi, tárgyi, technikai és biztonsági feltételekrõl  szóló
283/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet 3.  §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
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„(4) Ha a szolgáltató, valamint az elszámolóházi tevékenységet végzõ szervezet nem csatolja az (1) bekezdés
a) pontjában felsorolt adatokat, a Felügyelet az adatok szolgáltatása érdekében megkeresi az adatokról nyilvántartást
vezetõ hatóságot.”

(2) A befektetési és az árutõzsdei szolgáltatási tevékenység, az értékpapír letéti õrzés, az értékpapír letétkezelés, valamint
az elszámolóházi tevékenység végzéséhez szükséges személyi, tárgyi, technikai és biztonsági feltételekrõl  szóló
283/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet 3.  § (1) bekezdésében a ,,szervezet” szövegrész helyébe
a ,,szervezet – a (4) bekezdésben foglaltak figye lembe véte lével –” szöveg lép.

685.  § (1) A pénzváltási tevékenységrõl  szóló 297/2001. (XII. 27.) Korm. rendelet 3.  §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Ha a kérelmezõ az (1) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott okiratokat, adatokat a kérelemhez nem csatolja,
a Felügyelet az adatok szolgáltatása érdekében megkeresi az okiratokról, adatokról nyilvántartást vezetõ hatóságot,
bíróságot.”

(2) A pénzváltási tevékenységrõl  szóló 297/2001. (XII. 27.) Korm. rendelet 3.  § (1) bekezdés felvezetõ szövegrészében
a ,,kérelemhez” szövegrész helyébe a ,,kérelemhez – a (4) bekezdésben foglaltak figye lembe véte lével –” szöveg lép.

686.  § (1) Hatályát veszti
 1.   a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti jármûvek üzemben tartásáról  szóló 89/1988. (XII. 20.) MT

rendelet 5/A.  § (5) bekezdés a) pontja, 5/C.  § (2) bekezdés a) pontja,
 2.   a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról  szóló 1996. évi XXV. törvény végrehajtásának egyes

kérdéseirõl  szóló 95/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet 2.  § c) pontjában a ,, ,  büntetlen elõéletû” szövegrész, 4.  §
(4) bekezdés e) pontjában az „és az erkölcsi bizonyítványaik másolatát” szövegrész,

 3.  a Pénztárak Garancia Alapjának szervezeti és mûködési szabályairól  szóló 169/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 5.  §
(1) bekezdésében a ,,büntetlen elõéletû és” szövegrész, 5.  § (2) bekezdésében az „a büntetlen elõélet, valamint”
szövegrész,

 4.   az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyezõ pénztárak egyes gazdálkodási szabályairól  szóló 268/1997.
(XII. 22.) Korm. rendelet 19/B.  § (2) bekezdésében a ,,büntetlen elõéletû” szövegrész, 19/D.  § (1) bekezdés
a) pontjában az „annak 3 hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítványát, valamint” szövegrész,

 5.  a magánnyugdíjpénztárakat minõsítõ szervezetekrõl  szóló 166/1998. (X. 6.) Korm. rendelet 10.  § (1) bekezdés
a) pontja,

 6.   az államháztartás mûködési rendjérõl  szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 150.  § (4) bekezdés a) pontjában
a ,,büntetlen elõéletû,” szövegrész, 153.  § (4) bekezdésében a ,,büntetlen elõéletû” szövegrész,

 7.  a természetvédelmi õrökre,  illetve õrszolgálatokra vonatkozó részletes szabályokról  szóló 4/2000. (I. 21.) Korm.
rendelet 3.  § (1) bekezdés a) pontjában a ,,büntetlen elõéletû,” szövegrész,

 8.   a háziorvosi mûködtetési jog megszerzésérõl és visszavonásáról, valamint a háziorvosi tevékenységhez szükséges 
ingó, ingatlan vagyon és mûködtetési jog megszerzésének hitelfeltételeirõl  szóló 18/2000. (II. 25.) Korm. rendelet
5.  § (1) bekezdés c) pontja,

 9.   az atomenergia alkalmazási körébe tartozó egyes anyagok, berendezések és létesítmények tulajdonjoga
megszerzésének speciális feltételeirõl, valamint birtoklásuk, üzemben tartásuk bejelentésének rendjérõl  szóló
72/2000. (V. 19.) Korm. rendelet 2.  § (4) bekezdés b) pontja, 3.  § (1) bekezdésében az „a tulajdonszerzõ vagy a 2.  §
(4) bekezdésének b) pontjában meghatározott, képviseleti joggal rendelkezõ személyek 3 hónapnál nem régebbi
erkölcsi bizonyítványát és” szövegrész, 4.  § (1) bekezdésében a ,,- hatósági erkölcsi bizonyítványa csatolásával –”
szövegrész,

 10.   az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat engedélyével mûködõ Családvédelmi Szolgálat
mûködésének engedélyezésérõl  szóló 232/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet 2.  § (3) bekezdés felvezetõ szövegében
a ,,személy(ek) 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványát, valamint” szövegrész,

 11.   a biztosítók jelzáloghitelezési tevékenysége megkezdéséhez és folytatásához szükséges személyi és tárgyi
feltételekrõl  szóló 261/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3.  § (1) bekezdés a) pontja,

 12.   az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási szabályairól  szóló 281/2001. (XII. 26.) Korm.
rendelet 15.  § (2) bekezdés c) pontjában a ,,büntetlen elõéletû,” szövegrész, 20/B.  § (2) bekezdésében a ,,büntetlen 
elõéletû” szövegrész, 20/D.  § (1) bekezdés a) pontjában az „annak 3 hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi
bizonyítványát, valamint” szövegrész,
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 13.   a magánnyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási tevékenységérõl  szóló 282/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet
16/B.  § (2) bekezdésében a ,,büntetlen elõéletû” szövegrész, 16/D.  § (1) bekezdés a) pontjában az „annak 3
hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítványát, valamint” szövegrész,

 14.   a befektetési és az árutõzsdei szolgáltatási tevékenység, az értékpapír letéti õrzés, az értékpapír letétkezelés,
valamint az elszámolóházi tevékenység végzéséhez szükséges személyi, tárgyi, technikai és biztonsági
feltételekrõl  szóló 283/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet 2.  § (2) bekezdése, 8.  § (3) bekezdésében a ,, ,  büntetlen
elõéletû” szövegrész,

 15.   a pénzváltási tevékenységrõl  szóló 297/2001. (XII. 27.) Korm. rendelet 5.  § a) és b) pontja, 12.  § (1) bekezdés a) és
b) pontja,

 16.   a könyvviteli szolgáltatást végzõk nyilvántartásba vételérõl  szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet 5.  § (2) bekezdés
b) pontja, 5.  § (3) bekezdése, 1. számú melléklet 4. pont d) alpontja,

 17.   az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos hitelesítési tevékenység személyi és szakmai feltételeirõl
 szóló 183/2005. (IX. 13.) Korm. rendelet 7.  § (1) bekezdés a) pontja, 3. sz. mellékletének I.2.1. pont a) alpontja és
I.4.1. pont a) alpontja, valamint

 18.   az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértõi Intézetrõl, valamint eljárásának részletes szabályairól  szóló
213/2007. (VIII. 7.) Korm. rendelet 8.  § (4) bekezdése.

(2) Hatályát veszti
 1.   a munkavédelemrõl  szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról  szóló 5/1993. (XII. 26.)

MüM rendelet 12.  §-a és 13.  §-a, valamint 6. számú melléklete,
 2.   a mezõ- és erdõgazdálkodási, valamint az élelmiszer-ipari tevékenységhez kapcsolódó szakértõi mûködés

engedélyezésével kapcsolatos eljárásról  szóló 61/1994. (XI. 8.) FM rendelet,
 3.  a közlekedési, hírközlési és vízügyi szakértõk mûködésének engedélyezésérõl  szóló 33/1999. (X. 15.) KHVM

rendelet,
 4.   a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium ügykörét érintõ szakterületeken a szakértõi tevékenység

szabályozásáról  szóló 10/2003. (VII. 31.) FMM rendelet,
 5.  az állami célú légiközlekedés szakterületéhez kapcsolódó szakértõi mûködés engedélyezésérõl  szóló 14/2003.

(III. 24.) HM rendelet, valamint
 6.   a mezõ- és erdõgazdálkodási, valamint az élelmiszer-ipari tevékenységhez kapcsolódó szakértõi mûködés

engedélyezésével kapcsolatos eljárásról  szóló 61/1994. (XI. 8.) FM rendelet módosításáról  szóló 39/2005. (IV. 27.)
FVM rendelet.

Záró rendelkezések

687.  § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel – 2009. október 1-jén lép hatályba és
rendelkezéseit – a (3) bekezdésben foglalt eltéréssel – a hatálybalépését köve tõen indult vagy megismételt
eljárásokban kell alkalmazni.

(2) A 680–686.  § 2010. január 1-jén lép hatályba.
(3) A temetõkrõl és a temetkezésrõl  szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról  szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet

48.  § (2) bekezdésének az e rendelettel módosított rendelkezését csak az e rendelet hatálybalépését köve tõen
létesített telephelyekre és megkezdett tevékenységre kell alkalmazni.

688.  § (1) Az 1–679.  §, valamint az 1–37. melléklet 2009. október 2-án hatályát veszti.
(2) Ez a rendelet 2010. január 2-án hatályát veszti.

689.  § (1) Ez a rendelet a belsõ piaci szolgáltatásokról  szóló 2006/123/EK (2006. december 12.) európai parlamenti és tanácsi
irányelv átültetését szolgálja.

(2) E rendelet 22.  § (2) bekezdése és 1. melléklete a mértékegységekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítésérõl
 szóló 80/181/EGK tanácsi irányelv módosításáról  szóló 2009/3/EK (2009. március 11.) európai parlamenti és tanácsi
irányelv átültetését szolgálja.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelethez
„1. számú melléklet a 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelethez

Törvényes mértékegységek

I. Fejezet
A Nemzetközi Mértékegység-rendszer (továb biak ban: SI) egységei

Az SI rendszer alapegységei
1. A hosszúság mértékegysége a méter; jele: m.

A méter annak az útnak a hosszúsága, melyet a fény vákuumban 1/299 792 458 másodperc idõtartam alatt megtesz.
2. A tömeg mértékegysége a kilogramm; jele: kg.

A kilogramm az 1889. évben, Párizsban megtartott 1. Általános Súly- és Mértékügyi Értekezlet által a tömeg
nemzetközi etalonjának elfogadott, a Nemzetközi Súly- és Mértékügyi Hivatalban, Sèvres-ben õrzött platina-irídium
henger tömege.

3.   Az idõ mértékegysége a másodperc; jele: s.
A másodperc az alapállapotú cézium-133 atom két hiperfinom energiaszintje közötti átmenetnek megfelelõ sugárzás
9 192 631 770 periódusának idõtartama.

4.   A villamos áramerõsség mértékegysége az amper; jele: A.
Az amper olyan állandó villamos áram erõssége, amely két egyenes, párhuzamos, végtelen hosszúságú,
elhanyagolhatóan kicsiny, kör keresztmetszetû és egymástól 1 méter távolságban, vákuumban elhelyezkedõ
vezetõben fenntartva, e két vezetõ között méterenként 2 × 10 –7 newton erõt hozna létre.

5.   A termodinamikai hõmérséklet mértékegysége a kelvin; jele: K.
A kelvin a víz hármaspontja termodinamikai hõmérsékletének 273,16-od része, olyan vízre vonatkozóan, amelynél
a következõ izotóparányok állnak fenn: 1 mól 1H-ra 0,00015576 mól  2H jut, 1 mól 16O-ra 0,0003799 mól 17O jut, és 1 mól
16O-ra 0,0020052 mól  18O jut.

6.   Az anyagmennyiség mértékegysége a mól; jele: mol.
A mól annak a rendszernek az anyagmennyisége, amely annyi elemi egységet tartalmaz, mint ahány atom van 0,012
kilogramm szén-12-ben.
A mól alkalmazásakor meg kell határozni az elemi egység fajtáját; ez atom, molekula, ion, elektron, más részecske vagy
ilyen részecskék meghatározott csoportja lehet.

7.   A fényerõsség mértékegysége a kandela; jele: cd.
A kandela az olyan fényforrás fényerõssége adott irányban, amely 540 × 1012 hertz frekvenciájú monokromatikus fényt
bocsát ki és sugárerõssége ebben az irányban 1/683 watt per szteradián.

II. Fejezet
Az SI rendszer származtatott egységei

(1) Az SI-alapegységekbõl és a kiegészítõ SI-egységekbõl koherens módon származtatott egységek, amelyek
a SI-alapegységek és/vagy kiegészítõ SI-egységek hatványainak az 1 numerikus tényezõvel képzett szorzatainak
algebrai kifejezései.
A származtatott egységek az alapegységeken kívül az úgynevezett külön nevû egységek segítségével is kifejezhetõk.
A külön nevû és jelû származtatott egységek a következõk:

1.   A frekvencia mértékegysége a hertz;
jele: Hz. 1 Hz = 1 s–1

2.   Egy radionuklid aktivitásának mértékegysége a becquerel;
jele: Bq. 1 Bq = 1 s –1

3.   Az erõ mértékegysége a newton;
jele: N. 1 N = 1 m ×  kg × s–2

4.   A nyomás és felületi feszültség mértékegysége a pascal;
jele: Pa. 1 Pa = 1 N × m–2

5.   Az energia, munka, hõmennyiség mértékegysége a joule;
jele: J. 1 J = 1 N × m
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6.   A teljesítmény mértékegysége a watt;
jele: W. 1 W = 1 J × s–1

7.   Az elnyelt sugárdózis, a fajlagos átadott energiamennyiség, kerma, elnyelt dózisindex mértékegysége a gray;
jele: Gy. 1 Gy = 1 J × kg–1

8.   A dózisegyenérték, mértékegysége a sievert;
jele: Sv. 1 Sv = 1 J × kg–1

9.   A villamos (elektromos) töltés mértékegysége a coulomb;
jele: C. 1 C = 1 A × s

10.   A villamos (elektromos) feszültség, feszültségkülönbség, elektromotoros erõ mértékegysége a volt;
jele: V. 1 V = 1 W × A–1

11.   A villamos (elektromos) kapacitás mértékegysége a farad;
jele: F. 1 F = 1 C × V–1

12.   A villamos (elektromos) ellenállás mértékegysége az ohm;

jele: W 1 W = 1 V × A–1

13.   A villamos (elektromos) vezetõképesség mértékegysége a siemens;

jele: S. 1 S = 1 W–1

14.   A mágneses fluxus mértékegysége a weber;
jele: Wb. 1 Wb = 1 V × s

15.   A mágneses indukció mértékegysége a tesla;
jele: T. 1 T = 1 Wb × m–2

16.   Az induktivitás mértékegysége a henry;
jele: H. 1 H = 1 Wb × A–1

17.   A fényáram mértékegysége a lumen;
jele: lm. 1 lm = 1 cd × sr

18.   A megvilágítás mértékegysége a lux;
jele: lx. 1 lx = 1 lm × m–2

19.   A katalitikus aktivitás mértékegysége a katal;
jele: kat. 1 kat = 1 mol × s–1

20.   A síkszög mértékegysége a radián;
jele: rad. 1 rad = 1 m × m–1 = 1

21.   A térszög mértékegysége a szteradián;
jele: sr. 1 sr = 1 m2 × m –2 = 1

22.   A hõmérséklet származtatott SI egységének speciális megnevezése és jele a Celsius hõmérséklet kifejezésére:
A t Celsius hõmérsékletet a T és T0 két termodinamikai hõmérséklet közötti különbség határozza meg, ahol
T0 = 273,15 K. A hõmérsékleti tartomány vagy különbség mind kelvinekben, mind Celsius-fokokban kifejezhetõ.

A „Celsius-fok” egység a ,,kelvin” egységgel egyenlõ. Jele: °C.
(2) Az alap- és származtatott mértékegység többszöröseit és törtrészeit az egység neve elé illesztett, egy-egy szorzót

jelentõ, alább felsorolt prefixumok (SI-prefixumok) segítségével lehet képezni:
Prefixum neve Prefixum jele A prefixummal jelképezett szorzó

yotta Y 1024

zetta Z 1021

exa E 1018

peta P 1015

tera T 10121

giga G 109

mega M 106

kilo k 103

hekto h 102

deka da 101

deci d 10–1

centi c 10–2

milli m 10–3

mikro m 10–6
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Prefixum neve Prefixum jele A prefixummal jelképezett szorzó

nano n 10–9

piko p 10–12

femto f 10–15

atto a 10–18

zepto z 10–21

yocto y 10–24

Az SI egységek decimális többszöröseinek és osztóinak külön engedélyezett nevei és jelei
Mennyiség neve jele értéke

térfogat liter  l vagy L 1 l = 1 dm3

tömeg tonna t 1 t = 103 kg

(3) SI egységek alapján meghatározott egységek, amelyek azonban azok nem decimális többszörösei vagy osztói
Mennyiség neve jele értéke

Síkszög fordulat (nincs) 1 fordulat = 2 p rad
újfok újfok
fok °

szögperc ‘
szögmásodperc ”

Idõ perc min 1 min = 60 sec
óra h 1 h = 3600 sec
nap d 1 nap = 86    400 sec

Sebesség kilométer/óra km/h
Munka, energia wattóra Wh 1 Wh = 3600 J

III. Fejezet
Az SI alapegységektõl függetlenül meghatározott mértékegységek

(1) Atomi tömegegység; jele: u.
Az atomi tömegegység a szabad és nyugalmi állapotú szén 12C atom tömegének 12-ed része.

(2) Elektronvolt; jele: eV.
Az elektronvolt az a mozgási energia, amelyre az elektron akkor tesz szert, ha vákuumban 1 volt potenciálkülönbségen
halad át.

IV. Fejezet
A Nemzetközi Mértékegység-rendszeren kívüli, kizárólag meghatározott szakterületen használható tör vényes 
mértékegységek

HOSSZÚSÁG
(1) Csak a légi és tengeri hajózásban használható hosszúság-mértékegység a tengeri mérföld.

1 tengeri mérföld = 1852 m
(2) Csak a csillagászatban használható hosszúság-mértékegység a csillagászati (asztronómiai) egység.

1 csillagászati egység = 1,496 × 1011 m
(3) Csak a csillagászatban használható hosszúság-mértékegység a parszek; jele: pc.

1 pc = 3,0857 × 1016 m (közelítõ érték)
(4) Csak a csillagászatban használható hosszúság-mértékegység a fényév.

1 fényév = 9,460 × 1015 m (közelítõ érték)
(5) A tengeri mérfölddel, a csillagászati egységgel, a parszekkel és a fényévvel kapcsolatban SI-prefixumok nem

használhatók.
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TERÜLET
(1) Csak földterület meghatározására használható terület-mértékegység a hektár; jele: ha.

1 ha = 10 000 m2 = 104 m2

(2) A hektárral kapcsolatban SI-prefixumok nem használhatók.
NYOMÁS

(1) Csak folyadékok és gázok nyomásának meghatározására használható nyomás-mértékegység a bar; jele: bar.
1 bar = 100 000 Pa = 105 Pa

(2) Orvosi vérnyomásmérõ készülékeknél használható a higanyoszlop-milliméter; jele: mmHg.
1 mmHg = 133,322 Pa
TELJESÍTMÉNY

(1) Csak villamos látszólagos teljesítmény meghatározására használható teljesítmény-mértékegység a voltamper; jele:
VA.
1 VA = 1 W

(2) Csak elektromos meddõ teljesítmény meghatározására használható teljesítmény-mértékegység a var; jele: var.
1 var = 1 W.”

2.   melléklet a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelethez
„1. számú melléklet a 228/1996. (XII. 26.) Korm. rendelethez

Az õstermelõi igazolvány kiállítása iránti kérelem és az adatnyilvántartó lap tartalmi elemei

1.   Annak megjelölése, hogy az ügyfél elõször kéri az õstermelõi igazolvány kiállítását, vagy módosítást kér.
2.   Az ügyfél azonosító adatai:

a)  név,
b)  születési idõ,
c)  lakcím és levelezési cím,
d)  adóazonosító jel és adószám,
e)  a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez

kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl  szóló 2007. évi XVII. tör vény szerinti regisztrációs szám, amennyiben az
ügyfél ezzel rendelkezik,

f)  az ügyfél családi gazdálkodóként   való nyilvántartásba vételérõl  szóló határozat száma, amennyiben az ügyfél
családi gazdálkodó.

3.   Közös igazolvány kiállítása esetén:
a)  a közös igazolvány iránti kérelem tényének megjelölése,
b)  az ügyfél azonosító adatai körében annak a természetes személynek az adatai, akit közös nyilatkozattal

a családtagok megjelöltek, és akinek a nevére kérték,  illetve kérik az õstermelõi igazolvány kiállítását,
c)  az adatnyilvántartó lapon a közös igazolványban szereplõk neve, adóazonosító jele, születési éve, családtagi

minõsége.
4.   A tárgyévre vonatkozóan választott adózási mód, és – kizárólag az õstermelõi igazolvány kiállítása iránti kérelmen – ha

az ügyfél átalányadózást választ, az arra vonatkozó nyilatkozata, hogy mezõgazdasági õstermelõi tevékenységbõl
származó bevétele az Szja. tv. által meghatározott felsõ határt várhatóan nem haladja meg, és tudomása van arról,
hogy a tör vényi elõ írás szerint ha bevétele a felsõ határt meghaladja, akkor tételes költségelszámolást vagy 10 százalék 
költséghányadot kell alkalmaznia.

5.   Az ügyfél társadalombiztosítási rendszerben   való biztosítási jogviszonya és – kizárólag az õstermelõi igazolvány
kiállítása iránti kérelmen – az ügyfél nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy õstermelõként vagy egyéb jogviszonyban
minõsül biztosítottnak.

6.   A kiállított igazolvány száma és idõbeli hatálya.
7.   Az õstermelõi tevékenység kezdete.
8.   Kizárólag az adatnyilvántartó lapon a kiállító aláírásával és a kiállítás dátumával ellátva az igazolvány hatályának

meghosszabbításával, pótlásával, változásaival kapcsolatos adatok, valamint a kiadott értékesítési betétlapok
sorszámának megjelölése.

36604 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2009. évi 127. szám



9.   Az ügyfél saját gazdaságára és a termelésre vonatkozó adatok
9.1. az ügyfél által használt földre vonatkozó alábbi, földterületenként megadott adatok:

a)  a használt föld jelölése,
b)  a használt föld helye, címe, helyrajzi száma,
c)  a használt föld területe hektárban meghatározva,
d)  a használt föld aranykorona-értéke,
e)  a használt föld mûvelési ága;

9.2. az állattartásra alkalmas épületekre vonatkozó alábbi, épületenként megadott adatok:
a)  az állattartásra alkalmas épület jelölése,
b)  az állattartásra alkalmas épület helye,
c)  az állattartásra alkalmas épület alapterülete,
d)  az állattartásra alkalmas épület férõhelye,
e)  annak megjelölése, hogy az állattartásra alkalmas épület milyen állat elhelyezésére szolgál;

9.3. a kertészeti termelésre és a termékfeldolgozásra vonatkozó adatok;
9.4.  a saját gazdaság meglévõ eszközei alapján értékesíthetõ fõbb õstermelõi termékek, annak bemutatásával, hogy

az ügyfél – szándéka szerint – a saját termelésû legfontosabb növényi és állati termékeibõl mennyit tervez eladni;
9.5. a 9.4. ponthoz kapcsolódóan az arra vonatkozó nyilatkozatokat, hogy az ügyfélnek az erdei melléktermék

gyûjtésére írásbeli engedélye van,  illetve hogy más õstermelõvel közös eszközök mûködtetésében folyamatosan
részt vesz.

10.   Kizárólag az õstermelõi igazolvány kiállítása iránti kérelmen az ügyfél aláírása és a kérelem dátuma.”

3. melléklet a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelethez
„2. számú melléklet a 228/1996. (XII. 26.) Korm. rendelethez

Az õstermelõi igazolvány tartalmi elemei

 1.   Az ügyfél neve és lakcíme.
 2.   Közös õstermelõi igazolvány esetén a családtagok adatai.
 3.  Az ügyfél által a tárgyévre választott adózási mód.
 4.   Az ügyfél gazdaságának adatai:

a)  a használt földterületek jelölése, mûvelési ága, összesített területe,
b) az állattartásra alkalmas épületek jelölése, férõhelye, valamint az ott tartott állatfajták.

 5.  Az értékesítésre szánt termékek körének felsorolása.
 6.   Az igazolvány sorszáma.
 7.  Az igazolvány idõbeli hatálya.
 8.   Az igazolvány sorszámát tartalmazó hologramos érvényesítõ szelvény.
 9.   A kiállító aláírásával és a kiállítás dátumával ellátva a kiadott betétlapok számának, sorszámának, valamint az

igazolvány pótlásával, cseréjével összefüggõ változásoknak a megjelölése.
 10.   Az arra vonatkozó tájékoztatás, hogy

a)  az igazolványhoz értékesítési betétlap tartozik,
b) a vevõ és a felvásároló – aki számla alapján fizet, vagy a vételi jegyet kiállítja – ebbe jegyzi be az eladásra vonatkozó 

adatokat,
c)  adóelõleget levonni nem lehet az olyan eladások ellenértékébõl, amelyeket az értékesítési betétlapra nem írnak

fel az eladáskor,
d)  a vevõnek ezekrõl az eladásokról is tájékoztatnia kell az állami adóhatóságot.

 11.   Az igazolvány kiállításának helye és ideje.
 12.   A hatóság pecsétje és képviselõjének aláírása.”
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4.   melléklet a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelethez
„3. számú melléklet a 228/1996. (XII. 26.) Korm. rendelethez

Az értékesítési betétlap tartalmi elemei

 1.   Az õstermelõi igazolvány és az értékesítési betétlap sorszáma.
 2.   A kiállító aláírása és a hatóság pecsétje.
 3.  Állatonként,  illetve növényenként

a)  az adásvétel dátuma,
b) az állat,  illetve növény eladásáért járó összeg forintban,
c)  a vásárlást igazoló bizonylat száma,
d)  a vevõ (felvásárló) neve és aláírása.

 4.   Az arra vonatkozó tájékoztatás, hogy az ügyfélnek minden negyedév végén be kell írnia a negyedév utolsó napjáig
kapott azon õstermelõi termékek ellenértékének együttes összegét, amelyek az értékesítési betétlapon még nem
szerepelnek, továbbá hogy ennek alapján ki kell számítania az adóelõleget, és azt be kell fizetnie a negyedévet követõ
hónap 12-éig.

 5.  Az állat, valamint – szõlõ kivételével – a növény és a feldolgozott termék eladásából a tárgyév utolsó napjáig befolyt
összeg forintban.

 6.   A szõlõ és a must eladásából a tárgyév utolsó napjáig befolyt összeg forintban, a szõlõ mennyisége (kg) és egységára
(Ft/kg).

 7.  Virág és dísznövény eladásából a tárgyév utolsó napjáig befolyt összeg forintban.
 8.   Az 5–7. pontok szerinti tárgyévi összes bevétel.”

5.   melléklet a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelethez
„1. számú melléklet a 4/1998. (I. 16.) Korm. rendelethez

Az egyszeri berepülési engedély iránti kérelem adattartalma

 1.   Nemzetiség / Nationality.
 2.   Lajstromjel és a légijármû típusa (ICAO útmutató alapján) / Registration and type of the aircraft (ICAO aircraft

designator should be used).
 3.  Hívójel(ek) / Radio call sign(s).
 4.   Indulási repülõtér és a számított fékkioldási idõ (EOBT, világidõben, ICAO kód szerinti meghatározás) / Departure

aerodrome and EOBT (UTC, ICAO aerodrome designator should be added).
 5.  Dátum, idõpont és a Budapest Repüléstájékoztató Körzetbe (FIR) történõ belépési pont (világidõben) / Date, time and

point of entry into Budapest FIR (UTC).
 6.   A Budapest Repüléstájékoztató Körzetben tervezett repülés útvonala / Route of flight within Budapest FIR.
 7.  Célrepülõtér (ICAO kód szerint) és a számított érkezési idõ (ETA) (világidõben) / Destination aerodrome and ETA (UTC)

(ICAO aerodrome designator should be added).
 8.   A magyar repülõtérrõl történõ indulás dátuma és idõpontja (világidõben) / Date and time of departure from

a Hungarian aerodrome (UTC).
 9.   A Budapest Repüléstájékoztató Körzetbõl történõ kilépés dátuma, ideje és helye (világidõben) / Date, time and exit

point from Budapest FIR (UTC).
 10.   A repülés célja (veszélyes áruk esetén IATA kód szerint) / Purpose of the flight (Use IATA classification system if

dangerous goods).
 11.   Megjegyzés / Remarks.
 12.   A kérelmezõ aláírása / Signature of the applicant.”
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6.   melléklet a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelethez
„2. számú melléklet a 4/1998. (I. 16.) Korm. rendelethez

A többszöri berepülési engedély iránti kérelem adattartalma

 1.   Nemzetiség / Nationality
 2.   Lajstromjel és a légijármû típusa (ICAO útmutató alapján) / Registration and type of the aircraft (ICAO aircraft

designator should be used)
 3.  Hívójel(ek) / Radio call sign(s)
 4.   Megjegyzés / Remarks
 5.  Engedély kezdeti dátuma / Starting date of clearance
 6.   Engedély lejárati dátuma / Expiration date of clearance
 7.  A kérelmezõ aláírása / Signature of the applicant”

7.   melléklet a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelethez
„2. számú melléklet a 243/1998. (XII. 31.) Korm. rendelethez

Az állatkísérlet engedélyezése iránti kérelem tartalmi elemei

 1.   Az intézmény (felhasználó létesítmény) megnevezése és címe.
 2.   Az intézmény vezetõjének neve, munkaköre és levelezési címe.
 3.  A felhasználó létesítményt nyilvántartásba vevõ hatóság megnevezése és a felhasználó létesítmény nyilvántartásba

vételi sorszáma.
 4.   A kísérleti tevékenység (kutatási téma) megnevezése.
 5.  Annak megjelölése, hogy az alábbiak közül mely célkitûzésnek,  illetve célkitûzéseknek felel meg a kísérleti

tevékenység, azzal, hogy több célkitûzés megjelölése esetén meg kell jelölni a kísérlet elsõdleges célját:
a)  betegségek, kóros egészségi állapotok, rendellenességek megelõzése, felismerése és gyógyítása, ideértve

a gyógyszerek, vegyi anyagok és más termékek termelését, minõsítését, hatásosságának,  illetve
ártalmatlanságának vizsgálatát,

b) az ember, a gerinctelen és gerinces állatok vagy növények élettani állapotának feltárása, vizsgálata, szabályozása
vagy módosítása,

c)  környezetvédelem,
d)  tudományos kutatás,
e)  oktatás és gyakorlati képzés,
f)  igazságügyi orvostani vizsgálatok.

 6.   Az ügyfél nyilatkozata arról, hogy van-e a kérelem benyújtásakor hatályos engedélye a kérelemben megjelölt kísérleti
tevékenységre, amennyiben pedig van ilyen engedélye, az engedély számának és lejártának megjelölése.

 7.  Az ügyfél nyilatkozata arról, hogy van-e vagy volt-e engedélye más olyan kísérleti tevékenységre, amely az
engedélyezni kért kísérleti tevékenység elõzményének tekinthetõ, amennyiben pedig van vagy volt ilyen engedélye,
az engedély számának és lejártának megjelölése.

 8.   A kísérleti tevékenység rövid ismertetése, tudományos indokolása, amelynek keretében az ügyfélnek
a)  be kell mutatnia a kísérlet célját, indokoltságát, tudományos megalapozottságát (lehetõleg szakirodalmi

hivatkozásokkal) és a várható eredményeket,
b) ha rutinvizsgálatról van szó, hivatkoznia kell a szükségességet igazoló dokumentumra (elõ írásra),
c)  ha oktatási célból történik a beavatkozás, legfeljebb egy oldalban körvonalaznia kell annak hasznát a képzésben

résztvevõk számára,
d)  le kell írnia az alkalmazott korszerû módszertan indokoltságát és tudományos megalapozottságát,
e)  ki kell térnie arra, hogy éreznek-e fájdalmat az állatok a kísérlet folyamán, és ha igen, le kell írnia az alkalmazott

fájdalomcsillapítási eljárásokat,
f)  nyilatkoznia kell arról, hogy akut vagy krónikus (egy napnál hosszabb) kísérletrõl van-e szó,
g)  nyilatkoznia kell arról, hogy végeznek-e mûtétet a kísérletben,
h)  be kell mutatnia, hogyan történik az állatok életének kioltása.
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 9.   A kísérletben felhasználni kívánt állatfajok felsorolása a felhasználni kívánt állatok tervezett számának megjelölésével.
 10.   A Munkahelyi Állatkísérleti Bizottság nyilatkozata arról, hogy

a)  az engedélyezni kért kísérleti tevékenység során csak olyan vizsgálati eljárásokat alkalmaznak, amelyeket
a Munkahelyi Állatkísérleti Bizottság elõ ze tesen elbírált, és azok alkalmazását jóváhagyta,

b) szerepel-e kivételesként engedélyezendõ vizsgálat a kísérleti tevékenységben,
c)  az állatkísérleti tevékenységben részt vevõ összes személy a jogszabályok által elõírt állatvédelmi oktatásban

részesült,
d)  a beterjesztett kérelmet támogatja.

 11.   A 10. pont szerinti nyilatkozatokra vonatkozóan a Munkahelyi Állatkísérleti Bizottság elnökének neve, olvasható
aláírása és a nyilatkozattétel dátuma.

 12.   A felhasználó létesítmény által a kérelmezett kísérleti tevékenységben foglalkoztatni szánt munkatársak nevének,
végzettségének,  illetve szakképzettségének a felsorolása.

 13.   Az ügyfél nyilatkozata arról, hogy a felhasználó létesítmény rendelkezik-e egyéb minõsítéssel (például GLP, ISO stb.).
 14.   Az ügyfél nyilatkozata arról, hogy a kísérletekbe bevont állatok szükség szerinti állatorvosi ellátása biztosított.
 15.   Az ügyfél nyilatkozata arról, hogy a kérelemben megjelölt adatok megfelelnek a  valóságnak.
 16.   Az ügyfél nyilatkozata arról, hogy a kísérleti tevékenység során az állatok kíméletére és védelmére vonatkozó

jogszabályokat betartja és betartatja.
 17.   A kérelem kelte.
 18.   Az ügyfél cégszerû aláírása.”

8.   melléklet a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelethez
„2. számú melléklet a 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelethez

Fogyatékossági támogatás iránti kérelem tartalma

 1.   A kérelem tárgya: fogyatékossági támogatás megállapítása vagy az állapotrosszabbodás  miatt a támogatás
mértékének módosítása.

 2.   A kérelmezõ azonosítása és a kérelem elbírálása érdekében szükséges személyes adatok:
a)  természetes személyazonosító adatai,
b) állampolgársága vagy bevándorolt, letelepedett, menekült jogállása,
c)  TAJ-száma,
d)  lakóhelye, tartózkodási helye, továbbá
e)  ha gondnokság alatt áll, a gondnok neve, címe.

 3.  Annak megjelölése, hová kéri a kérelmezõ a fogyatékossági támogatás folyósítását.
 4.   A kérelmezõ nyilatkozata arról, hogy

a)  vakok személyi járadékában nem részesül,
b) magasabb összegû családi pótlékban részesül-e, és ha igen, akkor arról  való nyilatkozata, hogy errõl lemond,

valamint
c)  a támogatást folyósító szervnek 15 napon belül bejelent minden olyan, a körülményeiben bekövetkezett

változást, amely a támogatásra  való jogosultságot vagy annak folyósítását befolyásolja.
 5.  Mellékletek:

a)  orvosi beutaló,
b) a fogyatékosságot igazoló orvosi dokumentáció.”
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9.   melléklet a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelethez
„3. számú melléklet a 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelethez

Vakok személyi járadékában részesülõ személy fogyatékossági támogatás iránti kérelmének tartalma

 1.   A kérelem tárgya:
a)  a vakok személyi járadékára  való jogosultságról történõ lemondás és az alacsonyabb mértékû fogyatékossági

támogatás megállapítása és folyósítása iránti kérelem vagy
b) a vakok személyi járadékára  való jogosultságról történõ lemondás és a magasabb mértékû fogyatékossági

támogatás megállapítása és folyósítása iránti kérelem.
 2.   A kérelmezõ azonosítása és a kérelem elbírálása érdekében szükséges személyes adatok:

a)  természetes személyazonosító adatai,
b) állampolgársága vagy bevándorolt, letelepedett, menekült jogállása,
c)  TAJ-száma,
d)  lakóhelye, tartózkodási helye, továbbá
e)  ha gondnokság alatt áll, a gondnok neve, címe.

 3.  Annak megjelölése, hová kéri a kérelmezõ a fogyatékossági támogatás folyósítását.
 4.   A kérelmezõ nyilatkozata arról, hogy

a)  magasabb összegû családi pótlékban nem részesül,
b) a támogatást folyósító szervnek 15 napon belül bejelent minden olyan, a körülményeiben bekövetkezett

változást, amely a támogatásra  való jogosultságot vagy annak folyósítását befolyásolja, valamint
c)  az 1. pont b) alpontja szerinti esetben vállalja a szakértõi vizsgálatot végzõ szervvel  való együttmûködést.

 5.  Mellékletek: az 1. pont b) alpontja szerinti esetben orvosi beutaló.”

10.   melléklet a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelethez
„2. számú melléklet a 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelethez

A magán-munkaközvetítõi tevékenység folytatásához szükséges bejelentés adattartalma

 1.   A bejelentõ neve, székhelye, cégszerû aláírása.
 2.   A szervezet formája.
 3.  A képviseletre jogosult személy(ek) neve, címe.
 4.   A magán-munkaközvetítõi tevékenység végzésének iránya (csak belföldre, csak külföldre vagy belföldre és külföldre).
 5.  A magán-munkaközvetítõi tevékenység folytatásának helye(i), az irodahelyiség(ek) címe, telefonszáma, felszereltsége

(telefon, telefax, számítógép, egyéb).”

11.   melléklet a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelethez
„1. számú melléklet a 326/2001. (XII. 30.) Korm. rendelethez

A családi gazdaság nyilvántartásba vétele iránti kérelem tartalmi elemei

 1.   A családi gazdálkodó természetes személyazonosító adatai, lakcíme, adóazonosító jele, adószáma, legmagasabb
iskolai végzettsége és a végzettséget igazoló okirat száma.

 2.   A gazdálkodó család tagjainak természetes személyazonosító adatai, lakcíme,  illetve rokoni jogviszonya kódja.
 3.  A családi gazdaság részét képezõ termõföldekhez kapcsolódó következõ adatoknak a termõföld fekvése szerinti

településenként  való megjelölése:
a)  a termõföld helyrajzi száma,
b) a termõföld mûvelési ága,
c)  a termõföld területe hektárban,
d)  a termõföld külterületi vagy belterületi fekvése.
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 4.   A családi gazdaság részét képezõ termõföldek összterülete.
 5.  A kérelem kelte.
 6.   Az ügyfél aláírása.”

12.   melléklet a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelethez
„2. számú melléklet a 40/2002. (III. 21.) Korm. rendelethez

Az építésügyi hatósági engedély iránti kérelem adattartalma

 1.   Az építtetõ adatai: megnevezése, címe, a kapcsolattartó neve és elérhetõsége.
 2.   A kérelemmel érintett építmény adatai: megnevezése, rendeltetése és azonosítója.
 3.  Az építési helyszín adatai: címe, helyrajzi száma.
 4.   A használó (katonai) szervezet adatai: megnevezése, címe, kapcsolattartó neve és elérhetõsége.
 5.  A kérelmezett engedély fajtája.
 6.   A kérelem tárgya és annak rövid leírása.
 7.  A kérelem tárgyával összefüggésben korábban keletkezett hatósági határozatok megnevezése, száma, kelte, jogerõre

emelkedésének napja.
 8.   A közremûködõ tervezõ vagy tervezõk neve, címe, jogosultsága.
 9.   A benyújtott mellékletek felsorolása és mennyisége.

 10.   Az építtetõ kérelme.
 11.   Keltezés, az építtetõ cégszerû aláírása.”

13.   melléklet a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelethez
„4. számú melléklet a 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelethez

Hatósági igazolvány adattartalma

 1.   Eljáró jegyzõ megnevezése.
 2.   Szolgáltató megnevezése, székhelye (lakóhelye, tartózkodási helye) és statisztikai számjele.
 3.  A nem üzleti célú közösségi, szabadidõs szálláshely nyilvántartási száma és pontos címe, helyrajzi szám megadásával.
 4.   Annak megjelölése, hogy a szolgáltató a szolgáltatást fõtevékenységként, kiegészítõ tevékenységként,

melléktevékenységként végzi.
 5.  Annak megjelölése, hogy a nem üzleti célú közösségi, szabadidõs szálláshely állandó felügyelettel vagy állandó

felügyelet nélkül üzemel.
 6.   Annak megjelölése, hogy a nem üzleti célú közösségi, szabadidõs szálláshely állandó jelleggel, idényjelleggel vagy

alkalmi jelleggel üzemel.
 7.  A szállástípus és a bejelentett altípusok megnevezése, minõsítése (kategóriája), jelzõszáma, a szobák és a férõhelyek

száma, valamint a szolgáltatás SZJ-száma.”

14.   melléklet a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelethez
„1. számú melléklet a 68/2004. (IV. 15.) Korm. rendelethez

A szolgáltatási engedély iránti kérelem adattartalma

 1.   A közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól  szóló tör vény ben foglaltakon túl az engedélyt kérõre vonatkozó
adatok:
a)  az engedélyt kérõ telefonos elérhetõsége és telefaxszáma,
b) cégjegyzékszám vagy más jogszabállyal rendszeresített nyilvántartási vagy azonosítószám,
c)  a vezetõ tisztségviselõ természetes személyazonosító adatai,
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d)  a postai tevékenység szakmai irányításáért felelõs vezetõ állású munkavállaló (illet ve tisztségviselõ) természetes
személyazonosító adatai,

e)  az általános képviseleti joggal felruházott személy (ha van ilyen felelõs személy) telefonos elérhetõsége és
elektronikus levélcíme,

f)  az engedélyt kérõ központi ügyfélszolgálatának címe és elérhetõsége (telefonos elérhetõség, elektronikus
levélcím, honlapjának címe),

g)  a hírközlési hatósággal  való kapcsolattartásra az engedélyt kérõ által kijelölt személy adatai (beosztása, címe,
telefonos elérhetõsége, elektronikus levélcíme).

 2.   A postai szolgáltatásra vonatkozó adatok:
a)  a postai szolgáltatás általános adatai (megnevezése a Pt. vonatkozó rendelkezése megjelölésével, besorolása

a Szolgáltatások Jegyzéke alapján, beindításának tervezett idõpontja),
b) a postai szolgáltatás rövid leírása, minõségi paraméterek,
c)  a postai szolgáltatás ellátásának közigazgatási területe.

 3.  A szolgáltatási engedély iránti kérelemhez csatolt mellékletek:
a)  a cégjegyzékben nyilván nem tartott jogi személy esetén a jogi személy létesítésérõl  szóló jogszabály, határozat

vagy okirat másolata, és ha a cégjegyzékben nyilván nem tartott jogi személy létrejötte nyilvántartásba vételhez
van kötve, a nyilvántartásba vételt igazoló okirat másolata,

b) az engedélyt kérõ általános szerzõdési feltételei,
c)  az engedélyt kérõ azonosítására alkalmas dátumnyomat,  illetve bérmentesítési lenyomat, jelzés, módszer

mintája,
d)  az engedélyt kérõ teljesítõképességét igazoló dokumentumok,
e)  az engedélyt kérõ szakmai alkalmasságát igazoló dokumentumok,
f)  a postai szolgáltatás ellátásához szükséges tárgyi feltételek rendelkezésre állását és megfelelõségét igazoló

nyilatkozat,
g)  a postai szolgáltatás ellátásához szükséges vagyoni biztosíték rendelkezésre állását igazoló dokumentumok,
h)  a titkos információgyûjtésre,  illetve titkos adatszerzésre felhatalmazott szervezetekkel  való együttmûködés

teljesítésére vonatkozó nyilatkozat.”

15.   melléklet a 182/2009. (IX. 10.)  Korm. rendelethez
„2. számú melléklet a 68/2004. (IV. 15.) Korm. rendelethez

A postai szolgáltatási tevékenységre vonatkozó bejelentés adattartalma

 1.   A bejelentõre,  illetve a postai szolgáltatóra vonatkozó adatok:
a)  a bejelentõ,  illetve a postai szolgáltató neve, lakcíme vagy székhelye, valamint telefonos elérhetõsége és

telefaxszáma,
b) cégjegyzékszám vagy más jogszabállyal rendszeresített nyilvántartási vagy azonosítószám,
c)  a vezetõ tisztségviselõ természetes személyazonosító adatai,
d)  az általános képviseleti joggal felruházott személy (ha van ilyen felelõs személy) neve, címe vagy székhelye,

valamint telefonos elérhetõsége és elektronikus levélcíme,
e)  a bejelentõ,  illetve a postai szolgáltató központi ügyfélszolgálatának címe és elérhetõsége (telefonos elérhetõség, 

elektronikus levélcím, honlapjának címe),
f)  a hírközlési hatósággal  való kapcsolattartásra a bejelentõ által kijelölt személy adatai (neve, beosztása, címe,

telefonos elérhetõsége, elektronikus levélcíme).
 2.   A postai szolgáltatásra vonatkozó adatok:

a)  a postai szolgáltatás általános adatai:
aa)  megnevezése (a Pt. vonatkozó rendelkezése megjelölésével),
ab)  statisztikai jelzõszáma,
ac)  besorolása a Szolgáltatások Jegyzéke alapján,
ad)  a postai szolgáltatás beindításának tervezett idõpontja,

b) a postai szolgáltatás rövid leírása, minõségi paraméterek,
c)  a postai szolgáltató ellátásának közigazgatási területe.
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 3.  A bejelentéshez csatolt mellékletek:
a)  cégjegyzékben nyilván nem tartott jogi személy esetén a jogi személy létesítésérõl  szóló jogszabály, határozat

vagy okirat másolata, és ha a cégjegyzékben nyilván nem tartott jogi személy létrejötte nyilvántartásba vételhez
van kötve, a nyilvántartásba vételt igazoló okirat másolata,

b) a bejelentõ,  illetve a postai szolgáltató általános szerzõdési feltételei,
c)  a bejelentõ,  illetve a postai szolgáltató azonosítására alkalmas dátumnyomat,  illetve bérmentesítési lenyomat,

jelzés, módszer mintája,
d)  a titkos információgyûjtésre,  illetve titkos adatszerzésre felhatalmazott szervezetekkel  való együttmûködés

teljesítésére vonatkozó nyilatkozat.”

16.   melléklet a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelethez
„Melléklet a 63/2005. (IV. 8.) Korm. rendelethez

Az önálló ingatlanná alakítással kapcsolatos költségek megelõlegezésére vonatkozó nyilatkozat 
tartalmi elemei

 1.   A kérelmezõ természetes személyazonosító adatai, lakcíme, levelezési címe és telefonszáma.
 2.   Az önálló ingatlanná alakítási kérelemmel érintett földrészlettel kapcsolatos alábbi adatok:

a)  a földrészlet fekvése szerinti település neve,
b) a földrészlet helyrajzi száma,
c)  a kérelmezõ tulajdoni hányada.

 3.  A kérelmezõ nyilatkozata, hogy a 2. pont c) alpont szerinti tulajdoni hányada önálló ingatlanná alakításával
kapcsolatos költségek megelõlegezését, amennyiben a tárgyévben rendelkezésre álló költségvetési elõirányzat
felhasználásra került, vállalja.

 4.   A nyilatkozat kelte.
 5.  A kérelmezõ aláírása.”

17.   melléklet a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelethez
„6. számú melléklet a 25/2006. (II. 3.) Korm. rendelethez

Kérelem, változásbejelentés 
VOC-tartalmú termékek forgalmazására jogosító engedély iránt

 1.   A kérelem tárgya, változásbejelentés esetén a bejelentõ nyilvántartási száma.
 2.   A kérelmezõ, bejelentõ

a)  neve, képviselõje neve,
b) címe vagy székhelye,
c)  telefonszáma, faxszáma, e-mail címe,
d)  internetcíme,
e)  cégjegyzékszáma, egyéni vállalkozói nyilvántartási száma és
f)  üzletének vagy telephelyének címe.

 3.  A szakképesítéssel rendelkezõ neve, a szakképesítés megnevezése.
 4.   A kérelemhez csatolandó melléklet

a)  a 30 napnál nem régebben kiállított közokirati igazolás arról, hogy a kötelezett – a kérelem benyújtásának
idõpontjában – az adózás rendjérõl  szóló 2003. évi XCII. törvény 178.  § 32. pontja szerint köztartozásmentes
adózónak minõsül, vagy a kérelmezõ nyilatkozata arról, hogy – a kérelem benyújtásának idõpontjában – szerepel
a köztartozásmentes adózói adatbázisban, és

b) a szakképesítést igazoló bizonyítvány vagy annak közjegyzõ által hitelesített másolata.”
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18. melléklet a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelethez
„3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez

Kérelem
aktív korúak ellátásának megállapítására

I. Személyes adatok
1. A kérelmezõ személyre vonatkozó személyes adatok:

Neve: ...........................................................................................................................................................................................................................
Születési neve: .........................................................................................................................................................................................................
Anyja neve: ...............................................................................................................................................................................................................
Születési hely, év, hó, nap: ..................................................................................................................................................................................
Lakóhely: ...................................................................................................................................................................................................................
Tartózkodási hely: ..................................................................................................................................................................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ............................................................................................................................................................
Telefonszám (nem kötelezõ megadni): ..........................................................................................................................................................
Bankszámlaszám (akkor kell megadni, ha a folyósítást bankszámlára kéri.): ...................................................................................
A folyószámlát vezetõ pénzintézet neve: .....................................................................................................................................................

2. A kérelmezõ családi állapota:
 egyedülálló
 házastársával/élettársával él együtt

3. A kérelmezõ
 fogyatékossági támogatásban részesül
 fogyatékossági támogatásban nem részesül

4. A kérelmezõ iskolai végzettsége:
 8 általánosnál kevesebb
 8 általános
 középiskolai érettségi
 felsõfokú

5. A kérelmezõ szakképzettsége:
 szakképzettséggel nem rendelkezik
 szakképzettséggel rendelkezik, annak megnevezése:

6. A házastárs/élettárs személyes adatai:
Neve: ...........................................................................................................................................................................................................................
Születési neve: .........................................................................................................................................................................................................
Anyja neve: ...............................................................................................................................................................................................................
 Születési hely, év, hó, nap: ..................................................................................................................................................................................
Lakóhely: ...................................................................................................................................................................................................................
Tartózkodási hely: ..................................................................................................................................................................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ............................................................................................................................................................

7. A kérelmezõ házastársa/élettársa
 fogyatékossági támogatásban részesül
 fogyatékossági támogatásban nem részesül

8. A kérelmezõvel együtt élõ, eltartott gyermekeinek száma összesen: ............ fõ

Név Születési hely, év, hó, nap
16. évet betöltött személy esetén

az oktatási intézmény
megnevezése

Megjegyzés*
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*  Ebben az oszlopban kell feltüntetni,
– ha a gyermekre tekintettel gyermekgondozási segélyt, gyermeknevelési támogatást, gyermekgondozási díjat vagy

terhességi gyermekágyi segélyt folyósítanak,
– ha a 16–20 év közötti gyermek nem jár oktatási intézménybe, de önálló keresettel még nem rendelkezik, vagy
– életkortól függetlenül a tartós betegség vagy fogyatékosság fennállását, amennyiben ez az állapot a gyermek

25. életévének betöltését megelõzõen is fennállt.

II. Jövedelemi adatok
A kérelmezõ, valamint házastársának (élettársának) és a vele egy háztartásban élõ gyermekeinek a havi jövedelme
forintban:

A jövedelem típusa Kérelmezõ
Házastársa
 (élettársa)

Gyermekei

1.  Munkaviszonyból és más
foglalkoztatási jogviszonyból származó
ebbõl: közfoglalkoztatásból származó

2.  Társas és egyéni vállalkozásból,
õstermelõi,  illetve szellemi és más
önálló tevékenységbõl származó

3.  Alkalmi munkavégzésbõl származó
4.  Táppénz, gyermekgondozási

támogatások
5.  Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerû

rendszeres szociális ellátások
6.  Önkormányzat és munkaügyi szervek

által folyósított ellátások
7.  Egyéb jövedelem
8. Összes jövedelem

III. Jogosultsági feltételekre vonatkozó adatok
Az aktív korúak ellátására  való jogosultság megállapításának jogcíme:

 egészségkárosodott
Jelölje aláhúzással, ha csatolta:
a) az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértõi Intézet szakértõi bizottságának érvényes és hatályos

szakvéleményét vagy szakhatósági állásfoglalását;
b) a Magyar Államkincstár területileg ille té kes Regionális Igazgatóságának igazolását a fogyatékossági támogatás

vagy a vakok személyi járadékának folyósításáról.
Amennyiben Ön a b) pontban foglaltakat nem igazolta, a hivatal által adatszolgáltatási kérelemmel megkereshetõ (az
ellátást folyósító) hatóság megnevezése és címe: .....................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................

 állástalan
Jelölje aláhúzással, ha csatolta:
a) annak a regionális munkaügyi központnak, ille tõ leg kirendeltségének igazolását, amely a munkanélküli

járadékot, álláskeresési járadékot, álláskeresési segélyt, vállalkozói járadékot folyósította, vagy amellyel a kérelem
benyújtása elõtt együttmûködött;

b) az együttmûködésre kijelölt szerv igazolását a 2009. január 1-jét megelõzõen teljesített megelõzõ
együttmûködésrõl;

c) a korábban folyósított szociális ellátások megszüntetésérõl hozott határozatot vagy az ellátást korábban folyósító
szerv igazolását;

d) az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat másolatát,  illetve okirat hiányában – 35. életévét betöltött
személy esetében – az alapfokú vagy annál alacsonyabb végzettségrõl  szóló nyilatkozatot.
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Amennyiben Ön e jogcímen kéri az aktív korúak ellátására  való jogosultság megállapítását és közoktatási
intézményben tanulmányokat folytató, 14 év alatti gyermekével él egy háztartásban, alább külön jelölje, ha csatolta
a közoktatási intézmény igazolását arról, hogy a gyermek napközbeni ellátását nem tudja biztosítani:

 a fenti igazolást a kérelemhez csatoltam.
Amennyiben Ön
– az a) pontban foglalt igazolást nem csatolta, a hivatal által adatszolgáltatási kérelemmel megkereshetõ regionális

munkaügyi központ (kirendeltség) megnevezése és címe:
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
– a b) pontban foglalt igazolást nem csatolta, a hivatal által adatszolgáltatási kérelemmel megkereshetõ azon

együttmûködésre kijelölt szerv megnevezése és címe, amellyel a kérelem benyújtása elõtt együttmûködött:
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
– a c) pontban foglalt határozatot, igazolást nem csatolta, a hivatal által adatszolgáltatási kérelemmel megkereshetõ,

a korábbi szociális ellátást megszüntetõ szerv megnevezése és címe:
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................

IV. Nyilatkozatok
Felelõsségem tudatában kijelentem, hogy
kérelmezõ:
– *életvitelszerûen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek (a megfelelõ rész aláhúzandó),
– keresõtevékenységet nem folytatok,
– gyermekgondozási segélyben,  illetve gyermeknevelési támogatásban nem részesülök,
– közoktatási, ille tõ leg felsõoktatási intézményben nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat nem

folytatok,
– vállalom az elhelyezkedésem érdekében szükséges nyilvántartásba vételt és álláskeresési hatósági szerzõdés

megkötését,
– vállalom az általános iskolai végzettség,  illetve a szakképzés megkezdéséhez szükséges képzés megszerzését,
– vállalom a beilleszkedést segítõ programban  való részvételt
házastárs/élettárs:
– *életvitelszerûen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek (a megfelelõ rész aláhúzandó),
– a kérelemben közölt adatok a  valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok  valódiságát a szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról  szóló 1993. évi III. törvény 10.  § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – az Adó- és
Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal hatáskörrel és ille té kességgel rendelkezõ igazgatósága útján, valamint a Kincstár által
vezetett egységes szociális nyilvántartásban szereplõ adatok alapján – ellenõrizheti.
Hozzájárulok a kérelemben szereplõ adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történõ felhasználásához.

Dátum: ...................................................

.................................................................. ..............................................................
kérelmezõ nagykorú hozzátartozók aláírása

* Ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel is rendelkezik.
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Tájékoztató
a kérelem kitöltéséhez

A megfelelõ választ X-szel kell jelölni,  illetve a hiányzó adatokat kitölteni.

I. Személyes adatok
Egyedülálló az a személy, aki hajadon, nõtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, kivéve, ha élettársa van. A
házastársak akkor tekinthetõk különélõnek, ha a lakcímük különbözõ.
Közös háztartásban élõ eltartott gyermeknek számít:
– a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezõ,
– a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezõ, nappali oktatás munkarendje szerint

tanulmányokat folytató,
– a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezõ, felsõoktatási intézmény nappali tagozatán

tanulmányokat folytató,
– korhatárra  való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista,  illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos

vér szerinti, örökbe fogadott,  illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését
megelõzõen is fennállt.

A tartósan beteg, az autista,  illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott,
 illetve nevelt gyermek egészségi állapotára vonatkozó igazolásokat a kérelemhez csatolni kell.
Amennyiben a tanulói, hallgatói jogviszony fennállását a kérelmezõ nem igazolja, úgy a hivatal adatszolgáltatás iránti
kérelemmel az Oktatási Hivatalt megkeresi.

II. Jövedelmi adatok
Jövedelem: a személyi jövedelemadóról  szóló tör vény szerint meghatározott, belföldrõl vagy külföldrõl származó
– megszerzett – vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figye lembe nem vett bevételt és az adómentes
jövedelmet is, továbbá az a bevétel, amely után az egyszerûsített vállalkozói adóról,  illetve az egyszerûsített
közteherviselési hozzájárulásról  szóló tör vény szerint adót,  illetve hozzájárulást kell fizetni.
A jövedelmi adatok alatt havi nettó jövedelmet kell érteni. A nettó jövedelem kiszámításánál a bevételt az elismert
költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett összegben kell feltüntetni. Elismert költségnek minõsül
a személyi jövedelemadóról  szóló tör vény ben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj. Befizetési
kötelezettségnek minõsül a személyi jövedelemadó, az egyszerûsített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelõ
egyszerûsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási
járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.
Ha a magánszemély az egyszerûsített vállalkozói adó vagy egyszerûsített közteherviselési hozzájárulás alapjául
szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthetõ a személyi jövedelemadóról  szóló tör vény szerint elismert költségnek
minõsülõ igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezõgazdasági õstermelõ adóévi
õstermelésbõl származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illet ve ha részére támogatást folyósítottak,
annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthetõ az igazolt költségekkel, továbbá
a bevétel 40%-ának megfelelõ összeggel vagy a bevétel 85%-ának, ille tõ leg állattenyésztés esetén 94%-ának
megfelelõ összeggel.
Nem minõsül jövedelemnek, így a jövedelembe sem kell beszámítani a temetési segélyt, az alkalmanként adott
átmeneti segélyt, a lakásfenntartási támogatást, az adósságcsökkentési támogatást, a rendkívüli gyermekvédelmi
támogatást, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény keretében nyújtott pénzbeli támogatást, a kiegészítõ
gyermekvédelmi támogatás melletti pótlékot, a nevelõszülõk számára fizetett nevelési díjat és külön ellátmányt, az
anyasági támogatást, a tizenharmadik havi nyugdíjat, a szépkorúak jubileumi juttatását, a súlyos mozgáskorlátozott
személyek pénzbeli közlekedési kedvezményeit, a vakok személyi járadékát és a fogyatékossági támogatást, a fogadó
szervezet által az önkéntesnek külön tör vény alapján biztosított juttatást, a házi segítségnyújtás keretében társadalmi
gondozásért kapott tiszteletdíjat, az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatást. Nem minõsül jövedelemnek az
alkalmi munkavállalói könyvvel történõ foglalkoztatás révén szerzett bevétel, ha havi ellenértéke a minimálbér 50%-át
nem haladja meg, továbbá a közmunkából, közhasznú munkából vagy közcélú munkából származó havi
jövedelemnek az öregségi nyugdíj legkisebb összegét meghaladó része.
A családtagok jövedelmét külön-külön kell feltüntetni. A családi pótlékot, az árvaellátást és a tartásdíj címén kapott
összeget annak a személynek a jövedelmeként kell figye lembe venni, akire tekintettel azt folyósítják.
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A havi jövedelem kiszámításakor
– rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelõzõ hónap,
– nem rendszeres jövedelem,  illetve vállalkozásból, õstermelésbõl származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását

megelõzõ tizenkét hónap
alatt kapott összeg egy havi átlagát kell együttesen figye lembe venni.
Jövedelem típusai:
1.  Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem: különösen a munkaviszonyban,

közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban, bírósági, ügyészségi, igazságügyi szolgálati jogviszonyban,
honvédség, rendvédelmi szervek, polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos és szerzõdéses szolgálati
jogviszonyában folytatott munkavégzésre irányuló tevékenységbõl, továbbá szövetkezet tagjaként folytatott
– személyes közremûködést igénylõ – tevékenységbõl származó jövedelem. Közfoglalkoztatásból származó
jövedelem alatt a közmunkából, a közhasznú munkából vagy a közcélú munkából származó jövedelmet kell érteni.

2.  Társas és egyéni vállalkozásból, õstermelõi,  illetve szellemi és más önálló tevékenységbõl származó jövedelem: itt
kell feltüntetni a jogdíjat, továbbá a bérbeadó, a választott könyvvizsgáló tevékenységébõl származó jövedelmet,
a gazdasági társaság magánszemély tagja által külön szerzõdés szerint teljesített mellékszolgáltatást.

3. Alkalmi munkavégzésbõl származó jövedelem: alkalmi munkavállalói könyvvel történõ foglalkoztatás révén
szerzett bevétel. Nem minõsül jövedelemnek az alkalmi munkavállalói könyvvel történõ foglalkoztatás révén
szerzett bevétel, ha havi ellenértéke a minimálbér 50%-át nem haladja meg.

4.  Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj,
gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, gyermektartásdíj.

5.  Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerû rendszeres szociális ellátások: öregségi, rokkantsági, baleseti rokkantsági
nyugdíj, özvegyi és szülõi nyugdíj, árvaellátás és baleseti hozzátartozói nyugellátások; rendszeres szociális
járadék, átmeneti járadék, bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, rokkantsági járadék, rehabilitációs
járadék, politikai rehabilitációs ellátások, házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék.

6.  Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: különösen az idõskorúak járadéka, a rendszeres
szociális segély, a rendelkezésre állási támogatás, az ápolási díj, az adósságcsökkentési támogatás; munkanélküli
járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, képzési támogatásként folyósított keresetpótló juttatás.

7.  Egyéb jövedelem: például az ösztöndíj, szakképzéssel összefüggõ pénzbeli juttatások, nevelõszülõi díj, szociális
gondozói díj, végkielégítés és állampapírból származó jövedelem, ingatlan és ingó tárgyak értékesítésébõl,
vagyoni értékû jog átruházásából származó jövedelem, életjáradékból, föld és más ingatlan bérbeadásából
származó jövedelem,  illetve minden olyan jövedelem, amely az elõzõ sorokban nem került feltüntetésre.
A jövedelemnyilatkozatban szereplõ jövedelmekrõl a jövedelem típusának megfelelõ iratot vagy annak
másolatát a kérelemhez mellékelni szükséges.

III. Jogosultsági feltételekre vonatkozó adatok
Egészségkárosodott az a személy, aki
a)  munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette,  illetve egészségkárosodásának mértéke legalább 50%-os, vagy
b) vakok személyi járadékában részesül, vagy
c)  fogyatékossági támogatásban részesül.
A kérelemhez
– az a) pontban meghatározott esetben mellékelni kell az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértõi Intézet

szakértõi bizottságának a munkaképesség legalább 67%-os mértékû csökkenésérõl,  illetve a legalább 50%-os
mértékû egészségkárosodásáról készült érvényes és hatályos szakvéleményét, elõ ze tes szakhatósági állásfoglalását
vagy szakhatósági állásfoglalását;

– a b) és c) pontokban meghatározott esetekben pedig
> vagy mellékelni kell a Magyar Államkincstár ille té kes Regionális Igazgatóságának igazolását arról, hogy a vak
személy vakok személyi járadékában, a súlyosan fogyatékos személy pedig fogyatékossági támogatásban részesül,
> vagy meg kell adni a folyósító szerv nevét és címét.

Állástalan az a személy:
a) akinek a munkanélküli járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, vállalkozói járadék (a továb biak ban

együtt: álláskeresési támogatás) folyósítási idõtartama lejárt, és álláskeresést ösztönzõ juttatásban,  illetve képzési
támogatásként keresetpótló juttatásban nem részesül, vagy
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b) akinek az álláskeresési támogatás folyósítását keresõtevékenység folytatása  miatt a folyósítási idõtartam lejártát
megelõzõen szüntették meg, és a keresõtevékenységet köve tõen az álláskeresési támogatásra nem szerez
jogosultságot, vagy

c) aki az aktív korúak ellátására  való jogosultság iránti kérelem benyújtását megelõzõ két évben a regionális
munkaügyi központtal, ille tõ leg annak kirendeltségével (a továb biak ban: munkaügyi központ) vagy 2009. január
1-jét megelõzõen a lakó-, tartózkodási hely szerint ille té kes települési önkormányzat által kijelölt szervvel
(a továb biak ban: együttmûködésre kijelölt szerv) legalább egy év idõtartamban együttmûködött, vagy

d) akinek az ápolási díj, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, a rendszeres szociális járadék,
a bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, az átmeneti járadék, rehabilitációs járadék, a rokkantsági nyugdíj,
a baleseti rokkantsági nyugdíj, az ideiglenes özvegyi nyugdíj, továbbá az árvaellátás megszûnése  miatt az özvegyi
nyugdíj folyósítását megszüntették, és közvetlenül a kérelem benyújtását megelõzõen a munkaügyi központtal,  illetve 
annak kirendeltségével vagy az együttmûködésre kijelölt szervvel legalább három hónapig együttmûködött,

e) akinek az aktív korúak ellátására  való jogosultság iránti kérelem benyújtását megelõzõen fennálló aktív korúak
ellátására  való jogosultsága nem az együttmûködési kötelezettség megszegése  miatt szûnt meg, feltéve, hogy az
aktív korúak ellátása megállapítását a kérelmezõ a korábbi jogosultság megszüntetésétõl számított harminchat
hónapon belül kérte.

A kérelemhez vagy mellékelni kell az alábbi igazolások valamelyikét, vagy meg kell adni azon szerv nevét és címét,
ahonnan az irat beszerezhetõ.
– Az a) pontban meghatározott esetben: a munkaügyi központnak (kirendeltségének) az igazolása a munkanélküli

járadék, az álláskeresési járadék, álláskeresési segély folyósítása idõtartamának lejártáról, valamint arról, hogy a nem
foglalkoztatott személy álláskeresést ösztönzõ juttatásban nem részesül.

– A b) pontban meghatározott esetben: a munkaügyi központ (kirendeltség) igazolása arról, hogy az álláskeresési
támogatásra  való jogosultsága nem áll fenn, továbbá a munkaviszonyban töltött azon napjainak számáról,
amelyeket az álláskeresési támogatás megállapításánál figye lembe kell venni.

– A c), d) pontokban meghatározott esetben: a munkaügyi központ (kirendeltség) vagy az együttmûködésre kijelölt
szerv igazolása a megelõzõ együttmûködés teljesítésérõl.

– A d), e) pontokban meghatározott esetben: a korábban megállapított szociális ellátások megszüntetésérõl  szóló
határozat vagy a folyósító szerv igazolása, ha a korábbi ellátásokat nem a kérelmezõ jelenlegi lakcíme szerint
ille té kes települési önkormányzat folyósította.

Minden esetben csatolni kell az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat másolatát,  illetve az alapfokú
vagy annál alacsonyabb végzettség esetében okirat hiányában az errõl  szóló nyilatkozatot.
Amennyiben az igénylõ 14. életévét be nem töltött, iskolában tanuló gyermekének a napközbeni ellátása nem
biztosított, az intézmény erre vonatkozó igazolását is csatolni kell.
A kérelmet a kérelmezõn túlmenõen a házastársának (élettársának) és a nagykorú gyermekeknek is alá kell írniuk. Ha az 
ellátást kérõ vagy annak közeli hozzátartozója nem cselekvõképes, helyette a tör vényes képviselõje jogosult az
aláírásra.”

19.  melléklet a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelethez
„9. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez

KÉRELEM
a közgyógyellátás megállapítására

I. A kérelmezõ személyes adatai
Neve: ...........................................................................................................................................................................................................................
Születési neve: .........................................................................................................................................................................................................
Anyja neve: ...............................................................................................................................................................................................................
Születési hely, év, hó, nap: ..................................................................................................................................................................................
Lakóhely: ...................................................................................................................................................................................................................
Tartózkodási hely: ..................................................................................................................................................................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ............................................................................................................................................................
Telefonszám (nem kötelezõ megadni): ..........................................................................................................................................................
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II. A megállapítás jogcímére és a jogosultsági feltételekre vonatkozó adatok
Kérjük, a közgyógyellátás jogcímére vonatkozóan a megfelelõ pontot [a), b) vagy c) pont] szíveskedjen bekarikázni!
a) Az alábbi ellátások valamelyikében részesülök;
(Kérjük X-szel jelölje be, hogy melyik ellátásban részesül!)

 egészségkárosodásra tekintettel nyújtott rendszeres szociális segély
 hadigondozotti pénzellátás
 nemzeti gondozotti pénzellátás
 központi szociális segély
 rokkantsági járadék
 I. vagy II. csoportú rokkantsági vagy baleseti rokkantsági nyugellátás
 magasabb összegû családi pótlék (akkor is, ha abban nem a kérelmezõ részesül, de azt a kérelmezõre tekintettel

       folyósítják).
Jelölje aláhúzással, ha csatolta:
– a nyugdíjfolyósító szerv igazolását vagy határozatát a

hadigondozotti pénzellátás
nemzeti gondozotti ellátás
központi szociális segély
rokkantsági járadék
rokkantsági/baleseti rokkantsági nyugdíj

folyósításáról;
– a családtámogatási igényt elbíráló szerv igazolását vagy határozatát a magasabb összegû családi pótlék

folyósításáról.
Ha Ön a fentiekben megjelölt ellátás folyósítását nem igazolta, a hivatal által adatszolgáltatási kérelemmel
megkereshetõ (a megjelölt ellátást folyósító) szerv megnevezése és címe, az ellátás folyósítási száma:
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
b) A jogosultság megállapítását bentlakásos gyermek- és ifjúságvédelmi intézményben lakó, átmeneti gondozott,

átmeneti vagy tartós nevelésbe vett kiskorú személyre tekintettel kérem;
Jelölje aláhúzással, ha csatolta az intézményi elhelyezést vagy nevelésbe vételt igazoló iratot, ellenkezõ esetben adja
meg a kiskorú személy gondozásba/nevelésbe vételét elrendelõ gyámhivatal megnevezését és címét:
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
c) A jogosultság megállapítását jövedelmi helyzetemre és a magas gyógyszerköltségemre tekintettel kérem.
(Ez esetben ki kell tölteni a III. pontban szereplõ családtagokra vonatkozó adatokat, valamint a jövedelemnyilatkozatot!)

III. A közeli hozzátartozókra és jövedelmükre vonatkozó adatok
a) A kérelmezõ családi körülménye:

 egyedülélõ
 nem egyedül élõ

b) A kérelmezõ családjában élõ közeli hozzátartozók adatai
A kérelmezõ családjában élõ közeli hozzátartozók száma: ......... fõ.

Közeli hozzátartozó neve
(születési neve)

Családi kapcsolat 
megnevezése

Születési helye, év, hónap, nap Megjegyzés*

* Ebben az oszlopban kell feltüntetni, ha
– a 16–20 év közötti gyermek nem jár oktatási intézménybe, de önálló keresettel még nem rendelkezik,
– életkortól függetlenül a gyermek tartós betegségének vagy fogyatékosságának fennállását, amennyiben ez az

állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelõzõen is fennállt.
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c)  Jövedelmi adatok

A jövedelem típusa Kérelmezõ A családban élõ közeli hozzátartozók

1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási
jogviszonyból származó

2. Társas és egyéni vállalkozásból, õstermelõi,
 illetve szellemi és más önálló tevékenységbõl
származó

3. Alkalmi munkavégzésbõl származó

4. Táppénz, gyermekgondozási támogatások

5. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerû rendszeres
szociális ellátások

6. Önkormányzat és munkaügyi szervek által
folyósított ellátások

7. Egyéb jövedelem

8. Összes jövedelem

IV. Nyilatkozatok
a) A II/a) pont szerinti jogosultság esetén nyilatkozom arról, hogy krónikus betegségre tekintettel

 kérem
 nem kérem

egyéni gyógyszerkeret megállapítását. (Kérjük X-szel jelölje be a megfelelõ választ!)
b) A közgyógyellátási igazolvány átvételére vonatkozó nyilatkozat (kérjük X-szel jelölje be a megfelelõ választ!):

 A közgyógyellátási igazolvány kézbesítését postai úton:
.........................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................ címre kérem.

 A közgyógyellátási igazolványt
.........................................................................................................................................................................................................................................
regionális egészségbiztosítási pénztárnál személyesen veszem át.
c)  Kijelentem, hogy
*– életvitelszerûen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek (a megfelelõ rész aláhúzandó),
– a közölt adatok a  valóságnak megfelelnek.
* Ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel is rendelkezik.

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt adatok  valódiságát a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról
 szóló 1993. évi III. törvény 10.  § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – az Adó- és Pénzügyi
Ellenõrzési Hivatal hatáskörrel és ille té kességgel rendelkezõ igazgatósága útján – ellenõrizheti.

Hozzájárulok a kérelemben szereplõ adatok a szociális igazgatási eljárás során történõ felhasználásához, továbbá
a közgyógyellátási nyilvántartásban szereplõ adatoknak a közgyógyellátás információs rendszerében történõ
felhasználásához.

Dátum: ................................................

..........................................................................  ..........................................................................
kérelmezõ aláírása kérelmezõ házastársának/élettársának

aláírása
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TÁJÉKOZTATÓ A KÉRELEM KITÖLTÉSÉHEZ

Jövedelmi adatok:
Abban az esetben, ha a kérelmezõ a közgyógyellátást jövedelmi helyzetére és magas gyógyszerköltségére tekintettel
kéri, a jogosultság megállapításához szükséges az egy családban élõ közeli hozzátartozók jövedelmének vizsgálata.
Egyedülélõ: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik.
Család: egy lakásban vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben
együtt élõ, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezõ közeli hozzátartozók közössége.
Közeli hozzátartozónak számít:
– a házastárs, az élettárs;
– a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülõ,  illetve a szülõ

házastársa vagy élettársa;
– az a vér szerinti, örökbe fogadott,  illetve nevelt gyermek, aki

= húszévesnél fiatalabb, és önálló keresettel nem rendelkezik,
= huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezik, és nappali oktatás munkarendje szerint

tanulmányokat folytat,
= huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezik, és felsõoktatási intézmény nappali tagozatán

tanulmányokat folytat,
= korhatárra  való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista,  illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy

beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott,  illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek
25. életévének betöltését megelõzõen is fennállt. A kérelem elbírálásához szükségesek a tanulói, hallgatói
jogviszonyra és az egészségi állapotra vonatkozó igazolások. Amennyiben a tanulói, hallgatói jogviszony
fennállását a kérelmezõ nem igazolja, úgy a hivatal adatszolgáltatás iránti kérelemmel az Oktatási Hivatalt
megkeresi.

Jövedelem: a személyi jövedelemadóról  szóló tör vény szerint meghatározott, belföldrõl vagy külföldrõl származó
– megszerzett – vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figye lembe nem vett bevételt és az adómentes
jövedelmet is, továbbá az a bevétel, amely után az egyszerûsített vállalkozói adóról,  illetve az egyszerûsített
közteherviselési hozzájárulásról  szóló tör vény szerint adót,  illetve hozzájárulást kell fizetni.
A jövedelmi adatok alatt havi nettó jövedelmet kell érteni. A nettó jövedelem kiszámításánál a bevételt az elismert
költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett összegben kell feltüntetni. Elismert költségnek minõsül
a személyi jövedelemadóról  szóló tör vény ben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj. Befizetési
kötelezettségnek minõsül a személyi jövedelemadó, az egyszerûsített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelõ
egyszerûsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási
járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.
Ha a magánszemély az egyszerûsített vállalkozói adó vagy egyszerûsített közteherviselési hozzájárulás alapjául
szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthetõ a személyi jövedelemadóról  szóló tör vény szerint elismert költségnek
minõsülõ igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezõgazdasági õstermelõ adóévi
õstermelésbõl származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illet ve ha részére támogatást folyósítottak,
annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthetõ az igazolt költségekkel, továbbá
a bevétel 40%-ának megfelelõ összeggel vagy a bevétel 85%-ának, ille tõ leg állattenyésztés esetén 94%-ának
megfelelõ összeggel.
Nem minõsül jövedelemnek, így a jövedelembe sem kell beszámítani a temetési segélyt, az alkalmanként adott
átmeneti segélyt, a lakásfenntartási támogatást, az adósságcsökkentési támogatást, a rendkívüli gyermekvédelmi
támogatást, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény keretében nyújtott pénzbeli támogatást, a kiegészítõ
gyermekvédelmi támogatás melletti pótlékot, a nevelõszülõk számára fizetett nevelési díjat és külön ellátmányt, az
anyasági támogatást, a tizenharmadik havi nyugdíjat, a szépkorúak jubileumi juttatását, a súlyos mozgáskorlátozott
személyek pénzbeli közlekedési kedvezményeit, a vakok személyi járadékát és a fogyatékossági támogatást, a fogadó
szervezet által az önkéntesnek külön tör vény alapján biztosított juttatást, a házi segítségnyújtás keretében társadalmi
gondozásért kapott tiszteletdíjat, az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatást. Nem minõsül jövedelemnek az
alkalmi munkavállalói könyvvel történõ foglalkoztatás révén szerzett bevétel, ha havi ellenértéke a minimálbér 50%-át
nem haladja meg, továbbá a közmunkából, közhasznú munkából vagy közcélú munkából származó havi
jövedelemnek az öregségi nyugdíj legkisebb összegét meghaladó része.

M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2009. évi 127. szám 36621



A családtagok jövedelmét külön-külön kell feltüntetni. A családi pótlékot, az árvaellátást és a tartásdíj címén kapott
összeget annak a személynek a jövedelmeként kell figye lembe venni, akire tekintettel azt folyósítják.
A havi jövedelem kiszámításakor
– rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelõzõ hónap,
– nem rendszeres jövedelem,  illetve vállalkozásból, õstermelésbõl származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását

megelõzõ tizenkét hónap
alatt kapott összeg egyhavi átlagát kell együttesen figye lembe venni.
Jövedelem típusai:
1.  Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem: különösen a munkaviszonyban,

közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban, bírósági, ügyészségi, igazságügyi szolgálati jogviszonyban,
honvédség, rendvédelmi szervek, polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos és szerzõdéses szolgálati
jogviszonyában folytatott munkavégzésre irányuló tevékenységbõl, továbbá szövetkezet tagjaként folytatott
– személyes közremûködést igénylõ – tevékenységbõl származó jövedelem.

2.  Társas és egyéni vállalkozásból, õstermelõi,  illetve szellemi és más önálló tevékenységbõl származó jövedelem: itt
kell feltüntetni a jogdíjat, továbbá a bérbeadó, a választott könyvvizsgáló tevékenységébõl származó jövedelmet,
a gazdasági társaság magánszemély tagja által külön szerzõdés szerint teljesített mellékszolgáltatást.

3. Alkalmi munkavégzésbõl származó jövedelem: alkalmi munkavállalói könyvvel történõ foglalkoztatás révén
szerzett bevétel. Nem minõsül jövedelemnek az alkalmi munkavállalói könyvvel történõ foglalkoztatás révén
szerzett bevétel, ha havi ellenértéke a minimálbér 50%-át nem haladja meg.

4.  Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, terhességi- gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj,
gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, gyermektartásdíj.

5.  Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerû rendszeres szociális ellátások: öregségi, rokkantsági, baleseti rokkantsági
nyugdíj, özvegyi és szülõi nyugdíj, árvaellátás és baleseti hozzátartozói nyugellátások; rendszeres szociális
járadék, átmeneti járadék, bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, rokkantsági járadék, rehabilitációs
járadék, politikai rehabilitációs ellátások, házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék.

6.  Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: különösen az idõskorúak járadéka, a rendszeres
szociális segély, a rendelkezésre állási támogatás, az ápolási díj, az adósságcsökkentési támogatás; munkanélküli
járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, képzési támogatásként folyósított keresetpótló juttatás.

7.  Egyéb jövedelem: például az ösztöndíj, szakképzéssel összefüggõ pénzbeli juttatások, nevelõszülõi díj, szociális
gondozói díj, végkielégítés és állampapírból származó jövedelem, ingatlan és ingó tárgyak értékesítésébõl,
vagyoni értékû jog átruházásából származó jövedelem, életjáradékból, föld és más ingatlan bérbeadásából
származó jövedelem,  illetve minden olyan jövedelem, amely az elõzõ sorokban nem került feltüntetésre.

A jövedelemrõl a jövedelem típusának megfelelõ iratot vagy annak másolatát a kérelemhez mellékelni szükséges.”

20. melléklet a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelethez
„5. számú melléklet a 95/2006. (IV. 18.) Korm. rendelethez

Veszélyes katonai objektum üzemeltetési engedélyezése iránti kérelem adattartalma

1. A kérelmezõ adatai: megnevezése, címe, a kapcsolattartó neve és elérhetõsége.
2. A kérelemmel érintett ingatlan adatai: címe, helyrajzi száma.
3. A használó (katonai) szervezet adatai: megnevezése, címe, a kapcsolattartó neve és elérhetõsége.
4. A kérelem tárgya és annak rövid leírása.
5. A kérelem tárgyával összefüggésben korábban keletkezett hatósági határozatok megnevezése, száma, kelte.
6. A benyújtott mellékletek felsorolása (biztonsági elemzés,  illetve jelentés, belsõ védelmi terv, egyéb okirat) és

mennyisége.
7. A kérelem szövege.
8.  Keltezés, a kérelmezõ cégszerû aláírása.”
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21. melléklet a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelethez
„1. számú melléklet a 71/2007. (IV. 14.) Korm. rendelethez

A fás szárú energetikai ültetvény telepítésének engedélyezése iránti kérelem tartalmi elemei

1. A kérelmezõ azonosító adatai:
a) ha a kérelmezõ természetes személy, a kérelmezõ természetes személyazonosító adatai és lakcíme,
b) ha a kérelmezõ gazdálkodó szervezet, a kérelmezõ megnevezése, székhelye, statisztikai azonosítója, bírósági vagy 

cégbírósági bejegyzési száma, valamint a képviseletre jogosult személy megnevezése,
c) a kérelmezõ regisztrációs száma.

2. A kérelmezõ elérhetõsége:
a)  levelezési cím,
b) telefonszám,
c)  fax,
d)  e-mail cím.

3. A telepítéssel érintett ingatlan adatai:
a)  település neve,
b) ingatlan fekvése,
c)  helyrajzi szám,
d)  területnagyság,
e)  mûvelési ág,
f)  minõségi osztály,
g)  kataszteri tiszta jövedelem,
h)  fizikai blokk(ok) azonosítója a telepítendõ ültetvény szerint,
i) a telepítéssel érintett ültetvény nagysága hektárban, ha az ültetvény nem az egész ingatlant érinti.

4. A telepítéssel érintett ingatlan tulajdonosának azonosító adatai:
a)  ha a tulajdonos természetes személy, a tulajdonos természetes személyazonosító adatai és lakcíme,
b) ha a tulajdonos gazdálkodó szervezet, a tulajdonos megnevezése, székhelye, statisztikai azonosítója, bírósági,

ille tõ leg cégbírósági bejegyzési száma, valamint a képviseletre jogosult személy megnevezése.
5. A kérelmezõ nyilatkozata, mely szerint tudomásul veszi, hogy a kérelemben foglalt személyes adatait a hatóság a fás

szárú energetikai ültetvényekkel kapcsolatos engedélyezés és ellenõrzés céljából kezeli.
6. A kérelem kelte.
7. A kérelmezõ aláírása.”

22. melléklet a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelethez
„2. számú melléklet a 71/2007. (IV. 14.) Korm. rendelethez

A fás szárú energetikai ültetvény telepítésének befejezésérõl vagy megszüntetésérõl  szóló bejelentés tartalmi
elemei

1. A bejelentõ azonosító adatai:
a)  ha a bejelentõ természetes személy, a bejelentõ természetes személyazonosító adatai és lakcíme,
b) ha a bejelentõ gazdálkodó szervezet, a bejelentõ megnevezése, székhelye, statisztikai azonosítója, bírósági vagy

cégbírósági bejegyzési száma, valamint a képviseletre jogosult személy megnevezése,
c) a bejelentõ regisztrációs száma.

2. A bejelentõ elérhetõsége:
a)  levelezési cím,
b) telefonszám,
c)  fax,
d)  e-mail cím.

3. A telepítés befejezésével vagy megszüntetésével érintett ingatlan adatai:
a)  település neve,
b) ingatlan fekvése,
c)  helyrajzi szám,

M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2009. évi 127. szám 36623



d)  területnagyság,
e)  mûvelési ág,
f)  minõségi osztály,
g)  kataszteri tiszta jövedelem,
h)  fizikai blokk(ok) azonosítója a telepítendõ ültetvény szerint,
i) a telepítés befejezésével vagy megszüntetésével érintett ültetvény nagysága hektárban, ha az ültetvény nem az

egész ingatlant érinti.
4.  Megszüntetni kívánt ültetvény esetén az MgSzH által kiadott telepítési engedély száma.
5. A telepítés befejezésével vagy megszüntetésével érintett ingatlan tulajdonosának azonosító adatai:

a)  ha a tulajdonos természetes személy, a tulajdonos természetes személyazonosító adatai és lakcíme,
b) ha a tulajdonos gazdálkodó szervezet, a tulajdonos megnevezése, székhelye, statisztikai azonosítója, bírósági,

ille tõ leg cégbírósági bejegyzési száma, valamint a képviseletre jogosult személy megnevezése.
6. A megszüntetés (felszámolás) elvégzésének idõpontja.
7. A bejelentõ nyilatkozata, mely szerint tudomásul veszi, hogy a bejelentésben foglalt személyes adatait a hatóság a fás

szárú energetikai ültetvényekkel kapcsolatos ellenõrzés céljából kezeli.
8. A bejelentés kelte.
9. A bejelentõ aláírása.”

23. melléklet a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelethez
„1. számú melléklet a 222/2007. (VIII. 29.) Korm. rendelethez

Az állandó menazsériában tartott állatokról készített nyilvántartás tartalmi elemei

Az állandó menazsériában tartott egyes állatokra vonatkozó alábbi adatok:
1. az egyed azonosítója (mikrochip, krotália, tetoválás);
2.  faj;
3. az egyed jellemzõ méretei és megkülönböztetõ jegyei;
4.  születés,  illetve kelés ideje (év/hó/nap);
5. a születés,  illetve a tenyészet helye;
6.  elõzõ tulajdonos természetes személyazonosító adatai;
7.  megjegyzések.”

24. melléklet a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelethez
„2. számú melléklet a 222/2007. (VIII. 29.) Korm. rendelethez

Az ideiglenes menazséria úti napló tartalmi elemei

1. Az ideiglenes menazséria fenntartójának neve.
2. Az ideiglenes menazséria fenntartójának címe, elérhetõsége.
3. Az állandó menazséria helye.
4. Az utazás során az állatokért felelõs személy neve.
5. Az utazás során az állatokért felelõs személy állandó lakcíme, elérhetõsége.
6. Az állatokat szállító gépjármû(vek) rendszáma.
7. A menazsériából történõ indulás idõpontja.
8. Az állatok fajonként megadott darabszáma.
9. Az állandó menazséria szerint ille té kes kistérségi székhely szerinti jegyzõ aláírása,  illetve a fõvárosi kerületi jegyzõ

bélyegzõje, valamint az aláírás kelte.
10. Az érvényesítést végzõ hatósági állatorvos aláírása és bélyegzõje, valamint az aláírás kelte.
11.  Ideiglenes telephelyenként

a) az ideiglenes telephely helyszínének megjelölése,
b) az ideiglenes telephelyen  való tartózkodás idõtartamának pontos dátummal  való megjelölése,
c) az ideiglenes telephely szerint ille té kes hatósági állatorvos aláírása és bélyegzõje.”
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25. melléklet a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelethez
„2. melléklet a 271/2007. (X. 19.) Korm. rendelethez

Kockázatértékelési adatlap
Országos, elõvárosi, helyi, térségi és saját célú személyszállítási engedélyhez

A. Személyszállítási tevékenység minõségben harmadik személyeknek okozott vasúti baleseti károk
1.  Személyszállítási tevékenység minõségben harmadik személyeknek okozott vasúti baleseti károk évenként

Az adatokat az engedély iránti kérelem benyújtását megelõzõ három év tekintetében kell megadni személysérülés és
dologi kárra történõ bontásban, valamint összesítve is. Az adatokat ezer forintban kell megadni.
A személysérülés, a dologi kár, valamint ezek összege tekintetében meg kell adni továbbá a vasúti társaság általános
felelõsségét (beleértve a környezetszennyezési felelõsségi károkat is) külön-külön mind a három év tekintetében,
 illetve a három év összesítésében. Az elõbbiekbõl az alvállalkozó által okozott károkat külön is be kell mutatni
ugyanilyen bontásban. Az adatokat ezer forintban kell megadni.

2.  Személyszállítási tevékenység minõségben harmadik személyeknek okozott átlagos és legnagyobb vasúti baleseti kár
értékei az elmúlt három évben
Az adatokat az engedély iránti kérelem benyújtását megelõzõ három év tekintetében kell megadni vonatok száma
(db), vonatkilométer (ezer vkm), harmadik személynek okozott kár (db), szállított utasok száma (fõ), összes utas km
(ezer utaskm), összes férõhely km (ezer fhkm), harmadik személynek okozott átlag kár (Ft), harmadik személynek
okozott legnagyobb kár (Ft), harmadik személynek kifizetett éves összes kár (Ft) bontásban.

B. Személyszállítási tevékenység adatai az aktuális és a következõ évre vonatkoztatva
Az adatokat az aktuális és a következõ év tekintetében kell megadni a várható vonatok száma (db), a várható vonat
kilométer (ezer vkm), a várható szállított utasok száma (fõ), a várható összes utas km (ezer utaskm), a várható összes
férõhely km (ezer fhkm), a várható harmadik személynek okozható kár (db), a harmadik személyeknek várható összes
éves kifizetés (fõ), valamint a harmadik személyeknek okozott várható átlagos kár (Ft) bontásban.

C. Lehetséges legnagyobb kár becslése
Harmadik személyeknek okozott vasúti baleseti katasztrófa (tömegbaleset) következtében egy káresetbõl várható
legnagyobb kár.
Az adatokat személysérülés és dologi kárra történõ bontásban, valamint összesítve kell megadni. Az adatokat
forintban kell megadni.”

26. melléklet a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelethez
„3. melléklet a 271/2007. (X. 19.) Korm. rendelethez

Kockázatértékelési adatlap
Országos, elõvárosi, térségi és saját célú árutovábbítási engedélyhez

A. Árutovábbítás tevékenység minõségben harmadik személyeknek okozott vasúti baleseti károk
1.  Árutovábbítás tevékenység minõségben harmadik személyeknek okozott vasúti baleseti károk évenként

Az adatokat az engedély iránti kérelem benyújtását megelõzõ három év tekintetében kell megadni személysérülés és
dologi kárra történõ bontásban, valamint összesítve is. Az adatokat ezer forintban kell megadni.
A személysérülés, a dologi kár, valamint ezek összege tekintetében meg kell adni továbbá a vasúti társaság általános
felelõsségét (beleértve a környezetszennyezési felelõsségi károkat is) külön-külön mind a három év tekintetében,
 illetve a három év összesítésében. Az elõbbiekbõl az alvállalkozó által okozott károkat külön is be kell mutatni
ugyanilyen bontásban. Az adatokat ezer forintban kell megadni.

2.  Árutovábbítás tevékenység minõségben harmadik személyeknek vasúti balesetben okozott átlagos és legnagyobb
kár értékei az elmúlt három évben
Az adatokat az engedély iránti kérelem benyújtását megelõzõ három év tekintetében kell megadni vonatok száma
(db), vonatkilométer (ezer vkm), harmadik személynek okozott kár (db), összes árutonna km (ezer átkm), harmadik
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személynek okozott átlag kár (Ft), harmadik személynek okozott legnagyobb kár (Ft), harmadik személynek kifizetett
éves összes kár (Ft) bontásban.

B. Árutovábbítási tevékenység adatai az aktuális és a következõ évre vonatkoztatva
Az adatokat az aktuális és a következõ év tekintetében kell megadni a várható vonatok száma (db), a várható vonat
kilométer (ezer vkm), a várható összes árutonna km (ezer átkm), a várható harmadik személynek okozható kár (db),
a harmadik személyeknek várható összes éves kifizetés (fõ), valamint a harmadik személyeknek okozott várható
átlagos kár (Ft) bontásban.
Az aktuális évi és a következõ évi szállítandó áru veszélyesség szerinti megoszlása árutonna-kilométer alapján
Az adatokat az aktuális és a következõ év tekintetében veszélyes,  illetve nem veszélyes áru bontásban, valamint
összesítve kell megadni. Az adatokat árutonna-kilométerben és %-os formában is meg kell adni, úgy, hogy a veszélyes
és nem veszélyes áru összegeként kapott összes szállítandó áru 100%-ot tegyen ki.

C. Lehetséges legnagyobb kár becslése
Harmadik személyeknek okozott vasúti baleseti katasztrófa (tömegbaleset) következtében egy káresetbõl várható
legnagyobb kár.
Az adatokat személysérülés és dologi kárra történõ bontásban, valamint összesítve kell megadni. Az adatokat
forintban kell megadni.”

27. melléklet a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelethez
„4. melléklet a 271/2007. (X. 19.) Korm. rendelethez

Kockázatértékelési adatlap
Vontatási szolgáltatás nyújtására jogosító országos, elõvárosi, térségi és saját célú mûködési engedélyhez

A. Vontatás tevékenység minõségben harmadik személyeknek okozott vasúti baleseti károk
1.  Vontatás tevékenység minõségben harmadik személyeknek vasúti balesetben okozott károk évenként

Az adatokat az engedély iránti kérelem benyújtását megelõzõ három év tekintetében kell megadni személysérülés és
dologi kárra történõ bontásban, valamint összesítve is. Az adatokat ezer forintban kell megadni.
A személysérülés, a dologi kár, valamint ezek összege tekintetében meg kell adni továbbá a vasúti társaság általános
felelõsségét (beleértve a környezetszennyezési felelõsségi károkat is) külön-külön mind a három év tekintetében,
 illetve a három év összesítésében. Az elõbbiekbõl az alvállalkozó által okozott károkat külön is be kell mutatni
ugyanilyen bontásban. Az adatokat ezer forintban kell megadni.

2.  Vontatás tevékenység minõségben harmadik személyeknek vasúti balesetben okozott átlagos és legnagyobb kár
értékei az elmúlt három évben
Az adatokat az engedély iránti kérelem benyújtását megelõzõ három év tekintetében kell megadni vonatok száma
(db), vonatkilométer (ezer vkm), harmadik személynek okozott kár (db), mozdonyok száma (db), harmadik személynek 
okozott átlag kár (Ft), harmadik személynek okozott legnagyobb kár (Ft), harmadik személynek kifizetett éves összes
kár (Ft) bontásban.

B. Vontatási tevékenység adatai az aktuális és a következõ évre vonatkoztatva
Mozdonyok várható száma: A mozdonyok várható számát az aktuális és a következõ év tekintetében kell megadni.
Az adatokat db-ban kell megadni.

C. Lehetséges legnagyobb kár becslése
Harmadik személyeknek okozott vasúti baleseti katasztrófa (tömegbaleset) következtében egy káresetbõl várható
legnagyobb kár a mai viszonyokra vetítve.
Az adatokat személysérülés és dologi kárra történõ bontásban, valamint összesítve kell megadni. Az adatokat
forintban kell megadni.”
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28. melléklet a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelethez
„5. melléklet a 271/2007. (X. 19.) Korm. rendelethez

Kockázatértékelési adatlap
Országos, elõvárosi, helyi, térségi és saját célú pályahálózat mûködtetésére vonatkozó engedélyhez

A. Pályahálózat-mûködtetõi minõségben harmadik személynek okozott vasúti baleseti károk
1.  Pályahálózat-mûködtetõi minõségben harmadik személyeknek vasúti balesetben okozott károk évenként

Az adatokat az engedély iránti kérelem benyújtását megelõzõ három év tekintetében kell megadni személysérülés és
dologi kárra történõ bontásban, valamint összesítve is. Az adatokat ezer forintban kell megadni.
A személysérülés, a dologi kár, valamint ezek összege tekintetében meg kell adni továbbá a vasúti társaság általános
felelõsségét (beleértve a környezetszennyezési felelõsségi károkat is) külön-külön mind a három év tekintetében,
 illetve a három év összesítésében. Az elõbbiekbõl az alvállalkozó által okozott károkat külön is be kell mutatni
ugyanilyen bontásban. Az adatokat ezer forintban kell megadni.

2.  Pályahálózat-mûködtetõi minõségben harmadik személyeknek vasúti balesetben okozott átlagos és legnagyobb kár
értéke az elmúlt három évben
Az adatokat az engedély iránti kérelem benyújtását megelõzõ három év tekintetében kell megadni harmadik
személynek okozott kár (db), harmadik személynek okozott átlag kár (Ft), harmadik személynek okozott legnagyobb
kár (Ft), valamint harmadik személynek kifizetett éves összes kár (Ft) bontásban.

B. Pályahálózat-mûködtetõi tevékenység adatai az aktuális és a következõ évre vonatkoztatva
Az adatokat az aktuális és a következõ év tekintetében kell megadni a vasúti pályahálózat építési hossza (km), a nyílt
hozzáférésû vasúti pályahálózat hossza (km), az országos törzshálózatba tartozó vasúti pályahálózat hossza (km), az
útátjárók száma (db), állomások és megállóhelyek száma (db), a villamos vontatásra alkalmas pálya építési hossza (km), 
metró és földalatti vasúti pálya építési hossza (km), valamint a vasúti hidak száma (db) bontásban. Az útátjárók és
a vasúti hidak számát helyi mûködési engedély esetén nem kell megadni.
Meg kell adni továbbá az aktuális és a következõ év tekintetében a várható harmadik személynek okozható kár
darabszámát (db), a harmadik személynek várható összes éves kifizetést (fõ), valamint a harmadik személynek
várhatóan okozott kár átlagos összegét (Ft).

C. Lehetséges legnagyobb kár becslése
Harmadik személynek okozott vasúti baleseti katasztrófa (tömegbaleset) következtében egy káresetbõl várható
legnagyobb kár a mai viszonyokra vetítve.
Az adatokat személysérülés és dologi kárra történõ bontásban, valamint összesítve kell megadni. Az adatokat
forintban kell megadni.”

29. melléklet a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelethez
„1. számú melléklet a 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A bejelentési adatlap tartalma

I. A bejelentési adatlapon a bejelentõ által megadandó tartalmi elemek:
1. A földhasználó adatai:

1.1. a magánszemély bejelentõ
a)  természetes személyazonosító adatai,
b) lakcíme,
c)  családi gazdaságának nyilvántartási száma (ha a bejelentõ családi gazdálkodó);

1.2. a jogi személy,  illetve jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet (gazdálkodó szervezet) bejelentõ
a) megnevezése,
b) statisztikai számjele,
c) képviseletében eljáró személy családi és utóneve, lakcíme,
d) bélyegzõlenyomata.
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2. A használt földterületekre vonatkozó következõ adatok földrészletenkénti bontásban:
a) a település neve,
b) a földrészlet helyrajzi száma,
c) a használat jogcíme,
d) annak megjelölése, hogy a bejelentõ a teljes földrészletet használja-e,
e) ha a bejelentõ nem a teljes földrészletet használja, nyilatkozat arról, hogy vázlatot mellékelt-e,
f) a használt terület nagysága (ha, m2),
g) a használt terület aranykorona-értéke (AK),
h) a használat kezdõ idõpontja (év, hó, nap),
i) a használat lejárati idõpontja (év, hó, nap),
j)  ha a földrészlet az ingatlan-nyilvántartás szerint alrészletekre bontott, a használt alrészletek jelei, mûvelési ágai,

minõségi osztályai, valamint a használattal érintett terület nagysága (ha, m2) és aranykorona-értéke (AK).
3. A használatba adó adatai:

a) a természetes személy használatba adó természetes személyazonosító adatai;
b) a jogi személy,  illetve jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet (gazdálkodó szervezet) használatba adó

megnevezése és statisztikai számjele.
4. A földhasználó nyilatkozata

a) arról, hogy adatai a  valóságnak megfelelnek, és a földhasználat tör vény ben foglalt korlátozásba nem ütközik;
b) gazdálkodó szervezet földhasználó esetén arra vonatkozóan, hogy a korábban benyújtott okiratban rögzített

adatok változatlanok-e;
c)  szívességi földhasználat jogcímén bejelentett földhasználat esetén arról, hogy a földhasználó a használatba adó

közeli hozzátartozója.
5. A használatba adó aláírása és az aláírás dátuma.
6. A földhasználó magánszemélynek,  illetve a földhasználó gazdálkodó szervezet képviselõjének az aláírása és az aláírás

dátuma.

II. A bejelentési adatlapon a földhivatal által feltüntetendõ tartalmi elemek:
1. A földhivatal bélyegzõje.
2. A földhasználati bejelentés érkezési ideje.
3.  Iktatószám.
4. Benyújtott pótlapok száma.
5.  Mellékelt szerzõdések száma.
6. Annak megjelölése, hogy befizetésre került-e az igazgatási szolgáltatási díj.
7. Annak megállapítása, hogy a nyilvántartásba vétel megtörtént.
8. Az ügyintézõ aláírása.”

30. melléklet a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelethez
„2. számú melléklet a 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A fölhasználati lap másolat kiadása iránti kérelem tartalma

I. A kérelem benyújtására szolgáló nyomtatványon a kérelmezõ által megadandó tartalmi elemek:
1. A kérelmezõ adatai:

1.1. a magánszemély kérelmezõ
a)  természetes személyazonosító adatai,
b) lakcíme;

1.2. a jogi személy,  illetve jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet (gazdálkodó szervezet) kérelmezõ
a)  megnevezése,
b) statisztikai számjele,
c)  képviseletében eljáró személy családi és utóneve, lakcíme,
d)  bélyegzõlenyomata.
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2.  Nyilatkozat arról, hogy a kérelmezõ a kérelmet mint földhasználó a saját földhasználati lapja másolatának kiadása iránt
nyújtja-e be.

3. A kérelmezett földhasználati lap másolat típusa:
a) a földhasználati lap teljes másolata,
b) a földhasználati lap teljes szemlemásolata,
c) a földhasználati lap részleges másolata.

4.  Részleges földhasználati lap másolat iránti kérelem esetén az érintett földrészlet fekvése szerinti település neve és
helyrajzi száma.

5. A kérelmezett földhasználati lap másolatok száma.

II. A kérelem benyújtására szolgáló nyomtatványon a földhivatal által feltüntetendõ tartalmi elemek:
1. A földhivatal bélyegzõje.
2. A kérelem érkezési ideje.
3.  Iktatószám.
4. Annak megjelölése, hogy befizetésre került-e az igazgatási szolgáltatási díj.
5. Az ügyintézõ aláírása.”

31. melléklet a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelethez
„1. számú melléklet a 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A vezetékjog engedélyezése és az építési engedély iránti kérelem adattartalma

A közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól  szóló tör vény ben meghatározottakon túl a kérelem a következõ
adatokat tartalmazza:
1. A megszüntetendõ hálózat (vezeték) megnevezése.
2. A létesítendõ hálózat (vezeték) megnevezése.
3. A hálózat (vezeték) rendeltetése.
4. A Magyar Energia Hivatal engedélyének száma, kelte (ha a VET 74.  §-a szerinti engedély kiadására a kérelem

benyújtását megelõzõen sor került).
5. A beruházás adatai:

a)  beruházó megnevezése,
b) beruházás célja, rendeltetése,
c)  beruházás érték elõirányzata.

6. A tervezõ megnevezése, címe, tervezési jogosultságának megjelölése.
7. A kivitelezés adatai:

a)  kivitelezõ megnevezése,
b) kivitelezõ címe,
c)  kivitelezés kezdési idõpontja,
d)  kivitelezés tervezett befejezési idõpontja.

8. Az üzembentartó megnevezése és címe.
9. A létesítendõ hálózat (vezeték) adatai:

a)  üzemi feszültség,
b) nyomvonalhossz belterületen,
c)  nyomvonalhossz külterületen,
d)  vezetõk száma, keresztmetszete, anyaga,
e)  átalakító és kapcsoló berendezés típusa.

10. A megszüntetendõ hálózat (vezeték) adatai:
a)  üzemi feszültség,
b) nyomvonalhossz belterületen,
c)  nyomvonalhossz külterületen,
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d)  vezetõk száma, keresztmetszete, anyaga,
e)  átalakító és kapcsoló berendezés típusa.

11. A hálózat (vezeték) nyomvonalának rövid leírása.
12.  Helyszíni szemle ideje (abban az esetben, ha a helyszíni szemlét a kérelmezõ vagy megbízása alapján a tervezõ

megszervezte).
13. A kérelmezõ nyilatkozata arról, hogy a hálózat (vezeték) megépítése az érintett ingatlanok rendeltetésszerû

használatát lényegesen nem akadályozza.”

32. melléklet a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelethez
„2. számú melléklet a 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A vezetékjog fennállását megállapító ingatlan-nyilvántartásba történõ bejegyzésre alkalmas határozat
kiadása és az egyszerûsített üzemeltetési engedély iránti kérelem adattartalma

A közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól  szóló tör vény ben meghatározottakon túl a kérelem a következõ
adatokat tartalmazza:
1. A hálózat (vezeték) megnevezése,
2. Az üzembentartó adatai megnevezése és címe,
3. A hálózat (vezeték) adatai:

a)  üzemi feszültség,
b) nyomvonalhossz belterületen,
c)  nyomvonalhossz külterületen,
d)  vezetõk száma, keresztmetszete, anyaga,
e)  tartószerkezeten elhelyezett átalakító és kapcsoló berendezés típusa,

4. A vezetékjogi engedély száma, kelte vagy a hálózat létesítésének idõpontja.”

33. melléklet a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelethez
„5. számú melléklet a 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez

Az elvi építési és az építési engedély iránti kérelem adattartalma

A közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól  szóló tör vény ben meghatározottakon túl a kérelem a következõ
adatokat tartalmazza:
1. Az építmény megnevezése, elhelyezésére szolgáló ingatlan címe és helyrajzi száma,
2. Az építmény elhelyezésére szolgáló ingatlanra vonatkozó, a kérelemhez csatolt építési jogosultságot igazoló okirat

megnevezése (erõmû építése esetén),
3. Az építmény rendeltetése,
4. A Magyar Energia Hivatal engedélyének száma, kelte (ha a VET 74.  §-a szerinti engedély kiadására a kérelem

benyújtását megelõzõen sor került),
5. A beruházás adatai:

a)  beruházó megnevezése,
b) beruházás célja, rendeltetése,
c)  beruházás érték elõirányzata,

6. A tervezõ megnevezése, címe, tervezési jogosultságának megjelölése,
7. A kivitelezés adatai:

a)  kivitelezõ megnevezése,
b) kivitelezõ címe,
c)  kivitelezés kezdési idõpontja,
d)  kivitelezés tervezett befejezési idõpontja,
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8. Az üzembentartó megnevezése és címe,
9. A hiteles tulajdoni lap és térképmásolat alapján az 5.  § (7) bekezdése szerinti ingatlanok helyrajzi száma,

tulajdonosának neve és címe.”

34. melléklet a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelethez
„6. számú melléklet a 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez

Az üzemeltetési engedély iránti kérelem adattartalma

A közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól  szóló tör vény ben meghatározottakon túl a kérelem a következõ
adatokat tartalmazza:
1. A hálózat (vezeték) megnevezése,
2. A hálózat (vezeték) rendeltetése,
3. A Magyar Energia Hivatal engedélyének száma, kelte (amennyiben a VET 74.  §-a szerinti engedély kiadására sor került),
4. Az építési vagy vezetékjogi engedély száma, kelte,
5. A beruházás adatai: a beruházó megnevezése és címe,
6. A kivitelezés adatai:

a)  kivitelezõ megnevezése,
b) kivitelezõ címe,
c)  kivitelezés kezdési idõpontja,
d)  kivitelezés tervezett befejezési idõpontja,

7. Az üzembentartó megnevezése és címe,
8.  Üzembe helyezési eljárás ideje.”

35. melléklet a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelethez
„7. számú melléklet a 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A használatbavételi engedély iránti kérelem adattartalma

A közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól  szóló tör vény ben meghatározottakon túl a kérelem a következõ
adatokat tartalmazza:
1. Az építmény megnevezése, elhelyezésére szolgáló ingatlan címe és helyrajzi száma,
2. Az építmény rendeltetése,
3. A Magyar Energia Hivatal engedélyének száma, kelte (VET 74.  §),
4. A beruházás adatai: a beruházó megnevezése és címe:
5. A kivitelezés adatai:

a)  kivitelezõ megnevezése,
b) kivitelezõ címe,
c)  kivitelezés kezdési idõpontja,
d)  kivitelezés tervezett befejezési idõpontja,

6. Az üzembentartó megnevezése és címe,
7.  Üzembe helyezési eljárás ideje,
8. A hiteles tulajdoni lap és térképmásolat alapján az 5.  § (7) bekezdése szerinti ingatlanok helyrajzi száma,

tulajdonosának neve és címe,
9. Az építési engedély száma, kelte.”
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36. melléklet a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelethez
„8. számú melléklet a 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A megszüntetési (bontási) engedély iránti kérelem adattartalma

A közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól  szóló tör vény ben meghatározottakon túl a kérelem a következõ
adatokat tartalmazza:
1. Az építmény megnevezése, elhelyezésére szolgáló ingatlan címe és helyrajzi száma,
2. Az építmény rendeltetése,
3. A beruházás adatai: a beruházó megnevezése és címe,
4. A kivitelezés adatai:

a)  kivitelezõ megnevezése,
b) kivitelezõ címe,
c)  kivitelezés kezdési idõpontja,
d)  kivitelezés tervezett befejezési idõpontja,

5. Az üzembentartó adatai megnevezése és címe,
6. Az építési engedély száma, kelte.”

37. melléklet a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelethez
„1. számú melléklet a 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelethez

A helyszíni ellenõrzés során készített jegyzõkönyv tartalmi elemei

A helyszíni ellenõrzés során készített jegyzõkönyv tartalmi elemei:
1. a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól  szóló tör vény szerinti kötelezõ tartalmi elemek;
2. az arra  való utalás, hogy a helyszíni ellenõrzés az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl  szóló 2008. évi

XLVI. törvény 17.  § (4) bekezdése szerinti kötelezettség ellenõrzésére irányul;
3. a helyszíni ellenõrzést végzõ személy neve és beosztása;
4. annak megjelölése, hogy a helyszíni ellenõrzésre bejelentés alapján vagy egyébként hivatalból került sor;
5. annak megjelölése, hogy a helyszíni ellenõrzésre lezárt terület felnyitásával került-e sor;
6. a hatóságnak a helyszíni ellenõrzés során arra vonatkozóan tett megállapítása, mely szerint az ellenõrzéssel érintett

földterület használója az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl  szóló 2008. évi XLVI. törvény 17.  §
(4) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget tett-e, és hogy a földterület parlagfûvel fertõzött-e;

7. a parlagfû fenológiai állapota: csíranövény; száras-leveles, de még nem virágbimbós növény; újrasarjadó növény;
virágbimbós állapot; virágzó növény; terméses növény; érett termésû növény; elszáradt kóró;

8. a parlagfû növény hozzávetõleges átlagos magassága (cm);
9.  más allergén gyomnövény faja;

10. a fertõzött terület fõbb töréspontjainak koordinátái vagy a mérési fájl(ok) neve,  illetve a helyrajzi szám;
11. az ellenõrzött terület jellemzõinek leírása:

a)  nem mezõgazdasági (mûvelés alól kivett) terület /mezõgazdasági terület,
b) ha mezõgazdasági terület: mûvelt/nem mûvelt (parlag),
c)  ha mûvelt mezõgazdasági terület: kultúrnövénnyel fedett/tarló/kaszált/egyéb;

12. annak megállapítása, hogy a közérdekû védekezés kultúrnövény károsodása nélkül elvégezhetõ-e;
13. a kultúrnövény faja;
14. a parlagfû felületi borítottságának és a kultúrnövény tõszámának megállapításához felvett egyes fõbb töréspontok

koordinátái, valamint e töréspontok környezetében kijelölt kvadrátok parlagfû borítottságának%-os mértéke,  illetve
a leszámolt tõszám;

15. a parlagfûvel  való felületi borítottság (%);
16. a kultúrnövény tõszámának számított átlaga (db);
17. a helyszíni ellenõrzésrõl készült képfelvétel azonosítója,  illetve a képfelvétel helyének koordinátái vagy a mérési fájl

neve,  illetve a helyrajzi szám;
18. a jegyzõkönyv mellékleteinek megnevezése.”
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A Kormány 183/2009. (IX. 10.) Korm. rendelete
az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében nyújtandó támogatási elõleg fizetéséhez
kapcsolódó egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó
eljárás egyes kérdéseirõl  szóló 2007. évi XVII. törvény 81.  § (1) bekezdés a) pontjában, valamint az államháztartásról  szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény (a továb biak ban: Áht.) 124.  § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35.  §
(1) bekezdés b) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következõ rendeletet alkotja:

1.  § Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program egyes intézkedései esetén 2009. évben nyújtandó támogatási elõleg
fizetésérõl  szóló 91/2009. (IV. 22.) Korm. rendelet 4.  § (5) bekezdése helyébe a következõ szövegrész lép:
„(5) A támogatási elõleg igénylés díja az elõleg összegének 2,3 százaléka, amelyet a folyósítandó elõlegbõl az MVH
visszatart. Az elõlegigénylési díj az MVH-t illeti.”

2.  § Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, az Európai Halászati Alapból, valamint az Európai Mezõgazdasági
Garancia Alapból támogatott programok és intézkedések pénzügyi, számviteli és ellenõrzési rendszerek kialakításáról,
lebonyolításának rendjérõl  szóló 82/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet 10.  §-a a következõ d) ponttal egészül ki:
[Az MVH mûködési kiadásainak fedezetére használható(k) fel:]
„d) az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program egyes intézkedései esetén 2009. évben nyújtandó támogatási elõleg
fizetésérõl  szóló 91/2009. (IV. 22.) Korm. rendelet szerinti támogatási elõleg igénylési díjbevétel.”

3.  § E rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ harmadik napon hatályát veszti.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 184/2009. (IX. 10.) Korm. rendelete
a közigazgatási hatósági eljárásban a személyes költségmentesség megállapításáról  szóló
180/2005. (IX. 9.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól  szóló 2004. évi CXL. törvény 174.  § (1) bekezdés
d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35.  § (1) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következõket rendeli el:

1.  § A közigazgatási hatósági eljárásban a személyes költségmentesség megállapításáról  szóló 180/2005. (IX. 9.) Korm.
rendelet 8.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„8.  § (1) A költségmentességben részesülõ ügyfél köteles a költségmentesség alapjául szolgáló feltételekben beálló
változást annak bekövetkezésétõl számított öt napon belül a hatóságnak bejelenteni. Ha a hatóság a bejelentés
alapján azt állapítja meg, hogy az ügyfél jövedelmi és vagyoni helyzetében a 4.  §-ban és az 5.  §-ban foglaltakra
figyelemmel változás állt be, a költségmentességet engedélyezõ végzését ennek meg fele lõen módosítja vagy
visszavonja, és dönt az eljárási költség megelõlegezésérõl és viselésérõl.
(2) Ha az ügyfél az (1) bekezdésben foglalt bejelentési kötelezettségét nem teljesíti, a költségmentességet
engedélyezõ végzés módosítása vagy visszavonása tárgyában hozott végzésben a hatóság minden esetben
rendelkezik a változás bekövetkezésétõl felmerült eljárási költség elõlegezésérõl és viselésérõl. Ebben az esetben
a hatóság az eljárási bírság kiszabásáról az e bekezdés szerinti végzésében is dönthet. A bejelentés elmulasztásának
jogkövetkezményeirõl a hatóság az ügyfelet a költségmentességet engedélyezõ végzésében tájékoztatja.
(3) Ha a hatóság megállapítja, hogy az ügyfél a költségmentesség iránti kérelemben rosszhiszemûen  valótlan adatot
szolgáltatott, vagy a hatóságot más módon megtévesztette, a költségmentességet engedélyezõ végzését az eljárás
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megindulására visszamenõ hatállyal visszavonja vagy módosítja, és ugyanilyen hatállyal dönt az eljárás során eddig
felmerült eljárási költség elõlegezésérõl és viselésérõl. Ebben az esetben a hatóság az eljárási bírság kiszabásáról az
e bekezdés szerinti végzésében is dönthet.”

2.  § A közigazgatási hatósági eljárásban a személyes költségmentesség megállapításáról  szóló 180/2005. (IX. 9.) Korm.
rendelet 1.  § (4) bekezdésében a ,,(4) bekezdésében” szövegrész helyébe az „(5) bekezdésében” szöveg, 4.  §
(1) bekezdés b) pontjában a ,,lakhelyéül” szövegrész helyébe a ,,lakóhelyéül” szöveg, 5.  § (3) bekezdésében az „A 4. és
5.  § esetében az ingatlannal kapcsolatos feltételekre” szövegrész helyébe az „Az ingatlantulajdonra, a tulajdoni
részesedésre és az ingatlan becsült forgalmi értékére” szöveg, 6.  §-ában a ,,4. és 5.  §-ban” szövegrész helyébe
a ,,4.  §-ban és az 5.  §-ban” szöveg lép.

3.  § Hatályát veszti a közigazgatási hatósági eljárásban a személyes költségmentesség megállapításáról  szóló 180/2005.
(IX. 9.) Korm. rendelet 1.  § (2) bekezdése, 1.  § (3) bekezdésében az „– a hatóság döntésétõl függõen –” szövegrész,
2.  §-a, 3.  § (1) bekezdésében az „illet ve” szövegrész, 3.  § (2) bekezdésében a ,,(pl. ösztöndíj, szakképzéssel összefüggõ
juttatás, társadalombiztosítás alapján járó ellátás, munkanélküli járadék, egyéb rendszeres pénzbeli juttatás,
vállalkozói kivét, ingatlan bérbeadás, kamatjövedelem, árfolyamnyereség, osztalékjövedelem)” szövegrész, 6.  §-ában
a ,,(katasztrófahelyzet, betegség, egyéb vis maior események stb.)” szövegrész, 7.  §-a.

4.  § Ez a rendelet 2009. október 1-jén lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti. Az e rendelettel
megállapított rendelkezéseket a hatálybalépésüket köve tõen indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 185/2009. (IX. 10.) Korm. rendelete
a hatósági közvetítõkrõl

A Kormány a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól  szóló 2004. évi CXL. tör vény 174.  § (1) bekezdés
c) pontjában és az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezésérõl  szóló 2007. évi LXXXII. törvény 6.  §
(2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35.  § (1) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következõket rendeli el:

1.  § Hatósági közvetítõ az lehet, aki
a)  magyar állampolgár vagy külön tör vény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ,

a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól  szóló tör vény szerint eljárási képességgel rendelkezõ
személy,

b) felsõfokú végzettséggel vagy azzal egyenértékû elismert külföldi oklevéllel rendelkezik, és
c)  hatósági közvetítõi vizsgát vagy közigazgatási szakvizsgát tett vagy – a köztisztviselõk jogállásáról  szóló tör vény

szerint – közigazgatási szakvizsgával egyenértékû képesítéssel rendelkezik.

2.  § (1) A hatósági közvetítõt – kérelmére – a Kormánynak a kérelmezõ lakóhelye szerint ille té kes általános hatáskörû területi
államigazgatási szerve veszi nyilvántartásba.

(2) A nyilvántartásba  való felvétel iránti kérelemnek tartalmaznia kell
a)  a kérelmezõ természetes személyazonosító adatait, valamint telefonszámát, elektronikus levélcímét vagy – ha

azzal rendelkezik – ügyfélkapun keresztüli elérhetõségét,
b) a kérelmezõ felsõfokú iskolai végzettségét tanúsító oklevelének számát és keltét, valamint az oklevél kiállítójának

megnevezését,
c)  a kérelmezett hatósági közvetítõi tevékenységi kör megnevezését és
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d)  a hatósági közvetítõi vizsga letételét tanúsító igazolás sorszámát, a közigazgatásiszakvizsga-bizonyítvány számát
vagy a közigazgatási szakvizsgával a köztisztviselõk jogállásáról  szóló tör vény szerint egyenértékû képesítést
igazoló okirat megnevezését és számát.

(3) Ha a kérelmezõ a hatósági közvetítõi tevékenység folytatása feltételeinek nem felel meg, a Kormány általános
hatáskörû területi államigazgatási szerve a közvetítõi tevékenység folytatását – a hatósági közvetítõi tevékenység
folytatása feltételei fennállásának az igazolásáig – megtiltja.

(4) A hatósági közvetítõt elsõ alkalommal kirendelõ hatóság köteles a hatósági közvetítõi tevékenységre  való
jogosultságot ellenõrizni. Abban az esetben, ha a hatósági közvetítõ a hatósági közvetítõk nyilvántartásában még nem 
szerepel, a kirendelõ hatóság a (2) bekezdés szerinti adatokat közli a Kormánynak a hatósági közvetítõ lakóhelye
szerint ille té kes területi államigazgatási szervével, aki a hatósági közvetítõt nyilvántartásba veszi.

(5) Ha a hatósági közvetítõt kirendelõ hatóság megállapítja, hogy a kirendelt hatósági közvetítõ a tevékenység gyakorlása 
feltételeinek nem felel meg, másik hatósági közvetítõt rendel ki, továbbá értesíti a Kormánynak a hatósági közvetítõ
lakóhelye szerint ille té kes általános hatáskörû területi államigazgatási szervét, amely a közvetítõi tevékenység
folytatását – a hatósági közvetítõi tevékenység folytatása feltételei fennállásának az igazolásáig – megtiltja.

(6) Ha a hatósági közvetítõ a tevékenységébõl eredõ kötelezettségeit neki felróható okból megszegi vagy elmulasztja,
a hatósági közvetítõt kirendelõ hatóság írásban értesíti a Kormánynak a hatósági közvetítõ lakóhelye szerint ille té kes
általános hatáskörû területi államigazgatási szervét. Ha a hatósági közvetítõ a tevékenységébõl eredõ kötelezettségeit 
ismételten, neki felróható okból megszegi vagy elmulasztja, a Kormánynak a közvetítõ lakóhelye szerint ille té kes
általános hatáskörû területi államigazgatási szerve egy évre megtiltja a tevékenység gyakorlását, és az errõl  szóló
határozatát elektronikus úton közli a Kormány valamennyi általános hatáskörû területi államigazgatási szervével.

3.  § (1) A hatósági közvetítõ a tevékenységét az ország egész területén végezheti.
(2) A hatósági közvetítõ bejelentése alapján, valamint a nyilvántartásban nem szereplõ tevékenységi körben a hatósági

közvetítõt kirendelõ hatóság adatközlése alapján a Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szerve
kiegészíti a nyilvántartásnak az érintett hatósági közvetítõ tevékenységi körére vonatkozó adatait.

4.  § (1) A nyilvántartásba vett hatósági közvetítõ köteles a Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szervének
haladéktalanul bejelenteni, ha a nyilvántartásban meghatározott adataiban vagy lakóhelye tekintetében változás
állt be.

(2) Ha a Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szerve a hivatalból indított vizsgálata során az adatváltozás
bejelentésével összefüggõ hiányosságokat állapít meg, felhívja az érintettet a hiányok pótlására.

(3) Ha a hatósági közvetítõ úgy változtatja meg a lakóhelyét, hogy a nyilvántartás vezetésére e miatt a Kormány másik
általános hatáskörû területi államigazgatási szerve válik ille té kessé, a korábbi lakóhely szerint ille té kes nyilvántartást
vezetõ szerv a bejelentést a nyilvántartásnak a hatósági közvetítõre vonatkozó adataival együtt megküldi az új
lakóhely szerint ille té kes hatóságnak, amely a hatósági közvetítõt nyilvántartásba veszi.

5.  § (1) Törölni kell a nyilvántartásból azt, aki
a)  meghalt,
b) a nyilvántartásból  való törlését kérte,
c)  lakóhelyet változtat, és a Kormány nyilvántartást vezetõ általános hatáskörû területi államigazgatási szerve az új

lakóhely tekintetében nem rendelkezik ille té kességgel.
(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti törlésre azt köve tõen kerülhet sor, miután a Kormánynak a hatósági közvetítõ korábbi 

lakóhelye szerint ille té kes általános hatáskörû területi államigazgatási szerve kezdeményezésére a Kormánynak
a hatósági közvetítõ új lakóhelye szerint ille té kes általános hatáskörû területi államigazgatási szerve nyilvántartásba
veszi az érintettet, és errõl értesíti a Kormánynak az eljárást kezdeményezõ általános hatáskörû területi államigazgatási 
szervét.

(3) A Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szerve a nyilvántartásból törölt személy adatait
a nyilvántartásból történõ törlés idõpontjától számított 1 évig tárolja, és ezt köve tõen gondoskodik az adatok
törlésérõl.

6.  § (1) A hatósági közvetítõk nyilvántartásában szereplõ nyilvános adatok a központi elektronikus szolgáltató rendszer útján
is elérhetõk.
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(2) A nyilvántartásba  való bejegyzésrõl,  illetve az abból  való törlésrõl, valamint a nyilvántartás nyilvános adataiban történt
változásról a Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szerve haladéktalanul értesíti a központi
elektronikus szolgáltató rendszer kezelõjét.

7.  § (1) Az eljáró közigazgatási hatóság (a továb biak ban: hatóság) hivatalból vagy az ügyfél kérelmére dönt a hatósági
közvetítõ igénybevételérõl. Az ügyfélnek a hatósági közvetítõ igénybevételére irányuló kezdeményezési joga kiterjed
a hatósági közvetítõ személyére vonatkozó javaslattételre.

(2) Kérelemre indult eljárás esetén a hatóság a hatósági közvetítõ kirendelésérõl  szóló végzés meghozatala elõtt köteles
meghallgatni az eljárás megindítását kérelmezõ ügyfelet.

(3) A hatósági közvetítõ kirendelésérõl  szóló végzésnek tartalmaznia kell
a)  a hatósági közvetítõ nevét,
b) a hatósági közvetítõi feladatot,
c)  az ismert ügyfelek nevét és
d)  annak közlését, hogy a hatósági közvetítõi tevékenység ellátásához szükséges információk hogyan érhetõk el.

8.  § (1) A hatósági közvetítõ köteles az alábbiakról  való tudomásszerzésétõl számított három munkanapon belül közölni
a kirendelésérõl határozó hatósággal, ha
a)  a személyére nézve a hatósági közvetítõi tevékenységet kizáró ok áll fenn,
b) az ügyben a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól  szóló tör vény ben meghatározott feladatainak az

ellátásához nem rendelkezik szakértelemmel, vagy
c)  hatósági közvetítõi tevékenységének ellátásában akadályozott.

(2) A hatósági közvetítõi tevékenységre vonatkozó kizárási okot a hatósági közvetítõ kirendelésérõl,  illetve a kizárási okról
 való tudomásszerzéstõl számított öt munkanapon belül az ügyfél is bejelentheti.

(3) A hatóság másik hatósági közvetítõ kirendelése iránt intézkedik
a)  az (1) és (2) bekezdésben meghatározott esetekben,
b) ha a hatósági közvetítõi tevékenységre vonatkozó kizárási ok fennállását hivatalból észleli,
c)  ha a hatósági közvetítõ nem látja el feladatát,
d)  ha az eljárás idõtartama alatt a Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szerve a közvetítõi

tevékenységet az adott személy tekintetében megtiltotta, vagy
e)  ha a hatósági közvetítõt a hatósági közvetítõi nyilvántartásból – a lakcímváltozás esetét kivéve – egyébként

törölték.

9.  § (1) A hatóság a döntéseit közli a hatósági közvetítõvel is.
(2) A hatósági közvetítõ a feladatainak teljesítése érdekében

a)  részt vehet az ügyfél, a tanú, a szakértõ meghallgatásán, a szemlén és a tárgyaláson, a jelenlévõkhöz kérdést
intézhet,

b) tájékoztató megbeszélést szervezhet, írásos anyagot készíthet az érintettek részére,
c)  egyeztetést kezdeményezhet az ellenérdekû ügyfelek,  illetve a hatóság és az ügyfél között, az egyeztetésen

közvetítõként részt vesz.
(3) Az elsõfokú eljárásban részt vett hatósági közvetítõ a jogorvoslati eljárás, valamint a másodfokon eljáró szerv vagy

a bíróság által elrendelt új eljárás során – ha azt az ügyfelek egyike sem kifogásolja – ismételten igénybe vehetõ.

10.  § (1) A hatósági közvetítõi vizsgát (a továb biak ban: vizsga) a Kormány hatósági közvetítõ nyilvántartásba vételére jogosult
általános hatáskörû területi államigazgatási szervének a vezetõje szervezi.

(2) A vizsgát szóban kell letenni a közigazgatási szakvizsgáról  szóló kormányrendelet szerint vizsgáztatásra jogosultakból
alakított 3 tagú bizottság elõtt, amelynek elnökét és tagjait a Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási
szerve vezetõje kéri fel.

(3) A vizsgázó az általa húzott szóbeli vizsgatétel és a bizottság által feltett kérdések alapján ad számot felkészültségérõl. A 
vizsgatételek a közigazgatási szakvizsgáról  szóló kormányrendeletben foglalt eljárásban kerülnek meghatározásra.

(4) A vizsgára a közigazgatás-szervezésért felelõs miniszter által rendszeresített formanyomtatvány benyújtásával lehet
jelentkezni, amely tartalmazza a jelentkezõ természetes személyazonosító adatait és a vizsga letételének tervezett
évét és hónapját. A közigazgatás-szervezésért felelõs miniszter az általa vezetett minisztérium honlapján közzéteszi
a formanyomtatványt.
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(5) A vizsgaszervezõ a vizsga idõpontja elõtt legalább harminc nappal tájékoztatja a jelöltet a vizsga idõpontjáról és
helyérõl.

(6) A vizsgaszervezõ a vizsgát köve tõen tájékoztatja a vizsgázót a vizsgán elért eredményérõl. Ha a vizsga eredménytelen,
külön értesítésben a jelölt tájékoztatást kap a javítóvizsga idõpontjáról és helyérõl.

11.  § (1) Ha a vizsgázó a vizsgaszervezõ által megjelölt napon nem kíván javítóvizsgát tenni, akkor azt az értesítés
kézhezvételétõl számított öt munkanapon belül írásban közölnie kell a vizsgaszervezõvel. Egyúttal meg kell jelölnie
azt a hónapot, amikor javítóvizsgára bocsátását kéri.

(2) A vizsgaszervezõ által meghatározott, visszaigazolt vizsgaidõpont módosítása csak különösen indokolt esetben
engedélyezhetõ. Az új idõpont meghatározásáról kizárólag a vizsgaszervezõ dönthet. Ha a vizsgázó a vizsgáról
igazolatlanul marad távol újabb javítóvizsgát kell tennie.

(3) A bizottság munkáját a vizsga rendjéért, szabályosságáért felelõs elnök vezeti, és a vizsgaszervezõ által kijelölt
vizsgabiztos segíti. Vizsgabiztos a vizsgaszervezõ alkalmazásában álló köztisztviselõ lehet, aki
a)  gondoskodik a vizsga lebonyolításához szükséges technikai feltételekrõl,
b) gondoskodik a vizsgajegyzõkönyvek kitöltésérõl és a vizsga letételét tanúsító igazolás kiállításáról, ellenõrzi

adataik pontosságát és  valódiságát,
c)  vezeti a vizsganyilvántartó könyvet.

(4) A vizsgajegyzõkönyv tartalmazza a vizsgázó természetes személyazonosító adatait, a vizsga megnevezését,
idõpontját, helyét, minõsítését és – eredményes vizsga esetén – a vizsga letételének igazolását.

12.  § (1) A hatósági közvetítõi vizsga tananyaga a következõ témakörökre terjed ki:
a)  a Magyar Köztársaság alkotmányos berendezkedésének és mûködésének átfogó, részletes ismerete, az

államszervezet – ideértve az önkormányzati rendszert is – tagozódása, az egyes állami szervek funkciója és
mûködésük jellemzõi, az államigazgatás szervezetrendszere és mûködése, az államigazgatás feladatai,

b) közigazgatási hatósági eljárásjogi ismeretek,
c)  közvetítõi alapismeretek.

(2) A vizsgán a vizsgázó egy tételt húz. A felkészüléshez legalább húsz percet kell számára biztosítani. A bizottság
a tételhez nem tartozó, de a vizsga tananyagán belüli további kérdések feltevésével is tájékozódhat a jelölt
felkészültségérõl.

(3) A bizottság a vizsgát öt fokozattal minõsíti: jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1).

13.  § (1) Az eredménytelen vizsgát csak a vizsgajegyzõkönyvben kell szerepeltetni. Az eredménytelen vizsga és a javítóvizsga
között legalább tizenöt napnak kell eltelnie.

(2) Az eredményes vizsgáról a bizottság a vizsga letételét tanúsító igazolást állít ki, amely a következõket tartalmazza:
a)  az igazolás sorszáma,
b) a vizsgázó természetes személyazonosító adatai,
c)  a vizsga minõsítése,
d)  az igazolás kelte,
e)  a vizsgabizottság tagjainak neve és aláírása.

(3) Az igazolás adatait a vizsgabiztos vezeti be a vizsganyilvántartó könyvbe. Az igazolás sorszámának
a vizsganyilvántartó könyv sorszámával meg kell egyeznie.

(4) A vizsganyilvántartó könyv és a jegyzõkönyv nem selejtezhetõ. Megõrzésükrõl a vizsgaszervezõ gondoskodik.
(5) Az elveszett vagy megsemmisült igazolásról – kérelemre – a vizsgaszervezõ a vizsganyilvántartó könyv alapján

másolatot állít ki.
(6) A vizsga,  illetve a javítóvizsga díja a mindenkori köztisztviselõi illetményalap társadalombiztosítási járulékkal növelt

összegének 15%-a. A vizsgadíjat a következõk szerint kell megosztani: a vizsgadíj tb-járulék nélküli összegének 25%-a
a bizottság elnökét, 20-20%-a a bizottság tagjait, 5%-a a vizsgabiztost, 30%-a pedig a vizsgaszervezõt illeti meg.

14.  § Ez a rendelet 2009. október 1-jén lép hatályba, és a hatálybalépését köve tõen indult vagy megismételt eljárásokban
kell alkalmazni.

15.  § (1) Hatályát veszti
a)  a hatósági közvetítõkrõl  szóló 179/2005. (IX. 9.) Korm. rendelet,
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b) a hatósági közvetítõi nyilvántartásba vételért fizetendõ igazgatási szolgáltatási díjakról  szóló 51/2005. (X. 31.) BM
rendelet.

(2) Ez a § a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

16.  § Ez a rendelet – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól  szóló 2004. évi CXL. törvény
módosításáról  szóló 2008. évi CXI. törvény hatálybalépésével és a belsõ piaci szolgáltatásokról  szóló 2006/123/EK
irányelv átültetésével összefüggõ tör vénymódosításokról  szóló 2009. évi LVI. törvénnyel, valamint a szolgáltatási
tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól  szóló 2009. évi LXXVI. törvénnyel együtt – a belsõ
piaci szolgáltatásokról  szóló 2006/123/EK (2006. december 12.) európai parlamenti és tanácsi irányelv átültetését
szolgálja.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 186/2009. (IX. 10.) Korm rendelete
a bejelentésköteles szolgáltatási tevékenységek tekintetében a bejelentés elmulasztása esetén
fizetendõ bírságról, továbbá a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságok általános kijelölésérõl

A Kormány a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól  szóló 2009. évi LXXVI. törvény 53.  §
g) és – a 4.  § tekintetében – a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35.  § (1) bekezdés b) pontja szerinti
feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1.  § Ha az adott szolgáltatási tevékenység megkezdését,  illetve folytatását szabályozó külön tör vény vagy az annak
felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet eltérõen nem rendelkezik, a szolgáltatási tevékenység
megkezdésének és folytatásának általános szabályairól  szóló 2009. évi LXXVI. törvény (a továb biak ban: Szolgtv.) 25.  §
(2) bekezdése szerinti bírság mértékére és megfizetésére e rendelet szabályait kell alkalmazni.

2.  § (1) A bírság összege az adott szolgáltatási tevékenység bejelentésére elõírt illeték vagy igazgatási szolgáltatási díj
húszszorosának megfelelõ összeg, de legfeljebb ötvenezer forint.

(2) Ha a szolgáltató ugyanazon szolgáltatási tevékenység tekintetében bejelentési kötelezettségét ismételten
elmulasztja, a bírság összege az (1) bekezdésben meghatározott bírságösszeg másfélszeresének megfelelõ összeg,
legfeljebb hetvenötezer forint.

(3) A bírságot akkor is meg kell fizetni, ha a bejelentésre kötelezett szolgáltató a szolgáltatási tevékenység bejelentése
esetén az illetékre,  illetve az igazgatási díjra vonatkozó jogszabályok alapján az illeték vagy igazgatási szolgáltatási díj
megfizetése alól mentesült volna.

3.  § A bírság megfizetésére az adott szolgáltatási tevékenység bejelentésére elõírt illeték vagy igazgatási díj megfizetésére
vonatkozó szabályokat kell – a fizetési kötelezettség alóli mentesség szabályainak kivételével – meg fele lõen
alkalmazni.

4.  § (1) A Kormány a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként – ha külön kormányrendelet más hatóság kijelölésérõl nem
rendelkezik – a Szolgtv.
a)  10.  §-a és 46.  §-a tekintetében az adott szolgáltatási tevékenység megkezdését,  illetve folytatását szabályozó

külön jogszabály (a továb biak ban: ágazati szabályok) alapján a Szolgtv. 10.  §-a szerinti intézkedés alkalmazására,
b) 17.  § (2) bekezdése, 31.  § (3) bekezdése és 33.  §-a, valamint 45. és 48.  §-a tekintetében az ágazati szabályok alapján

az engedélyezésre vagy – bejelentésköteles tevékenység esetén – a bejelentéssel kapcsolatos eljárásra,
c)  12.  § (2) bekezdése, 23–25.  §-a és 27.  §-a, valamint e rendelkezésekkel összefüggésben a 29. és 30.  §-a

tekintetében az ágazati szabályok alapján a bejelentéssel kapcsolatos eljárásra,
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d)  26.  §-a és 34.  § (1) bekezdés d) pontja, valamint e rendelkezésekkel összefüggésben a 29. és 30.  §-a tekintetében az 
ágazati szabályok alapján az engedélyezésre, továbbá

e)  37.  §-a tekintetében az ágazati szabályok alapján az adott tevékenység ellenõrzésére
hatáskörrel rendelkezõ ille té kes hatóságot jelöli ki.

(2) A Kormány a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként az ágazati szabályokban nem szabályozott szolgáltatási
tevékenységek vonatkozásában a Szolgtv. 37.  § (1) bekezdése tekintetében a szolgáltatás felügyeletét ellátó
hatóságként a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságot jelöli ki.

5.  § E rendelet 2009. október 1-jén lép hatályba.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 187/2009. (IX. 10.) Korm. rendelete
a közigazgatási hatósági eljárás megindulásáról  szóló értesítés érdekében vezetett elektronikus
adatbázis létrehozásáról, vezetésérõl, valamint az adatbázis alapján történõ értesítésrõl

A Kormány a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól  szóló 2004. évi CXL. törvény 174.  § (1) bekezdés
g) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35.  § (1) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következõket rendeli el:

1.  § (1) A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (a továb biak ban: KEKKH) – az adatbázis szakmai
felépítése tekintetében a közigazgatás-fejlesztésért felelõs miniszterrel együttmûködve – a központi elektronikus
szolgáltató rendszeren a kormányzati portálról bárki számára ingyenesen, korlátozás nélkül elérhetõ, nyilvános
elektronikus adatbázist mûködtet azokról az érdekvédelmi és társadalmi szervezetekrõl (a továb biak ban: szervezet),
amelyek az eljárás megindításáról  szóló, adatbázis alapján történõ értesítés érdekében adataikat elektronikus úton
bejelentették (a továb biak ban: regisztráció).

(2) A szervezet regisztrációja az ügyfélkapun keresztül végezhetõ el a szervezet
a)  nevének,
b) nyilvántartási számának,
c)  mûködési területének,
d)  képviselõje nevének és
e)  elektronikus elérhetõségének
a megadásával, valamint azoknak a hatósági eljárásoknak a megjelölésével, amelyek megindításáról elektronikus
értesítést kér.

(3) A szervezet az e rendelet szerinti adataiban bekövetkezõ változást köteles a regisztrációra vonatkozó szabályok szerint
bejelenteni, az ennek elmulasztásából eredõ következmények a szervezetet terhelik.

(4) A KEKKH a szervezetet törli az adatbázisból, ha azt a szervezet maga kéri, vagy ha tudomására jut, hogy a szervezet
megszûnt vagy a megadott elektronikus elérhetõségén nem érhetõ el.

2.  § (1) Az adatbázisból bárki számára ingyenesen, korlátozás nélkül biztosítani kell a regisztrált szervezetekre vonatkozó
adatokra  való összetett keresés és lekérdezés lehetõségét is, amelynek magában kell foglalnia a mûködési területre és
a regisztrációban megjelölt hatósági ügyekre történõ egyidejû lekérdezés lehetõségét.

(2) Az eljáró hatóság a tör vény ben meghatározott esetekben a hirdetményi értesítéssel egyidejûleg köteles az adott
hatósági eljárásban érintett, az adatbázisban szereplõ – a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól  szóló
tör vény szerint tör vény által ügyféli jogokkal felruházott – szervezetet elektronikus úton értesíteni az eljárás
megindításáról.
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(3) Ha az eljáró hatóságnak a (2) bekezdésben meghatározott esetben tudomására jut, hogy az adatbázisban szereplõ
szervezet megszûnt vagy a megadott elektronikus elérhetõségén nem érhetõ el, errõl értesíti a KEKKH-t.

3.  § Ez a rendelet 2009. október 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését köve tõen indult vagy megismételt
eljárásokban kell alkalmazni.

A Kormány 188/2009. (IX. 10.) Korm. rendelete
a közigazgatási hatósági eljárás irataiban lévõ személyes és védett adatok 
megismerhetetlenné tételéért, valamint az ilyen módon kivonatolt iratokról  való másolat
készítéséért fizetendõ költségtérítésrõl

A Kormány a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól  szóló 2004. évi CXL. törvény 174.  § (1) bekezdés
h) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35.  § (1) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következõket rendeli el:

1.  § (1) A közigazgatási hatósági eljárás irataiban az iratbetekintést kérõ személy által meg nem ismerhetõ személyes és
védett adatok megismerhetetlenné tételéért (a továb biak ban: anonimizálás), valamint az ilyen módon kivonatolt
iratról  való másolat készítéséért a megismerhetetlenné tétellel érintett oldalanként 200 forint költségtérítést kell
fizetni.

(2) Az anonimizálással nem érintett oldalak másolatáért az illetékekrõl  szóló tör vény szerint, az államigazgatási eljárásban
készített hitelesített vagy hitelesítetlen másolatért fizetendõ illeték összegének megfelelõ költségtérítést kell fizetni.

(3) A hatóság az anonimizálás és a másolatkészítés várható költségeirõl az iratbetekintést kérõ személyt kérelmére
elõ ze tesen tájékoztatja.

(4) Az (1) bekezdés szerinti eljárási költség viselésérõl a hatóság az anonimizált iratba  való betekintés biztosításával,  illetve 
a kivonat átadásával egyidejûleg dönt.

2.  § Ez a rendelet 2009. október 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését köve tõen indult vagy megismételt
eljárásokban kell alkalmazni.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 189/2009. (IX. 10.) Korm. rendelete
a felnõttképzést folytató intézmények és a felnõttképzési programok akkreditációjának
szabályairól  szóló 22/2004. (II. 16.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a felnõttképzésrõl  szóló 2001. évi CI. törvény 4.  § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány
35.  § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében a következõket rendeli el:

1.  § A felnõttképzést folytató intézmények és a felnõttképzési programok akkreditációjának szabályairól  szóló 22/2004.
(II. 16.) Korm. rendelet (a továb biak ban: R.) 1.  § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A rendelet hatálya kiterjed]
„c) az akkreditációban érintett felnõttképzést folytató intézményre, ideértve
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ca)   a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól  szóló tör vény szerint a Magyar
Köztársaságban vagy más EGT államban honos vállalkozást,
cb)   a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól  szóló tör vény szerint azon
állam szolgáltatóját, aki a letelepedés és szolgáltatásnyújtás tekintetében – az Európai Közösség és tagállamaival
létrejött nemzetközi szerzõdés alapján – az Európai Unió tagállamaiban honos szolgáltatókkal azonos jogállást élvez,
cc)   a ca)–cb) pontban foglaltaktól eltérõ harmadik állambeli szolgáltatót.”

2.  § Az R. 5.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A FAT-nak nem lehet tagja olyan személy, aki tagja a Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Tanácsnak, ille tõ leg
akivel szemben az Fktv.-ben meghatározott összeférhetetlenségi ok áll fenn.”

3.  § Az R. 8.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„8.  § (1) Az intézmény- és programakkreditáció iránti eljárásban külön kell vizsgálni az intézmény- ille tõ leg
a programakkreditáció feltételeinek teljesülését.
(2) Az NSZFI az akkreditációs ügyekben közremûködõ hatóságként jár el.
(3) Az NSZFI az akkreditációs ügyek elbírálásának elõkészítése során közremûködõ hatóságként – az e rendeletben
foglaltak szerint – javaslatot tesz a FAT elnökének a szakértõ személyére vagy a szakértõi bizottság tagjaira.
(4) A szakértõt,  illetve a szakértõi bizottság tagjait az Fktv. szerinti felnõttképzési szakértõk közül kell kirendelni.
(5) A szakértõt,  illetve a szakértõi bizottság tagjait az NSZFI javaslatára a FAT elnöke rendeli ki. Ha a FAT elnöke
a javaslattal nem ért egyet, maga dönt az eljáró szakértõ,  illetve szakértõi bizottság tagjainak személyérõl.”

4.  § Az R. 9.  §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az intézmény- és programakkreditáció megadásáról  szóló jogerõs határozat jogosítottjának helyébe jogutódja
léphet, ha a felnõttképzési intézmény képzésért felelõs vezetõje megfelel a miniszteri rendeletben elõírt képesítési
követelményeknek és az intézmény- és programakkreditáció megadásának alapjául szolgáló egyéb jogszabályi
feltételek is maradéktalanul teljesülnek a jogutód vonatkozásában.”

5.  § Az R. 10.  § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A FAT ülésén a Magyar Felsõoktatási Akkreditációs Bizottság, a gazdaság- és fejlesztéspolitikáért felelõs miniszter,
az oktatásért és a kultúráért felelõs miniszter, valamint az agrárpolitikáért és az agrárvidék-fejlesztésért felelõs
miniszter által megbízott személy tanácskozási joggal részt vehet.”

6.  § Az R. 12.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Amennyiben az akkreditáció hatálya lejárt és az intézmény az akkreditáció újbóli megadására irányuló kérelmet
terjeszt elõ, a FAT-nak vizsgálnia kell, hogy az intézmény az akkreditáció hatálya alatt eleget tett-e az (1) bekezdés
szerinti feltételeknek. A kérelmet legkorábban az akkreditáció hatályának lejártát megelõzõ 90 napon belül lehet
elõterjeszteni.”

7.  § Az R.-nek „Az intézményakkreditációs eljárás alcíme” a következõ új 12/B.  §-sal egészül ki:
„12/B. § (1) A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól  szóló tör vény szerint
a Magyar Köztársaságon kívüli más EGT államban honos, ille tõ leg e rendelet 1.  § (1) bekezdés cb)–cc) pontja szerinti
felnõttképzést folytató intézmény akkor kaphat intézményakkreditációt, ha a 11.  § (1) bekezdésében elõírt
követelményekkel  való egyenértékûség az alábbiak szerint megállapítható:
a)  a kérelmezõ rendelkezik legalább egy meg valósított és a magyar felnõttképzési akkreditációs rendszerben
tanúsított képzési programmal, valamint
b)  az R. 11.  § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott követelmények az érintett állam által elismert módon kerülnek
tanúsításra és a benyújtott tanúsítványból az e követelményeknek  való megfelelés egyértelmûen megállapítható.
(2) Amennyiben a kérelmezõ az (1) bekezdés b) pontjának megfelelõ tanúsítvánnyal nem rendelkezik, a 11.  §
(1) bekezdésének d) pontja szerinti követelményeket e rendelet elõ írásainak meg fele lõen köteles a kérelméhez
kapcsolódóan teljesíteni.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott felnõttképzést folytató intézmény intézményakkreditációra irányuló
kérelmének elbírálása során a FAT – a 11.  § (1) bekezdésében meghatározott feltételek fennállása helyett – az
(1) bekezdés szerinti egyenértékûség, valamint a miniszteri rendeletben meghatározott feltételek fennállását vizsgálja 
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a felnõttképzést folytató intézmény képzési és felnõttképzési szolgáltató tevékenysége, valamint mûködése
vonatkozásában.”

8.  § (1) Az R. 14.  §-át megelõzõ alcím helyébe a következõ alcím lép:

„Adatváltozásra irányuló eljárás”
(2) Az R. 14.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Adatváltozásra irányuló eljárást kell lefolytatni, ha az intézménynek az intézmény-, ille tõ leg a programakkreditációs
tanúsítványban szereplõ olyan adataiban következett be változás, amely az akkreditáció alapjául szolgáló feltételeket nem
érinti.”

9.  § Az R. 14/A.  §-át megelõzõen a következõ új alcímmel egészül ki:

„Az egyszerûsített intézményakkreditációs eljárás”

10.  § Az R. 16.  §-a a következõ (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Ha a felsõoktatási intézménynek a programakkreditációs tanúsítványban szereplõ adataiban változás következik
be, errõl az Oktatási Hivatal tíz munkanapon belül tájékoztatja a FAT-ot. Ilyen esetben a FAT a 14.  § (2) bekezdésének
meg fele lõen jár el.”

11.  § Az R.-nek „A programakkreditációs eljárás” alcíme a következõ új 16/A.  §-sal egészül ki:
„16/A.  § (1) A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól  szóló tör vény szerint
a Magyar Köztársaságon kívüli más EGT államban honos, ille tõ leg e rendelet 1.  § (1) bekezdés cb)–cc) pontja szerinti
felnõttképzést folytató intézmény által kidolgozott képzési program akkor akkreditálható, ha a 15.  § (1) bekezdésében
elõírt követelményekkel  való egyenértékûség az alábbiak szerint megállapítható:
a)  a kérelmezõ rendelkezik az érintett állam követelményei szerint tanúsított és meg valósított képzési programmal,
valamint
b)  az a) pont szerinti tanúsítvány az e rendelet 15.  § (1) bekezdése b), c), d) és f) pontjaiban foglalt kritériumok
teljesítését igazolja.
(2) Amennyiben a kérelmezõ nem rendelkezik az (1) bekezdés b) pontja szerinti követelmények teljesítését igazoló
tanúsítvánnyal, vagy a tanúsítvány e követelmények teljesítését nem igazolja, a kérelmezõ a 15.  § (1) bekezdés szerinti
követelményeket e rendelet elõ írásainak meg fele lõen köteles a kérelméhez kapcsolódóan teljesíteni.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott felnõttképzést folytató intézmény által kidolgozott képzési program
akkreditációja iránti kérelem elbírálása során a FAT – a 15.  § (1) bekezdésében meghatározott feltételek fennállása
helyett – az (1) bekezdés szerinti egyenértékûség fennállását vizsgálja.”

12.  § Az R. 19.  § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Ha az intézmény- és programakkreditáció megadását köve tõen a FAT ellenõrzése során azt állapítja meg, hogy az
intézmény,  illetve a program nem felel meg az akkreditáció alapjául szolgáló követelményeknek, a FAT az
akkreditációt visszavonja. A FAT az akkreditáció alapjául szolgáló követelmények teljesítését az intézmény-,  illetve
a programakkreditációs tanúsítvány elsõ ízben történõ kiállításától kezdõdõen, az akkreditáció teljes hatálya alatt
vizsgálhatja.”

13.  § Az R. 20.  § (3) bekezdése a következõ új e) ponttal egészül ki, egyben a jelenlegi e) pont jelölése f) pontra módosul:
[Az akkreditált felnõttképzési programok nyilvántartása tartalmazza:]
„e) a program óraszámát.”

14.  § (1) Az R. 22.  § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Törölni kell a nyilvántartásból az intézményt,  illetve a programot abban az esetben, ha]
„b) a tanúsítvány hatálya lejár, ille tõ leg az intézményakkreditáció újbóli megadása iránt az NSZFI-hez kérelem nem
érkezett,”

(2) Az R. 22.  § (2) bekezdése a következõ új d) ponttal egészül ki:
„d) azt az intézmény maga kérelmezi.”
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15.  § Az R. a következõ új alcímmel és az azt követõ 22/A.  §-sal egészül ki:

„Jogharmonizációs záradék
22/A.  § Ez a rendelet az Európai Parlament és Tanács a belsõ piaci szolgáltatásokról  szóló 2006/123/EK irányelve
10. cikk (3) bekezdésében, valamint a 14. cikk (6) bekezdésében foglaltaknak  való megfelelést szolgálja.”

16.  § (1) E rendelet 2009. október 1-jén lép hatályba.
(2) Az e rendeletben foglaltakat a hatálybalépését köve tõen benyújtásra kerülõ intézmény- és programakkreditációs

kérelmek esetében kell alkalmazni.
(3) Az R.

a)  2.  § (1) bekezdésében a ,,felkért” szövegrész helyébe a ,,kinevezett” szöveg,
b) 4.  § (3) bekezdésében a ,,Szociális és Munkaügyi Minisztérium (a továb biak ban: minisztérium) hivatalos lapjában”

szövegrész helyébe a ,,Magyar Közlöny mellékleteként megjelenõ Hivatalos Értesítõben” szöveg,
c)  5.  § (2) bekezdésében a ,,minisztérium” szövegrész helyébe a ,,Szociális és Munkaügyi Minisztérium

(a továb biak ban: minisztérium)” szöveg lép,
d)  9.  § (1) bekezdésében a ,,a kérelemre indult” szövegrész helyébe „Az” szöveg,
e)  12.  § (4) bekezdésében az „intézmény székhelyén,  illetve képzési helyszínein” szövegrész helyébe

a ,,intézménynél” szöveg,
f)  12.  § (6) bekezdésében a ,,20 napon” szövegrész helyébe a ,,tizenöt munkanapon” szöveg,
g)  12.  § (7) bekezdésében az „érvényes” szövegrész helyébe a ,,hatályos” szöveg,
h)  12/A.  § (2) bekezdésében a ,,15 napon” szövegrész helyett a ,,tíz munkanapon” szöveg,
i)  14.  § (2) bekezdésében az „új intézményakkreditációs tanúsítványt” szövegrész helyébe „új intézmény-, ille tõ leg

programakkreditációs tanúsítványt” szöveg, „érvényességi idõtartamának” szövegrész helyébe „hatályának”
szöveg,

j)  15.  § (1) bekezdés d) pontjában a ,,birtokolja azokat a jártasságokat, készségeket,” szövegrész helyébe
„kompetenciákat” szöveg,

k)  16.  § (1) bekezdésében az „érvényességének idõtartamát” szövegrész helyébe „hatályának” szöveg,
l)  16.  § (3) bekezdésében az „érvényességi ideje” szövegrész helyébe „hatálya” szöveg, „érvényességi idejét”

szövegrész helyébe „hatályát” szöveg,
m)  16.  § (6) bekezdésének d) pontjában az „érvényességi idejét” szövegrész helyébe „hatályát” szöveg,
n)  17.  § (2) bekezdésében „a minisztérium által vezetett országos szakértõi nyilvántartásba felvett szakértõ”

szövegrész helyébe „az Fktv. szerinti felnõttképzési szakértõ”,
o)  19.  § (1) bekezdésében „a minisztérium által vezetett országos szakértõi nyilvántartásba felvett szakértõk”

szövegrész helyébe „az Fktv. szerinti felnõttképzési szakértõk” szöveg,
p)  20.  § (2) bekezdésének e) pontjában az „érvényességi idejét” szövegrész helyébe „hatályát” szöveg,
q)  20.  § (3) bekezdésének c) pontjában az „érvényességi idejét” szövegrész helyébe „hatályát” szöveg,
r)  22.  § (1) bekezdésében a ,,hivatalos lapjában” szövegrész helyébe „a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenõ

Hivatalos Értesítõben” szöveg
lép.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök
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IX. Ha tá ro za tok Tá ra

A Kormány 1152/2009. (IX. 10.) Korm. határozata
a magyar küldöttség részvételérõl az ENSZ Közgyûlés 64. ülésszakán

A Kormány
 1.   jóváhagyja – a melléklet szerint – az ENSZ Közgyûlés 64. ülésszakán részt vevõ magyar küldöttség tevékenységének

irányelveit;
 2.   felhatalmazza a külügyminisztert, hogy az ENSZ Közgyûlés 64. ülésszakán részt vevõ magyar küldöttség vezetõjének

és tagjainak megbízásáról elõ ter jesz tést tegyen a Magyar Köztársaság elnökének.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

Melléklet az 1152/2009. (IX. 10.) Korm. határozathoz

Irányelvek az ENSZ Közgyûlés 64. ülésszakán részt vevõ magyar küldöttség tevékenységéhez

Az ENSZ Közgyûlés 64. ülésszakán a magyar küldöttség a kormányprogram kül- és biztonságpolitikai céljaival és feladataival, az
Európai Unió közgyûlési prioritásaival összhangban, a magyar nemzeti érdekeket és a közös euro-atlanti értékeket egyidejûleg
érvényesítve tevékenykedjen.

A küldöttség az Egyesült Nemzetek Szervezete reformjával kapcsolatban
 1.   használja fel az ENSZ Közgyûlésének fórumait a Kormány álláspontjának ismertetésére a nemzetközi közösség elõtt

álló globális kihívások megoldásával kapcsolatos magyar elképzelésekrõl. Fejtse ki, hogy a Magyar Köztársaság
a hatékony multilateralizmuson alapuló nemzetközi rend megerõsítésében érdekelt, és ehhez az Európai Unió
tagállamaként aktívan hozzá kíván járulni;

 2.   hangsúlyozza, hogy a Magyar Köztársaság az Egyesült Nemzetek Szervezetét tekinti a nemzetközi kapcsolatok azon
alapvetõ és meghatározó keretének, amely megfelelõ eszközt jelent a nemzetközi közösség kezében a globalizáció
összetett és ellentmondásos jelenségeinek kezelésére, továbbá a hagyományos, valamint a XXI. század újszerû
biztonságpolitikai, humanitárius, emberi jogi, gazdasági és környezetvédelmi kihívásainak megoldására;

 3.  tevékenységével – az Európai Unió közös kül- és biztonságpolitikájának keretei között – hatékonyan járuljon hozzá
a 2005. évi szeptemberi Csúcstalálkozó, az ENSZ megújítását és reformját célzó döntéseinek végrehajtásához. Aktívan
mûködjön közre az ENSZ reformfolyamat keretében a Csúcstalálkozót köve tõen létrehozott új ENSZ szervek,
a Békeépítõ Bizottság és, – immár annak teljes jogú tagjaként – az Emberi Jogi Tanács tevékenységének
megerõsítéséhez;

 4.   kísérje figyelemmel az ENSZ Biztonsági Tanácsának kibõvítésére és munkamódszereinek átalakítására vonatkozó
javaslatok alakulását, a 2009 februárjában megkezdõdött kormányközi tárgyalások folyamatát, annak eredményeit.
Fejtse ki partnereink számára, hogy a Magyar Köztársaság szerint a megújuló Biztonsági Tanácsnak meg kell felelnie
a XXI. század új geopolitikai és gazdasági realitásainak, és a tervezett reform során tekintettel kell lenni a hatékonyság
követelményére is. Magyarország egyetért azzal, hogy a Biztonsági Tanács taglétszámának és összetételének
tükröznie kell a nemzetközi politikai és gazdasági erõviszonyokban bekövetkezett változásokat, az ENSZ
költségvetéséhez, valamint a katonai békefenntartó missziókhoz történõ hozzájárulásokat;

 5.  erõsítse meg továbbá, hogy a világszervezet menedzsmentjének reformja, a Közgyûlés revitalizációja és az ENSZ
környezetvédelmi rendszerének reformja egyaránt olyan fontos kérdések, melyek tekintetében Magyarország
továbbra is hozzá kíván járulni a reformfolyamat elõreviteléhez. Mindezek a reformok egyben hozzájárulhatnak az
ENSZ költségvetésének stabilabbá és kiszámíthatóbbá tételéhez, az ENSZ rendes költségvetésének racionális keretek
között tartásához, mely Magyarország számára is prioritást képez;
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 6.   erõsítse meg, hogy Magyarország támogatja az ENSZ fejlesztési rendszere reformjának továbbvitelét. Az ENSZ
rendszer belsõ koherenciájának javítása a fejlesztés, a humanitárius segítségnyújtás és a környezetvédelem terén
a világszervezet megújításának elengedhetetlen feltételei. Ezekkel a reformokkal lehetségessé válik majd, hogy az
ENSZ hatékonyan lássa el fejlesztési feladatait;

 7.  kísérje figyelemmel a 2005. évi Csúcstalálkozón,  illetve az ennek nyomán megindult reformfolyamat keretében
felvetett, és jelenleg is formálódó olyan új elgondolások alakulását és támogatottságát, mint a védelmi felelõsség elve,
és az emberi biztonság kategóriája. A védelmi felelõsség elvével kapcsolatban fejtse ki, hogy Magyarország támogatja
az ENSZ fõtitkár törekvését a védelmi felelõsség elvének gyakorlati meg valósítására, és – bár az elv mindhárom
pillérének egyforma jelentõséget tulajdonít – a megelõzést kiemelten fontosnak tartja, és úgy látja, hogy a megelõzés
a népirtás elleni fellépés intézményesítése útján mozdítható elõ.

A küldöttség a béke és biztonság témakörében
 8.   az Európai Unió Tömegpusztító Fegyverek Non-proliferációjával kapcsolatos Stratégiájával összhangban aktívan

vegyen részt az Egyesült Nemzetek Szervezetének a fegyverzet-ellenõrzési és non-proliferációs rendszerek erõsítését
célzó tevékenységében, aktívan járuljon hozzá az Átfogó Atomcsend Szerzõdés (CTBT) hatályba lépésének elõsegítése
érdekében tett lépésekhez, valamint az Atomsorompó Egyezmény felülvizsgálati folyamatának mielõbbi sikeres
lezárásához;

 9.   a terrorizmus elleni harc keretében járuljon hozzá a terrorizmus elleni normatív szabályozás megerõsítéséhez, így
különösen az ENSZ terrorizmus ellenes globális stratégiája alkalmazásának elõmozdításához, valamint a nemzetközi
terrorizmus tárgyában létrehozandó átfogó egyezmény tárgyalásának mielõbbi lezárásához;

 10.   helyezze érvelése középpontjába a nemzetközi válságok megelõzését szolgáló preventív diplomácia és a mediáció
alkalmazásának szükségességét,  illetve a válságrendezés terén a gyors, idõben történõ nemzetközi reagálást és
jelenlétet szorgalmazó magyar diplomáciai törekvéseket, és ezzel összefüggésben támogassa a fõtitkárnak az ENSZ
Titkárság ille té kes részlegei megerõsítésére irányuló elképzeléseit;

 11.   uniós partnereinkkel együttmûködve szorgalmazza a konfliktus utáni válságkezelés és fejlesztés összefüggéseinek
további vizsgálatát, a Békeépítési Bizottság ez irányú tevékenységének megerõsítését, a biztonsági szektor reformját,
valamint az Európai Unió és az ENSZ konfliktus utáni tevékenységének összehangolását;

 12.   vegyen részt az Európai Unión belül az ENSZ békefenntartó tevékenysége felülvizsgálatával, annak hatékonyabbá
tételével kapcsolatban megindult közös gondolkodásban, ideértve az ENSZ Titkárság békefenntartással foglalkozó
részlegei megerõsítésének, a békefenntartó missziók összetett mandátumának korszerûbb kialakításával, valamint
a missziók pénzügyi, logisztikai és személyi feltételeinek tervezésével kapcsolatos kérdéseket is;

 13.   mûködjön szorosan együtt EU partnereinkkel és a NATO többi tagállamával; nemzeti érdekeink középpontban
tartásával támogassa a két szervezet közös törekvéseinek meg valósítását;

 14.   az Európai Unió közös kül- és biztonságpolitikai egyeztetõ mechanizmusában  való részvétele során – nemzeti
érdekeinkkel összhangban – járuljon hozzá a kibõvített Európai Unió kohéziójának további erõsödéséhez, valamint
a transzatlanti szolidaritás,  illetve a NATO és az Európai Unió közötti stratégiai partnerség fejlesztéséhez;

 15.   folytassa aktív szerepvállalását a globális kihívások – nemzetközi terrorizmus, határokon átnyúló szervezett bûnözés,
illegális kábítószer-kereskedelem, a korrupció, a pénzmosás, az emberkereskedelem – elleni fellépés ügyében jelenleg
kidolgozás alatt álló nemzetközi normák elfogadásában, és a már elfogadott nemzetközi egyezmények
végrehajtásának elõsegítésében.

A jogállamiság területén
 16.   támogassa a Nemzetközi Büntetõbíróság (ICC) univerzálissá tételére irányuló törekvéseket, valamint az ICTY és az ICTR

tevékenységének sikeres befejezését;
 17.   uniós partnereivel együtt támogassa a jogállamiság nemzeti és nemzetközi szinten történõ meg valósítására irányuló

törekvéseket, és ennek keretében a Titkárság Jogállamiság Önálló Osztálya mûködését.

A küldöttség az emberi jogok területén
 18.   európai és transzatlanti partnereinkkel szorosan együttmûködve segítse elõ az egyetemes értékeket jelentõ emberi

jogok és alapvetõ szabadságjogok – ideértve a nemzeti kisebbségek jogait – nemzetközi védelmének erõsítését.
Ennek keretében támogassa az ENSZ emberi jogi mechanizmusai megerõsítését, és az emberi jogok integrálását az
ENSZ rendszer valamennyi elemének tevékenységébe;
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 19.   támogassa az Emberi Jogi Tanács mûködésének megerõsítésére irányuló erõfeszítéseket, így a különleges
mechanizmusok, ideértve az országspecifikus és tematikus mandátumok megerõsítését is;

 20.   európai uniós partnereinkkel együtt kezdeményezze a nemzetközi közösség hatékony és idõben történõ fellépését az
emberi jogok megsértõivel szemben. Ezzel összefüggésben mutasson rá a korai elõrejelzés, a megelõzõ védelem és
a helyszíni nemzetközi ellenõrzés különleges fontosságára;

 21.   hangsúlyozza a humanitárius segítségnyújtás fontosságát, különös tekintettel a katasztrófahelyzetek esetén
a segítségnyújtást végzõ nemzetközi és nem kormányzati szervezetek és munkatársaik helyszínre jutásának, és
tevékenységük zavartalanságának biztosítására. Kísérje figyelemmel a humanitárius segítségnyújtás, valamint a jó
humanitárius donor kategóriájának formálódását, tartalmának és terjedelmének alakulását;

 22.   segítse elõ a nemzetközi humanitárius jog normáinak maradéktalan tiszteletben tartását.

A fenntartható fejlõdés kérdéskörében
 23.   az Európai Unió tagországaival együtt támogassa egy, a 2012 utáni idõszakra  szóló globális klímamegállapodás

létrejöttét 2009 végéig. Hangsúlyozza a klímaváltozás és a fejlesztés, valamint a béke és biztonság kérdéseinek szoros
összefüggését, és azt, hogy a klímaváltozást nem lehet kizárólag környezeti kérdésként kezelni;

 24.   kapcsolódjon be azon párbeszédbe, mely olyan új, széles körû nemzetközi figyelemre számot tartó kérdések
tekintetében bontakozott ki, mint például az élelmiszer-biztonság, az élelmiszerárak emelkedése, az energiabiztonság
és az üzemanyagárak emelkedése, valamint ezek összefüggései a fejlesztéssel és a szegénységcsökkentéssel.

A fejlesztés és a szegénységcsökkentés témakörében
 25.   támogassa a Millenniumi Fejlesztési Célok határidõig történõ meg valósításának elõmozdítását, különös tekintettel az

Afrikai kontinensre;
 26.  használja fel az ENSZ Közgyûlés fórumait és a kapcsolódó rendezvényeket Magyarország nemzetközi fejlesztési

politikájának bemutatására, különös tekintettel annak fõ irányaira, komparatív elõnyeire,  illetve az eddig elért
eredményekre;

 27.   aktívan vegyen részt az ENSZ fórumain a gazdasági és pénzügyi válság szegénységcsökkentésre és fejlesztésre
gyakorolt hatásainak feltárásában, az esetleges negatív hatások kezelésére és kiküszöbölésére irányuló megoldási
javaslatok kidolgozásában;

 28.  hangsúlyozza, hogy a nemzetközi fejlesztési együttmûködés meglevõ intézményeit és mechanizmusait megfelelõnek 
tartjuk az új kihívások kezeléséhez, azonban érdekeltek vagyunk hatékonyságuk és koordinált mûködésük további
javításában,  illetve esetleges reformjukban. Magyarország a válság egyik kiváltó okát a globális pénzpiac és
a szabályozó rendszerek gyengeségeiben látja, meggyõzõdése, hogy javításuk nagymértékben hozzájárulhat hasonló
válságok elkerüléséhez. Ebben nagy jelentõséget tulajdonítunk az ENSZ és szakosított szervei koordináló
tevékenységének.

A Magyar Köztársaság jelöléseivel kapcsolatban
 29. használja fel az ENSZ Közgyûlés fórumait, valamint a Közgyûlés margóján létrejövõ két- és többoldalú magas szintû

találkozókat Magyarország ENSZ szervekbe benyújtott jelölései, így különösen az ENSZ Biztonsági Tanácsának nem
állandó helyére a 2012–2013-as idõszakra, és az ENSZ Gazdasági és Szociális Tanácsába (ECOSOC) a 2011–2013-as
idõszakra  szóló jelöléseink támogatottságának növelésére, valamint egyes ENSZ szervezetek, intézmények vezetõi
posztjaira benyújtott magyar jelölések sikerének elõmozdítására;

 30.   használja fel a közgyûlési fórumokat kétoldalú kapcsolataink erõsítésére az ENSZ tagállamaival.

A Kormány 1153/2009. (IX. 10.) Korm. határozata
a Nemzeti Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány jogutód nélküli megszüntetésének elõkészítésérõl

A Kormány az államháztartás hatékony mûködését elõsegítõ szervezeti átalakításokról és az azokat megalapozó intézkedésekrõl
 szóló 2118/2006. (VI. 30.) Korm. határozat 8. pontjában foglaltak végrehajtása érdekében – az államháztartásról  szóló 1992. évi
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XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó tör vények módosításáról  szóló 2006. évi LXV. törvény 1.  §-ának (5) bekezdésében foglaltak
alapján – a Nemzeti Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány (a továb biak ban: Közalapítvány) megszüntetésének elõkészítése kapcsán:

 1.   elfogadja a szociális és munkaügyi miniszter tájékoztatását arról, hogy
a)  a jövõben megszûnõ Közalapítvány közfeladatai átadásának keretében a Közalapítvány fenntartásában mûködõ

NGYIK Szakképzõ Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium fenntartói joga a Fogyatékos Személyek
Esélyegyenlõségéért Közalapítvány (a továb biak ban: FSZEK) részére – a Közalapítvány és a FSZEK céljai
hasonlóságára tekintettel – átadásra került, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium, az Oktatási és Kulturális
Minisztérium, a Nemzeti Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány, valamint a Fogyatékos Személyek
Esélyegyenlõségéért Közalapítvány által 2008. június 17-én aláírt megállapodásnak meg fele lõen;

b) a Közalapítvány 100%-os tulajdonában lévõ gazdasági társaság, a TALENT Szervezõ Kft. peres ügyei lezárultak, és
a Kft. befejezõdött végelszámolási eljárása során a Kft. záró vagyona átkerült a Közalapítvány mérlegébe;

 2.   elrendeli, hogy
a)  az NGYIK Szakképzõ Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium mûködtetésének érdekében a Közalapítvány

tulajdonát:
aa)  51/100 eszmei tulajdoni arányban képezõ, Nyíregyháza belterületén található ingatlanok: a 6255 hrsz. alatt

nyilvántartott, természetben Nyíregyháza, Báthori utca 32. szám alatt található általános iskola
megnevezésû 2601 m2  alapterületû ingatlan, a 6253 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben Nyíregyháza,
Széchenyi utca 36. szám alatt található kollégium megnevezésû 899 m2  alapterületû ingatlan, a 6252 hrsz.
alatt nyilvántartott, természetben Nyíregyháza, Széchenyi utca 32–38. szám alatt található kollégium
megnevezésû 815 m2  alapterületû ingatlan,

ab)  1/2 arányban képezõ, Balassagyarmat belterületén 5114 hrsz. alatt nyilvántartott, ifjúsági tábor
megnevezésû, 13863 m2  alapterületû ingatlan,

ac)  kizárólagosan képezõ Bakonyszentkirály külterületén a 0171 hrsz. alatt nyilvántartott kivett táborhely
megnevezésû, 35588 m2  alapterületû ingatlan, valamint a 0174/4 hrsz. alatt nyilvántartott kivett gazdasági
épület és udvar megnevezésû, 2955 m2  alapterületû ingatlan

tulajdonjoga a Közalapítvány megszûnésének napjával a FSZEK-hez kerüljön;
b) a pénzügyi kötelezettségek teljesítését köve tõen a Közalapítvány megmaradt pénzbeli vagyona a Szociális és

Munkaügyi Minisztérium költségvetésébe kerüljön, melyet a FSZEK által mûködtetett iskola likviditási hiányának
rendezésére, valamint a gyermek és ifjúsági szakmafejlesztési célok támogatása célú feladatokra kell fordítani.
Felelõs: szociális és munkaügyi miniszter

pénzügyminiszter
Határidõ: azonnal

 3.  Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1154/2009. (IX. 10.) Korm. határozata
a Roma Integrációs Tanács létrehozásáról  szóló 1129/2006. (XII. 25.) Korm. határozat módosításáról

 1.   A Roma Integrációs Tanács létrehozásáról  szóló 1129/2006. (XII. 25.) Korm. határozat 3. pontjának b) alpontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
[A Tanács]
„b) állandó tagjai:
ba)  az Egészségügyi Minisztérium,
bb)  a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium,
bc)  a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium,
bd)  az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium,
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be) a Külügyminisztérium,
bf) a Miniszterelnöki Hivatal,
bg) az Oktatási és Kulturális Minisztérium,
bh) az Önkormányzati Minisztérium,
bi) a Pénzügyminisztérium
egy-egy – állami vezetõi megbízatással rendelkezõ – képviselõje, valamint
bj) az Országos Cigány Önkormányzat elnöke,
bk) a fejlesztéspolitikáért felelõs központi hivatal vezetõje, továbbá
bl) a roma közösségek képviseletét ellátó szervezetek javaslatára a miniszter által 2 éves idõtartamra felkért hét
személy.”

 2.   A Roma Integrációs Tanácsnak a roma közösségek képviseletét ellátó szervezetek javaslatára a szociális és munkaügyi
miniszter által 2007. április 3-án felkért hét tagjának megbízatása 2009. december 31-éig meghosszabbodik.

 3.  Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.
 4.   Ez a határozat 2010. január 1-jén hatályát veszti.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

A miniszterelnök 74/2009. (IX. 10.) ME határozata
az Országos Statisztikai Tanács tagjainak megbízásáról

A statisztikáról  szóló 1993. évi XLVI. törvény 7.  § (4) bekezdése, valamint a statisztikáról  szóló 1993. évi XLVI. törvény végrehajtásáról
 szóló 170/1993. (XII. 3.) Korm. rendelet 4.  § (1) bekezdése alapján a kormányhivatalokat felügyelõ miniszterek kijelölésérõl  szóló
8/2006. (XII. 23.) ME rendelet 1.  § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
elõ ter jesz tésére

Baranyi Tibort, a Külügyminisztérium fõosztályvezetõjét,
dr. Barát Máriát, a Miniszterelnöki Hivatal fõosztályvezetõ-helyettesét,
dr. Belényi Andreát, a Gazdasági Versenyhivatal fõtitkárát,
Csaba Istvánt, a Fõpolgármesteri Hivatal szakreferensét,
dr. Ferenczi Zoltánt, a Széchenyi István Egyetem tanszékvezetõ egyetemi tanárát,
Flamichné Kárpáti Györgyit, az Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság osztályvezetõjét,
Gáll Attilát, Iskaszentgyörgy polgármesterét,
dr. Gergely Erzsébetet, a Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Minisztérium fõosztályvezetõ-helyettesét,
dr. Gönczöl Katalint, az Országos Bûnmegelõzési Bizottság elnökét,
dr. Hajdu Ottót, a Budapesti Corvinus Egyetem tanszékvezetõ egyetemi docensét,
dr. Haraszti Katalint, a Pénzügyminisztérium fõosztályvezetõjét,
dr. Hársvölgyi Katalint, a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium fõosztályvezetõjét,
Jenei Zoltánt, az Országos Igazságszolgáltatási Tanács hivatalvezetõ-helyettesét,
Kaló Editet, a Magyar Nemzeti Bank igazgatóját,
Kozma-Lukács Juditot, az Oktatási és Kulturális Minisztérium osztályvezetõjét,
Markos Andrást, a Munkástanácsok Országos Szövetsége szakmai tanácsadóját,
dr. Nagy Tibort, a Legfõbb Ügyészség fõosztályvezetõ ügyészét,
dr. Németh Pált, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének szakmai tanácsadóját,
Paszternák Józsefnét, a Magyar Agrárkamara szakértõjét,
dr. Rappai Gábort, a Pécsi Tudományegyetem dékánját,
Sándorné dr. Kriszt Évát, a Budapesti Gazdasági Fõiskola rektorát,
Sulyok Jánost, a Honvédelmi Minisztérium Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökségének vezérigazgatóját,
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dr. Surján Györgyöt, az Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet fõosztályvezetõjét,
dr. Szép Katalint, a Központi Statisztikai Hivatal fõosztályvezetõjét,
dr. Szilágyi Györgyöt, a Központi Statisztikai Hivatal nyugalmazott fõosztályvezetõ-helyettesét,
Szittáné Bilanics Erzsébetet, az Önkormányzati Minisztérium fõosztályvezetõ-helyettesét,
dr. Tassy Sándort, a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fõosztályvezetõ-helyettesét,
Tóth Lászlót, az Általános Fogyasztási Szövetkezetek és Kereskedelmi Társaságok Országos Szövetsége tanácsosát,
dr. Tóth Magdolnát, a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium fõosztályvezetõjét,
dr. Ulicska Lászlót, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium szakmai tanácsadóját,
Vass Máriát, Bojt polgármesterét,
Vályiné Koós Ibolyát, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara igazgatóhelyettesét,
Zilahi-Sebess Gézát, a Hajdú Volán Közlekedési Részvénytársaság vezérigazgatóját,

2011. december 31-ig az Országos Statisztikai Tanács tagsági teendõinek ellátásával megbízom.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök
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A Ma gyar Köz lönyt a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal szer kesz ti.
A Szer kesz tõ bi zott ság el nö ke: dr. Pet ré tei Jó zsef, a szer kesz té sért fe le lõs: dr. Tor dai Csa ba.
A szer kesz tõ ség cí me: Bu da pest V., Kos suth tér 1–3.
A Ha tá ro za tok Tá ra hi va ta los lap tar tal ma a Ma gyar Köz löny IX. ré szé ben je le nik meg.
A Ma gyar Köz löny hi te les tar tal ma elekt ro ni kus do ku men tum ként a
http://koz lony.magyar orszag.hu hon lapon ér he tõ el. Fel el õs ki adó: dr. Tor dai Csa ba.
A Ma gyar Köz löny ol dal hû má so la tát pa pí ron ki ad ja a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó.
Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.


